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FRANSE POST-STAKING UJON AAN BETEKENIS

NAARÍTATE DE iLLUSIES STIERUEN

De staking van het Franse PTT-personeel, die op uloensdag 16 oktober
begon bU het sorteerbureau van het Parijse Gare de Lyon het station vàfl-
uaar de t,reinen naar Lyon, l'larseille en Nice vertrekken kulam niet aIs een
donderslag bij heldere hemel. ED uras een reeks van kleine acties aan vooraf -
gegaan. Zo uas er bijvoorbeeld in april een korte staking bU de PïT in Nan-
tes. Daarvóór al staakten de sorteerders in St. Etienne. In de maanden die
volgden uJas er bU de bestelLers en vooral bij de sorteerders sprake van een
diepe ontevredenheid, die zich uitte in de vorm van een lijdelijk verzet,
lJaarop de vakbeueging geen enkele greep had. Het resulteerde in een achter-
stand in de postbezorging.

0p donderdag 13 juni legt het personeel van het postkantoor in Gous-
sainville, circa veertig kilometer ten rrlesten van Parijs, de arbeid neer.
Het protest geldt de veel te Iange ulerktijden, die af gezien van de gebrui-
kelijke middagpauze vaak duren van zeven uur rs morgens tot acht uur rs a-
vonds. De stakers vinden ook, dat er van de hulpkrachten, uJaarvan de Fran-
se PTT zich op even uitgebreide schaal bedient aIs de PTT in Nederland,
veel te ueinig zijn. In Goussainville resteren er vier, nadat Br enkele ztjn
ontslagen. Het zouden ED r aldus de' stakers, op zUn minst vrjf moeten zijn om

overbelasting van a1le overige personeelsleden te vooDkomen, De actj.e is
spontaan en rruJildrr. Pas negen dagen later, op de 24e juni r scharen de bon-
den van de CGT en de CFDï zich er achter . Z ij verstaan de kunst om de men-
sen met vage beLof ten het urerk te doen hervatten.

0p zondagavond 6 oktober breekt er een staking uit in het, sorteBtceh-
trum van Brune, onder de rook van Parijs in het departement Yvelines. Het
in ploegen ulerkende, in totaal 1 500 man tellende personeel verzet z j.ch te-
gBn de invoering van een nieuu sorteersysteem, dat is ontrrlikkeld om een ho-
gere produktiviteit te bereiken. De stakers verklaren ook, dat de overheid
maar steeds in gebreke blijft om ook maar iets uit te doen op hun herhaalde
protesten tegen overmatige rrrerktijden en te lage beloning. De klachten t zag-
gen zijt staan niet op zichzelf , maar zijn typisch voor hetgeen er leeft oD-
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der het gehele, in totaal 400.000 man sterke personeeL van de Franse poste-
rijen. De act j-e is rrlederom rrurildrr en uordt zonder enige vooraf gaande uJaar-
schuuing ondernomen. De bonden 1aten, anders dan in Goussainville, er nu
geen gras over groe j.en. Na 24 uur uordt het trrerk hervat.

Een kl-eine tien dagen later steekt de eigenlijke storm op, In het sta-
tionspostkantoor van het Gare de Lyon praten de sorteerders over de moge-
lijkheden van een samen met de bonden te ondernemen actie. Het nieurrre sor-
teersysteem, uJaarvoor speciaal ontuorpen machines zijn opge ste1d, veroor-
zaakL grote lichamelijke vermoeidheid. Niet slechts de Parijse sorteerders
ervaren die, maar ó6k de sorteerders in de prov j-ncie. Het dagblad tf Le Figa-
ro't maakt melding van, tot op dat moment nog geïsoleerde, acties in het de-
partement van de Gironde en in het stationspostkantoor van (ulederom) St.
Etienne, Lraar de verzending i-s stop gezeL en 2OO à 300.000 poststukken per
dag zich ophopen. [ïaar eerst in Parijs uordt de lont ontstoken, die het bus-
kruit doet ontploffen.

0p het Gare de Lyon pressen de sorteerders drie vertrourrJenslieden van
de bonden zich naar de directie te begeven om de eisen van het personeel
over te brengen. Als het drietal in minder dan geen tljd in de sorteerzaal
terug is met de mededeling, dat de directie hen niet uenst te ontvangen,
u;eten de mannen daar rrrel raad op ! ze gaan met zt n a11en. Van niet ontvan-
gen is dan natuurlijk geen sprake meer, maar de directie ueigert op de ei-
sen in te gaan. Het uerk uordt niet hervat. Als de volgende sorteerploeg
in dienst komt, sluit die zich spontaan bij de staking aan. Dan pas verkla-
ren de aarzelende vertEouu,enslieden, dat zii achter hun collegars staan.

Nadat op het Gare de Lyon het sein is gegeven, verbreidt zich de sta-
king, Legen de uitgespEoken bedoeling van de vakbeueging in, a1s een 1o-
pend vuurt je naar alIe sorteercentra van Parijs. De bonden aangesloten bij
de Force 0uvrière (F0), de Conféderation FranEaise des Travailleurs (CfOf)
en de Confléderation GénéraIe du Travail (CGT) - uil1en in ieder geval hun
greep op de gebeurtenissen houden en zijn daarom genoodzaakt zich erbij neer
te leggen. Zij zien zich zelfs geduongen een algemene poststaking te procla-
meren, beschouuen uellicht het uitroepen daarvan a1s het beproefde middel
om de leiding van de actie stevig aan zich te trekken. 0p dinsdag 22 okto-
ber za]. deze een aanvang moeten nemen.

Ver v6ór die datum uordt overa] in het land spontaan het r.rerk stopge-
zeL. 0p donderdag 17 oktober raakt het postverkeer in Parijs en omgeving
hoe langer hoe meer in de uJoro 0p vrijdag 1B oktober is het volkomen tot
stilstand gekoÍTr€r'r r De actie breidt zich uit naar steden als Di jon, . Lyon,
Nancy, Nice, Straatsburg en trriee sorteercentra in Lille (nijssel).

0p de avond van de 20ste oktober treedt de politie op tegen PTT-perso-
neel, dat in de Normandische stad Caen sinds de morgenuren het sorteercen-
trum heeft bezet. De bezetters uorden verdreven, maar zullen in de loop
van de staking nog tot viermaal- toe het centrum opni-euu bezetten, dat even
zoveel keren ureer door de politie ulordt ontruimd. In Parijs, uJaar de sor-
teercentra eveneens bezet zijn, in die zin dat iedere sorteerploeg op het
vastgesteLde uur opkomt en dan zonder enige arbeid te verrichten in het ge-
bouu.r vertoef t, uaagt men z,'ch niet aan ontruimingsacties vanuJege de explo-
sieve situatie. lJeI verschijnen er voor de diverse centra overvaluagens a1s-
mede agenten. De verbittering groeit; de strijdbaarheid van het PTT-perso-
neel trlordt er door vergroot.

Nog eer de 22sLe oktober aanbreekt zijn de Franse posterijen tot in de
verste uithoeken van het l-and verlamt. 0vera1, zo constateert het dagblad
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rrLe Figarorr, zijn de sortsercentra geblokkeerd, de postkantorgn gesloten.
De rogering, die kennelijk bij dB onturikkeling in dB pEovincie achterloopt,
dan ue1 hoopt, dat het d6Ér zotn vaart niat za1 lopen, rioht via de kran-
ten ean oproep tot het publiek om voorlopig 96en brievan vanuit of naar Pa-
rijs te versturen.

De eisen van de stakera zljn zeer concreet. Zij verlangsn voor iedereen,
dus óók voor de hulpkrachteo, die op dat ogenblik 1300 francs per maand ver-
dienen (J 700r-), Ben minimumsalaais van 1700 francs per maand op zo kort
mogelijke termijn en aIs overgangsmaatregeJ. naar Ban niBulra, op dat minimum
gebaseerde ealarisschaal, voor iedereen die bij da post uerkt een 9 e f ij -
k e varhoging van 200 flrancs per maand. Andere !rBnsÉn hebben betrekkinq
op de arbeidsverhoudingÉn, de bevordering, de categorie-indel1ng en op een
sedert enige t'rjd aan de gang zijnde reorganisatiè, die volgens het perso-
neel tot rreen afbraak van de PTTrt lÈidt. TBgen de benoeming van de hegr Pa-
trice de Clinchamps, de nieuue chef van de dj.enst van publieke voorlich-
ting en reorganisatie der PTT, die voor die afbraak vBrantuJoordelijk uordt
geacht, uorden krachtÍge protestBn 9euit.

Niet zodra hsbbBn de bonden zich aan het hoofd van de strijd geplaatst,
of hun urerkelijke badoelingen uorden zichtbaar. Zij maken zich niet tot tolk
van hetgeen door de stakers rrordt verLangd maar Èrachten inplaats daarvan
hun bedoelingen en hín standpunt aan de stakers op te dringen. 0e CGT bij-
voorbeeld verspreidt pamfl-Btten, uaarin aprake ia von totaal 6ndepa loon-
eison dan door de stakers zijn gesteld; de F0 publicseat eèn verlanglijstje,
uaarop de ]ooneisen Bn diB op het punÈ van de arbèidsverhoudingen zelfs
gaheeI ontbreken. Terrrrijl de in strijd getrokken Ieden daartegen krachtig
protesteren, ziBn de vakbondsgedelegeerden zich door de organisatlBs gB-
noodzaakt zich Snders op te stellen dan dB rest van het postpersoneel.

De tegenstellingBn tussen de organisatiBs en de stakers hebben tBnge-
volge dat sr vooralsnog geen onderhandelingen plaats vinden. De bonden ulel-
geren kennelijk dte te voerBn op basiB van de door de Ieden gestelde eis6n
en zij durvèr hat blijkbaar nog niet aan een gespr8k ts bBginnen rrraarbij die
BisBn genBgeerd uropden. Het is duidelijft hun tactiek het potje dat zij zelf
op het vuur hebben gezet langzaam te ]aten qaarkoken.

Pas op de 6e november- rulm drie ueken nadat de staking is bagonnen -
acht d6 vakberrreging hÉÉr ogenblik voor gekomen. FO, EfDT en CGT treden
gezamenlijk op met een eisenpakkat, dat niets Èe maken heeft met hetgeen de
stakers vDagen. AIs de bestuurders ermea voor het front komen van de laden
blijkt het, dat zij zich deerlijk hebbBn misrakend. De truc mislukt. Zij rLror-
den met hoongelach ontvangen en horen zich toBbijten, dat hun voorstellenrrvolstrekt buiten de r,lerkelijkheid staanrr. Van onderhandelingBn urordt er
dan niet meer gerept. De vakbeueging begrijpt, dat zij eon andsre kaart moat
trekken. Nadat ze voor joker hBeft gestaan, besluit ze, uiterst behoadzaam
manoeuvrerend, de troef van de illusiee uit te spelen. De illusies uJaarom
het gaat zijn dezelfda als die r,relke de dívBrsB groBpsn van politiaks idea-
listen telkens uleer opni.euur pogen te uekken. HeeI langzaam uordt hst kli-
maat geachapen, t,.iaarin ze - naar men hoopt - gedijen zuJ.Len. De rrgroep jesr',
zoals utl6n president De GauIle za heeft genoemd, dragan het hunne ertoa
bij om deze ontuíkkeling te bevorderen.

De tactiek van da vakbeu:eging is Éen tuJeeledige, Enerzijds past zij pre-
ciee dezelfde methode toe als door de Britse vakbondsbestuurder Ton Jack-
son uÉrd toegepast tijdens de Engelse poststaking van 1971. Zoals Jackeon
dageIUks zo!9ds voor demonstraties in Hydepark, die de aandacht der sta-
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kers van de urerkelijke problernen afleidde, zo zoDgen nu ook F0, CFDT en CGT
voor dagelijkse betogingen, uJaarmee de deelnemers 1n een roes moeten urorden
gebracht. Anderzijds i.s de vakbeureging er op uit de schijn te uekken, dat de
staking bij de posterijen voor haar een soort van 'rkeerpunttr is; dat zij zich
krachtiger zaI gaan opstellen tegenover het heersende regiem; dat men te
maken heeft met een soort van voorspel tot nog veel ingrijpender gebeurte-
nissEn.

Als naast het postpersoneel ook de vuilnismannen, het ziekenhuisperso-
neel en onderrr,lijzers (alIes in Parijs) in staking gaan in een land, u:aar her
en der verspreid ook andere categorie'én de arbeid hebben neergeleqd (het
personeel van de fabrlek Ugine-Kuhlman in Lyon bijvoorbeeld) en bovendien
eBn aantaf fabrieken is bezet (zoals de Ieerlooierijen in Annonay in de Ar-
dèche en een meubelbedrijf in de Vogezen), uint de veruachting veId, dat de
vakbeu.:eging - die met die actÍes niets te maken heeft - zich voorbereidt
op een grote slag teqen regering en ondelnemerdom. 0e politieke idealisten
dromen aI van de rrulederkomstrr der meidagen van 1968.

Dergelijke veruachtingen zijn de vakbeueging maar aI te uelkom, omdat
zij ertoe kunnen bijdragen haar afgetakelde mythe op te vijzelen; omdat zij
slechts kunnen resulteEen in een herstel van haar geschokt krediet.Hoe meer
zich de roes vexbreidt die zt, zonder zich ook maar een seconde tegenover de
heersende orde op te stellen, omzichtig tracht aan te kueken, hoe groter
het aantal beneve.Iden, des te meer heeft zij de handen vrij, niat voor een
beslissende slag tegen het kapitaal, maar voor een coup tegBn de arbeidere.

fntussen verlopen haar afleidingsmanos0vres een tikkeltjB minder vlot
dan die van Tom f,ackson in Gxoot-BrittanniË drie jaar tevoren. 0p 1 novem-
ber is er een door de bonden georgani.seerde betoging van stakend postperso-
neel bij het Parijse metrostation Pasteur. VijftiBnhonderd man habben zich er
verzameld. Zij luisteren naar een niets zeggende toespraak van de een ofl an-
dere functionaris, die tot zijn schrik moet constateren, dat de zaak nog
voortdurend uit de hand 10opt"

Bij dB aanujezi.gen rijpt de gedachte gezamenlijk naar de Place de lrAlma
aan dB andere kant van de Seine te trekken. Het ldee is de spreker een gru-
uJBl, maar het enige dat hij kan doen is, trachten er een andere vorm aan te
geven, uaardoor het effect tenÍet zaL u:orden gedaan.

rrUitstekèndrt, roept hij. rrivlel; de metro!rl
'rNeeri, antuoorden de stakers in koor, rrniet met de metDo ! Ts voBt !

0ver straat !tl
De bestuurder durft niet tegen de stroom op te roBien maar poogt u:e-

derom het plan te beroven van zijn anqel: rrGoed dan, over straat, maar uél
over het trottaoir!rl

Het kleine, op zichzelf volstrekt onbBtekenende incident is voor de
positie van de bonden symptomatisch. Zomin als de 1500 bij het metroàtation
zich op sleeptourrr laten nemen, zomin doen dat de gezamanlijke stakers. Er
ontstaat uref een roes en er ontstaan ueI verurachtÍngen, maar zij uorden tel-
kens opnieuu verdreven door de harde uerkelijkheid van de strijd. Hoe langer
hoe duidelijker treedt aan het licht, daÈ de dagelijkse demonstraties zich
in een totaal ander vlak aflspelen dan dat uaarin de stake!s zich beuegen.
ttlat zij doen, zonder aanuijzingen van bovenaf, ontsnapt aan de controle van
de bonden en het ontsnapt daaraan meer en meer.

NiÈt alleen dB bonden moetan het met toenemende urevel en groeÍende
afkeer van de poststaking constateren, de regering ziet het evaneans. r,0n-
derhandelingen met dB bondenrr, verklaart de staatssecretaris voor de poste-
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rijen Pierre Lelong, rrhebben ueinig zin omdat de bonden op de staking geen
enkele invloed uitoefenBÍ-1. It

Als de kleine roes, die bij de kleine betogingen van eLke dag ontstaat,
telkens te snel blijkt uitgeuerkt zoeken de bonden de grote roes met het
middel van de qrote betoging te berrlerkstelligErl r 0p de avond van de 1 5e Do-
vember organiseren zij een manif estatie, uraaraan hei; karakter tr,lordt gegeven
van een soort van protest tegen het machtsvertoon van de politie. Het af-
fect is gering; de deelneming niet overueldigend. De ploegen die op dat
tijdstip de sorteercentra bemannen zijn niet zo gek r dat zij zich uit de sop-
teerzalen de straat op laten lokken, uraardoor de orde-handhavers vrU spel
zouden hebben gekregen.

Liever dan met zulke ttprotestBfittruJaarvan uiteraard noch de politie,
noch de regering zich ook maar één sikkepit aantrekt, houden de postjon-
gens zich met reëlere zaken bezig. De bourgeoisie stelt pogingen in het
ulerk om de eDnstige gevolgen van de staking voor het bedrijfsleven af te
urenden. Via de kamers van koophandel tracht zi: zoiets als een koer j.ers-
dienst in het leven te roepen, die de post van de ondernemingen moet gaan
verzorgeno Hoeulel de poging ueinig voorstelt, dringen de stakers de kanto-
ren van de kamers van koophandel binnen om deze tralternatieve postdienstrr
lam te leggen. Er rrrordt aangetrof f en post in brand gestoken; er ontstaan
botsingen met de politie, die op de strijdende arbeiders ulel Ben totaal an-
der effect hebben dan de komedie van het vreedzame protest.

Naarmate de ttjd verstrijkt sterven de i1lusies, het eerst dÍe van de
overheid. De regering denkt aanvankelijk, dat het a1lemaa1 maar kort zaL du-
rEFl o Die miskenning van de ernst der grieven en van de strijdtrtil der betrok-
kenen valt onder meer af te leiden uit haar eerste voorstellenr 3% loons-
verhoging met ingang van 1 januari t75 en een zé,ér geringe uitbreiding van
het aantal hulpkrachten.

A1s de stakers het r?onaanvaardbaarrr laten horen, besluit Lelong maar
even af te uachten. In de provincie, maar ook in de hoofdstad meent hU te-
kenen van vermoeidheid te bespeuren. Inderdaad, hier en daar is eD een ten-
dens tot rrrerkhervatting zichtbaar. IYlaar zover daarvan in Parijs sprake is,
betreft het uitsluitend de hulppostkantoren, uJaar slechts man en vrouuJ of
een ueduule met zoon en dochter achterde loketten staanr 9eÍsoleerd en zon-
der het contact dat door het personeel van de grotere kantoren en de sor-
teerbureaurs dagelUks uordt onderhouden. En buiten de hoofdstad zet deze
tendens zich nauuJelijks door. fntegendeel! Niet alleen in Caen, ook in Rouen
en in St. Etienne is er sprake van bezettingen met ingrijpen van de politie.

0p de 19e november speelt de vakberr;eging haar grote troef uit: een
massale betoging in Parijs, een stakingsoproep ook voor andere sectoren dan
de PTT. De illusj.es schieten als paddestoelen de grond uit.0ver de grote
boulevards tussen de PLace de 1a Nation en de PIace de Ia République trekt
de omvangrijkste stoet die Parijs sedert mei 1968 heeft aanschouutd. In de
Does uan geestdrift merken maar ueinigen, dat het nieL zozeet het PTT-per-
soneel is dat demonstreert, maar dat het veeleer de bonden z ijn met hun ka-
dersr vErgezeld door de politieke idealisten van de ttgroupusculesrt. In hun
Laaiend enthousi.asme vergeten de demonstranten dat de stakingsoproep vooD
24 uur ge1dt, dat hij niet het signaal is voor rtde grote strijdtt, maar het
middel om stoom af te blazen en de spanning t,e ontl-aden.

AIs de grauuJe morgen van de 21ste november in Frankrijk aanbreekt komt
de kater. rrDe staking is een mislukking gerueestrr t zaggen de kranten en de
buitenlandse correspondenten schrijven het hen gedachtel-oos nE r Die kranten
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hebben volkomen gelijk, maar ze verzuimen om er é6n ding bij te zeggen: het
is de staking van de bonden die is mislukt. Het is de poging van de vakbe-
usqing om met ó6n enkale druk op de knop, éón gelanceerd appè1, zogenaamd
rrhaar troepBnt'in slagorde te scharen om daarmee tegelijkertijd indruk te ma-
ken zoueL op haar onderhandelingspartners aIs op die troepen zélf, uaarvan
niets terecht is gekomen.

Voor de zoveelste keer bJ-ijkt, dat een stakingsoproep !g!_.!gJ!!_jl uel
iets totaal anders is dan de zelfstandige st,rijd van onderop. De tactíschB
en politieke motieven van de vakbonden zijn duidelijk. Zij uillen zich enér-
zijds r,:at krltÍscher verhouden ten opzichtB van de achterlijke en min of
meer klein-burgerlijke kapitalistische qroepen, die door het beLrind van Gis-
card drEstaing LJorden vBrtegenuoordigd; zij uensen anderzijds sen rrgedisci-
plineerde arbBidersarmeerr, dj.e de bestaande orde in géén geval bedreigt en
met ó6n 'rdemobilisatiebevelrr van de rrleidersrt naar huis kan uorden gezon-
den. Ívlaar opnieuu blijkt, dat dergelijke motieven door de arbeiders aan hun
laars rr.rorden gelapt, dat arbeíders niet meer (kunstmatig) in ber.,.reging zijn
tu !:g!gg, dat zij al.leen maar massaal in beueginq komen uJanneer het niet
om de beLangen van de vakbeueging, maax om hun glg belangen gaat.

De goocheltruc van de bonden is niet geslaagd, maat de stakinq bij de
posterijen qaat qeuoon door. Ulanneer de roes is uj.tget,rerkt en de rrlinkserr
illusies zijn vervlogen blijkt het PTT-personeel onverzettBlliker te zijn ga-
u:orden en zijn strijd aan kracht te hebben geuJonnen. In het 11e arrondisse-
ment van Parijs uorden gestencilde pamfletten verspreid uaarmea de stakers
zich tot het publiek richten. Daarin ulordt geconstateerd, dat de posttarie-
ven met 60 à 100% omhoog zijn 9e9aan, dat de hoeveelheid post jaarl'rjks mat
4S vermeerderd, maar dat er noch sprake is van loonsverhoging, noch van een
uitbraiding van het aantal arbeidskrachten. rr0p die uijzerr, zo heet hett
trgaat de kualiteit van de dienstverlening aan het publiek voortdurBnd ach-
teruit. ll hebt het kunnen merken aan de uat onregelmatiger postbestellingt
u hebt het kunnen merken aan de lange rijen voor de loketten. Steun onza

Het harder uorden van de actie betekent echter geenszinsr dat de uler-
kers van de PTT zich ook !sgysI zijn van het fundamentele onderscheid tus-
sen hun eigen optreden en dat van de organisaties. Juist in de sector van
de openbare diensten i.s de organisatiegraad hoog en voert de vakbondsmythe
een taaier leven dan uaar ook. De kloof tussen de arbeiders en de vakbeu,e-
gÍng komt bij het handelen van het PTT-peDSoneeI tsvoorschiinr Elgq in ziln
denken.

Zaterdagmiddaq 23 november om half ze rs middags bBVinden LJij ons in
een zaaltje niet ver van de Parijse boulevard St. l9artin. Er uordt een bij-
eenkomst qehouden, die be1e9d i.s door een klein aantaL uJBrknemsrs in de
grafische industrie, die uorden bedreigd met bedrijflssluitingen, fusies en
ontslagen. De zaal- is op traditionele uijzB aangeklead: aan de uanden muur-
kranten en rode spandoeken met rrkretologierr. De helft van de aanuezigen be-
staat niet uj.t typografen, maar ult jonge mensen, die tot de r'groupusculesrr
behoren. A11e discussies zitten boordevol illusies omtrent de functie van
de vakbeueging.In Ben hoek van de zaal.2 een ongBVBer acht man sterke dele-
gatie van de strijdende PTT; jonge brievenbestelsters in uniformi aBn jonge
beeteller. Hij is het, die op een gegeven moment een beuogen toeepraak houdt.

Zijn r,roorden getuigen van gxotÉ bitterheid en van grote desillusie.
Echter; desillusie ui1 in dit verband allerminst zeggBn, dat hij van zijn i1-
Lusies is bevrijd. HU is juj.st teleurgesteld vanuege het feit, dat hij nog
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altijd gelooft, dat de bonden zich anders zouden hBbben moeten gedragBn dan
ze zich gedragen @[!g, tel€urgesteld ook, doordat hij, op uolkomen idea-
listische urijze, van zijn klassegenoten veruachtingen heeft gakoesterd zon-
dar te beseffen, dat daarvoor geen enkele gcond bestond.

De strakking vàn zijn betoog is simpel: de staking van da Franse PTT
zou het signaal geueest kunnen zijn van een grootscheepse klassa-actia van
het gehele Frènse iirolatariaat. Da arbeiders in andere bedrilfesectorBn, zo-
als bijvoorbeeld d6 typografen hier hebben blijkbaar nÍet beaeft, dat de
strijd van hst PTT-parsoneel ook hun strUd is en dat dB bestellers an zor-
teerders voor alle Franse arbeiders de kastanjes uit het vuur halen. Het
ls een lout, dat da vakbeureging niet veel BeDder, om niet te zeggen ter-
stond, de alqemene (en onbeperkte) staking heeFt geproclameerdi het getuigt
van ]amlendigheid dat de stakinqsoproep van de 19e november zo mieerabel
is gevolgd; die 19e november had de kans tot een qrote krachtproef kunnen
bieden, enzovoorts, snzovoorts. En aan het slot natuurlijk een krachtig ap-
plau6 van de aL evsn idealistische Leden der g roupu sc uLusrt .

Urat niet ter sprake komt, ulat de jonge besteller in zijn idealistische
vBrblinding blijkbaar (ofschoon hij er nauur blj betrokken is) in het 9€hBeI
nj-et ziet, dat is da r,rerkelijke betekenis van de poststal;in9. Hij heeft er
geBn flauuJe notie van, dat het optreden van het postpersonBel de bedoelin-
gsn der vakberrreging doorkruist en zich aldus berrleegt in de richting van
iets, dat voor de bestaande orde véé1 en véé1 gevaarliJker is dan alle tra-
ditionele humbug van bonden, pa!tijen Bn groBpen bij elkaar.

Het uordt u61 gazian door de vakbeureging en door de pegering . Hat is
niet voor niats, dat het dagblad rrLe tlonderr op deze zelfde zaterdag 23 no-
vBmber te kennen geeft dat de bonden onzekar zijn geuorden, niet mBer ueten
uelke ueg zij moeten inslaan en aarzelen.

Het is niet voor niets, dat de Franse premi.er Chirac 6én dag tevoren
heeft verklaard, dat de poststaking ontsnapte aan iBdarB eontrole, met in-
begrip van iedere comtrole door dB vakbeueging.

De vakbeueging moet het ronduit toegeven. 0p vrijdag 22 november zBgt
de secretarie van de CFDT, de heer llaire, in een intsrvieu met het dagblad
t'Dauphin6 Liberérri

rrUlij vrezen, dat de stakers van de PTT er thans toe zullan o-
vergaan hBeI anderB vormen van actie en venzet toe te passen. En
dat houdt het risico in, dat de post voor eBn 1angé tijd ernstig
zaI uorden gedesorganiseerd. Dat gevaar bestaat, ook aI zijn de
bonden het met een dergelijk optreden nj.Bt eens. Het is zo, dat
op kopte termijn de regering uel eens een overuinning zou kunnen
behalBn, maar het zou ueL een6 een Pyrrus-overrrrinning kunnen
blijkBn.rr
rrLe llonderr schrijft op dezelfde daq, dat de vakberrreging aarzelt om paro-

len uit te gBVen, daar zij zich geconfronteerd ziet met geheel andere opvat-
tingsn van haar Ieden. Het ziet Br naar uit, dat juist na de mislukte 24-
uurstaking de actia bij de PTT in een strcomversnelling is gekomen.

0p maandag 25 november heeft de Franse poststaking, althans in Parijs,
een grimmiger karaktBr dan op eni-g vroeger tijdstip. 0p deze datum gaan de
bestellers an sorteerders m6ér nog dan eerst hun eigen ueg, die niet die
van de vakbeueging is.

Levert het rr:achten en aarzelen van de bonden dBze dan toch geen suc-
ces op? Zijn de bonden er na zes ueken nog altijd niet in qeslaagd ean bres
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in het stakingsfront te schieten? Toch ueI, maar niet in de Franse hoofd-
stad. Teruijl in Par ijs de betekenis van de staking toeneemt r flEarmate de i1-
lusies de een na de ander in rook opgaan, z ijn in de provincie de geesten
muru gemaakt. D66r brokkelt in de dagen t,ussen 2/+ en 29 november de actie
eerst langzaam, dan hoe langer hoe sneller af.

In de Franse departementen uordt in het ene sorteercentrum na het an-
dere het, uerk hervat. Als er iets meer dan de helft van de laatste novem-
berueek is verstreken, raken de stakers in Parijs hoe langer hoe meer geïso-
I eerd .

De actie van de vuilnismannen, die hen op een gegeven moment niet
uit solidarit,eit, maar omdat zij soortgelijke grieven hadden en hebben a1s
het pTT-personeel te hulp snel-den, is alueer acht,er de rug o Deze catego-
rie arbeiders is al-ureer rui-m een rrleek aan het uerk nadat hun strijd door
het inzetten van militaj-ren is gebroken.

0p vrijdag 29 november zien de bestell-ers en sort,eerders geen enkel
perspectief meer, Zij hebben uelisuraar in de sorteerzalen hun strijd in ei-
gen hand genomen en hun eigen methoden toegepast, maar voor het overige
hebben zii, op traditionele uijze denkend, niettemin alles overgelaten aan
de bonden. Dat is de oorzaak, dat zii op die laatste vrijdag van de maand
aan het eind van hun 1at ijn menen te zijn, ondanks het f eit, dat uitspraken
a1s die van rrLe [ïonderr of van de heer lvlai-re juist beuijzen, dat de v a k
b e u e g i n g aan het eind van haat latijn uàsr

Er heerst vrijdag 29 en zaterdag 30 november enige verurarring over de
vraag in hoeverre de stakingsdagen zullen uorden betaald. ïn e1k geval

de vakbetueqing staat u:erkelijk voor niets ! slechts gedeeltelijk. Dat staat
vast, zoals het op 30 november, het moment dat uJij dit artikel afsluiten,
ook zeker schijnt, dat het uerk op maandag 2 december zal uorden hervat.

Niet de bonden zijn verslagen, maar de arbeiders. De overuinnaars zUn
de regering én de bonden gezamenlijk. 0f zi: ook reden t,ot vreugde hebben,
moet op het moment dat uJjj deze laatste regels schrijvenr oog blijken. De heer
lvlaire van de CFDT heeft natuurlijk niet voor niets de veronderstelling ge-
uit, dat het voor de overuinnaars, tegen de bedoeling van de bonden in,
r.uel eens een Pyrrus-overuJinning zou kunnen ulorden. Dat zoLJ dan mogelijk be-
tekenen, dat ( "rilderr) tangzaam-aan-acties Ën lijdel-ijk verzet bij de Franse
pTï schering en inslag zuLLen blijven. 0f de secretaris van de CFDT gelijk
krijgt moet uonden af geuacht. In ieder geval a er j-s niets veranderd en de
situatie blijft explosief .

Boekbes r e k i n g

A. T E U L I N G S EN F. L E IJ N S E OVER Z OGENAAIVID

NITUIJE VrlRwl EN VAN TNDUSTRI LE ACTIE

Het boek trNieuu:e vormen van industriËIe actierr, dat de jonge Nedsr-
landss sociologen Ad Teulings (SS) en Frans Leijnse (Z?) ontangs het licht
hebben doen zien (Uitgeverij 5LJN, Nijmegen, 265 bIz. r prrjs .f 12,50) bevat in
zovBrrB urej-nig nieuurs als de inhoud ervan bestaat uit teksten, die de bei-
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de auteurs op verschillende tijdstippen al eerder hebben gepubliceerd, het-
zi: in het ueekblad rrDe Groene AmsterdammeDtt, hetzij in brochurevorm. Bii de
verzameling van dit urerk in boekvorm hebben de schrijvers naar bnze mening
in trrreeër1ei opzicht een theoretische stap achteruit gedaan. Toen zii in de
herfst van 197O een brochure overde Rot,terdamse havenstaking samenstelden,
hadden zli er nog enig oog voor, dat men zelf standig optredende stakers en
stakingscomitér s niet met of f ieiiile vertegenuroordigers van de vakbeureging
over é6n kam mag scheEBn e De duidelijke scheiding die zi: toen in dit op-
zicht maakten is in het thans gereed gekomen boek ulelisuJaar niet helemaal
verdulenen, maar toch aanzienlijk vervaagd. Een ander punt, dat in het boek
niet rrlordt aangeroerd of uitgesproken, rrré1 echter in een opstel van Teu-
lings uit 1973, is de vraag, in hoeverre vakbondsbestuurders tussen een ge-
matigd optreden en een (schijnbaar) radicaal beleid a1 dan niet een rrkeuzert

maken. In 1973 betoogde Teul j-ngs, dat ttg§ er al van een keuze sprake is,
het gaat om een qedulonqen keuzerr, een rrkeuzerr ulaartoe de vakbonden genoopt
ulorden ttop straf f e van het verLies van hun bestaansgrondrr. In het boek ech-
ter tuordt de keuzemogelijkheid der vakbondsbestuurders niet alleen stilzulj-
gend als iets vanzelfsprekends aangenomen, er uordt daarin voor een bepaal-
de keuze ook vurig gepleit.

De richting rrlaarin Teulings en Leijnse zich sedert hun publicistisch
optreden ontt,rikkeld hebben is die van de rrmaatschapptj-kritische vakbeuJe-
gingrt. tïet de trkritischetr vakbondsbestuurders zrjn zij nauur veruJant. Hun ge-
schrift getuÍgt doorlopend van een soortgelijke opstelling, van een onge-
veer dezelf de kijk op de maatschappelijke ontuikkeling, van een analoge in-
terpretatie van bepaalde gebeurtenissen. In zekere zin zou men het boek
dat uij hier bespreken een pleidooi voor het streven der rrmaatschapptj-kriti-
sche vakbeuJegingtt kunnen noemen. lvlaar daaraan moet uorden toegevoegd, dat
de opvattingen van de tuee schrijvers hier en daar van die van sommj-ge rrkri-
tische vakbondsbestuurderstr(of ex-vakbondsbestuurders) afrrrijken. Een man
aIs het PvdA-Tueede Kamerlid Stan Poppe jr. bijvoorbeeld, die het FeÉriiven-
rrlerk heeflt gestimuleerd in de dagen dat hij nog bestuurder uas van de toen-
malige metaalbedrijfsbond, heeft onlangs verklaard, dat dit uerk rrin de
praktijk is uitgepakt als niet veel meer dan het stroomlijnen van de organi-
satierren dat het Itniet alleen een middel is om de sociale vrede te versto-
ren, doch eveneens een middel kan ziin om de sociale vrede te handhavenrr.
Dat is Een heel uat g6nuanceerder-eÍr ook realistischer geluid dan men in
de studie van ïeulings en Leijnse aantref t, uJaar het bedrijvenurerk als een
rrdemocratiseringrr trrordt geschetst.

LrJaar het boek van Teulings en Leijnse tenslotte in uitmondt, dat is de
uitnodiging aan de vakbeuleging om haar beleid nog verder te ?'radj.caliserenrr
dan reeds het geval zou zijn. Dat gebeurt dan zonder dat vooraf ulordt onder-
zocht óf een dergelijkettradicaliseringtt gezien het urezen van de vakbeu,e-
ging en haar maatschappelijke functie mogelijk is.

Evenals pater dr. H. J.ÍYl . Hoef nagels in I t begin van de jaren I 60 tre-
den Teulings en Leijnse op a1s rtverontruste vakbondsbestuurdersrr, die menen
dat de vakbeuleging zich moet aanpassen bij door hen uraargenomen sociale ont-
uikkelj.ngEÍ-rr Zij verschillen met Hoefnagels in dit opzicht, dat zi: er blijk
van geven, dat naar hun mening de ttaanpassingtt die z1: voorstaan reeds be-
zLg is zich te voltrekken. Teulings en Leijnse maken namelijk onderscheid
tussen uat zii noemen rreen vakbeureging die het harmoniemodel hanteertrt
en rreen vakbeueging die het conf l-ictmodel hanteertrr. Zii verliezen daarbij
volledig uit het oog r dat er zorrrel- in het ene al-s in het andere geval nog
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altÍjd sprake is van precies dezelf de vakbeueging met nog steeds precies de-
zelfde functie in de kapitalist,ische samenleving. t/at Teulings en Leijnse
op het oog hebben uJanneer zi: spreken van hetrrhanteren van het conflictmo-
delft is het uoord model zeqt het eigenlijk aI niets anders dan een po-
ging van de vakbeueging om de arbeiders die hoe lanqer hoe meer zel-fstan-
diq optreden uJeer in haar greep te krijqen. Het is een soort van komedie zo-
a1s die, !Jaarvan de vakbondsbestuurder Hlilsker sprak, toen hii verklaarde,
dat hij en zijn rrvriendtr Backx vaÍ-r de Scheepvaartvereniging-Zuid zich t'a11een

maar teruil,le van hun uederzijdse achterban af en toe fel tegenover elkaar
hadden opgesteldrr.

De onklaarheid rJaarvan Teuli.ngs en Leijnse in de hierboven gecritiseEr-
de passages blijk !even, vindt men ook in andere gedeelten van hun boek. Zii
vinden bijvoorbeeld, dat de vakbeueging itals voorhoede van de arbeidersklas-
setr op zou moet,en treden, aangezien zii slecht,s a1s zodaniq rf recht van be-
staanrr zou hebben. Dat de maatschappelijke ontuikkeling, niet sl-echts van
de laatste jaren, maar op z\jn minst reeds van de laatste halve eeuLi,, niets
anders heeft Laten zien dan dat de vakber.ueging al-lesbehalvertde voorhoederr
van de arbeidersk.l-asse is en dat afgezien daarvan telkens ureer is gebleken
dat zogenaamdefrvoorhoedenrr de strijd van de arbej-ders al-1een maar belemme-
ren, dat is aan Teul-ings en Leijnse ontgaàFo Zii baseren hun analyses niet
op datgene uat de vakbeileging qsE-tr oil op grond daarvan haar urezen te de-
finiijrenr ffiàar zij gaan uit van datgene uat naar hun idee de vakberueging be-
hoort te zijn.

\iJat de tuee schrijvers 6ók ontgaan is: de zoqenaamde ttnieuuJerr vormen
van industrië1e actie r!aaruan zii spreken, zUn helemaal niet zo nieutl aLs
zi: uel- veronderstellen. Zij uerden een halve eeuui geleden ook al- toegepast.
Bedrijfsbezettingen uraren er bijvoorbeeld a1 volop in de jaren '20 en r30.
UJij zul-1en de laatsten zijn om te ontkennen, dat er in de arbeidersstr'tjd a1s-
maar nieuue vormen ontstaan. l'1aar het verschil t,ussen rf oudrr en rtnieuu.trr is
niet om een voorbeel-d te noemen h et verschil- tuss en staking en bedr ijf s-
bezetting, maar tussen vakbondsactie en zeLfstandige strijd. Uoor dat ver-
schil nu hebben Teulings en Leijnse niet het minste oog. Dat is het, voor-
naamste uat rrJij op hun boek hebben aan te merken. lrij zouden daaraan nog kun-
nen toevoegen, dat het rrlonderlijk aandoet, dat in een st,udie aIs deze, die
i,Jij niet aatzelen pretentieus te noemen, iedere bronvermelding ontbreekt en

4.t de literatuuropgave ontst,ellend pover is.

ALLEEN KUNNEN UIE HtT OOK NIET KLAARSPELTN

Voor vijf geschriflten (Uuiten ons maandblad om) hebben urij op het ogenblik
de getypte stencils klaar liggen. In totaal zotn kleine tueehonderd sten-
cils. De electronische stencils voor de titelpaginars moeten uie nog laten
maken. Voor het afdraaien van die stencils is tevens zorn 4A à 50 Pak Pa-
pier nodig. Dan ook nog zorn 25 à 30 tubes Ínkt.In totaal een investering
van zotn kleine duizend gulden. Ga er maar aan staan. UJe ui11en het zo ver-
domd graagr ffiaar is het ook mogelijk? Tenslotte moet het maandelijks verschij-
nen van frDaad en Gedachtetr ook door kunnen gaan. De lezers zul1en ons moe-
ten helpen door naast hun bijdrage voor trDaad en Gedachterr uat extrars over
te maken. IJij rekenen op ju11ie. A11een kunnen ure het ook niet kLaarspelen.
LAAT ONS NIET IN D[ STIEK!
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NOGÍÏAALS: DE STAKING IN DE

BELGISCHE GLASINDUSTRIE

0nderstaande beschoutring over de staking in de Belgische
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niet zo lang geleden al een beschouuing aan deze actie heb-
ben geuijd r meenden uij het stuk zij het in enigszins verkor-
te vorm, teruille van onze plaatsruimte toch te moeten pu-
bliceren. Het rrrerpt namelijk een bijzonder duidelijk licht op
het enorme verschil t,ussen het optreden van de arbeiders
enerzijds, het optreden der zich als rfvoorhoederr aandienende
politieke gDoepen anderzijds. Daarenboven bevat het opstel

:;::"i:i-5:ï;ï":x:":l::l:";:::"J." Belsische vakbeuesins en

rrDaad en Gedachterl

De glasnijverheid is een van de oudtse industrieën van BeIgiÈi, die van
oudsher is gelocaliseerd in de streek van Charleroi. Samen met de textiel-
en de staalindustrie u,as de glasfabricage steeds een der hechtste pijlers
van de Belgische economj-e. De oorspronkelijk bestaande f amiliebedrijf jes zUn
a1 lang CIpgeslorpt, door grote bedrijven, die op hun beurt uJeer rrrerden opge-
slokt door de beide reuzen in de Belgische glasindustrie: Boussois-Souchon-
Neuvesel (g.S.N.) en de groep St. Gobain, die samBnrrrerkt met de Société G6-
nóra1e en de Bank Lambert.

De grootste is B.S.N., die in BelgiË zeventien bedrijven bezit, rraarvan
Glaverbel-HoI met 1.725 arbeiders het voornaamste is. Hier uerkt een vier-
de gedeelte van aIle arbeiders die B.S.N. in België in dienst heeft. De an-
dere fabrieken bevinden zich bijna a11emaa1 in de buurt van Charleroi, ooso
in Gilly (0SO arbeiders), maar er is ook een bedrijf in het centrum van het
1and, een bedrijf j-n Zeebrugge met 800 arbeiders (Oat volgens geruchten zaL
uorden gesloten) 

"n één aan de benedenloop van de Sambre.
De Franse groep Saint-Gobin heeft ongeveer 4.000 arbeiders in dienst

en bezit bedrijven in Jemappes r Auvelais, Pont-à-ívlousson en Franière. Ver-
der zijn er dan nog de Verenigde Belgische Flessenfabriek (B.B.R.) en de
Verreries de lYlariemont, De grootste aflnemers van a1 deze bedrijven ztjn de
autof abrieken en de bourrlnijverheid.

In het jaarverslag van de Société Généra1e over 1973 kon men lezen;
rrHet grootste deel van het jaar verliep voor de vlakglasindustrie op bevre-
digende uijze. De voornaamste af zetgebieden r de bouuJsector en de automobiel-
nijverheid, profiteerden van eÉn gunstige conjunctuur, die ten grondslag
1ag aan een florse toeneming van de produktie en de omzet.tt De dividenden
uraren hoog, de omzet beliep 20 miljard Belgische franken.

Eind 1973 veranderde de situatie tengevolge van een economische terug-
1oop, een toenemende inf latie en de oliecrisis. De Glaverbel-bedrijven ku.ra-
men met grote voorraden te zitten. trJilde men ook in 1974 rrlinst maken, dan
uJaren maatregelen onontkoombaar. Zoals de heer Pu11Ínck, de voorzitter van
het Verbond der Belgische 0ndernemingen (V.9.0.) het uitdrukte: tt0p zorn
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moment z tjn stakingen urelkom ! rr Een staking b1eefl dan ook niet uit.
lrJanneer de economische situatie minder gunstig uordt pleegt het onder-

nemerdom te rationali-seren. Daar zo I n rationalisatie de arbeidersklasse
tref t, komen de u,rerkers in Verzet. Vandaar dat BelgiË een toenemend aantal
socj-a1e conflicten kent, die nu eEns trurildrr zijnr dan uJeer door de vakbeuJe-
ging uorden georgani-seerd.

De Belgische vakbeueging blijkt in deze situatie er op uit om de ar-
beidskracht, op voor het Belgische kapitalisme zo redelijk mogelijke vooruraar-
den te verkopen . Zij streef t er naar de Belgische economie uit de moeilijkhe-
den te helpen" 7i: het een modern-kapitalist,isch BelgiË, dat tegen concur-
rentie opgeulassen j.s en het is bij dat alles geen toeval, dat de heer 01ef-
f", de mÍnj-ster van economische zaken, uit de christelïjke vakberrreging af-
komstig is 

"lvlaar een vakbeureging die rf in naam van de arbeidersrr loonakkoorden af -
sluit met de industrie en met de staat, kan het niet helemaal zonder enig
vertrouuren van de arbeiders stel-l-en. Simonet, een vertrouuJensman van de in-
dustrie en lid van de Belgische Socialistische Partij verklaarde nog niet
zo lang geleden op een b ijeenkomst van de wlechelse af deling van de Centrale
voor Soeialistisch Cultuurbeleid (C.S.C.), dat Itde B.S.p. zich moet ont-
doen van haar imago van centrumpartij en zich resoLuut links moet opstel-
lenrr. Uijze uoorden van een der f erventste verdedigers der kapitalistische
economie, die toegepast op de vakbeueging ook het optreden van de bon-
den verduidelijken.

De pos-itie van de vakbeureging is tueeslachtiq. Enerzïjds moet zii voor
het, kapitalisme de uitbuiting der arbeiders organiseren, anderzijds moet zii
Er cp bedacht ztjn het, vertrouuren r/an die arbeiders niet a1 te zeer te be-
scharnen. Vandaar dat zij leuzen hanteert aLs ttzelf beheertr (op het congres
van de Landelijke Bedienden Centrale) 

"n 
ttdemocratisering van de vakbEbrE-

gi-ngr'. Tgelijkertijd probeert de burgerlijke pers met alle mogelijke middelen
de illusie in stand te houden, dat de vakbeueging uit naam van de arbei-
ders spreekt.0mdat echter de vakberrreging haar imago niet in stand kan blij-
ven houden met al-leen maar holle leuzen, organiseert -ztj af en toe ook een
staking. Die in de glasnijverheid uJas er een van.

Deze staking uas de patroons niet onïre1gevaI1ig, omdat zii de produk-
tie verminderde. Aan de andere kant leverde zi: de vakbeu.reging het voordeel
op r dat de vakbondsillusies uJeer eens u.rerden versterkt. Voor een verster*
king van die illusies zorgde ook de R.A.L., de Revolutionaire Arbeiders Li-
gar de Belgj.sche afdeling van de trotzkistische IVe International-e.
HOE HIT BIGON.

De geschiedenis nam ean aanvang op de 1?e apri1. 0p die dag vroeg de
jonge arbeider lvl . Carotta, uerkzaam bij het qlasbedrijf lvlultipane in Eosse-
1ies, of hij eerder rrreg mocht. Het verzoek rr,lerd toegestaan, maar vervolgeng
u6ex geueigerd. Carotta, een vakbondsmilitant, gaat naar zijn vertrouuens-
man. Die zegt hem, dat hÍj maar moat vertrekken, uat Carotta doet. 0p de 19e
april uordt hij ontslagen ujegens .... vakbondsactiviteiten. In de ontslag-
brieF heet het; rrGij uerd vroeger reeds berispt, verscheidene keren uagens
discÍplinekuresties en in de maand febxuari hebt qij o.a. de beslissing geno-
men de arbeÍders bijeen te roepen...r' lLJaarmee men te maksn heeflt is een
reactionaire aanval op de bond, u;aarvan dB betekenj-s voor de patroons niet
door a1le patroons u:ordt inqezien.

iÍiaandag 22 april besLuiten de arbeÍders en de vakbeueging het uerk
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neer te leggen. Er urordt gestaakt. 0p maandag 29 april otganiseren de vak-
bonden een prikstaking van tulee uur in de glasbedrUven van Charleroi uit
solidariteit met de stakers van wlultipane.

Terzelfdertijd zijn er in de glasindustrie onderhandelingen aan de gang
voor een nieuu.re c. Er. o. De voorstellen, zoals de vakbetueging en het onderne-
merdom die samen bedisseld hebben urorden door meer dan zeventig procent
van de arbeiders veruJorperr.Zijverlangden een lconsverhoging van respectie-
velijk 1 0 en B f rank door de hoge en de lage 1onen, de 4.0-urige rrrerkrrreek,
een jaarlijkse premie van 21 .000 f r, e alsmede een clausule, die het mogelijk
zoLJ maken bij prrjsstijgingen de c.8o o r a1 na zes maanden te herzien.

ttJat men hun voorstelde uras een verhogÍng van respectievelijk 3r25 en
van 4r5 f r. plus de 40-urenuleek op 1 januari 19?5. De voorstellen urerden
veruJorpen door BA% van de arbeiders. Dat gebeurde begin mei.

0p I mei besluit,en de bonden de staking in Charleroi algemeen te ma-
ken. Er zal- pas over een niueule coEoo. uorden gepraat a1s Carotta u,eer in
dienst is genomen. In sommige bedrijven organiseert de bond bezettingen. Zo
bij GIaverbel-Gi11y, Roux en Barnum. In sommige van die bedrijven ulordt on-
der controle van de vakbonden de produktÍe hervat.

0p 13 mei uordt een landelijke staking in de glasindustrie geprocla-
meerd, met uitzondering van o.Br de B"B.R. Hier en daar richten de bonCen
st,aki.ngscomitéts op. Voor Charleroi en omgeving uordt een regi-onaal comitó
geuormd, cjat besluit, dat het uerk slechts gezamenlijk, in alle bedrijven te-
gelijk, hervat zal tr;orden.

0ver deze stakingscomitórs verklaarde de vakbondsgedelegeerde bij G1a-
verbel-Gi11y, Andró Henry, die lid is van het politbureau van de R.A.L. in
een intervj-euJ met het R . A. L. -orgaan rtRood?t: trltJat de verhouding tussen de
stakingscomitérs en de organen van de vakbeueging betreft, kunnen uJe zeg-
gBr-r r dat het voor het ogenblik zeet goed gaat: de vrijgestelden komen naar
de vergaderingen van het geuJestelijk stakerscomité en de beslissingen r'ior-
den gemeenschappelijk genoffisn.'t Hij zei ook; rrHet stakingscomité is niet een
anti--vakbeuJegingscomité. Het omvat zoueL de tuee vakbeuregingsorganisaties
al-s de niet-georganiseerden. Dat zaI €rr normaal gesproken, toe leiden dat
deze zich l-aten organiserBno.. Deze comitóts versterken de vakbeuJegÍng.tl
Hij zei voorts; rrHet zou correcter zijn de vrijgestelden van de vakbeueging
te laten onderhandeleFr. . . rr

HOE HET VERDER GTNG.

0p 14 mei uordt Carotta onvooruraardelijk iiJeer i.n dienst genoffiet'r o Het
obstakel voor het voeren van nieurr.re c. à. o o-onderhandelingen is uit de LJeg

geruimd. 0p '1 5 mei uordt een nieuur akkoord aan de arbeiders voorgelegd.
Het uordt verurorpen door 6413% van de arbeiders. Formeel is dat niet ge-
noeg om de staking te doen voorLzetten. De bonden besluiten niettemin haar
niet op te heffen. De vrees, dat de arbeiders een parool tot urerkhervat-
tÍng niet zu11en opvolgen is vermoedelijk niet vreemd aan deze beslissing.

0p 27 mei echter heeft de val<beuegi-ng de kaarten voldoende geschud.
0e stakingscomité's (uaarvan het karakter duidelijk blijkt uit de mededelin-
gen van André Henry) aanvaarden de voorstellen van ondernemers en bonden.
Uergeleken bij het voorstel dat tuee uleken eerder uerd verr'rorpen is er prak-
tisch geen verbetering te const,ateren.

0m zeker te zijn van de stemming laat men in Charleroi het gerucht cir-
culeren, dat de arbeiders in wlol het rrrerk hebben hervat. 0ok uordt de stem-
ming per streek georganiseeld. lvlen hoopt aldus de strijdbare kernen te iso-
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1eren. De trotzkistische voorman André Henry neemt geen enkel contact met
lvlol op om het gerucht over de u.rerkhervatting te verif iiiren. Hoerrrel- kernen
aIs Gil1y zich met grote meerderheid voor het voortzetten van de staking
uitspreken, heef t de manoeuvre van de vakberrreging suctres. I n Charleroi., in
het centrum en ook in Teebrugge uordt het urerk hervat. [ïaar in lv]o1 doet
zich een kink in de vakbondskabel voor.

De arbeiders in [ïo1 tueigeren het rrlerk te hervatten. Ze staken door.
Van dat ogenblik af stelt de vakbeueging al-1es in het uerk om hen te ont-
moedigen . Ze organ j.seert geen bijeemkomsten meer, laat all-es betijen en laat
de arbeiders vol-ledig in de kou staan. Gevolg: in tvlol verandert de strijd
volledig van karakter. De arbeiders hier nemen z6tf het Ínitiatief t,ot, ver-
dere acti e. Zij besluiten contact op te nemen met de glasbedrijven in Charle-
roi, u.raar het ulerk ureer' is hervat. Zij ui1len in verbinding komen met de ge-
delegeerde Andró Henry, die bij hen een zekere reputaie geniet. Zii huren
een bus en rijden naar Gilly.0nderureg Ldorden ze door de rijksrr:acht tegen ge-
houden, naar een naburige rijksuachLkazerne gevoerd en gefouilleerd. Vervol-
gens r.,lorden ze geduongen om te keren en terug te rijden naar IYloI. Ze leren
er uit dat je alleen maar vrij binnen de grenzen van het eigen land mag rei-
zen, uianneer je het heersende systeem niet in qevaar brengt!
DE HOUDING VAN ANDRÉ HINRY.

trJie zou veronderstell-en dat een trotzkist als André Henry (een zoge-
naamde trrevolutionairtt) terstond met de stakers uan GIaverbel-llot contàct
heeflt gezocht,, vergi-st zich deerlijk. De zaak interesseerde hem blUkbaar
niet, zomin aIs ze de l:urgerlïjke pers interesseerde, uraarvoor de strijd aIs
af gelopen gold toen in CharLeroi het u.rerk eenmaal uras hervat. Solidariteit
is een mooi ding r ffiàar sLechts trrannEer het in de kraam van de vakbeuegings-
bureaucraten te pas komt. Dat kon André Henry, als vertrouLr,ensman van de
vakbeueging natuurlijk niet uit het oog verliezen. [Ylaar daarmee demonstreer-
de hij tevens, ruaarop het uerken L:innen de vakberrieging in de praktijk uit-
loopt.

Inmiddels uJas, juist door het busavontuur, de strijdbaarheid van de ar-
beiders van Glaverbel-tYloI vergroot. Stilaan maar zeker namen zi: hun eigen
aetie volledig in eigen handen. Na hun ervaring met André Henry en de RAL,
deden ze toen een nieuue ervaring op met de maoïsten van AtvlADA. 0ok deze
groep liei haar \irare gezicht zien; het gezicht van de bols jeuistische par-
trjbaas op zoek naar po1Ítiek prof ijt. t\tlaar daarover, over de politieke groe-
pen spreken uiij aanstonds. f erst over het verloop van de strijd zel-f .

DE VAKBONDEN AAN HTT IJEFtK.

0p 15 juni besl-uiten de bonden de staking in wlol te breken. Ze durven
het, niet, aan de arbeiders voor een stemming Ín vergadering bijeen te roepen.
Het risico dat zij als l-eiders ( t) een nederlaag zuLl-en lijden achten ze te
groot" Ze organiseren een schrift,elijke stemming. De desbetrefflende brieven
laten ze door een gerechtsdeurulaarder versturen. Ze beslissen ook, dat on-
geldige stembrieven of die uelke nj-et uorden geretourneerd aIs stemmen ten
gunste van uerkhervattinq zullen uorden geteld.

De arbeiders ruiken lont en gaan de zaak ondetzoeken. Ze ontdekken,
dat ar ook bri even zijn verstuurd aan u.rerknemers die a-l- lang gestorven zijn,
ol niet meer bij Gl-averbel-tïol Ín dienst zijn. De vakbonden maken bekend dat
52% van de arbeiders zich voor opheffing van de staking heeft uitgesproken.
De trloedende arbeiders doen er niets op ui-t. Ze geven de vakber,ieging voor
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de tueede keer een koude douche. De bonden verklaren dat de strijd ten ein-
de is, maar er gaat geen arbeider aan het rr.rerk. De vertrouuJensmannen, die
tot dusver in Mo1 nog aan de kant van de arbeiders uraren blijven staan,
trekken zich dan geschrokken terug. Dan vormen de arbeiders een eigen sta-
kingscomité van onder opr er uordt een sol-idariteitsavond georganiseerd en
er uordt een pamf1et gericht aan de andere glasbedrijven in het Land,

De directie ronselt onderkrui.pers, uaarbij de kaderleden van de vakbe-
ueging hun medeuerking verlenen. Bij het breken van de st,rijd hebben de bon-
den en het kapitaal een zéIfde belang. De arbeiders stelten zich tegen de
verenigde aanval van de vijand te tdeer . Ze vormen piketten, die soms zeer
hardhandig optreden. Daarop dre.igt de directie de meest actieve stakers te
onts 1 aan .

Tot op de 24e juni houden de arbeiders vo1. Dan besluiten ze en bl-oc
uJeer in de fabriek te gaan. Hun stemming is van dien aard, dat de ploegba-
zen zich niet durven te vertonen. Er is iets meer uit het vuur gesleept
dan in Charleroi. De stakers zijn urat il-Iusies over de bonden en de politie-
ke groepen armer.
DE IIHELDENII DER IIREVOLUTIEII.

Tuee groepen zUn er in België, die beide beueren, dat ze derrvoorhoe-
derr van de arbeidersklasse zijn. lIe noemden ze reeds: de trotzkistische
R. A. L. en de maoÏstische A[YlADA. Beide betog€fl r dat de arbeiders door hen
moeten uorden ttopgevoedrr, dat z! ueten, uat de arbeiders moeten doen. Hun
beLangrIkste raad komt praktisch op hetzelf de neer. De een zegt: rtkom bij
de R. A. L. tr. De ander roept : rrKom bij de AIIADArt. En dat is dan zo ongeveer
aLles. Tijdens de staking bij Glaverbel-wloI zijn deze bols jeuistische strate-
gen volop aan het ulerk geuJeest, elke soort vanaf de directeurstaf e1.

Toen de arbeiders van GIaverbel-lvlo1 de arbeid neerlegden kulamen de mi-
litanten van de AwIADA uit hun huizen, LokaLen en cafóts. Voorheen hadden
ze de glasarbeiders nauurelijks opgemerkt, nu trachtten ze dagenlang om hen
over te haLen tot hun ideeën. Daarbij deelden ze massats pamfletten uÍt,
uaarin het heette: rr.. tJtj arbeiders van GIaverbel-wlo1 moetEÍ1 ...ile EtlZo Er
uaren plotseling een dertigtal arbeiders brjgekomen op Glaverbel; alIemaal
maoïstjes !

Toen de arbeiders van Charleroi. het uerk hervatten, deelden de maoÏs-
ten in Gi1ly pamf Ietten uit met de inhoud: 'rLJij kameraden van Glaverbel-[v'1o1,
tesamen met AlvlADA, z ijn niet van plan r r r" aiZ o Via a11er1ei uJegen poogden
zii de staking te manipuleren in hun voordeel. Volgens hen uJas er maar één
mogelijkheid : trVechten tot de dood, onder leiding van AíïADArr.

Het tientallen kuamen zii naar ÍvloI afgezakL, A11e zogenaamde rrdokurer-
kersrr, rrstiksterstt, rf metaal-arbeidersrr, ttglasblazersrr van AtïADA uJaren bijeen.

Toen de vakbonden r,.reigerden nog één frank uit, te gevBn vooD de staken-
de arbeiders van Ívlo1, kuramen de maoÏsten bij het nieuule, pas gevormde, sta-
kerscomité om te zeggen dat ze geld bij de bedrijven gingen rondhalen en dat
ze op vooEhand reeds 10.000 fr. urilden geven op vooruaarde dat, het stakers-

ontvangen. Aan de maoÏsten is toen onmiddellijk de deur geuezen.
LJanneer de maoïsten informatie omtrent de staking bij Glaverbel-lYtol

verspreidden, dan staken ze zichzelf daarbij een pluim op de hoed. Zo deel-
den ze bijvoorbeeLd aan de dokken in Gent een pamf 1et uit, uaarin stond:

rrDe mannen van lviol staken verder voor hun ei-sen: 10 fr. nu!
VoIledige 13e maand ! , onder leiding van AÍvlADA. n. . Zo herover-
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den ze het spreekrecht voor de kommunj-sten van AtvlADA !tt
In tegenstelling tot de indruk, die de maoïsten poogden te uekken,

moesten de arbeiders niets van zuJ-k een groepje hebben. Een van de GIaver-
be1-lvlo1-aroeiders verkl-aarde: rf Eerst vonden r,rij dat goed . Zi: brachten inf or-
matie van andere bedrijven. Achteraf ontdekten urij, dat zi: niets anders de-
den dan hun eigen ro1 opblazen en reclame maken voor hun partij. Dat, moe-
ten urii niet hebben. 0nze staking is géén polit,iek !"

In het blad van AHADA 1as men: rr0nder leiding van AflADA maken de
strijdbare arbeiders nieuue plannenrf ; of : ttDaarom roept AwIADA op. . . acht ar-
beiders beantuloordden die oproeptt; of : ItDaarom ondersteunen en beschermen
zi: hun kommunistische partij AwIADA tegen de aanval- van de klassevijandentt,
enzovoorts, enzovoorts !

HET IINIEULJf VERIJEERIl.

De R. A. L. houdt het ulerken binnen de vakbonden voor erq bel-angrijk.Die
bonden moeten volgens de trotzkistenrrveroverdfrr,rorden en ttgedemocrati-
seerdrr tr.lorden. Zii beschikken a1leen in de glasindustrie over enige aanhang
van de arbeiderskl-asse en die aanhang beperkt zi-ch dan nog tot GilIy (voor-
stadje van Charleroi). Daar Ís de hoofdgedelegeerde André Henry uie leer-
den hem al- een beetje kennen 1Íd van de R.A.L. en haar politiek bureau.

In de glasindustrie van Charleroi hebben de trotzkisten een comit6
opgeri-cht, dat zijt!La nouvelle dófensett (ttHet nieuue verureerrr) n"bben ge-
noemd. Dat comité streeft de hervorming, dat uil zeggentrveroverj-ng en de-
mocratisering van de bondentt na. fllaar zorn hoofdgedelegeercJe a1s André
Henry is hoofdgedelegeerde bij de gratie van de patroon en de bond, die hem
ieder ogenblik aIs hoofdqedelegeerde kunnen afzetten. Zo iemand kan dus
niet a1 te zeer buiten de schreef gaan. Anderzijds moet hij het van de steun
van de arbeiders hebben. wlet andere uJoorden: een t,ueeslachtige positie. En
die kenmerkt cle hele groep.

Als de staking in Charl-eroi uitbreekt spreken de arbeid ers vo1 1ofl
over het optreden van rrHet nieuuLe verueerrren over derrstrijdbare vakbeuJe-
gingtr. tdat de Leden \Jan rfHet nieuu:e veruJeerrr betreft: met hun kritiek op
de bonden is het plots gedaan. De bonden uorden geprezen, met name die ge-
deleqeerden die deeL uitmaken van trHet nieuue verueerrt.

In het blad rtHet nieutle veruJeerrr, dat verscheen net nadat de staking
in Charleroi ten einde uras, uerd geen uoord van kritiek'op de bureaucraten
uitgebracht. fr stond evenmin ook maar één uoord in over Glaverbel-wio1, a1-
uraar de strijd uerd voortgezet, toen nog met steun van de plaatselijke bon-
den,

Als IïoI besluit door te zetten, neemt trHe'b nieuue veruJeerrt qéén con-
tact oF. fvlaar het trotzkistische blad rrRoodrr schreef op 27 juni, dat het
stakingscomité in wlol (net echte) u.rerd opgericht door. o . o Vakbclndsmilitan-
ten in samenurerking met de glasarbeid ers van rf La nouvelle déf ensefr en dat
het ziclr richtte op de vorming van een strijdbare vakheueging en de verove-
ring van de vakberrreging door de arbeiders.tr lYlet andere uJoorden; de R.A.L.
schoot de arbeiders van Glaverbel-t!1oI in de rugr maar probeerde vervo}gens
uel- met, de bloempjes te gaan strijken.

rrRoodrr schreef op 27 juni; ftDe solidariteit van zoveel mogelijk poli-
tieke groepen is noodzakelijktr, De arbeiders hebben hun buik voL van de zo-
genaamde sol-idariteit van de groepen. Ze hebben ervaren, dat die alIeen op
er-gen politiek vcordeel uit zijn en hen daarvoor uil-1en gebruÍken.


