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XE [I[H, van deze beschouwing sta.:nt niet van onszeJf. Hij is ontleend aan d.e
ttNieuwe Rotterd.amse Courantrf va^rr 1 september 1970. Het altdd goed geÏnfo:rmeerde,
intelligent gered.igeerd.e en in vee] opzj-chten voortreffeliike liberale b1ad., vatte op d.ie dag ond.er deze kop de laatste ontwikkelingen sanen rond. d.e stakingsbeweg:ing, d.ie zes dagen tevoren bij de werf l,,,Iilton-Feijenoord. in Schied.a^m was begonnen en dle z:-ctr sind.sdien tot ver buiten het Waterhreggebied, had uitgebreid.. Een

treffend.er sElmenvatting in één enkele zin is naar ons oord.eel nauwelijks

baar.

d.enk-

in het verloop van luttele dagen een arbeid.ersstrijd zou Tíorden, z6 ina1s Ned.erland. die sed.ert de d.agen vóór d.e loonexplosie vetn 1963 nauwelijks gekend. heeft, beggn spontaan aIs een ftwild.err actj-e in één, vervolgens in
enkele bedrijven. Toen het duid.elijk werd., dat het werfpersoneel, dat als eerste
de arbeid. had. neergelegd., daa::nee @n kettingreactie veïoorzaakte in grote deLen
van d.e metaalsector en ook in and.ere bed.rijfstakken, toen het aantal stakers tot
ver boven de J0.000 steeg en d.e beweging niet meer een lokaa1 en zelfs niet eens
meer een zuiver reg"ionaal karakter bewaard.e, toen haastten eerst d.e bond.en en
vervolgens ook d.e centrales zich om zich met d.e garlg van zaken te bemoeien.
Het zo d.ilsilijls d.oor d.e vakbewe$ng gehanteerd.e argtmentr dat de uit de d.j-verse c.EL.o. r s voortvloeiend.e verplichtingen haar voor d,e d.uur d.er afgesloten
contracten vleugella.m maakten, werd. opeens, noch vart haar }€nt, noch van d.e kant
d.er ond ernemers meer ver:lomen toen t t getal d.er in d.e strijd gegarle arbeid.ers zo'
wel d.e patroons als de bestur:rd.ers schrik aanjoeg. De trrilildett actie werd. omgezet
in een offieieel erkend.e, met geen and.er oogroerk echter d.an dat, waarlnee tot in
het jongste verled.en toe ook kleinere acties ond.er bepaald.e omstandighed.en wel eens door d.e vakbewegrng werd.en overgenomenfr: het oogmerk nameli jk ze zo
spoed.ig mogelÍjk en tot iedere prïs te beëind.igen.
"De vakbewegfngtt t zo zei- een havenarbeider uit het Ltlateffieggebied. op het
tijd.stip dat d.e ontwikkeling bij d.at punt was aangeland., 'rd.e vakbewegrng heeft
zich a e h t e r ons gesteld. Ze zou ons eigenlijk moeten vóórgaan maar d.at gebeurt nooj-t. Ze is altijd. a c h t e r ons en. ik bed.oel daa:mee b ij ons achter.
HU zer het op rn verachteliike toon en met grote bitterheid. Ziin woord.en waren bed.oe1d. als een striemende hoon voor d-e bestuurd.ers, d.ie zoals h$ rt zag altijd. pas in beweg:lng komen, r^ranneer de arbeid.ers het water aL tot d.e lippen ls
gestegen en die voord.i-en nimmer bereid. gevond.en word.en orrtr zoals hij het kernachr
tig en in goed. Rotterda,ms fomuleerd.e, Itook ma^ar één poot te verzetteÍr,.tt
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Hoe groot echter ook ztjn opgekropte woede en hoe groot ook zijn verbittering
mochten ztJrr, het vonnis dat hij over d.e vakbeweging ve1d.e was nog veel te mild..
Hii had, in zoverïe tot op zekere hoogte gelijk me't zijn bewering, d-at d.e vakbewegrng ind.erd.aad. pas d.ii«adjls van z:-clt pleegt te laten horen \^ranneer d.e arbeid.ers
a} spontaan verzet hebben aangetekenrL. Maar hij vergiste zlcLt voor wat d.e plaats
betref t waay z\ ztch d.an opstelt. Zij kiest haar po si tie niet a c ir t e r de a.r-

beid.erseIIIà&r t egenover
hen; ztJ maaktfrontnaa,rdewerkers v66 r
het kapitaal ter bescherming van zrjn belangen.
Zeld-en is d.at z6 onbeschaa^nd. en openlijk uitgesproken als in het verloop van
d.e jongste gebeurtenlssen. Toen op het hoogste overlegniveau, na.u,elijk in besprekingen tussen d.e d.rie vakcentra,les, NW, NKV en CIW en ci-e' twee grote werkgeversverbonden, overeens uenuning bereikt was over een extra inkomensverbetering voor
a I I e werlotemers van maximaal / 400 bn:to, toen verklaard.e de huid.ige voorzitter van het Verbond. van Ned.erland.se Ond-ernemers , d-rs. S. C. Bakkenist, d.a.t d.eze.
bed.oeld. was trom wild-e stakingen in te d-anmentt. Dat hi j d.a,armee volstrekt nlet
een privé-mening verkond.igcle of alleen maar d.e motieven cler ond.ernemers weergaf ,
bIj- jkt uit d.e hele berichtgeving over d,eze zaak. De ttNieuwe Rotterd.amse Courant"
schreef op 1 september;
t'Het overlegorgaan van d.e drie vakcentra,les d.at gisteravond. in Utrecht is bijeengekomen om zich te berad.en op d.e conflictsituatie d.ie is
ontstaan in het Waterrnreggebied. - is tot d.e conclusie gel<omen d.at om d-e
spaurningen aan het arbeid.sf.ont te beëind.igenr over 1970 een extra
loonsverhoging tot een bedrag van f 400,- bruto kan word.en toegepast,
welk bedrag dan blj een eerstvolgend.e cao-wijzigrng d.ient te worden verwerkt. (Clobaal zou ri-it neerkomen op een verhog"ing van ongeveer 3ià)
De d.rie vakcentrales vertrouwen op d.eze r+ijze een d-am tegen d.e algemene
sta.kingsgolf te kun:oen opwerpen. 'r
De }tr. R. C. citeerd.e vervolgens ook d-e heer A. H. Kloos, d.e NW-voorzitter,
d.1e tevens al- s voorzj-tter van het overlegorgaan optrad-. De heer Kloos zei-z
"De stakingsgolf in het gebied- van d-e itlieuwe Waterweg d.reigt d.e weïking van een olievlek te krijgen. We moeten proberen d.e za,ak op red.elilke wijze te kanaliseren want het alternatief i-s een wild.e ontr,,rikkeling,
waarbij niemand weet hoe hoog d.e golf zal gaan en waar hij aanspoelt. "
0p een vraag of in d.eze tijd van t'vrile l-oonvorming" het ingrijpen van d"e vakcentrales we1 past, reageerd.e d.e heer Kfoos met:
"Bijzonclere onistandighed.en vereisen bijzond-ere maatregelen. "
De N.R.C. d.eeld.e verd.er meerd.at d-e heer KJ-oos

niet ver!'rachtte,

d.at d.e rege-

::ing zov ingri jpen, bi jvoorbeeld. d.oor het hanteren van artikel 10 van d.e loonwet
( een loonstop als d-e nationale economie in gevaar d.reigt te komen) .De heer Kloos
Iegd.e eïr zo schreef d.e N. R. C. , d-e nad.ruk op, d.at her loonoverleg een zaak vart

werkgevers en werlctemers is en d.at de regering niet kan beoord-elen hoe hoog d.e
spanningen zijn opgelopen en hoe hcog ze nog kunnen oplopen als een wild.e ontwikkeling nie t word-t gestui-t .
Op d-eze1fd.e dagr d.at d.e heer Bakkenist, de heer Kloos en de reda,ctie van d.e
I'Nieuwe Rotterd.aÍnse Couranttt d-e betekenis van
't akkoord. op d.eze wijze schetsten,
werd. het optred.en van d.e vakbevregang eveneens en niet mind.erbreffend. - gekarakteriseerd. i-n een pamflet, d.a,t onder in Rotterclam d-emonstrerende stakers werdverspreid-. rfKloos helpt havenbarormenr', stond d.aarin te lezerr. Twee d.agen na het
sluiten van d"e overeenkomst was er aan de s-bakingsbeweging nog op geen stukken
na een eind- gelcomen. Dond-erd-ag 1 september trok een stoet.van zesd.uizend. havenarbeid.ers d.oor cie Maastunnel naa,r het kantoor van d-e Scheepvaart Vereniging Zuid
aaÍr d.e Pieter de Hooghweg op de noord-elijke rivieroever om d-aa,r kracht bij te zet-

-1ten aan looneisen, die d.e na.]<bewegang - in d.e velrechting, tlat rt net een op het
ee!§te gezioht aantleid<elijk zoethou<Iertje alleEaal wel bekeken zou zijn - veronachtzasnil h€d. De alag tevoren, woensdag 2 septeDber, nelalle het "Àlgeneen Dag:

bladrr, tlat er in de havenstaking nog geen spoor van verand.ening te bespeuren
vie1. l,IelisrÉar, zo schreef cleze krant, uaren di.nsdag I Beptenber in <le netaalinclustrie eIf beckijven met 1.000 aan wee? aan het uerk gega.an, Eaa,r op d.e avond
vaÍr alle tleg was bi j ctertien ond ernening€rÍr in het l,ÍaterÍíeggebied net zo n alikke
r

15.000 nen personeel- het werk nog niet hervat. Daalcbij Doesten dan nog eens 2J0O
&an vEur tle uerf trDe Schelde in Tlissingen, 600 van rte cluizend l!a-n van de werf
Soele in 3oInes en {100 stakers iÍr AEstelda,n worden getell. 0p cte ochtenil van
woensaLag 2 september uaren er voLgens cle berekeningen van het ttAlgeneen Dagb1a< r
nog altijd zorn ,8.000 stakels.
Dat hun acties sedert het aanbreken van de septeobe:maa^nd weer alg 'twild.rl
moeten uorden beschoui,rcl, za\ duitlelijk zijn. De fase, d.at de vakbeweg'i-ng van de
rechfuBtigheitl van hrur - overigens volkonen genegeerd.e en op een later tijdstÍp
d.oor Kloos a1s trgekkenwerk" besteropelde - eisen spr:ak, duu-nde naar }réél kort. Nedat d.e onderneners en de be stuurders in tn g€za,nenfirke krachts jlspanri:lng tle nood<iljk had.cien opgex[oryen, clie de sprJ-ngv].oeal vaÍr het arbeidersverzet noest keren,
naatte tle vakbeweging onmi rklellijk als volgende stap bekend, dat van stonde af
aan niet neer op steun uit haar kassen behoefd.e te irorden gprekend. Zij liet een
oproep tot werklneryatting uitgas"n en zij spa.nde zich vervolgens net de gebnrikeliJke en zo vaa.I< beproefde middelen iri on cle st4jal van ale srbeiders te breken.
voor het front
Eén van die mièdelèn was, d.at haar vertegeruroordigers n i e t
van de stakers verschenen, naar alat zij d.e arbeialels in kleine groepen, her en
der cloor de Eteal Rotterdaro en tt ln/aterweggebied. verspreÍd. biieeDriepen. In rlergeIijke kleine vergacleringen - vooral uannee! men, gelijk geschied.de, ex zorg
voor tlraagt I èat zich tussen de aaÍIrèzigen ook een kern van net tle val<beweg.ing
verl§iochte kaalerleden bevindt - is het doven van de striidlust een gernakkelijker
karwei clan op rn na s sa-bjj eenkonst I waa^r iedere aanwezige zich tastbaar deel van
tlie uassa voeLt, híÉr kracht bespeurt en noreef gpsterkt $rorilt zo hij r*a,nkelmoeriig tlreigt te worden. Dat die methode de bestuurders direct grote successen otrF
leverde, kan bepaalcl niet LÍorden beseeril. ïJas er hier en rlaar van werkJrervatting
splake, elders breidde de stakingsbeweging zich ook ueex u-lt. Arbeitlers van WiIton- Feijenoord, díe net bussen naar Vlissingen waren gered.en, wisten daar het personeel van d.e werf rrDe Schelderr in de actie te betrekken. Inplaats van aa.n de
strijd in het Waterweggebied hun adhesie te betuigen en slechts voor één uur hèt
uelk neer te leggen, g:ing de Vlissingse werf vollerlig p1at.
Eet begon allenaal op dinedag 2! augustus omstreeks drie uur rs midclags op
ile verf va.n !íílton-Felienoord in S chieala^x0. De directe a"anleitling was het probleem
vaÍr ale koppelbazen, d.e ond eraarutemers, die in het schreeur enal personeelstekort
voorzien door het aanÍ,verven van arbeid.skrachten, die minder geschoö1d. ziin dan d.e
vaste arbeiders, Er€lEr beter - en soos veel beter - betaalcl woïd.en. l[aar achter
rlie tlirecte aanleialing scholen diepere oorzaken. Peof. d.!. P.J.A. ter Eoevenrclie
zeven ja€,r geleden - in op<iracht vanr d.e scheepvaartveren:ig'ingen Noord en Zuitl en
vari ale va.kbonden - tn diepgaand socÍo1og'J.sch onderzoek voltooicle naar cle arbeidsproblenen in ale twee grootste Nederlandse havens 2), heeft in een intervie! net
ItDe Volkskrarit'r gezegdrdat I'het eigenlijk verbazingwekkendl nag heten, ttat de Rotteralaxose haven een betrekkelijk lange periode van sociaLe ruet g€kenal heeft'r en
dat rrdezelfde klachten, die de Rotterèa.rnse havenarbeid ers tien jaar geleden ook
aI spulden, te weten: de autoritaire gezagsverhoudingen, d,e onreg€IEatige werktíjden en tle zÍraarte va.n het werk, dat bovenriien vuil en gevaarlijk is, nog altijd
volkonen reëeI zijn. " De situatie zoals hii hen schetst, en die tloor iedere haven-

1) Dr. P.J.A. ter Hoeven,
Leiden, 1961.

ttHa.venarbeid.ers van Amsterdam en Rotterd.amrt,

4arbeid.er - na,aï óók d.oor arbeid.ers in andere becirijf ssectoren - in nog veel somberd.er kler.lren en veel krasser termen zou }n:nnen word.en geschetst, verklaart,
waarom d.e op d.e werf Wilton-Feijenoord. begonnen actie z:-c}r als een lopend. rnrurtje
uitbreid-de.
In de str{jd. gr-ngen achtereenvolgens d.e arbeiders van: d.e Rotterd.amse Droogdok Maatschappij, haar cLochteronderneming d.e reparatiewerf "De I'Iatenreg", de werf
rrcustorr in VLaard.ingen, de scheepswerf De Jong in Schiedam, de werf Niehuis & v.
d. Berg in Rotterd.am, de n'rachinefabriek Swartouw aa,n de Rotterd.amse Waalhaven,
d.e machinefa,briek VLaard.ingen-0ost, het const:rrctiebed.ri jf De Vries Robbé in Gorinchem, de werf van Piet Smit in Rotterd.a.rm, de scheepswerf en machinefabriek
rrWaa,fhavel:tt. Hoe goed. d.e I'I.R.C. ook geïnfo::neerd. moge ztjn, varr d.at wat de arbeiders beziel-t begrijpt z1i, als braaf burgerlijk blad., weinig of niets. Ze schrijft,
dat d.e snel-Ie uitbrej-d.i-ng van de staking ztch voltrekt ttgeheel tegen d.e verwach-

ting

inrt

faard.

rvoorzítter van d.e Algemene

.

0p d.ond.erdag 27 augustus gaat ook d.e werf rrGustot' in Slikkerveer plat en
slaat d.e beweg'ing over naar Àmsterd.a^ur, waar het personeel van Verschure & Co d.e
arbeid neerlegt. 0p vri jd-ag 28 augustus breid.t d.e staking ztclt uit naar alle haven- en overslagbed-rijven in rt 1,/aterweggebied-. In Amsterd.a^n is op d.ie d.ag behalve Verschure ook de Amstercla"rnse Droogd.okmaatschappij in d.e strljd. betrokken. Het
aarrtal sta.kers d.at op d.ond.erd.ag 27 augustus '15.000 bed.ra,agt, is vrijd.ag 28 augustus 23.OOO en za,terdag 29 augustus meer d-an J0.000. Irurid.d.els zlJrr er ook korte
stakingen geweest bij Fokker in Amsterda^n en - na,ar d.er[íinschoter Courant'f r,;reld.t
bij cle Rawi in \,r/inschoten.
0p de morgen van zaterda"g 29 augustus is d.e situatie nog altijd. dusd.anig,d.at
ttHet ParooLrr varl een rrvrifderr actj"e spreekt. Het ttRotterda,ms Nieuwsblad-tt bericht op d.iezelfd.e d.ag;rrDe vakorganj-saties vaJr arbeiders bij d.e havenbed.rrjven be1eg'den gisternricd.ag (dat is dus'.rrljdagmidd.ag 28 augustus, red.. D & G) een spoed.vergad.ering in Den Haag. Daaraan nainen d.eel d.e heren A. de Boon, tweed.e voorzj-tter van het i\tr.V.V., l,l. Zond-ervan, voonzitter van d.e Metaalbed.rijfsbond., B. LieBed.rijf sgroepen

Centrale en \,,L HuIsker, voorzit-

ter van de Nederl-and-se Bond. var:. Vervoerspersoneel . Zíj gingen uiteen zond.er een
stand.pr:nt te hebben ingenomen. Open bli jf t d.us de vraag of de vakbond en zich wel
of niet achter d.e staking opstellen.r? 0p maarrd-ag 11 augustus d.eef t hetzelfd.e

ttRotterd.amsch Nieuwsblad.rr mee, dat d.e vakbond-en van havenpersoneel ttzich zaterd.agayond. na langd.urig vergad.eren achter d.e havenstakirrg opste]-rlenr' . Maar in d",ème ed.itie van hei "Roiterd.amscir }lieuwsbladr' ('t * maand.ag J1 augustus) prijkt
ond.er een vette kop het nieuws, d.at d.e bond.en in d.e metaalsector met ingang van
d.ie d.ag geen uitkerir,,ger,. meeï aan hr:n led.en zulIen d.oElWij hebberr hierboven aI ui-teen gezet, dat en \^raaïom naar onze mening d.e bond.en zi-cln op geen enkel tijd.stip achter d.e stakers hebben geplaatst. Waarmee men
in het gehele verloop van de actie te d.oen heeftrd.a-b is een uiterst korte period.e in d.e nnetaalsector duurt ztJ iets langer dan in het havenbed.rijf - waarin d.e
vakbeweging alleen maar d- e s c h ij n poogt te wekken d.at ztJ aan d-e kant van
de arbeid.ers staat. fn ttrezen is zíj, naar wi.l a] geconstateerd. hebbenr op iets geheel and-ers uit.
Dat levensgrote verschil tussen schi jn en wezen ]eid.t er toe,
clat zi j , om de schijn te bewaren haar toevlucht moe t nemen to t ond.uideljjkheid. . De
metaalbedrijfsbond.en bi;voorbeeld zeggen niet, dat ztj bereid. zi.jn om de stakers te
stermen, d.och zLj verklaren, d.at zLJ hwr led.en niet willen ad.viseren om weer aarn.
het werk te gaan. Àls ztj vervolgens met d.e werkgevers aarr tafel gaa.n zitten, dan
komen zti niet met d.e eisen d.er (niet eens d.oor hen geraad.pleegd.e) stakers voor
d.e dag, maar met eigen eisen. De overeenkomst die ze sl-uiten word.t, om met d.e
woord-en van het t'Algemeen Dagb1ad." te spreken, "door de arbej-d.ers varr tafe] geveegd..rt De metaalbond.en menen daarop, d.at d.e schi jn al weer larrg genoeg is opgehoud.en en spreken nu openli jk uit, wat d"e arbeid.ers op grond. van d-e praktische
houd.ing d.er bonden a} begrepen had.d.en: C.e vakorganj-saties zijn tegen d.e staking.

dL5-

later, op de avond. van d.insdag 1 september, volgen de hoofd.besturen van
d,rie velsroersbond.en het voorbeeld. van hr:n collegar s in d.e metaal . Zii besLuiten eveneens een oproep tot werkl:enratting te }aten uitgaan. 0p woensrlagochtend.
2 september schriift d.an d.e ftVolkskrant", dat d.e staking in d.e havens rru'eerrr wild.

Eén d.ag
d.e

is.

De grote stakingsbeweg:ing van eind. augustus o beg:in september heef t bijgevolg
d.rie drrldeli jk te ond erscheid.en fasen. In d.e eerste fase is d.e actie ttwildrr ; cle
tweed.e fase is d.ie van d.e onduid.elijkheid.: het wezenlijk ka.rakter vÉu:t de strijd.
word.t versluierd door d.e omstand.igheid., d.at d.e vakbeweging d.e schijn wi1 wekken,
d.at zij samen met d.e arbeid.ers in beweging is gekomen, fn werkel{jkheid. is ztJ in
al}erijl begonr:.en samen met d-e ond.ernemers d.e d.reigende vloed. te keren.In d.e derd.e fase heeft èe rrakbewegrng dan definitief het masker laten vaIIen, het rookgord.ijn is opgetrokken: d.e actie is ttwildr'. Kenmerkt d.e tweed.e fase zj.cr.l. d.oor een
wat geringere activiteÍt vÉuo d.e arbeid.ers het is d.e periode vart d.e gesprekken
achter gesloten d.euren, waa.raan ook d.oor drie ministers d.e heren Witteveen,
Roo1vlnk en Nelissen - word.t d.eelgenomen, in d.e eerste en d.e derd.e fase kennerkt
d.e beweging ztch d.oor een optred.en van d.e arbeiders z e 1 f , een optred.en, d.at
d.e stri jd op karakteristleke lqjze d"oet verschilLen van elk soort actie, d.at d.oor
vakorganisaties word.t geproclameerd..
Ï/at voor het spontane karakter der gebeurtenissen allereerst typerend ist
d.at is het feit, d.at het verzet pas langzaam en aarzelend. op gang kont' ÀIs d.e
nieuwbouwafd.eling vatrr d.e werf hlilton-Feijenoord. het werk in een opwelling heeft
neergelegd. na op een vïaag aan d.e afdel-ingschef inzake d.e kgppelbazen een. onbevred.igend. arrtwoord. te hebben ontvangen, d.an d.uurt het nog enige ti jd. eer ook de
and.ere werfafd.elingen meegaan. Dat het d,aarna opeens in een razend. tempo gaat is
d.an med.e een gevolg van d.e eigen activiteiten en inltiatieven van d.e stakers. De
arbeiders van \dilton beantwoord.en met hoongelach een oproep van d.e d.irectie om
d-e arbeid te he:rratien ( een oproeprd.ie bestuurd.ers waarschijnlijk t'in stud.ierr zovd.en hebben genomen); d.e lJilton-arbej-ders maken ztch, onmid.d.ellÍjk van d-e toegangsheklcen meester en ztj trekken ook d.e straat op om een beroep te doen op d.e solid.ariteit van d.e arbeid.ers van d.e scheepswerf De Jong. Zíj beramen plannen om met
bussen na.a.r d.e Verolme-werf te gaan, zrJ verschijnen i.::d.erd.aad zélf bij het bedrijf
varr Swartouw aan d.e WaaLhaven. Dat de werf "De Scheld.err in Vlissingen plat gaat
spruit voort uit een d.ergelijk optred.en van d.e Wilton-stakers.
De krarrten spreken van 'rintimid-atierf , zond.er op te held.eren hoe enkele tientall-en met bussen aangevoerde stakers een aantal van 23OO ma^n rrScheld.stt-peïsonee1 zou Isínnen intinid.eren. Zíi blijverl varl intimid.atie spreken, ÏÍaJlneer in d.e
d.erd.e fase géén kentering in het stakingsbeeld. komt. Z\) beweren, d.at d.e oveïgrote meerd.erheid. van haven- en werfarbeid.ers na 1 september wel tot werkl:ervatting
geneigd. is, maa,r d.oor een kleine mind.erheid. geterroriseerd. wordt om te blijven
staken, Hoe d.at d.an kdn, word.t er niet bijverteld..
De N.R.C. raaJíIvankelijk zo realistisch in haar lrÍeeïgave van feiten en geber:rteni-ssen, zoekt een verklarlng voor het voortduren v€u3 d.e staking in het optred.en van bepaalde agitatoïen. Hoewel d.eze krant eerst d.e werkelijke positie van d"e
bond.en volkomen juist gekarakteriseerd. heeftrontkent zi3 @s
Ae daaruit voortvl-oeiende konselqíentj-es. Zíj betwist, d.at Itd-e bond.en hun greep op de werlmeners
hebben verlorenrr en komt met d.e bewering a,and.ragen, d.at het - notabene eerst tijd.ens d.e staking gevo::rrd.e comité Arbeid.ersma,cht Haven I'tot staking a,artzettt .
Hoe het dan wel te verklaren is, dat zot 11 comité invloed. heef t op duizend.en arbeid.ers in d.e haven, kan d.e N.R. C. ook niet verkl-aren. Zii acht het all-een maaJr
rrverontlllstend." , Dat zot n comité ?tArbeirlersmacht Havenil d.at d.ingen tot stand.
,
d.enkt te krlrnen brengen, d.ie de arbeid.ers zé1f bij hr:n spontaan optred.en a1 lang
veel beter tot stand. hebben gebracht , d.at zo rn comité , d-oor zi jn optred en eerd.er
een gevaar voor de strijd.eenheid vonnt d.an dat het d.ie bevord.ert, d.at zpn zaken,
die aan het waakzame oog van de N.R,C. volkomen blijken te ontgaan. Volgens d.e
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N.R.C. z:-Jrl er - via d.at comlté machten aan het werk, d.ie eï belarrg bij hebben,
d.at er 1n d.e Rotterd.arnse haven iets kapot gaat. Volgens prof. Ter iloeven echter
moeten d.ie machten in d-e kringen der Ïravenbaronnen en Roti;erd.amse ond.ernemeïs
word.en gezocht. Die hebben, zegt htS, uit puur kapitalistisch eigenbelang een aïbeid skllmaat gehandhaaÍ'd. , \taartegen d.e arbei-d.ers op een gegeven moment wel in
verzet moeste,n komen.
Een blad. d-at er een betere kj-jk op heeft is het weekblad. rrDe Nieuwe Linierr,
Het zet naar aanleid.ing d.er gebeurtenissen in zijn n-un'rrner van 5 september een betoog op, d-at er op neerkomt , d.at d-e stakÍngen d.irect voortspruiten uit de po sitie d.er arbeid.ers als loonarbeld-ers in de kapitalistische samenleving, uit hr:n
positle al-s l-everanciers var'L arbeid"skracht, waarvan voor d.e rest sLechts d.ienstbaarheid. en ond.ennrcrpenheid. l+ord-t verwacht. f,iet d.ie uiteenzetting zijn vre het
eens, zoals I^Ie het ook eens ztyn met frDe Nieuwe Liniett, d.at het ni-et een maatscha.ppelijk inzicht is, dat d.e stakers d.rijft
in tegenstelling tot het comité
I'Arbeid.ersmacht" wel-Iicht,dat dan juist dóírd.oor veel- mind.er
'rvat'r op de stakers
ooit zaL kri,jgen d.an de N"Ii.C, vooï mogelijk houd-t ma,ar d.at d-eze, de stakersr op
peïsoonlijk voord.eel uit ztjn.
rrHet gaatrr , zegt ItDe Nieuwe Liniert, ttin d.e ha,vens niet orn het ontkrachten
of het afbreken van een stelseJ, maar om eruit te halen wat er in zit.fr Dat z:-jn
we al-weer vol-komen eens rt.--t d.it weekblad.. Maa,r als trDe }Tieuwe Linierr d.an conclud-eert, dat t' je daarom d.ie stakingen ook niet revolutionair kurtt noemenr' , d.ón verschillen we van mening. "De Nieuwe I.,inie'f meent blijkba,ar, dat een staking alleen
ma,ar dan |trevol,utionairrf is,vlanneer d-e staking ztch d.e omver:xrerping d.er gevestigd-e ord.e ten d.oe1 stelt. Dat is een dwaIing. De stai,rlngen in d.e havens en niet
all-een die zijn daarom revolutionair, omd.at d.oor dÍt soort acties, ook aI ztJn
d.e betrokkenen daar ze1.f vols trekt ni et op ui t.
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MAAR

OiviGEKEERD
IN HET orgaan van d-e Ferleratie trraJI
Jongeren Groepen in d.e Partij van d.e
Arbeid. schreef onlangs een zekere And-ré Kruré: "De stud"entenbewegi-ng heeft
op twee pr.mten gefaald-. De arbeid-er
heeft ztclt niet met haar weten te
id.entificeren. De -r,rad-i-tionele a,chterban j- s verioren gega.an. rt
Van d.e " trad.i tionele achterban"
d.er stud.entenbeweging weten we r+einig
af en kunnen wl niet ocrd-elen. Omtrent

haar verhoud.ing to t d.e arbeid.ers zr jn
vrij een and-ere mening toeged.aan d.an
Krrné . Naar onze mening i- s he t onjui st
om te beweren, d.at d.e arbeiders zteh
niet met het streven d.er stud.enten
hebben kunnen id.entificeren. Het is
juist precies omgekeerd-: d.E-' stud.enten
ztjn eï tot dusver nergens i-n geslaagd
ztch ook maar enigermate in cle wereld.
d.er arbej-d.ers te verplaatsen en d.e
stud-enten spreken een taal, d-ie voor
d.e arbeiC.ers vo l strekt onverstaanbaar
i s , o ok in d.i e gevaIlen, waarin zLJ
de stud.enten - ztch van het intellectuelenjargon hebben weten te bevrijden en gewoon Ned-erland-s praten.

De med.ewerkers van "Daad- en Ged.achterr geven niet alleen hurr. financiële bijd.rage,
d.och ook zeer veel van hun vrije tijd.. Zli beklagen ztch d.aarover niet, d-oen I t al1en zel-fs met liefd-e. ivlaar het minste wat we varr onze lezers lcurenenvrÍagen is wel
dat ze op tijd. een geldelijke bÍjd.rage overmaken. Hebt u d.at al gedaan?
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STEEDS

DE IN LOOiVDIENST werkz€Lme taxi-chauffeurs in Utrecht zijn een bittere ervaring rijker. In d.e nacht van d.insd.ag 2l op woensd.ag 26 augustus geloofd.en zij nog,
d.at een vakbond.,
wa^nneerd.ie maat eenriaal ond.er zwaTe d.rukvan ond.er-op
geplaatst werd.; wel gedwongen zou kunnen word.en om zich tot spreekbuis van d.e
aangesloten Ied.en te maken. Nóg vaster geloofd.en ztJ op dat tijd.stip, dat wanneer
onverhoopt b e p aa 1d.e bond.en doorniets te bewegen zoud.en zijnom samen
met d.e arbeid.ers front te maken tegen d-e onclernemersr à rr d. e ï e r €r i-n hr:n
ogen b e t e r e bond.en d.aartoe wél- bereid. zoud.en ziin. Niet meer d.an vijf dagen
zijn voldoend.e geweest om hwr d.e sbetreffend.e ve:nvachtingen als een illusie te ontmaskeren. Tijd.ens Iï1 emotioneLe nachtvergad.ering in het Utrechtse CSB-gebouw, gehouden van maandag 31 augustus op d.insd.ag 1 september, kwa^m aan het licht, dat
ook de bii het itniet erkend.et' 0.V. B. aangesloten vervoersbond, als puntje bij paaltje komtr zich niet tot d.e tolk van d.e chauffeurs wenst te maken. Waarin d. i e
organisatie ook vaJl d.e erkend.e organisaties moge verschiLlen t zi heeft ermee gemeenr d.at zti geenszi-ns exponente van d-e arbeid.ers is, d.at ztJ een eigen leven
leidt en een eigen weg gaatl die op beslissende momenten een 6ndere weg blijkt
dan d.ie langs weLke d.e arbeid.ers marcheren. Waarin het OVB en zijn vertegenwoordigers va.rr d.efrerkend-ett organisaties verschÍIlen, dat is, d.at ztJ d.e s c h ij n
op ztch lad.en rad"ikaler en strijd"vaardiger te zijn d.an Lanser, Kloos of MerteÍls.
Dat schifi bed.rieglijk is, d.at wisten tot voor kort d.e bewoonsters vaÍt zeker soort
vatrIr ond.er d.e rook van Utrecht in de Vecht gelegen, vroonschepen blijkba,ar beter
d.an d-e chauffeursr d.ie in hirn taxi's een d.eel var:. haar cliëntele plegen Le ver-

voeren.

In

d.e

nacht varr 25 op 26 augustus

d.ert veïvoersbond.en

precies

d.

i e

van d.e d.rie I'erkenmen varl hen verwachten mocht,

na.men d.e bestur.rrd.ers

houd.ing aatrt?d.ie

eenhoud.ingd.íe 1o gi s ch voortsprootuit d.e feitelijke positie vandevakbeweg"j-ng in d.e br:rgerIÍ jke maatsehappij. rru moet niet vergetenft, zet d.e heer De
B:ruin van d.e bij het I\lAf aangesloten NW, "d.at wij contractpartzrers zin en sJechts
via d.e rropenbreek-clausulett in d.e c.E.o. I«:nnen hand.elerf.... Wij kunnen ook geen
staking uitroepen aIs uw eisen niet word-en ingewilligd,.t' 0m d.ie hard.e waarheiö
wat smakeli jk te verpaldsen, voegd-e d.e heer De Bruin er haastig aan toe, d.at d.it
geenszins wÍ]de zeggen, d.at hij en ztyr collegaf s-bestuurd.ers niet achter d.e eisen
vart d.e chauffeurs zoud.en staan,
Die smakeli jke verpakking leidd.e er echter niet toe, dat d.e chauffeurs datgene wat d.e heer De Bruin hwr voorhiel-d. ook zondeï meer wensten te slikken. Zii
d.emonstreerden een duid.elijk wantrouwen in z:-yn bed.oeLingen. foen was het PauI
Brehm van het OVB, d-ie zoals een van d.e Utrechtse kranten het uitd-nÈte 'fhet
schijnhaar verlossende woord. spïakfr: I'AIs d.eze organisatÍesrr, riep hij, op d.e bestuurd.ers d.er erkend"e bonden wijzend.e , ttvóór 1 september niet met uw eisen uit de
bus komenr rneem ik d.ie eisen over en dan gaan we 2 september ónd.ere d.ingen d.oen.'f
Dat kón op dat moment voor d.e aanr,'Íezige chauff elrrs, die uitstekend op d.e hoogte
waren van d.e acties, waÉ,rmee Brehm in sommige plaatsen sueces oogsttel irrààr één
d.ing betekenen. DÍt namehjk, d.at hij hun alle ster:n toezegd.e bij rn eventuele staking. In die geest werd. het ook opgevat d.oor een verslaggeefster van het Utrechts Nieuwsblad, die d.e bewuste vergad.ering bijwoond.e en met d.ie woord.en het
optred.en va^n Brehm weergaf in haar krant. ttHij won er"r za constateerde een verslaggever van hett?Nieuw Utrechts d.agb1ad.tt, rrop voorharrd. een hoop sympathie v€u3
d.e ontevred.en chauffeursrr mee. fn welke mate bleek nog voor afloop der bijeenkomst. Staand.e d.e vergad"ering sloten zJ-ckr zeventien tot d.an toe ongeorgani.seerd.e
chauffeurs aan bij het 0.V.8. Wat d.ie zeventien bezield.e werd ond-er woord.en gebracht d.oor de chauffeur Montijn toen hij zijn makkers toevoegd.e; I'Afs jul.Lie allemaal georganiseerd. zoud.en zin, dan had.d.en d.e bonden al- lang gelopen!'t Montijn be-
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ker.nelÍjk, dat s1echts d.e georganiseerd.e 1 e d e n d.e bestuurd"ers ond.er
d.ruk zouden krmnen zetten, Af s dat zo is, was blijkbaar d.e conclusie van dÍe zeventlen, d-an zal d.ie druk toch het meest effectief zijn bij d.ie bond., die van d.e
aanvang af al veel d.oortastend-er is d.an ztjn concuïrenten.
V j- jf d.agen later bleek aan wel-k een verg'issing zal ten prool waren geweest.
Deze1fd.e Paul Brehm, d.ie nog op 26 augustus in d.e zeer vroege morgenuren actie
in het vooruitztcltt steld.e voor het geval de rrerkend-e" organisaties nj-et met d.e
ej-sen d.er chauffeurs ui-t de bus zoud.en komen, noemd.e toen in het overleg met
d.e Ratax en d.e Utax ind.erd"aad mind.er bereikt werd- dan cle chauffeurs verlangd. had.den - een actiettop d"it moment niet zinvol-rt. Daannee, constateerd-e hetirlTtrechts
Nieuwsblad.tt, rrverdween een groot d.eel van d.e zekerheid., die cle chauffeurs tot
dan toe gevoeld. had.d.en.'r Als gevolg d.aarvan boocl hei resterend-e deel van d.e vergaderi-ng het beeld- van d-e grootst mogelijke ver$rarring.
Het "Nieuw Utrechts Dagblad-tr kenneli jk bitter weinig vertrouwd. met situaties, zoals d-ie uit d.e positie va.n loonarbeid.ers enerzijds, vakbonden and.erzijd"s
plegen voort te spruj-ten schreef op 1 septembera rrEen kleine hond-erd. Utrechtse
taxi-chauffeurs hebben vannacht in het CSB-gebouw d.rieënhalf uur hun grote onderIinge verdeeldheid. ged.emonstreerd.. f' Wat d.e bewuste vergad.ering in het CSB-gebouw
d.oe1d.e

in werkelijkheid. d.enonstreerd.e, d-at was d-e manier, waaïop d.e bonden, met inbegrip
van een zogenaamd. d-oortastend-e en strijdvaa,rd-ige bond, verd-eeldheid. in de rijen

arbeiders z,aaneri.
Wij spraken, de dag na d.e bewuste nachtvergad.ering, in Utrecht met iemand.,
d.ie op grond. van het in het 'rNieuw Utrechts Dagblad.Í' afged-rukte "verslag't de mening verkond.igd"e, Cat van Ce bond-en niet verwacht kon worden, d.at zrJ konsel«r,rent
aerr d.e d.oor de chau-ffeurs opgestel-de eisen vasthiel-d-en, ómdat die chauffeurs
zéLf het daarover onderl-ing blijkbaar allesbehalve eens h/aren. Met een d.ergelijke
uitspraak word en d e d.ingen precies op hrxr kop gezet.Niet omdat d.e chauff eurs ond-er efkaar van mening verschild.en hebben d.e bond,en niet aan d.e eisen vastgehoud.en, maar doord.at d.e bond-en niet aan hun eisen vasthÍeld.en en met na.rrle d"oord.at
het s c h ij n baa r verlossend-e woord. d-at Paul Brehm op 26 augustus sprakin
het geheel niet gestand. werd. ged,a.an cntstond.en er meningsverschillen ond.er d.e
d-er

chauffeurs.

ind.erd.aad- de bond-en de ei sen d.er chauf f eurs n i e t ten d ele hebben
omd.at d-aarover door die chauffeurs toch zeer verschillend. werd. ged.acht, d-at met and-ere woord-en - het verband. tussen het optred.en der bestuurz6 ligt als d.e d.oor ons ged-ers en d.e verhrarring ond.er d-e arbeld.ers n i e t
sproken Utrechter steld.e I ÍLààT zó als wij het zopas geconstrueerd- hebben, da,arvoor ztjn twee bewljzen aan te voeïen.
In d.e eerste plaats is er het op d.it purli a,lthans wel- zeer d.r.l-idelijke
taal sprekend.e versiag i-n rt "Utrechts Nieuwsblad-" (niet uret het zopas geciteerd.e trNieuw Utreehts Dagblad.tr te verrnrarren) varl 1 september. Behalve d-e reed.s hierboven aangehaald-e med.ed-eling, dat de onzekerheid. bij d.e chauffeurs pas ontstond-,
n a d- a t Paul Brehm d.e rloor hem gewekte verrsachtingen in scherven had" g:esme-

Dat

laten vallen,

ten, schrijft

d.e "Nieuwsblad."-verslaggeefster ook;
t'ITad.at d.e heer De Bruin va,n d.e Nederlandse Bond voor Yervoerspersoneel van het lSW d.e voorstellen van d.e werkgeveïs had- voorgelezen,
werd- besl-oten tot een schriftelíjke stemming. De chauffelrrs, toen nog
strijd.lustig, wezen d-e voorstellen tegen het ad-vi-es van d.e d.rie vakbond.en en tegen het ad,vj-es varr Paul- Brehm van de onafhankelijke bond" LBV
met 69 tegen en 18 stemmen vooï, van d.e hand-. "
Aan d.e hand. van deze informatie laat z:-clt de gang van zaken nauwkeurig vaststel-Ien. Al-s d.e heer De Bruin d.e kaarten op tafel heeft geIegd., blÍjkt 747i van de
aanwezi-ge chauffeurs onverzwakt vast te houden aan het totale pakket van d.e gef ormuleerd.e eisen. Dat óók Paul Brehm tot hen behoort, clie ad-viseren om d"at niet
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d.oen, lcarr mogelijk we1 verklaren, d.at 18 aarrwezigen bereid, bleken de voorstellen van d.e werkgevers te aanvaard.en, maar vaJr. een schokeffect kan op d.6t moment
nog niet word.en gesproken. Een percentage va^n 26 voor wat betreft het aantal d.er
kf einmoed.igen is nlets bi j zond ers bij zulke belangrijke zaken. Staken is tenslotte
geen lolletje,
maar een zeer ingrijpend.e zaak in het arbeid.ersbestaan, Tot het
harrteren va^n d.at ingrijpend.e mid.d.el was dus l{ia van d.e o.s,ru€zige chauffeurs bereid.. Dat zott zo kan men red.eneren - het eind.e der vergad.ering hebben kr:nnen
betekenen. Op het ogenblik d.at de chauffer:rs op het kaartspel varr d.e heer De
B:ruin en d.e werkgevers hun laatste troefkaart wierpen, zou d eze hebben lcunnen op-

staan met d.e woord.en: ItBeste vriend.en, hier scheid.en z:-cln onze lregen. 0nze hand.en zi jn nu eenmaaL gebond.en d.oor d-e G. €1. o. Gegroet ! Doet u maar, wat u op grond.
vatrr uw eigen verantwoord.elijkheid voor noodzakelijk houd.t en wat u meent niet te
moeten laten! 'r En daarop zoud.en d-an d.e chauffeurs hebben kunnen antwoord.en: t?Je

noemt ons weJ t beste vriend.enr , zoal-s ju11ie d.at altijd d.oen, maar 6nze vriend.
ben jij niet. De groeten!"
Maar wie zo red-eneert, d.ie heeft alléén maaï oog voor één fi:nctie van d.e
vakbewegrngr namelijk d.ie var) officieel overlegorgaanr er d.ie ztet volkomen over
het hoofd., dat aan d.iezelfd.e, als overlegorgaan fi.urgerend.e vakbewegrng in d.e
naatschappij 66k nog een and.ere roL is toebed.eeld., te weten dle vart hoed.ster d.er
sociale vred.e. Niet slechts als ond.erhand.elingspartner van het ond.ernemerdom
treedt zt1 op r rrraar tevens als veiligheid.sinstituut, dat tot taak heeft bU tild en
wijle of wel- een da,m op te werpen tegen een dreigende stroom van proletarisch velrzet of we1 deze in voor het kapitaal passend.e kanal-en te leid.en. En ind.achtig
aa.n d.ie tweed.e taak l-ieten d.e heren De Bnrin c. s. het eï d.aar in Utrecht in d.e
nacht van d,e eerste september nj-et bU zitten. Daarom was d.e vergad.erj-ng niet uit
nad.at èe chaufÍ'ei.us zj-ch eennaal met 69-lA stemmen tegen d.e werkgeversvoorstel-Ien en met and.ere woord.en vóór staking hadd.en uitgesprcken. Integend.eel, het eigenlfuke7 rnàer zwaarste, werk van d.e heren bestuurd.ers begon toen pas goed..
Toen een redacter-rr van het Àlgemeen Ned.erl-and.s Persbureau in d.e }oop va,n
d.insd.ag 1 september van d.e nachtel\jke gebeurtenissen in het CSB-gebouw een korte
samenvatting gaf , toen meld.de hi j, d.at een dreigend.e staking van d.e Utrechtse
taxi-chauffeurs was afgewend. Z:ln zakelijke meded.eling was vol-komen juist, maar
in zLJn uiterst summler, precies vijftien regels teIlend. bericht werd. er met geen
woord. oveï gerept , h o e d.at d.an wel geschied. was. Een ie twat groter stukj e in
het 'rNieuw Utrechts Dagblad.rt zweeg, d.aarover eveneens in aIle talen. AtrIeen in
het 'rUtrechts NieuwsbLadrt werd. t n tipje van de sluier opgelicht en alleen d.e lezeïs van d.ie krant kond.en zích een, ztJ het uiterst gebrekkig, beeld. vornen veul
d.atgene wat er in de nachtbljeenkomst van bestuurd.ers en chauffeurs nu eigenlijk
gebeurd. was.
Na d.e stemming over d.e voorstellen der werkgevers g'ingen in het CSB-gebouw
d.e slulzen d.er weLsprekendheid. wijd. open. Niet d.irect d-e welsprekendtreid. van d.e
bestuurders,maar allereerst d.e welsprekendheid. van die enkelingen ond.er d.e werknemers, d.Íe op grond. van een Langzanerhand. we1 wat beschimmeld-e trad.itie ond.anks
alles nog sterk emotioneel met d.e vakbeweging ztch verbond.en voelen. Een zekere
Jarr Gielis was het, d.ie ztyn collegar s eï op wees, d.at een staking hun geziru:en
van alle i-nkomsten zov beroven, omd.at d.e d.rie erkend.e bond.en, als ond.ertekenaren
vem. d.e c.&.o. nu eenmaal niets zoud-en kunnen d-oen. En nadat d-ie tijdbom ond.er het
moreel ged.eponeerd. was, wa,s het PauL Brehm - d.e man, d.ie d.e meeste sympathle hadweten te verwerÍ\ren en dus voor d.ie taak het meest geschikt was d.ie met zwaa!
geschut d.e eerste bres sloeg in d.e geled.eren.
Er is een tweede bewijs, dat n i e t d.e pas ter vergad.ering d.oor d.e vakbond.en te*eegffbraÈtg - verdeeld.heid. ond.er d.e charrffeurs d.e oorzaak is geweest,

tr.,mond.erhand.e1ingenmetd.epatroonsd.eeisva^l1eengaÏand.e week hebben laten val-Ien. NBv-bestuurd.er De Bnrin heeft
verd ed.ig'ing van dat f eit verkla,ard., d,at het ge schied.d e " omd.at d.e
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vakbond.en varl mening ztJrr, d.at een d.ergelijke garantieregeling vel:vrezenlijkt moet
vi-a d.e nieuwe c.a.o., d.ie op 1 april 1971 varr kracht moet word.enrt. 0m d.e
uiteraard. bittere pil voor de chauffeurs wat te verzachten, voegde hij ey aan
toe: rrDe garantieregeling besl,aat nergens in lrTed.erLanclf t .

r+ord.en

Hoe schraal d.ergeiijke troostwoord.en v.rel víaren, d.at was echter bfj voorbaat
vergad-ering van 26 augustus door Paul Brehm i-n het licht gersteld-. Die wees
er toen opr d-at er ond.anks het bestaan van een Iand.eli jke c &. o. in Ned.erland
niet slechts 117 verschillende taxi-tarieven zintmaar dat ook steden a,Is Rotterdam, Schied.an, Den Haag, Eindhoven en Groningen regelingen kennen, d.ie van d.e
larrd.elijke c.à.oo afwijken, zodat d-erhalve ]ret feit, dat nergens een garantieregeling bestaat geen enkele red.en behoeft te wezen om d.eze eventueel in Utrecht
niet in te voeren. ItHe t land-elijk contractt? , aldus Paul Brehm op d-e 26e augustus ,
tfis een lachertje, een onverteerbare za,ak, van nu1 en generlei waard-e. U moet rn
grond. in uw loonzakje vind.en inplaats van een nietje".
Maar toen de werkgeveïs
tenslotte met voorstell-en uit d.e bus k,"vamenrd.ie in d.e praktijk niet ineeï betekend.en d.an een verhogj-ng van nog geen tientje i-n d.e week, toen sprak PauI Brehm opeens niet meer oveï actie voeren, d.a,t hij eerst d.e enige mogelijkheid. genoemd. had.
om d-atrrnietjett te d-oen verdwijneïf. Integendeel-, hÍj achtte actie plctseling zorF
d.er zirt.
Zoals gezegd., het sloeg een bres in d.e geled.eren. ItIaar er kon niet gezegd
vrord.en, dat de bond.en d-aarnee al d-e volled.ige zege behaald. hadclen over de strljd-wil der chauffeurs. rrllr ontstond-en", schrijft het frUtrechts Nieuwsblad.fr; rremotionele d.ebatten en tenslotte werd. (voor d.e tweed.e keer dus, red. D.& G.) schriftelijk gestemd over wel of niet actie voeren.lr Het besluit tot die tweed.e stemmi-ng
kan niet and.ers gekarakteriseerd. vrorden dan af s een geraffineerd.e poging om d"e
chauffeurs af te brerrgen van d.e marsroute, d.ie in d.e vergad-ering van de 26e augustus met krachtige steun van raul Brehm - r^ras uitgestippeld. Die route was
d.uidelijk beschreven: a1s d-e bonden v66r 1 september niet met d.e eisen der chauffeurs vooï d-en d.ag ku'amen en bij d.e werkgevers d.e d.oor hen verlangCe lonen had.d.en
losgepraat , d6rr zou eï actie worden gevoerd.. h/at er volgens d.ót prograrn derha }ve
in d.e vergad.ering van 1 september na d.e stemming over d.e voorstellen had- d.ienen
te geschied-en, d.at was niet een poging wagen of er via een, met f el trommelvuu-ï
voorbereid.e tweed.e stemming a,an d-e konsel«renties van d.e eerste misschien viel te
ontkomen, d.och d.at was z ztch terstond- berad-en over d.e voflnen van d.e actie, hraaïtoe ond-er d.ie omstand.ighed.en in principe al was besloten.
Zo d.oord.acht gericht het trommelvu.ur ook geweest mocht ziln, d.e eerste sto::nloop varr d.e bond.en faa.ld-e. Uitera,ard- was d.e tot s baken bereid. zi jnd-e meerd-erheidsterk geslonken. Hoe kon het and-ers. Maar een meerd-erheid. voor staken wa,s er nog
altijd-; 41 sternmen voor, 59 tegen!
De bond.en gaven het niet op. Alsitinsid-ers" waren de bestuurd.ers maar aI te
goed. op de hoogte van de omstand.igheid-, dat d.e door d.e werkgeveïs ged.ane voorstellen d.e chauffeurs van d.e Ra,tax néér profijt bra,chten dan de chauffer.rrs van d.e
Utax. De laatsten werd-en err als gevolg van bepaa,ld.e structurele verschillen tussen beid.e Ui;rechtse taxibed.rijven, zelfs nauwelijks beter van. Dat bracht natur:rlijk mee, d.at bU d.e Ratax-chauffeurs voor d.e bestuurd.ers d.e beste kansen lagen en
d-at vooral- d.e Utax-chauffeuïs t Jà praktisch ól-le Utax-chauffeurs ztch vóór sta.ken uitspraken. Maar d.e alld.us aan d.e bond.sbestuurd.ers gegeven mogelijkhed.en moesten natuurl-i.jk uiterst behoed.zaa^m gehanteerd- word,en. !íant al steld-en d.e Rataxchauffeurs ztch d.an zichtba,ar wat mind.er strijdlr-rstÍg op, aan solidariteit met d-e
collegat s van d.e Utax on bbrak het hun geenszins. Vand.aar d.ai er uitgebreid. ged.iscussj-eerd- werd. over d.e wijze Ïiaarop eventueel d-e Utax-chauffeurs moreel én materieel gesteund. zoud.en kunnen worclen in het geval, dat zrJ alléén de strÍjd. zouden opnemen. Eï kwa^nen claarvoor suggesti-es ylaar voïen, d.Íe op hun prahtische
bruikbaarheid. ond.erzocht werd.en en d-e een na d.e and-er hleer verworpen werd.en vanwege het feÍt naturrrlijk, d.at aaÍI d.e praktische verwezenlijking van solidariteits-
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afspraken nu eenmaal- allerlei haken en ogen zitten. N$I-bestuurd.er De Bnrin haald.e toen het stoute stukje uit om d.eze pogingen tot het tastbaar gestalte geven
aan een krachtig streven naa,r solid.ariteit, te }<a.rakteriseren alsl rreen verd.eeld.heid., die tot verd.ere afbraak van d.e solid.ariteit in Utrecht Leid.trr . Ond.er rf solid.arÍteit[ verstond. ineneer De Bruin kennelijk s]echts kiet eensgezind volled.Íg onder het juk van bond.en en patroons d.oorgaatrr.
Paul Brehur d.eed. er nog weer eelts een schepje bovenop d.oor I t over een and.eïe boeg te gooien. Hi j waarschuwd.e d.e tot staicing neigend.e Utax-chauffelrrs r d.at
zrJ met actie d.e Rata,x in d.e kaart zouclen spelen. Een sterk argr.rment om d-e strijd
in eIk geval gezarnenli jk te voeren, werd. zodoende d oor hem gehanteerd. om d.e betrokkenen van d.e strijd óf te houd.en.
0m ied-er misverstand vo1komen uit te sluiten t z\) hier nadn:.kke1dk opgemerkt
d.at wi j met het bovenstaand.e niet hebben willen betogenl d-at d.e Utrechtse taxichauffeurs wéI had.d.en moeten staken en evenmin, d.at zLJ juist gehandeld hebben
d.oor in strijd net hi.rr aanvankelijk besluit tóch aan het werk te blijven. Naar onze
opvatting is het niet aan ons om uit te maken wat een bepaald.e categorie arbeid.ers moet d.oen of zou hebben moeten d-oen. Wíj irind.en d.at z\) dat z e I f beslissen moeten en wat wi; d.e bond.en vervijten is, d-at zlJ d-e arbeiders niet ze1'f d.e beslissing laten; d.at zi, wanneer eï een besluit valt, d.at niet met het belang van
d-e bond.en strookt, a1le d.enkbare pre ssiemethod.en aanwend.en om toch de wil van de
bond.en te laten zegeviererl. Maar alweer te::rniil}e van d.e d.uid.elijkheid.: een d.ergelljk "ve:s^rijt'r aan het ad-res van de bond.en wil niet zeggen, d-at wÍj van mening zt$t,
d-at d.e bonden ztch and.ers zoud-en moeten ged.ragen. Ons rrve:slijtrr aan het adres van
d.e bond.en is eigenlijk geen 'tverwijttr, het is meer een kritische beschrijving vart
hun werkelijke positie. i^Iant de bond.en kunnen krachtens hr-m wezen, ingekapseld.
als ze ztJrr in d.e burgerlijke ma,atschapprjr niet anders hand.elen dan ze d.oen. Wat
L,i j beogen is niet and ers d.an hun wérkeli jke positle, ontd.aan va,:e all-e mythe , te
signaleren en te schetsen hoe zti, op basis van d.ie positie voortdurend de elementairste beginseJen van werkelijke democratie verkrachten, die zLj met d-e mond.
belijd.en.

Verkrachting va:r d.e d-emocratie? Maar hebben clan tenslotte toch niet de betrokken chauffer.rrs zel-f bi j meerilerheid- besl-oten d-e d.irectie-voorstellen te aa.nvaa,rd.en? Zo staat het j-nd.erd.aad- te Lezen in het "Nieuw Utrechts Dagbladfr en in
het ANP-bericht, d.at o.à. d-oor d.e rtNieuwe Rotterd-a,mse Courantrt werd. afged.rukt,
Het ANP spreekt zelfs van rtd-e meerd.erheid- der ongeveer tachtig aanwezi-ge chauffer:rsfr. ZeIf s af s het w6"6r zov zir.t dan nog menen wij, op grond. vart a].Les wat ar;n
d-e derd.e ( t ) en laatste, d.erhalve d.e d.oorslag gevend.e stemming vooraf is gegaan,
dat niet varír. een in al-Ie vrijheid- en onafhankelijkheid- genomen d"emocratisch besluit gesproken zou lomnen word.en. Maar het is niet eens \^raar. Uj-t het op 1 september in het '?Utrechts Nieuwsblad't opgenomen verslag blijkt zortneklaaÍ, dat het
zond.er meer misleid.end. i s om van een besluit d.oor rrd.e meerderheid. d.er ongeveeï
tachtig aanwezige chauffeurs[ te spreken. Weliswaar d.ee]-t het "Utrechts Nieuwsblad.'? mee, d-at bij d.e d.erde en laatste stemning nog rrslechts achL chauffeurs d.e
hand. opstaken om cle (d.irectie)voorstel-len te veïweïperl"r maar tevens l-eest men
in het bewuste verslag het volgende:
"De vergad.ering eind.igd.e in een volkonen chaos. Niemand. d.er chauffeurs wist precies waar hij aan toe was: wel- of niet langdurig staken,
een 2!-uur-staking, 'n korte prikactie of wat d.an ook. Tenslotte, toen
ied,ereen al ui t he t C SB-gebouw }iep , maakte een Iid. van d-e commi s sie
(a. commissie d-ie d,e vergad.eringen geoïga^niseerd. had. red.. D. & G.)
bekend., d.at het voorstel nu weI aanvaard. was, maar dat in d.e commÍssie
overleg gepleegd. zolr l^rorden over eventuele verd.ere aciies. De meeste
chauffeurs hebben clat echter niet gehoord-. Zíj waren of teleurges'teld.,
of kruaacl, of gelaten weggelopen.
?r
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De passage mwtt ni-et bepaald uit d.oor exactheid.. En da,t nog wel julst ten
aarrzien van het belangrijkste purt waar het om d-raait. !íaren, vraagt men ztch na
Lez:.ng af , rrde meeste chauffeurstr nu aI weggelopen vóór d.e derd.e steruling werd
gehouden of pas d.aarna, maar dan net voor d.e slotmed.ed.eling van het coumnissie-

lid?

AIs d.e mees.te. chauffeurs al weg'waren toen d.e d.erd"e stemming werd. gehoud.en,
dan is het zoncler rneer d"uÍcle1ijk, d.at d.e d.irectievoorstellen uiteindelijk niet
d.oor d.e meerd.erheid. aanvaard. ztjn. AIs eï op het rnoment van d.e derd.e stemming nog
,, chauffeuïs weg waren en alle cha!,ffeuTq op a,cht na tenslotte dus vóór het
géén
aanvaard.en van d.e d.irectie-voorwaa,rd.en waren, wíàrom liepen d.e meesten hrrnner
d.an onmldd.ell{k d,a.arna, teleurgestel-d" of kwa,ad of gelaten weg? Waarover l.Iaren zi,
d.ie zojuist d.an in meerd.erheid. voor het aanvaard"en d.er voorstellen en dus tegen
staken had.d-en gestemd., d.arr weI lcvraa.cl of teleurgesteld? Kan het zo ztjnr d-at zLJ
tenslotte in arren moed-e , mlrrw gebeukt d.oor hurr be stuurd.ers , TLaaT vóór Íets stemd.en, waar zLJ in hwr hart fe.L tegen waren? Als d,6t rle verl<la"ring vooï hun losaadheid of hun teleurstelling zou we ze:n, d.an vind-en wij d.e med.ed.eling in d.e kranten,
d-at om t t in de bewoord-1ngen varr het A-L[P te herha]-en - rrd.e meerderheid. cler ongeveer tachtig aanwezige chauffeurs akkoord is gegaan met d.e tussen d.e veïvoersbonden en d"e werkgevers 'bereikte oveïeenstemmingrr maar bitter weinig in oveïeënstemming met d.e werkelijke situatie. Het ware d-an juiste:: gerrreest te schrijven,
d.at 211 tenslotte ergens voor stemd.en, waalmee z\) bepa,ald- nr_gj akkoord. ,gingen. En
een d.ergelijke conclusie is ook cie enig logische en Ínogelijlce concl-usie uit hee]
het verloop van d.e bewuste vergad-ering. 0p d.ót re sul taa,t rnikten de bond-en, dàarna,ar streef d.en d.e bestuurders en ook Paul Brehm bij aI wat zl te berd"e brachten.
Er bestaa,'b ten aanzien van d.e gang van zaken bij d.e d.erd.e stemming nog een
d.erd.e rnogelijkheid.. Deze narnelijk, d.at niet d.e meeste, maar toch wel- vele chauffeurs al weg waren. Acht chauffeurs bleven tot het bittere eind.e toe tegen d.e
voorstelien gekant. Hoeveel, vraag't mell zích af , hebben d.aar eigenli jk wé} hr:rr
stem aan gegeyen?Kennis van dat aantal zou althans enkele niet alle
ond.uj-d.eli jkhed.en kunnen opheld"eren. Maar d-e kranten hebben dat cijf er niet gepublÍceerd".
Hebben d.e be stuurd-ers wat te denken zou geven hrrn d.a'b ci jf er niet verstrekt?
0f hebben d.e verslag'ppvers eï geeïi interesse voor getoono? Mocht het ]aatste het
geval z:Jn, dan hebben z4 d-aarmee blUk gegeven toch maar weinig begrip te hebben
van hetgeen z:-clt voor hrin ogen afspeeld.e, Over de kloof , over d.e d.iepe tegenstell-ing tussen d.e vakbeweging en d.e arbeiclers word-en d-e laatste vdftien jaar in
aIle belangrijke industriel-anden kl-eine bibliotheken voJ geschreven. Er is in d.e
genoemd.e periode eigenhjk nauwelijks een boek \rerschenen over vakbewegingsprobl-emen, vra,arin d.ie tegenstelling niet uitvoeri-g aan cte orcle werd. gesteld.. ii'laar voor
de red.acties van d-e Utrechtse kranten ís d.at feit blijkbaar volstrekt onopgemerkt
gebleven.

ZIELTJBSIdINNERIJ?
liat heeft Paul Brehm eigenlijk bezield- cm op de eerste vergadering va.n de Utrechtse taxi-chauffei;rs zo hoog vam d.e toren te bJazerr en op d.e tweed.e vergaded,ering ztch. tegen staking te verkl-aren? I{atuurlijk, op d.e eerste vergad-ering kon
hij 17 nieuwe led.en voor r t 0"V. Bo inschrijven. 0f ze na hi.ln l-aiere ervaringen met
Brehm Iid. zuIJen bli jven is natuurli jk de vraag. f s hU wel-l-icht varr d.e ged.achte
uitgega,ane d-at hij een kleine kans had, dat d.e erkend.e bond.en de eisen d-er chauffeurs er aiseohien wel d.oor zoud.en krijgen bij de wer!:gevers en dat hU dan met wat
rad.i-cale taal (zond.er daa:sroor risicots te nemen) wat zieltjes voor het OYB zou
kunnen winnen? I t Lijkt ons niet onmogelijk. Eén dlng Ís echter wel duidelijkl d.e
heer Brehm is een ord.inair vakbonsje, d.ie z:dn in niets ond.erscheíd van d"e bonzen
d.er erkend.e bonden.
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Men kan ztch natuurlijk afvragen en d.e vraag i-s ook we1 gesteld - of het
eigenlijk wel zin heeft om een boek te schr[jven over een fíguur uit de arbeid.ersbeweg'ing, ook al heeft een clergelÍjke figur:.r nog zotn. grote rol gespeeld.. fk zotT
een d.ergelijke vïaa.g orueid.d-e1]ijk ontkennenC beantwoorden, wanneer het boek een

biografie zou ziyn, d"at meer d,e nadrruk zotl leggen op de persoon d-an op de opvattingen, die d.oor d.e persoon in kwestie ztJn verkond.igd. Als voorbeeld. wil ik d.an
noernen het boek d.at Evert Zand.stra over Domela Nieuwerrhuis schreef . Zandstra imrrers r+eet ons heel veel te vertellen over I t privéleven van Domel-a, over zi.1n afkomst, z:-;n huwelijken, zijn persoonlijke tegensla.gen en hoe hij die verwerkte. Wat
echter precie s d.e opvattingen waren van Domela, hoe dle tot stand. kwamen en waarom hij zuJk een d,ominerend.e rol- kon spelen in d.e arbeidersbeweg'ing van ztjn tild,
d.aarvart komt men bij lezing van Zand.strats boek aI heel welnig aan d-e weet.
Het is d.an ook niet zozeer d"e persoon Parurekoek, d.ie Brend.el interesseerd.e
als wel de opvattingen die hij verkondigd.e. Over het privéleven varr Pannekoek is
in het boek dan ook heel weinig te vinden d.och d.es te meer over z{jn opvattingen.
In vijftien hoofd.stukhen schild.ert d-e schrijver d-e hele ontwikkeling van Pannekoek van sociaal--d.emocraat tot rad-encoilrnwrist. Doch Brend.el- d.oet meeï. Nlet a}Ieen taat hij ons d.e ontwikkellng van Pannekoek's opvattingen zíenr d.och ook hoe
d.ie ontwikkeling ztch. zo kon vol-trekken. Wa^nneer Pannekoek in zijn latere jaren
heel and.ere opvattingen heeft dan in het begin van zLJn activiteit in de arbeid.ersbewe&ngr d.an is het niet omdat hij van beg:insel is verand-erd. Niet d.aarín
moet men. de verand.ering vari zijn opvattingen zoeken" Die oorzaak ]igt - wat Brend.el wel heel- d"uideli jk iaat zien - in zLJn method.e van oncl-erzoek, waarvan Partnekoek zelf ze:-i
is niet een bepa,aId. stelsel
"De rnaterialistische geschiedenisopvatting
of een bepaald.e theorie; het is rn inethod.e van ond.erzoek, een method.e,
d.ie bij al.l-e geschiedkund.ig geber.ren na€,ï oorz.aken vraagt; die een aannemelijke ver-;Iaring zoekt van cle opeenvolgende vocrval-len in d.e maatschappij.rr ( lf z " 12 van het boek) .
Als gevolg varr deze method.e vari ,rnd.erzoek heef t Anton Pannekoek mee::rnaLen
opvattingen verkond.igd, d.ie hij later weeï moest herzj-en" Het maatschappelijk gebe',,lren immers gaf hem steed-s $reer materia,al voor ztJn ond"erzoekingen. In zljn jonge jaren \^raïen c1e maatschappelijke verhoud.lngen van ci-ien aard-, d.at van een zelfstandige strijd. der arbeid.ers tegen het kapitaal nog geen sprake kon zijn. Wat wéI
aan d.e ord-e was, d-at was het bewoonbeLar maken van het ka,pitalisme voor d.e arbeid.ers. Een politieke strijd d.us, die nie1, in de bed.rijven, d.och meer in het parlement moest worclen gevoerd.. Begrijpelijk dat Anton Pannekoek toen }id. was van d.e
sociaal-democratische partij. Wanneer d.e arbeiders echter zélf op het maatschap-
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verschijnen r wanneer daarbij tevens bIi;kt d.at d.e parti.len sl,echts d.eet
burgerlijke maatschappij, d-an. vera.r:.d.eren ook d.e opvattingen van Anton
Pannekoek. Van starheid., weaïaan alle id.ealisten mank ga,a^n, is bi.l hem geen sprake. Natuurlijk, ook idealisten verand.eren vaak van opvatting, of liever: van id.eaa1. Van een wezenli jke verand.ering is; d.an echter g:een sprake, zomin als er van
een wezenlijke verand-ering sprake was toen Pa,rrnekoek uit d.e SDAP trad en meeging
met d.e opirositie l die uitmond.d.e j-n d.e oprichting van d.e SDP, De wezenlijke veïand.ering lcura:n bij hem, toen hij uit het ma,atschappelijk gebeuren d-e les trok, dat d.e
zogenaamd.e a,rbej-d-erspartijen en de zelfstand.ige strijd- varr d.e arbeÍd"ers lljnrecht
met elkaar in tegenstelling staan. Zijn method-e van. ond.erzoek heeft hem steed.s
vooï starheid- behoed. en heeft hem steed.s zjjn opva,ttingen d.oen herzien, Juist omd.at Brend.el- daar steed.s weer d.e nad.ruk op Iegt, ons laat z)-eri waaróm Pannekoek
herhaa,ldelijk zrjn opvattingen moest herzien, is zijn'ooek eigenlijk veel meer een
boek oveï een r:rethode van onclerzoek d.an over een pers oon. Niet Pannekoek staat
centraal, d-och zijn method.e vaJl onderzoek.
Ik kan het daarom besl-ist niet eens zljn uret Igor Corne1issen, d-ie het boek
van. Brend-e1 in rrVrij NeclerJand.rt heef t be sproken. Zt jn mening was, d.a,t Brend.eL het
steed.s met Par:ne}<oek eens is; te weinig kritisch. Dat d-it niet klopt blijkt d.uid.elijk r;-lt het feit, dat in het boek niet één Pannekoek beschreven word.t, d.och
verschillende. Voor een ied-er d-ie ook maar iets van Anton Pannekoek af weet, zal
het duid-eIijk ztjn, d.at d,e Pannekoek var] de SDAP een heel and.ere is d.an d.e Pannekoek, d.ie rrDe arbeid.ersïac' enrt schreef . Niemand-, d-ie het boek van Brendel gelezen
heeft, zal toch in ernst durven beweren, d.at de schrijver het eens is zowel met
d e opvattingen van d.e SDAP-er, d-ie Parrnekoek eens was, als met d-e opvattingen
van d.e radencommwrist Pannekoek. Vo1g;ens mij ma,akt CornelisÍien de grote fout om
d.e persoon Pannekoek en zLJn method.e van ond.erzoek met elkaar te vet$arren. Niet
cle opvattingen van Parurekoek word-en steeds d-oor Brend.el ond.erschreven. We] acht
hjj d.e method.e van onderzoek, die Pannekoek hanteerde, steed.s juist. Juist op die
method.e valt steed.s weer rt accentr eD d.at ís juist d.e grote wa,ard.e van rt boek
Heb ik d-an geen enkele kritiek op het boek? Zeker wel, d.ocli het is varr zeer
ond.ergeschikt belang. Mijn kritiek ta,st niet het \^rezen van het boek aatrl. Slechts
tegen d.etails heb ik bezwaren.
0p bLz. 45 bijvoorbeeld. maakt Brerrd.e] enige opmerkingen over de Hongaaïse
opstand. van 1956. Hij zegt dan, d.at d.e tegenstelling tussen de regeringKadar en
d.e arbej-d-ersrad.en "nog veel groter ("r, d.uideiijker) is",
dan d.e tegenstelling
tussen d.e arbeirLersrad.en en d.e regering-Nary. fk ben er van overtuigd., d.at ook
Brend.e] bij nad.er inzien d.eze uitspraak niet zal handhaven. Natuurli;k, d.e tegenstellingen tussen d-e arbeidersrad.en en d.e regering-Kad.ar traden duidelijker aarr
d e dag. Dat houd.t echter niet in, d-at ze ook groter waren d.an d.e tegenstellingen
tussen d-e arbeid.ersrad.en en d.e regerlng-Nagr, Efke regering is een even grote
vijand- van zelfstand-ig optred-end.e arbeÍd.ers. Het ligt alleen aa,lÍI specifieke gebeurtenissen of d"e vijand-igheid. open en duidelijk aan d.e dag treedt.
Ond.uidelijk is BrenCelr vía^nneer hij cp hlz. 112 schrijft oveï Parurekoek's verscherpte kijk op lnet wezen van het ].,apitalisme en d-an over d-e meetsra,ard.eproduktie
komt te spreken. Hij schrijft d-an:
z7-Jn \Ia:n d.e

I'Tegelijk met d.at :-nz:-dnt zted.aar d.an wa,-b zopas in algemener termen
is opgemerkt toen van Pannekoeks scherpere kijk op het wezen van het
kapitalisme is gesproken d.ringt ztch d.e conclusie opr dat het kenmerk van d.e l-oonarbeid. minder hierin gelegen is, d.at er meen^raard,e in
d-e zakken vart d.e kapÍtalist of d,iens ond-erneming vloeit, d-an we1 daarin bestaat, d-at de arbeiclers d.ie meerwaard-e nlet ontvangen, d,oordat z\)
varr

c1e

prod.uktiemid.d.elen gescheid.en ztjn.tl

Mijn vraag hierop luidt: en a1s de arbeid-ers nu eens niet va,n d.e prod.uktiegescheid.en, zoud.en zrJ clan we1 meerwa.arde ontvangen? Natuurlijk

urid.d.elen waïen
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níet. Wanrteer d.e scheid.ing tussen arbeiders en produktiemid.d-elen is opgeheven,
d.an is eï geen sprake meeï van meeníaardeprodukti-e. Mee::waard.eproduktie heeft
immers tot voo:*'raard.e koop en verkoop van arbeid.skracht. Welnu, met het verd.wij-

nen van de scheiding tussen arbeid.ers en produktiemid.d.elen verdwijnt ook de koop
en verkoop van arbeidskracht, verd.wijnt dus d.e l"oonarbej-d. en d.a,a:med.e d.e neerwaard.eproduktie. Natuurlijk weet Brend.el d.it ook. Zegt hij niet enkele regels ver*
d.er: rrNiet wie d.e mee:r,,iaard.e krijst karakterj-seert d.e kapitalistische produktiewijze ï zi word.t hierd.qor gekarakteriseerd., d,ót er meerwaard-e word.t voortgebracht
en dat d.e l-oonarbeid.ers haar niet krijgen.rr Ddt eï neerwaard.e word.t geproduceerd.,
daard.oor wordt dus d.e kapitalistische produktiewijze gekarakterlseerd.. Natuurlfik,
maar toch komt er weer achteraan, d-a,t d-e arbeiders haar niet krijgen. IIier had. hd
zorgrnrld.iger moeten zt jn om geen misverstand.en te wekken. Hier had. hij duidelijk
moeten maken, d.at d.e arbeid"ers nooj-t ofte nimmer d.e meerwaard.e Inlrunen krijgen.
Oneens ben ik het met Brendel, waJlneer hij op blz. 151 met instemming Pannekoek uit rrDe arbeid.ersrad-en" citeert.
Anton Pannekoek zegt in d"at citaat, d.at
rrkennis van de tegenstand.er, varr zLSn hulpbronnen en z.tJn machtsmid.delen, zowel
als van zi jn zwakheid., een eerste vereiste is van e1ke stri jd..rt lvIet d.eze woord.en
van Pannekoek kan ik niet instemnien, omdat ik van mening ben, d.at arbeid.ers, die
spontaan in strijd. gaan, in het algemeen geen kerrnis hebben van d.e hulpbroruren en
machtsmid.d.elen van het kapitaal, noch van zi-3n zwakl:eid-. Sterker nog: ik ben van
mening, d.at het veelal niet tot strijd. zou komen ind-ien ze die kennis i+é} zouden
hebben. Arbeid.ers gaaït nu eerrmaal niet in strijd. voor bepaald.e idealenT rn&à,ï ó6k
nj-et omda.t ze een bepaald.e kennis of inzicirt ten opzichte van het kapitalisme
zoud.en hebben. Arbeid ersstrijd. ontstaat uit d-e po sitie waarin d.e arbeid.ers verkerenr uit d.e maatschappetijke verhoud.ingen. Pas in d.e strijd leren ze d.e machtsmidd.elen en d.e hulpbronnen van het kapitalisme kennen, ook ztjn zwakheid-.
Dat waren dan enkele kritische opmerkingen mijnerzijds. De Lezer heeft bemerkt, dat het slechts om d.etai] s gaat. f n zLJn geheel ben ik zeer j-ngenomen
met dit boek van Cajo Brend.el oveï d"e opvattingen en de ond.erzoekmethod.e van Anton Parrnekoek. Ik kan dan ook een ieder, d.ie d"e behoefte gevoelt zich te verd.Íepen in de rnaatschappelijke problemen, aanrad.en dit boek te kopen. Het boek, dat
niet alleen over d-e opvattingen van Pannekoek gaa,t, d.och tevens een pleld.ooi is
vooï d.e histori sch-materialistische ond.erzoelorethod.e, kan d.e Ie zer helpen z:-cln
een klaard-er inzicht in het maatschappeiijk gebeuren eigen te maken.
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DE IN DIT NUMMffi. vanrtDaad. en Gedachterr opgenomen beschouwingen oveï d.e stakingen Ín het Wate:r,reggebied. en de Rotterd.a.mse haven in het bijzonder werd. afgesloten op za.terdag J september. Door een samenloop van omstanciighed.en d.oet z3o[
oe mogelijkheid voor, d.aar op het laatste moment nog iets over te betogen. We
gebnriken d.ie gelegenheid. ailereerst om enkele woord.en toe te voegen aan d.atgene
wat we hiervoor hebben opgemerkt over het conité "ArbeiCersmacht Haventr, alsmed.e
over d.e nauw daarmee samenwerkend.e Fed.era,tieve Haven Vakrrerenig:ing, een niet erkend.e organisatie. Af s men d.e krar:.ten geloven mag - we spraken reed-s over d.e NRC
en ook sommige rad.io-reprotages, d.an zijn )ret in d-e eerste plaats d.e agitatoren
vaJr d.i-e kant , die ervooï verantwoord.elijk ztfu, d-at ook op maand.agmorgen 7 september het werk in d.e Rotterdamse haven nog altijd. niet is hervat.Wij d.enken d.aar ge-

heel- and.ers over.

In de eerste plaats trekken we wel heel sterk in twijfel, dat

een enkel- patn-

1í

to

flet van

'rArbei-d.ersmachtf', met d.e strekking 'tniet werken!'r, d.at maand.agmorgen
7 september in d.e Rotterd.arnse haven verspïeid werd-, een massale voortzetting van
d.e staking zou kunnen ber+erkstelligen. Het is een fantasietje, d.at aI1een maa,r
kan opkomen in het hoofd- van iemand-, d.ie niet weet hoe d.e d-ingen in d.e praktijk
gaan. Stel- je I t even voor le zer (ro d.an, als d.e heren verslaggevers het presenteren) . Een grote meerd.erheid. van werkwilligen, rn klein groepje dat naar d.e parolen vart ttÀrbeidersmachtrf zou wj-Ilen luisteren.Die grote meerd.erheid gaat maanclagmorgen op rdeg naa^r d-e schepen en kra^nen, De

mogelijk een paar

enkele tientallen, hond.erd.tal}en,

agitatoren zlJrr in staat op d-at moment d.e vele duite houd-en. Die enkele d.uizend.eragitatoren - maar de
MC zei zelf , d.at t t om veel rnind.er gang - ztjn in staat zich overal dà6r te vertonen waar d.e vele duizend.en naar hun werk gaan, GeLooft u het? En gelooft u ook
d.at een havenarbej-cler ( jawel! een havenarbeid.er - maar het geldt ook voor and-ere
duizend.
zend-en van hun vooïnemen af

arbeid.ers natuurl-ijk! ) zi.cl- zo maar opeens van zijn voornemen Jaa,t afbrengen?
Wi j geloven er niet aa^n, dat d.uizend.en arbeid ers een becLrijf stak plat leggen
en plat houd-en, ómd.at ze een pamfletje ond-er oger) krijgen, waarin staat, d-at ze
aan het siaken moeten blijven. Er werd d-iezelfd.e maand.agmorgen trouwens eveneens
een pa.ulflet verspreid- van d e bond-en, wa,arin ze tot werkhervattj-ng werden opgeroepen. Kr-urnen d-e heren ver?slaggevers mi-sschien verklaren, waarom d.ie oproep in
d.e wind. geslagen is?
De werkelijkheid. is d.eze, d.at de besluitvorming van arbeld.ers kieel wat and.ers is, d.an het kl-akkeloos na-volgen van een stakingspa,rool of een parool tot
werkhervatting. Hrrn besluitvo:ming komt tot stand. op grond. van iret overleg met
hrxr werkmakJrers en kamera,d.en vooï d.e ingang vair het bed.rijf of van de havenlood.s.
Geen arbeid.er laat z:-ch d.oor een vakbond.sbestuurdeï meer vertellen, d.at hij aan
Ïret werk moet gaarl; geen p*rbeid.er l-aat ztch ook d.oor het een of and.er comité
vertellen, d-at hij staken moet.
Wat w ij , d.ie trDaad. en Ged.achtertuitgeven ond-er arbeid.ersmacht verstaa.n,
dat i-s jrrist het gezafrLen.lijk optred.en van d.e arbeid.ers op grond. van een gezarnenIijke besluitvormlng op het werk na een gezamenlijke d.iscussie. \^Ianneer het een of
and.ere comité d.e arbeid ers komt vertellen, wat of zi j doen moeten, dan betekent
d.at praktisch: macht van het comité, ook aI noemt zot rt comÍté ztch dan notabene
"arbeidersmachttr. En ied-er comité, d.at op die r,vijze a,an d.e arbeid.ers hun marsroute wiI voorschrijven komt vroeg of laat met de in strijd. staand.e arbeiders in con-

flict,

Voor zover onze informaties strekken is dat in d.e Rot'uerd.amse haven d.an ook
gebeurd. Aanvankelijk kreeg - zeeT begrijpel:jk, ond.anks het bovenstaanoe het
comité itArbeid.ersmachttr grote sympathie. Maar d-ie naJn even snel weer af , toen I t
bleek, d.at op r1e d.oor het comité I'Arbeidersmacht Haven" belegd.e vergad.eringen
geen d.iseussies werd.en toegestaan en het comité d.e lakens wild.e uitd.eLen.
De besl-issing: staken of niet staken j-s een zware beslissing. Gé6n comité
kan d.aa:rroor d.e verantr*oordelijkheid d.ragen, dat kr:naen alLeen d.e arbeid.ers zélf .
Dat zien d.e leclen van trArbeid.ersmachtfr blijkbaar niet in. Maar d.e arbeid.ers weten

al

het.

Er is overigens in verband. met d.e stakingen in Rotterdam en Amsterd.a^m nog
een belangwekkend. feit te constateïen: overal- waar groepen stakers naar and.ere
bed.rijven trokken om hur:. makkers tot solidariteit te bewegen had.d.en z\) ogenblikkelijk succe s. Toen stud.enten hetzelfd.e probeerd.en ( in Amsterd.am) Icramen z\ van een
koud.e kermis thuis. Dat geeft te d.er:ken. Wjj vragen onze lezers, daarover eens na
te d.enken, juist in het llcht van hetgeen hierboven oveï besluitvonaing d.oor de
arbei-d.ers is opgemerkt.

