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Het is géén toeval, dat de felste klassebotsingen in de Amerikaanse
automobielindustrie telkens u,eer bij Chrysler plaats vinden. De verklaring
ervoor is te vinden in de omstandigheid, dat deze maatschappij, eigenlijk al
sedert haar oprichting, in een moordend gevecht met haar grote concurren-
ten Ford en General fïotors is gerrrikkeld. Tussen die uit de kluiten geuras-
sen broers heeft Chrysler zich al1een maar kunnen handhaven door naar ver-
houding uéét mÍnder in haar technische uitrusting te investeren en daar-
naast bijzonder brutale methoden van uitbuiting toe te passen.

De Chrysler Automobielfabrieken urerden gesticht in 1925. Enkele jaren
later f useerde het bedr ijf met de autof abriek van Dodge . Van het begin der
jaren r50 af moest de onderneming met lede ogen aanzien, dat ze aan Ford
en General lvlotors hoe langer hoe meer terre j.n verloor . I n 1 958 ulerd een
aantal vooraanstaande leden van de Chrysler-directie van corruptie beschul-
digd en tot aftreden genoopt. Het rumoer daar omheen deed het bedrijf alles-
behalve goed.0g de binnenlandse, Amerikaanse, automarkt verminderde de af-
zeL van Chrysler-automobielen.

0p de buitenlandse markt uras het bedrijf aI evenmin gelukkig. Het pro-
beerde er zrjn positie te verdterken door het overnemen van daar gevestigde
ondernemingentzoals Rootes in Engeland en Simca in FrankrUk. Maar die keu-
ze uJas allerminst gelukkig. Rootes uras een krrlijnende maatschappij en de situ-
atie bij Simca uas rr.reinig beter. De kostbare aankopen van deze ondernemi.n-
gen slokten nogal veel kapitaal. De financië1e reserves van Chrysler uJer-
den uJeggezogen. Dat maakte de positie van Chrysler des te kuatsbaarder.

De arbeidsverhoudingen en u.rerkomstandÍgheden bij Chrysler u,arBn zelfs
naar Amerikaanse begrippen niet a1 te best" Nadat John J. Ricardo de nieu-
uJe president-directeur van Chrysler uJas geuJorden uerden zij nog beduidend
slechter. Hij streefde naar kostenvermindering en personeelsinkrimping. 0p-
voering van de produktiviteit uJas het enige ulaarin hij geÏntereseerd uJas.
Zijn optreden uJas zó brutaal, dat hij de bijnaam kreeg van rf de vlammenurerperrt.
Het gevolg van dit alles uas, dat in het bijzonder bij Chrysler telkens oP-
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nieurrl de vlam in de pan s loeg .

0p 24 juli 1973 om zes uur t s morgens klommen in de carosserie-aflde-
ling aan de Jef f erson-Avenue in Detroit trrlee jonge neger-arbeiders, I saac
Shorter en Larry Carter, bovenop een schakelkast, uJaar zij een voedingska-
bel onklaar maakten. Uervolgens barricadeerden zi: de deur van de kleine
ruimte, die zij bezet hielden, Vijfduj-zend arbej-ders van deze afdeling moes-
ten stoppen meL hun uerk. De tuee jonge negers protesteerden op deze tuijze
tegen het optreden van een voorman, die rfhen voortdurend opjoeg en die te-
genover hen voortdurend blijk gaf van racismerr. Hun actj-e echter uras aLler-
minst het protest van trrlee man en er stak dan ook meer achter. Naar later
bleek uJas er van all-erlei aan vooraf gegaan 3 opgeuonden gesprekken, kleine
onderbrekingen van het uerk en petities, die ueinig hadden uitgehaaLd. Het
uitschakelen van de kabel uJas de Laatste in een reeks van gebeurtenissen.

De beuuste voorman, [Joolsey genaamd, heef t acht,eraf tegenover vers]ag-
gevers moeten toegeven, dat hïj het er naat had gemaakt (ttD"troit Free Presstt
van 27 juli 1973) . LJoolsey uas een echte treiteraar. Toen hij in de beuuste
afdeling urerd aangesteld uras het eerste uat hij deed, het verurijderen van de
banken, uraarop de mannen tijdens hun uerk aan de rustbank zaten. Toen hij a1
kort daarna constateerde, dat er per uerkdag negentig minuten verloren gin-
gen door onderhoudsulerkzaamheden en kleine haperingen aan de band t zorgde
hij ervoor, dat de arbeiders gedurencle zulke onvermi jdeli jke pauzes ander
uerk te doen kregen. Hij uist ook een rniddel tegen de kuaal van het absen-
teïsme: ulie zich daaraan schuldig maakte gÍng cje Iaan uit.

De arbeiders van de carosseriefabriek van Chrysler hadden t,ot dusver
van het stoppen van de band dankbaar gebruik gemaakt om een beetje op hun
verhaal te komen. Tegen de methodes van lJoolsey rr.rerd gemord en van de man-
nen maakte zich een steeds grotere ontevredenheid meester" Die ontevreden-
heid vormt de achtergrond van hetgeen er op 24 juli gebeurde. UJoolsey uJas
er inderdaad in geslaagd de produktiviteit zover op te voeren, dat de ea-
rosseriefabriek draaide volgens het scherna dat door de bedrijflsleiding uerd
nagestreef d. [ïaar schema of geen schema, de arbeiders namen het niet lan-
ger.

Nadat er eerst geprobeerd uJas om Shorter en Carter uit het schakelhuis-
je te krijgen uraarin ze zich bevonden r €h nadat die poqingen mislukt, traren
door het ingrijpen van grote groepen arbeiders, urerden de kaderleden van de
vakbond (0" United Automobile UJorkers) erbij qehaalcJ. Dj-e kaderleden pro-
beerden het tueetal over te halen uit de schakelruimte te komen. De ma-
nier uaarop zii aBt deden is tekenend voor de vakbeureging. Shorter vertel-
de later aan een verslaggever ("D"troit Free Press'r van 30 juli 1973)z ttlk
dacht rrrarempel dat, ik directeuren van Chrysler tegenover me hadrr. 0m zijn
vergissing enigszins te verklaren, voegde hij er aan toe; ItU r,.reet rrrel hoe
die vakbondslui zijn en uat vooE ro1 de bond speelt. Achter Eesloten deuren
verkopen ze onze huid. Het enige uraar ze oog voor hebben, dat zijn de bel-an-
gen van de maatschappij, niet die van ons.

Teruijl de nobele vakbondsvertegenrloordigers hun overredinqskunsten in
praktijk brachten: vErzamelden zich bij het schakelhuis hoe langer hoe meer
arbeiders. Hun aantal steeg tenslotte u.rel- tot duizend, maar urisselde tel-
kens gedurende de vo1le 13 uur, dat Shorter en Carter zichzeJ-f opgesloten
hielden. 0p geen enkel- mcment uraren er minder dan 25A mede-arbeiders i-n hun
directe omgeving. De rest uJas dan elders, maar i n de fabriek. En de
collegars lieten er geen tuÍjf eI over bestaan, dat zii zich gereed hielden
de tu.ree jonge negers te beschermen.
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Aan hEt eind van die 13 uur qing dB directio door de knieën. líoo1s6y
uerd op staande voet ontslagen u,egene troptreden dat indruiste tegen het
personeelsbeleÍdtr( ! ). Tegen Shorter en Carter uBrden geen maatrBgelen ge-
troffen. ZiJ urerden in triomf op de schoudars rondgedragen.

Even interessant als deze atrijdepisode zelf, uas het commentaar dat
er aan uerd geuijd in de liberale rrDetroit Free Preserr uan 30 juli 1975.
In dat commantaar namBlijk uerd ook het standpunt van de vakbond meegedaeld
en dat standpunt uaB,

rr... de bond, die Ben van de zuilen vormt, ulaarop het bestaande
st€Lsel rust, is van mening, dat Chrysler, door toa te geven aan
de ais dat Een voorman mo6st uorden ontslagen, Bn dat kennelijk
ondsr druk Bn tengevolge van Ben onofficiËle €n ongaregeldÉ ac-
tie van trrree individuen, zourel de onderneming zéIf aLs dB vakveD-
en j,9in9 schade heeft beDokkend.rr

Duidel ijk er kon het nist!
lJie denken mocht, dat rrrat hierboven beschreven is, typisch is voor het

optreden vàn een AmerikaangB vakbond Bn uoor de Amerikeanse vakbeureging an
dat een derqelijk standpunt als door dB U.A.Ul . uerd ingenomen, noolt het
standpunt zou zijn van bijvoorbeeld de Nederlandse vakbeureging, vèrgist zÍch
deer).ijk. Het standpunt van de u.A.U. uerd kennelijk ingegeven door de opvat-
ting, dat de bond of de centrale de enige gesprBkspartnElr van dB directie
of het badrijfsleven Ís en bshooDt te zijn en dat die situatie ondernijnd kan
brorden lndien Br regelrecht tijdene Ben uilde actie met dB arbeiders urordt
gepraat. De Nederlandse vakbeuregj.ng dankt er niet anders over. Tosn in het
jaar 1960 het toenmalige kabinBt van prof. dr. J. de Quay blijk gaf van zijn
voornemen om dÍrect en zonder tussenpersonen in onderhandeling tB treden
met het |trrlildetr stakingscomité van de buschaulfeurs, toen steag er in het
kamp van da vakbet,reginq e8n gehuil op. VakbondsbBstuurdBrs diB tevBns Kamer-
lid uaren, protesteerden in het parlement en beschuldigdBn de rBgering van
een vijandige daad jegens de vakbeueging. Premier DB Quay moest haastig re-
tireren. Van een gesprek tussen de regering an dB stakende buschaulleuas
is het nooit gekomen. rrtrlijrr, zo zeiden de vakbeuegingsmensen, rrvertegenuoor-
digen de chauffeursrr, Da chauffeurs hadden daar a§§ van gemef,kt. Toen zij
er bij de bondBn op aandrongen, dat zij hun eisen zouden steunen en achter
eBn actie zouden staan, gaven de heren nlet thuis. oat ujas juj-st de raden,
dat de chauffeurs hun eigen boontjes moesten doppen.

llaar teruglnaar de Verenigde Staten en naar ChrysJ.er.
lÍat er op díe 24e juli in de carosserielabriek in de Jefferson Avenue

gebeurd uias, liet niet na da aandach! van aLle Chrysler-arbeiders te brek-
ken. ovsr het succes dat er behaald uas uierd overal in het bedrijf druk ge-
sproken. Eén maand later kuam Br een vBrvolg op in sen tuJesde, evenaene in
Detroit galegen Chrysler-fabriek aan de lYlack Avenue aldaar.

Het bedrijf aan de ltlack Avenue ligt midden in het zrLlarte ghetto. Tach-
tig procent van de arbeiders begtaat uit nege!s. In totaa] urerken daar een
4.500 man onder uiteret sLechte omstandÍ9heden. De Fabriek verkeert in ver-
vallen staat; de machines zijn verre van modern. Het aantal bedrijfaongeval-
lan j.s sr ontstellend hoog. In een tijdsverloop uan slechts enkele maanden
uerd een stanser gedood, verloor een van de arbBidsters tuaB vingBrs, urBr-
den beide benen van een reparateur verpletterd en verloor een endere ar-
beidar zijn hele hand onder een pBrs. Dat a1les gebeurde in Ben periode,
uaarin het arbeidstempo onophoudelijk uerd opgevoerd.
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Begin augustus r73 uerd in dÍt bedrijl ean aantaL arbeiders ontslagen,
omdat zij de produktienorm niet haalden. E6n van hen, een zekere Bill GilI-
breth kuam op 14 augustus terug op het uerk. Hij qinq bij zijn lasapparatuur
op ds lopBnde band zj.tten en gaf te kennen, dat een ander het nieb moest
llagen om z rj n uJerk te doen. De produktÍe kuam tot stilstand.

De voorman riep de bedrUfspolitie om Gillbreth te laten veruiijderen.
De commandant van de bedríjfspolitie, Prince genaamd, pakte 6i11breth bij
zrn nek en maakte aanstalten om hem ueg te slepen. Daarop gaf een andere
arbeider princs eBn oplauraaÍ met een ijzeren buis. Prince zakte hevig bloe-
dend in elkaar. Een ander 1id van de bedrijfspolitie trof ueldra hetzelfde
1ot.

Het incident uerd aIs esn lopend vuurtje rondverteld. Van alle kanten
snelden de arbeiders toe. Ze verzochten ook aan de vakbondsvertegenuroordi-
gers in het bedrijf , of die tussenbeide uLrilden komen. lvlaar de vakbondskader-
leden ueig erden te bemiddelen.

InmiddEls r,Las de politie gealarmeerd. ivlaar toen die verschsen uJas BilI
GÍllbreth inmiddels omringd door honderden mede-arbEiders, die sr geen tuJij-
fe1 over lieten bestaan, dat ze bereid uraren om te vechten. De qeu:onde
grince 1ag noq op de vloer en de politie kon zien hoe hij trtas toegetakeld.
oat maakte, dat zij er zich maar liever niet aan uaagde. De politie ruimde
het vB1d. Het r,:erk rr:erd niet hervat. De arbeiders staakten rrmet gekruiste
armenrr. Er ulas sprake van een bedrijfsbEzatting. De direcfie voelde er na
dat alIes ureinj-g voor om opnieuu politie-assiBtEntie te vragen. Ze deed het
tenelotte toch, omdat de bestuurders van de lJ.A.U. er op aandronoen.

UJoensdag 15 augustus om half s1f rs morgens, toen de bedrijfsbezetting
dertig uur had geduurd, verschenen er honderden agenten. Gevochten ulerd er
dit keer niet. De politi.e arresteerde een aantal zogenaamde rrraddraaiersrr
an dr eef dB overige arbeiders uiteen.

Niet zodra Lras de actie van de politie afgelopen of de vakbond beleg-
de een vergadering, die door ongBVeer 250 arbeiders uiard bijgeuoond. Een
plaatsel'rjk bestuurder, Joe zappa geheten, zette het standpunt van de bond
duidelijk uiteen. Hij zei onder meer:

rr... vergeten ju1lie vooral niet, dat in de lJ.A.ttl. de LedBn be-
paald niets zijn zonder de Leiders. Zonder ons kunnEn juLlie niets
tot stand brengen.rt

Toen haddBnrds Chrysler-arbeidexs er ulel hun buik vo1 van. Zappa uerd
ueggeflotsn. Daarop r,rerd eE voorgestBld de volgende dag in staking te gaan.
Dat rr:erd goBdgekeurd met algemene stBmmen.

De volgende morgen, heel vroeg aL braehten radio en tv reclamespots,
die bstaald uaren door de U.A.l!. De een of andere stem drong er bij de ar-
beiders op aan, toch vooral trnormaalrr aan het t:erk te gaan. 0m vijf uur in
de morgen aI rJas de fabriek omsingeld door honderden smerissen. Bovendien
LJarsn er zorn duizend man, die tot de rrvliegende brigaderr van ds UAUJ be-
hoorden. Ze uaren geurapend met golflstokken, baseballsticks en zeLfs mat ge-
uJeEen. Ze lraren gerBcruteerd uit allerlei vrijgestelde kaderleden LJaarover
een vakbond a1s dB ll .A.L.l. in een stad a1s Detroit beschikt.

Arbeiders die uilden gaan posten ulerden door deze vakbondsgangsters
aangevallen en soms zelfs vreselijk geslagen. Een arbeiderr die er ooggBtui-
ge van uJas geueest, vetteJ-de:

rrHet uas om er beroerd van te uorden om te zien hoe vijfl of zes
potige kerels op esn mi ndex st evig gebouu:de arbeider insloegen.



Ea uas sen vrouur, dle hen urilde laten ophoudsn en die gafl ÉBn
van dle grots kBrels een klap. Daarop scheurden ze haar hole
bloese open. EBn paar plaatselijke bestuurdera koken urBrkeloos
toe.rt (bericht uit het blad irNeuls and Lettersi van aug./septem-
ber 19?5. )

Terrrrijl de gevechten nog in volle 9an9 uarBn praatte inspBcteur Joseph
Areeda, die het, beveL voerde over de opgetrommelde politiekrachten, met en-
kele bestuurdBrs van de UA|LI. rrlk ben bIij, dat trtij aan dezelfde kant staanÍ,
zei hij tBgen hen. Zijn uoordsn uerdsn afgedrukt door het blad rrFifth Esta-
terr op 1 september r73. Er uas geen enkele tiAL,-bestuurder, die tegen de zo
verheugde politie-inspecteur zei, dat hij aan de 6ndere kant, aan de kant
van de arbeiders stond en dat de inspecteur zich vergj,ste.

Vermeldensuaard is ook de uit,spraak van Ban staffunctionaris van de
Chrysler-flabriBken tegenovBr Ben verslaggever:

rtDie mannen (bedoeld uiaren de gangsters van de bond) zijn geen
vakbBu,egings-uoBstelingen, hBt zijn staatslieden van de arbBiders-
beuegingrr.

0verigens, utat bij de Chrysler-fabriek in flack Avenue in Detroit ge-
beurde, staat volstrekt niet op zj.chzell. De U.A.td. maakt mBsr en meer van
deze uoeste horden gebruik. Eind 1972 bijvoorbeeld kuamen zij in actie in
een bedrijf van General Plotors in St. Louis, uaar trrrintig van dit soort
rrstaatslieden van de arbaj.dersbeu,egÍn9rr een bedrijfscomÍt6 afrosten. Bij de
assemblagefabriek van Chrysler in Hamtrank uJarEn zs, ook in de augustus-
maand van 1973, eveneens actief.

UJat de staking in de fabriek aan lvlack AvenuB betraft, dla u,erd gebro-
ken" Voor hun nederlaag betaalden de arbeiders een hoge prijs. De onderne-
ming ontsloeg iedereen die hatzij aan de bezetting had meaqedaan (tenminsta
voor zover dat kon uJorden vastgesteld), iedereen die tijdens de staking ge-
post had en iedereen, die er alleen maar toevallig bU had staan kijken. In
totaal kreqen ongÉveBr zeventig arbeiders de zak. En aangezien de directie
zich na deze nederlaag van dB uerkers sterk voelde, ontsloeg zij een ueek
IaÈer ook nog Isaac Shorter, die zij als de belhamel van de actie in de fa-
briek aan de Jefferson AvBnue beschouude. U,at daar bereikt r,ras, ulerd door
het verloop van de strijd in de andere fabriek uteer teniet gedaan.

Later, toe5 het jaar 1973 zowaL ten einde liep, uaren er in Ben
van de Chrysler-fabrieken opnieuur incidenten. De manier uaarop de bedrijfs-
Ieiding optrad muntte uederom uit door ruui en brutaal ger,retd. In de fla-
briBk aan ds f,elflerson Avenue maakte de bedrijfspolitie van vuuruapens 9e-
bruik. Tulee voormannen uarden doodgaschoten.

Tegen het einde van het afgelopen jaar sloot de LJ.A.IJ. met de drie
grote autoproducBnten in de Verenigde Staten (General Íïotors, Ford en Chrys-
Ier) nieurrre col]ectieve contracten af. Tevoren hadden de arbeiders bij de
bond steen en been geklaagd over het veLe overuerk en de overmatig lange
uerkdagen. In dB auto-industrie in Amerika komen uerkdagBn van ell uur en
urerkueken van zBS en zé1fs zeven dagen voor. De gloednieurrre ChevroLetfa-
briek t6 Lordstoutn in Ohio kent een lrerkdag van elf uur. In hBt contract
staat, dat het bedrijf de mannen al1een d5n langer dan 11 uur mag laten uer-
ken, indien dat geschiedt op basÍs van vrijurilligheid. lvlaar aIs eD gaan vrij-
ui11Ígers 9enoe9 mochten zijn kunnan zij die pas kort in dienst zijn voor hat
overu:erk u:orden aangeuezen.
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Het eerste nieurrre collectj.ese contract, dat eind 1973 uerd afgesloten
ulas dat met Chrysler. Het hield in, dat na een periode van negen uur het
vrijrrrillige overuerk begon (Uij een urerkureek van zes dagen). Er ulas ook een
bepaling, dat een arbeider eventueel iedere derde zaterdag verlof zou kun-
nen krïjgen. lYlaar bepaald uierd tevens dat Chrysler (0" zo zulak staande on-
derneming) de bedrijfseconomische toestand van een bepaalde fabriek voor
Itkritiekrt kon verklaren. AIs dat gebeurde zou de bepaling van het overuerk
na het negende uur, niet Ianger van kracht zijn. Er krrlam nog ulat f raais bij.
Een arbeider kon a1leen maar voor vrijuillig overurerk in aanmerking komen,
indien er op zijn prestaties niets viel aan te merken, UJas dat rrrét het ge-
vaI , dan betekende dat niet dat hij daardoor van overmatig uerk verlost trràs r
Nee, dan kon hij ruorden aanqeurezen voor de zaterdag- en de zondagploeg.

T ja, die politie-inspecteur had het ue1 goed gezien ; hijzelf en de bu-
reaucraten van de U.A.UJ. staan aan dezelfde kant3 aan de kant, van het on-
dernemerdom.

Claire Etcherelli! TTELISE EN HEÍ ECH-
TE LEVENx. ArbBiderspeDs, Ams t er dam
196A. 268 blz.

HBt vBrhaal van Elisa, een meisje dat opgro.eide in een verarmd gezin
in de provincie, speel,t zich af in de jaren 195?/1959, ten t'tjde van de oor-
1og in AIgerije. Sterk onder de invloed van haar broer LuciBn, die er revo-
Lutionaire ideeën op nahoudt, reist ze ham na naar Pariis om daar het echte
leven te vinden. Het óchte Leven in Parijs bestaat voor haar echter in het
LJerken aan de lopende band in een autofabri.ek. 0p een meeaferlijke manier
van schrijven laat Claire Etcherelli ons kennis maken met het aflmattende en
geestdodende trrerk aan de Iopende band. Zo aflmattend is het uerkr dat Elise
de eerste ueken bji haar thuiskomst de fut niet meer heeft om zich te lras-
sen. Het enige uaaraan zU beho8fte hBBft is zich uit te strakken op haar
bed. Het anj-ge échte uat Elise in Parijs vindt is de lielde. Aan de lopende
band maakt zij kennis met de Algerijn Arezki en langzaamaan groej.t tussen
hen de liefde. Eèn IiÉflde echter, uraarvan niet vrijelijk ganoten kan u,orden,
omdat rrmentr het niet accepteert, dat een Frans mBj.sje een vÉrhouding heeft
met een rrstinkende arabierrr, ook de arbeiders bij haar in dB fabriek niet.
Daar komt nog bij, dat Arezki ieder moment bij Bon razzia kan uopden opge-
pakt.

BiJ alIe narigheid komt noq, dat, Lucien, haar broer, naar een rusthuis
buiten Parijs moet, omdat hij - door zijn manier van leven en door zijn uerk
in de spuiterij van de fabriek - een longaandoening heelt opgelopen.

Ivlaar de hoop leeft. In de maand mei uordt er een grote damonstratie
gehouden tegen dB oorlog in AIgerije, een demonstratie georganiseerd door
de partij (ae c.c.f.). Vol hoop en veruachting neBmt Elise aan de damonstra-
tie deel, het seepticisme van haar Algerijnse vriend Arezki negaxBnd. lvlaar
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als de redevoeringen zijn afgelopen en na de demonstratie de pleinen en stra-
ten u,eer hun geuJone aanzien hebben gekr egen , bekruipt haar de tutijf e1 aan
het nut van dergelijke demonstraties. [tJeer thuisgekomen leest ze in de krant
dat Lucien is verongelukt toen hij op een gestolen bromfiets naar Parijs trlil-
de gaan om aan de demonstratie deel. te nemen. In u.ranhoop stuurt ze een te-
legram naar Arezki, dat ze hem nodig heeft. Doch Arezki verschijnt niet. Na
veel zoeken en vragen komt ze aan de ureet, dat hij als illegale ulerker der
Algerijnen Ís gearresteerd, Arezki is ook uit haar leven verdurenen en het
leven in Parijs blijkt één brok ellende te zijn.

Achter in het boek is een inteivieul opgenomen, dat Simone de Beauvoir
had met de schrijfster. Dit intervieur is gepubliceerd in trLe Nouvel 0bser-
vateur" van 15 november 1967. Uit dat intervieu blijkt duidelijk, dat Claire
Etcherelli haar eigen ervarÍngen in het boek heef t verurerkt. lJat ons bij-
zonder voor de schrijf ster heef t ingenomen, is haar duidelijke kijk op de po-
sitie en de houding der zogenaamde rrlinksert intellectuelen. LJanneer Simone
de Beauvoir opmerkt, dat zii uit, het boek de indruk heef t gekregen, dat zii
niet zoveel met intellectuelen opheef t, dan antrrroordt Claj-re Etcherelli:

rrDat k1opt. Ik heb de indruk dat zii a1le problemen menen te kun-
nen regelen op papier, spelenderuijs. Hun methodes zrjn totaal on-
realistisch en ik uantrouur zE. Voor mij z rjn het mensen, die ein-
deloos discussiëren over abstracte zakeÍr, in een taal die hen ge-
heel vervreemdt van de anderen en hen de ogen doet sluiten voor
vrijulel de hele harde r,.rerkelijkheid. Die mensen leven onder elkaar,
in een gesloten milieu. Elke l<eer aIs ik de curriculum vitea (f"-
vensloop D &, G) 1as van een schrijver of een persoonlijkheid die
iets bijzonders had verricht, stuitte ik bij het verder lezen tot
mijn verrassing op de uoorden trleraar [I.0.rt, rrSoci-oloogrt of ItEth-
noloogrf of dergelijke titels, die je totaal niets zeggen a1s je
niet thuis bent in dat soort zaken. Dan voeLde ik me ueer buiten-
gesloten en zei ik tegen mezelf: rHoe zou ik iets van uaarde tot

tegelijkertijd zag ik dat sommige intel-lectuelen bepaalde proble-
men totaal negeerden, omdat zij er niet mee geconfronteerd rrlerden
teruijl ze toch over tal van zaken, uraarvan zij de draagutijdte on-
derschatten of overschatten, omdat zii de rrlerkelUkheid ervan niet
kenden, een afgebakende mening hadden. rl

ldanneer Sifione de Beauvoir vraagt of ze uel eens intellectuelen heeft
ontmoet, die haar hebben bedrogen, dan antuoordt Claire Etcherelli:

ttJa, tulee of drie keer. En dat uaren mensen die geLr,oonlijk het
predikaat rlinkse intellectuelenr krijgen en die me veel verdriet
hebben gedaan, Bij de bourgeois r,reet je uraaraan je je hebt te hou-
den en maak j e jezelf geen illusies . ÍYlaar van intellectuelen ver-
rrrócht je iets ! Ik veruJachtte, dat .ze me zouden begrijpen en zich
voor me open zouden ste11en. lYlaar ze hebben me juist de af stand,
die er tussen hen en rnij bestond, scherper doen voelen, zodaL ik
me nog meer terugtrok en tegen mezelfl zeí'. rlJe leven dus inder-
daad in een uereld van klassen; ik ztl opgesloten in mrjn eigen
klasse en ik kom er nooit meer uit. I rr

Ten opzichte van de houding der intellectuelen tijdens de Algerijnse
oorlog, verklaarde CIaire Etcherelli, dat ze vaak standpunten innamen, die

stand kunnen brengen ? t íYlaar
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van moed getuigden, doch dat ze zich afvroeg of het niet rrlouter intellec-
tuel-etr standpunten uaren en trof die mensen bereid zouden zijn iets méér te
doen dan het afleggen van verklaringenrt.

UJe ueten niet of CIaj-re Etcherelli nog meer boeken heeft geschreven
dan rtEl-ise en het echte levenrr. íïochten tde echter ooit nog eens een boek
van haar zien liggen, dan zullen uJe er met hongerige ogen naar grijpen. De
prils van het boek is ons helaas onbekend.- lYlen inflormere er zelf naar . Uoor
zorn boek kan de prrjs echter niet gaurJ teveeL zijn.

o

Steef Davidson: rrSTEwltYlEN UIT DE EEUtTI-
GE JACHTVELDENTT. Tahgo r Leiden 1973.
14O blz. Prijs f 14r9O.

Een ieoer die zich interesseert voor het l-ot van de Noord-Amerikaan-
se indianen, zal met vreugde dit door Steef Davidson samengestel-de boekje
begroeten. Inderdaad: rrsamengesteldetr, uiant het, boek je bevat niets anders
dan uitspraken, verklaringen en toespraken van indianen. En niet aIleen van
de hedendaagse indianen, maar van de vRoegste tijd ëf. De eerste uitspraak
in het boekje is uit, 1642 van een Narragansett-indiaan, die een andere in-
d j-aan op Long I sl-and bezocht om hem over te hal-en samen met zrjn stam de
Engelsen te bevechten. Het laatst is in het boek opgenomen een brief, die
de pIï RIVER STATYIRAAD op 28 juli 1973 stuurde aan de president van de Ver-
enigde Staten. Daar tussenin vindt men vele en vele uit,spraken van diverse
indianen. Uj.tspraken, die je vaak ontroeren door hun eenvoud en oprecht-
heid en die je nog meer de rrbeschavingt' doen vervloeken, die deze indianen-
starnmen heeft uitgeroeid.

Het boekje bevat nj-ets anders dan de stemmen der indianen. De samen-
steller heef t zich onthouden van commentaar. lLJe kunnen hem daar slecht,s
dankbaar voor zijn. Commentaar zou hier ni-et al l-een overbodig zijn geu,eest,
doch zou zelf s storend hebben geurerkt,.

I\aast de vele uitspraken en ver[<laringen der indianen is er in het
boek je ook een grpte hoeveelheid f oto I s opgenomen. En helaas, de f oto I s zrjn
overuegend van slechte kr,ralitej-t. lJeIlicht dat de uitgever van het ulerk je
daar niets aan kon doen omdat er geen betere voorhanden ularen. lrJel echter
rdas het hem mogelijk qeueest, de fotots van verklarende teksten te voorzien.
Dit te hebben nageLaten is een grote misser.

Toch hebben ure het uerkje danl<baar naast onze andere boeken over de
Noord-Amerikaanse indianen gezet.

tVI EDEDELING

ïn één der vakantiemaanden, hetzij juli of augustus t zullen
normaal nummer van rrDaad en Gedachtert ontvangen, doch een
De bundel kost door zijn omvang en verzorging meer geld dan
ItDaad en Gedachte?'. Bij het overmaken van een bijdrage houde
mee S. V . p r

de lezers geen
gedichtenbundeL.
een nummer van
men daar rekening



EEN CONFERENTIE AAN DE

I

KANAALKUST

OF ? DE GROEPEN Z IJ N O N B E L A N G R IJ K

Hat Ís da laatste jaren zorn bBBtje een traditie geuorden, dat verte-
genuoordigers van gf,oepen uit divepse landBn, d1B zich stuk voor stuk be-
zighouden met de problemen van de zelfstandige arbeidersstrijd, eLkaar ont-
moeten in Boulogne-sur-lvlBr aan da Franse kanaalkust om er onderling arva-
ringsn en standpunten uit te uJisselen. ltJ ij hebben over deze conferentiss in
ftDaad en Gedachterr aL enkele keren mededelingen gedaan. In 1972 - het jaar
dat de klassenstrUd vooral in Groot-Blittannië buitsngeuoon fe1 uoadde -
uerden tuee bijeenkomsten gehouden: óón omstreeks Pasen en Één in het begln
van de zomar.ln 1973 uas Elr een dergelijka conferentie in septBmber. De in-
middels achter ons Iiggende paasdagen van 1974 is er tussen de bedoelde
groepen in Boulogne opnieuu: levendig gediscussieerd.

Hoeurel uiteraard iedere keer ds zelFstandiqB strijdvormen van de trer-
kers in hBt middelpunt der belangstelling stonden, laqen de accEnten toch
niet iedere keer qelijk. ln 1972 en ook nog in de herfst uan 1973 hingen da
aanuezigen vooral aan de lippen van dB Engelse kameraden, die uitvoerig
schetsten, trlat er zich aan gene zijde van hBt NaubJ van CaIais ulel alfemaal
afspeelde. De jongste bijeenkomst droeg een uat ander karaktBr. Er uas min-
der informatie - hoerrlel ook die uiteraard nist ontbrak - en meBr fundamen-
tele discussie.

Het hoofdthema van de conferentie uas ditmaaL vooral de vrasg 3 hoe die-
nen groepen aIs die uslke in BoulognB-sur-Ívler vertegenuloordigd uaren, nu
feitelijk te uorden b esch ouud?

Llat uit de bespDekingen naar voren kuam uas, dat de meeste deelnemers
aan de gedachtenuisselingen daarover ue1 een min of meer gBlijke opinie had-
den. Een uitzondering slBchts vormden Èuee leden van de Australieche Self-
Itlanagement Group uit Brisbane 1 ), die duidelijk andBrs dachten dan de mees-
te overiBen en ulier opvattingen door die overi.gen als min of meer activis-
!isch, idealistisch en voluntgristisch uerden gekarakteriseerd. Aan da Aus-
tralische kameraden uras Ben dergelijke karakteristiek niet er9 duídelijk Bn
dat uas dan ueer iBts, uat rrde overigenrr allerminst verbaasde. Als óén
ding duidelijk uerd daar in Boulogne de afgBlopBn paasdagen, dan u,el dit,
dat de aanuezigB Australiërs een geheel andere rttaalrr spraken dan de rest
van de aanulezlgeÀ: Engelssn, FransBn, Belgen, een Nederlandse kameraad van
rrDaad en Gedachterr, een Dui.tse makker van ItSchuiarze Protokollerr en eBn uit
Zueden gekomen kameraad.

Tuee Franse uroordvoerders, de oudste der aanuezige Engalsen Bn de Ne-
dar.Iander legden er iedBr op hun rrr'rjze bijzondor sterk de nadruk op, dat hun
groepan - en andBre soortgelijke groBpen als de hunne - n i B t mst de
zelfstandige beureging van de arbeiders zelf geIijkgesteId kunnen uorden.

rrDe ouds arbeidersbeueginqrr - aldus zourel ean Franse als een Engelse
kameraad - Ithoort tot een verleden tijd, ook at is zij nog niet overledBn Bn
ook a1 kleeft haar nog steeds een zekere mythB aan. De nieurLle beueqing g
de arbeiders ligt nog in de urindselen, mj-sschien is zij zeLfs nog niet mser
dan een embryo. De problemen van dia nj-euuJe arbeidersberr;eging kunnen uit-
sluitend door de strijd van de arbeiders zé1f urorden opgelost en zullen ook

1 ) Zie tf Daad en Gedachterr nummer 2 van f ebruari 197 4.
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slechts uorden opgelost naarmate zich de zelfstandige strijd ontu.rikkelt.
rrDat de groepen geroepen zouden zijn die probLemen op te loss€fltt, al-

dus deze beide sprekers, ttde gedachte zelf s maar dat zij daartoe in staat
zouden zijn, is niet sl-echts een bel-acheIïjkheid, maar een groep die eD een
dergelijke mening op na zou houden, maakt zich aan een grove aanmatiging
schuldig.rr

rrGroepen aIs de onzett , aldus met name de Franse kameraad, rrdie zorrlel
van de noodzaak al-s van de onvermijdelijke ontr.uikkeling naar een nieuue ar-
beidersbeureging overtuigd zijn, moeten beseflfen, dat het bij de nieuue arbei-
dersberrreging minder om een traditionele rrbeuegingrf dan ue1 omrrbeulegingentt
in de zin van acties gaat en dat aan de groepen een uiterst grote beschei-
denheid past. Niet, z ij voeren de kLassenstrijd, dat doen de arbeiders en
de groepen hebben géén kant en klare retrepten, maar kunnen slechts duide-
lijk maken, dat a1le vragen, die in verband met de klassenstrijd rïjzen a1-
leen maar door de ar'beiders zétf kunnen r.rorden beantrr.roord en opgelost. rr

lJaar de meeste deel-nemers aan de conf erentie het óók over eens uJaren,
dat uras de be,trekkeli.ikhei_d van het eigen groepsuerk.

rrtrJie €ptt, zo zei een van de jongere Britse makkers, trvooral op uit is
om ten kost,e van alLes de groepen in leven te houden, die loopt heel sterk
het gevaar, dat hij de organisatorische belangen van zotn groep, de organi-
satie op ztchzel?, belangrijker gaat vinden dan de arbeidersst,rijd.

ivlet deze opmerking urerd ingehaakt op een eerder ter conferentie uit-
gesproken gedachte, dat groepen aLs de daar vertegenuioordigde, telkens ue1
tegronde zull-en gaan en tel-kens ue-I uJeer in andere vorm opnieuu zul1en ont-
staan. De ervaringen met de irrmicldels overleden Franse groep IC0, in
één der vorige nummers van ItDaad en Gedacht,erf besproketr, dienden ter illus-
tratie van die opvatting. Het !das de conf erentiedeelnemers ook duidelijk,
dat de moeilijkheden van aeze Franse gropp, zo goed a.l-s gesignaleerde moei-
lijkheden binnen de nog altijd bestaande Engelse groeprrsoLidarity", te ver-
klaren vielen uit het bijzondere karakter van de huidige tijd, uaarin de ou-
de beueging haar greep op de arbeiders aan het ver-Liezen is, de nieuu.re be-
ueging der arbeiders zéLf zich echter nog maar heel vaag aftekent.

Het door een van de aanurezi-gen geuite vermoeden, dat de groepen moge-
lijk al1emaal verduijnen zu1len uJanneer de nieur'Je beueging der arbeiders een-
maal t n veel- duidelijker vorm en gestalte gaat aannemen, uerd door de mees-
te vrienden gedeel-d,

Een van de -EngeIse sprekers verklaarde, dat naar zrjn overtuiging de
nieurrre beueging 8er arbeiders slechts goed begrepen kon r.uorden door mensen
die bereid zijn hun opvattingen voortdurend te herzien. rrlLJanttr, zo zer hij,
rruie tot een dergelijke herzienÍng niet bereid is, lijkt op iemand, die
door een verkeerde bril kijkt. Hij begrijpt niets van de antrr.roorden, die door
de arbeiders in de praktijk t:orden gegeven en hij ziet die praktijk ook niet.
Hem ontgaat daardoor het antr.,loord op tal van zaken, die ons nu nog ondui-
delijk zijn en ons ook niet anders dan onduidelijk kunne! zijn!tt

Uit al dit socrt van gesprekken krr.ram bovenal één gedachte sterk naar
voren. Zii uerd door enkel-e sprekers a1s volgt gef ormuleerd I

ttAl-s t,ij het er over eens zijn dat er sprake is van een ontr,.rikkeling in
de richting van een totaal- nieuue arbeidersberrleging (in de zLn van een be-
r.ueging der arbeiders zé1f !) dan kunnen urij het ook niet anders zien dan dat
een dergelijke onttuikkeling haar invloed ook op groepen aLs de onze zal uit-
oefenen en dat dergelijke !roepen er geheel door zullen veranderen, mis-
schien verdu.rijnen, hetz ij om door andsrsoortige te uorden vervangen, hetzi.l
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voorgoed. Dat is bepaald niet iets om over te treuf,Bn r Niet de groepen ztjn
belangrijk, de strijd van de arbeiders is het. Altoos is er gezegd, dat de
bevrijding der arbeidersklasse slechts het uerk van de arbeidersklasse
zéIf kon zijn. Dat uras in het verleden niet meer dan een inhoudsloze flrase.
Nu krijgt dat trloord langzanerhand een duidelijke en concrete betekenis. rr

tdat verder van deze conf erent j-e nog interessant is om te vermelden,
is, dat de aanuJezigen vooral de Engelsen bijvoorbeeld er heel sterk de
nadruk op legden, dat a1 het traditionele gepraat over rf klassebeulustzijnrr
uitging van vol-komen verkeerde veronderstellingen en berustte op een fou-
tieve denkuijze. lJat trklasseberr.rustzijnrruerd genoemd, zo rr.rerd betoogdr uias
niets anders dan blinde en fanatieke partijtrouur. Een arbeider u.rerd trkLasse-
berrlustrf genoemd aIs hU het eens u,as met rrde partijtt (ue1ke dan ook!). De
conferentie in Boulogne bleef door t,ijdgebrek in dit onderurerp min of
meer steken. ÍYlen uat het er echter unaniem over eens, dat het verder moest
u.rorden uitgedi ept .

In Frankrijk is er de afgelopen maanden sprake geueest van een sta-
kingsgolf , die op het moment dat r,rij deze regels schrijven nog altijd niet is
uJeggeëbd. In het ene bedrijf na het andere en ook in de ene bedrijf stak en
dan ueer in een volgende, rr.rordt de arbeid neergelegd en dat verspreid over
het gehele land.

Het, gaat om stakingen, die stuk voor stuk min of meer op zichzelf blij-
ken te staan, dat rrril zerJgen tot één enkele onderneming beperkt blijven. De
enige uitzondering op die algemene regel vormt de staking bij het bankurezEn,
die de gehele bedrijf sgroep in haar totaliteit omvatt,e. Daarnaast heef t zich
in enkele streken het verschijnsel voorgedaan, dat het stakingsvoorbeeld
van het ene bedrijf aanstekelijk rrrerkte op een ander, dat, tot het eerstge-
noemde in geen enkele relatie stond" Dat bijvoorbeeld is het geval geueest
in Lotharingen.

VeIe van de hier bedoelde stakingen, jazelfs de meeste, zijn vergezeld
gegaan van bedriÍfsUeze|t,ingen, ofschoon nj-et a11e. lJat echter deze stakin-
gen ué1 allemaal- met el,kaar gemeen hadden is, d aL ze spont,aan zijn uitgebro-
ken en n i e t door de vakbeueging u:erden erkend of gesteund, Dat is voor
Frankrijk een nieuule ontuikkeling. Tot dusver uras het vrijrrrel altijd zo t dat
de vakberrreging van iedere staking de leiding nam, ook dan uJanneer ze er te-
gen gekant uras, met het doel uiteraard om zorn staking zo spoedig mogelijk
te doen beë1ndigen. Hieruit kan de conclusie uorden gebrokken, dat het dit-
maal om acties gaat, t!aar de bonden niet zo snel vat op krijgen. De strijd
van de Franse arbeiders schi.jnt daarmee in een nieuure fase te zrjn gekomen,
uaarin de klassenstrijd in andere grote indusLriëLe landen al geruime ti.jd
verkeert, maar in Frankrijk tot dusver nog niet uras aangel-and.

Bij a1 deze stakingen valt het op r dat de arbei-cjers een grote mate
van strijdlust aan de dag leggen. 0ok zijn de stakingen voor Frankrijk onge-
uoon lang van duur. Een arbeirlsonderbreking van drie, ofl vier, of vtjf ue-
ken is bij de jongste acties het, steeds ureer terugkerende gerniddelde.

IJ0
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Het uitermate grote aantal bedrijfsbezettingen heeft de heersende
klasse van het land voor grote problemen geplaatst. Uiterst geuriekste lie-
den uit de kri-ngen der Franse bourgeoisie hebben er a1 voor gepleit,, dat
aan de arbeidersnaast het stakingsrecht ook het bez ettings
r e c h t moest uorden gegeven. Dat in de hoop natuurlijk, dat daarmee aan
de acties een soort van rrlettelijke basis zou tuorden verleend, uJaardoor het
gemakkelijk zou uorden het geheel ureeD in de banen der bestaande orde te
leiden. Bovendien zaI op de achtergrond urel de gedachte hebben geleefd,
dat er bij het bestaan van zotn rrlet,telijke basis minder duidelijk sprake uias
van een doorbreken der burgerlijke rechtsverhoudingen en de betekenis van
hetgeen er door de stakers r.lerd gedaan vclor henzelf derhalve minder in het
oog zou springen. Het vermoeden, dat deze bijbedoeling achter de suggestie
steekt liqt des te meer voor de hand, omdat bij het aanzrirellen van de sta-
kingsgolf de arbeiders voort,durend scherper tegenover de bestaande orde
stelling hebben genomen. Het begon met eenvoudige bezettingEtrr ueldra ook
gingen die bezettingen troe langer hoe meer gepaard met het gevangen houden
van directieleden, die dnor de stakers in hun eigen kantoren of andere fa-
brieksruimten ulerden opgesloten. 1 ) .

Ir heeft, zich bij a1 deze stakingen en bezettingen nDg eE]n ander ver-
schijnsel vocrgedaan. Net al-s er gebeurd is tijdens de grote actie van de
LIp-arbeiders in Besangon, stelden de arbeiders die in strijd urarEn gegaan
de bedrijven ter bezichtiging open aan all-e overige arbeiders, die eens rr.ril-
den komen kijken uat de bezetters nu al- zo uitvoerden.

0p de rege1, dat de meeste act j-es op zich zetf s'uonden zijn er ook uel
uitzonderingen. In enkel"e gevallen zijn stakers in massa naar eGn andere f a-
briek getrokken om die ook plat te leggen. 0veraI uJaar dat gebeurd is en
ulaar stakende massars voor de nog uerkende bedrijven verschenen heeft, die
methode terstond succes opgeleverd.

Interessant is ook de houding van stakende typ"grafen in Iiarijs, die
de arbeid neeilegden ten tijde van de staking van 't bankpersoneel. 0ok de-
ze actie ging met een bezebting gepaard en in de bezette drukkerijen heeft
het personeel toen op verzoek van de stakende bankemployé's vlugschriften
gedrukt, t:aarin de eisen en de achtergronden voor de bankstaking u.rerden
uiteengezeL, Dat is iets dergelijks als er ruim een jaar geleden in EngeLand
gebeurde, toen stakende drukkerij-arbeiders strooibiljetten en affiches Len

1) ILJ i; geloven, dÉt de suggestie uit de kringen der FransB bourgeoisie om
de arbeidars naast het stakingsrecht ook hst bezettingsrecht te geven,
nog een andere bedoelinq heeft dan in het bovenstaande LJordt opgemerkt.
Het is namelljk eèn fait, dat de vakbeureging in Frankrijk vaak de leiding
van een staking oD zich neemt met de bedoel-ing zo gauuJ mogetijk een ein-
de aan die staking te maken. lYlet Ben bedrijfsbezetting 1i9t dat echter
moei.lijker. Dat is namelijk aen onuettige actie en een vakbeu,eging, diB
geacht Llordt zich aan de reqels van hei: spel te houden, kan dus moeilijk
de leidín9 van een bedrijfsbezetting op zich nemen. GBeft men de bBdrijf s-
bezBtting echter een uetteli.ike basis, dan kan van zorn actie de vakbe-
uegÍng ook de leidirrg op zich nemen" En...de Franse bourgeoisia ueet
zeer ulel - net a1s de bourgeoisie in de andere modern-kapitalistische
Landen - dat de vakbeueqing dan alles in het uerk za1 stellen om een
bedrijfsbezetting zo snel mogelijk te beéindigen.

ReC. rrDaad en Cedachtert
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behoevè van de stakende dokuJerkers vervaardigden.
liat voorts tijdens de jongstB stakingsgolf is opqevallen is een gro-

tere sol.idariteit van de arbeiders onderling, dan uJaarvan doorgaans
sprake is geuleest bij stakingen ondar leiding van de bond.

Andere vermeldensrrraardigheden: pogingen van de maoïsten om tiideng
de acties enige invloed te veruerven IBdBn volledig schipbreuk;kleine groe-
p6n arbeideps op sleutelposities uiistsn soms grote ondernemingen Plat te
legqeni van de beide grote vakcentrales, CGT en CF0Tr uas heL vooral de
bolsjeuistisehe centrale CET, die hat krachtigst voor de bestaande orde op-
kuam en het meeste aan de kritiek van de arbeiders bloot stond.

Kortom: een ontuikkaling uaardoor het beetd van de klassenstrijd in
Frankrijk veel meer dan tot nu toe h6t gsval uas oP dat van de arbeiders-
strijd in Landen aIs Engaland of l,lederland is gaan geIijken.

FA

BU de actie van het IJSFA-personeel in Helmond zou rthet scherpe uapsn
van de bedrijfsbezettLng ten onrechte uit de kast gehaald en onnodig bot 9e-
maaktrr zijn. Zo althans luidt het oordeel van de Induatriebond van het NVV,
die tijdens de duur van dat conflict in alle talen heeft gezuegen, maar die,
nadat de bezetting van dit Phllips-bedrijf op goede vrijdag u,erd beëindigd,
het nodig heelt geoordaeld zijn stilzuijgen te verkLaren. Het standpunt dat
uJij hierboven hebben ueergegeven is de conclusie van een maar Iiefst tulee
paginafs groot artikel in het bondsorgaan lrlK van uoensdag 24 april 1974.

llaarop rt oordeel van de Industriebond NVV eiqenlijk berust is ons esn
vol"sfagBn raadsal. In ieder geval niet op een grondige kennis van, of er-
varing met bedrijfsbezettingen gedurende sen lange reeks van jaren. Da eni-
ge bedrijfsbezeÈti.ng rriaarbij de Industriebond NVV voor zover rr,r ij t,leten ooit
een actieve ro1 gespeeld heeft, is dia van het EIIKA-bedrijf in Breda ge-
trleest. Afgaande op hetgeen er achteral ovsr die rrbezettingrr bekend geuor-
den is, zijn er bijzonder sterke aanrrrijz j.ngsn, dat het hele vakbondsoptreden
bij die gelegenheid louLer uerd ingegeven door dB vrees, dat de organisaties
mBt eEn bedrljfs0ezetting van onder op zouden ujorden gÉconfronteerdr die mo-
gelijk uit de hand zou 1open. 0p die grond kan de enigB bezettingservaring
van de lndustriebond (en) eerder aIs rrroemruchttr dan aIs Itroemrijkrt tJ.,orden
g akuaJ. if i c eer d .

In rt berrlustB artikel in rrlJ.l.K.rr r,.:ordt de bedrijfsbezetting rteen nieuu
u,apenrr genoemd. Een dergelijke uitspraak is aI voldoende om de totale ondes-
kundigheid van de IndustriÈbond N\/V in het voLle licht te plaatsen. De be-
stuurders van deze organisatie hebben er bepaald niet het flaut,tste idee
van, uJaarvan zij aigenlijk spreken.

De bedrijfsbezetting is geen nieuu, strijduJapen van de arbeidersklasse.
HBt is op zijn minst a1 meer dan een halve eeuuJ oud. In 1920 Uerd hBt gehan-
teerd door Poolse mijnuerkers. In datzelfde jaar beleefde Itali'd bedrijfsbe-
zettÍngen op qlrote schaal.In juni 1936 - in de urittebroods!.ieken van de zo-
genaamde VolksfrontregerÍng - pasten de Franse arbeiders het u:apen toe om

er een moderne sociale uletgevinq (ae z.g. al<koorden van Hotel lYlatignon)
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mee ts veroverBn. In datzelFde jaar beteefde men in België eveneens een
hele reeks van bedrijfsbBzettingen, o.a. van de kolenmijnen in de Borinaga.
Het daaropvolgande jaar 1937 uJerden de automobielfabrieken van General [Yio-
tors in de AmerikaansB etaat ílichigan bezet. Nog voor het Binde van de ja-
ren r30 ujaren er bezettingen op de Schotse scheepsuerven, bij UJilton Feijen-
oord in Schiedam en bij de tBxtieLfabrieken van Bendien in A1me1o. 0ok voor
Nederland kan het bezettingsrr:apen dus aLlerminst nieurr:n rr:orden genoemd.

Het aLs "scharprr Brvaren rr;apen is na de tueede uereldoorLog bepaald
niet blijven rusten. A1 vrij spoedig na de bevrijding uas er in Nederland een
bezetting bij de meelfabriek rrHolIandrt. Nadien zijn er binnBn onze landsgren-
zen no9 verscheidene bezettingsn geusests bij !lerkspoor in Utrecht, b:j líi1-
ton-Feijenoord en bij ta] van kLeinere ondernemingen. In Frankrijk uJaren er
bedrijfsbezettingen in 1948, op nog vóéI grotere schaaL dan in 1936 ín het
jaar 1968 en vervolgens ook in 1970 in é6n van de LotharingsÉ mijnen te lvler-
Iebach. BeIgië kende na de tuieede urereldoorlog diverse trezettingen, in de
VBrenigdB Staten, in ItaIië (de bandenfabriek van Pirelli o.a. ) Bn in de
Duitse Bondsrepubliek zaq men ze eveneens en ook Zuleden maakte er kennis
mee, toen de mei,hode rrrerd toegepast door de arbeiders van de ijzermijnen in
Kiruna en die van de SAAB-fabrieken te Gijthsburg. Eigenlijk is Br geen Íno-
dern industri.eland te noemen (Australie o.a.) rrraar bedr'rjf sbezettingen niet
sinds vele, vBIe jaren regelmatig voorkomen. Voor urat Frankrijk betxeflt kan
bijvoorbeeld ncrg aan de bezetting van de scheepsuerf La Giotat r.uorden her-
innerd; in BelqiË zijn verscheidene malen bedrijven in lLlallonié bBzet (bij-
voorbeeld bepaalde ateliers van CockBrilI in Luik) en ook in Zuritserland
is bedrijfsbezetting etbelijke keren aan de orde geueest. De kualificatie
van de Industriebond is dus niets anders dan geLeuter.

In 6én ding heelt de ïndustriebond NVV natuurlijk r,ré1 9elijk? bedrijfsbe-
zetting is inderdaad een scherp uapen. Daar ligt natuurl-ijk ook de reden,
dat de arbeiders het a1 zo vele jaren !elkens r,Jear opnisuur hanteren.

IYlaar u6t bedoelt de Industriebond NVV precÍes aIs hij beueert, dat bij
het USFA-bedrijf dit uapen 'ronnodig'r ui.t de kast zou zijn gehaald en rrbotrl
gemaakt zou zijn? Honderden en honderden keren hebben arbeiders bedrijvan
bezet, zonder dat de scherpte van het uJapen daardoot ook maar iets te lij-
den had. llaarom zou daarvan in dit speciale geval dan nu opeans sprake
zijn? Een antuoord op die vraag uordt in hat ILJIK-artikel niet of nauuelijks
9e9even. En om ueLke reden verklaart de Industriebond NVV, daL toepassing
van bedrijfsbszetting in het Helmondse geval I'onnodigrr uas? Klaarblijkelijk'
omdat hetgeen er tenslotte door de USFA-arbeidsters uterd berej-kt maar ulei-
nig verschilde van hetgeen de philips-dirÈctie ook bij het begin van heb
conflict bereid uas om te qeven. Ívlaar een dergelijke argumentatie houden uij
voor niet bijzonder steekhoudend en voora.l, dan r,rel hierom niet, omdat het
volgens ons de arbeiders zé1f zijn die besfissen moeten ujelke strijdmethode
zij bij de een of andere actie uillen kiezen.

De Industriebond NVV geeft zé1f toe, dat hij met het conflict geen si,k-
kepit te maken heeft. In het artikel urordt, als exeuus voor de volstrekte
afzijdigheid van deze bond aangevoerd, dat hij onder het LJSFA-personeel geen
enkel 1id had en uiteraard ( ! ) zich niet uenste in te spannen voor onqeor-
ganj.seerden. rrDe taak van de bonden'r, zo hEet het in het betruste stuk, I'is
de belangenbehartiging van hun ledenrr. In de passage die er op volgt uor-
den niet-georganiseerde uetknemers afs parasieten en profiteurs geken-
schetst. Een overbekende schi.l-dering, die géén antu:oord geeft op de vraag,
rrrSt dan uel het prof 'rjt zou zijn dat ongeorqaniseerden (of uerknemsrs in
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het algemeen) zouden kunnen hebben van bonden, die telkens en telkens ueer
doof blijken voor hetgeen er van hen uordt qevraagd.

rr0ndanks de sluitingsplannen van Philips", aldus lezen LJe in het, UIK-
artikel, rrvoelden de LISFA-r:lerknemers niet de noodzaak om veel contact met
de bonden te hebben ". Bonden, meervoud staat er. Dat heeft dus niet a1-
l een betr ekkinq op de I ndusÈriebond NKV, maar ó6k op de I ndus triebond NVV.
Een merkuaardige klacht, nadat net tevoxen verteld is, dat er géén NVV-1e-
den bij de USFA uaren en de bond zich nergens mee bemoeien urilde. 0ueri-
gens: dat de USFA-arbeidsters nou niet bepaald stonden te dringen om met de
Industriebond NKV contact op te nemen ís toch ook niet zo onbegEijPelijk.Ten
eerste blijkt uit het stuk, dat ook bij de NKV de organisatiegraad der di-
rect betrokkenen 156q u:as en ten tueede v ermel dt MK, dat het NKV gepoogd
heeflt zich van de bezÉtting te distanciiiren en door philiPs geduongen uerd
om er zich mee te bemoeien. Jaja! Zo'n Philips-directj-e ueet natuur.lijk ue1,
dat je in het geval van een b ez et ting in de v akbonden de beste redder s uit
de nood vind!.

fllaar uat beuijzen dergelijke verklaringen anders, dan dat ue hier te ma-
ken hadden met een in r.,iezen qeheel zelfstandige arbeidersactie, uaarmee de
ene bond zich bernoeide om de zaak in het rechte spoor van de burgerlijke
orde te brengen, de andere zich totaal niet i-nIiet, behafve dan om er ach-
teral I'uijshedsnÍ' over te debiteren, uaarvan de arbeidsters de poverheid a1
ueI u:isten eer ze hun acti e startten.

De b e d r ij f s b e z e t t i n g is een uitermate sc h erp uapen, zeiden ue, dat ook
bij regelmatige toepassing door de arbeiders z e I f , nooit ol te nimmer
bot is geuorden en dat te minderr aangezien de arbeiders voortdurend de
kunst hebben verstaan, het scherp te houden door er onnoemelijk veeL varia-
tie in te brengen. lvlaar dit betekent natuurlijk niet, dat het ulapen niet
rrbot" zou kunnen uorden qemaakt. Echter; dat 'rbot'r maken geschiedb niet
door de arbeidersl Het geschiedt door de bonden. 0m aan een bedrijfsbezet-
ting van onder op bij voorbaat de scherpte te ontnemen, zijn de bondBn tot
de ENKA-bezetting ouBrgegaan. Blijkbaar heeft de Philips-directj.e met het-
zetfde doel dB Industriebond NKV bij de USFA-bezetting 9ehaa1d.

Vanzelfsprekend uJordt het laatste in het artikel in tdÍK niet beueerd.
Hel valt er alleen maar tussen de xegels door te lezen. DóÉr bljvoor-
bee1d, r,raar er geLJag van urordt gemaakt, dat het katholieke dagblad rrDe Tijdrr
onthuldÉ, dat de uoordvoerster van de bezetsters het rasultaat van het ge-
heim overleq tugsen Philips en NKU-voorzitter piet BrusseL rrte vaagrr vond.
0nthullsnd! IndErdaad. uJant ur6t blijkt hier in feite? Niet anders dan dat
de bond, die zogenaamd namens de uexkneemsters optrad, bBspDekingen voerde
uelker inhoud ook de uerkneemsters en staaksters zelf niet bekend uas. Het
principe van de bond(en) is o:.i;knaar: 'rover u, maar zonder u!" llaar o u:ee,
indien strijdbare arbeiders zónder de bond handelend optreden.

Lle kunnen op deze plaaÈs helaas niet a1le fraaiigheden uit het UIK-
artikel onder de loep nemen. Voor óén enkele, Ben heel- belangrijk iets, r,ii1-
fen uJe nog een uitzondering maken. Zoals in de aanvang van deze beschou-
uing a1 door ons uerd meegedeeld, dient het hele stuk om de houdÍng van de
Industriebond (sti1zr,:ijgen en afzijdigheid) te excuserBn. Iijaatom, aldus de
vraag in !JIK, heeft de Industriebond NVV 32 dag€n qezuegen? AntLioord van
districtsbestuurder Van otterloo: "Hee1 eanvoudig, zouel .Leden a1s reden
ontbraken en daarmee elke aanleiding om akti e te voeren. lJe hebb en aI die
tijd gezLlegen om het NKV niet door opmexkingen van onze kant ín de urie.Len
te riiden en Philips niet in de kaart te spelen.'l
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Gelooft de Industriebond NVV in a1le ernst, dat zïjn stilzuijgen en zijn
af zijdigheid Philips dan niet in de kaart speelde? Kom nou, zo naief zul-Ien
Groenevelt en zijn medebestuurders toch r!aarachtig niet zijn. Dachten ze nu
heus, dat hun houding door Philips tegenover het NKV niet zou kunnen zijn
uitgespeeld. 0f ueten ze soms zeker van niet? Dat zou dan uitsl-r.ritend om

deze reden kunnen zi1n, dat, de Industriebond NKV evenmin als die van het
NUU in ernst achter de strijd stond. [iie het artikel in L]iK zorgvuldig uikt
kan inderdaad tot geen andere concl-usie komen dan juist deze. lJaarmee men
bij het USFA-conflict te doen heeft, dat zijn strijdende arbeidsters, die door
t ur e e bonden in de r-'-riel-en uorden gereden, die van het hlVV én die van het
NKV. De een doet dat door zich afzi;dig te houden, de andere door néé te
cioenr pardon: door schijnbaar mee te doen, bedoel-en urÉ. De NKV-bond huilde
met uat hij al-s de uol-ven in het bos beschouude, de NVV-bond huilde (kroko-
dillentranen ! ) achteraf . Beide bonden uraren er ook ditmaal- ueer, net als
in het geval met de ENKA r op uit het beze ttingsurapen I'botr? te maken, maar
elk van de bonden ditmaal op éndere rrrijze. En nadat het urapen bot gemaakt,
tras, verkl-aarde de I ndustriebond NVV huichelachtig, dat l-ret toch o zo jam-
mer Lras, dat dit prachtige urapen (r.raarvoor de bonden a1s de dood zijn !) =obeschadigd ués. Je moet maar dulven.

HET 70u V R I S E L JJ K J A I,'I |ii t R Z IJ N

Een blad al-s rtDaad en Gedachtert regelmatig te 1':zen schijnt toch uel
iets heel anders te zijn, dan er uerkeJ-ijk bij betrokken te zijn. ILlat is name-
Iijk het geval? Enkel-e nummers terug plaatsten urij een oproep aan de l-ezers
om ons te helpen. [iJe vroegen mensen, dÍe voor ons enige brochures in het
Frans, Duits of Engels uilden vertal-en. Het resultaat? Nul komma nu1. Aan-
nemen, dat niemand ons daarbij kan helpen kunnen ure niet. Er j-s dus duide-
lijk een tekort aan betrokkenheid en urij zitten nu met de moeilijkheden. Zelf
hebben ue er onmogelijk de tljd voor. lLJe zijn maar met zeer ueinig mensen die
niet aIl-een voor het vu1len van rf Daad en Gedachtert moeten zorgen, maar die
tevens de brochures schrijven, een geu.reldige international-e correspondent,ie
gaande houden en ttevens zorgen dat a1les uat uordt uitgegeven op stencil
komt te staan, u.lordt af gedraaid, samengevoegd r gBniet en verzonden " Als men
bedenkt, dat ure op dit ogenblik nog voor zotn driehonderd en vijftiq pagi-
nats Eopy hebben Iiggen, dat al-1emaa1 nog op stencil moet uorden getikt en
gedraaid, samengevoegd en geniet, dan heef t men een idee hoeveel uerk u,ij
moeten verzetten. In natuurJ-ijk beklagen Lie ons daar niet over. lvlaar hulp
zor ons zeet uelkom zijn. Daarom nogmaal-s; uie zi.in bereid om voor ons enige
brochures te vertal-en? Dit, is onze laatste kreet om hu1p. lrlij hopen dat die
niet tevergeef s zaL zijn. [vlocht ook na deze hulpkreet, n j-emand zich bereid
verkl-aren ons te helpen, dan moeten LJe aannemen, daL de intaresse van die
mensen, die ons urel- kunnen helpen, maar niet, uil-len, nÍet verder gaat dan
het lezen van t'Daad en Gedachterr. ruJe moeten ons daar dan bij neerleggen en
verder maar doen u.rat in ons vermoaen ligt.

[vlaar het zou r.re1 vreselijk jammer zijn,


