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r^rij in een klei:r eafé in

het Belgische industriestad.je Seraing ond.er d,e rook rran Luik een lang gesprek
met de Italiaanse gastarbeid.er Gino D. en zijn wat jongere vrouw. On2e Gino is rn
ma.n vaÍt nrim veertig jaar.
Het echtpaar woont aI zotn zeseneenhalf jaar in het
Waalse d.eel van Be]gië. Hun huis vo::nt een onderd.eel- van een kolossale hur:rkazerne in het op tÍen kilometer ten zuidwesten van Seraing gelegen gehucht Engis.
D66r - in Engis staat ook d.e grote en mod.erne fabriek van kayon, waarj.n Gino
én zijn vrouw beid.en het dagelijks brood. verd.ienen.
Laat in d-e mid.d.ag van d.ie bewuste zaterd.ag zagen wij d.ie fabriekrwaarin lLonferrometalen word.en ve::werkt, er d.ood.s en verlaten bij liggen. Gewoonlijk kronkelt
er óók gedurend.e d.e weekeind.en rook ui-t d.e stevige schoorsteen, die in verbind.ing staat met d.e smeltov€rrs. Ditnaal viel er geen rook te zien. De ovens waren
a} een k1eine vijf d.agen tevoren rritgegaan.Op maandag 5 juni had, het 750 man telIend.e personeel \raJr d.eze Prayon-fabriek d.e arbeid. neergelegd.. Met een staking
zette het kracht rbi j aan z{n eis vaJr een uurloonverhoging van '10 Belgische fran-

ken

(ongeveeï f A,75), een eis, d.ie d.e Belgische .rr"t U"r"grng niet ÉeIiefd.e te
ster.men. De actie was rtÏ,tldrt. Tegenover d.e onwiJ van d.e directie steld.en d.e arbeid.ers en arbeid.sters hr.m eigen vastberad.enheid.. \Ian meet af aaÍL d.roeg d.e strijd.
een grimmig karakter. 0p het verzoek van d.e patroon om ook gedr:rend.e d.e staking
toch in ieder geval het rnLu van de ovens te onderhoud.en - omd.at het meer da3 24
uu-r duurt eer afgekoel-d.e smeltovens wed.erom op d,e verei-ste temperatuur z5n - was
d.oor d.e stakers afgewezen.
Gino D. behoord.e van het eerste ulrr af tot d.e meest vastberad.en stakers. En
voor zljn vrouw gold precies hetzelfd.e.Yoor beid.en was d.at niet meer dan een v€uj.zelfsprekend.heid.. Zowel

hij als zii maakten in hr:n vad.erLand Italië d.eel rrlt va3
partij en van het communistisch valcverbpnd..Voor bei-

d.e f taliaanse commr.mistische
d-en was d.at lidnlaatschap d.e

uitd-rukJíing van hun verbond.enheid. met d.e arbeid.ersbeweging. Beid.en beschouwd.en d.e PCï als het machtige wapen van d.e Italiaasse arbeid.ersklasse. Beid.en, naar Gino in nog sterkere mate d.arr zijn vroulr, waren er
d.iep van overtuigd, d-at een arbeid.er met ook maar een greintje inzicht in d.e ka-
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pitali sti sche maatscha,ppij zich bU een vakbond. behoord.e aan te sluíten. Die zienswijze bracht met zíc}l. mee, dat Gino D. zi-ch - eenmaal in België aansloot bij het
Algemeen Belgisch Vakverbond.. Wat eï ook op d.ie centrale van d-e heer Louis Major
mocht kunnen word.en aangpmerkt, ztj \,ras en bleef in Ginots ogen toch in ied.er geval- een arbeid.ersorgani-satie. Dat haar het vuur ontbrakr d"at hU in b1ind. idealisme in d.e Italiaanse vakbewesrng wéI meend-e te ontwaren, ontgi-ng hem uiteraard.
niet. Maar zijn vertrouwen in d.e vakbeweging als zod.anig was daard.ooï nog niet in
het minst geschokt. De vakbewepngr al-s ond.erd.eeJ van d.e oud.e, zogerlaamd.e arbeid.ersbewe&ngr vormd.e een onlosmakelijk d.eel- va^n d- i e wereld. waarin Gino D. was
opgeg:Íoeid", Het beeld van d.ie wereld. d.roeg hij voortd.urend" met z:-ch mëeo Het was
nimmer bij hem opgekomen ook maË,ï één second.e aan haar te twijfelen. ïn d.e fabriek
van Prayon behoord.e d.e f taliaanse gastarbeid.er Gino D. temid.d.en van veLe Italia,anse gastarbeid.ers tot d.e meest verlanochte vakbond.sled.en: hrj \^ras er bed.rijfscontactman oftewel ged.elegeerd.e.
De trouw van Gino D. werd. d.oor d.e Belgische vakbewegrng sleeht beLoond.. 0p
naand.ag 5 jr-mi 1 toen de organi-satie d.e Prayon-arbeid ers in d.e kou ]iet staant
werd. a,an d.e opvatti-ngen van Gino D. nog niet d.irect een slag toegebracht.NatuurIijk wa,s hU d.at behoeft nauwelijks betoogd. te word.en - volled.ig solid.air met ztgt
bed.rfjfsgenoten. Ma.aJ d.e smoesjes, waarsnee d.e heren bureaucraten zich aarrt d.atgene
onttrokken wat Gino D. nog als'rhu:a plichttt beschouwd-e, werd.en d.oor hem nog min
of meer geaccepteerd.. De moeilijke eeonomische positie van het Belgische bedrjjfslevenrzo heette het, had. d.e ond.erhand.elingspositie d.er Belgische vakbeweging ond.ermijnd.. Zii kon zich, zo werd. beweerd.r op d.at moment d.e strijd niet pe:rrÍtteren,
zeker niet in het d.oor werkloosheid. geteisterd.e gebied van Lirik, En Gino D. legde ztch zuchtend. bi.j d.ie red.enering neer, rotsvast overtuigd, d.at d.e Belgrsche
vakbewegrng met haar qmrpathie niettemin geheel aarl de kant d.er stakers stond..
Op zaterd.ag 10 junÍ zag Gino D. de wereld waaraan hij altijd. gelóófd. had. voor
zijn ogen in scherven vaIlen. Het gebeurd.e in d.e achterzaal varr hetzelfd.e café
waar wij hem samen met een Belgische vriend. waïen komen opzoeken, niet lang voor
hij zidn aan ons tafeltje zette.
In d.ie achterzaal- va^n ons café d-aarom juist waren wij er heen gegaaï] - verzameLden zi-ch d.ie mid.dag d.e stakers en staaksters va^n Prayon. Zij warenr in d.e
schaduw van het machtige industriecomplex van CockerÍIl, bijeengekomen om over
hr:n gezarnenlJjke strijd. te praten.Op een gegeven moment verscheen in deze vergad.ering van tt\d'rlldert stakers ook d.e d.istrietsbestuurd.er van het A.B,V., de heer Henri NoëI. De heer NoëI d.eed. zijn naam eer aa^n3 hij zorgd.e voor een sr:rprise 1 ). Aan
de totaal verbluf te stakers, waarmee d"e bond. ut jf dagen lar,g niets te maken had
willen hebben, verteld.e hij, d.at d.e staking afgelopen moest zijn. Maand.ag 1 2 juni,
ald.us d-e ed.el-achtbare heer NoëI,d-i-end.e op tt normale tijdstip van zes uur I s morgens het werk te word.en hervat.
Zoals te begrijpen valt ontbrand.d.en eï terstond, heftige d.iscussies. Er bleek
een hee] klein aantal arbeid-ers bereid. om d-e bevel-en vatt meneer NoëI bh:rd.elings
op te volgen, De meerd-erheid. - waartoe o:nze Gino D. eveneens behoord.e - wees zir:
eis en zijn ingreep in d-e actie veïontwaardigd van d.e hand.. Maar d.e d.oorgewinterd.e bureaucraat NoëI hield. voet bi j stuk. Toen d.e stakers woed.end. verkond.igd.ent
d.at ztJ eventuele ond.erkruipers d-e toegang tc.rt cLe platgelegd.e fabriek wel zoud-en
weten te beletten, bleek d"at meneer NoëI nog een soort van. stok achter d.e deur
had..

ItAIs d.e zaken zo staarr'r, aldus

d.e mooie meneer

Noël,

trd.a^n.

zíe ik mij genood.-

1) Het woord- noè-I betekent in het Frans: kerstmis; Ie père Noëf (vad.er NoëI)
betekent: d.e kerstman.

zaakt d.e hulp in te roepen van de gend.a.:merie. Reken er opr dat d.ie maand.ag in
Engis bij de poort zal zijn.rr En met d-j-e woord.en verliet de boze d.istrictsbestui;rd.er d"e bijeenkomst.

Nooit in ons leven hebben wij een man gezien d.ie zó ondersteboven en verslagen was a1s Gino D. r d-ie kort d.aama met ons over het verloop van d.e strijd
kwam praten. Te::wij1 zijn vrouw met fonkelend.e ogen vaïl itschoftenrr sprak, d.ie men
moest laten barstenrmaakte Gino D. de ind.nrk van iemandr d.ie geheel aan het eind.e van zijn lati.jn was. Hi j kon aJnper een woord. uitbrengen en leek gehee} verpletterd. d.oor wat hij zojuist gehoord. had.. ttEen vakbond. d.ie d.e gendarmerie te hulp
roeptrr, herhaalde hij maar voortd.r-rrend. en hoofd.schud.d.end..
rrAch watr', riep zijn vrouw, rrd.j-e liggen ond-er één d.eken met d,e patroon! tt
Gino D. was nauwelijks i-n staat om eïop te reageren. Waar wij getuige va^n warenr ri,Ias een stuk menselijke traged.ie. Gino D. zat als wezenloos op zijn stoel, beantwoord.d.e met d.e grootste inspanning onze vragenrmompeld.e voor zich heen, da,t
d.e str{jd. nu wel b[jzonder zwaar zou woïden, trok hoe langer hoe meeï krijtw:it weg.
rfMi.sschientt
7 zei hij op een gegeven moment, rrmisschien zul-Jen d.e ond-erknripers aIs puntje bij paaltje komtl welgeren om onder de bescherming van de gend.armerie aan het werk te gaa.n. Maar er zal zeker gevochten word.en met d.e gend.a::mes.
Dat is wel- zekerltt En hij trok d.iepe,- zol.,gelijke rimpels" Na een d.ik uur was iÉj
niet meer tot een gesprek in staat" Hij voelde ztch ziek, verontschuld.igde zícln
en verdweell.
Ztjn vrouw bleef. Samen met een hand.jevol vastberadenen begon z\ in d.e ach1'erzaal oproepen en Leuzen op grote kartonnen bord.en te schild.eren. Eén van d.e
teksten luidd.e: trOnd.er het oog van de patroon d.nrklcen vakbond.en en smerissen eLkaar d.e ha^nd-rr. Via een a^nd.ere tekst werd.en d.e arbeid-ers opgeroepen om toch vooraI d.e eenheid. te bewaren.
trOnze actierr
,zei Ginors vrouw, rf is moeilijker geword.en en zd was aI zo moeiIÍjk. Hier vlakbij is nog een tweede fabriek van Prayon. Die is d.ri-e r+eken geled.en
in gebm:lk genomen. Er werken allemaal jonge arbeid.ers, die nog op proef z4n" liiIi]
hebben geprcbeerd. ze Ín d-e strijd. te betrekken. Dat is niet gelukt , Ze zeid.en ons
d.et ze er allemaal meteen weer uit zoud.en vliegen als ze mee zoud.en staken. Met
d.ie werkloosheid hier kr.rn je ze d.at niet eens erg I«^ralijk nemen. En d.an werken er
in Eng:is veel vïout,ren ook. Die hebben we toen d.e str[jd begon maar arnper met ons
mee }«rru:en krijgen. Wat d.at word-en moet.... o Enfin, ik hou jullie op de hoogte
en hoop er maar het beste va,n. Een loos d.reigement, zoa1s Gino nog een ogenblik
verond-erstel-de, was het van NoëI bepaald niet. ïk ben er'\ran overtuigd., d.at hij
meend.e wat hij ::ci, en d.a-5 C{ e_gend.a:r-rerie er maanCag zijn za}.tl
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IVIAINDAG 12 juni was d.e kritieke dag voor d.e stakend.e arbeid.ers van. de metallurgische fabriek varr Prayon in het niet ver van Luik gelegen Belg'j.sche gehucht
Engis. 0nze l-ezers weten het aI uit d.e hierboven staand.e beschouwing, waarj-n
verhaald. wordt hoe sterk wel éón d.er stakers, de Itafiaanse gastarbeid.er Gino D.
geschokt werd. d-oor het d.reigement van d-e vakbond.sbestuurd.er Henri NoëI, d.at hU
NoëI d.e gend.armeri-e te hulp zou roepen zo d.e 'rr^rildett staking op die d.ag niet

zou worclen beëind.igd.

4Gino D., d.ie zi-oln zi-1n ]even lang aan tLe vakbond.smythe had. vastgekla^npt, is
nj-et d.e enige geweest die geschokt was. VeIe andere arbeiders r even sterk als hU
nog gevangen d.oor d.e trad.ltionele vakbond.sid.eolo&er waren het eveneen.s, En dermate sterk was ond.anks het bmtale dreigement van de heer Noël hr:n geloof in
d.e vakbewegrngr d.at zíi eenvou&ig weigerd.en aan te nemen, dat het in woed.e na"a^r
d.e ttrrildett stakers gekeerd,e gezicht varr Noë] het w a r e gezicht vari d.e vakbeweg:ing \^ras. 0m d.ie red.en begaf zích een d.elegatie van d.e stakers terstond naar
het clistrictsbureau van d.e metaalarbeid.ersbond. in Luik. Het was hr:n bed.oeling om
d.aar over meneer NoëI eens eventjes hr-m beklag te komen d.oen. De vakbond-sleid.ing
zo verond.erstel-d.en zi, zou d.ie meneer NoëI wel tot d.e ord.e roepen.
De bewuste d.elegatie l«ilam in Luik van een koud.e kermj-s thuis. De Luikse bureaucraat, d.Íe in het vakbond.skantoor d.e d.elegatie van d.e Prayon-arbej-d.ers te
woord. stond., gaf te kennen, d.at het d.istrictsbestur:r volled.ig achter de heer
NoëI en ztjn d.reigement stond..
De vakbeweging echter, en d.e Belgische niet in de laatste plaats, heeft a]tijd. meesterlijk d.e kr:nst verstaan haar w a r e gezicht zo nod.ig achter een masker te verbergen. Nog op d.e avond. van d.ezelfd.e dag d.at d.e Prayon-arbeid.ers tot
tweemaal toe uit d.e mond. van vakbond.sbestuurd.ers het d.reigement v€ut d.e gend.a:merie vgifleff€Ílp publiceerd.en twee Luikse avond.bl-ad.en een officiële tegenspraak van
d.e heren bestuurd.ers . Zi verscheen in d.e kranten rrla Walloniëtt en ttla Citétr . Het
d.reigement, d.at d.e gend.amerie erbij zou worden gehaald., zo heette het daar, was
nooit geuit en niet meer d.an een pulrJ verzinse]. 0p d.Íe wijze poogd.e de vakbeweg-rng naar buiten toe haar geschokt prestige te herstellen bij ied.er, d.ie niet d.e
bijeenkomst waarin NoëI het woord. voerd.e had. bijgewoond. en dus het d.reigement niet
met eigen oren had. gehoord..
Die tegenspraak, wiLde ztJ effect hebben, moest natuurlijk niet terstond. d.oor
d.e waarheid. word.en achterhaald.. 0m d.ie reden - en om geen enl<ele and.ere stond.
er maandag 12 jl-lni om zes urrr t s morgens géén gend.a:merie bii d.e poort va^rr d.e fabriek. 0f zri op verzoek van d.e vakbewegrng in haar kazerne gebleven is, d.an we1
d.at het d.istrictscommand.o va.n de gend.arnerie uit z:-cllzeLf d.e wijsheid. heeft opgebracht om machtsvertoon nu achtei:trege te laten, weten wij natuurlijk niet, maar
d.oet er ook nlet zoveeL toe. Waar het om gaat is, d.at het spel van vakbeweging
en gendarmerie samen uiterst hand.ig werd. gespeeld.. Want door het d.reigement aIleen aI was er grote verlraïring in d.e geled.eren vaÍl d.e arbeid.ers gezaas-d. en het
f eit, d.at d.e gend.a::nerie n i e t ]<Inra,m opd.agen was alIeen maar geschikt om d-ie
ver\^rarïing nog te dben toenemen. Er waren natuurlj-jk orrnid-d.e1}ijk arbeJ-d.ers, d.ie
tot hlm wat kritischer kamerad.en zeid.en; ttZie je nou wel, zoiets d.oet d.e vakbewegrng niet!r' En op hetzelfd-e moment, dat ztS d.at tot hrin opluchting constateerd.en,
}c\nram er iets van het geschokte vertrouwen terug en 'r,,.raren zti al ureeï iets meer geneigd. om tóch maar naar rrhurlrt bonzen te luisteren.
Die bonzen waren er maandagmorgen vïoeg natuurlijk wéI . Zij waren ervan overtuigd. d.at het dreigement eerst, de herroepi-ng d.aanran via d.e kranten later, hun
voorbereid.end. werk ged.aerr hadden. Hun manoeuvïes in d.at opzicht kart men vergelijken met een soort va^n bombard.ement. 0m zes uLLr I s morgens gingen zLi voor d-e
poort van d e Prayon-fabriek tot d.e beslis send.e stormaanval over.
Van d.e verzameld.e arbeid.ers g.rng slechts een tj-enta1 het bed.rijf binnen. De
overigen werd.en d-oor een bestuurd.er zo krachtig mogelijk bewerkt met een beroep
op d.e collectieve overeenkomsten, de wetl d.e openbare ord.e, de red.elijkheid., de
goed.e wil van It bonafidett arbeid-ers , enzovoort, enzovoort !
0m half acht t s morgens stond. er d.esond.anks nog alti jd een groot aantal arbeid.ers buiten d.e fabriek. Toen belegden d.e bestuurd.ers eentrvergaderin$ren d.ie
vergadering verliep natuurl-ijk volgens de bekend.e regie, wa,arin d.e heren bestur.r-
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d.ers zo geroutlneerd. z\y:r. Met kunst en vliegwerk werd. d.aarin een meerd.erheid. ge-

produceerd., d.ie z:-ck. voor werkhervatting uitsprak, werkhervatting zond.er dat d.e
eisen van d.e arbeid ers waren ingewilligd! ZeIf s niet voor een d.eel!
Onze Belgische vri-end.en d.j-e ons over d.it trieste slot varr een eend.rachtig
begonrren actie info:sreren voegen er een klein commentaar aarL toe. Zij schrijven
ons

3

rrHet zou onjuist z:-Jn om te beweren, dat d.e staking bij Prayon sl-eehts
een negatief resultaat heeft gehad.,Nooit tevoren nog heeft d.e vakbeweg-rng in Wallonlë zo bmtaal en openlijk laten bI[jken d.at z\ in werkelijkheid. een inst:r::nent van het kapitaal is, als d.eze keer tijd.ens deze actie. Wat d.e arbeid.ers wild.en moge niet bereikt z:-Jn, de belanffike 1es
d.ie z\ geleerd. hebben kan alleen maar af s een kolossaLe winstpr.mt word.en beschouwd.. Eén kort ogenbli-k heeft d.e vakbewegrng haar masker Iaten vallen. In dat korte ogenblik kon men d.e vijand. d.er arbeid.erskLasse
recht in het gezi-ckrt zierr. De betekenis d.aa:rran kan moeif$k worden ond.erschat en een d.ergelijke ervaring kan alleen naar positief worden beoord.eeld..rr

Àan die woord.en hebben wij
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NEDEFITAND is een klein land.. Maar over al]e oceanen varen Ned.erl-artd.se batr
germolens en Ned.erl-and.se sleepboten.Rotterd.am i-s wereldhaven nummero één. De Ned,erJand.se d.ijken en d.ammen zijn wereld.beroemd., evenals d.e Nederlarrd.se voetballers.
Ned.er1and.se br.ugemeesters reizen overal rond., met hr.rn aa^nhang. Zo ïÍÍas onIangs nog burgemeester Samkald-en in Djakarta op bezoek bij d.e Indonesische generaaLs d.ie duizend.en eomm:nisten veranoord. hebben en vele d.uizend.en in concentratieka.npen gevangen houd.en, Zin collega Thomassen veul Rotterd.a.m vloog kort daarop
naar Japan om voor d.e Rotterd,amse Er:ropoort propagand.a te maken bij d.e Japanse ind.ustrie. 0f hij aa.n d.e hier te land.e nu niet zo bijzond.er geliefd.e keizer Hirohito
nu aI d.an niet d.e Erasmuspenning van d.e stad. Rotterd.am verleend.e is niet helemaal duid.elijk gqword.en. In ied.er geval schonk hij d.e Japanse keizer echter een
hoge ond.erscheid.ing of een waard.evol present.
ïn het gevolg van br:rgemeester Thomassen bevond. zj-ch ook d.e trleiderrt van d.e
bootwerkers vatrr rs wereld.s grootste havenstad., het NBl-bestuursl-id. W. Hu1sker.
)nze lezers herinneren zieh ongetwijfeld. hoe die meneer Hulsker in september 1970
uit al-Le macht d.e staking van d.e Rotterdannse havenarbei-d.ers probeerd.e te breken.
Niet vooï nlets noemd.e werkgeversvoorzttter Backx hem treen vatrr mijn beste vriend.en'f . Welnu, het heeft er de schijn van d.at d.eze meneer Hulsker ztch óók a] ver
buiten d.e Ned.erland.se grenzen een reputatie heeft verwonren. Tijd.ens zLTn rej.s in
Japan j-s hem gevraag0 of hij, via zir, bemid.d.eling, een eind.e zou }cr.mnen maken aÉm.
een hardnekkige staking varr Japanse zeelied.en.
Het ztg'L dus nj-et slechts onze voetbalsterren d.ie uitz\^rermen naar I t buitenIand., maar ook onze vakbond.scracks. Het ka::weitje waarvoor het Japanse kapitaal
d.e hulp varr d.e heer Hulsker inriep, was hém wel- toevertrouwd- lijkt ons, d.e heer
Hulsker ker:nend-e. U zj-et het, waarin een klein land. zoal niet groot kan zijn.
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geled.en hebben wij d.e inlloud. weergegeven van een d.iscussie over
waaraa^n werd. d.eelgenomen d.oor kamerad.en uit Frarrkrijk, België
en Ned.erl-and. 1 ) . De ber^mste beschouwlngen verschenen behalve in rrDaad. en Ged.achtetf ook in het Franse blad. trln-fo:rnations2 Comespond.ences Ouvrj-èresrt en in het
Belgische blad. rrliaisonsft. Men zaT ztch wellicht herinneren, d.at d.e Belgische
deelnemer d.e opvatting huld.igde, d.at een bed.rijfsbezetting geen d.oorn in het kapitalistische vlees kon worden genoemd., wanneer het ging om een ond.erneming, d.ie
toch op d.e nominati-e stond om te word.en gesloten. Hij achtte het om d.ie red.en geheel verkeerd. om een bed.rijfsbezetting a1s een aantasting d.er burgerlijke eigend.omsverhoud.ingen te beschouwen.De Franse en de Ned.erland.se d.eelnemer aan d.e d.iscussie d.eeld.en d.ie opinle niet.
In d.ie d.iscussie heeft z:-e]n thans een tweed.e Belgische kameraad. gemengd.,
d.ie het niet eens is met zi-1n land.genoot, maar d.ie d.e Fransm€m. en d.e Nederland.er
bijvalt. Ook hij houd.t het, net afs de Fransma.n en d.e Ned.erland.er voor hem had.d.en
ged.aan, vooï vofkomen verkeerd., dat d.e eerste Belgische d.j-scussiant d.e betekenis
van bed.rijfsbezettingen zoekt af te zwakken op grond. van incid.entele voorbeeld.ent
d.ie ontleend. zijn aan een vrij beperkte ervaring in het a.an betekenis inboetend.e
Luikse industriebekken. 0m tot een juist inzicht in d.eze materie te geraken wijst
hij op d.e bed.rijfsbezettingen; d.ie in 1916 in Frankr\jk hebben plaats gevond.en en
ve::nolgens ook op d.e bedrijfsbezettingen in Spanje tussen 1916 en 1919.
De faatste bezettingen acht hij van nog groter betekenis dan d.ie j-n Frank4ik.
Want t zo zegt hi j, in Frankr{jk ztJn d.e arbeid.ers er in 1936 niet toe over gegaan
d.e bezette bed.rijven ook ten behoeve van de arbeid.ers te laten fr:nctioneren' Zii
hebben in d.at opzicht een kans gemi-st d.ie d.e Spaarrse arbeid.ers wél hebben benut.
Het gevolg is geweest, d.at d.e bed.rijf sbezettingen in Spanje geleid hebben tot een
d.iepgaand.e sociaLe omwenteling, die helaas d.oor Francors zege onged.aan rverd. gemaakt.
Deze opvattlng van d.e tweed.e Belgische d.eelnemer aan d.e d.iscussie delen wij

ENIGE

bed-rijfsbezetting,

geenszins.
In de eerste plaats geloven wlj niet d.at men kan zeggen d.at d.e Franse arbeid.ers in 1916 in d.e ;ir:nimaand. van d.at jaar een kans hebben gemj-st. Volgens ons is
d.e kans waarara.n orLze Belgische vriend. hier spreekt er in het geheel niet geweest. Het is ongetwijfeld. waa,r, d.at d.e Franse arbeid.ers toen een striidmethod.e
hebben toegepast, Ïraalmee d.e burgerlijke eigend.omsverhoudingen werd.en d.oorbroken.
Dat is het punt niet. Maar ond.anks dat, was naaï ortze opvatting d.e in de Volksfront-illusie bevangen Franse arbeid.ersklasse bepaald. niet in staat om verd.er te
gaane dat wiI zeggen cle bed.rijven in eigen beheer te nemen.
Frankrijk was in 1916 nog lang niet het mod.ern-kapitalistische land. d.at het
hed.en is. De zwakte van het Franse proletariaat was in 1916 veel groter d.arr men,
zuiver afgaand.e op d.e stri jd-u'rethod.e d-ie het toepaste, wel- zou willen geloven. Er
\^ras in 1916 geen krachtige Franse arbeid.ersklasse, d.ie tteen kans mistert , er was
integend.eel een zwakke arbeid ersklasse, d.ie gezien d.e toenmalige maatschappelijke verhoud-ingen in Frankr$k - niet méér kans had. d.an d.ie welke zri aangreep.Wil
men d.ie reëIe kans precies omschrijven, d.an moet gezegd. word.en, d.at d.e Franse a,rbeid.E hr:n gewicht in d.e sehaal wierpen om de oud.e:r,retse volrnen vari uitbuiting
d.oor het kapitaaf d-oor mod-ern-kapitalistische uitbuitingsvormen te vervangen.
Yan juni 1916 af d.ateert in Frankrijk d.e mod-ern-kapitalistische sociafe wetgeving
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d.ie de mod.ern-kapitalistische ontwikkeling overal vergezelt.
Het is onjuist om te geloven, d.at jr.rni 1916 zoals bijvoorbeeld. de tr'ranse
anarchistische schrijver Danie1 Guérin het heeft voorgesteld. - freen verzuimd.e revolutierrwas. Niet d.e afschaffing van het kapitalisme was in 1916 in Erankrijk
aan d.e ord.ermaaï zijn perfectionering, ook a1 trad.en dan d.e arbeid.ers met hr.rn bedrijfsbezettingen revolutionair op.
Wat w1j in d.e tweed.e plaats niet met onze Belgrsche vriend. eens zijn is, dat
d.e bed.rijfsbezettingen in Spanje geleid zoud.en hebben tot d.iepgaand.e sociale omwenteling. Hij voert als voorbeeld. d.e situatie in d.e Spaanse provincle Aragon a^a.rr
en beroept ztch daarb{j op rn boek van een zekere Gaston Leval, getiteld. "Het Iibertaire Spanje 36-19" rweIke auteur gedurend.e d.e jaren van d.e Spaanse burgeroorlog in Aragon vertoefd.e.
Het boek dat hij aarrtraalt kennen wij tot oraze spfit - niet. Maar wij beschikken wéI over d.ocumenten aan d.e hand. waa::lran w\i 6nze zienswijze l<unnen verd.uidelljken. IIet zlin d.ocr:menten hetzi j van d.e Spaanse synd.icall sten ze)-f , hetzij varr hr:n
al] ernaaste ge stve::ura^rrten.
In het rrBoletin d.e Info:macion CNT-FAII| Nr. 4O heet het:
tWij ( synd.icalisten) ,fjn in het b{jzond.er tegenstand.ers van het loonstelsel. . . I^Iii zin ons er echter van bewust, da,t d.e onm1d.d.e11{ike verrdezenlijking van ottze principes op d.it gebied. thans niet mogelijk is....
maar wij willen ter:minste het loonstelsel zoveel mogelijk menselijker maken en het zoveel mogel{jk van ztJrr onrechtvaard.igheid. ontd.oen....rt
Dat klinkt al niet bijzonderrtrevoLutlonair'r. Van wat hier als programma verkond.igd. word.t blijkt d.e praktijk niet te hebben afgeweken. fn het d.oor Ned.er1and.se
geestve::wanten van d.e Spaanse CI{II uitgegeven sociaal-anarchistisch blad rrDe Vr[je
Arbeid.errr van 21 juli 1918 komt ond.er d.e titel "Een gekollektiviseerd.e fabriek'r
het verslag voor van een bezoek aan d.e bierbrouwerij Da,mm te Barcelona. De verslaggever schrijft o. à.
rfHet bleek me d.at d.e arbeid.ers en bed.iend.en een eenheid.sloon ontvingen van 115 pesetars per week en d.at d.e enonne verschillen vatrr voorheen wareït opgeheven, te::vrijl d.e Lonen aanmerkelijk waren verhoogd.. Toch
gaf men hetzelfd.e totale bed.rag aan loon uit als vroeger, maar d.e hoge
lonen ldaren gelijk gemaakt, te:ruijl d.e d.irecteurssalarissen, de tantièmes vooï commissarissen errz. natuurlijk waren geschrapt., De 652 arbei-d.ers d.ie in d-e bierbrouwerij Damm werken lnrnnen z:-dn inderd.aad. d.e beheerd.ers ,roË*"., rrn een gemeenschapsbedqjf ...il
Inderd.aad. is hier het loonsysteem 'rvan zljn onrechtvaard.lgheid. ontd.aan?f . Wat
voor zin heef t echter een zogenaamd. rrgemeenschappelijk" bezit d.er prod.uktienid.d.eIen voor d.e arbeid.ers als d.it niet meteen inhoud.t, d.at zLJ er het beschikkingsrecht over uitoefenen? Het feit d.at hier geproduceerd. werd. op d.e grond.slag van
d.e loonarbeid. bedr,riilt , d.at d.e arbeid.ers zowel- van he t prod.r:kt a1s van d.e produktiemid.d.elen gescheid-en waren. Het feit d.at zLJ d.e positie v€ua l"oorrarbeid.ers had.d.en ber^l'j-jst, d.at er sprake was v€Ln een meen^raard.evórmingsprocetDe meerwaard.e,
uit d.e arbeld. van de werkers afkomstig, kristalliseerd.e z:-ch j-n d.e prodirkten,
d.ie op d.e markt geworpen werd.en en als waren aan d.e afnemers verkocht werd.en. De
zegsman vart d.e beumste schrijver rran het stuk in 'tDe Vrije Arbeid.ertt verteld.e omtrent d.e gang van zaken b{j d.e Damm-brouwerij:
rr\de hebben d.e pri j zen sind.s 1916 geharrd.haafd.. De winkeliers, d.e cafér s, de kollektiviteiten betal-en nog steed.s hetzelfde. . .tr
B

I
Dit betekent, d.at men hi-er met een volkomen kapitalistisch proces te d.oen
had.. Alle tegenstellingen d.ie voor het kapitalistische produktie- en d.istrihrtieproces karakteristiek zijn, openbaard.en zich d.an ook in Spanj e. De Synd.icalistische econoom D.A. d.e Santillan kon het niet ontkennen" HU verklaard.e begin t17
in een red.e (afged.nrkt in het ttBoletin d.e Infomaciontt Nr, lo)t
rrln d.e plaats van de bezitters va^rr voorheen hebben wij telkens een
half d.ozijn bezitters geplaatst, die d.e fabriek, de mijn, d.e transportmid.d.elen waarover n1 controle moeten uitoefenen a1s hun persoonliik ei@.'.Wijhebbennietheteconomischeapparaatopgebouwd.
waarnaar wij streefd.en; wij hebben ons tevred.en gesteld- met d.e bezitters
uit d.e fabrieken te werpen en er ons zelf als controlecomité s te vestigen; d.e economie werd- niet geeoörd.ineerd. zoals ze gecoörd.ineerd. word.en mo e st . Men he ef t planloos gewerkt zond.er klaar bewus tzijn . . . rt
Uit een publicatie in het rrBoletin'r Nï. ,9 bUjkt:
dat het bestui:r d.er geconfiskeerd.e industrie in Spanje l«,ram te berusten
bij d.e vakrrerenigingen, d"ie een centraal administrerend orgaan schiepen uit hfn
?

be s tuur

sverte

genwo ord-i ger s ;

d.at d.e in d.e bedrijven gevormd.e zogenaa.nd.e trarbeld.ersrad.enfr niet tot stand.
Icrnramen op grond- van een vrije verkiezing, d.och saJnengestel-d. werd.en van boven af ,
naaï d.e aarrwijzingen van het centrale orgaaJr, d.at d.aa:rree dus besliste over d.e
wtjze van d.e organisatie van d.e arbeid.;
- Dat ook nd d.e zogenaand.e ttsynd.ikaliseringtt der fabrieken rekening werd"
gehoud.en met arbeid.sconflicten, iets d.at boekd.elen spreekt omtrent het karakter
van d.e nieuwe maatschappelijke ord-e.
Over d.e situatie in Aragon citeert het "BoJetin d.e Info:macionff Nr. 40 een
passage uit het synd.ikalistische b1ad. ItPragua SocióItt . Zi luid.t als volg:b:
I'De d.orpen van Aragon hebben d.e velden bebouwd. t zi hebben hun grote
sui-kerindustrie verd-er bed-reven en hebben d.e rijkd.omnen va^rr hr-m veld.en
gered.. Dat alles op coLlectieve wfize ond.er res,pect vooa d-e kleine buréïer en d.e kl-eine bezj-tter...tt
Het rrBoletinrt Nr. 55 bevatte een red-e van de minister-president véul d.e Baskische republiek, die een jaar na het begj-n van d.e revolutie van 1916 verklaard.e:

rrD'ii
!u ons in Euzkad.i (mstenland.) Ís tot nu toe geen enhel bedrijf gesocialiseerd. of gecollectiviseerd.. . .rr
Wi j st d.at al}es op rreen d.iepgaand.e sociale omwentelingtr? Het mocht wat ! !Íat
z:oh in Spanje d.oorzette was d.e kapitalistische loonwet! De red-en d.at &it zo'$Ias
moet in d-e Spaanse maatschappelijke verhoud.ingen gezocht word,en. Niet d.e proletarische- maar d-e burgerlijke revolutie was er aan d.e ord.e. Die burgerlijke revolutie in Spanje echter werd., net al-s d.e burgerlijke revoluti-e in Rusfandr niet in
d.e klassieke vorln, nj-et d-oor d.e bourgeoisj-e voltrokken, maar d.oor het prol-etariaat en d.e arme boeren. De ruimte ontbreekt cns om d.aar hier nad.er op in te
gaan.Het was eï ons slechts om te d.oen om aa^n te tonen, d.at aan d.e bedrijf sbezettingen in het toenmalige Spanje niet d.j-e betekenis mag word.en gehecht d.ie er aan
word-t gegeven d-oor ortze Belgische vriend-.
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0P ryIAAMAG 5 jl:ni voerd.e d.e rrkritische vakbond.sbestuurd.errt Stan Poppe jr.
woord. in het zaaltTe van tfDe Kargad.oorrr in Utrecht. De belangstelling was
uiterst gering. Er was d-iezelfd.e avond. in Utrecht een ónd.ere b[jeenkomst, waar d.e
problematiek van d.e zog.rrd.erd.e wereld.rtwerd- besproken. Die jongeren, d.ie tot d.e
regelmatige bezoekers van rrDe Kargad.oorft behoren interesseren zich nu een-maal
d.at is bekend. - méér voor d.atgene wat er aan d.e hand. is in land.en waar d.e burgerldke revolutie nog niet voltooid is d.an voor d.e strijd. van de arbeid.ers in d.e modezn-kapitalistische wereld. van West-Europa. En d.ie }aatste strijd., zoals hij hem
ziet d.an, vo:srd.e het ond.e::rrrerp van Poppe t s inleid-lng. HU sprak over d.e zogenaamd.e bezetting van d.e Upper Clyd.e Shj-pyard.s in Schotland., d-ie hj-j een échte bezetting noemd.e en een voorbeeld. varr d.e manier, waaïop ook hier te larrd.e verzet zotl
lrunnen word-en gebod.en aan eventuele bed.rijfsslui-tingen.
De bronnen waaruit d.e heer Poppe voor zi,jn feitelijke g:egevens had. geput rrraren
naar hlj zeLf meed.eeld.e d.e Ned.erl-and.se kranten en d.e info::naties d.ie hem ríaren
verstrekt tijd.ens een d-oor hem bijgewoond.e vergad.ering van Britse vakbond.sbestuurd.ers in d-e Engelse stad. Newcastle.Dat het uitgerekend. d.e slechtst d.enkbare bronnen waren waarover iemand. zou l«.rnnen beschiklcen wi1d.e er bij hem totaal niet in.
Een van oraze kamerad,en poogd.e d.e aarrwezigen d.uid.elijk te maken, dat het bij
d.e scheepswenren aan d.e Clyde in het geheel niet om een 6chte bezetting grng. Hij
schil-d.erd.e d.e voortdr:rend.e betutteling en bevoogd.J-ng van d.e arbeid.ers door het
comité va^n shopsteward.s, d.ie zeLf niet vaÍr. een bezetting, maal van een rrvJrork-intr
spraken. Hij verteld.e ook van d-e manier waarop d.e shopsteward.s ied.ere kritiek van
ond.er op wisten te smoren, van d.e ontevred.enheid. van d.e arbeid.ers en varl d-e manier waarop d.e leid.ers van d.e ttwork-intt het Britse kapitalisme in d.e kaart had.d.en gespeeld..
0p d.e heer Poppe maakte een d.ergelijk betoog niet d.e minste ind.ruk. Dat €rr
aa"n d.e hand- van verklaringen vatrr d.iverse Schotse scheepswerfarbeid.ers zéLf, van
een scherpe tegenstelling tussen d.e arbeid.ers en d.e shopsteward.s sprake was, zeihém totaal- niets. H1j vond. het een d.oodnormale zaak, d.at niet d.e arbei-d.ers maar
d.e shopsteward.s de d.ienst uj-tmaakten. trlk heb in Engeland. gehoord-rt, zo ze,i H j,
I'rLat d.e gebeurteni-ssen aan d.e Clyd.e d.e onderlinge solid.ariteit van d.e Sritse arbeid-ers enofln h*ben versterkt. De geber:rtenissen bij d.e U. C. S. zijn het voorbeeld.
geweest voor alIerlei acties d.ie eï op z{jn gevolgd. tt
Daarop heeft onze karleraad. geantwoord., dat allerlei acties d.ie in Engeland
hebben plaats gevonden nó d.e trwork-inrr bij de U.C.S. in niets op d.ie |twork-in" Ie-

het

ken; dathet inal d.ie gevallenom we rke l ij ke bezettingengrngend.at
d.e betrokken arbeid.ers n i e t, het voorbeel-d. van d.e U. C.S" volgden, maar d.at
van d.e Plessey-arbeid.ers in Alexand.rië, d.ie hwr bed.ri jf wéI bezet hieLd.en. rrEïltt7
zo voegd.e oraze kameraad. er aan toe, rrvan solid.ariteit gesproken: d.e shopsteward.s

van d.e scheepswerven hebben Íed.ere soLj-d.ariteit met d.e Plessey-arbeid.ers van de
hand. gewezen. Verre ervan d.at het optred.en d.er U. C. S. -shopsteward.s d.e eenheid.
van. d.e werkend.e bevolking in West-Schotland. heeft vergroot, hebben die shopsteward.s juist alle s ged.aan om d.ie eenheid. te voorkomen . rr
Onze kaneraad. zeí ook: ItDat jij het in Newcastle and.ers gehoord. hebt verbaast mij ni-et. Die bestuurd.erskliek waarin jij d.aar vertoefd. hebt is d.ie method.e
van échte bezetting óók een d.oorn in het oog. Zegt lnet je niets, dat een grote
Britse krant geschreven heeft, d.at met d.e ttq'er k-irrtt d.e aand.acht v€u1 d.e arbeid.ers
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va"rr aÍrd.eïe,

vooï het Britse kapitaal gevaarlijker, stri jd:nethoden

werd. af geleid.?

Zegt het je niets, d.at d.e lil§^Iid.ateur varr d.e scheepswerven met d.e rtwork-inrr volIed.ig aldroord- gang?" Het bleek d.e heer Poppe ind.erd.aad. heeL weinig te zeggen.
Wat verd.er bl-eek was, dat d-e heer Poppe alle Britse shopsteward-s over één
ka^n'r schoor. Ze staan, erkend.e hi j , d.ichter bi j d.e arbeid-ers. De I'kritische vakbond.sbestuurd.ers'r zoud.en wel wiIlen dat ook hier d.e vakbond.svertegenwoord.igers
in d.e bed.rijven zó zoud.en In-rrren optred.en als de Britse shopsteward.s d-oen, Het is
een van oe d-ingen, liet hÍj weten, waaï d.errkritische vakbond.sbestuurdersrr voor
ijveren, maar waarvoor het Itvakbond.sestablishmentr' (ai-e te:rr gebruikte hij) als d.e
d.ood. is "
Hierop heeft onze maldrer geantwoord., d.at het volkomen onjuist was om a}le
shopsteward.s in Groot-Brittannië over één kan te scheren. Ze }<rírueen, betoogd.e h{
krachtens hun po si tÍe dicht bU d.e arbeid.ers staan, maar het hoef t niet. De shopsteward.s 1n d.e Bri-tse auto-industrie zijn aIt{jd de spreekbuis geweest van d-e
arbeid.ers; bij d.e glasfabrieken van Pilkington in St= Helens was hun optred"en and.ers en bU d.e U"C.S. nóg weer and-ers. Overigens, aldus onze kameraad.n als jij als
rrkritische vakbond.sbestrrurd-errr zo gïaag d.icht bij d.e arbeid.ers wilt staan en ook
varr mening beweert te zi1n, d.at jullie vertegenwoord.igers in d.e bedrijven als d.e
spreekbuis v€ui. d.e arbeid-ers moeten fi:ngeren, zou ik jou toch wel een gewetensvraag wil-Ien stel-l-en: ben jij d.estijd.s op d.ie bijeenkomst van jouw bond. hler in
Utrecht in het gebouw van K & 1lI geweest, r$raar jullie met jullie kad.erled.en van
Werkspoor spraken d.irect nad-at jullie met d.e Werkspoor-d.Írectie in Amsterd.a,m een
compromis gesloten had.d.en, d.at d.e Werkspoor-arbeid-ers niet wild.en aa^nvaard.en?

, zeí Poppe.
Zoa je willen ontkenneïr.rvroeg ottze makker, d.at juIlie d.aar niets and.ers ged.aarr hebt d.an met uiterste inspanni-ng van krachten en het grofste geschut waaïover jullie beschj-kken d.e kad.erl-ed-en losweken van d.e arbeid-ers? Zou je wiIlen
ontkennen, d-at jullie je kaderled.en hebt overgehaald, tot iets, d.at ztJ eigenlijk
niet wild.en, en dat d.e arbeid-ers niet wild.en?
rrTk vindrrr zei Poppe, tt je formulering wat onvri-end-elijk, maar naar d-e inhoud. is zti niet onjuist. Je moet echter wél bed.enhen d.at er voor ons, na het gesprek met jhr. Sikkinghe en d.e overige l-ed.en d.er \BIF-d.irectj-e geen and.ere hourrJarr

d-ing mogelijk wàs " rt
De bekend.e d.oed.d-oeneï, zeí ortze makker. Maar waarop komt d.at and.ers neer,
dan d-at jullie niet and-ers l«rnt d-an j e tegenover d.e arbej-d.ers plaatsen?

gen

Poppe: Í'Ik weet wel , d.at ji j behoort tot een van d.ie id.ealistische strominin d.e arbeid.ersbeweging, d-ie menen dat het ónd.ers kan. r'
Onze makker: rrJe bent nret je opmerking oveï id.ealisme aan het totaal ver-

keerd.ffirserergenssprakei-svanid.ea1ismed.anjuistbijjouwgroepvaÍ1
tkritische vakbond.sbestuurd.ersr , d.ie meent d-at d.e vakbewegrng dnd-ers zou l<r.rnnen.
Dat vind. ik een d-averend.e il-Iusie.'f
PopBe: rrDe Ned.erlartd.se vakbewegrng staat rnet haar optred-en niet alLeen. In
Frankrijk, België en DrrltsLand. treed.t ztl op precies d-eze]Íd.e wijze op. Daazmee is
ztit meen ik, we1 geëxcuseerd..rf
Onze rnakker: ttTegenover mij behoef je d.ie vakbewegang helemaa] niet te excuseren. Ik wil alleen haar optred.en als d.atgene lq^ralificeren wat het j-s: als arbei-d. er

svijand.i g.
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Poppe: ItDe besehuld.iging van arbeidersverraad. acht ik uite:mate Lichtvaardig.tt

makher: t'ïk spreek helemaal niet van arbeid.ersverraad. en ik heb d.aarover van mijn }even nog niet gesproken. Ik heb het over arbeid.ersvijand.ig. En een
d.ergelijke houd.ing spmit voort uit d-e fi:nctie van d.e vakbewegang in d.e kapitalistische maatschappij, een functie, d-ie ook jij in je inLeid.ing hebt aarrgeduid. met
d.e woord.en; het beheersen van d.e arbeid.smarkt. Die omsctrrijvi-ng houd. ik voor volkomen julst. Maar d.aaruit vloeit d.an een wetmatigheid. voort, d.1e d.e ve::vrachtingen van d.e tmaatschappij-kritische-vakbewegingt tot rn kind.erl{jk sprookje maakt.rt
Poppe: rrWU spreken wel een heel- verschillend.e taal.rl
Onze makkerr "Wat had- je d.an verd.omme ve:r^racht? ilet ontgaat jou blijkbaarl
dat d.e overeenkomst in optred.en bi j d.e vakbeweg'ing in o. B. d.e d.oor jou genoemd.e
Iand.en een bewjjs is dat hier sprake is vaJr een wefunatigheid,, van een maatschappeOnze

lijk

onve::urijd.elijke ontwikkeling" "

Poppe: r\rÍat jij niet zlen wilt is, d.at er in d.e vakbewegrng iets aan het veïarrd.eren is. Er ztjn tegengerichte krachten werkzo,&m. D1e zijn ook a1 ztchtbaav geword-en. f k geef mijnerzijd.s toe, d.at het te betreuren valt, dat bijvoorbeeld in het
geval van d.e ENKA in Bred.a, de vakbond. z:-cln niet syrnpathieker opgestel-d. heeft
tegenover d-e ged-achte d.er werlcaemers om net zo iets te ond.ernemen als d.e arbeid.ers van d.e U.C.S. hebben ged.aan. En als jij d.ae,r d.an het voorbeeld. van Plessey
tegenoverstelt, d.an rrcaag ik je op d.e man af: hebben d.ie arbeid.ers met hrm rad.icale be zettingsmethod.e succe s gehad-?rr
Onze makker: trHet anturoord. is ja en het succes, dat jij in het geval van d.e
rwork-i-nt bij d.e U.C.S. meent waar te nemen, zie ik niet. Afgezien d.aa:sran echter houd. ik je vïaag: naa^r t succesr voor geheel n-isplaatst. Wou je werkel[jk beweïen, d.at jullie vakbond.sbestur:rclers I successent plegen te boeken? Kom nou! Je
weet toch net zo goed. als ik, dat voora€m.staand.e feid.ers van IIW en NI{V erkendhebben, d.at julIie met lege hanoen staan nad.at je sed.ert het eind.e vart d.e oorlog
voor d.e ond.ernemers het nrur uit d.e sloffen hebt gelopen. 'ulou je ontkennen d.at
Mertens heeft toegegeven, d.at d.e vakbeweging met d.e bestaand.e ord.e is verbond.en
en d.at er na d.ie erkenning geen sikJ<epit is verand.erd.?rr
Po,opg: rrlk ontken d.at niet.
Maar het
sche vakbond.sbestuurd-ers verantwoord.elijk te
opstelling van d.e vakbeweg'ing. rr

is

onrechtvaard.ig d,aarvoor d.e

kriti-

stel1en. Di-e streven naar een 6nd.ere

Onze m"kkel: 'fDat je het niet ontkent is eerlÍjk. Maar dat je meent, dat je
d.e vaicUeureg'i"g ïan binnenu-it verand-eren i«:nt bewijst, d.at julIie behaLve eerlijk
in d.6t opzicht voor het overige grenzeloos naief bent. Ik protesteer tegen d.ie
naievitei-b omd.at ik ze voor gevaarlijk houd.. Het enige waartoe ze kan leiden i-s,
d.at d.e illusies van d-e arbeid-ers word-en versterkt.rl

Een and.ere d.eelnemer aan het d.ebat - wat kritischer d.an de kritische vakbond.sbestuurd.er rneend.e, dat het streven van d.e jonge vakbewegingsbesttlrrd.ers
naaï een soort van ven3.ieuwing, alleen maaï voortsproot uit d.e vrees voor }ed.enverlies. Stan Poppe jr. vrees d.at krachtig van d.e hand..
Onze makker; 'rAIs ik jou was zou ik d.at maar niet zo krachtig afwijzen, want
d.at ]àili$ no6l vol-houd.en. In heel d.e officiëIe vakbond.sliteratuur word.t er op
gel^Iezen, dat de vakbewegrng al}een mae.r dan aIs erkend- gesprekspartner bil d.e
loonond.erhand.elingen kan word-en aanvaard-, wa.mleer ze trepresentatief I is en ind.1en haar led-ental bened.en een bepaald cijf er zou d.alen, zou ze niet trepresenta-

l1

tiefr meer z\yt.0m haar functie d.e verkoop van d.e arbeid.skracht - naaï behoren
te lcr:r:nen ve::rruIlen, moet d.e vakbeweging net d.oen alsof ze rad.icaal is. Ju1}Íe
Ifl1ïrt all-een maar d.e Mammon goed. d.ienen d.oor net te d.oen alsof je d.e Mammon niet
d.ient. D5,,+, is het d.ilemma waarin julIie verkeren en birrren d.ie gïenzen beweegt
z:-c}:r d.e hele vakbeweg:ingsactiuj-teit. Uit d-ie situatÍe is ind.erd.aad het verschijnsel van d.e tkritische vakbond.sbestur.rrd.erst te verkLaren. In d.at licht is d.atgene
wat d.e Isitische vakbond.sbestur.rrd.ers zéLf over hi,m eigen optred.en derrken van. weÍnig of geen belang.
Pop'per trlk kan niet tegenspreken, d.at wij nog maay weinig berei-kt hebben.r'
Onze makker: rrJe moet j e er eens rekenschap van geven hoe of d.at komt.rr
Pop,pe: rrïk geloof niet d.at wij het eens worden.It
Onze maldrer: rrDat j-s het enige d.an waarover ik het met je eens ben. Maar ik
geloof , d.at ik verkl-aren kan hoe of d.at komt en j ij niet. t'

, . .VOORAJ-., MET BIJDBAGEN
VAJ{BO}TDSLEIDERS. . . .

uitgeverij is rn
boek verschenen met artikelen van verschillend.e auteurs. Het ond-e::vreïp vaïI
aI d.j-e opstellen is hetzeLfd.e. De &iverse schrdvers houd.en ztch bezig met
d.e vraag of het ook mogelijk is om arbeid.seonflicten zond.er staken op te
Iossen. U ztet het, een ond-erzoek,
BIJ

het Amerikaa^nse kapitalisme
met bijzond.er veel interesse kenriis
zal nemen. rrDe Volkskranttt wijd.de aan
d.eze uitgave enige aand.acht in zÍjn ed.itie veu: 20 mei j . f . Dit ochtendblad.
wist ook het een en and.er te meld.en
waarrran

VAI\T

EEN A-reerikaanse

rfEr z\jrrtt,zo verrrvoorï.amelljk
nemen wij,
bijdragen opgenomen van vakbond.sleid.ers. tr Verbaast
het u? Nee toch zeker?Voor een d.ergeIift ond.erwerp - het ve:mijd.en varr stakingen - moet men te rade gaan bij d.e
specJ-alisten!

over

d.e med,ewerkers.

BEDRÏJFSBEZETTINGEN
GROOT

IN

BRITTANNÏ

TOEN WIJ onlangs in het Framse havenstad.je Boulogne-sr-rr-Mer door een va^n onze Britse vrÍenden rrltvoerJ-g werd.en ingelicht over d.e klassegevechten d.ie d.e
laatste tijd aarr gene zljd.e vari het kanaal d.e een na d.e and.er oplaaien 1 ) , vertelde hij ons ond.er meer, d.at sed.ert d.e bezetting van d.e fabriek van Plessey in d.e
Schotse stad. Alexand.ria in d.e herf st van, t t vorig jaar, de Britse arbeid.ers herhaald.elijk het r.lapen van d.e bed.rijfsbezetting hebben geharrteerd.. Naar een globale
schatti-ng, zo zeí hU, zijn eï sed.ert het begin van dit jaar een twintigtal geval-
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len van bed.r\jfsbezetting geweest.Hij noemd.e d.aa:sran o.a,. d.ie van d.e land.bouwverktuigenfabriek varr Af lis Chalmers te Moufd. in het glaafschap Flintshire, d.ie van
d.e fabriek van Fisher-Bend.ix te Kirkby bij Liverpool en d.ie va^n een schoenfabriek
te Fakenha;n bij lVorfolk 2) .
Wat de laatstgenoemd.e bezetting aangaat, d.ie te Fakenha^m, zij wasr op het moment d-at wij met onze Britse maklcer sprakenr 1>às begonnen. Dat was in het begin
van april. 0p het moment d.at wij d.eze regels schr\jven }eid.en wij uit een uitvoerige reportage in het Britse d.agblad. Itfhe Guard.ianrr van 15 juni j . 1. àf , d.at d.eze
bezetting nog alti jd. voortduurt. Het personeel, d.at voor het overgrote d.eel uit
vïouwen bestaat, vertoeft in d.e fabriek, waar d.e schoenwerksters ook haar kleine
kind.eren mee naar toe hebben genomen. Het gat hier niet slechts om een bezetting zond-er meer, de vroul^ren z\y), ook aan het werk getogen. Alleen: uit d.e aa.nwez:-ge leervoorrad.en vervaard.igen ztJ thans geen schoeisel, maar l-eren rokjes en
blouses, d.i-e d.oor vertegenwoord.j-gsters van d.e staaksters (of bezetters) op d.e
markt voor hippe kledj ng aan d-e man of d.e vrouw word.en gebracht en gretig af trek
vi-nd-en.

De bezetting te Fakenham werd. ond.ernomen omd.at d.e produktie vaJíi d.e schoenfabriek zou word.en ingekrompen en vele ontslagen d.reigd.en. Er was dus een soortgeli jke aanleid.ing als bij d e zogenaamd-e trbezetting" van de S chotse scheepswerven
en ook in Fakenham hebben d.e arbei-dsters een rrtirork-intt geoïganiseerd.. Daa:mree
houd.t echter ied.ere overeenkomst o!. In Fakenha^n is er geen sprake van d.at shopsteward.s d.e lakens zoud-en uitd.el-en. De hele rrwork-inrr word.t op d.emocratische wijze va^rr ond.er-op, met volled.ige med.ezeggenschap van al-]e arbeid.sters georganiseerd-. Een and.er verschil met wat er a€u3 d.e Clyd-e gebeurd.e is dit, dat d.e vrouwen wel degelijk j- n het bed.rijf vertoeven, zodat d.us van een rrechterr bezetting
kan word-en gesproken.

Britse vriend verkLaard.e e "De bezettingen, d.ie er s ed.ert d.e geber-rrted-e U. C. S. en bij Plessey in Groot-Brittannië geweest zijn verschillen ond-erl.i-ng als d.ag en nacht. Er ztjn er niet twee d.ie volgens hetzeLfd.e patroon verIopen. Ied.ere keer opnieuw, dat d.e arbeid.ers in actj-e komen, passen ztJ geheel
nieuwer floB nlet eerd.er vertoond.e method.en toe. Telkens weer plaatsen ztj vriend.
en vijand- voor een volslagen veruassing. Wat d.e bezettingen bewijzen is, dat strijd.end.e arbeid.ers onuitputtelijk zijn als I t er om ga"at totaal- nieuwe vonnen van actie te ontwikkelen. Wat aL d.ie bezettingen in d.e al-lereerste plaats l-eren is,
d.at er voor d.e klassenstrijd. geen vaste schemars geld.en; dat je er geen recepten
voor ]flrrrt uitschrijven; d.at niemand. aarr d.e arbeid.ers vertellen kan, dat ze het op
d-eze of gene wijze moeten d.oen, aangezien ze het zelf v6éL en vóél beter weten
wat hurr te d.oen staat.t'
Er is, aLdus onze Brltse makker, nóg wat belangrijks aan d.e hand.: "Bij aI
d.ie volslagen I wil-d-e I acties van d.e arbeid.ers zeJ.f hebben d.e werkers van GrootBrittannië l-aten zíen, d-at d.e nieuwe wet, waarflnee d.e heersend.e klasse aan d.e veIe s-takingen een eind.e poogd.e te maken, eenvoud.ig een d-od.e letter bli jft . Zeker,
valcverenigingen kun je voor d.e rechter slepen. Maar wat begin je a1s d.e massais
spontaan en tegen d.e uitd.rukkelijke wens van d-e bond.en in tot actie overgaan? Het
antwoord. luid.t; niets!'f
trfioenrr
t zo vervolgd.e onze Britse kameraad-, Itd.e nieuwe wet zogenaamd" tegen
d.e vakverenigingen gericht, in werkelijkheid. een stuk wetgeving tegen d.e vele acties van d-e arbeid.ers zeLf vorig jaar bij het Parfement werd. ingediend., hield.en
d.e Britse vakbond.en machteloze d.emonstraties en nainen ztj op hr:n congres papieren
resoluties aa.n, waaïmee ztJ niet hebben lcuinnen verhind.eïen, d.at d.e wet werd. aangenomen. Nu d-eze van kracht is blijkt, d.a'b d.e arbeid.ers er een passend. antwoord.
op weten" Iríat d.e vakverenigingen niet kond.en, d.at kunnen d.e Britse arbeid.ers welOnze

nissen bij
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d.egelijk.

Het j.nterssantste geval van bed.rijfsbezetting in Groot-Brittannië 1s d.at bij
d.e Fisher-Bendix-fabriek j-n Kirkby. De red-en d.aarvan is d"at z4 het minst van aIlemaal beantwoord. heeft aan d.e geijkte vormen. Het was zond.er enlge twijfel een actie van d.e arbeid.ers zélf en niettemin geschied.d.e zli in tegenstelling tot wat
bij acties v€Ll1 d.e arbeld.ers zél-f d.oorgaans het geval is - niet spontaan. Drie weken voor d.e 5e januari 1972 waaïop d.e arbeid.ers het bedrijf in bezit natnen, z:,jn
d.e pIa^nnen vooï een d-ergelijke stap u:itvoerig d.oorgesproken, Dat d.oorspreken geber-l:ed.e werkplaats voor werkplaats en d.e verbind.ing tussen d.e d.iverse werkplaatsen en ateliers werd. d.oor d.e shopsteward.s ond.erhoud.enp d.Íe ook buiten d.e fabriek
enkele keren d.e hoofd.en bij elkaar staken. Men ztet d.aanr:lt, dat d.e shopsteward.s
i-n d.e bezetting van het Fisher-Bend.ix-bed.rijf een vrij belangrijke rol- speeld-en.
Niettemin was d.ie roL totaal- verschillend. van d.e rol d.ie d.e shopsteward.s bj-j d.e

Schotse scheepswerven hebben gespeeld.. De shopsteward.s van Fisher-Bend.Íx gedroegen zLch niet als managers of a1s bevel-hebbers van d.e arbeid.ers. Nauwelijks had
d.e bezetting plaats gevond.en of al}e arbeid-ers iqdamen in het bed.rijf in vergad.ering bjjeen. Staand-e d.ie vergad.ering werd" een comité van actie gekozen. Het shopsteward.scomité dat d.e zaken had. voorbereid. werd. daarbij met een aarrta] niet-shopsteward.s uitgebrei-d. en d.at comité bleef volstrekt d.emocratisch - d-,w.2. in voortdurend. overleg met al-le bed-rijfsgenoten - hand_eLen.
I'De Britse vakbewegrng", aldus onze Britse vriend., rrkent geen bed.rijfsbond.en
zoals d.ie bijvoorbeeld. in Duitsland. bestaan. Het gevolg is, d.at er bij één bepaalde fabriek arbeid.ers werken, d-ie in alle mogelijke verschill-end.e soorten van bond.en ge organj-seerd. zin.Bij Fisher-Bend-ix waren zes verschi]Iend.e vakbond.en betrokken. Géén van d.ie bond.en heeft zich met d.e strijd. bemoeid- of ook maar lcuru:en bemoeien. De vakbewegang heeft op generlei wijze in d.e geber-rteni-ssen een rol gespeeId.. Dat is voor mij het d-uid.elijke teken, dat d.e shopsteward.s bij Fisher-Bend.j-x
uitsLuitend. als vertrouwensmannen van d.e arbeid.ers geharrd.eld. hebben, ook al vaft
hun sterke invloed. op d.e gaJlg van zaken natuurhjk niet te ontkennen. Die invloed.
heeft trouwens van karakter gewisseld.. Gedr:rende d.e voorbereid.ing sn ged.urend.e
d.e eerste week van: d-e be zetting, d.ie in totaal negen weken heeft gedur-lrd., hebben
d-e shopsteward.s d.e actie sterk gestimuleerd.. Daarrca waren d.e shopsteward.s het
meest tot een compromis geneigd.. Maar tot een d.ergelijk compromis is het niet gekomen, juist d.oordat, toen de bezetting eenmaal een f eit Ïras , het actie-comité
niet meer u-i-t d.e shopsteward.s alléén bestond. en d.e invloed. van d.e shopsteward.s
TLaaT d.e arbeid.ers zélf verschoven was.tf
ïnteressant bij d.e Fisher-Bend.ix-bezetting is ook d-e manier \^raarop zowel onmid.d.ellijk voor a1s gedr-rrend-e d.e bezetting werd. opgetred.en, Toen de actie werd- besproken, besloten d.e arbeid.ers eer ze zelf zoud-en optred.en hun licht eens op te
steken bij klassegenoten d.ie op d.at tijd-stip j-n felle strijd- gewikkeld. waren. Zii
stuurden d.aarom d.elegaties naar o.€1. d.e bezetters van d.e Allis Chalmersfabrieken
in Mou1d. ZLi stuurd.en ook d.elegaties rond., d.ie een heel- and.ere taak had.d.en, Die
bezochten na,:nelijk dnd.ere vestigingen van Fisher-Bend.ix en voerd.en daar beraad.
over d-e wijze waaïop d.ie bed.rijven z:-eln soLid.air zoud.en ku:rnen tonen. Het laatste
geschied.d.e overigens pas nad-at d.e bezetting eerunaal een feit was,
And.ere dingen d.ie bU d.e Fisher-Bend.ix-bezetting opviel-en3 een volled.ige solid.ariteit tussen het personeel van d.e werkplaatsen en dat van het kantoor; onmid.d.ellijke maatregelen om d.e buiten d.e fabrieksmllren opgeslagen vooruad.en binnen
d.e poort te brengen rzodat de d.j-rectie ze niet kon laten wegslepen naar d.e overige Fisher-Bend.ix-vestigingen; uitgebreid.e maatregelen om het bed.rijf in staat
va^n verd.ed.igrng te brengen, zodat d.e politie d-e bezetters er niet gemakkelijk
uit zou }qmnen verjagen; d.e regelmatige vergad.eri-ngen van de bezetters werd.en
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óók bijgewoond. d-oor
ItDe

hr"m vrouwen

en kind.€ï€Ílo

bezettlng vaJl het Fisher-Bend.ix-bed.rilfttl a1d.us onze Bri-tse makker, rrwas
een voorbeeld. van perfecte en gron,iige orgarrisatie d.oor d.e arbeiders zelf , Het
d.oor d.e vakbewegrng altijd. maar weeï verbreid.e sprookje, dat strijd. van ond.erop
marrk gaat aan te weinig organlsatie i-s d.oor het verloop van d.e bezetting d.aar
grond.iger weerlegd. d.an ooit. rl

Zie

ttDaad.

en Ged.achtetr van mei i .l-.
Het d-oor or:rze vriend. opgegeven aantal komt overeen met d.e cijfers,
d.ie we sind.sd.ien in Britse krartten hebben aangetroffen.
1) Onze Britse vriend. gebnrikte zond.er het te weten precies d.ezel-fd.e

1)
2)

woord.en d-ie wij

OYER

DE

ír.&.v.

d.e

meta,alstaking hebben gebezigd..
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IN Imf jongste nurïlmer van het Spanje-bulletin word.t een pogrng ond-ernomen,
de huid.ige generatie enig inzicht te versehaffen Ín oorzaken en verloop van de
Spaanse revolutie in d.e jaren tJO.Dat bij een d.ergelljke ond.erneming niet alle aspecten van het historisch gebeuren behand.eld- Iflmr1en worden spreekt vanzelf . Dat
d-it d.an ook niet geschi-ed. is mag nauwelijks aLs een ve::rrijt gelden. Dat wij tegen
d.e waarschijnlijk wel goed. bed.oeld.e pogrng ernstige bed.enkingen hebben spru-it
niet voort uit hul onvoll-ed.igheid., maar uit d.e eenzijd.igheid. van d.e opgenomen bijd-ragen,

Dat oveï d-e Comisione s Obreras ( a" Arbeid.erscomité I s in het hed.end.aagse
Spanje, waaraatrr óók aand.acht word.t besteed.) sedert hr:n ontstaan een uitvoerige
d.iscussie is gevoerd. in d.e ui-terste linkervleugel va^n d.e Westeuropese arbeid.ersbeweging, d.at daarbij d.oor sommigen d.e vraag is gesteld. of d.eze Comisiones werkelijk een échte arbeid.ersvertegefi^rooïd.iging varr ond.erop z{jn en wélke taak 211 in d.e
huid.ige strijd. zoud-en moeten hebben, d-aarover bijvoorbeeld. veïneemt men i, d." aan
d.eze comj-tét s geÉjde bijd-rage geen woord.. De vraag of zLJ soms ook iets heel and.ers betekenen dan d.e trad.itionele vakorganisaties komt evenmin aarr d.e ord.e.
Nog krachtiger ziri oraze bezwaren tegen een opgenomen artikel over d.e Internationale Bri-gad.e. Wijlen d.e Britse auteur George 0:*re11 én d.e nog levend.e schrijver Augustin Souchy hebben aan d-e hand. van een overstelpend.e hoeveefheid. feitenmateriaal- aangetoond-, d.at d.e bol-sjer,risten d.e mil-itaire ned.erlaag van d.e Spaanse
republiek verkozeÍ7, boven een krachti-ge bewapening van links van hen opererend.e
partijen, groepen en sociale lagen. Daamit is voortgevloeid., d.at d.e idealisten
van d.e Internati-onaf e Brigad.e, bij een maximi.m aan bewapening, d-ie aarr d.e genoemd.e gïoepen werd- onthoud.en, klaaglijk in gebreke moesten blijven bij het vervullen
van d.atgene, waarvoor d-e leclen naar Spanje rdaïen gekomen, ZIJ hebben mind.er tegen
het Franeo-fascisme gevoehten d.an zti geroepen werd-en om het rod.e fascisme d.er
bolsjewsiten te beschermen. ivlaar ook d-aarover verneemt men geen woord..
Dat is niet verwond.erli jk, omd-at d e sehrijf ster van d.e bewuste bijdrage; Dolores ïbarnrri oftewel La Passionaria, tot een partij behoorde (
steed.s i-s blijven
behoren), d.ie er op uit is geweest d.e tegenstand-ers van tret".fascisme in Spanje
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om te vo:rren tot kraar_ marionettenrd.ie gebruikt kond.en word-en om - ond.er d.e schone schijn van een volmaakt tegengesteld. streven - Franco a,af,L d.e zege te helpen.
De beschuld.iging is in d.e stroom van Spanje-Iiteratuur, niet a1leen d.oor O:srel-I
en Souchy, maar ook d.oor vele and.erens zo d.iI«arijls met onweerlegbare bewijzen herhaaId., d.at he t te d.enken geef t , d.at eï juist Ín d.eze af levering van het Sparrj e-

bulletin

geen aandacht

aam.

word.t

be

steed..

is het ook, d.at d.e passages over d.e Spaanse republiek van 1911-' 16,
over d.ie va^rr 1916 tot d e uiteind.elijke catastrofe rniet kritischer zin geschreven.
Het is waar wat er gezegd. word.t oveï d.e feod.ale toestand.en in het Spanje varr d.e
jaren t20 en d.aarvoor. Het word.t niet uit d.e d.oeken gedaan, d.at I'd.e republiek?t
aan die toestand-en weinig verand.erd.e en ook weinig verand.eren kon, d.oordat rrde'r
republikeinen tevee] met het grootgrond.bezit gelieerd. waren en l-ied.en als d.e sosiaaf d.emocraat Priëto bijvoorbeeLd., of d e Catalaan Companys teveel na,ar d-e pi jpen
d.ansten vELn reactionaire politici
af s Gil Robles of d.e l«*asi-liberaal L eruor»c.
Juist daard.oor maakte d.e republiek jaren achtereen pas op d.e plaats.
Toen d.e Spaarrse massar s d.e ontwiidceling voo::rlraarts poogd.en te d-rijven r greep
generaal Fra^nco in. De massa's trachtten zijn ingreep te keren, ma^ar zLJ werd.en
d.aarbij tussen de benen gelopen d.oor lied.en aLs Caballero of Negrin, d.ie zlch met
huid- en haar had.d.en overgeleverd. aan het Kremlin, d.at voor niets z6 beducht was
als een zege d.er Spaanse massats. Ddt is d.e traged.ie van d.e Spaanse revol-utie in
d.e jaren tJO van d.eze eeur{.
Dat d-e kapitalistische grootmachten van het westen voor een zege d.er Spaanse arbei-ders en boeren bevreesd. waren is vanzelfsprekend.. Aan materiaal d.aaromtrent ontbreekt het in het jongste nummeï van het Spanje-bull-etin niet. Een verstoring echter varr d.e nythe d.at Rusland. zi-ch ónd.ers zou hebben opgesteld. is veel
urgenter en belangrijker d.an het d.ebiteren rruLn d.ergelijke vanzelfsprekendhed.en,
waannee een open d.eur word.t ingetrapt, een d.oor 0:*re1]e Souclgr en and.eren open
gezette d.eur weer in het sLot word.t getrokken.
Jammer
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LEZERS
HET materi.aal, &àt wi j van d.e kant
va,:: onze Britse makkers ontvJ-ngen omtrent d.e acti-e bjj Fisher-Bend.j-x is z6
omvangïi jk, d.at het ons on:nogelljk was
aIle facetten van d.ie strijd. in één artikel te ve:srerken. We komen nog uitvoerig op d.e gebeurtenissen temg.
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d-oen d.at in het septembeïnummer. In
evenals voorafgaand.e
augustus zal
jaren - géén no:sraal nuinmer vaÍr "Daaden Ged.achterr verschijnen. Daarvoor in

d.e plaats zal d.e lezers een brochure
word.en toegezond.en, een brochr:re, die
ook no::maa1 in d.e verkoop te krijgen

is tegen d-e pri js
per post.

van

f
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,50, franco

MEDEDU,ING.

In verband. met d.e vacantie s is d.it nr-rrnmer reed.s half jun samengestel-d.. Daard.oor
was het onmogelijk d-e verantwoord.ing van d.e binnengekomen geld.elijke bijd-ragen vooï
trDaad. en Ged.achtett over het tweed.e kwartaal reed-s te publictren. Deze verantwoord.ing zaL nu in het septemberïlummer verschijnen.

