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AR.BEIDERSSTRIJÐ?

Op I september van het vorige jaar werd de Belgische raffinaderij RBP
Antwerpen
in
be2et door het personeel. Met die bezetting, die bíj ons weten nog altijd voortduurt op het moment dat wij dit schrijven, verzetten
de arbeiders en bedienden zich tegen het streven van het Amerikaanse mcederbedrijf Occídental Petrol Corporation om haar vestiging in Antwerpen op
te doeken. I,Iaarmee men te doen had was een mengvorm van officiäLe en nietofficiäle aktie zoats díe ín de prakÊijk herhaaLdeLijk rnrordt aangeËroffen.
De bezetting was een spontane daád, maar de Belgische vakbeweging f.iet
zich níet onbetuigd omdeeenvoudíge reden, ð,at zíj zích zondcr ernstig gezichtsverlies níet onbetuigd k6n Laten, Zíj reageerde met het uitroepen
van een nationale stakÍng in heel de Belgische olíe-industrie. Tijdens die
formeel offícíäle staking deden zích soortgelijke verschijnselen voor a1s
men eerder bijvoorbeeld kon waarnennen tíjdens de Brítse mijnrterkersstakingen van 1972 en 19742 de arbeíders - uÍtermate fel doordat ook in andere
olie-ondernemingen de werkgelegenheid op het spel stond - ontpl-ooiden vo1strekt eigen initíatieven en traden op dusdanige wijze op, dat zoweL de
vakbeweging als de "sociaLístísche" ministers in de toenmalige regeringskoaLítie de schrik om heË hart sloeg, Gevolg: de traditioneLe organisaties
van de offíciille t'arbeidersbeweginget - partij en vakbeweging - wílden zo
snel mogeLíjk weer af van een staking d'ie terstond aL voLkomen uil de hand,
dat wiL zeggen: ltun ha¡d bLeek te lopen. úilant daardoor toch brachË het mi&
del waarmee de vakbeweging een gezichtsverLies had trachten te voorkomen tt
gevaar met zich mee van een nog ernstiger gezíchtsverlies.
De onder verantÌ¡roordelíjkheid van de "socialistische" minister Boel
optredende rijkswacht greep op de haar eigen wijze in; de vakbeweging hief
na drie weken de stakíng op; de "socíalistiscire" minister Spitcels eíste
dat de bezetting van de RBP or¡niddellijk zou worden opgeheven. Àan de nationale staking kwam aldus een einde ook al wekte de oproep tot víerkhervatting níeË weínig woede bij de arbeiders en oolc al stonden vekbondsseþ,retarissen als Schoeters en Janssens, toen ze die oproep voor hcË stakersfront
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-2níet weinig kritÍek bl.oot l). Aan het verlangen van de arbeiders om de staking dan desnoods geweeteLíjk ín het bijzonder in de
þrovincie Antwerpen - voort te zetten, werd níet tegemoetgekomen. SchoetÞrs ¡¡ílde er zeLfs nlet over.praten 2). De poging echter om ook de bezetping van de Antwerpse raffinadãrij te doen Uääinaigen mísl.ukte. I.Ieliswaar
heakten de bedíenden af, maar de arbeiders bteven in het bedrijf. Formeel.
üoerden zij van dat moment af een "wilde" aktíe, in de praktíjl vertoonde
{eze een vorn die van een officiäle nauwelijks verschifae. ioor wie het
rfnriLde" aktie nqg lang
4og niet wíst ¡¡erd duidelijk aangetoond, dat een
geen zelfetm.dige etrijd is,
' Op 3 januarí j.1. - in de vijfde maand van de bezetting dus - wijdde
het Belgisehe weekbLad rrHr¡mo" tqree paginats aande strijd van de RBP-arbeíð9rs. Bepaalde passages van het bewuste artiket- ondersËrepen wat nrij zoJûist hebben betoogd. Het zijn die passages waatin "H,,mo"-vätslaggever Leo
{e Haes een gesprek weergeeft, dat hij heeft gevoerd met Honoré Kerschaeyer, díe níet aLleen één van de RBP-bezetters ls maar ook nog de voornaaoste vertrouwensman (hoofddeLegee) van het Algeneen Bel.gisch Vakverbond. I.le
citeren:
'
- "Jij draagt een grote veranthroordelijkheid, want je leidt deze
. bezetting. Sta je niet onder grote geestelijke druk?"
KERSCHAEVER: 'rELke ochtend om 9 uur komt het bezettersconité bij
eLkaar en worden al de teqhnische en menseLijke problenen besproken, en je ziet het me niet altijd aan. want ik ben uiterlíjk
kal¡¡, maar gemakkelijk ís dat níãt... Vooral rnenselijke próbLemen zijn sons rnoiíLijk op te lossen,.. en jâ, ik ¡noet daar aLlenaal regelÍngen voor treffen. Gelukkig hebben de arbeiders vertrou!ùen ín níj en ík ben níet bang ou nijn verant!f,oordelijkheid
te nemeû. Soms ¡¡ordt het nij toch te veel en lig ík fs nachts in
nijn bed te huiLen als een kind, maar ts morgens denk ik dan
!ùeer: vooruit, laat je níet gaan, de mannen zien je als een Leiverdedigden aan

der, gedraag je als een leider.,'

-

ttHoe

|) llij

wín

je dat vertrounen van de arbeiders?"

ontLenen het feit aan BeLgísche persberichten waaruit ondubbelzínníg Utijkt, dat Schoeters en Janseens - zoals een
van de bl.aden schreef - ttmoeiLijke monenten meemaaktenri. TíJdens de speech van Schoeters, zovern¿¡men wij daaruít ook, ontstond er beweging in de achterste geLederen van zijn gehoor.
Daar bevonden zích veertig arbeiders van de raffinaderij Albettos, die ook net óluiting werd beäreigd. Zij waren van plan
om op voort,zetting van de staking aan te dringen, maar kregen
niet de gelegenheid het woord te voeren. De beslisslng tot opheffing van de staking was al gevallen; in het bestuur van de
betrokken vakbond; níet via een sterming in een stakersvergaderíng.
2) Een ooggetuige-versLaggever betichtte: ttEen arbeíder vraegt:
rKunnen lre op gewestelijk vlak de strijd
niet verder zetten?t
(voortzetten)... Híj krijgt geen antwoord. Schoeters haalt de
schouders op."

-3met de vuist op tastelselmatig goed voorgelicht en altijd
de be1-angen van de arbeiders op het oog gehad. Ze noemen me niet
voor níets De Paus. Dat heeft me aL een Paar ontslagen gekost'
maar dat is nij een zorg. Voor nij gaat de soLidariteit voor. In
1972 hebben wij 3) ons nog achter de bediendenstaking bij de RBP
gezel en het is des te ontgoocheLender dat dÍezel'fde bedienden
nu.. r de arbeiders in de kou laten staan. Het ligt natuurlijk
KERSCITAEVER:

"Ik heb ín het verleden dikwijls

feL geklopt, mijn

mensen

ook aan de vakbond. Í{aarom moeten bedienden in een andere vakbond zítten dan de arbeiders en méér voordeLen krijgen dan arbeiders? Dat is níet Logisch.... Het drama van onze arbeidersber¿eging ís dat zij níet genoeg solidariteit kan opbrengen. ZeLfs
niet voor zotn principiële strijcL als de onze. Als de vakbonden
geen lange staking htensen' moeten zij in een geva1" aLs RBP aLle
centrales mobíliseren, en dat is voor de RBP niet gebeurdpn dat
is ja*mer. ALs ook de dokwerkers en de metaalarbeiders het werk
zouden neerleggen zou men wel direkt een opLosiing vinden, maar
ja, daar is de arbeidersbeweging te weínig sensibel voor 4) ....
Het zou echt de mooiste dag van nijn leven zijn als we hier als
overwínnaars buíten konden komen. Met dit soort arbeiders kún je
trouwens niet verlíezen.tt

Of in deze passages de woorden van llonorê Kerschaever geheel juist
zijn weergegeven is ons natuurlijk niet bekend. Indien hij echter korrekt q¡ordt geciteerd dan kunnen wij ons op grond daarvan, menen wij, een
vríj nauwkeurig beeld van zijn persoon vormen. Hij íe, zo komt het ons dan
vcor, het type van de üertrotn)ensman, r¿iens positie nu eenmaaL tweeslachtig is. ZeLf arbeider zijnde en werkzaam bij RBP, heeft hij een natuurlíjke sotídaríteit met de bezetters, die een man als Schoeters bijvoorbeeld
ALs zodanig schroomt Kerschaever ook niet een aekere
volkomen vreemd is.
I'arbeidersbewegíngrr ín het aLgemeen en op de vakbevan
op
de
krítiek
mate
weging in het bijzonder te laten horen. Doordat hij echter in de vakbeweging ís gevornd en bovenaL doordat hij als oertrotn)ensman een fwtetie binnen die vakbewegíng vervult en dientengevoLge zíjn wijze van denken van de
hare niet princípieel. verschíLt, is zijn kritiek geüatigd en uitermate beperkt en plaatst hij zich daarbíj op de bodem van de traditionele "arbeidersbewegingtt en van de vakbeweging zêLf., zonder daar ook maar in enig opzicht bovenuit te gaan. En wie dat uit de zojuist geciteerde woorden niet
vernag af te l-eiden, kan het r¿ellicht afleiden uit Kerschaevers verklaring
tegnnover een andere verslaggever van een ander b1-ad, dat hij "voor de houding van de vakbondssekretarissen (bedoeld zijn Schoeters en Janssens, red.
D & G) begm,p op kon brengen" 5). Tegelíjkertijd handelt Kerschaever, zijn
"krítiek" op de vakbeweging ten spijt toch hoofdzakelijk aLs een vakbondeman en dat komt ook hierio tot uíting, dat híj, zijn sol-ídariteit net zíjn
mede-arbeíders ten spijt,
zích duidelíjk van zíjn mede-arbeiders dístantíeert, Hij beschouwt zích níet alleen als de Leider - zoals ieder rechtge3) Met "wí¡" wordt bedoeLd: Het Algerneen Belgisch Vakverbond
4) "Daar is de arbeidersbeweging te weiníg sensibeL voor", d.w.z.
daar heeft de ¡'arbeidersbeweging" te weínig gevoel voor.

-4aaüd vakbondsman in zijn plaats zou doen - , hij laat het zich niet al-leen
aaqleunen daÈ híj De Paus r¿ordt genoemd - bíjnaan die slechts kan wijzen
olleen neíging tot dekret,eren - maar hij zegt ook: 'tMet dit soort arbeideçs kun je níet verliezen", üraar iedere ger¡rone, dat wiL zeggen géén vakbondsfunktie bekledende arbeíder gezegd zou hebben2 u¿j kunnen niet verliezeu'.

:" MeÈ deze opmerkingen zíjn wij al een eindweegs genaderd tot datgene
r¡raêrom het ons hier in feite te doen is, de vraag nanelíjk,welke kenmerken

t'wilde" aktie moet vertonen, wíL zíj als een zeLfstandige st?iid kun"e¡
nep worden aangemerkt. Het antwoord op die vraag luidt niet, dat een zeLtstandige arbeidersstrijd zich door het ontbreken oan Leíders van andere
sÈíijdvorruen onderscheidt. Í{aar het om gaat is heel iets anders. VIat een
zelfstandige arbeídersstríjd typeert is dit, dat:
a) de leiders níet behoren tot de kríng der bezol-digde, buiten het
produktíeproces staande beroepsbestuurders van vakbonden of daarmee verhrante of gelijk te stellen organisaties;
.., b) door de strijdende arbeiders ait huy¿ rriddez worden gekozen;
c) aan de strijdende arbeiders permanent verantwoording schuldig zijn
eq,zo deze dat nodig oordeLen terstond als leider af.gezet kunnen worden om
door anderen te worden vervangen
,ti Anders geformuleerd: Bíj een zelfstandige arbeídersstrijd maken de arbeiders de dienst uít. Indien er door hen een strijdkomitee wordt sanengesteld, heeft een dergelijk konitee een uittsoerende taak, heË is níet de instãntie díe besluiten rreemt welke, juist omgekeerd, de arbeiders zouden
hebben uít te voeren. Integendeel: het zíjn de arbeiders die gezamenLijk
Uåà1íssen en het zijn dientengevolge de arbeiders &íe gezønenLíik verant1íjkheid dragen.
karakteristiek past niet op de bezeËting van de RBP. trleliswaar,
zo bLijkt uit de woorden van Honoré Kerschaever, is er ook daarbij een bezelterskomitee dat zeLfs iedere ochtend bij eLkaar komt om de probLemen te
met aLle
beapreken, maar uít zijn woorden blijkt nÍet dat dit komitee
onbegrijpehoe
hij,
Ileeft
om
te
beraadslagen.
samenkomt
oUèr,ige bezeËters
líJk ook, vergeten heÈ te vermelden? Bepaal-d níetl UÍt wat hij op zijn ínfoçmatíe laat volgen valt af te leiden, dat noch de gezamenl-ijke bezetters
de'beslissingen nemen, noch het bezetterskomitee dat doet' maar dat alLeen
etr uíËsLuitend hij, Honoré Kerschaever besluiten neemt en "aLle regelingen"
treft. Vandaar ook dat hij er 's nachts níeË van kan sl-apen.

wogrCe

t,-,1

Deze

Lep de Haes, de auteur van heË artikel in "Humo", citeert níet sleehts Honeùé Kersehaever, maar ook andere tot de bezetters behorender geen verantwqòrdelíjkheid dragende arbeiders. Eénvan henheeft volgens hem verklaard:
!tì'.. de Paus heeft ons leren bezetten." I,¡elnu, een dergelijke uitspraak
indien er bíj de RBP een zeLfstanùige stríjd gevoerd
zôu óndenkbaar zijn
vrefd. trlant ín dat gevaL zou de bewuste arbeíder hebben gezegd: A1 doende
hebben wij ¡uet eLkaar in en door de praktijk geleetd, vtat er bíj een bezettd.irg zo allemaal kont f.ijken er r^rat er voor nodig is. En aLs er werkelijk
àeLfstandtg zon worden gestreden, dan zouden aLLe betrokkenen, tlonoré Ker-

5) Aldus Letterlijk geciteerd uit het blad "Rood" van 6-10-1978

-5schaever íncluis, van een andere geest vervuld zijn. Dan zou hij zich niet
de Paus hebben laten noemen en zijn nedestrijders zouden hem niet aldus genoemd hebben; dan zou hij er níet op uit zijn om zich "aLs een Leider te
gedzagentt,

het, dat de bezetting van RBP niet de vorm van een zelfstandige strijd heeft aangenomen? De verklaring is door Honoré Kerschaever
zelf gegeven, Ëoen hij tegenover de ttHumot'-verslaggever opmerkte, dat ttRBP
bekend staat om zijn hoge graad van sociaaL en syndicaal bewustzijn 6)
Dit betekenË, dat onder de RBP-arbeiders ð,e oakbondetraditiøs buitengeútoon
sterk leven, veel sterker bijvoorbeeld dan onder de Antwerpse dokwerkers,
die nog niet zo Lang geleden tijdens een havenstakíng naar het kantoor van
de transportarbeidersbond trokken om daar uitíng te geven aan hun woede çn
hun gevoãL van víjandschap jegens ð.eze otganisatie. Ilet is - om met met de
¡¡oorden van Kerschaever te zeggen - het syndicale bewustzijn van de RBP-arbeiders dat een beLemering heeft gevormd voor het ontwaken van heÈ bewustzijn van hun eigen kracht en van hun zélfvertrou!üen.
Hierboven konstateerden wij, dat Kerschaever voor de houding van de
vakbondssekretarissen Schoeters en Janssens begrip kon opbrengen en wij
hebben daarin een symptoom gezien van zíjr. door de vakbondstraditie gekleurde opvattingen. Moet men daaruit afleiden, dat wij voor het optreden
van Schoeters en Janssens géén begrip aan de dag Leggen? Neel Ook wíj hebben daar aL1e begrip voor, maar het is een ar¿der begrip dan wat Kerschae ver er op na houdt. Wij begríjpen dat Schoeters en Janssens de staking van
de arbeiders ín de oLíe-industrie niet wilden voortzetten vanwege de funktíe van de vakbeweging in de kapitaLÍstische maatschappij en de daaruit
voortspruitende tegenstelling tussen deze vakbeweging en de niet of nauwelijks meer onder kontroLe te houden arbeíders. Van die tegenstelling verstãat Honoré Kerschaever níets. llij is van meníng, dat de vakbeweging'oals
zij geen Lange staking !¡enste, alle centraLes (zou hebben) moeten nobiliseien". Hij beschouwt het aLs een "foutrrdat zíj dat niet gedaanheeft
en hij begrijpt nier, dat zij het naliet omdat zij als vakbeweging naar de
handhaving van de social"e vrede streeft.
Iloe komt

Ilonoré Kerschaevers begrip voor de houdíng van Schoeters en Janssens
bestaat híeruit, dat hij ze verontschuldigt, Ze moesten, zo meent hij' de
staking in de petroleuminriustrie wel opheffen toen de vakber¡eging niet bereíd bleek solidariteitsstakingen in andere sektoren uit te roepen. In een
híerboven níet door ons geciteerd gedeelte van het gesPrek tussen hem en
de verslaggever van "Humo" suggereert hij, dat wat hij beschouwt als een
'ftekortschieten't van de vakbeweging nogelijk is veroorzaakt. door het omkopen van somige leiders. Daarmee wordt nog eens op andere wij ze onderstreept, dat hij de vakbeweging totaal- anders ziet dan wij.
Maar, zaL de Lezex zich wel-licht afvragen, zou de invLoed van Honoré
Kerschaever op de gang van zaken bij deze bezetËing nu werkelíjk wel zo
groot zíjn als zij door hem zelf ís afgeschíLderd? Zou het niet kunnen zijn
ãat frij in het gesprek met de bewuste journalíst zíchzelf betangrijker
heeft trachten te maken dan hij in werkelijkheid is? I{ij houden dat niet
sLechts voor mogelíjk, wij achten het niet, onr.¡aarschijnLijk' aL was het alleen maar híerom, dat juist de positie van een ttvertroulilensmantt íets dergelijks bíjna onvermijdelijk met zich brengt. Enerzijds heeft hij er belang
bij, dat de arbeiders hem voor een onmisbare figuur houden, anderzijds
heeft hij er niet ninder belang bij dat de teíding van de vakbeweging hem
als zodanig ziet. ZeLf.s índien echter men met díe omstandÍgheíd terdege re-
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In het februarinummer van "D ¡ad en Gedachte" hebben wíj aan het sLot
van een beschouwing over de staking in de T{estduitse staalindustrie gekonde vakbond dan wel
stateerd, dat de vraag urie deze strijd gewonnen had
de patroons - níet zo gemakkelijk te beanthroorden viel-. Maar, zo voegden
wij eraan toe, geheel anders ligt het met de vraag wie deze staking heeft
veiloren, want dat zijn zonder enige twijfeL de !üestduitse sËaalarbeiders.
En wíj eindígden het bewuste opstel" a1dus, dat de staalarbeiders, door het
kerakter van de staking beperkt in hun mogel-ijkheid tot het ontpl-ooien van
eigen initíatieven, zonder direkËe bemoeienis met de onderhandelingen en
alã gevolg van clat a1les Ëen prooí aan stakingsmoeheid, uiteindelijk een
kpmpiomis hebben upeten aanvaarden dat met hún verlangens geen rekening
aan te worden getwijfsld dat deze
híefa. Er behoeft, zo schrevenwij, nietzitten'
zulLen
bLijven
lcaÈer
met
een
Arbeiders
'
Sínds wij de bewuste beschouwing afdrukten hebben wij kennis genoûen
dat de afLoop van de
aantal feicen waaruit onomsËoÈelijk blijkt'
een
van
maar ook
veroorzaakt,
heeft
kater
een
slechts
niet
staalstaking
ülestsuitse
ganleiding heeft gegeven tot een uiterst feLle kritiek van de achterban op
fel was deze kritiek, dat er in de
äà f"i¿io! .rran de-vãkbond IG MetaLL. Zo
¡tde opstand van de gewone vakbondslegesproken
van
pers
werd
þurgerLijket'ràbelliett
en van een "revolutie van onderoptt.
$"ttn, van
qan van een peïsoonlijke kritíek op stakingsleider Kurt Herb, distríktsvergroÇþgenwoordíger van de IG MetaLl in Essen. De arbeiders van de tot het
namen
Dortmund-tlärde
Phoenix
ín
staaLfabriek
ià-Uoesctr-kãncern behorende
g¡et 73 tegen 60 stermen en l0 onthoudíngen een resoLutie aan, waarmee het
af,treden van Herb verlangd rn¡erd. Een eendluidende resolutÍe verr.¡ierf in de
Itaal-fa¡ríek I^Iestfalenhütte te Dortmund een nog veel- grotere meerderheid.
de arbeiders zích met 400 tegen 32 stemen voor het aftreden
Daar
t'met Líeden die voor de ar"praken
.räo U"iU,tít. In de resolutíes heette het, dat
beíders íedere geloofwaardigheid verloren hadden in de toekomst nooit enibestond bij het voeren van c.a.o.-onderhandelingen.''Een
gb kans op
"rr""ã"
ñ"n roottgelíjke uitspraak deden ook de personeeLsleden van Thyssen in Hamoptreden
burg; Uíj ¿e staaLfabriek Mannesmann in Hucklingen werd over het
genoemde
beIn
de
gediskussieerd.
hevig
van-de IG Metall-onderhandelaars
zoals
de
IG
Metall,
van
topfíguren
dat
ðrijven heerste eveneens de mening
iiooizitter Eugen Loderer, Ilans Janssen of Mayr rnaar het beste konden opkLassen.
De in aL deze bedrijven ¡nrerkzane kaderleden

van de IG MetaLl deeLden
dat
de kapitulatie van de vakZij
vonden,
de opvattingen van de arbeiders.

¡.

-7bond voor de patroons door niets gerechtvaardigd was. Op het moment dat
Ilerb en de overige onderhandel-aars door de knieän gingen zag het er juist
naar uít, dat de strijd resultaat zou opleveren. Er vertoonde zich, aldus
deze kaderl-eden, een breuk in het ondernemersfront, doordat er bij de afnemers een nijpend gebrek aan grondstoffen begon te ontstaan.
Uit de krítíek van de achterban is ook gebleken, dat er aan de stríjd
een eind werd gemaakt met behulp van een stenming in de onderhandelingskonmissie, waarbij l-ieden hun stem uitbrachten, die geen enkel stakend bedrijf vertegeil^roordígden. De uitslag van die stenming was geheel- en aL in
strijd met datgene hrat de sÈakende arbeiders wilden en verr"rachten . Tot de
verwijten die door de achterban de IG Metall naar het hoofd werden gesLingerd behoorden onder meer deze, dat het beleid van de vakbond hoogst twíjfeLachÈig moest worden genoemd en dat een man als Herb eenvoudig níet in
staat was gebl-eken om een strijd op bevredigende wijze te voeren. NamenE
de bedrijfsraad van Mannesmann eiste de voorzítter daarvan rode denokratiséring van de vakbond", De eis mag naief zíjn en getuÍgen van een vooraLsnog
bLind geLoof in de vakbondsmythe, zij getuigt desalniettemin ondubbeLzinnig van de ËeleursteLLing die zich van de staaLarbeiders meester heeft gemaakt en van de tegenstellíng tussen henzelf en de organisatíe, ook al
zíjn zíj zich van de aard en de oorzaak van deze tegenstelLing onvoldoende
bewust.
Zoal.s we reeds opmerkten bleef de kritíek van de achterban op de houding van de vakbond door de burgerlijke pers niet onopgemerkt. Ontrent de

betekenis of de achtergrond daarvan gaf zíj de zonderLingste verklaríngen
ten beste. In de meeste gevallen kwamen deze hierop neer, dat de kritici
op een ttautoritairett wijze zíct- tegen t'hun" (:) "demokratische" organísaËie keerden. Op de vraag in hoeverre een organísatie díe zích tegen de nadrukkelijke wil van de overgrote meerderheid van de Leden voor de opheffing van een st,aking uitsprak met eníg recht trdemokratisch" kon worden genoemd, ging de burgerlíjke pers uiteraard niet in.
In een van de burgerlijke bladen díe zich op een dergelijke wijze
uitliet troffen wij echter ook een karakteristiek aan, !¡aarmee de hele
I,Iestsuítse staalstaking op treffende wijze werd samengevat. "De IG Metal"l,
zo verkLaarde de "Ì,Iestfälische Allgemeine Zeitung" op 30 januari 1979,
heeft een revoLutie van onderop voorkonenrr. Aan die woorden hebben wij
níets toe te voegen. Als men één bewíjs qril van de diepe tegenstelling
tussen de vakbevreging en de in aktie gekonen arbeíders, dan vindt men het
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VERLEGENHEID?

Eet is duideLijk, dat het militaÍre optreden van Vietnam tegen Camboden vervolgens het niLitaire optreden van de Chinese Volksrepubliek tegen Vietnam níet weinigen in verlegenheid heeft gebracht. De vraag wie dat
zijn lijkt niet zo moeiLÍjk te beantwoorden. Desondanks hebben somígen
zích daarbij koLossaal vergaLoppeerd. Men luistere bijvoorbeeLd naar het
kornmentaar van een van de korrespondenten van NRC/Handelsblad, die onder

ja

-8qndere schreeftt:
t
"Dat had Karl Marx toch nooit kunnen denken: dat het "socialismeo'
zoaLs zíjn... epigonen het hebben ontwikkel-d, terug zou keren
, naar het historísche stadiun waaruit het is voortgekomen, het ímperislisme. En dat op een moment dat degenen die gelden als de
ímperialísten bij uitstek, de Amerikanen, de poLítiek van het rigoreus beschermen van hun invloedssfeer de afgeLopen paar jaar
steeds duidelíjker hebben 1osgeLat,en... De laatste resten van de
quasi wetenschappelijkheid en hisËorische onontkoombaarheid zijn
door de Vietnamese aktie in Cambodja dan ook onder het marxísme
'
vandaan getrokken..."
tlaarom de auteur van de hier geciteerde zinnen het r^roord socialisme
tussen aanhalingstekens heeft geplaatst ontgaat ons. ZuLke aanhalingstekens hebben zin, hranneer men - met Marx - van mening is, dat sociaLisme opheffíng van de loonarbeíd betekenË en dat daar waar loonarbeid bestaat van
socialisme geen sprake is.Met die aanhalingstekens duidt men dan aan, Jat
de landen van het Oostblok, de Chínese Volksrepubliek, Vietnam, Cambodja
ôf C,rUa zich volstrekt ten onrechte "sociaListisch" noemen. In dat geval
qchter verLiest het hele betoog van de bewuste auteur zíjn zín en is het
dwaas om - gelijk híj doet - te beweren dat de jongste rníLitaire gebeurteriissen in Zuidoostaziti tot een u'krisis in het marxisme" hebben geleid een
rtel tot een die "dieper is dan ooít".
Laat, ons deze schrijver even uit de droom helpen. trüie er ook door de
oorlogshandelingen van Vietnam of China inverlegenheid zíjn gebracht, niet
dê marxísten.Vele tientalLen jaren achtereen hebben de marxísten er al op
fpwezen, dat, er in géén der zojuist door ons genoemde landen socia].ísme be$taat, dat de maatschappelijke verhoudingen die er heersen al-s staatskapíielistische verhoudingen moeten worden versLaan en dat de er heersende ideoLogieën hetzij het leninisme, hetzij het maoisme - met hetmarxísùe níets hebben uít te staan.De marxisten hebben er eveneens op gewezen, dat
deze staatskapitalistische landen ook een staatskdpitaListische buiteniandse poLitiek voeren, wat b.v. Rusland tot samenwerking met Hitler-Duitsiand en de VoLksrepubliek China tot samenwerking met de reaktíonairste
fçlieken in Ceylon än Bangl-adesj heeft gebracht"
D" jongste gebeurtenissen in Zuidoostaziä hebben al.lerminst het marxi:
van
zijn fundament beroofd, zíJ hebben marxistische anaLyses aLLeen
{sme
ùaar onderstreept. lüie er door in verl-egenheíd zíjn gebracht, dat zijn aL
diegenen, die staatskapitalisme voor "socialisme" pogen uit te geven, die
fet Joegoslavische ].oonstelseL voor 'rarbeiderszelfbestuur" verslijten of
ifie zích in bochten wringen om te bewijzen dat de Chinezen die zij gisteren nog als vooraanstaande "socíaLísten" aanduidden toch eigenLijk nooit
lets anders dan "anti-socialisten" zijn geweest.
'ì NatuurLijk is het r{raar dat deze lieden, zoal-s het stuk in de NRC verþLaart, "ir opperste verwarring zijn". Maar die verrvarríng ís al van zeer
ôude datum. Hun verwarring (om niet te zeggen verr¡ardheid) bestaat hierin,
dat zíj een "sociaListísch" etikeË met een socialistische inhoud verwarren
En de staatskapitaListische theorie van de uitbuíting voor "marxísne'r aanaien. De krisís in hun geLederen zaL nog weL toenemen. Maar die krisís te
r¡erwisseLen met een theorÍe die deze krísís juist uerkLaart, is kras!

¡-

-9DE KOUDBANDDOUCHE

VA,N DE VAKBONDEN

de Hoogovens in lJmuíden r¡erken momenteeL een kleine 20.000 arbeíders, van wie ongeveer 10.000 in de twee-, drie- of vierploegendíenst. Van
díe 20.000 arbeiders zijn er 9.000 lid van de industriebonden van de F.N.V.
Na enkele jaren zÍñare verliezen te hebben geleden maakt Hoogovens nu
weer een "geringet'winst. De omzet steeg, na een líchte daling in de voorafgaande jaren, in l97B voor het eersË'h7eer. De produktie was in dat jaar
gelijk aan die in het topjaar 19742 5,4 miljoen ton. Het aantal" arbeiders
daalde echter van 22.423 naæ 19,741. De produktie trekt langzamerhand r¿eer
aan. De orderpositie van lloogovens blijft echter wankeL.
Sinds het begin van l97B ís het beLeíd van Hoogovens drastisch gewijbest van
zígd. Toen de direktie begon in Èe zíen, dat de krisis wel eens¡rstrucLuvan
strukturele aard kon zijn, schakelde zij over naar het beleid
rele kostenverlaging'¡. Dit komt hierop neer, dat het natuurlijk verloop
van de arbeiders niet ¡n¡ordt aangevuld door het aantrekken van nieuw personeel: kostenverLagíng dus door verminderíng van de loonkosten. Het gevolg
ïras, dat hetzelfde werk met steeds minder mensen moesÈ r^rorden gedaan. Het
arbeidstempo werd voorËdurend opgevoerd; het ziektepercentage' vooral onder de arbeiders in de ploegendiensLen van vrijdag- en zaterdagnacht, steeg
tot schrikbarende hoogte
De lonen bij Hãogovens zijn de laatste jaren achtergebleven bíj die
van andere bedrijven. Bijna all-e Hoogovenarbeiders hebben een grote achtetstand in te lopen. De basislonen zíjn laag. Zelfs mét de toesLag voor pLoegendientt wordt er
nauúrelíjks meer verdíend dan elders in,
--- -e--J de
-- bíj
-- Hoogovens
de dagdienst.
,,'.
Door de Lage lonen en door de vaak zeet zÍrrare arbeidsomstandigheden i.,
rrarrn, lawaaierig, vuil, onregelnatig werk - schrikken veel Nederlandse arbeiders ervoor terug bij Hoogovens te gaan werken. Daarnaast is het zo dat
Hoogovens líever op basis van kortlopende arbeidskontrakten personeel in
dienst neemË dan ín deze tijd van een onzekere orderpositie veel vaste arbeiders aan te stellen. Dã ploegen zíjn daardoor pãrmanent onderbezet.
Iloogovens neemt op het ogenblik via koppelbazen alLerlei buitenLandse
arbeidskrachten in díenst: Marokkanen, Duitsers, Turken, EngeLsen en binnenkort ook Joegoslaven, Itet bekend worden van het voornemen der direktie,
dertig JoegosLaven te kontrakteren, die per maand f 500 meer zouden gaan
verdienen dan de vaste arbeidskrachten vormde uiteindelijk de aanleiding
tot de stakingen bíj de Koudbandwalserij I en bij de Vertinnerij.
In de week van 26 februari tot 2 maart werden bíj lloogovens de eerste
onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe e.a.o. Het belangríjkste punt van
bespreking was daarbíj de doorbreking van de 4O-urige werkweelc. Dcor ebn
fíkse uitbreidíng van het aantaL individueLe roostervrije dagen (snipperdagen) probeerden de bonden een 39-urige werkweek te "versieren".
In oktober 1978 hadden de weinige leden die zich de moeite getroostten
de ledenvergaderingen van de industriebonden over het arbeidsvoorwaardenbeLeid voor 1979 te bezoeken, zich tegen de voorstellen tot het invoeren van
een 35-urige werkweek gekant. ze twijfelden of korter hrerken inderdaad weL
tot nieuwe arbeidsplaatsen bij Hoogovens zou voeren. Er werd toen door de
kaderleden zwak geschermd met 'rde indruk dat men op de werkvLoer misschien
toch liever geLd zou wilLen zien dan een 35-uríge werkweek". Slechts een
enkeLing durfde hardop om meer loon te vragen, Híj kreeg een flink applaus.

Bij

I

-t0In dezeLfde week van de c.a.o.-onderhandelingen deed op de Koudbandr¡alserij I en op de Vertinnerij het gerucht de ronde dat per I maart
30'JoegosLaven in dienst zouden worden genomeû; Dat, zou dan gebeuren via
de Joegoslavische staatsÍnstelLing Technomont¡ Daar deze Joegoslaven f 500
neer in hun Loonzakje zouden krijgen kwamen de atbeiders ùan de Vertinnerij1r en de Koudbandwalserij I in verzet,
Woensdag 28 februari werd het r.¡erk voor de eerste maal korte tijd ondeçbroken om de zaak door te praten. Donderdag I maart om 3 duur in de mor*
een liep de kantine van de Koudbandwalserij I opnieuw vol-. De-grcene ploeg
ian rouãtandwalseríj I, de Vertinnerij "o ã" or,ã"t"t"unende afdel-ingen hádden het bijltje erbij neergegooid. Precies ín dezeLfde..week dat de bonden
moeizame oädeit¡andelingen waien )egonnen over íuunateriêle abstrakte. eisen,

klgden de arbeíders van cleze afdeLingen zeer materiäle en konkrete eísên
oé:tafel: f 150 netto in de maand meer en géén koppelbazenpraktijken.
t{ierop kwamen de diverse funktionarissen ín alLerijL aangesneld. A1lereerst verscheen de heer Roenselaar, adjunkt-dírekteur van lloogovenst
diç door de arbeiders t¡erd weggehoond. Later kwarn lüiel Brands opdraven, de
bondsbestuurder van de F.N.V. Hij vertelde, dat-de vakhonden de akti,er.l-opånde de onderhandelingeo, ot*ogãlijk kondán ondersteunen' "hoezeer'híJ hun
iituatíe ook begreep." Híj werd van repliek gediend met het argument' dat
dereís van de fÑV-Uónden van f 20 bruto indemaand meer sLechts een schijntje was en dat de arbeiders zeker niet van plan waren iets Ín te leveren.

feFte-staking", dat r¡il- zeggeî, iedere keer dat er een níeuwe pLoeg opkwam
wêúd het $rerk twee uur neergeLegd. Toen de voLgende morgen de geLe ploeg
opkwam, rs mi'ddags gevolgd door de blauwe, l-agen de afdelingen stíl en dat
bÏeef zo. Oe akiie sLoeg zeLfs over naar BLokwals I. De groene pLoegr die
ls nachts weer opkwam, trof een vastberaden stemning aan. Er rrtas amper gewçrkt. ttI,Iat doen rnre?tt, werd er gevr¿ragd. t'Plattt was de nening.
" Vía pamfletten werd er opgeroepen tot een uitbreiding van de aktie
dïer het heLe bedrijf. In denachtvan donderdag op vrijdag trok m'en in optqçht naâr de anderà afdelingen, om de arbeiders daar te bewegçri de aktie
te.ondersteunen eÍL zo nodig õok plat te gaan. Hierop ging de Beitserij van
de Koudbandwalseríj II van 5*6 r¡ut plat en wefd er op de afdeling Rail-vervber een vergadering belegd, waatdoor het wert< daar ongeveer 2 uur stil Lag.
" , De estaiettestaking bÍj de Koudbandwal-serij I en de Vertinnerij duur-'
de'tot vrijdagmiddag. Toen kr^ram de produktie langzaaln tteer oP gang. Ortder
diuk van aã Uãarijftdirettie en de vakbondsbestuurders werden de arbeiders
ggfwongen hun akties stop te zetten. Specifieke Hoogovenprobleuen, zoal-s
geËlnge cournuntcatieurogelíjkheden tussen de diverse fabrieken en ploegen'
sfeelden daarbíj ook een ro1. (l)
,ll: trleL werd er ngg een ultimatum gesteLd aan de direktie, dat 12 maart
otù'22 uur aflíep: i ISO netto in de maand meer, geLíjke arbeidsvoorwaarden
vqOr a1le arbeiders en stopzetting van de koppelbaaspraktÍjken'
: Tí"r, dagen gebeurde er niets. Toen de nachtploeg.van de Koudbandwalseríj I en varr'de Vertinnerij op 12 maart os 22 uur nog geen bevredígend.antweórd had gekregen, gíng zij tot één uur niet aan het werk. De arbeiders
Uijåtoten opnieuw tot een estafettestaking. De ochtendploeg voLgde dat voorbeeld om 6 uur. Evenals de nachtploeg verzamelden zij zich om te beraadslage$. DitnaaL moest ir. G. I'Iilnink, direkteur personeelzaken, et ze"Lf aan
tel' Das komen om de mensen weer aan het werk te krijgen.
Dinsdagavond 13 maart gingen de arbieders wederom niet terstond aan

,1.
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--l I het werk. Zíj beraadden zich nogmaals gedurende enkele uren over wat hun
te doen stond. I^loensdagniddag r¿erd het werk ook op andere afdelíngen korte
tíjd onderbroken. ZoaLs afgesproken ging de groene ploeg van de Vertinnerij in de nacht van \úoensdag op donderdag normaal aan de slag. Op de Koudbandr¿alserij I lrerd r,ùoensdagavond l4 maart v6ór de dienst in de kantine rn
korte vergadering gehouden.
Nadat de c.a.o.-onderhandeLingen begin maart riraren afgebroken, werden
woensdag l4 en donderdag l5 maart opnieuw besprekingen gevoerd tussen de
direktie en de vakbonden. Donderdag l5maart voLgde er een infornatieve ledenvergadering over de afgebroken onderha rdelingen. Onder druk van de arbeiders was die bijeenkomst openbaar.
Donderdagavond l5 maart híelden ook de arbeiders van Koudbandwalseri.j
I en de Vertinneríj een demonstratie. ZeverzameLden zich om l9 uur bij he,,Jt
station van Beverwijk, getooíd met spandoeken. 0nder het roepen van leuzen
aLs I'f 150 meertt, t¡met poen kun je een heleboel doent' en " 457. ploegentoes1ag" vertrokken ze naar het gebourd ttDe Schour,¡'u Ì,raar de informatÍeve vergadering werd gehouden. Tijdens díe vergaderíng, door een duizendtal arbeiders bezocht, ontlaadde de spanning zieh opníeuw.
Ðe avond begon met een uiteenzetting van de onderhandel-íngsdelegatie,
die meedeeLde dat de onderhandelingen op niets waren uitgel-open. In plaats
van in te gaan op tle,voorsteLLen tot arbeidstijdverkorting had Hoogovens
voorsLellen gedaan om de ploegentoeslagen en de omgevingstoeslagen (extra
premíe voor r¡erk onder LawaaíerÍge, vuile en r^rarrne onstandigheden) met een
aantaL procenten te verhogen. Henk Krul, vakbondsbestuurder en lid van de
onderhandelingsdelegatie, betreurde dat ten zeerste. Doordat lloogovens op bevel van het ondernemersverbond V.N.O. - geen serieuze diskussie aanging over het arbeidsvoorr¡aardenbeleid, kon hij de arbeiders ook geen toezeggingen doen over eventuel-e aanvul.Lende looneísen. Eerst moest er duidelíjkheíd komen over de doorbreking van de 4O-urige werkr,reek en de mogelijkheid tot een vervroegde uíttreding, dan hTaren er weLlicht helemaal geen
aanvullende looneisen meer nodig, zei hij.
Dat was het, waar de bond op
uit was.
De sËeming r^ras op dat moment al danig verhit. Het betoog van de onderhandeLíngsdeLegatie wekte echter pas goed de woede van de arbeiders op.
Zíj wílden meer geld, de Lonen moesten ornhoogl Verscheidene arbeiders kwamen naar de int,erruptiemicrofoon om hun ongenoegen kenbaar te maken. Er
werden fel-le betogen afgestoken van bijna aLlemaal dezel-fde inhoud: dat arbeidsvoorwaardenbeLeid nag je wel vergeten als er maar meer poen komt. Van
een reäle verbetering der arbeidsvoorrnraarden komt niets tereàht, Hoogovens
wil er niet aan. Laten we daarom pakken r4rat ons geboden r,¡ordt (d.w.z. ! 75
netto ín de maand meer) en l-íefst nog meer (d.w.z. f 150). Er werden ook!
dÍverse moties aangenomen. De meest verstrekkende was die, waarmee tot het
modaLe inkomen van f 30.000. f 150 in de maand meer werd verlangd.
Bij alle betogen en moties bleef de onderhandelíngsdelegatie zích verschuilen achter het feÍt, dat het eisenpakket vanrmee zíj de onderhandelingen was ingegaan in oktober door de leden op demokratische wíjze was samengesteld en dat a1s er nieuwe eisen op tafel kwamen deze eerst aan het
bondsbestuur in Amsterdam ter goedkeuring moesten worden voorgelegd. Op deze manier werden het enthousiasme en de vastberadenheid waarmee de arbeiders naar deze vergadering üraren gekomen, door de onderhandelíngsdeLegatie
langzaam maar zeker omgezet in een gevoel van onbehagen en machteLoosheid.

-t2het slot van de bijeenkomst nog een ledenvergaderíng in het
vgoruitzicht gesteld, waarin men zích over eventuele akties zou mogen uitt^idl werd aan
spreken.
' De

akties in het bedrijf werden hierna níet meer voortgezet. De andere afdelíngen namen de aktíe níet over. De vakbonden van hun kant hadden
duidelíjk laten blijken, dat zij van de werkonderbrekingen afstand l"ensten
Ëê nenen.
'" Na de

infornatieve ledenvergadering volgden er officiäle l-edenvergaderingen, slechts toegankelíj1r vcor Leden. Ongeorganiseerden die ook naar
blnnen wílden, werden met gerdeld geweerd. Dat zíj wel degelíjk belang hadden bíj wat er zou worden besloten, daarmee werd geen rekening gehouden.
os afstand te nemen van de door de leiding ingenomen standpunten betreffend9 de c.a.o.-eisen voor dit jaar. De leden stelden zich in duidelijke meerderheid op het standpunt, dat er een graantje extra viel mee te pikken en
det dit net beide handen moest worden aangegrepen. Het meerendeel va.n de
iea"" bleef volharden, dat de bondsLeiding zích niet reêel opstelde.
:
Krul- slaagde er niet in de leden te overtuigen van het belang van het
{oorbreken van de 40-urige werkweek. De bonden zaget daarin een opening
aLles de
nêar de 35-urige werkweek. Maar de arbeíders verklaarden in dat
rrcentraliseiigen problenatiek niet te herkennen en zíJ spraker¡ van een
!ísch vakbondsbeleíd".

(l) Schrijver dezes, een vríend die b;j het schríjven gebruik kon
maken van diverse plaatseLijke informatie, merkte op dat de
CPN wellícht iets te maken heeft gehad met de keus voor de eis
van f 150 meer.
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. De fitn ¡rraarom het ons hier te doen is heet "Pít-strike" ( "Mijnstaking"). Het is de eerste roLprent van de jonge Brítse regísseur Roger Banfprd, vervaardigd naar een scenario van de Britse schrijver Alan SilLÍtoe,
lfij was op woensdag 4 apriL te zien in het N.O.S.-progr¿¡¡ma. De twee werel{en waarover het verhaaL gaat, zíjn die. van de arbeidersklasse en die 'van
de "lÍnkse" intelLektuel-en.
,,, De geschiedenis die verteld wordt ís uitermate simpel. De wLjze rÂtaarop zíj - met bijzonder veel- oog voor kleine details - wordt uitgewerkt ge-
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realiteit.
in Groot-Brittanniö leggen de arbeíd neer om kracht

een uitsÈekend begrip van de

De mijnwerkers

bij t,e zetten
Londen een

aan hun Looneisen. Tijdens de staking organiseert de bond ín
demonstratie. Er vrordt aan deeLgenomen door een beperkt aantal-

arbeiders, afkomstig uit diverse mijndistrikten. Daar soÌnmÍgen hiervånop
vríj grote afstand van de hoofdstad zijn geLegen, worden de desbetreffende
demonstrant,en ingekwartierd bij gezínnen, die zích daarvoor beschikbaar
hebben gesteld. De niet meer zo jonge mijnwerker Joshua Reed vindt onderdak bij Jack en Pamela Seymour en hun beide kinderen. Hun wederzijdse kennismakíng, vLuchtig en ogenschijnlijk slechts een hoogst onbelangríjk onderdeel, biedt de makers van de film de gel-egenheid, datgene te vertel-len
r,üaarom het in in wezen te doen is en hraarvoor de staking slechts een achtergrond vormt.
Als de per trein in Londen gearríveerde Joshua per auto naar zÍjn 1ogeeradres wordt gebracht, blijkt dat in een buurt te liggen, die uiterlijk
aL een groot konËrast vormt met het nijnwerkersstadje, dat men in de eerste filmbeelden heeft gezíen. Jack en Pamela Seymour zijn aêademisch gevormde jonge mensen, $rerkzaam aan de uníversiteit, waar hij heLe en zij
haLve dagen Les geeft. Er is geen twijfeL over mogelijk: ze zíjn alLebei
"links"; het onderdak verschaffen aan een tot de arbeiderskLasse behorende
gast is voor hen een daad van solidariteit met de proLetarische strijd.
Als Joshua vlak bíj hun geríeflijke huís wordt atgezet voelt hij zích
allesbehaLve op zijn geurak. Met zijn valiesje in de hand bLíjft trij op de
stoep staan en pas nadat zijn makkers hem t,oeroepen dat mrs. Seymour hem
"heus níet zal- opeten'r, drukt hij aarzelend op de bel.
tr'Iat volgt is niet zo gemakkelijk in woorden te beschrijven, want het
gaat daarbÍj herhaaLdelijk om beelden: om een bl-ik, om een gebaar, on de
verbazing Ì¡taarmee de arbeider rondkijkt in dít interieur en dít miLieu, om
de verbazing ook die kennelijk bij de fanilíe Seymour heersË, waneeer haar
blijkt dat deze arbeider heel anders is dan de voorstelling die zij zich
van een arbeider - en dan nog wel een midden in een strijd gewíkkel-de arbeider - heeft gemaakt.
"Ah, u bent vast en zeker 6y¿g¿ míjnwerkerrt'zegt mevrour^r Seymour als
ze hem opendoet en wie naar de film zit te kijken, reaLiseert zich op hetzelfde ogenblik, dat het de eerste míjnwerker is, die ze ooít ín haar leven heeft gezien. Van "onze mijnwerkerrr spreekt ze ook aLs ze hem wat Later aan haar thuískomende echtgenoot voorstelt en aan haar beide kinderen,
die de gast bekijken zoaLs kinderen díe voor het eersË in een dierentuin
zijn een olifant of een giraffe bekijken.
De bewuste beelden duren maar hooguít enkeLe teL1en, maar met een heLe reeks van dergelijke korte fLitsen bour¡t regisseur Banford een boekde-
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len sprekend betoog op.
Joshua is een gelovig chrisËen, die níet zonder zakbijbeltje op reis
is gegaan. Als hij in de logeerkamer zíjn spuLletjes uirpakr, legt hij dat
bijbeltje op het nachtkasËje. Al"s mevrour¡r Seymour het daar toevalLig ontdekt, drukt haar gezicht de grootst mogelijke verbazíng uit. Het is duidef-ijk: een arbeider die christelijk is en voortdurend in de bijbeL leest,
dat beantwoordt voLstrekt niet aan haar voorstel.ling van een arbeíder. Men
heeft hier met meer dan een simpel- detaiL te maken. In de loop van het verhaaL bLijkt, dat juist deze dÍepgelovige arbeider de ongetwíjfeld meest
strijdbare van aL zijn makkers te zijn, degene ook die níet terugschrikt
voor de meest radíkale handeLingen, $¡anneer het er om gaat sLag te leveren

t4te leveren tegen de politie of t,egen onderkruipers. De strekking van deze
filur, de boodschap die híj brengt is dan ook deze, dat een christelijke arbeider, als het er op aan komt, in de alLereerste plaats als een arbeider
handel.t en dat zíjn opvattíng over hetgeen stríjdende arbeiders moeten
doen in niets verschilt van die van arbeiders die ongelovig zijnhet gaat,
zo kan nen die strekking saüenvatteo, niet om de ideoLogie - welke dan ook
- maar om het
simpeLe feit van het arbeíder zíjn.
Voor r'línkse" intelLektuelen líggen de dingen anders. Maar íntelLektueLen, ook indi en ze r'Links" zíjn, verkeren nu eenmaal in een geheet andere wereld en het verschiLt tussen hún wereld en die van de arbeiders wordt
door de makers van de fiLm aanhoudend op onnavolgbare wijze geaccentueerd.
Daar ís bíjvoorbeeld die kosteLijke scène aan de ontbijttafeL, \^raarop voor
mijnwerker Joshua alLerLei onbekende ingredíänten prijken, waarvan híj
zícl:. niet qraagt te bedienen. Daar is de al even kostelíjke scène waarin
Joshua om een paar kranten vraagt. De fanilie reageert blíj verrast. Men
ziet,.aLs het r¡arr hun gedachten: "Zie je wel, dus toch! Zatn strijdbare
mijnwerker ís dus toch iemand met beLangstelling voor het nieur¡s, is dus
toch weL degelijk ongeveer zo aLs zíj zíeh zo iemand hebben voorgestelct.De
twee kínderen rennen weg on een paar kran:en te zoeken. Maar wie schetst
ieders'verbazing, hranneer de nijnwerker die kranten niet gaat lezen, maat
in zijn Laarzen stopt op de manier r{raarop een doelverdedíger zijn beengeschermers in zijn voetbalkousen steekt. "0m gewapend te zijn tegen de gemene trappen van politieagentenre, legÊ Joshua uit.
Dat het geen overbodige
voorzorgsmaatregel is, toont de fiLn op een later tijdstíp eveneens. Want,
niet alleen de arbeiders en de.íntellektuelen worden l-evensecht getoond,
maar ook de pol.itie.
Í,Ie zeiden het reeds: kleine, héle kleine detaiLs, gebruikt de regisseur om het koLossale verschil te l-aten zien tussen de twee rvereLden die
el-kaar ontmoeten. Hij doet dat niet met een grove zu¡art-wit-tekening, all-e
toneten die zich afspglen zíjn aan de werkelijkheid ontl-eend: de iarnÍlie
Seymour is een synpathíek gezín dat r¡ordt gekermoerkt door politiek ídealisme. Maar juíst d6ór dat ideaLisne staat het mijlenver van zijn gast en díe
afstand blijken de makers van de fílm buitenger¡roon scherp te hebben waargenomen.

Hun scherp r¡taarnemíngsvermogen blijkt ook bij andere scènes. De staking is officieeL, zíj wordt door de bond erkend en gel.eid. Dat er nietrenín een duidelíjk verschíl tussen arbeiders en vakbondsfunktionarÍssen
bestaat is de fiLmakers níet ontgaan. ALs een van de vakbondsmensen orders staat uit te delen, kríjgt hij van een van de stakers te horen, dat
hij niet moet denken dat zij rekruten zijn en hij de een of andere ser-

geant.

I,üíj zouden op deze wíjze dooor kunnen gaan, maar wíj geloven dat wij
de strekking en de kr¿aLíteiten van de rolprent, voLdoende hebben aangetoond.
f{ij hebben er met dezeLfde ber¿onderíng en hetzeLfde plezier naar geùeken
als destijds naar "Days of Hope" en naar nog enkele van soortgelíjke Engelse produktíes, die door spel, regie en realíteitszin met kop en schouders
uitsteken boven dergelíjke produkríes van andere, bíjvoorteeld Amerikaanse
bodem. Het is te hopen dat de N.O.S. deze 'rPit-strike" nog eens een keer
op het scherm zaL brengen voor wíe het prograûma janrmer gãnoeg heeft gemist of voor wíe - zoals r'ríj - het graag een Ër^reede keer zouden will-en
zíen.
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