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0p 17 augustus 1985 begon. een staking bíj een groot levensmiddeLeaconcern
íä ¿e,Amãríkaanse sraar Minnesota. In-juli t86 was er nog altijd geen einde gekonen aan het,konfl.ikt, maar omstreeks die tijd verscheen er ín een
emeiikaans tíjdschrift een uitvoerige beschouwing over" De schrijver ervan
betoogde, dat de aan de gang zijnde stakíng een tkeerpuntf vormde in wat

'hij de zelfecaodige beweging van de Anrerikaanse arbeiders noemde. tlet leed
na ongeveer een jaar van strijd geen twíjfeL meer, zeí hij, dat door deze
aktie de beweging van onderop nieuw Leven was ingeblazen, dat zíi had ger{onnen aan

kraeht en aan ,betekenis

In de jaren na de Ëweede wereldoorlog hadden regering, bedríjfsLeven
en vakbewegingsbureaukratíe eendrachtig saruengespannen on iedere aktivíteit van de arbeåders zeLf te smoren. In de jaren t50 en f60 waren ze daar
aardig in gestraagd. Tengevolge van atl.erLei ontr¡ikkelíngen, zoats bijvoorbeeld de nieuwbouw in de steden, werd de kans op arbeidersverzet hoe lan-

ger hoe meer verkleind. Arbeiderswijken qrerden gesloopt en gesaneerd. Doordat de bewoners èrvan nu niet meer vlak bíj elkaar en niet meer dicht bij
de fabríek woonden roas hun onderling kontakt bemoeiLijkt. Met de invoering

van nieuwe techníeken werden uit oude pLoegrnakkers bestaande groepen opgesplitst en de nieuwe machines ondernijnden ook de posítie van de geschoolde r¡erkers. De vakbondsleiders zagen ervan af het stakíngswapen te hanteren (¡¿at ze toch al zeLden of nooít hadden toegepast) en gíngen akkoord
met wettelÍjke regeLingen díe hun toch al gerínge moget ijkheden nog aanzÍenlijk verder beperkten
In het midden van de jaren 170 veranderde de situatíe. De kontrakten
d.ie de vakbonden met de ondernemers hadden afgesloten kvlamen op de tocht
te st,aan. De arbeíders voeLden zích erdoor verkocht omdat hun werkomstandigheden hoe Langer hoe meer versl.echterden" Nieuwe technische snufjes" de
steeds grotere snelheid van de lopende band en een klachtenregeling die in
de praktijk totaaL niets voorstelde, deden hun ontevredenheid toenemen terwíjl de vakbewegíng - aan handen en voeten door de kontrakten gebonden weígerde zich daar de tolk van te maken ofweL voor dÍe ontevredenheÍd een-

-2voudig geen begrip opbracht" Aan de andere kant hadden de ondernemers de
voordel-en ontdekt van het verplaatsen van hun ekonomische aktiviteiten
naar landen met lage lonen zoals }fexico of Zuid-Korea. Ze waten eventueel
wel bereid om van die verplaacsing af te zíen tervrille van het behoud van
werkgeLegenheid, maar dan diende er wel gebroken te worden met de traditionele arbeídsverhoudingen en dan dienden in de plaats van de vakbonden,
alsof die nog niet genôeg hun best voor de onderùemers hadden gedaan, andere overlegorganen te komen, nog beter geschikt voor nauúre samenlrerkí-ng
met de managers"
Terwijl de ontevredenheid van de arbeiders toenam en hun onrust ruies,
r¡isten de vakbondsleiders niets beLers te doen dan hun achterban het a<ivies te gevene de broekriem maar rüat aan te halen en geduldig te r¿achten
op een verbetering van het ekonomisch getij. Andere bureaukraten prezen de
idee van nóg nauwere sameil¡rerking met de bedrijfsleidíngen. Het gevolg was
dat hier en daar de achterban pogingen in het werk steLde om tzijn? bond
te demokratiseren" Dat deden onder andere de mijnrverkers, de arbeiders van
publieke werken, de automobielwerkers en de transportarbeiders I ). De meeste van die pogíngen bleven zeer geîsoleerd en làverden geen enkel resultaat op" Ze leken iedere keer weer op een strovuurtje dat snel kon worden
gedoofd. Niettemin bleef, onder de oppervlakte en onzíchtbaar, het vuurtje
branden.
In de jaren fB0 en onder de regering Reagan r¿erden steeds meer aanvaLLen gedaan op levenspeil en positie van de arbeidende klasse" I,lerkl-oosheid,
níeuwe produktiemethoden, afbraak van de sociale zekerheide enzovoorts, enzovoorts, leken ertoe bij te dragen dat het vlametjê van het verzet r¿erd
uitgeblazen. Nooit, sinds tt bureau voor de statistiek begonnen r¡/as om arbeidskonfl"i.kten te registreren, r¡./as de stakingsaktiviteit geringer dan
juist toen. Maar heE vlarmetje blééf branden. Hier en:d.aar braken er t,och
telkens weer stakingen uit, hetzij spontaane hetzij geleíd door pl"aaËselijke vakbondsafdelíngen, die in aktie kr¿amen onder d.ruk van de basis. Er
werden daarbij af en toe steunkomitees gevormd en via regionale of Landelijke solidariteitsakties werd het isolement van de stakende arbe.iders opgeheven. Die soLidariteiËsaktie kreeg in l9B3 voor het eerst een landelijk
katákter ter gelegenheid van de scaking van heË personeel van de ínterloÈa-
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) soortgelijke
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in augustus t85 vorm-

pogingen vrerden ook door arbeiders in andere landen ondernomen" In Nederland kan de oprichting van het O.V"B.
als zo een worden beschouwd" rn Groot-Brittanniä stichtten de
dokwerkers een nieur¿e vakbond. Hetzelfde .deden daar de arbeiders van de Pilkington glasfabrieken in st. Ilelens en ín Be1giä werd met soortgelíjke oogmerken het Groot Arbeíders I(onitee in het leven geroepen. vrijwel al die nieur¿e organisaties
lras geen lang leven besehoren. Het OvB vorrnt de enige uitzondering op die regel e maar dat clan ook alleen maar door het
feit, dat het zich na'verloop van tijd in níets meer van een
traditionele vakorganisatie ondersctreidde. De schijn dat tret
obetert lvas kon het aLleen maar ophouden da.nk zij het feit
dat tt níet 'erkendr.werd en geen ro1 speelde bij het georganÍseerd overleg

-3de de voortzeËting en het hoogtepunt van díe ontwikkeling" Het vl"anmetje
niet uitgegaan, heL r^ras een vLam geworden" [deldra ontwikkeLde het zÍch
tot een brand, die veel- meer staten dan lrtinnesota alleen ín fell-e gloed
zette"
Deze staking bij Hormel kwam niet uit de lucht vall-en. Ze ll.ad een jarenlange voorgeschíedenís. Die begon in 1978, toen Hormel aankondigde een
nieuwe fabrieÈ te will.en n"*rreit*n en clat mogelijk ni.et in Austin, waar
de besgaand.e fabríek gevestígd was, maar elders. On de werkgelegenheíd ín
Austín te behouden en derhaLve de dírektíe te bewegen níeuwbouw in Austin
te doen plaats vinden, deed de vakbond vergaande koncessíes. l{ij gíng ermee akkoord dat de lonen gedurcnde een període van vijf jaar bevrotert zottden r¿orden en dat in die tijd geen stakingen zouden r¿orden uitgeroepen. Er
zouden voorts geen premíes meer r,rorden uítbetaaLd, maar die gelden zouden
zoLang aan het bedrijf ç'orden gel-eend tegên een rente van 6iÅ. Daartegenover stond van de kant van tt bedrí3f aLl-een maar een belofte: in de nieuwe fabríek zouden de arbeiders nooit slechter af zijn dan in de oude.
Op 9 augusËus 1982- werd de nieuwe fabriek ín bedríjf genomen" Er was
p!.aats voor 1.750 arbeiders tegenover meer dan 4,000 in de oude. Het tempo
van de produktie bleek dat in de oude fabriek met tr,uintig procent te overËreffen. Als gevolg daarvan hras er veel verloop. Er vertrokken vooral veel
oudere werknemers. Begin 1984 bestond tr¡eederde van heË personeel uit arbeiders die nooít in de oude fabríek hadden gewerkt.
In oktober 1984 kondigt Hormel voor de nieuwe fabríek ín Aust,in een
loonsverLaging aan van 237." De uurlonen zull-en voortaan $ 8.25 bedragen ínplaats van $ 10.69. Op 9 devember r84 houden drieduizend personen' Personeelsleden, famíLíeLeàen rrn hen en sympathisancen, een mars door Austin
om tegen de loonsverl-aging te protesteren. Tussen de plaatseLíjke afdeling
ãe landelijke l-eidíng bestaan meningsverechílLen
van dã voedingsbond
"tt
over !Íat er moet r¡orden gedaan. Tegen de r¡íL van de landelijke Leiding verzekert de pLaatselíjke afdeling zich van de steun van een bureau, dat protestkampagnes ontwerpt.
nind-januari lb85 Uezoekt een groot aantal Leden van de pLaatselíjke
afdelíng .ão .rergrdering van Hormel-aan<leelhouders. In de bijeenkonsr stellen ze kritische vragen over tt beLeíd van de direktÍe. In februari beginnen ze rraar andere vestigingen van HormeL in andere steden te trekken om
daar de arbeiders van Hormel toe te spreken. Omdat de Fírst Bank Hormells
voornaamste geldschí-eter is, wordt er voor de fiLialen van deze bank door
duízenden guto"t met vl-aggeÍr en spandoeken, Op l0 maart spreken de gekozerl voorziitär van de plãátseLijkã vaL,bondsafdel-ing, Jim Guyette, en de
leider van de ont$rorpen protestkampagne op een operibare vergaderíng ín St.
Paul, een eveneens ín I'finnesota geiegen stad, waar ook een fabriek van
HormeL staat. Er r^rordt een aktiekomítee gevormd, bestaande uit bewoners
van zowel Austin aLs St. Paul. Dit ko¡nitee organíseert protestdemonstraties bij f it ial-en van de First Bank in het gehel"e Midden lolesten,
In april dringen opnieuw verscheídene honderden werknemers een aandeelhoudeisvergadering binnen, ditmaaL van aandeelhouders van de Fírst
Bank. In juni doet de HormeL-direktie een koncessie. Ze stelt twee uurloontarievãn voor, respektievelijk vÍ¡n $ 9 en $ 10. Het voorstel- wordt
bij geheime stemriíng verworpen. Eind juni nemen vijftig bestuursleden van
.nã"i" plaatselijke afdelinien van de voedíngsbond en dírekt door de achterban gekozen aigevaardígden uit a1Le del-en van de Verenigde Staten kontatct op-met Jim Guyette. 2e ontmoeten el.kaar in St. Paul en ze zijn afkorn-

was

-4stig uit Boston, Pittsburgh, Detroit, l.îobíle, chícago, san Diego, Los Angeles, seattle, Minneapolis en st. paul zelf. Ðe volgende dãg voeren
ze
het woord op een openluchtmeeting in Austín. Arbeid"rã .r"r, de nieuwe Hor_
melfabriek aldaar wordÈ het bijwonen van deze meeting praktisch onmogelijk
gemaakt" Het is welisruaar een zaterdag, maar de diieitie laat, voor het
eerst ín zes maanden, op. deze zaterdag wer.ken.
rn juLi komt Hormel met vcìorsteli.en voor een nieur¿ kontrakt. ïn feite
worden daarbij nieuwe off,ers van'de arbeiders verlangd. Ze vrorden op l4 augustus verllorpen met een meerderhei.cl van g3 procent" De landelijke president van de voedingsbond gaat aklcoord. net een staking, maar kant zich tegen alle overige aktiviteiten, zoals posten bij d; bankfilial_en, boycot
van Hormel-produkten of lvliegender stakíngspiketten" l'tradat de arbeid eenmaal is neergelegd Ërekken de arbeiders in Àustin zich van het desbetreffende verbod van de landelijke vakbonrlsleí-ding geen sikkepiL aan" De staking rvordt formeel weliswaar door de plaatseliJke afdelittg guorganiseerd,
maar er r'trordt daarbij een menigte van aktiviteiten door dã ãr¡ei¿ers zéti
ontwikkeld. Hoe er gepost moet worden, hoe er geld moet worde.n ingezameld,
hoe er kontakt met lcoLlegals in andere HormellvesÈigingen moet -urorden onderhouden, hoe de strijdgeest in stand moet word"o gãhoid"n, hoe zo nodig
voedsel en kleding moet r¿orden verstrekË, daÈ all-es regelen ze zeLf in samenwerking met het ingeschakel-de kampagnebureau. Vijf dagen na het begi.n
van de staking demonstreren meer dan duizend personen, rverknemers van Hormel en symPaËhisantene in l{inneapolís voor hei kantoor van de First Banlc"
rn de laatste week van augustus ¡985 trekken driehonderd stakers van
de Hormelfabriek ín Austín naar Hormelfabrieken in Dubuque, Ottumwa, Sioux
Cíty en ltuoxville in de staat rowa, in Rochelle ín ¿e siaai lllinois en in
Beloit in de staât I'tisconsin" Andere stakers verspreiden met hulp van sympathisanten tienduizenden strooibiljetten in heel iilinnesota, zowei aan fabriekspoorten a1s huis aan huís. De Hormeldirektie beklaagi zíeh daarover
bij de National Labor RelaËions Board (een overheidsinst"rrãi") die de stakingsleiding daarop van illegaal optr"dun beschul-digt"
In sepËember trekken opnieuw diverse stakerÀ per caravan door heel
het Midden l{esten' ze verspreiden vooral vlugschriiten ín plaatsen r+aar
een voedingsniddelenindustrie gevestígd is en spreken daar oãi. op bíjeenkomsten" Het posÈen bij filialen van de First Banic wordt uitgebr"ia
g.schiedt nu ook in de staten Iowa en l,iisconsin.
"i
op 24 september 1985 r.rordt het posten bij vestigingen van de First
Bank door de rechter verboden" op 27 september komen affevãardigden van de
AFL-cro uit heel i{innesota in vergadering bijeen. ne lãiders blijken volstrekt ongenegen om hun solidariteit met-de stakers van Hormel te betuigen.
Daarom r¿ordt een voorstel ingediend om steun te verlenen aan elke stakl¡g
in Minnesota. Dat voorstel v¡ordt, aangenomens nadat dozíjnen pl.aatselijlce
vakbondsmensen oP aanvaarding ervan hebben aangedrongen" n,ritet ðe zaa1
ten stakers, die pamfletten uitdelen, de gedelãgeerden spitsroeden lopen.LaHalf oktober wordt er voor heÈ eerst sinds het begin van de státíng
overleg gevoerd tussen de plaatselijke vakbond en de Horrneldirektie.
De
vakbond stelt voor dat de lonen voortaan in een bepaalde verhouding tot de
winsten zullen staan. De bond garandeert de dírektie dat de winsten dan hoger zullen zijn dan ooit. De direktie bedenlcË zieh níet lang. Binnen anderhalve minuut heeft zíj het voorstel afgewezen
In de weken díe volgen ¿iet het er even naar uit, dat de landelí.jke
leiders van de voedingsbond tõch rvliegende stakíng"pik"tt"rrt
zullen Èole-

-5reren. Als puntje bij paal-tje komt doen ze het niet.

.

In de tweede helft van december r¿orden de fabr'iekspoorten in Austin
door honderden demonstranten gebLokkeerd. Hormel .weet gedaan te kríjgen,
dat obstruktie bij de fabriekspoorten wordt verboclen'en dat er bij iedere
poort door niet meer dan drie personen mag worden gepost
tsegin januari kondigt Hormel aan, dat de fabríek op 13 januari weer
op,en zal gaan en dat de stakers ofr¡el hreer aan het r^relk dienen te gaan ofwef oritstagen zuLLen worden. Op de bewuste dag wordt- er bij de poorten gedemonsËreerd. InmiddeLs zijn de ietwat gewijzigde direktievoorstellen voor
een tweede keer verr^rorpen. Dríe dagen na de uheropeníngt van de fabriek gelast de landelijke Leiding van de voedingsbond, dat er nog een derde keer
over die voorst;llen moet r^rorden gestemd.
Van dat moment af wordt het-hoe langer hoe duidelijker dat er tussen
de dícht bij de achterban staande plaatselijke 'afdeling en de landelijke
voedingsbondbureaukratíe een brede kLoof gaapt. Tegelíjkertijd nemen de aktiviteiten van de leden toe en krijgen zij daarbij van alle mogelijke ka¡rten hulp. Syurpathisanten blokkeren niet alleen óe fabriek met motorvoertuíBên, maar ze blokkeren op dezelfde r.rijze ook het hoofdkantoor van l{ormel..
nr zijn honderden staffunkt,ionaríssen en direktieLeden díe het gebouw niet
in of uit kunnen. In de loop van die dag kondigt gouverneur Perpích van
Minnesota aan, dat híj de Natíonale Garde zaL ínzetEen om de rveiLigheid
van het publíekt te waarborgen. De volgende dag wordË een afdeling van de

Nationale Garde ingesLoten door rnobieLe demonstranten. Er .oirtstaat een kompLete verkeerschaoã. De fabríek Lígt die dag stil. De landelijke vakbondsleiding publíceert een felLe aanval op de gekozen leíding van de pLaatsef.ijke afdeLing en geeft te kennen dat de <tírektíevoorstellen al-Leszins re-

Aefíjt

waren.

0p 23 januari vatten enkele protesterenden post in het kanÈoor van de
gouverneur" De aktie duurt verscheídene r,¡eken onder andêre uiÊ protest tegen het gebruik van de:Nationale Garde.
0p 24 Sanuari versperren mobiele stakingspiketten de noordelíjke fabriekspoort. Daarop worden hun autoruiten door de poLitíe sËukgeslagen en
de betogets zeLf gearresteerd. Aan sommige voertuigen wordt nog meer verníeld doordat de politie ze van de weg af drukt. Opnieuw kunnen onderkruipers de fabriek'binnen. Gedurende verseheidene dagen kunnen automobiListen
sLechta dan van een bepaalde weg gebruik maken Ì¡¡anneer ze ín het beziÈ van
een pa'sje ùijn, waaruit blijkt dat tt om een r¿erkwilLige gaat. Bij de aangebrachte qregversperring met politíekontrole wordt door stakers gepost met
eên groot bord, r4raarop geschreven staat: ttl,üeLkom in Polentt. Dezelfde avond
verschijnt een van de landelíjke bonzen van de voedingsbond op het teLevisiescherm. Hij verklaart dat de r¿erkomstandigheden in de levensmÍddeleninindustrie helemaal niet sl-echt kunnen worden genoemd en zegt dat de stakers den loonsverlaging zouden moeten accepteren teneinde uniformíteit te
brengen in de Lonen in deze bedrijfstak.
0p 26 januarí posten vijfhonderd mensen bij het huis van de gou'-zerneur in St" Paul. Ze verlangen de terugtrekkíng van de Natíonale Garde.
ALs in Ot,tumwa vliegende stakingspikeËten door HormeLar-o.,eÍders in díe stad
geestdriftig worden begroeÈ worden er 488 arbeiders van de produktieafdeling en l6 man kantoorpersoneel ontslagen. In Fremont krÍjgen 50 anderen
ontsLag.

0p 29 januari wordt de Nationale Garde teruggetrokken van de fabriek,
maar 500 man ervan blijven wel in Austín gestatlonneerd. De landel.ijk voor-

-6zítter van de voedingsbond richt zich tot alle afdelingen met Ì,raarschur¡ingen voor de stakingsleiding in Austin en met het dringende verzoek of zij
toeh vooral eigen initiatieven van de achterban de hóp wí1len índrulckenl
Nu de NatíonaLe Garde niet meer bij de fabriek in Austin staat r,¡ordt deze
opníeuw door grote aanÈallen postende stalcers plat gelegd. Daarop keert de
NationaLe Garde terug" Twee stakingslei<íers worden g"rri*"t.erd en veroordeeld tot vijftíen dagen gevangenisstraf en $ 250 boete. De Èenui.tvoerlegging van het vonnis wordt een hal-f jaar opgeschort.
In februarí willen turee stakingsieiders de hoofdbestuursvergadering
.van de vakcentral-e AFL-CIO te Bal Harbour in Florida.toespreken" AFL-CIOpresident l(irkland weigert hen het r+oord Ëe verlenen.
In de loop van dat eerste halfjaar vân 1986 neemt, cle druk op de stakers voortdurend toe .elt ontplooit de achterban Èezelfdertijd voortdurend
meer alctiviteiten. Er worden demonsËranten gearresteerd, er wordt anderzíjds door steeds grotere aantaLl-en ten gunste van de stakers gedemonstreerd. De l3e februari wordt de staking in Arrstin openlijk door de landelijke vakbondsleidíng veroordeel-r. op rechterlijk bevel róg"n zich in de
straten die in de direkte omgeving van de fabríek zijn gelãgen niet meer
dan zes leden van de pl"aatseLí.jke vakbondsafdeling in eit<aais gezelschap
bevinden"
op l5 februari ¡¿ordt in Austin een meeting gehouden die door meer dan
zesduízend mensen wordt bezocht. Ze komen uit ãlle troeken van de Verenigde

Staten na een oproep van een Nationale Achterban Organisatie tegen verdere
koncessies van de werknemers. Zes dagen Later r¿ordt rle Natíonale Garde opnieu¡.r van cie fabriek teruggetrokken. Verscheidene honderrlen technische
scholierenu de rtoekomstíge generatie van arbeiderst, lopen hun scholen
uit en gaan demonstreren voor de fabriekspoorten. Ontslagen arbeiders eisen dat hun ontslagen ongedaan zulLen r¡orden gemaakÈ. De fabriekspoorten
gaan voor hun neus dicht
In maart worden ll2 vakbondsleden en supporters gearresteerd" Tn antwoord op een verzoek om steun antr^roor<It de president, van de voedingsbond,
dat de stakíng niet langer officieel is. Hij gelast de stakers üreer aan de
arbeid te gaan en zegt degenen d.íe dat doen financiäle steun toe" Aan elke
staker stuurt hij een gedrukt formulier toe, dat bestemd is om aan de direlctie te r¡orden gestuurd" De gedrukte tekst, bevat de mededeLing dat de afzender bereid is weer aan het'r¡erk te gaan. Bij heË formulier i,
gur".r
dresseerde en gefrankeerde enveloppe gevoegd
0p 16 maart besluiten de in vergadering bijeen zíj'nde stakers met
grote meerderheid hun aktie voort te zetten. Ze will"en dat de landelijke
vakbondsleiding nrordt aangeklaagd wegens onbehoorl-ijke praktijken. om de
boycot van Hormel-produkten te stimuLeren wordt. een concert met een bekende zanger gegevenè lìr worden easseitebandjes, videofilms, sti,ckers, hoedjes en buttons vervaardigd, aLlemaal ten-dienste van de propaganda en de
strijd tegen HormeL. Ten bate van de stakingskas wordt är in-eustin een
basketbaLwedstrijd gespeeld
In apríl vinden er hreer arrestaties plaats. ¿U.s de více-president van
de plaatseLijke afdeling op het poLitiebureau informeert wat voor besehuldigingen er eigenlijk tegen de arrestanten zi.jn ingebracht, wordt ook hij
in hechtenís genomen. De achterban en de sympåthisãnten orlaniseren de aan.voer van levensmiddelen. Met caravans rvordt meer dan 200 tãn voed,sel- aangevoerd" En iedere morgen staan er meer demonstranten bij de fabríekspoortÀn"
Half apriL zíjn er botsingen met de poLitie, waarbij traangasgranaten hror-

"7 den afgevuurd" Zeventíen personen r,rorden gearresteerd. De twee voornaamste
stakingsleiders zi'jn onder hen. Ze worden ervan beschuldigd een rel te hebben uitgerokt, âan mensen tã hebben gevraagd of ze naar iAustin rsilden komen. Dã volgende dâg:wordt er in Austín door ruim zesduizend mensen Eede*
aonstreerd. De 23ste april wordE het verboden om massaal ,te posten,en'o{n

onderkruipers Ee fotograferen"
In mãi ¡eslist dã rechter, dat de voedíngsbond het reeht heeft om de
bevoegdheden van de plaatselijke bestuur<iers. veor wåL .,o;a;, de besteding
.r"ir gãlaen betreft, in te purk"tt. In juní wordt de l-eiding van. de pLaatselijke vakbondsafdeling overgenomen door een distriktsbestuurder. Díe deelt
mee, dat ,er 'een eind moet komen aan de boycct en dat er over de staking'
nièt meer in het openbaar mâg r^/orden gesproken. Sqíckers moetèn van de autobumperslr¡orden'ïerwijderd en de buÊtons mogen niet tranger worden gedragen. I'faar die beveLen worden niet of nauweLijks. opgevolgd',Inmiddels'teg!"" *"rr""n van de landelijke bond beslag op de afdelingsgeLden, ze oPenen
ãe binnenkomende post .en ze ontslaan tl^7ee sekretaressen.
: Nog dezeLfde maafid stuurt de voedingsbond b{ieven.naar,.alle afdelín-'
geri in dê V.S. üraarin staat dat de produkten van, llormel. r^tofden gemaakt:door leden'van de bond, díe de beste lonen en arbeidsverhotrdingen:hebbért1
i"tft".i á" fu"u".*i¿J.Í.trindustrie. Er gaan ook brieven,uít waarin het afdelingen verboden wordt 'cim bij' te dragqn aan het stakíngsf.onds; ,,}'faar de
strijãwil van de sÈakers blijft ongebroken' sympathis4nten en.direkg b"trokkenen'komen op huq verzoek bij honderdqn tegel-,ijk'naar Austin,'slaPén
daar ín't,enten, nemen deel aan demonstraçies en,diskussies. Er worden p1-annen ontwíkkeld om een nieuwe vakbond te vormen en dus uít de landefijlce ''
i

r
: j'j'
':'
voedíngsbond Èertreden"
..
^
:Tot
'
zov:et gaat het overzicht r¡raaraan het bovenstaande is ontleend'; '"
In een slotwoord vestigt de samensteller de aandacht erop dat het kârakr"''
ter van de" pLaatselijke vakbondsafdeling in Austin ,altijd'duidelíjk verschÍLde van het karakter van de vakbewegíçrg in het algemeenren de lan¡le-':
lijke.voèdingsbond in het bíjzonder, Er bestond een vergaancle demokratie'"
er,wêrd'vãel betekànis aan so1ídariteit geheeht. ,De achterban drukte
"o rneer dan zij die formeel de bestuurders, hraren zln sËempel op de gang
veel
'

van zaken; Tíjdens ae ttat<íng organíseerde men eens per week een gezamenlijke rnaal-tíjã van äe stakeri. Ben van de - gekozen - plaatselijlce be- ''
stuùrders veiklaarde dat hij en ztn kol-Legals zíchzeLf ni,et zozeei aLs leiders beschouwden dan wel als verËegenwoordigers van de leden. En, hij legde er de nadruk op, dat het de ledãn tüaren die in feíte,alle beslissingen
over,de stdking hadden genomen. lijdens dç staking hoorde men opmerkingen
in de geest van, dat' men de bonzen van de voedingsbond moest zien kwijt
te raken aangezíen óp die manier een vakbond weer kon .¡¿orden'wat hij wezqn moest. Het zijn dat soort dingen geÌ^reest r.raardoor de s,taking bij ltornnel in Austin ván r t begin af aan een enorme r¿eerklanlc had en de aandaeht
trok van alle arbeiders in de Verenigde Staten.
Hoe het met rle stakíng verder ging is ons op dít moment onbekend' zo
goed als het de schrijver van het artikel Ì¡raarop wij ons baseren onbekend
h¡as toen hij de pen hanteerde.'ifat hij wel ruist was, clat alLe druk en alle
repressíe de strijdwil niet had kunnen breken en dat de aktiviteiten van
onder op voortdurend ín aantal en betekenís nog toenamen. Vandaar r¿elLieht
dat een uit trIisconsin afkomstige deelnemer aan een massameeting ín Austin
na afloop daarvan verklaarde, dat r^rat er rond dit konfLikt allemaal gebeurde hem vàrvulde met nieur¿e hoop" Hij had de indruk, zei hij , dat er voor

-8de strijd van de Ameríkaanse arbeiders níeuwe perspektieven opdoemden, In
hoeverre dal zaL blíjken te kLoppen met de werkelijkheid moeËltrorrlen afge-

wacht

===-E=E=====

NOG}1 AALS

DE

TRIìIhTSTAKTNG

TN

FRANKRIJK

Nadat het februarinummer

van Daad en Gedachte al voor de druk gereed r,ras
gemaakt, gntvíngen htij een nieur¿e afl-everirrg van het Franse weekblad .[ø
oíe du ra'ùL" Daarin troffen we opnieuw uitgebieide inforrnatie aan omtrent
de ínmiddels beêindigde spoorr^regsiaking. Ze heeft ons g""r, niuuwe gezichtspunten opgeLeverd. trrle hebben niets toe te voegen aan het beeld dat r,re de
voríge maand van deze staking hebben geschetst, noch behoeven r^re onze analyse ook nùaar enigseins te wij zígen, Niettemin bevatte het vervolg van de
reportage door diverse redakteuren van het Franse blad genraalcË enkel-e feíten en gegevens, die !ìre onze lezers nlec wíl-len onthouden.
Het - voortgezette - chronoLogisch overzicht is het minst interessanLe deel van dit vervoLg" Het behelst de periode tussen de 8e en de l6e
jqnrrari, periode tatiitt duidelijk sprake rä, .r"r, een verl-oop v¿ìn de stakingt Hoe echter de ' geleideLijke - terugkeer tot tnormaler verhoudingen
precies in zijn werk is gegaan wordÈ níet erg duideLíjk" I,le kunn"r, ons ù"paald niet onttrekken aan de indruk dat de sãmenstel"lãrs van dit overzichc
wat haastiger, wat vluchtiger te werk zijn gegaan dan de eerste keer. Het
komf ons boVendien Voor, dat ze zich wat meãr gebaseerd hebben op de roffi*
ciäLer inlíehtingen van de spoorwegdírektíe en de autori.teiËen, dat ze hun
oor vdoral te luisËeren hebben gelegc{ bij wat journalisten van de Franse
dagbladen te vertellen hadden en r¿at minder aandãcht hebben geschonken'aan
de opvattÍngen van het spoorwegpersoneel
, Zeler, ook in deze aflevering van La. uíe du yaiL bevíndt zich een rubríek met êen aantal door de rãdukti" ontvangen bríeven. Evenals ín het
nunnner yan l5-januari bevinden zich daarbij epistels van vóõr- en tegeqstanders van de aktíe" Maar ditrnaal zijn de tegenstanders i.n de meerderheidr of om heË nauwkeuríger Ëe zeggens vooruouã, de bríefschrÍjvers zich
niet ronduit als tegenstanders van ãe staking doen lcennen¡ zíjn hun bríeven voor het merendeel toch klagend van toon. Zo in de geesi van: rAch,
ons mooíe spoorwegbedrijf, het wordt kapotgemaakt op deze manÍer, hoe jarn:
mer toch" üle worden er treurig van."..' enzovoorts. In één ûan de briàven
r¡ordt betoogd, dat men het reizend publiek en de ondernemers die groot belang hebben bij efficiänt raílvervoer toch niet op deze wijze mag duperen.
"Een minimum aan

dienstverlening dient

immer gegarande"rã

t"

zegt

"Ijrrt'l
áie níets
".tt ["p"nsioneerde,
meer te m4ken heeft met de nieur¿e sal"arisschal-en
en de voortdurend verde schrijver van deze brief" Maar dat ís....

lechterende werkoms tand igheden "
Niettemin zijn ook túee brieven afgedrukt met een geheel andere toon.
In een ervan r¿ordt er nadrukkel.ijk op gewezen, dat het volstrekt in stríjd
met de r.raarheíd is om het te doen voorkomen alsof de st,akers tonverântwoordelijke eLementenr zouden zijn, die geen enkel oog hebben voor de enorme
nadelen d:ie zíj aan de reizigers of de klanten van het goederenvervoer ber,okkenen. "l.tij zíjn ons", zo heeË het in deze bríef , ,"dãarvan volLedig bes

.

i '

., l

-9wr¡st" Maar waarvan men zich omgekeerd rekenschap moet geven is dit, dat er
in wat, voor bedrijf dan ook rekening dient te worden gehouden meÈ, de mens
en dat wij niet voor ons plezier aktie voeren doch hierom, daÈ bij de voorgesteLde verbeteringen van de bedrijfsvoering met de mense dat r¿iL zeggen
het spoorwegpersoneelo te weinig rekening is gehouden.¡r Het zijn opmerkingen die praktisch bij iedere staking gemaakt kunnen worden aan het adres
van diegenen - werkgevers dan wel journalisten van een bepaald soort - die
luidkeeLs hun (huichelachtige) verontwaardiging uiten over de door de ak-'
tie aangerichte schade.
In een andere bríef - iets te lang om hier uitvoerig te citeren - is
vooral die passage van belang r¡aarin de inzender zich erover beklaagt, dat
er naar het personeel of naar de achterban (van een vakbond) vrijwel in
het geheel niet wordt geLuísterd. Deze briefschrijver maalct er ook mel,Jing
van, dat er sprake is geweesL van werkhervatting zoncler voLdoende voorafgaande diskussie. Tevens wijst hij erop, dat het hoogst noodzakelíjk is'
dat de sociale partners (dat r¡il tlus zeggen bonden en hTerkgevers) eens afdaLen uit de ivoren toren r¡aarin ze zíc]n bevinden. "I{at wíj nodig hebben",
zo besLuit hij, "is iernand die naar ons luistert, niet iemand die beveLen
¿ran ons uitdeelt", Direktieleden en vakbondsbureaukraten kunnen deze opmerking t,er harte nemen, maar het is natuurlijk onwaarschíjnlijk, dat ze
dat - gezien hun posítie en funktie in de samenleving - ook zuLlen doen.
In het chronologisch overzíeht. trof ons de mededeling, dat op 9 januari de CGT zich uitsprak voor een voortzetting van de aktíe" Het feit valt
op¡ doordat uit vroegere ínforrnatie (in La uíe du raiL o.a.) r,ras komen
vast te staan dat de CGT nou niet bepaald tot de ínitiatiefnemers of voorstanriers van deze aktie kon worden gerekend en zelfs gedaan had wat in drr
vermogen lag om de staking te breken. l{aarom wordt er door deze eentrale
op 9 januari een andere houding âangenonen? De samenstellers van het overzicht hebben zich díe vraag niãt geãtela, taat staan haar beantr¡oord. Naar
onae mening is er slechts éérr verklaríng voor ¡ het gÍng hier slechts om
een s chij nb aat anderehouding, r¡raartoedeCGT zichgedwongenzag
of erger nog:
wilde zij tegenover haar leclen geen gezíchtsverlies; lijden
een openlijke breuk met hen riskeren. Volgens tt uit mei 168 stammende recept van Georges Séguy, was de CGT in de reeds in beweging zijnde trein gesprongen, maar het moment om aan de (nood)rem Èe trekken achtte zij nog
niet gekomen. Ze zag zíct- vooralsnog genoodzaakt uiterst behoedzaam te manoeuvreren"
Van een
grote Franse

zelfde behoedzaamheid getuigde díezelfde januaridag de andere
vakcentraLe, de CFDT. Die iÀrees erop, dat de problemen die de
aanleiding tot de staking vraren ge\,üeest met de voorstellen van de direktie
en de regering nog altijd niet uit de wereLd naren geholpen en dat het

r¿erkklimaat nog weL maandenlang bedorven zou blijven, zeLfs als de stakersvergaderingen ertoe zouden besluiten, dat de arbeid hervat diende te l,rorden. Met deze r^roorden spralc de CFDT zich noch voor een voortzetting van de
staking, noch voor een ¡¿erkhervaLting uit. De zinsnede over het bedorven
werkklimaat r,rras een duidelijk gebaar, dat de leiding der centrale zich geheeL kon verplaat,sen in datgene r',raË de acht.erban voelde en dacht.. l{en kon
de desbetreffende woorden vertalen als: rKameradene $re staan helemaal aan
julLie kantf en ze r^raren kennelijk bedoel"d om vertrouwen te wekken. Tegef.ijkertijd l¡evatte de verklaring een duidel"ijke vingerwijzing in welke zin
de stakersvergadering zíc.h díende uit te spreken. Dat iret allemaal z6 uítgelegd en opgevat moest r,rorden bleek twee dagen lateru op de lle januarí.

r0 -

Toen verklaarde Edmon<i l.{aire, de sekretaris-generåal van de CFDT, <iaÈ deze centrale voorstander -u7as van een tvreedzame oplossingr, wâË niet anders
kon r^rorden verstaan dan als: het begraven van de strijdbijl,
de achterban
\reer aan het werk, de bonzen aarr de onderhandelingstafel"
In ditzel-fde nummer ván La uie du y,adL is een interviev¡ opgenomen met
Jean DupuY, de direkteur-generaal van de Franse spoorhTegen" tr{at hij geantwoord heeft op de soms zeer indringende vragen, komt in het kort hierop
neere dat de stakíng hem geleerd heeft, dat, ut spoorwegbedrijf bovenal behoefte heeft aan een betere conmunicaËie met ã11e personeelsleden van laag
naar hoog en van hoog naar laag. Hij laat er geen twijfel over bestaan,
dat het daaraan tot dusver Leveel ontbroken heeft " Hij meent dat reeds bestaande "Gespreksgroepeno, waarin gepraat wordË over toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf, organen zouden kunnen r,rorden Cie een intensievere

gedachtenvrisseling tussen alle bedrijfsgenoten mogeLijk maken, en die op
die wijze een nau$rere samenwerking tussen direktie en personeel, tussen de
sLafleden en al-le overígen zouden kunnen verwezenLíjken. 'r.Irlij moeten", zo
voegde hij daaraan toee "ons aLlemaal gezamenlijk inzetÈen voor de t.oekomst van ons mooie bedrijft', een uitspraak die uiteraard íedere ondernemer uit het hart gegrepen is.
In hetzelfde intervier,¡ echter legt Dupuy er de nadruk op, dat tt voeren van de ldialoogt de taak is van dã vakbeweging en andere. personeelsver-

tegemroordigingen. I)eze, zo verkla.arde hij 9 vormen onze nåtuurlijke gesprekspartners en ze zullen dat blijven. Het is natuurlijk niet rnogel.ijk
om uit, te vissen, !üat zich precies voltrelct achter het voorhoofd r¡an de
l¡eren vakbondsbureaukraten" Niemand is in staat om uit te malcen in hoeverte zLj bepaalde dingen al dan niet met voorbedachten rade ondernemen. I,lat
echter ¡,¡é1 rnet zekerheid kan worden vastgesteld is dit, dat de rvíj ze waarop zíj tijdens het spoorvregkonflikt hebben gehandeld er alleen maar toe
kan bíjdragen dat hun positíe als lerkende? onderhandei-aars onaangetast
blijft" Zij hebben enerzijds zorgvuLdig de schijn T,üeten te bewaren de r¡are
vertegenÌroordigers van de spoorjongens te zijn bíj wie de belangen van die
aehterban naar behoren worden behartígd. Aan de andere kant hebben zij de
direktie en de regering de zekerheid r¡eten te verschaffen, dat hun greep
op de leden wel eventjes kan verslappen, naar dat zíj níettemin nog altijd
in staat zijn om hun achterban r¿eer onder kontrole te krijgen. Voor een
eventuele vrees dat overheíd en direktie, terwille v¿rn een betere communicatie naar nieuwe overlegorganen zouden zoekenu lijkt voorlopig geen enke1e grond te bestaan, Dat kan slechts betekenen, dat de ogespreksgroepeno
Ì{¡aarover de heer Dupuy het had, rpraatkolleges? zullen blijkeno zoals ook
de ondernemingsraden" Ze mogen hun zegje doen en meer ook níet, Op naar de
volgende staking dus, is de enig mogelijke konklusie die uit dit alles
vaLt te trekken.

is op zichze1rf. aL geen deugd te noemen, maar het wordt, Èoeh
dubbel erg htanneer men parasiteert op een groep als Daad en Gedaehl;e.
l,Jij bedoelen híermee die mensen, die zich opgeven aLs lezer, maar nimmer
een eent bijdragen. Anderen vinden ft blad niet meer interessant, naar nemen niet de noeite dat, even Ëe berichËen en laten zich ons blad toesturen
tot I¡Ie er genoeg van hebben. Dat nu noemen wij een walgelijk parasÍtísme,
PARASITISME
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't)an een Lezer
Brief
DE OI'iSTANDIGHEDBTT hITJZIGEN
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Ta Daad en Gedaeltte van januari j.1. r¡erd een beknopte bespreking opgenomen van een onderzoeksrapport omtrent het beeld dat de leden van de FNV

over hun organísatie hebben. Ik zou hier enkeLe kanttekeníngen bij willen
maken, onder andere bij de - blijkens een voetnoot - in de
tlá gevoeï"e¿rt
de diskussie over de beËrouwbaarheid van steekproeven.
Natuurlijk zíjn sLeekproeven betrouvrbaar. Iurners, indien ze dat niet
zourlen zijn, hraarom zou de heersende lclasse er dan in allerLei vormen meË
goed gevolg gebruik van maken? Echter, welk een hoge mate van betrouwbaarheid steekprogven ook hebben, onvol_ledig zijn ze al_tijd
In de eerste plaats wordt, in enquêtes vrijwel aLtijd de historísche
dimensie vergeten".trüat mensen het ene moment denken, kan ãen dag, een week
of een jaar Later aanmerkeLijk veranderd zijn, aL naar geLang dã wijziging
van de omscandigheden. Een voorbeeLd kan dic verduidelijlcen. Tcen de socíoloog dr. P.J.A. Eer Hoeven in 1963 zijn g;rotendeels op vraaggesprekken gebaseerde onderzoek onder havenarbeíders publiceerde, was 6én-van zijn kðnkl-usies, dat 'rde staking ("...) immers Èeslist geen populair strijãuriddel
meer" is" (Dr. P.J.A. ter Hoeven, Hantena,rbeideys uan Amsterdam en Rottez,dam, bJz. 240), Hij stoelde deze mening onder andere op het gegevene dat
2lZ
vân de arbeÍders zei, bij moeizaam verLopende cao-onderhandelíngen
tnooítt

te willen sÈaken
is het wel-iswaar zo, dat in de jaren sínds 1955 de havenarbeiders
betrelckelijk weinig hadden gestaakt, doch de ironie wí1, dat juist in het
jaar dat Ter Hoeven zijn konkLusie trok de arbeiders hreer u"n. *r"saal de
arbeid neerlegden" Toen de omstandigheden zich daarenboven ingríjpend wijzigden door de opkomst van de kontainer t,oonden de arbeid"r" in hun klassepraktijk vanaf 1969, da| ze nog zeer goed wisten wat staken ínhoudt.
Nau¡¡ verrn¡even met het historisch karakt.er van de mening van mensen ís
in de tweecle plaats een veranderirrg in de ruimte. Vraag
arbeíder of
hij tevreden is met zijn werk en híj za:. aL naar gelang de"er,
pLaats waar hem
de vraag gesteLd wordt anders antrvoorden. rs Avonds thuis achter de buis
met' een kop koffíe - de pl"aats waar de meeste onderzoeken plaats vinden kLinkt het antwoord veela1 anders dan r¿anneer de vraag gãsteLd ruordt op
het werk. Het hoeft daarom ook niemand te verwonderen dat - om nog een
voorbeeld te noemen - juist in het jaar waarin een andere onderzoeker, mevrou!ú Van Ðijkum-De Jong, konstateãrde, dat 872 van cle havenarbeiders tevreden tot zeer tevreden met zíjn r¡erk. was, de grootste na-oorlogse havenNu

staking uitbrak.

lfat ik met het voorgaande heb r.rillen zeggen is dit, dat het níet vol*
doende is om bíj een triiiet< op enquête-ondeiãoeken te úi3""n op het aLoude verschíl- tussen wat mensen denken en r^rat, ze doen" Ook het denken heeft
een zeer ínteressante dynarniek binnen ruimte en tijd" Onderzoeken, geba-

seerd op enquêtes, geveneen momen topname
vandemeningvan
mensen, zoals ze die hebben uitgesproken op een zekere pLaats" De bruikbaarheíd van het onderzoek hangt af van de mate waarin cle omst,andigheden
veranderen, r^rant met die verandering k u n n e n ook de ideeän veranderen"

Dit

hoef t

echter niet het geval te zijn, r¡ant het is niet on-

12denkbaar, dat arbeiders die in staking zijno nog steeds de nening huldigen
dat st.aken niet, de besËe oplossing is voor moeizaam l-opende cac'*onderhandef-ingen, om bij de vraagstelling van Ter Hoeven te blíjven" Ze lcunnen echter, gedrvongen door de omstandigheden, op dat moment niets anders doen dan
sËaken. IIet denken blijft ec"hter een grote invloed uitoefenen op het doen,
r,rat wel rnoge blijken uit het feit,
dat er altijd ¿rbeiders zíjn die niet
meestaken uit ideologische motieven, verband houdende bijvoorbeeld met de
religie of de politiek.
Langzaam verschuift zo de kern van deze ingezonden brief naar een ander, wíjdser probleem" I,rle kunnen narnelíjk konstateren uit cie geschiedenis
en uit de hedendaagse praktijk, d.at ideeän een remmende werking kr:nnen hebben op de arbeidersstrijd. Ik wil slechts wíjzen op de negatieve invloerj
van sociaal-demokraten, leninist.en, trotzkísten en andere, zichzeLf- al-s z-odanig benoemende rvoorhoedent van de arbeídersklasse. Ik hoef de Lezets
van'Daad en Gedaehte niet te vertellen, dat deze de arbeidersstrijd alleen
maar steunen voor zavet deze met hun doeleinden in overeenstenrning is. Op
hun onwelgevallige momenÉen zijn ze echter bereid de arbeidersstrijd te
vuur en te zwaard te bestrijden.
lÍaar niet aLleen dat. Het Ís hun ook zeer vaak mogelijk grote groepen
arbeiders in hun ideologische kluisters gevangen te houden eî zo de strijd
t.e remnen. De geschiedenis geeft hier vele voorbeelden van. Híertoe behoort ook het zo dikwijls door Daad en Gedaehte gesignaleerde oovernement
van de leiding van een staking door een vakbond"
Hier rijst aLs vanzelf een vraag, die ik als lezer van Daad en Gedaehte sínðs 1973 nooit afdoende heb zien beantv¡oorden. A1s r¡e het er namelijk
over eens zíja, dat de ídeologie, ofwel het denken, een rennende invloed
kan hebben op de arbeidersstríjd, dat wil zeggeû op het doen, ruat is er
dan op tegen om op het níveau van het .lenken sEappen te ondernemen? Hoe of
dít praktisch in zijn werk moet gaan, is een tweede" Hier gaat het om de
zuiver akademische vraag, r,¡at of er tegen is"
Uiteraard kan men opmerken, dat de arbeiderskl-asse uiteindelijk' in
laatste instanËien ooít all-e ideologie als overtollige ballast overboord
zal werpen en op grond van de naatschappelijke noorlzaak haar historische
missie zal vervullen, zodat clus alle theorie overbodige luxe is of zelfs
gevaarLijk, Imrnerso a1Le theoretici rvillen slechts dát ín de hoofden van
de arbeiders sroppen, wat in hun eigen hoofd zít. tít moge $raar zijn, maar
ruat is er Ëegen op íetse r,rat mogelijk een tegenwicht zou kunnen vormen tegen datgene, wat de klassevijanden er in proberen te stoppen om de strijd
Ëe belernmeren?

Zo ben iic dan van het punt van de enquêtes tot een algemenere vraag
betreffende de relatie tussen denken en doen. De vraag narnelijk
naar de díaLektische verhouding tussen theorie en praktijh" l(ort geformuleerd luidt die aldus, of de theorie de praktijk beinvl-oeclt"
Sj. v"d.V"
gekomen

VO0RLOPIG KOIOíBNTAAR. -- Van oe hierboven afgedrukte brief heeft de redaktie
met belangstellÍng kennis genomen" Ze vindt dat de inzender een goede bijdrage heeft geleverd tot de diskussie over een belangrijke zaak" Van haar
kant wil de reclaktie daar graag zo serieus mogelí-jk op ingaan. Dat lijlct
haar niet, goed rnogelijk bínnen de ruimËe, die haar nog in dit numríìer ter
beschikking stond. Haar ant\^roord lcomt daarorn in het april-nummer.
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Toen in de Laatste dagen van januari het gedenkboek Een eeuLu soeiaLisme en
az,beidersbeueging in Groningen werd gepresenteerd,werd bíj die gelegenheid
het 'woord gevoerd cloor de \üaarnemend-voorzítter van de Partij van de Arbeid, Stan Foppe. In zijn toespraak verzekercle hij zí-jn gehoor, dat zijn

pârtíj zal streven naar het scheppen van rüettelíjke garanties voor de invloed van de vakbeweging. itlaar zijn mení-ng moet rie vakbond een erkende
plaats hebben binnen en buiËen het bedrijf bij de uitvoering van de social"e zekerheíd, bij de schoLing van v¡erknemers, bij de arbeidsberniddeling en
bij de ínspektie van arbeidsomstandigheden. Alleen dan, aldus Poppe, kan
de vakbeweging r¡eer effektief de be1-angen van de leden behartigen"
I{e vinden het betoog van Poppe buicengewoon merkwaardig. Híi r¡í1 dat
de invloed van de vakber¿eging r¿ e t t e 1 ij lc gegarandeerd wordt " Invl-oed bij wie of r¡at?, vragen Vríj. Bedoelt hij rle ínvloed bij de Leden,
die naar ieder weet al- heel lang tanende is? Dat zaL t.ij ons toch ín ernst
nÍet wiLLen wijsmaken. ì4en sÈeLLe het zich voor: een vakbond sluit - het
voorbeeld is uít het leven gegrepen - een cao afo die op geen stukken na
tegemoet komt aan de eisen naarvoor de leden, aanvanlceLijk spontaan, ín
staking zijn gegaan. In een ledenvergadering r¿enden de bestuurders al hun
ínvloed aan om het kompromis aanvaard te kríjgen en de arbeiders tot werkhervatting te ber4regen" Tevergeefs. De bestuurders worden weggefl"oten en
weggehoond; de stalcing wordt voortgezet" Ook de heer Poppe zal" toch wel ín
de:versce verte niet veronderstell-ãn, , daË de ínvloed van de bestuurders
groter en effektievér is wanneer ze door wie ureet h'at voor wettei.ijke bepalingen wordt rgegarandeerdf? Nee dus"
' Het kan bijgevol-g níet anders of Poppe r.rí1 door middel van r.rettelijke
bepal"ingen garanderen dat de vakbeweging invloed heeft op dg, ondernemers.
Iets anders vi-el ook eigenlijk niet af te Leiden uit zijn woorden betreffende een rerlcende p1-aats binnen het bedrijft" 7,eker, hij heeft binnen én
buiten gezegd, maar ín ieder geval ook binnen. Tllelnu, ook daarvoor geLdt
urat" in feite altijd geldt voor wat voor invloed op r¡ie of r,r4t dan ootrc, namelijk dat zij níet bij wet of voorschrift lcan worden afgedrvongen" Erkenning is geen kwestíe van voorschríften¡ maar,van positie, funktie en gedrag. De erkenning van de vakbeweging (als onderhandelingspartner, aLs een
frespektabeLr instituut,- e\2") berust daarop dat zíj de aangewezen ínsteLlíng is ter handhaving van de sociale vrede" lloe beter zLj díe weet te
handhaven, des te zekerder kan ze zíjn van haar erkenning door, en van haar
ínvloed op het ondernemerdom of op de regering, Ì,faar hoe. meer aanleiding
de vakbewegíng geeft tot ongedwongen erlcenníng van die zíjde, des Ee minder zaL zíj kunnen rekenen op erkenning van haar achterban, cles te meer
zal" het h¿'ar aan invloed op haar leden schorten. De vakbeweging, dat is
iets dat nu eenmaal uit haar funktie voortvloeít, zít âLtijd gevangen tussen de duivel en de diepe bLauwe zee, zoals de Engelsen zeggen"
Hoe meer reden tot erkenníng de vakber,reging de ondernemers geeft, des
te meer moeite za1- t t haar kosten om haar greep op de arbeiders te houCen,
des te duidelíjker zal- het worclenn dat de belangen van cle vakbeweging aJ.lesbehaLve identiek zijn met de belangen van cle arbeiders. Hoe meer de vak-
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- rerwilLe vân haar positie en om gezichtsverlíes te voorkomen zich inspãnt om de lcloof tussen leden en bestuurders zoal niet te dichËen,
dan toch nat nau\4¡er te matr(en, des te meer riskeert zij een prestigeverlies
bij de ondernemers, dat gepaard gaat met een geringere neiging tot erkenning van die kant. Ër is geen enkele lretsbepaling díe het einde van deze

ber^regíng

pendelbeweging zou kunnen garanderen.
Poppees toespraak is om nog een andere rerlen hoogst merkrrraardig" De
'erkenning'waarvan hij spreekte een erkenning binnen en buíten't bedrijf,
met welke laatste naar onze mening slechts een erkenní.ng door de regering
bedoeld kan zijn, zoLt volgens hem de enige nnogelijkheíd zijn voor de vak*
bern'eging om o \..r e e r effektíef de be1-angen van de leden. (te) behar-

tigenl

zegt Poppe en hij geeft daarmee toe, dat de belangen van de leeffe.ktief behartigd zijn.
den een:tijdlang door de vakbeweging n i e t
ZLedaar iets r¡at weinigen uit de arbeidersklasse de heer Poppe zulLen ¡^rillen tegenspreken. i{et dat 'rEéêr'Î geeft hij tevens aan, dat er een tijd geûeest is waarin de vakbeweging dat v¡e1 degelijk der:d. llij kunnen dat níet
zonder meer met hem eens zijn. llet hangt er maar van af over vrelke en r'7at
ïIéér u,

voor 'belangen hij spreekt
Er is een tijd geweest - de tijd van de onbeperkte uitbuiting, c1e periode r¿aarin roofbouw op cle arbeidskrachË gepl-eegd r,rerd - dat de belangen
van cie arbeiders en die van de kapitalisten tíjdelijk samenvi'elen aangezíen betere arbeidsverhoudingen en hogere lonen een grotere arbeidsproduk'tiviteit tot'gevolg hadden. In die tijd behartigde de vakbewegíng, die er
'op uít was de arbeidskracht overeenkomstig de kapitalistische loonro¡etten
tegen de troogst mogelijke marktprijs te verkopen, de belartgen van de"arbeiders " ZíJ behartigde die in een beperkte zln. \\aar <lie tijd is lang'voorbij " Uiteraard vervult de vakbeweging nog altijd haar funktie op de arbeidsma-rlct, maar er ís geen sprake meer ¡¡any dat arbeiders en onderneÍners
dezelfde belangen zouden hebben. De gemeenschappelijke belangen di.e er in
zijn, kán <ie
een:waarlijk grijs verleden tot op zekere hoogte ooic geweest
utreerr
van de
behartigen. Het woordje
vakbewêging onmogelijk rr e e r
heer Pqppe sLaat derhalve op niets.
'Ðit is echter niet het enige wat over de. bewuste zinsneCe moet worden
opgemerlct. Ifat Poppe in feite ber¿eerd is dit, dat een vakbeweging die een
!erkende:pLaats binnen het bedríjf' heeft weten te veroveren, daE wít zeggeú: een vakbewegingn die de sociale vrede r¡reeL te handhaven en aanspraak
kan'ìnaken op het respekt en de achtíng der patroons, effektief de belangen
van de leden kan behartigen" Dat nu is een schromelijke miskenní-ng van de
belangentegensËel1ing die nu eenmaal in de maatschappij bestaat, die rnet
'het karakt,er van de samerrlevíng is gegeven.
' Overigens kan men de heer Poppe van deze mískenning, van het feit dat
híj deze belangentegenstelling niet zlet, moeilijk een verwijt maken. ZLirL
blindheíd in dit opzicht was de voorwaarde r^raarop hij jarenlang als bestuurder.rian de metaaLbewerkersvakbond kon funktioneren en waarop hij nu,
sedert een aantal jaren a1 weer, als l{.amerLid van de PvdA funktioneert. En
het is nu eenmaa1 zo" clat hoe minder oog iemand voor de klassenscheiding
heeft, des te zekerder i.s het, dat hij zich op het beslíssende momenL aan
de verkeerde kant, daarvan bevindt. Ilet is - en de heer Poppe heeft het wel
eens erkend - dít l(amerLid ineer dan eens overkomen.

