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ÏNFORMATÏE BETREFFENDE FIÀT

Een van d.e regelmatige lezers vEul ons blad., die vloeÍend Italiaans
spreekt, vertoefd.e ongeveeï een maand. geled.en een ÏÍeek in Italië. Daar
sprak hij met d.iverse ltalianenrond.er and.ere met enkelen met wie wtj in-
d.j-recte contacten ond.erhoud.en. In Turijn ontmoette hij lemand, clie zeer
nauwe relaties ond.erhoud.t met arbeid.ers, d.j-e werkzaafiL ziin in d.e beken-
d.e automobielfabrieken van FïAT. Wat d.ie hem med.ed.ee1d.e over d.e sitr:a-
tie in d.e FlAf-bedrijven is ve:*rerkt in het ond.erstaand.e relaas. ïn d.e
afgelopen herfst was er in een klein d.orpje in d.e Franse Jura een in-
ternationale ontmoeting, waaraa.n ook werd. d.eelgenomen d.oor ltalianen.
Z\i brachten daar eveneens d.e sitr:atie bjj d.e FIAT-fa.brieken ter sprake.
De med.ed.elingen, die tijd.ens d.e weekeind.-conferentie j-n de Franse Jr:ra
werd.en verstrekt en de info:maties, die d.e bewuste lezer v€un ons blad.
regelrecht in Turijn verza^meld.e, komen nauwkeurig met elkaa,r overeen.
Er zijn géén pr:nten, waarop 

^J 
vaÍr elkaar afwijken. Er zijn we1 in d.e Ju-

ra iets méér feiten meeged.eeld. - soms ook mind.er - d.an waantree onze Ne-
d.erland.se vriend. naar huis Isíam. Die meerd.ere inforuatie i-s ten d.ele
in tt ond.erstaa^nd.e verhaal ve:rnrerkt, zond.er dat wij precies hebben à,En-
gegeven, wat uit d.e ene bron en wat uit d.e andere aÍkomstig is. Daar
moet nog aa^n word.en toegevoegd, dat wij d.e inlichtlngen waarover w[j kor-
te notitj-es maakten, weergeven in orrze eigen woord.en. - Red.. D. & G.

DE AUTOMORTH,FABRïEKEN van FIAT ziln een van d.e grootste, zo niet d.e aller-
grootstez lndustriëIe ond.ernemingen in lta,Iië. Binnen het ltaliaanse kapitalisme
neemt FIAT een monopolipositie in. Het in d.e noord.italia,anse stad. Tr:rijn geves-
tigd.e bed-ri jf beheerst, sed.ert d.e oprichting, het economisch leven van d.ie stad..
Er is biina géén Turijns gezin, d.at niet één of meer fami Lieled.en telt die bii FIAT
werkzaam zijn. Er 1s nauwelijks een familie in Tr:rijn, d.ie niet d.irect of ind.irect
van FIAT afhankelijk is.

In d.e FÏAT-bed.rijven - er zijn er verscheid.ene, gelegen in verschillend.e d.e-
Ien van d.e stad. - werken bij elkaar 1rO.O00 vaste arbeid.ers. Daarnaa.st heeft FïAT
nog een zéér groot aanta] Iosse krachten in d.ienst, een aalta1 echter d.at sehom-melt. Tot vooll zeer kort waren er alleen aL 12OO personeelsled.en pe:masent be-
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zig met d.e berekening en het uitbetalen van de weekLonen. In de allerjongste tijd.
i-s d.e loonadministratie van FIAI gemechaniseerd.. Computers d.oen rrrr wat voorheen
d.oor mensen werd. verricht.

In d.e geled.eren vatrr het noord.italiaanse industrieproleta,riaat strijd.en en
stred.en altijd- reed-s d.e FIAT-arbeid.ers in de voorste geled.eren. Niet in de armoe-
gebieden van het onderontwikkeld.e Italiaanse zuid.en bevind.t zich het front van
d.e kLassenstrijd., ma,aJ3 in het, naar verhoud.ing, welvarend.e noord.en. Naar verhou-
d.ing, zeggen wij, want itweJvaartft ia natuurlijk een reLatief begrip t zo goed. als
d.errarmoed-ertuiteraard., Bovend-ien, het noord.en moge zijn industrië}e centra heb-
ben, zoals Turijn, Mil-aan en Genua (men spreekt in ïtalië van ?td.e industriëIe
d.riehoektt), eï zir- óók in Noord.italië streken, waar d.e werkgelegenheid zo gering
is, d.at d.e arbeid.end.e bevol-king er regelmatig pend.elt naar het nabijgelegen ZwÍt-
serIand..

Wat d.e FIAT-arbeid.ers betreft t ze hebben tegen het eind" van d.e zestiger ja-
ïen een pa,ar maal op spectacuLaire wi jze actie gevoerd.. De laatste van d.ie grote
acties, d.ie altijd. d.e vorm van - nu eens officiële-, d.an weer 'twilderr stakingen
aaJrnamenr had. plaats in 1969. Weken en r,ueken achtereen werd.en de FIAT-fabrieken
toen vol-komen lamgeIegd.. Nog niet zo heel lang geled.en is er opnieuw gestaakt.
Niet zo langdurig, wéI met grote verbetenheid.. Wat bij d.ie jongste staking opviel
was d.e vind.ingr[jkheid r waarlnee de FïAT-arbeid.ers z:oh teweersteld.en tegen ied.ere
pogrng va.n d.e bed.rijfsleid.ing om het effect van d.e actie zo gering mogelijk te
d-oen ztjn.

0p het moment dat d-e staking uitbrak bevond. zich in d.e fabriek een groot
aantal van d.e lopend.e band. gekomene rrr&or nog niet afgeleverde wagens. De d.irec-
tie poogd.e terstond. clie wagens rlaaï d.e dealers af te voeren teneind.e d.e verkoop
ervaÍI veilig te stellen. Het was d-e bed.oeling, d.at d.e autof s d.oor soJd.aten op
spoot:trregwagons zoud-en word-en Beladen. Die ged.achte moest men nood.gedwongen l-aten
varen d.oord.at d.e FïAT-arbeid.ers d.e rails losschroefd.en. Daarop besloot d.e d.irec-
tie, d.at d"e fonkel-nieuwe autots d.an maar met behulp van de bekend.e opleggers rria
d.e weg zoud-en worden af gevo erd. . Mi Ii tairen vormd.en toen e en ond.oord.ringbaar cor-
d.on bii d.e fabriek en bij vel-e str.rks tegelijk werd.en d.e FIATS in twee lagen boven
elkaar op d.e speciale vrachtautot s gered.en. De militaire bewaking maakte het d.e
stakers orrmogelijk dat lad.en te verhind.eren. Niettemin waïen d.e arbeid.ers niet
voor één gat te vatrlgen.

0p niet aI te grote afstand. van de fabriek moesten d.e traif ers met d.e fon-
kelnj-euwe FIATS een bergachtig terrein passeren, waaï tussen d.e rotsblokl<en ook
grote a,antallen kgien en stenen verspreid. 1agen. Daar hadd-en d.e verbolgen sta-
kers z:-clt verzameld.. foen d.e opleggeïs nu voorbij kwamen werd.en ze bekogeld.. Van
d.e ztch d.a,arop bevind.end-e personenautor s was er d.aarna niet éón meer geschikt om
te word.en afgeleverd..

Men behoeft geen vreemd-eling in Jemzalem te zijn om te beseffen, d-at een
d.ergelijk optred-en d-er FIAT-arbeid.ers na.tuurl-ijk a.llerminst de goedkeuring had. van
de vakbewegang. De arbeid.ers trad.en ond.er hr-m eigen verantwoord-elijkheid. op, zo
goed als ztj ook ond.er hun eigen verantwoord.elijkheid. ditmaal d.e strijd. hadd-en aan-
gebond.en" Kenmerkend- voor hr.rn zelfstand.ig optred-en was ond-er meer het feit, d.at
zti niet het minste respect aan cle d.ag legd.en vooï d.e particulj-ere eigend.om. Zij
aarzeld.en niet fabriekseigend.om - d.at ntrrelf had-d.en helpen veïvaard.igen in het
belang van hun acti-e te vernj-elen. Hoe de vakbeweging of and.ere repïesentanten
van d.e burgerlijke maatschappij d.aarover d.achten, i-nteresseerd-e hen niet in het
minst.

De geweld.d-ad.igheid- d.ie zich bij d-e zojuist beschreven actie manifesteerd.e,
is één van d.e symptomen van het feit, d.at d.e FIAT-arbej-d.ers hoe la3ger hoe min-
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d.er d.e trad.itionele wegen vaÍr d.e vakbewegrng volgen. Er zijn veel meer s;rmptorcen
daarvan en het meerend.eel is van volstrekt |tvreed.zamett aard.. De bedr[jfsvoering
van FïAT, ja eigenlijk d.e kapitalistische productie als zod.anig, word.t er niet
mind.er d.oor bedreigd.. Eén van d.e mid.d.elen, wa,a:nrall d.e FïA[-arbeid,ers en trou-
ÏIens nlet 

^J 
alléén - zickr verzetten tegen d.e arbeid.sverhouèi-ngen waarin zt1 dage-

lljks verkeren, is het zogenaande glsgglgisme.
Het versetrijnsel d.oet zJ-ch aIle:m'inst aLleen in ïtalië voor, Onlangs spraken

wij een kennis uit d.e Verenig0e Staten, d.ie ons verteld.e, dat het absenteïsme vaÍr
d.e arbeid.ers ald.aar zulke vormen aanneemt, d.at d.e productie er ernstige hind.er
va,n ond.e:rrindt en d.at d,e ond.ernemers er zich in toenemend.e mate zo?gen over ma-
ken. In Groot-Brittannië is het al niet and.ers gesteld. en ook in Ned.erLand. wor-
d.en er in med.ische- en sobiale vaktijd.schriften, d.ie speciaal voor het managerd.om
bestemd. ztfut voortdurend. artikelen aan gewijd.

BU d.e FïAT-fabrieken in Italië bed.raagt t t absenteïsme constant 15'/". 0p be-
paald,e momenten ligt het percentage der niet op het werk verschenen arbeid.ers
veel en veeJ hoger. fUssen kerstmis en nieuwjaar bijvoorbeeld hebben d.e FIAT-fa-
brieken in d.e achter ons liggend.e decembermaand. a1s gevó19 van het absenteïsme
in het geheel niet }cr:nnen draaien.

Het absenteïsme is een reactie op d.e werkverhoud.ingen. Het verschijnsel gaat
hand. in hand. met een totale verand.ering van hr:n instel-ling en d.ientengevolge ook
met de vo:men varr hrm actie. De ti jd., d.at ztj bij staki-ngen in optocht achter het
vaand.el van hr:n vakbond.en d.oor d.e straten van Tr:rijn troklcen en "ord.elijkett d.emon-
straties hield.en, schijnt tot het verl-ed.en te behoren. Hun strijd. is ook - om red.e-
nen d.ie wi-j aanstond.s nog nad.er zullen besehouwen - veel minder gericht op typi-
sche eisen als méér salaris of rn betere c.à.o.1 althans in d.e itklassieketr vorrn.
Wat de vakbeweg'j-ng aan de ond.erhand.elingstafel bereikt en w6t voor c.€u.o. er af-
gesloten word.t interesseert hr:n mind.er d,an in het verleden. Ze hebben ht:rr speci-
fieke eisen, maar d.ie hebben d.irect betrekking op d.e verhoud.ingen in d.e fabriek
zelf. 0p d.e dur:r van de pauze, op d.e snelheid. van d.e lopend.e band vooral. Pog'j-n-
gen van d.e vakbeweg"ing om d.e snelheid. varr d.e lopend.e band. en het moord.end.e ar-
beid.sritme buiten d.e ond.erhand.elingen te houd.en en d.e arbeid.smst te hersteLlen
en het absenteïsme te verminderen d.oor d.e arbeid.ers te paaien met wat hoger loon,
stuiten bij d.e FIAT-werkers op een muuï va^n onverschi-l}igheid. en vaÍr vijandig.
heid op analoge wijze a1s b5voorbeeld. d.e arbeid.ers van de Ctrrysler-automobielfa-
brieken in d.e Verenigd.e Staten de fraaie overeenkomsten tussen d.lrectie en vak-
bond. aan hun laars lappen. '

De ïtaliaansc vakbeweglng heeft gepoogd d.e ontevred.enhej-d. van d.e FIAT-arbei-
d.ers over het tempo en d.e interne bed.rijfsverhoud.ingen te "vertalenrr in even alge-
mene als vage termen van loonpercentages in d.e metaalindustrie. Dat soort rtver-
talingenil zijn d.e I'IAT-directie (en het f taliaanse kapitalÍsme in het algemeen)
natuurlijk welkom. Bed.rijven als Fiat of Olivetti in Ivrea wil1en best hogere
Ionen betalen, als er maar gewerkt word.t en d.an nog lief st in het tempo, d.at d.e

d.irectie voorschrÍjft en d.at d.oor d.e lopend.e band. aan d.e arbeid.ers word.t opgelegd..
Maar d.e FlAT-arbeid.ers zijn er niet ingetrapt, Hr:n onverschitligheid en apathie
ten opzichte van d.e vakbeweging neemt voortdurend. toe. De organisatiegraad. van
de FIAT-arbeid.ers, d.ie in d.e hj-storie van. d.e traditionele Italiaanse arbeid.ersbe-
weg:ing menigmaal ten voorbeeld. is gesteld., is uitzond.erlijk laag geworden. Er is
een schatting, d.at d.ie op het ogenblik niet meer d.an tien procent bed.raagt. VoL-
gens anderen is het percentage georganiseerd.en bij FIAT veel geringer d.an tien.
Àangenomen mag: word.en d.at clrca 1J.000 FïAT-arbeid-ers bij een vakbond zijn aange-
sloten. Dat is ind.erd.aad. een tiend.e d.eel- van d.e 1 ,0.000 vaste personeelsl-ed.en.
Maar d.e vele dui-zenden losse FIAT-arbeid.ers zijn d,an bu:iten beschouwing gelaten.
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Nu we het toch over organisatÍes hebben: ond.er d.e FIAT-arbeid.ers telt d.e

PCï, d.e commr:nistische parti j van ltalië, op het ogenblik niet meer d.an d.uizend.
Ied.en. Dat is een belachelijk gering aantal , vooral r,raÍrneer men bed.enkt, d.at d.eze

PCI d.e FIAT-fabrieken en d.e stad. Turijn eens beschouwen kon al-s een van haar
aLl-ersterkste burchten. Ma,ar d.e FïAT-arbeiders interesseren zich nu eenmaaL meer
voor hun d-agelijks Leven in d.e fabriek, dan voor d.e abstrakte politieke leuzen
van d.e ver in Rome zetel-end.e heren bolsjewistische politici.

Demonstraties zoa1s men d-j-e in het verled.en zaSs en waartoe vakbeweging en
partij hen in het verled.en altijd weer met snorkend.e Leuzen opriepen - Leuzen, d.ie
meestal met d.e werkverhoud.ingen bU FIAT weinig of niets te maken hadd.en - zin el?

zoals gezegd nauweli jks meer. Maar d-at betekent niet, d.at d.e FIAT-arbeid.ers niet
de straat op ga,an, De verspreld.e ligging d.er FlAT-bed-rijven binnen Turijn all-een
aI d.wingt hen er toe. Word.t er in één fabriek d-e arbeid neergelegd, d.an gaat het
in optocht naar een and.ere fabriek om het personeel d.aar van d.e actie in kennj-s
te stellen en med.e in d.e strijd. te betrekken. Het zal- niemand. verbazen d.at d.erge-
Iijke stoeten van zelfstand.ig optred.end.e arbeid.ers d.ie d.oor d.e straten trekken,
d-oor d.e Turijnse politie niet meer a1s "vreed-zame en ord.elijl;etr demonstraties wor-
d.en beschouwd-, ook al word.t er d-oor zot n. menigte arbeid.ers geen enkel vand.alisme
of geen enkele geweld.d.ad.igheid. gepleegd.. Een trord.elÍjkef' d.emonstratie t zo kan men

hier nog weer eens uit leren, d.at is in d.e ogen d.er politie geen d.emonstratie
zond-er mol-estaties, nee het is een d.emonstratie, d.ie zich binnen d.e perken van
d.e bestaand.e maatschappelijke ord-e hnud.t. Dat cloen en daar hebben d.e officiëIe
autoriteiten nu eenmaal een veel scherper instinct voor d.an d.e arbeid.ers ze1.f -
spontaan gevormd.e optochten van zel-fstand.ig harrd.elende stakers nu eenmaal- van na-
trrre niet. Dat betekent d.erhalve d.at z:-cln ond.er d.ergelijke omstarrd.ighed.en telkens
weer het probleem voord.oet van een mogelijk ingrijpen var:. d.e kant van d.e politie.

De FIÀT-arbeid.ers hebben daar wel- wat op gevond.en. Arbeid-ers, we hebben het
vaak genoeg betoogd., zljn vind.ingrijk en we hebben hierboven aI l-aten zien, d.at d.e

FIAT-arbeid.ers zich niet vooï één gat laten vangen. Wat zlj d.oen is: hr:n stoet
van stakers al-s iets and-ers maskeren d.an h{j werkelijk ís. Zodra 1n t n bepaald. be-
d.rijf van FIAT d.e arbeid. is neergelegd. en de arbeid.ers voelen d.e behoefte om ztch
in massa :naar een am.d-ere Fiat-fabriek te begeven, waar op d.at ogenblik nog wordt
gewerkt, d.am. gaat er een voruwelijk personeelslid, bij voorkeur een jong en aa^rr-
trekkelijk d.ing in minirok vocrop. Daarachter volgen d.e mannen op d.e manieï waar-
op heetgebakerd-e , snel verllefd.e ruiterst volhard.end.e I taf iaanse ma^nnen achter een
}o:appe vïouw aanlopen. Sissend., fluitend., ond.er het geïoep van ttDag l-ekker d.ierrt ,

"Dag schatjerr, "Z?g hoor nou eens even kindt' , eruzovoortrtrekt d.e sliert van sta-
kers van d.e ene Turijnse wijk naar d.e and.ere. Welke politiema.n, wiens wieg ond.er
d.e wat:tne Italiaanse zon gestaan heeft , zott d.a,ar niet begrijpend. glimlachen of óók
zijn lippen tuiten?

Voor d-ergelijke vernuftigheid.jes om d-e ord-ebewakers te bed.stten halen d.e bu-
reaucraten van d.e vakbeweging naturrlijk verachtelijk hun neus op. Stakend.e arbej--
d.ers trhorenrr z:-ch zo niet te ged-ragen. Stakend-e arbeid.ers rthorenrt ztch niet al-s
verliefd.e apen aan te stel-fen. Stakend.e arbeiders Ithorentr achter d-e vliegend.e
vaand.els van ithuflrr organisaties in bred.e rijen met d-rer:nend.e schred.en over d.e bou-
fevard.s van Tr:rijn te marcheren. Stakend.e arbeid.ers rfhorenrf geen meisjes na te
ïoepen of te fluiten, maar zli rrhorenrr d.e Internationafe of Band.iema Rossa te
zingen. De vakbond.sbureaucraten, wier fwrctie tt is d.e arbeid.skracht aan het ka-
pitaal te verkopen aarzelen niet een d.ergelijk optreden vart stakend.e arbej-d-ers
aIs'rd-e arbeid.ersbeweg'ing onwaard.igrt te bestempelen. Maar d.e FlAT-arbeid.ers heb-
ben er lak aan wat hoort of niet hoort.

De Italiaanse vakbeweging is natuurlijk even hard. al-s de patroons gekant te-
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gen het absenteÏsmerdat n1 d.art ook met alJe mid.d.elen zoekt te bestrijd.en. De vak-
beweg'ing rind.tr d.at een arbeld.er in d.e fabriek hoort en d.an het liefst met een
lidmaatschapsboekje natuurlijk. MalF ook op d.at punt hebben d.e ïtaliaanse arbei-
d.ers in het algemeen en d.e FïAT-arbeid.ers in het bijzond.er, and.ere opvattingen
over wat rrhoortrr d.an d.e bond.en hebben. Met hun strijd. tegen het absenteïsme heb-
ben d.e bond.en d.an ook geen enkel resultaat geboekt.

De ItalÍaanse vakbeweging heeft in d.e verond.erstelling verkeerd.rd.at d.ie ar-
beid.ers van FIAT d.ie in 1969 haantje d.e voorste speeld.en tijdens d.e officiëIe
grote stakingsactie, arbeid.ers waren d.ie veue d.e ttechte vakbeweg'ingsmentaliteittr
veflmId. waren en d.at z4 d.erhalve het eerst vatbaar zoud en zijn voor haar argunen-
ten tegen het absenteïsme. Het tegendeel is het geval gebleken. Zi d.ie in r 6) in
d.e strijd. yooraan stond.en bleken d.ezelfd.e te zfin, d.ie z:.eh in d.e huidige period.e
telkens weer het eerste z:ek meld.d.en. Ond.er d.e allerstrijd.baarste figuren z\n err
d.ie er ztch op beroepen in een tijd.sbestek van twee jaar bij elkaar niet minder
dan driehond.erd. d.agen z:ek te z\n geweest.

De situatie is natuurlijk d.e FIAT-directie een doorn in het oog. Zi van haar
kant voert uiteraard. ook een str[jd. tegen het absenteisme, De bestaand.e wettelijke
bepalingen maken het haar daarbij niet gemakJrelijk. Nog niet zo ]ang geleden is elr
in Ita,Iië een nieuwe rvet op het ontslagrecht van kracht geword.en. Die wet zegt
ond.er and.ere d.at dalend-e winsten van een bed.rijf bij de arbeid.sbureaurs nlet aIs
red.en voor een ontslaryergr:nningsaa^nvrage kr:nnen word.en aangevoerd.. I,rlas het an-
d.ers d.an zou d.e zaak natuurlijk heel eenvoud.ig liggen, omd.at vanzelf sprekend. het
absenteisme tot een d.aling van d.e bedrijfswi.nsten voert. De bed.rijfsLeid.i-ng moet
het dus op een and.ere manier versieren. Omd.at rrwanged.ragtt wéI al-s een wettige
ontslagred.en word.t beschouwd., proberen d.e voolrna^nnen en chefs bij FïAT d.e arbei-
d.ers die ze liever k^iijt zoud.en willen voortdurend. tot wanged.rag te provoceren.
Gemakhelijk valt ze d.at niet, en alweer om d.eze reden, d.at arbeiders nu eenmasl
vind.ingrijk zijn.

Als een enkel voorbeeld. van d.ie vind.ingrijkheid. kan men het verhaal beschou-
wen van d.e PïAT-arbeid.er, die zijn r.r-iterste best d.eed om drrid.elijk te d-emonstreren
d.at d.e snelheld. van d.e lopend.e band. veer en veel te groot hras,Nooit was hij kl-aar
met het aand.raaien vart de moeren op het moment d.at d.e band. ztch weer Ín beweg:ing
zette. 0p een gegeven ogenblik klom hi j op d.e band. en bleef sleuteLen te:*rijl de
barrd. z:-ckr voortbewoog d.oor d.e fabriek. De opzichter zag hem op een gpgeven ogen-
blik boven op d e band. r d.lcht bij d.e fabriekszold.ering. Hij meend.e zijn. kans te zien
en riep d.relgend.: "t[é, wat d.oe jU d.aar?rt De positie waarin d.e aangesprokene zLch
bevond., maakte hct nood.zakelijk d.e band stop te zetten. De maJr zou and.ers niet
meer heeLhuid.s op d-e grond hebben krxrnen komen. Maar d.e betrold<ene rías d.oor d.e
d.reigend.e toon hel-emaaI niet uit I t veld geslagen. r'!íat ik d.oe?rr, riep hij, 'rWer-
ken natuurlijkr wat anders? Ik werk hier!" En d.e opzichter moest het er bij laten.
Een optred-en tegen d.e betrokkene zou onvermijd.elijk op feIle reacties van d.e ove-
rige arbeid.ers ztJn gestr.l-lt.

Mornenteel d.aarln stemmen alle informaties met elkaar overeen - laten d.e
EIAT-arbeid.ers zic}:i d.oor opziehters of chef s niet meeï intimid.eren. Ze hebben
d.uizend. manieren om ztch aa,n het hrm d.oor d.e barrd. opgelegd.e arbeid.stempo te ont-
trekken. Ze lachen om d.e bevelen d.ie hun word.en gegeven. Ze maken zelf d.e d.ienst
uit. Ze hebben een situatie geschapen, d.ie de bed.ri jf sl-eid.ing tot volslagen war1-
hoop d.riift. Er heerst in d.e FIAT-fabrieken naaï burgerlijke begrlppen een onbe-
schrijflijke É:1 crfvoorstelbare ehaos. Ze weigeren vierlcant overuren te maken en
nachtarbeid. te verri-chten. Ze lachen d.e vakbond.sged.elegeerd.en gewoon in hr:n ge-
zicht uit, ma,aï ze gaan er wél gretig op in, rrra^rm.eer d.iezelfd.e ged"elegeerd.en, om
het geschokte prestige van de vakbond. maar weer eens op te vi j zelen, d.e een of
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and-ere trwlssel stakingtr proclameïen, waarbij beurtelings d.e ene , d.arr. weer d.e and.e-
ïe afdeling word.t stilgelegd-,

FIAI is een mod.ern kapitalistisch bed.rijf . FïAT vertegenwoord.igt in Italië
de mod.ern-industriële vorrn van prod.uctie. A,angez:.en d.e ltaliaanse staat aller-
minst d.e bi j d.e mod-ern-kapitalistische productiewijze aangepaste bestuursvor:m is,
staat FIA[-d-irecteur Agnel]-i voortdurend. op gespannen voet met de overheid.. Ag-
nell-i ve::'t^rijt d.e Italiaanse regerj-ng, d.at d.e belastinggeld.en d.ie uit het FIAT-be-
d.rijf gepompt word.en door haar niet efficiënt, d-.w,z. niet in het beiang van d.e

mod.erne kapitalistische economie word-en aa,ngewend., Agnelli fungeert in ïtalië
aIs d.e f,ypisch modern-kapitalistische criti-cus van In parasitair staatsapperaat.
Uit d.e d-iepe tegenstelling tussen mod.ern-kapitalistische productie en achterlijke
politieke stmctuur kr,rrnen all-e tegenstellingen in d.e Itafiaanse politiek en d.e

vele impasses waaïin het ItaLj-aanse parlementarisme verkeert, verklaard. word.en.
Agnelli, die voor elke 800 lire d-1e hi j aaÍL l-oon uitbetaalt, 700 U-re belas-

ting moet betal-en, beschuld.igt Rome eï openlijk vanttniets met d.at belastinggeld.
te d.oenrr . Agnelli wil, dat d.e overheid. clat ge1d. besteed.t voor sociale woningbouw
in d.e omgeving van Turijn. Goed.kope arbeid.ershuizen betekenen, d.at FfAT d.e moge-
lijkheid- heeft meer arbeid.ers uit I t zuid.en aarr te treldcen, arbeid.ers d.ie een l-a-
gere levensstand.aard. gewend- ztjn; arbeid.ers, d.ie vanwege d.e armoed.e gind.s, bartger
zLJn d-arr d.e noord.elingen om hun baant j e te verliezenl arbeid ers die al s gevolg
va^n rn eeuwenlange ond.erd.rukking d.oor d.e grootgrond.bezitters uit Calabrië, Ampu-
Ij- ë of Sicilië , slaaf ser en gewi Iliger ztjn d.an d.e bmtale prole tariërs ui t Turijn
of uit i[ilaan.

Agnelli wil óók een spreid.ing van d.e FfAT-fabrieken oveï Italië op d.e ma-
nier, \^raarop 1n ons land. bijvoorbeeld. Philips zijn bed.rÍjven heeft gespreid.. Als d.e

arbeid-ers uit het f taliaanse zuid.en d-an niet all-emaal naar Turijn kunnen komen,
d.an wil AgneIIi best met FIAT-fabrieken naar het zuid.en komen. Dat heeft voor
hem het grote vc.rord.eeI, d.at hi j daar d.icht bi j een groot reseïvoir aan arbeid-s-
kracht zit, dat hU als rechtgeaard. kapitalist gewoon rrzonderr vind.t om ongebmikt
te Jaten. Bovend.ien rekent Àgnelli ztchzeLf voor, d.at inclustrievestj-Srng in het
Italiaanse zuj-d.en voor d.e zuidital-iaanse arbeid.ers een stijgÍng van d.e fevens-
stand.aard. zal betekenen, d.ie een gtmstige uitwerking moet hebben op d.e binnen-
land.se afzet d.er FïAT-automobielen. Ook gelooft Agnelli en hij word.t niet moed.e
om het via d.e d-oor hem beheerste kranten publiekelijk te ]aten verkond.igen - d.at
een stijging van d.e levensstand.aard in het zuid.en van Ita.lië en d.aard.oor in Ita-
Iië in het algemeen, nieuwe behoeften zaL creëren en d.at d.e d.rang om d.ie behoef-
ten te bevred.igenrtot een veïmind.ering van het absenteïsme voeren zal. Maar als
er van al d.ie schone d-romen iets terecht wÍl- komen, d.an moeten er in het Ita-
liaanse zuid.en meer spoorverbind.ingeírr betere wegen en mod.eïnere havens komen.
Dan moet eentrlakse en corrupte regeringtt eind.elijk eens d.e hand.en uit d.e mouwen
steken, d.an moet om I t in 6nze terminolog:ie te zeggen - d.e Itafiaanse politie-
ke bovenbouw aatri d-e economische ond.erbouw word.en aangepast.

Bij d-at streven vind-t FIAT-d.irecteur Agnelli alles aan ztjn zijd.e, wat als d-e

exponent van modern-kapitalistische opvattingen kan word.en beschouwd., d.at wil
zeggen in d.e eerste plaats d.e vakbeweging en d.e P. C.I. De Italiaanse bolsjewie-
ken staarr op al-Ie pr.rnten d.ie wij genoemd hebben volled.ig achter Agne1li. 0p het
absenteïsme d.e spontane arbeid.ersreactie op d-e kapitali stische arbeid.sverhou-
d.ingen - is d.e P"C" I. niet mind.er gebeten d-an d.e heer Agnelli. Niet voor niets
beroemt d.e P. C " I " er zich opr d-at in Emilio, d.at bestuurd. word.t d.oor een tot d.e-
ze partij behorend-e burgemeester, van enig absenteïsme geen spooï te bekennen zov
vaI1en.

De vakbond.en voeïen bi j d.at al1es hun eigen actÍe . Zii bestrijd.en niet a1leen
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het absenteÍsme s zè gaan ook fel tekeer tegen d.e weigering van d.e ElAT-arbeid.ers
om overuren te maken. De vakbewegrng wijst d.aarbij vol trots op d.e rtprachtige a^r-
beid.sverhoud.ingent'1 d.ie er bij FïAT toch maar bestaan. Is er in d.at bed.rijf geen
sprake van waard.evast loon d.at autouatlsch met d.e prJjsstijgingen omhoog gaat? In-
d.erd.aad..Daar ligt dan ook - d.e boven reed.s terloops aangeduid.e red.en dat loon-
acties voor d.e FIAT-arbeid.ers mind.er betekenis hebben gekregen; hr:n r"r:itbuiting
via het ritme vaJo d.e lopend.e band word.t echter voortdurend. groter,

Sa.mengevat: d.e FIAT-arbeid.ers staan voor d.e nood.zaak zélf stand.ig strijd. te
voeren en zij ontwikkelen tastend. en zoekend, met vallen en hpstaaJr, nieuwe vor-
men van actie, Het kapÍtalisre, voor d.e nood.zaak geplaatst aan d.ie actles het
hoofd. te bied.en, zoekt het antwoord. in d.e richting van een mod.ernj-sering van het
Itallaarrse kapitalisme. Zogertaa,md. rad.icale partijen en de vakbeweging zijn d.aarbij
ziln trouwste bond,genoten.

TOPENDE BAND EN ABSENTEÏSME

Het toonaangevend.e Arnerikaanse d.agb1ad. rrNew York Tjmesrt heeft onlangs nog
I,reer eens aarrd.acht besteed. a.an het in het Amerikaanse bedrijfsl-even hand. over
hand. toenemend.e absenteÍsme, vooral ond er d.ie arbeid.ers, die werk aan d.e lopend.e
band. verrichten en in het bijzonder ond.er d.e arbeid-ers van d.e Amerikaanse automo-
bielindustrj-e. De "New York Timestt herinnerd.e daarbij aan een rapport, d.at in het
iaar 1970 werd. uitgebracht d.oor d.e vakbond. "United. Automobile Workers'r ("Verentg-
d.e Automobiel W.erkersrr) . Uit d-at rapport bleek, d.at op maandagen en rri jd.agen er
maar liefst 15"/" van d.e arbeid.ers nj-et op d.e fabrieken verschenen zond.er enige
geld.ige red.en en d.at d.e afkeer van het lopend.e-bandwerk ertoe leid.tLe, d.at sommi-
ge bedrijven een jaarlijks verloop hadd.en van bijna 1OO% van het hele personeel.

Sed.ert het rapport werd. ui-tgebracht ruim twee jaar geled.en - heeft d.e af-
keer van d.e arbeid.ers ztch nog veel duid.elijker ged.emonstreerd.. In een nieuwe fa-
briek van Chrysler te Lord.stown in Ohio Ieid.d.e d.ie afkeer tot een hardnekkige
strijd. van d.e grotend.eels nog vrij jeugd.ige arbej-d.ers.Aa^rr die strijd. hebben wij d.es-
tijd.s in rrDaad en Ged.achtetf aand.acht besteed.. Vervolgens wordt d.e roep van d.e
werlstemers d.at d.E bed.rijven iets aarr d.e geestdod.endheid. van het lopende bandwerk
moeten d.oen, voortdurend. l-uid.er. Genera] Motors heeft er op geantwoord. met een
nog grotere vereenvoud.iging van d.e aan d.e band te verrichten hand.elingen.Gevolg:
het onbehagen is nog groter geword.en, het absenteïsme is toegenomen, d.e acties
\^Iaarmee d.e arbeid ers ztch tegen d.e band. verzetten nemen voortdr:rend. hef tiger
vounen aa.n en er ontstaat een voor het hele Amerikaa^nse bedrijfsleven gevaarlijke
en veront:rustenoe sparuring. Daamit valt d.e bezorgd.heid. van d.e |tNew York Timesrt
natuurlijk te verklaren. Ond.er d.e d.ruk van ond.eren op is ook de vakbond. UAIf ge-
nood zaakt geweest iets te ondernemen.De bond. heef t aan d.e Chrrysler-d.j-rectie mee-
ged.ee1d., dat hij besprekingen wenst over d.e vleaag in hoeverïe het lopend.e band.-
werk valt te humaniseren. fot d.e d:rlk van ond.er op behoort volgens een bericht
in d.e I'New York Timesrr ook d.e sabotage. Volgens d.e krant dÍe wi j hier eiteren
neemt d.e d.r'tk van d.e automobielarbeiders op d.e leid.ing van d.e UAW voortdurend.
toe. De rrNew York Timesrr spreekt natuur'l-ijk niet van een tegenstelling trrssen d.e
arbeid.ers en d.e UAW-bureaucratie. Dat d.oet er weiníg toe. De lezer proeft die
tegenstelling tussen d.e regels d.oor bijzonder d.uid.elijk.



MTLIKOWSKI OVER

HET PROBLEEM

DER BEJAARDEN

0p woensd.ag 17 januari bespraken
de Provincial-e Staten van Utrecht een
d.oor d.e ged.eputeerd-en uitgebrachte no-
ta over t t bejaard.enbeleid." Zoals ge-
bmikelijk bevatte het ter d.iscussie
gesteld.e stuk een menigte gegevens en
aanbevelingen. Men kon er in 1ezen,
hoeveef in'rroners va^rr boven rle 65 jaar
d-e provincj e Utrecht volgeas d-e j..ng-
ste statistieken te1d.e, hoeveel be-
jaard.enwoningen eï waïen en hoeveel-
be jaard.entehui zen , hoe het met d.e ge-
zond.hei-d-stoestand- d.er oud.ere inwoners
was gesteld., welke mogelijkhed-en er
voor hun ontspanning waren, over hoe-
veel- verpleegsters men beschikte rwel-
ke verzorgingsoord-en respectievelijk
als tt goedtr , ttmatigtr of rr slechttt d.ien-
d.en te word.en aangemerkt en hoe groot

berekend. a.an d.e hand. van bevolkings-
prognoses het aantal- bejaard.en weJ
zou zijn in bijvoorbeeld. 1980.

ttEen kanp stuk werktr , oord.eeld.en
d-e S tatenled-en. Die mening kan niet
word.en tegengesproken, zomin als het
echter kan word-en tegengesproken, d.at
er aatrr d.e bewuste nota "een kleinig-
heid.rr mankeerd.e. Op d-ie trkle j-ni&eidtt

I

i s d.oor twee statenl-ed.en gewezen. Het
bejaard.envïaagstuk t zo betoogden zri
al-Iebei, is niet het vraagstuk van
het oud.er worden of van d.e behoeften
van d.e oud.er word.end.e mens, het is
geen Isnrestie ver: Ieeftijd.sopbouw d.er
bevolking, het gaat d.aarbij niet om d.e

vermlnd.ering d.er biologische fimcties.
Het bejaard.enprobleem, zo verklaard.en
zit is een .

Beid.e S ta.ten1ed.en, de een een ne-
d.erland.s-hervo:rnd. Iid. van d.e Partij
var. d.e Arbeid., d.e and.er een ilIn-err
beriepen zích op rn recente uitspraak
va.n d.e Leid.se socioloog d.r. Mil-ikows-
ki. trEen be jaard.enprobleemrt , heef t
d.ie gezegd., "is er all-een maar voor
d-e economisch zwakken.De d.iepste oor-
zaken van het bejaardenprobleem lig-
gen in ons economj-sch systeemtr. Een
ui tspraak, d.i- e zoaL s een van de bei-
d.e sprekers opmerkte rrnogal hard. i s
aangekomenf r . Bi j wle d.an wel?, vïagen
wij. 3f j al d.iegenen ongetwijfeld., d.i-e
altijd. maar weer d"e maatschappelijke
aard. en d-e maatschappelijke basis va^n.

d.it soort vraagstukJcen plegen te ont-
kennen. Zoals d.e meeste WD-ers en d.e

meeste PvdÀ-ers. Het is met het be-
jaard.envraagstuk net als met het rnro-

ningrrraagstuk. Het bestaat alléón a€m.

één kant varr cle kfassenscheid.ing. Dat
echter verklaard.en d.e geachte Staten-
Ieden natuurL{jk nét nÍet.

EE N

o

STAK]NG INI,{INSCHOIEN

VAN EEN kamera,ad. in het Noorden d.es land.s ( zoals d.at met een wat plechtige
stijlvorm heet) ontvingen hre een aantal gegevens betreffend.e een staking, d.ie in
d-e herfst van, het vorige ja,ar heef t plaats gevond.en bij d.e cartonnagefabriek van
Zaadhof in Winsehoten. Het is interessan.t materiaalrd.at we onze l-ezers niet wi1-
len onthoud-en, ook al is d.e bewuste acti-e d.ie met een voLled.ige over*rinning
van d.e arbeid.ers eind.igd.e al weer geruime tijd. achter d-e rug.

Wat een nad.ere beschouwing van d-eze str{jd. d.e moei-te waard. maakt, is een se-
rie felten. We noemen daarvan:

d.e omstand.igheid., d-at het om een ttwilden staking gingr Íra,aï d.e bond. ztch



niet achter wild.e scharen, omd.at
neer d.e organisatie dat zou d.oen,
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gelijk een hoofd.bestur:rd.er verkJaard.e wan-
zt1 in strijd. met d.e c.o,.o. zou hand.elen;

d.e omstand.igheid., d.at aan het einde van d.e actie bleek, d.at aan d.e eisen
d.er stakend.e arbeiders kon worden voloaan zond.er dat aan d.e be sta,and.e c . €L r o . ge-
we1d. werd. aangeda,an, wat zLch overigens aL in d-e loop van het conflict voortdu-
rend. liet vermoed.en, en d.erhal-ve dus óók:

d.e omstand.igheid., d.at d.aa:mee het argument van d.e bond. wel i-n een zeer
merkwaard.ig licht komt te staan;

d.e wat ongewone omstand.igheid d.at d.e directie van rt bedrijf en d.e staken-
d.e arbeiders elkaar in d.e kolommen van d.e I'Winschoter Couratrrt" te luf gingen met
een fel-Ie polemiek, waarbij d.e illrectie tegenover d.e held.ere argumentatj-e d.oor d.e
arbeid.ers d.uid.elijk het ond.erspit dolf;

voorts d.e omstand.igheid., d.at d.e d.irectie, nad.at nJ reeos aarr d.e eisen van
haar personeel tegemoet was gekomen, temgkrabbeld.e en dat er op d.e werkhervat-
ting een tweed.e staking met bed-:rijfsbezetting moest volgen om haar volled.ig op d.e

Iaaieën te krijgen;

tenslotte d.e omstand.igheid., dat de stakers bij Zaadhof er tot het uiterste
op bedacht Tdaren hr:n vol-Ied.ige onafhankelijkheid. en zelfstand.igheid- te bewarentzo-
dat ntr ied.ere hulp van brriten - zowel d.ie van Fré Meis als v€ui. d.e aan d.e Gronin-
ger universiteit verbond.en voormalige stud.entenl-eid-er Ton Regtien - onverbid.d.e]-
lijk afwezen.

De staking brak u-it op d.ond.erd.ag 12 oktober. Toen d-e volledige zege veilig
was gesteld- weès d.e kalend.ór 1J november aarl. Tussen d-j-e beid.e data ta1 4È week
van va,stberaden actie, waaraa^n d.oor het voltallj-ge personeel zond.er ook maar één
uitzond.ering werd. d.eelgenomen.

De red.en tot d-e staking was d.e weigeri-ng van d.irecteur M.B. Zaadhof jr' om
fn soortgelijke kerstgratificatie en winstuitkering te betalen als wéI uitgekeerd.
werd. in soortgelijke bed.rl,jven in Oud.e- en Nieuwe Pekela. De arbeiders van Zaadhof
wild.en met htm collega.t s in d.e Pekelars over één kam geschoren word-en. Ze legden
d.e arbeid. neer en verklaard.en d.ie niet te zullen hervatten eer hun eisen zoud.en
zljn lngewilligd.. Van d.at moment werd bU het bed.rijf d.ag en nacht gepost.

De vakbond. te weten d.e Algemene Ned.erland.se Grafische Bond. - d.istancieer-
d.e ztch onmid.d.ellijk van d.e actie.In d.e kolorunen van d.e rtlr/inschoter Couranttf uit-
te één van d-e stakers, een man d.ie ztjn leven lang een actief Iid. van d.e vakbewe-
ging was geweest ', daarover ( in een interview met een d.er red.acteuren) zirr bitte-
re teLeurstelling. Hi j zel tevens, d.a,t d.e houd.ing van de bond. voor het personeel
van Zaad.hof niet het minste verschil uitmaakte. Hi j begreep niet, d.at de bond.
ztch niet achter het conflict wild.e stellen. I{aa,r nu dat eenmaal zo }ag, verze-
kerd.e h{, zoud-en d.e arbeid.ers het zel-f we} k}aren.

Toen d.e verbeten en stri jdlustig gevoerd.e actie ongeveer één week oud. was,
beseften d-e bond.sbestuurd-ers, d.at het vooï d.e positie van d.e organisatie toch
weJ een beetje ri-skant was om hr:n bij Zaadhof werkend.e 1eden volIed.ig in d.e kou
te faten sta.an, Ze vond-en een soort van tttussenoplossing". De staking sterxren
wild.en ze :nog altij«i. niet, maar ze verkl-aard.en zich wel bereid. om te bemid.deLen.
Die bereldheid. leid.d.e er toe d.at d.e bestuurd.ers contact opnarnen met d.e directi-e,
d.ie - men lette daar weI op tot op d.at moment nog geen enkel contact had gehad.
met d.e stakers en d.aaraan ook nog geen enkele behoefte had gevoeld..

Het gesprek tussen d.e bond sbestuurd.ers en d.e d.irectÍe va^n Zaadhof werd. op
d.insd.ag 1J oktober gevoerd. in hotel "Vrijheid.il in Winschoten. Bjj het gesprek was
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óók aanwezlg, d-e voorzitter van d-e vrerkgeversorganisatie in d.e cartonnage-indus-
trie, de heer G.P. He:mig uit Veend.am. De grafj-sche bond. werd- vertegenwoord.igd.
d.oor d-e hoofd.bestur,rd.er H.W. vatrr Arnhem, d.Ístrictbestuurd.er P.J. d.e Knegt (ai-e
ook al- een paa,ï d.agen eerd-er met d.e d-irectie had. gepraat) 

", d.oor twee Jed.en van
d.agelijks bestur-r van d.e afd.eli-ng Winschoteng voorzitter \rí. J. Zeilstra en secre-
taresse mevïouw A" Dammer-BÍj}.

Het gesprek verand.erd-e nauwelÍjks iets aan d.e situatie. 0f d.at ook een koud.e
d.ouche geweest is voor het bewuste personeelslid., d.at tegenoirer d.e ttWinschoter
C ourantrr zi jn hart had gelucht , weten we niet . Wél weten wij , d.at hij ged.urend.e d.e

eerste stakingsd.agen voortdurend. op een a.nd.ere instel-Ling van de bond. is blijven
hopen. Hij verkll-aard.e tegenover d-e verslaggever d.ie hem naar ztjn opvattingen l«^lam
vragen, zelfs nadrukkelijk, da,t hij d.e weg voor de bond. ollen wiId.e houd.en en d.at
daar bijvoorbeeld. d.e red-en lag d.at hij ztch krachtig verzet had. tegen het aanvaErJ-
d-:n van financiël-e hulp van het actiecomité van tr'ré Meis, Zo h11 aI gedacht mocht
hebben, d.at het overleg i-n hotel 'rVrijheid.rr het begin van een koersveïarrd.ering
d.er orgarrisatie i-nIuid.d.e, i-s hi j bed.rogen uitgekomen. Direct na afloop d.aarvan,
d.ezelfd.e avond. dus nog, verseheen de hoofd.bestuurd-er Van Arnhem in het plaatse-
lijk Nw-gebouw om d.e personeel-sleclen van Zaadhof die d.aar bijeen waren mee te d.e-
len, d.at het werk moest word.en hervat.

De arbeid.ers peinsd.en er eenvoud-Íg niet over. Zij besloten r.maniem tot het
voortzetten varr hun aetie "Zo er bij d.e bond. van geen koersverand.ering sprake was,
bij hen wéI" 0p d.e morgen va,n d.e 1Be oktober begaven d.e stakers zich met ztn a!-
len naar d.e fabriek, om - zoals dettVlinschoter Coura^nttr schreef ttd.aar hun sta-
king voort te zettenrr. ivlet and.ere woord-enz ze wild.en hun rtgewonett staking omzet-
ten in een rrbezettingsstaking" . De poging misl-ukte. Ïíij hebben, voonritlopend.e op
cle hele geschiedenis, zopas aI meeged.eeld., dat het tensl-otte tóch tot een bezet-
ting is gekomen. Maar d.ie had. Èas verscheid.ene weken later plaa,ts. 0p 18 oktober
vond.en d.e arbeld.ers d.e d.euren van het bedrijf gesloten en voorlopig zoud.en zij nog
buiten de poort bI[jven.

Een koersverandering bij d.e arbeid.ers noemden wij d.e bezettingspoging van d.e

1Be oktober. Het zal d-e lezers duid.elijk zljn waaróm. Wie er zorgvuld.ig op bed.acht
isrreen weg vooï d.e vakbond. open te houd-enfr, o-ie past niet een strijd.nethod.e toe,
waarvan bij voorbaat te voorspel-Ien va1t, d.at zti de vakber,seging nog méér tegen d.e

haren instrijkt d.an het aanvaaïd.en van stakingsgeld- van d.e kant van Fré Meis en
ztjn vriend.jes. Ind.erd.aad.: financiëIe hulp van Fré l{eis zou Lret d.e vakbond. "moei-Ii;ktt hebben gemaakt ( lees: een voorwend.sel hebben l«.ln:ren bied en om ztch af zijd.ig
te houd.en) " Na een bed-ri jf sbezetting zou het vanzelf sprekend. voor de vakbewegrng
zo goed- als onmogelijk ztln geword.en ztch achter d-e stakers te scharen. Want een
bedrijf sbezetting is nog alti jd. een strijdmidd.el, dat van nature niet past bij een
zo d-uid.elijk op d.e grond.slag d.er besta.and.e ord.e ztch bevind.end.e instell-ing als d.e

vakbewegangr ook aI heeft ztS d.it wapen d.an - nood.gedwongen - in het geval van d.e

ENKA een keer gehanteerd." Met hun poging tot een bezetting d.er fabriek d.emön-
streerd.en d.e arbeid.ers van Za,adhof , d.at zti met d.e vakbond. geen enkel-e rekening
meeï hield.en, d.at zri het niet meer mogell;k achtten, d.a,t eï valr d.ie kant nog eni-
ge hulp voor hen zou opd.agen en dat ztj eï ztch rekenschap van had-d.en gegeven,
dat zti hrur boontjes volIed-ig zéLf zoud.en moeten doppen.

Wat precies d.e invloed is geweest varo clie bemid.delingspogang in hotel t'Vrlj-
heid-'f , niet slechts op I t optred.en varl. d.e Zaad.hof-arbeid.ers )maar ook op hun oIF
vattingen, valt natuurLijk moeilÍjk vast te stellen. Hoe nauwkeurig een blad. als
d-e rrhlj-nschoter Coura^ntr', dat in Oost-Groningen bi j duizend.en de arbei-ders ond.er
zljn lezers telt, stakingen ook op d.e voet pleegt te volgen, dat soort }cwesties
d.at wij in I'Daad. en Ged.achte" plegen aarr te ïoeren vind.t men er uiteraard. ni,mmer
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j-n behand-eld.. De bezettingspoging van woensd.agmorgen 1 B oktober d.oet d.e bewuste
krarrt in welgeteld. zes regels af . Uit niets bl$kt d.at d.e redactie, d.ie toch vaak
genoeg heeft laten merken d.e strijd. van d.e Oost-Groningse arbeid-ers met grote ab-
jectiviteit te willen verslaan t èT z:.cln bernrust van is geweest, d.at van die och-
tend. af d.e staking bij Zaadhof feitelijk in een tweed.e fase l«ram.

Over het sLot van d.e eerste fase' d.at wi1 zeggens over d.e bemid.d.elingspo-
ging in hotel "Vrijheid-rr, moeten wi j nog even spreken. Al-leen al namelijk uit het-
geen d-e t'Winschoter Cor:rant[ d.aaromtrent heef t bericht, word t het levensgrote
verschil- duid.elijk tussen vakbond.soptred.en enerzijd,s en zelfstand.ige arbei-d.ers-
strijd. aarr d.e and.ere i<ant. Twee d.ingen vallen op en men moet vooral niet verzui-
men ze in hun ond.erlinge samenhang te zien Ten eerste: d.e heren (.r* d.e bond.en)
praatten met d.e heren (van d.e d.irectie). Geen énkel personeel-sl,id. was bii het ge-
sprek tegenwoordig. Terw1j1 in hotel "Vri-jheid.t' oveï hiín problemen werd. gepraat,
was hr.m d.e vrijheid. van méépraten nÍet gegeven. De arbeid.ers mochten in het NVV-
gebouw geduldig wachten tot het d.e bestuurd.ers zou behagen iets te komen verteL-
len van hetgeen daar achter gesloten d.er.uen was bekokstoofd..

Een normaJe gang van zaken bij vakbond.sond-erhand.eling, zal men zeggen. In-
d.erd.aad": d.e gebnrikelijke gaïlg. Maar d.at wil naaï onze opvatting dazr toch alles-
behalve betekenen, d.at d.e trgeb:erikeli jke" gaï]g van zaken tevens een bevred-igend.e
gang van zaken zou zin. tíe will-en d.a,armee niet zeggen, d.at het dnd.ers had. moeten
gebeuren. Het krín volgens ons ni-et and.ers gebeuren, omd.at d.e vakbewegrng geens-
zins een organisatie v a n d.e arbeid.ers is, d.och een maatschappelijke instel-
ling d.ie d.e fi:nctj-e heeft óver d.e arbeiders te beschikken. Dat echter word.t d.oor
wat er daar in Winschoten geschied. is nog weer eens duid.elijk ond-erstreept.

IIet tweed.e wat ons uit d.e berichtgeving in d.e "líinschoter Courant'r opvalt
is, d.at d.e heren bestuurders d.aar in hotel- "Vrijheid." zo maar opeens d.e ei-sen van
d-e arbeid.ers d.ie betrekking had.d.en op uitkeringen ineens, zoals gezegd. - met
honderd. guld.en verlaagd-en. Wie hun d.aartoe gemachtigd. had? Geen mens t zo blijkt
uit al-Ie vemeLd.d.e feiten. Ze d-ed.en I t zomaar op eigen houtjer zond-er enige rugr
gespraak. Was d.e bespreking naar d.e vofln reed.s een overleg over d.e arbeid.ersver-
langenrmaar zond.er hen, ook naar d.e inhoud. was d.at het geval. Een typerend. zaak-
je!

Directeur Zaadhof is op d.e voorstel-len van d.e bestuurd.ers niet ingegaan. Hij
had. aanvankelljk aangekond.igd., helemaa] niet te willen praten eer het werk zott
z:-jn hervat. 0p d.at punt heeft híj het been niet stijf gehoud.en. Maar het voorstel
va;n d.e bestur.ud.ers ( 7 . t OO mind.er d.an d.e arbeld.ers vroegen) wi erp hij vér van ztch.
Gesteld. echter d3t hij d.at nu eens niet had. ged.aan, wat d.an? Dan zouden de heren
bestuurders in het l[W-gebouw ztJrL gekomen en aIle mogelÍjke moei-te hebben ged.aan
om d.e arbeid.ers over te halen tot het aanvaard.en van het compromis. Men behoeft
ztch d.e situatie maaï voor te stellen om een volled.ig beeld. te hebben va^n de vrfj-
ze waarop d-e vakbeweg'ing in d.e kapitalistische samenleving functioneert.

Nu is het zo rdat d.e arbeid.ers uiteind-elijk ind.erd.aa,d. met Í.100 mind.er genoe-
gen hebben genomen d-an ze aanvankelijk vïoegen op d.e d-ag d-at ze in staking gingen.
Maar d.at is hlín zaak Het is iets totaal- and-ers of een paar vakbond.smensen zon-
d.er ruggespraak met d.e stakers zélf met zot n voorstel komen, \rlant z6 is het ge-
gaal1. Nj-et meneer Zaadhof l§^ram met een voorstel, d.at hond.erd. guld-en bened"en d.e

eisen fag, nee d-e bestur.:rd-ers I«ramen eï mee, geheel uit eigen beweging. Ze hoop-
ten kennelijk d-at meneer Zaadhof we1 toe zou happen en ze rekend.en er kennelijk op
d.at d.an wel bij d.e arbeid-ers te ia:nnen verkopen. Dan waren zLj de brave jongens
geweest e di e he t conf lict tot een eind.e had-d.en weten te brengen en d.aa:mee het
nut van d-e vakbewegrng maar \^reeï eens had-d.en bewezen. Maar het lukte niet en
d.aa::mee kregen d-e arbeid.ers een aanschouwlijk Iesje, wa,aruit te leren vieJ, d.at
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voor d.e strijd- d.e vakbeweging geen 6nkel nu heef t.
Zo het d-e 'Winscholer Couranttr aI niet duid.elijk voor ogen mag hebben gestaan,

d.at d-e staking bÍj Zaadhof v6ór d.e 1Be oktober een 6nder karakter d.roegg dan na d.e-
ze d.atr:m het geval r,,ras, het b1ad. besefte wéI, d.at d.e actie een veïscherping had-
ond-ergaan" De sporen daa:rran tekend-en zích ook d.uj-d.eIijk af in zijn kolommen.

0p vrijd.ag 20 oktober publiceerd-e d.erWlnschoter Courantrreen brief, die d.e

d.irectie varl Zaadhof aa"n d.e redactie had. geri-cht. Tevoren had. die red.actie d.eze
brief aarr d.e bond.sbestuurd.er W. J. Zeilstra Laten }ezen. Zellstra noemde d.e brief
I'een brutaal stukje'r en voegd.e er aan toe, d.a,t het bond.sbestuur niet verzujmen
zou. schriftelijk d.aarop te reageren. 0f het bondsbestuur dat ook ind.erd.aad. geclaan
heeft, kunnen we niet meed.el-en. Àls het gebeurd. is, d.an heeft het bond.sbestur.r
in ied.er geval géén afschrift van haar reactie aan d.e tWinschoter Courantrr ter
beschikking gesteld-. 0p d.e vraa,g "wa.arom nj-et?r' I«;rr:aen wlj natuurlljk evenmin ant-
wcord. geven. Maar uit het feit d.ót het niet gebeurd. is blijkt in j-ed-er geval aI
wel- weer opnieuw, d.at bond.sbesturen d.it soort zaken in principe al-s eenfrond.er-
onsjerr tussen hen en d.e d.irectie beschouwen, vraar het grote publiek niets mee te
maken heeft.

Geheel and.ers d.achten d.e Zaadhof-arbeid.ers er over , Zii klommen onmid.d.e[Uk
nad.at d.e brief van hun d.irectie in d.e '\iinschoter Courant" \^ras verschenen, in d.e

pen. Zii antwoord.d.en d.lrecteur-Zaad-l:of met een stuk , zó scherp t zo zakeli jk, zo
overtuigend. en z6 met d"e pr:ntjes op d-e i, af s af leen maa,r kan word.en opgesteld.
door mensen d.ie zélf bij het geval betrokken zi-Tn en er ied.er d.etail va^n kennen.
Het is niet overd.reven om te beweren, d-at d.e d.irectie van Zaad.hof werkelijk frner-
gens meer rnrasft toen het antwoord. van d.e arbeid-ers zwart op wit was afgedrukt en
vol-komen haar gezicht verloren had. De brief van de Zaadhof-clirectie was ontmas-
kerd. afs een even leugenachtig a1s huichelaehtig stuk,

De Zaadhof-directie had in lnddr brief op min of meer huilerige toon ge-
vraagd. wat of haar brave arbeid.ers toch eigenlijk wel bezield-e. Z4 wr-llen t zo be-
toogd.e zi, hier d.ezelfd.e regeling toegepast zien a1s in d.e Pekelar s. Wat bezielt
ze toch. De regeling d.ie wij voorstellen komt veel voord.eliger voor ze uit. Onze
arbeid.ers moet d.at toch ook wel bekend. zijn. Conclusie van d.e d.irectie: onze ar-
beid-ers zijn vast en zeker d.oor extreme el-ementen opgestookt.

De arbeid.ers gaven d.e heer Zaadhof Iik op stuk.Ze rekend.en hem haarfijn voor
d.at er van ztyn beweringen geen d.ond.er klopte . Ze herinnerd.en hem er aan, d.at
hfj hr.m vorig jaar bj-j d.e kerstgratifi-catie ook al- f.100 tekort ged.aan had. en zij
becijferd.en d.at hun achterstand op d.e arbeid.ers in Peke1a feitelijk dus nog gro-
ter was d.an op heta eerste gezicht al- kon word.en aangetoond.. En wat d.at opstoken
betreft fachten zti hem eenvoud.ig in ztjn gezicht uit. Als err zo betoogd.en de ar-
beid.ers, in d.eze zaak al extreme elementer:. een ro1 spelen, dan rooet u d.j-e zoeken
op uw eigen d.irectieka.ntoor. Daar zitten d.e mensen met extreem-oud.erwetse , 17e
eeur,'Íse opvattingen hrm. winsten te teIlen en plannen te smed.en om z:-c]n via hun
personeel te verrijken.

0p hetzelfd.e moment, d.at d.e heer Zaad.hof d.e beschuldig'ing uitsprak, dat eï
achter d.e staking rf extremistische elemententf zouclen z:-tten - en ied.ereen in 0ost-
Groningen weet wat of er word.t bed.oeld. liia^nneer d-ergelijke woord.en word.en gebezigd.

bood. d.e heer PIeis ( tactisch optred.en is nu eenmaal het laatste waard.oor
zrJn partij z:.cih kenmerkt) d.e stakers opnieuw zijn hulp aarr. En net af tijd.ens d.e

eerste fa,se wezen d.e arbeid.ers van Zaad.hof opnieuw zijn hulp vierkant af. In een
vergad-ering, d.ie ztj 19 oktober in het \rlinsehoter l[W-huj-s hield.en, verklaard.en
ztJt toen het aanbod- ter sprake l«ra,m, d-at z4 hr:rr eigen boontjes wild.en d.oppen.
De I'Winschoter Courarrt[ vroeg ztch af , hoe fang ztj d.at nog zoud.en ]n:nnen volhou-
d.en, De bond- betaald-e namelijk niet. Van bepaald.e zijd.e werd. gesuggereerd., dat hij
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d.at langs een achterd.er.rrtje toch weI d.egelilk zou d.oen. Het werrl d.oor d.e bestutr-
d.er Zeilstra nad.rukkelijk ontkend.. De ged.achte aIleen al, d.at d.e vakbewegÍng d-e-
ze stakend.e arbeid.ers iets zou toestoppen wees hij verontwaardigd- van d.e hand.. ---

0p woensdag 25 oktober berichtte d.e 'tWinschoter Cor.lrantrr,d.at d.e voorafgaan-
d.e d.agen de stakend.e arbeid.ers van Zaadhof ook waren benad.erd. d.oor rtmensen van
Ton Regtien uit Groningenrr, maar d.at ze ook ilie hulp had.d.en afgeslagen. In het-
zelfd.e krantenbericht was er sprake v€Ln, d.at d.e arbeid.ers hr.m actie wild.en vere-
scherpen, omd.at er in de fabriek gewerkt werd. d.oor d.e twee d.irecteuren en d.oor
een vertegenwoord-iger. De arbeid.ers zochten naaï mid.d.elen om d.e productie vo1le-
d.ig lam te leggen.

0p vri j dag 2l oktober werd. eï in het ltl\rV-huis te \dinschoten een vergad.ering
gehoud-en. Àanwezig waren; het gehele , 2'l man te}lend.e, personeel van Zaadhof , de
d.istrj-ctsbestuurd.er P.J. d.e Knegt val,r. d.e Algemene Nederland.se Grafische Bond- en
d.e bestuurd.ers van d.e plaatseli jke afd.eling van d.ie organisatie. Het resuLtaat
varr d.ie bijeenkomst was, d.at d.e stakers zi-c}r berei-d verklaard-en op maandag 10 ok-
tober het werk te hervatten. Dat gebeurd.e a1d.us d.e "Winschoter Cor:rantrr na-
cLat z\ d.e garantie had.d-en gekregen, d.at er aan d.e ei-sen waarv'ooï zu in strijd. wa-
ïen gegaan zou worden vol-d.aan. Als voorrr,raard-e voor d.e werkl:ervatting steld.en zíi
dat er eerst geld. op tafel- moest komen. Zaterdag 28 oktober zov d.er d.erhal-ve
aan ied.ere staker een voorschot word.en betaald.. De voorzitter va,n de Vere-
niging van Cartonagefabrikanten, d.e reed.s eerd.er genoemd.e heer C. P. He::urig uit
Yeend.am, had. z;-ckr bereid verkl-aard. als bemidd-el-aar op te tred.en tussen d.e sta-
kers en d.e d.irectie vart Zaadhof . De arbeid.ers spraken in hem als bemid.d.elaar hr.m
vertrouwen uit. Ook d.e d-irectie van Zaadhof ging met ztjn bemid.deling aldroord."

Wf j ontlenen d.eze bi j zond.erhed-en aan een bericht in d.e I'Winschoter C ourantf r

van zaterdag 2e oktober. Van d.at bericLÈwas vooral d.e laatste alinea belangwek-
kend.. Zi Iuid.d.e l-etterlijk aldus:

I'De heer Herwig zal nu contact opnemen met d.e Grafische Bond. om te
zi-en of het l-oon van d.e 27 stakers zo kan word.en verand.erd- d.at aan ge-
rechtvaa,rd.igd.e eisen tegemoet kan word.en gekomen. De ond.erhand.elingen
met d.e d.irectie van Zaad.hof over d.e eisen d.1e d.e werknemers steLd.en
zal ongeveer veertien d.agen tot d.rie weken 1n beslag nemen.tt

Uit d.e med.ed.eling is maar één conclusie nogelfik: d-e heer Herwig moest, alvo-
rens hij de kans liep met enig succes zijn ro1 als bemid.d.elaar bij d.e d.irectie van
Zaadhof te kunnen spelen, é é r s t een óndere bamière nemen, narnelijk de bar-
rière van. d.e Graflsehe Bond., d.ie blijkba,ar strikt vasthield. aan een bepaa,ld.e in-
terpretatie van de c . a. o. , d.ie d.e heer Herwig aIs voorzitter van d.e patroons be-
reid- was op een ónd.ere manier te interpreteren, d-ie meer in overeenstemming i^/as
met d.e praktijken d.ie bijvoorbeeld. in d.e beid.e Pekela's werd-en gevo1gd.. De figur:r
d.eed. ztch hier voor, d.at een patroon bij d.e bond- moest aand.ringen op een voor d.e

arbeid.ers wat voord.eliger uitleg van het contract. Wie d.a,t voor een Itonnogelljkett
concl-usie mocht houd.en, zii er op gewezen, d.at de feiten er ni-et om liegen en d.at
bij d.e Grafische Bond. werkelijk niets onmogelijk is. Ons is een geval bekend. van rn
grafisch bed.ri jf in het centrum van het Iand., waar de bed-rijfsleid.ing bereid. was
om hogere lonen te betalen d.an waarin d.e c.&.o. voorzag. Het ging niet d-oor aan-
gezien d.e bond. ztch tegen een d.ergelijk loon met hand" en tand" verzette en zelfs
met een pïoces d.reigd.e ingeval er tot uitbetaling van tt zwarttt l-oon zou word-en
overgegaan. Omtrent d.e gang varl zaken d.aar zijn wij op d.e hoogte gesteld. d.oor d.e
verontwaard.i gd.e bed.rijf sleid-er .

0m temg te komen op d.e gebeurtenj-ssen in Winschoten: op d.e bewuste maand.ag
1O oktober werd. het werk ind.erd.aad. hervat. Vier d.agen later bericht d.e I'Winscho-
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ter Couratrrtrr, d.at d.e heer He::v,rig gereed. is met een voorstel ftbetreffend.e d-e her-
stnrcturering van d.e l-onen, d.at voorziet in een herziening van d-e }oonregelÍng,
zoals d.eze tot dusver d oor Zaadhof is toegepast. Binnen d.e mogeli jkhed.en, d.ie d.e
bestaand.e c.&. o, hiertoe bied.trgeven d.e nieuwe loonschalen een voJled.ige compen-
satie voor d.e verschillen in loonsom met d.e cartonnageind.ustrle in Oud.e Pekela.

Met and.ere woorden: d.e arbeÍd-ers staakten voor iets, wat volled.ig binnen d.e

bestaand.e c . &. o , f ag, maar d.e bond. wild.e hr.rn stri jd. niet ster,men, omd.at zuLks in
s trijd. met d.e c . à . o . zott ztjn, Ni et d.e bond. ma.akte Zaadhof attent op een verkeerd e
toepassing van d.e c. Ern o. I nee het was een patroon, die er d.e bond. op attent
moest maken" Direct bij het begin van het conflict zou d.e bond va^n d.e heer Zaad-
hof een betere toepasslng van d-e c.E,.o. hebben l«-l.nnen eisen en hem eï tevens op
hebben kururen wi j zen, d.at d.e afdwinging van een d.ergelijke toepassing met itd.e ui-
terste midd.el-en" zeLfs op grond. van d-e burgerlijke wetgeving (tret benrchte Parrhon-
]ibco-arrest o. o,. ) niet als rrwanprestatiett en d.erhalve strafbaar zou kr,mnen wor-
den beschouwd-. De reclen d.at d"e bond- d"at aflemaal n i e t d.eed. sproot natuurlijk
uit het karakter va,n d.e bond- voort. Wat bereikt werd-,werd- bereikt d.oor d.e arbei-
d.ers ze1f.

Overigens werd- het volstrekt niet meteen bereikt. Bij d-e toepassing van het
door d.e heer Herinrig bereikte compromis d.ed-en ztch nog wat stmbbelingen voor. De
door hem gevond-en oplossing behelsd.e namelijk, d.at de Za,adhof-d-irectie d-e helft
van d-e stakingsd.agen zou uitbetal-en. Toen puntje bÍj paaltje kwam bLeef d.1e beta-
Iing varr d.e stakingsd.agen achterwege. Directeut Zaadhof veïschool- z:_cln achter
het smoedje, d.at hem vart dat ond.erd.eel van het comprom-is niets was meegedeeld..
Het Zaad.hof-personeeel j-s d.aarop in d.e morgen va,n maand.ag 11 november opnieuw in
staking gegaan. Ditmaal werd- d.e fabriek niet verlaten. De arbeid.ers bleven in 't
gebouw . Ze steld-en r orr ied.ere productie onmogeli jk te maken, d.e hoofd.stroomscha-
kelaar buiten werking en posteerd-en zich met ztrt allen in d.e buurt van d.ie scha-
kelaar om te beletten, d-at d.e stroom weeï zou r+ord,en ingeschakeld. zolang aan hlm
eisen niet tegemoet gekomen was. Bovendien zorgd.en ze ellvoor, d-at d-e d.ueren van
het bed-rijf hermeti-sch gesloten bleven, zod.at er niets aa^n- of afgevoerd. kon \^ror-
d.en. De actie Ltad"rzo schreef d.e tWinschoter Courar.ttr, een ged.isciplineerd. karak-
ter.

Onmidd.ellijk na het begin van d.eze hernieuwd.e actie in het bed.rijf voerd.e di-
recteur J. Zaadhof sr. gesprekhen met d-e bed.rijf scommissie van het personeel. Het
resultaat d-aarvan was, d.at hij toezegd.e d.e stakingsdagen alsnog te zuI]en beta,l-en.
Daarop werd. - om kwart over t1en, d.e d.irectie ging blijkbaar sne] d.oor d.e lcrieën

het werk he:rrat.r De betaling volgde in de loop van d.e mid.d-ag. Over dat slot
van d-e strijd- d.eeld.e d.e ttWinschoter Courant" rrog mee, d.at d.e actie wed-erom d.oor
het g e h e 1e personeel werd- d.oorgevoerd. en clat ook d.e beid.e kantoormeÍsjes
d.aaraan d.eel-namen.

NOG STEMS VOORMDIG:

WAS DE SOCIAAI-Dil{OCRATIE 0OIT SOCIAIISTïSCH? Een beschouwÍ-ng over haar wezen.

VAN BERIA T0T ZJOEKOF. Sociaal-economische achtergrond.en van d.e d.éstalinisatie.
OVE,R BOLSJEVfIS}M EN FASCISME.

Deze brochures, d-ie onmisbaar zijn voor al-Ien d.ie het partijwezen wilIen begrijpen,
kosten franco peï post slechts f 1r75"

Bestellingen aa^n trDaad. en Ged.achtert , Corn" Outshoornstraat 1I , Amsterd.am 1016.
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MET JACQUES DUCLOS

trDe Groene Amsterd.amrnerrt publiceerd.e op 10 januari j . L. een inte:srierr van
d.e Pari j se comespond.ente van dat weekblad. met d-e l6-1aríge Franse bols jewi sti-
sche vooflrra^n Jacques D u c I o s, een van d.e meest vooraanstaand.e leid.ers van
d.e Franse comrmmistische partij, de P. F. C . Aarrleid.ing tot het gesprek was het ïe-
geerakkoord., d.at d.e Franse commr:nisten en d.e Franse sociaal-democraten in d.e zo-
mer van het vorige jaar gesloten hebben en waantree zLJ gezaJnenlijk en met ster-m
varr wat z.g. Linkse-rad.icalen d.e verkiezingen ingaan, d.ie bi-nnenkort in Frankrijk
zu}len word.en gehoud.en.

A1 na d.e eerste vraag van d.e interviewster Jacqueline Wesselius heeft
Duclos verklaard., d.at aarr het huiclige regeerakkoord. een veel grotere betekenis
moe! word.en gehecht d.an aan het in 1914/ 15 tot stand. gekomen t'Volksfrontrr . De
uitspraak is niet zo ve:r^rond.er1ijk. De Volksfrontregering v€uÍr vooï d.e oorlog is
voor d-e massar s op een teleurstelling uitgelopen; d.e Franse C. P. heef t in d.ie pe-
rlod-e een ro1 gespeeld., d"ie fel is becritiseerd-. Geen wond.er d.at d.e oude vos Du-
clos onmid.d.ellijk een poging ond-erna^m om eventuele vergelijkingen in het voordeel
van d.e huid.ige coalitj-e te d.oen uitvall-Ien.

And.ers d.an in 1914/15t zo ongeveer d-e verklaring van Duclos, hebben wij nu
een gezaJnenlijk regeringsprograJn. Het gaat ons eï thans om tf een situatie te cre?i-
ren d.ie het mogeh- jk ma,akt, het beleid. varr ons land. fund.amenteel te verand.erell.
In 1916 waren d.e d.oelstellingen bescheidener, eenvoud.iger, terwijl het nu oÍn een
fi:nd.amentel-e verand.ering varr cle Franse maatschappu ga,at.rt

Jacqueline Wessefius heeft hem n i e t gevraagd, waarom hij op 22 juli '37
in een ook als brochure uitgegeven - red-e in het centraal comité van d.e PCF
iets geheel ónd.ers heef t beweerd.. Te::wi j t hi j nu zegt, d.at d.e Volksfrontparti j en
d.estijd.s géén gezamenlijk regeerpïogram bezaten, hand.elt ztgr bewuste red.e, d.ie als
brochure d-e titel kreeg van "Terug naar het programrr 1), juist speci-aal daarover
en niet mlnd,er over het feit, d.at Vofksfront-premier Léon Bl.r:n d.aarvan was afge-
weken. De leugens van Duclos over d.e zogenaamd.e verschillen tussen het toermah--
ge Volksfrontpact en I t huid.ige regeerakkoord. zijn uitslu1tend. bed.oe1d. om d,e aa^n-
d.acht af te leid.en van cle waarheid., d.at zowel d.e ene afs d.e and.ere politieke
overeenlcomst getypeerd. word.t d.oor een zuiver parlementair d.enkpatroon, d.at ken-
merkend. is voor d.e burgerli jke d-emocratie. De Frarrse journalist And.ré Fontaine,
verbond.en aan het d.agblad- ttI,e Mondett, heeft err in een commentaar op gewezen en
er z:jr: verbazing over ui-tgesproken, d.at een parti j als d.e PCF opeens d.ergelijke
burgerlijke opvattingen blfikt aan te hangen. Nu, van 'ropeenstr is er bepaald. geen
sprake. Als iets verbazingwekj<end.s is, dan niet d.e houd.ing van d.e Franse CPrmaar
het feit d.at Fontaine nooit iets bemerkt heeft van ha.ar burgerlijk karakter en
va^n d.e geschied.enis van het Front Populaire slecht op d-e hoogte blijkt. Jacqueli-
ne Wesselius blijkt d.aa.r niet veel- meer van af te weten. Ze laat ztch in d.at op-
ztcht d-oor Ducl-os lekker om de tuin l-eid.en.

V/at Duclos echter verborgen wil houd.en komt langs een omldeg toch wel aan d.e

dag.Zo grof ztjn ztn leugens niet of Duclost bekrompen burgerldke lqjk op d.e poli-
tiek komt overal om d.e hoek kijken. Zo d-uid.elijk zelfs, d.at het intervj-ew dóórcLoor
lezenswaard.ig word.t .

1 ) Jacques Duclos, I'Retour au Progratrmett , Ed.itions d.u comité populaire
d.e propagand.e, 120 Rue Lafayette, Paris. De lezers van het bols je-
wistische d.agblad. I'ItHr:-urarrité'? ontvingen d.e brochure op 22 juli t 17
a1s bijlage bU hirn krant. Ze werd. ook los verkocht.

EEN INIERVIE!'/
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tfuij zijn van menj-ngr', heeft Duclos gezegd., rtDat wij het parlementaire systeem
samen met and.ere mid.d.el-en moeten gebmi-ken om d.e belangen va.n d.e arbeid.erskl-asse
te verd.edigen en wij d.enken ook d.at het in d-e huid.ige omstand.igheden mogelijk is
om tot fund.amentele verand-eri-ngen te komen op een vreed.za.me manier.rtPrecies het-
zelfd.e is vóór hem d"oor and eren gezegd.. Door CarI Severing, d.e sociaald.emocrati-
sche pmi-sische mi-nister bijvoorbeeld., d.oor d.e Zweedse sociaald.emocraat Hjalmar
Brantingrdoor Troel-stra en Vliegen of d.oor Ra,ursey MacDonald- in Groot-Brittannië.
AI d.it soort }ied.en ziSn d-oor d.e partfj varr Duclos altijd. - en niet zond.er red.en -
voor reformisten uitgekreten. Waarom heeft Jacqueline Wessellus niet aan Duclos
gevraagd-, wat zijn partij toch wel op d.at refozmisme tegen had.? Víaarom heeft ze
niet nad.er geïnfo::neerd., wat of hij we1 bed.oeId.e, toen hij varl "a^ndere mj-d.deIen'r
sprak nóóst d,e parlementaire. Is het niet zo geweest, dat d.e Franse C.P. en z\
niet al-l-een - zichr altijd. fe1 tegen ied-er and-er mid.d.el d.an t t parlementaire heeft
gekeerd.? hlas het niet zot dat d.e Franse partij zic}. tijd.ens d.e Volksfrontperiod.e
tegen het stakingswapen keerd-e, d.at d.oor d.e Frarrse arbeid.ersklasse werd. gehan-
teerd.?

Natuurlijk had. Duclos foimeel volkomen gelijk toen hij tegenover Jacqueline
Wesselius d.e kleine rrfinkse" groepen en grcepjes in tr'ra"nkrijk bestempeld.e a1s
mensen, d.ie alleen maar met d.e mond-rfrevolutionairtje spelenrr. Maar heeft d-e C.P.
ooit iets and.ers ged.aan? rrEr kanrr , zei- Ducl-os in het lnterview, rrniets geber.lren
zond.er een massabeweging. Wij zijn van mening d.at met d-e massabeweging alles moge-
Iijk is en zbmd.er d.e massabewegÍng niets." Terecht! Maar T$raarom heeft Jacqueline
Wesselius hem niet meteen gevraagd. of d.at d.e red.en is, d.at d.e C " P.-F. z:-ckr in d.e

meid.agen van 1968 t e g e n d-e massabeweging keerd-e? De bermste uitspraak van
Duclos was een van d.e vele leugens van Duclos d.ie Jacqueline Wesselius voor zoe-
te koek geslikt heeft.

De politiek van de Frarrse C. P. is rnet a1s d-e politiek van ied.ere C. P. , niet
gericht op een rr samen met d-e massat srr r maar op een trtot elke pri j s aa.:r het hoofd.
var d.e massar s't en als het gevaaï bestaat d.at d-e massars zelf stand.ig optred-en en
hand.elen, dan rf tegen d-e massa' stt. In 1916 zei d.e Franse bolsjew-iek Maurice Tho-
Tez tot d.e a,rbeid-ers d.ie d.e bed.rijven bezet hielclen: I'Men moet een staking weten
te beëind.1gen! t' ïn 1968 gaf d.e C. P. eï d.e voorkeur aan De Gaulle d.e hand, boven
het hoofd. te houd.en liever dan d.oor d.e massats ond.er d-e voet te word.en gelopen,
Dat zrjn d.ingen \^Iaar Jacques Duclos eigener beweging natuurlijk niet over praat.
Hij praat er ook niet över, dat d.e nationalisatie van veertj-en ( t ) grote Franse
bed.r{jven - het meest rtrad.icalerr punt van I t regeerakkoord. - natuurJ{jk geen enke-
Ie aantasting betekent van het kapitalisme. In het zachte j-ntervj-ewtje van Jacq-
ueline Wesselius z:-jn ze onaangeroerd. gebleven. t'Duclosrr, zegt d-e interviewster
ze7-f , rrwas tijd.ens het gesprek zeer op zrjn hoed.e al- verborg hij d.at achter eïg
veel vri-end.elijkJreid.rr. Voor d.ie vriend-elijkheid. had hi j reden, zqn wantrouwen t zo
het er r,ras, lijkt ons mi-splaatst.


