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Zo lang als er klassenstrijd wordt gevoerd. zullen de arbeiders telkens wisselend.e en telkens nieu:we strijrlvormen hanteren. Dat is de grote
les die d.e klassenstrijcl ons tot d.usver heeft geleerd. en wij zien geen en*
kele reden trIaarom d.aarin in d.e naaste toekomst ook maar enige wijziging
zou komen. Het enig blijvende is d.e voortdurende vcran,il.ering, die d.oor zoveel verschillende faktoren worclt bepaald, dat er niet of nauwelijks enig
peil op valt te trekken. ltat voor soort van strijdvormen d.e arbeid.ers i;
lrat voor soort van konflikt zullen toepassen valt naar onze overtuiging op
geen stukken na te voorspellen. Het laatste woord. over de proletarische
strijdvormen is bij lange na nog niet gezegd.. lïiemand. weet of bepaalde aktiemethoden uit het verleden, rraarvan de arbeid.ers sinds jaar en dag geen
gebruik meer maken, ooit nog eens door hen van stal gehaald zul1en word.en"
Nienand. ,kan voorspellen of en wanneer thans algemeen gebruikelijke strijdvormen uit d.e tijd zullen raken.
De direkte aanleiding tot d.eze korte uiteenzetting is het interview,
dat Volkskrant-red.akteur Theo Nijenhuis heeft gehad met een Rotterdarnse
havenarbeid,er en d.at op 3 iuli j , f . in dit ochtendblad werd. gepublieeercl.
rtStakêf i, zo noteerd.e de genoemde journalist
uit de moná van de geïnterviewde, rtheeft lrcLemaal geen zin meer. l,/e moeten toe naar een cnd,ei type aktíe.... Stakingen zijn eeht uít de tijd.. o.'l
Ons levensgroot bezwaar+tegen een d.ergelijke uitspraak is, dat het allemaal v6éf te absoluut klinkt. Zelfs vanneer we in áanmerking nemen dat
een oord'eel als dit alléén maar van toepassing is op de Rotterdamse haven,
waarvan we overtuigd- zijn al bliikt het niet al te áuidelijk door de r,rijze
vaarop het stuk in ttDe Volkskrant'r is gesteld., dan n6g zetten vij er á"t
vraagteken bij . trrlant ook al zou iemand er ons volkomen van overtuigen dat
in d'e Rotterd.anse haven stakingen voorlopig niet meer aan de orá" zíjn
een overtuiging d.ie ons nog niet is bijgebracht d.an ndg zijn wij van
mening, d'at vat voor het heden geldt tepaàta nog niet voor morgen of overmorgen behoeft te gelden.
De havenarbeid.er in lauestie is ons persoonlijk bekend.. Hij heeft cle
opvatting die hii tegenover de Volkskrant-redakteur ten beste heeft gege-
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voerd.e hi j

ke

in

een gesprek met een van onze geestt ervanter:." Daarbij
argrrmenten aan d.ie in I t stuk in "Dc r/olkskrant" niet ter spra-

ven ook verkond.igt
komen"

, naar Íri j hebben begrepen, op onze vriend st,srks ind.ruk heeft gemaakt is het feit, d.at cr een organisatie bestaat waarbij seheepseigenaren
en rederijen zich kunnen aansluiten tencind"e zich tcgen de financiête gc.rolgen van een staking te verzekercn 1 ) " IrTad.ere informatie heeft hem ge1eerd., d.a,t cle l-eCcn van d.e bewuste ttklub" d.e verliezen d.ie zri tengevol-ge
van een staking lijden votled.ig vergoed krijg€tr: met uitzondering van de
trIat

verliezen d.ie geclurend.e de eerste d.ric stakingsd.agen worrLcn opgelopcn.
Naar zt jn oord eel betekent d.it , d.at scheepvaartmaatschappi j en aan een
langdr:rige staking nooit meer pijn hebben clan aan t--crr staking van d"ric d-avan spreken, cen ond.ernemer d.ie het clrie d.agcn uit
Beflr zod.at, bij r'rijze
kan zingen het zotrat t onbeperkt ? kan uitzingr:n, in icd.er geval net zo lang
als hi j d.oor d.c klub -r,rord.t gesteund.. i{cn zou dus , zo luiat zt jn konklusie ,
nooit langelLan drie d.agen moeten staken.
I,/at onze havenarbeid.er naar onze mening over

hct hoofd. zíet is,

red.erijen, scheepsmakelaren en scheepseigenaren n i c t

d"at

d.e d"irekte r.rerkgevers van d.e havenarbeid.ers zi j n . De patroons van d.e havenarbeid.ers d.at
zijn bedrijven als d.e ECT, Quick Dispatch, t'iiiller, Thomscn j de Stichtintr
Havenbelangen en vooral niet te vergeten de gemeente Iiotterd.a,n " Dat zi j n
niet de ondernemingen d.ie bij d.e Shipowners t t'lutual Striku= Insurance Asso-

ciation zijn aangelsoten, Als onze vriend. tegen zijn intervieÏIer verklaart
dat ttde betrouubaarheid uan de hauen (aie strijdende arbeiders met onverwachte korte akties in gevaar kunnen brengen) Ce zuakke pLek is uan de
werkgeuersrt, d"an he eft hi j het oog op d.e zojui st genoemd.e ond.ernemingen ,
niet op d.e rederijen, ïraarvan hij zelf zegt, dat ze vracht naar and.ere havens sturen.

Doordat onze rriend. havenbed.rijven en red-erijen naar onzc rnening onuit elkaar hou'lt , kont hi j ook tot de uitspraak dat d e aanvezigheid. van konkumerend.e havens op korte afstand staken in de Rotterdamse
haven hachelijk maalrt. l.Iij kunnen dat alIeen maar z6 opvatten, dat de red.ers uiterst gemakkelijk naar Antwerpen, Hanburg, Le Iiavre kunnen uitr,riiken en van een staking dus maar betrekk,eli jk weinig nad.eel- ond.ervind.en.
i,Íaar geld.t d.at ook voor de overslagbedrijven, voor d.e stukgoed* of d.e containermaatsehappi j en? Iriij zien het zo t d.at j uist 'Iic- kans om gemakkelijk
naar eld.ers uit tewijkende
e d r ii
havenb
e i g e nl ij kc
v e n d.es te kvetsbaard,er maakt. I-lat d.it , zoals onze rrriend. verklaart ,
rtstaken aL heel. haeheLijk maakt;' i.ril er bij ons niet goecl in"
Volgens onze lrriencl vcltrekt zich bij d.e Rotterd.arnse havenarbeid,ers
een mentaliteitsverand.ering ':fn L960 geLoofden de mensen nog dat het goei
met je ging aLs het goed ging met je eigen bedrijf" Daar geLooft niemand
meer in. .. ti Als onze vriend. hiermee bed.oelt, d.ai; arbeiders zieh tegenrrroordig hoe langer hoe mind cr betrokken ''roelen bi j het bcdri j f of d e ond ernevold.oend.e

1

) Het gaat om "The Shipowners t l{utual St::ike fnsurance Association" d.i e o . à o kantoren heeft in Lond.en en i.n Ansterd.an cn
vertegenwoordigers telt over d.e hele r.rereld. Blijkens een advertentie ir: het dagblad ttScheepvaart" \ran l+ november 1980 is
bij deze vereniging ruim 33 rniljoen ton scheepsruimtc verzekercl,
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ming \"Íaar ze verken, dat ze d.e zogenaamcle national-e ekonomie hoe langer
hoe rninder als h í n ekonomie opvatten, enz. d.an zijn we het roerend. met
hem eens. Het is een verschijnsel dat bepaald. niet tot d.e Rotterd.amse haven beperkt blijft en dat men ook in and.ere land.en dan i'Iederland kan waarnemen. In het bijzond.er in Groot-Brittannië doet het zíeln nog veel d.uidelijker voor ctan bi j orrs.
Toen in januari 1972 de Britse rnijnwerkers in staking gingen weigerd.en ztj voor I t eerst in d.e geschiedenis or:l tij d.ens hun aktie voor het oDderhoud. van d.e schaehten te zorgen en verklaard.en ze d.a.t wat hun betreft
d-ie schachten naar d.e verd.ommenis kond.en ges,rr. Toen xnen er arbeid.ers van
de Britse elektriciteitscentrales luttele jaren ]ater op líees cl.at een staking hunnerzijds ernstige gevolgen voor de llritse ekonomie kon hebbenrantwoordden ze; dat hun dat een zorg zou zijn, Zeer onlangs hcbben de Britse
treirurachinisten zich niet van een staking laten weerhorrd.en door het feit
d.at d.aarmee d.e ztraar verlies lijd.enile Britse spoorwegen a,an de rand van
een faillissement klranen. Dat zijn enicele feiten, die we met vel-e and.ere
zoud.en kunnen vermeerderen 2),
Juist in het licht van wat in Engeland, maar ook in Frankrijk en Belgiê onder andere, ê1 enkele jaren duidelijk zichtbaar is verbaast het ons
niet d.at soortgelijke feiten ook in de Rotterd.amse haven kunnen worden geltonstateercl. Wat ons wót verbaasd heeft is, d.at rre er onze vriend. niet aItijd. op eend.ere wijze over hebben horen praten. ïn het intervielr met de

Volkskrant-red.akteur spreekt hij kennelijk over d.eze mentaliteitsverandering als over een f e i t " lJe hebben hem eehter ook de opmerking horen
maken, d.at de arbeid.ers het bed.rijf waar ze werken nog veel te veel als
h d n bedrijf beschouven en dat dit gebrek aan mentaliteitsverandering d.e
toepassing van nieuwe strijd.vormen op een ernstige manier belemmert. ïn
een d.ergelijke sa"menhang word.t de mentaliteitsverand.ering, rnet het oog op
eventuele nieuve strijd.vormen" a1s een wenselijkheid beschouwd. Vand.aar
dat, allerminst toevallig, in het ber,mste gesprek door onze vriend ooir
voor een nieuwe trstrategiett werd. gepleit, ï^raarvoor d.e nieuwe mentaliteit

zijn.
Nu zijn wij wel- de laatsten - men leze er d.e aanhef van dit opstel
nog &aar eens op na om d.e mogelijkheid van nieuwe vormen van aktie te betwisten. ïntegend.eeL, wij zíjn van d.e komst van voortd.urend. nieuwe strijdeen voorwaard.e zou

vormen overtuigd.. I'iaar het ontstaan van nieuwe strijdvormen betekent naar
onze mening niet, dat de oude d,efinitief hebben afgedaan. ïn de historie
is het meer d.an eens voorgekomen d.at strijd.vormen d.ie in lang niet waren
toegepast en d.ie sehi jnbaar had.d.en afged.aan, plotseling r,,reer w61 opgeld. deden. Ook heeft men wel kunnen zien hoe oude, trad.itionele strijdvormen aan
nieuwe omstand.ighed.en werden aangepast. AJ-s onze vricnd stakingen uit d.e
tiia verklaart, dan zeggen wij o dat hij met geen mogelijkheid kan weten of
d.at werkelijk zo is. Dat hi j , na de jongste ervaringen in dc Rotterdanse
haven, omtrent het stakingswapen somber is gestemd. en er een zekere botheid aan ontd.ekt , is zeer begrijpeli jk. l4aar a1s hi j d.e stakingsvorm zoaLs
men d.ie daar gekend. heeft en die het laatst in d.e herfst van 1979 op grote
schaal werd toegepast, wil- vervangen door korte akties, bijvoorbeeld door

2) Het feit dat r'rij hier signaleren wordt natuurlijk in het geheel niet d.aardoor aangetast, dat d.e machini stenbond ASIEF d.e
staking heeft verloren.
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stakingen die niet langer dan drie d.agen mogen duren, d-an riekt ons dat tc-'
veel naar het typc aktie, waarbi j de een of and.ere generale staf d.e d ienst
uir'maakt; lraarmee mct tteen d.ruk op de knopt' cle staking -ur,oïd.t begonnen en
vaarbij ttmet een d.ruk op de knoptt zatn aktie wÊer wordt opgehcven, t'lij vragen onze vriend, d.ie in het Volkskrant-intervie'w terecht honklud.eert dat
de arbeiders het z6tf moeten doen inplaats van Ce bond, cf hij iets d"erge--.
lijks 6cht zíet, zitten?
Naar onze vaste overtuiging zullen arbeiders d.i e hct z.6Lf doen , dai
wil zeggen die rLe behartiging van hun belangen niet aan vakbondsbestuurd.ers overlaten naar z'ett ter hanri. nemen en d.ie hun r:igen boontj es doppen,
d,e ene }<eer kort , de and.ere keer langer stahen , de ene keer ouCe stri j d.vormen hanteren e een andermaal totaal nierj:we vormen toepassen, d.at alles al
naar gelang van cle ornstand.ighedcn. En niemand Írtrcet precies vat d-e omstandigheden in d.e toekomst zullen zijn en wat voor volslagen verrassingen aan
nieuwe , door nienancl uitged"achte stri j d.vormen er uit de bus zullen konen .
Enerzijds de nadruk leggen op het zélfstandig ha.nclelen van de arbeid.ers en
anderzijds stakingen als achterhaaid en uit de tijd verklareno dat korat
ons tegenstrijdig vooï, omd.at, 'iÍanneer: arbeiders zclfstand.ig optred.en, z!i
ook z'ett wel zullen uitmaken of zti heb stakingslrapen r.ril-len hanteren of
niet.
Het is niet d-e enige tegenstrijdigheid. waarop vij onze vriend. menen

te

hebben betrapt " Hij , de door de Volkskrant-red.akteur geïnterviewde is
na"nnelijk cLezelfde d"ie irr het vorige nurnmer van ttDaad. íln Geclachte" een paar
kritische opmerkingen gemaakt heeft over opvattingeri C.ie Yvonne ï{cygele in
haar aan onze lezers bekende skriptie over de strijd in de Rotterclansc ha^
ven heeft verkond igd " In d.e aanhef van zi j n ingezond.en stuk steekt hi j min
of meer d.e d.raak met d.e schrij f ster van d.ie studie en naakt hi j haar belachelijk omdat zíi, zoal-s hij het ziet., naast de spectaculaire akties gelijk stakingen ook m:inder spectaculaire en soms vaak nauvelijksttziek
zichtbare
akties noemt. 0nzc vriend. verond.erstelt dat met d.e laatste het
vierent' word.t bed.oeld. en hi j teke.nt er protest tegen aan, d.at ttziek vierentt
als een strijd.vorm zou kunnen word.en beschour'rd,
Onze ruening is het in d.e eerste plaats, d.at d.e spot waarnec onze makker Yvonne lleygele kritiseert misplaatst is " lÍisplaatst hierom, omdat ztj
naar ons inzieht, sprekenct over die mind.er spcctaculaire en mindc.r zichtbare vorcren van verzet tegen het kapitaal bepaal-d niet allé6n en bepaald
ook niet in de eerste plaats op het z.go absenteïsme heeft gedoeld.
Aan het eind. van zijn ingezonclen brief schrijft onze vriend:
itAL &t e dageLijk.se, uaak kLeíne knokpartíjen ztjn uaak uan
{Jroter betekends dan grote staktngêrlo o o oi]

Hij bedoelt veliswaar nict precies hetzelfde als zíj, maar wat hij
zegt kom-b zijns ond.anks toch ongeveer op hctzelfde neer. Er is, d.at r..reet
ied.ere arbeid.er , in bed.ri jven aan verzet heel r.rat meer gaand e d.an voor de
waarnemer van buiten we1 zichtbaar is.
l4aar bovend.ien, nad.at onze vriend. zich net ecn vloed van argumentcn
gekeerd. heeft tegen de opvatting , d.at t'ziek vierent' een vorm van stri j d
zou zijn, schrijft irij zond.er blikken of blozen:
iÍo
o o .Auerígens uiL ík niet zeggen, dat je ziek meLden geen strijrJuo?rnkan zíjn,ooo"l
en hij noemt dan gevallen rnraarin dit we1 degelijk z,o is " 0p ons komt dit
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hii zijn kruit verschiet op gevallen van ziekmelding d.ie cloor
een verzetsvor:m word.en besehouwd. om vervolgens als verzetsvorm
aát tlpe van zich zi ek rnelclen eruit te lichten waarop àr di egenen , yvonne
Heygele incluis, d.oelen als zri over absenteïsme a1s verzetsvorm spreken.
Vanzelfsprekend: absenteisme is heel wat andcrs d.an kollektiei verzet
Het is ind.ividueel verzet, d.at echter d.oor zíjn kwantiteit een kwaiitatie- "
ve betekcnis krijgt. Die betekenis, dat geven we onze vriend graag toe, is
van geheel and.ere aard d.an die van een kollekti eve stri j d" in d e 1óop waarvan de strijd.ers tot een eenheid. vord.en salnengesmeed. en als gevolg waarvan
men regelnatig verand.eringen in het belmstzi j n op zi et tred en .
Veel opnerkingen van onze wiend. omtrent d.e zr+akhed.en d.ie er aan cen
ind'ivid'uee1 verzet kleven, houd.en wi j voor volkomen juist
" ivlaar hi j 1i jdt
volgens ons a?n de neiging om het kind met het bad.vater te
will"rr *ugtuá"pen. Natuurli;k verl:'t verzet waarbi j ied.ereen betrolt.k,en is stimulerenA
Niet zeld.en worden de levens van hen die er bij betrokken zijn er ingrij- "
pend' d'oor verand.erd. . lÍaar het i s onj ui st om te d.enken en we verd.enken on,
ze vriend. ervan d.at hii d.at doet, dat het kol.l-ektief verzet zou trord.en bevorderd' door het individueel verzet de grond in te kraken. Of de arbeid.ers
de ene dan r'rel de and.ere stri j d.vorm zullen toepasseln d.at hangt niet van de
een of andere kritiek' van beter of slechter inzicht àf, naar van d.e omstandighed.en, die arti j d de strij d. en de vorm ervan bepalen .
zo over, dat

nieman,l

als

VE}IANTI'IOORDING VAN DE VOOR 'UNAAN EN GEDACHTE''
BIN}TENGEKOT,fSN GELDELÏJITE BIJDRAGE}ï
(

a* kwa.rtaal

19Bp)

B.B. te E. f 35r*'; B"v.B. te l,ï, f 20r--i R.B" te A" Í 100r--; H.D. te t.
r 15r--i H.H'v. D. te u' .f 50r--l P"D, te R. f 15r--; ï,rI. vo D" te s.
f BrTg' R.K. te A. Í ?-or--; R.l,í. te o. f 50r--; ï,I.1,{" te D. f Z5r--g K.lï.

te B, f 25r--i I4.O"D. te A. Í Zjr--;
f 50r--i E.U. te T. f Z5r--; K. ïJ.
fotaal f iT8,T9,

te L. f 30r--; G,A. d.e p" te B,
-be B, f Z:-r--; A,H.Z.
te H. .f 60r__.

tr^tr.S.

AIle gevers hartelijk dank, naar rre kunnen nog best vat meer geld gebruiken. Alles word.t itnmers even duur. Alleen aan portokosten betalen we
per exemplaar ,?', th guld.en per jaar. En ook de p;ijzen van papier, stencils en inktr liegen er niet om. Als we plotsel-ing een nieuve machine zoud'en moeten aanschaffen zoud.en we wel orchóog zitten. Daarom blijft het geven van flinke bijdragen nood.zakelijk. I{et z'n allen hebben we het al die
jaren gered en d.at moeten we zo houd.en ook.
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ïn het in april j.1, verschcnen nunmer van "Daad, en GeCachter?publi-.
wij een beschouwing van een Belgisehe geestvcrwant ond.er d.e titel
rtls een herhaLing uan d,e staking uan 1"960/61 ín BeLgí.ë nog te uermi,jdenT;i"
Iiiii voorzagen zi jn uiteenzettingen van enkele kritische ncten, orid.er ande.re over d.e rol van Ce vakbeweging ttsol.itlariteit " in Polen en over cle funkt,ie van d.e sociaal-d.emokratie in dc kapitalistischc maatschappij " ltraar aanleid.ing van onze opmerkingen ontvingen wi j ond.erstaand.c reaktie van hc-m.
ceerd.en

trlat "Solidarnose" -betreft, *rr" .rrtaa*rrrl'* dat tl.cze ",rakbeweging zich
zouheubónotrumenttervcrdedigingvandc."b"id"''strijcl tot een instn:ment ter verd.ed.iging van d.e burgerlijke maa.tschappij
was inclerdaad niet juist. Sommige Poolse arbeiders beschourn'd.cn de oprichting van cleze vakbond. wel als ic-.ts, C-at bed.oeld" was on hun strijcL te vers'berken en hen naar een overwinning te voeren e maar d.e pralcti jh toond.c aan
der.t juist het tegenovcrgesteld.e het geval rr&s. Van d.e oprichting af keerd.e
deze organisatie zich tegen de arbeiders, ofschoon deze uutcindelijk tcclr
haar achte.rban vormd.en, t,íijn onjuiste veergave van d"e vcrkelijkheid valt
tlaaruit te verklaren, dab ik van d.e ontwikkelíngcn in Polcn slcehts crg oppervlakkig op dc hoogte ben, ?t Zou berer geweest zijn ind.ien ik als voorbeeld van het d.egenereren van de bedrijfsorganisaties van de arbeiders
zelf vervezen had. naar de eerste arbeidcrskommitees die in de bedrijven
werd.en gevormd " 0m mi jn bedoelingen d"uid.eli jk te naken zou ik iets hebben
moeten opmerken in d.e ze geest, dat arbeid.erskommitees in c . a. Gdansk tot
burgerlijke instellingen werclen en d.it op typische wi,j ze l;ot uiting kwan
in de oprichting van "Solidarnosc" en in de opmerkelijke transformatie d.ie
Lech l"lalesa ond.erging.

i.ia'9 betre,ft de sociaaldemokratie: dat zri zou zijn aangerrezen om onaangename maatregelen d.oor te voeren zodra de kapitalistist:he ekonomic in
moeili jkheden verkeerb, li jkt ni j niet alti j d zeker " tr'Iê1 hcb ik er met het

voorbeeLd van lïoske (in Duitsland. direkt na de revolutie van 1918) op gewezen, d.at ind.erd.aad" d.e sociaald.ernokratic de brutaalste ond.erd.rukkingsmethod.en tegen arbeiclersverzet helemaal niert schuwr,. l'ïatuurlijk, zij is ecn
onlosmakelijk deel van de bourgeoisic. Dit r,ril- echtcr niet zeggen dat cr
binnen d.ie bourgeoisie geen verschiil-en zouden zijn" Dc reccnte gcschied.e*
nis toont aan, d.at de sociaaldenoiratie in de oppositie even goed"e d.iensten aan het kapitalisme kan ber'rijz,en, nisschien ncg l,rel betcre, fnrJicn zLj
z:-cln namelijk aI te zecr de vingers brandt d"oordat zli anti-sociale maat*
regelen doorvoert of hclpt doorvoeren kan zrj haar bclangrijkc ro1 van "arbeid.ersvertegenwoord.igstertt riiet m(ier vcrvullen.

Het is zo, dat de arbeid.ersklasse in het organisatorischc keurslijf
van de bourgeoisie moet worden gchoud.en" Als d"e sociaald.enokratie te va,ali
en te d.uid.elijk a-sociaaL. zou optre,Jen (d.ït.2. ecn beleid voeren d.at tegen
de belangen van d.e arbeiders indruist ) dan zaL dat ertoe leiden d-at de &Tbeiders zich bij hun verzet; meor nog dan voorheen en thans zelfstand.ig zu1len organiseren: los rian d.e politieke, ekonomische cn sociale organisaties
van het kapitalisme. Ilcn dcrgeli jke situatie is voor hct ka,pitalisme zeker

T

niet id.eaal. Dat verklaart de houd.ing van de sociaaldenokratie. l4en lette
in dit verband. op cle wi j ze waarop cle Belgische sociaald.enokratie , uanuit

de oppositie, heeft meegeholpen om de afbraakpolitiek van de huid.ige regering i,tartcns te doen slagen "
Toen de BSP tot de konklusic kr'ram rLat verd.erc staki-ngen'begen d.c vijfd"e regering-I'{,artens nog wel eens v6óf necr uit d.e hand. zoud.en kunnen lopen
dan het geval was met de bloedige rellen op hci Brussel-se Rogierplein aIïí'aar duizenden staalarbc-iders (gocd bcwapend ) de rijksvacht cen fikse afstraffing bczorgd.cn stopte zij bijna onmidd.ellijk me-t de akties. Er ,,ras
voldoend.e stoom afgeblazen en toen d.e regeri.ng bovend.ien nog cnkele aanzienl-ijke stappen tgrug dced was iccler gevaar geweken en iron voorlopig een
lrerhaling van 1960 /61 word.en vcrmeden. l'4aar clat r,ril zcker niet ,.gg"r dat
sociaaldemokraten zoals ldil-ly Claes niet samen met lieclen als lulartens of
se reaktionaire I'ïilly cle Clerq de arbeiders zouden willen afslachten.
belreft het vg{schi} tussqF de rrarti j en dc vakbeweging: in Bcl.llathet
gië is
in d.e praktijk ald.us, d.at beicle g::ot-end.eels met elkaar sanenvloeien. Zo kunnen b"v, mensen karrière maken binnen het vakverbond ABVV
of binnen de centraie ACOD on dan te r,rord en verkozen op een li j st van d.e
partij. Beid.e organisaties (vakbeweging en partij ) zijn sannen verbonden in
wat men d.e t'gemeensehappeLt jke aktde,f noemt.
Uiteraard zijn er toch verschillen tussen beid.e organisaties , Zo is
de parti j een instn:ment om d.e politir:ke macht te verovercn en om b " v . d.e
financi?lle en ekonomische politiek te bepalen. Voor d.e lecLen van rJ.e partij
gaat het om de plu.che zetels in d"e regeringsgebouwen in de líetstraat, om
de kontakten met mensen uit de industriële en financiël-e wereld., om d.e vergad-eringen in 'le gemeentehuizen en van d.e provincierad.en, alsmed.e om cte
bij eenkomsten van allcrlei kornmitees , waarin zíi zo goed. als in d.e staatsbedrijven zitting hebben en kuipen. En het is niet voor niets dat er na
enkele jaren van een dergelijk ttbeheerssoeialisme;'t bij alle sociaald.emokraten sprake is van een \{are vereenzelviging met het kapitalisme.
Voor de vakbeweging ligt dat echter anclers " Of schoon zí j - via r t georganiseerd overl-eg op tal van nívea'uI s medeverantwoordelijkheid d.raagt
en meebeslist, hebben we hier sleehts met é'en van haar faeetten te maken.
De vakbeveging immers treedt ook op als de officiële vertegenwoord.iging
van de arbeid.ers bij het georganiseerd. overleg. \ri-.rliest zr'j (Ae schijn
van) deze vertegemroordiging, dan kont ook fraai positie in het georganiseerd. overleg

in

gevaar.

Via haar deLegees heeft de vakbeweging d.agelijks kontakt met tLe arbeiders en zii kan gewoonlijk zeer goed aanvoelen r"rat er onc"er d.ie arbeid.ers
leeft . Dikwi j ls zetten d.e arbeid ers d e ged.elegeerd en ( ae vertrouwensmannen )
onder druk en laatstgenoemden spclen die druk dan veer door naar Ce vrijgr:stelden van d.e bond.en en zo naar tle top van d.e vakbeweging. Derhalve veten de sociaaldemokratische vakbond.sleiders veel betcr d.an d.e sociaaldemokratische politici hoc of het aan d.e basis van de naatsehappij, dat wí1
zeggen bij de arbeid.ersklasse is gestcld. 0ïn d.ie reden is het niet te verwond'eren d.at zii , wanneer cr onrust ond.er d.e arbciders ontstaat, de nood.zaak stakingen te organiseren, cle nood.zaak van stoom afblazen, veel beter
aanvoelen dan d.e partij . Dat verlclaart hoe het gebeuren kan, d.at er tussen
de vakbewegine en d.e partij bij tijd. en wijle sterke spanningen en zelfs
openlijke ruzies ontstaan.
Wa! d'e o:rerigg.kritisehe opnerkingen_Fet{eft: ik neem aan, dat ik met
het -bovenstaantl.e rni j n stanO.puni-reuO.s volaóinde heb verduid eli j kt .
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I4et I(o ert
I,Ti euwenhui
s, die 6O jaaroud-cp 2 juj .1. in het Acad.emisch Ziekenhuis te Groningen overleed heeft d.e groep
littDaad.
en Ged.achtetf niet slechts een trouw lezcr van haar blad., rnaar ook
een toegewijd vriend. verloren. Jn het leven van somnigen van ons laat z:'jn
d.ood een pijnlijke leegte achter. Dat a1s gcvolg van een ongeneeslijke
ziekte zíjn sterven onver:nijdelijk vas visten vr:; niettemin kvam het eind.e

van zi j n leven toch nog spoeoiger d.an vervacht "
Verreweg het grootste deel van dat leven heeft hij doorgebracht r-n
Ocst-Groningen, r^raar hij in een arbeidersmilieu lrercl geboren en aI heel
vroeg leerd"e vat of het zeggen 'wi1 om arbeiclc:: tc zijn " Zolang hij er lichanelijk toe in staat was heeft hij als arbeid.er de strijd on het bestaan
gevoerd., hetzij met de sehop in de hand", hetzij met rtoffel-, schictlood en
r,raterpas, ï'Iaar hi j ooh stond, in het veen of op d.e steiger, het ontbrak
hem er nooit aan ka.nerad en doordat hi j overal en alti j d. kameraad schap gaf .
Zolang hij leefde heeft Koert Nicuw,:nhuis zídn verbonden gevoeld nct
zijn ond.erdrukte en uitgebuite klassegenoten. ilij had een steri< ontr,rihkeld
gevoel voor d.e (maatschappelijke ) werkelijkheid en een open oog voor d.e
wijd. en zijd. ond.er arbeiders verbreid.e zwakheden en illusies " N{aar er is
nooit êên nnoment geweest Tdaarop hij voor die zwakhed.err en illusies geen
volledig begrip toond.e , Zo hard. als zijn oordeel vas over ondernemers en
over bazent zo urild oordeelde hij over zijn gelijtren"
IWaar hard of zacht, zíjn oorCeel was altijd genuanceerd. Kocrt i'ïieuvenhuis had een filosofische kijk op d.e wereld, zag de betrekkclijkheicl
van rlingen en van stand.punten. Daaruit sproot rcgelrecht ecn streven naar
argumenteren en overtuigen voort. lierhaalclelijk heeft irij ons verzoeht om
in ons blad bepaald.e ond.erwerpen aan te snij,len en dat clan zo ged.okr,unen-

teerd. nogeli j k , ni et alleen opd.at 7fi j stof tot nad enken zou hebben , inaar
ook opdat hij anderen stof tot nad.enken zou kunnen geven, mL>er dan hij tot
d.an toe in gesprekken op het r,rcrk t'ijvoorbeeld. reed.s had kunnen doen"
Even vaak echter, ja vaker nog misschien, was hij het, ti.ie ons stof tot nadenken verschafte, geput uit ri jke ervaring en na zo bleek alti jd
Íjrond.ige overweging.
I'Iant Iioert Nieuwenhuis keerdc met zijn gedaclitcn telkens ï,reer terug
naar de strijd. van d.e arbeid.ers, Hij tiet zicir, ',^rat die strijd. bctreft,
noch d.oor d.e vakbeweging , noch d.oor velke parti j ook , knollen rroor c itroenen verkopen. Zeker sind.s de tveed.e wereld.oorlog d.iep in z I n Ïrart mogelijk al d.aarvoor - Ïras hij er van overtuigd, cLat c1e arbeiders alleen naar
z6tt hun belangen kondcn behartig€rtr d.at zLj hun eigen boontjcs moesten
d.oppen. Dienovereenkomstig steunde itij dan ooh een {{roep als de onze, die
de zelfstandige arbeid.ersstrijd van cloorslaggcvende betckenis acht " Die
steun r.ras van materiëIe aard., wanneer hen d.at maar even rnogelijk lras; hii
was d.aarnaast telkens en telkens \^reer van morele aard " Hct is vooral d.c
laatstgenoemd.e steun die lrij nod.e zullen missen tengevolge van zijn te
lrroege dood.o
_
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Een half jaar geleden schreven wij 1 ): "sa.menwerking van tr"ialesa en Jaruzelski past bij de praktijk vari t Soliclariteit I naar vloekt met de mybhe
d.ie langzamerhand als dik spinrag rond t Solidariteit t geweven is . Tot die
rryLhe behoort d.e verzekering van d.e ond erged.oken Zbiniev Buj ak , leid.er van
de afd"eling ïIarschau van d.eze vakbeweging, als zou van solid.ariteitt geer:
kollaboratie net cle autoriteiten van str:,at en partij kunnen word.en ver"wacht,'t iIalf juli j.1. riepen vier (ond.ergedoken) leiders van de (ondergrond.se, vant vcrbod.en ) Poolse vakbeweging t solid.ariteit ' - onder víe Zbiniew Bujak in een panflet hun voormalige leden op om tot 31 juli niet te
staken en geen d.emonstraties te houd.en. Dát r oo te tonen d.at nen bereid.
was tot een overeenkomst (aat wil zeggen tot kollaboratie) ïnet, rt bestaann

d.e bewind..

In februari voegden r,rij aan onze zojuist geciteerd.e woorden toe, d.at
d.e kollaboratie, vaarvan Bujak verklaarde d.at ze 'tnooít;' te verwachten
viel-, el zot n vi j ftien maand.en lang de dageli jkse prakti jk van t Solidariteit s was geweest. lTaar aanleid.ing van het in juli verschenen paJnflet zouden wij wiIlen opmerken, dat weliswaar Bujak een andere taal spreekt dan
een aantal maand.en terug, maar dat juist d.ie ánd,cre ( zi jn huidige ) taal d.e
oud.e taal van d.e vakbeweging Solidariteit t is 2)
i'{en weet het, een reaktie van de kant van Jaruzelski op d.e getoond.e
bereid.heid. tot sarnenverking is niet uitgebleven: er zi jn tal van gevangenen rrrijgelaten, onder wie heel vat gevangen led.en en kaderleden van tSoIidariteit I ; de bi j invoering van d e nood.toestand afgekonri.igd e rcaatregelen
zijn op diverse punten verzacht en zelfs heeft.ïaruzelski de opheffing van
de noodtoestand. v66r het einde van dit jaar in uitzicht gesteld. op voorwaard.e d,at er in het land Íord.e en rusto zou blijven heersen"
l4et dit aI1es is niet al.leen het door de opstellers van het nanifest
gehoopte en verwaehte everzoeningsgebaarr van het militaire bcwj-nd een
feit geword.en" Dit bewind heeft bovendien duidelijlc gemaakt tot rnóér bereid te zi jn indien Solid.ariteitf van haar kant ooh ro6ór wil doen dan
zich a11een maar tot 31 juli voor arbeidsrust en handhaving van rle openbare ord.e in te zetten.
Het is váár: tot de vrijgelatenen en nog vrij te laten gevangenen, zo
heeft Jaruzelski in het Poolse parlement verklaard , zal- Lech I'ialesa níet
behoren. Dat wil echter bepaald. niet zeggen, dat iret gcbaar van het nilitaire bewind slechts een sehíjngebaaz. zou ztjn. Dat trrlalesa gevangen blijft
betekent niet, dat het het bevind geen crnst zou zijn" ï{et bewijst alleen
maar dat l'tralesa niet tot samenr^rerking d.aarmee bereid is . De verklaring
hiervoor is d.at hij omtrent zijn eigen historische rol in de Poolse samenleving illusies blijft koesteren en wel illusies die volkomen in strijd
zijn met zijn eigen daden en nret de praktijk rÍan de vakber.reging t solidarie

"

s

) ItDaad en Ged.achte tt , februari 1982, bLz. B .
2) Vgl. de brochure van I{ " Simon , t'Regez,ing, partl,i én
z,iteítt tegen de PooLse arbeide?s tt "
1
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teit t toen cleze nog legaal tras "
Toen wij in februari j.1. de ontwikkeling in Po1en analyseerden hebben wij Jaruaelski n i e t als een t havik ? gekarakterisecrd maar nadrultkelijk gesteld, d.at hij wel degelijk voorstandcr was van de onvermijclelijke ekonomische hervormingcn en ond.anks zijn afkonCiging van de rnilitaire
uitzonderingstoestand. voorstand.er claarvan is gebleven " ïn é6n adem min
of meer wezen wi j er ook op , d.at weli slraar na d.e 3e d.ec ember d.et invloed.
ven d.e t havikent in I^trarschau groot vas, doeh d.at sindsd.ien d.e d.uiven|
langzamerhand. weer aan invloed. hadd.en gewonnen " i^li j verklaarden dit alles
in overeenstenning met d.e taken van het rrilitaire bewind.,i Die taken vloeid en voort uit het falen vari d.e vakbeweging ' Solid.ariteit
, d i e er ni et in
slaagd.e d.e PooJse arbeid.ers onder dc d.uirn te houd.en. Dezrl ontwikkeling tekent zich hoe langer hoe duid.eli jker af tegeliik met d.e j ongste koers van
de nu illegale vakbeweging t solid.ariteit t .
aangeïn de Poolse partijtop zijn zeer onlangs grote wijzigingen
thavikr
als
een
deze,
dat
is
daarvan
belangrijkste
bracht. De ongetwijfetd
(volgens
naascliens
van
Jaruzelski
beleid.
Stefan Clszowski die een eigen
te onrgeving ) voortd.urend belemmerde - uit het sekretariaat van hct CentraIe Kommitee is gezet" I)eze 01szor+ski vertegenwoordigde binnen het partijbestuur d.e zogenaamcle tqparatsiiks ' (dat wil zeggen de oudc partijbureaukratie) on hij vormde een struikelblok voor de pogingen van Jaruzelski c.so
om d.e basis van het militaire beirind, dat wi1 zeggen dc aanhang daarvan onder de bevolking, te verbreden.
Zeker, ook eliberaalt of 'progressieft gezinde topfigurcn al-s Jan Labecki en professor Kubiak moesten tegelijk nct Olszowski het veld ruimen"
Versterkt r,rerd d.e (miad.en ) positie van Jaruzelski, d.ie alleen dan d.ert onontbeerlijke politieke nanoeuvreerruimte heeft zolang hij al-s inan van niaden opereert of schijnt te opereren. De opengevallen plaatsen heeft de gcneraal 3 ) opgevuld. met eigen vertrouwelingen en vooraanstaancle Poolse ekonomen. En a}s een journalistiek llaarnemer als Ilendrik d.e Jong uit deze
gang van zaken konklucleert dat er aan de Poolse top nog aitiid een nachtsitrija aan d.e gang is, d.at er sprake is van d.iepe onenigheid in de partijleiding, dan voegen wi j er aan toe d.at lccnneli jk het konflikt tusscn d c
(oud.e ) parti jbureaukraten en de ( nieuve ) teelrnokraten nog steed.s niet is
beslist, maar dat de maatschappeli jke ontwikkeling i,reI steed.s duideli jker
in d.e riehting gaat van een op1ó"sing r+aarbij d"e partijbureau-l"ratie (vertegenwoordigd ond.er anderen door Olszowski ) tle verliezendc partij is '
0nze zienswijze word.t bevestigd" d.oor die pÍlssages in een door Jaruzelski uitgesproken red.e, waarin hij d.e Poolse jcugd" opriep zich te verzetten tegen wanbeheer , fraud.e , onverschillighc'id en bureaukrati sche verschijnselen en van de ekononische hcrvormingen het kernpunt van haar aktie
te maken. Hij richtte zich d.aarbij in ?t bijzonder tot de ionge arbeiders,
teehnici, ingenieurs en ekonomen.
Volgens politieke waarnemers in ï,Iarschau zou d.c generaal met d.eze verklaring d.e grenzen hebben willen aangeven vaarbinnen een van d.e autoriteiten o n a fhank
e I ij k c vakbeweging zoukunnenlrerkenenmeewer1

ken aan hervorming van d.e ekonomie en bestrijo.ing van lranbehecr en oneerlijkheid." Dat het partijblad, Ttrybune Ludu op 1, iuli een andere toon aansloeg bewijst vederom niets ontrent het ríIezcn van Jaruzelski's bcdoelingen

3) Zegt Hend.rik de Jong ín
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doch toont slechts aan, dat d.e I haviken e zi ch in d e reCa,kt i e van d"at orgaan hebben verschanst "
Saarenvattend. kan er worden gcsteld., dat niet Zbigniev Bujak zt n stenpe1 op het beleid van d.e vakbeweging i Solidilrite it ? heeft kunnen d.rukken
- r'rij schreven een half Jaar geleden reeds dat eSolidariteit t in d"e vorm
waarin d-eze beweging in de rnythe lecft niet zou kunnen herleven - naar dat
omgekeerd het w e z e n van de vakbe'r.reging 'solid.ariteitr uiteindelijk
beslissencl. is gewcest voor het beleid van Buj ak en de zijnen.
I'trat tevens kan word.en vastgesteld. is, d.at d.e samenïrerking tussen t Solid-ariteit t en het militaire ber+ind in Polen, die Jaruzelski ook na d e 1 3e
d.ecember terecht voortdurcnd nog rlesr mogeli jk hicld, zich nu duidelijker
aan ieder die ogen en oren open houCt als mogelijkfrcia aandient. In polen
wordt het dikke spinrag rono. ?solidaritcit g dunner; in Polen verbleken cle
mythen en komt het uur van d.e (teehnokratische, staatskapitalistische)
vaarheid. d.ichterbij .
==============
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ïn de geschiedenis van de Britse spoorwegen zar lgBz ongetwijrela te
boek blijven staan als het iaa1 van d"e konflikten. Vroeg in jànu""i aI zag
de d'irektie van Brítdsh RaiL 1) zíeln gekonfronteerd. met een stakingsaktià
van d-e in de ASLEF georganiseerd,e machinisten. lïu eens hier n d.an r:rÊ€ï daar,
telkens op een and.er d.eel van t t spoorwegnet, rverd. het nerk voor niet lantu
ger dan
óén
dag stilgelesd, maar r^rel met het gevolg d.at het treinverkeer
ged.urend'e vele weken volled.ig ged.esorganiscerd. r,rerd". Toen er tenslotte
Ï^reer normaal verd. gered en, betekend e d.at allerminst clat de mocili jkhed.en
lraren opgelost ' l'{en kon hooguit bcweren, da,t BR-direkteur Sir peter parker
en ASlEF-sekretaris Ray Buekton een sooyb van t'staakt het vuren" waren
overeengeltomen in aflrachting van wat nieurre ond.erhand.elingen zoud.en opleveren" fn feite d.uurde het gevecht onverrnincl.erd. voort en het eind.ig,te pas
in d.e derd.e week van juli met eerr korrplete o',rerwinning van. d.e spoor.wegrnaatschappij. l4aar eer het zover r^ras riep einde juni á" grootstó ,poororegvakbonC, de lruR, een staking uit, die na é6n .1ag al weer lrerd opgeheven en
1

) British RaiL, d.c: Britse spoorvegmaatsehappi j , za; verder in
dit opstel, cvenals in Engeland zelf , word.en aangeduid met
de afkorting BR" Van dc overige te gebruiken aftortingen is
de betakenis als volgt ASLEF = Associated Society of iocomotive Engineers and Fireman, de vakbond van d.e maehinisten;
NUR = NationaL Union of RaiLwaJmen, de vakbon,L waarbij het
cvergrote d.eel van het Brit se spoorvegËersoneel i s aangesloten; TSSA = Transport Salaried. Staffst Association,
vak".t
bond', waarbij een deel van het hogere personeel is georganiseerd."
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riep d.e ASLEF cen nationale staking uit, die welisr.raar niet
geheel volled.ig vas ? rflaàT vaarcloor niettemin ged.urend.e twec. 'l..reken in G::ootBrittannië nauwelijks nog treincn red.en" Gedurend.e al d"ie tijd, dat r,ril
zeggen van maand.ag l+ januari tot maand.ag 19 juJ-i , ï,,rês hct reizend. publiek
er geen ogenblik zeker van dat het treinverhecr inclerd.aad. overcenkomstig
d"e d.ienstregeling zou plaats vinci-cn "
In de zoïxer van 1981 l^rar,s het al niet rnoeilijk om tc voorspellen, dat
het bi j BR tot een krachtrceting zou kcrnen . Dc d irehtie maaktc toen name*
liik bekend., clat zíj, om d.r: steecls groter r.rord.end.e verliezen te beperken,
over wenste to gaan tot ecn z "g. variabel dienstroos'l,cr " Dc. invoering daarvan zou er op neerkonnen, d.at het personeel niet langcr een vastc wcrkti jd.
van acht uur per dag zou hcbben, maar al ïLaar gelarrg cle behoeften van het
bedri j f verkd.agen van nu eens zeven cn dan r,reer van negcn uur zor-r icennerl .
Bii een d.ergelijk systeem zou er aa.nzienlijk minder leegloop ztjn en zou
BR veel effj-ciijnter kunnen i,rerken" rt \Ierd rnetcen d"uid.elijk d.at d.eze plannen bij het personeel op ernstig verzet zoud.en stuiten"
De reden van dat verzet is lrcllicht het ,luiclelijkst wcergegeven door
Ray Buckton van de machinistenbond. fn een artikel in hct dagbJad The TLmes van B juli j.l. zette trij aan tt prrbliek uiteen, clat cen B-urige r,rerl<dag bij de spoorwegen aI op geen stukken na hetzelfd.e betekent als een Burige werkd.ag in bijvoorbeeld. een bed.rijf d.at góên ploegenst:lsel ltent " l'Íachinisten en kond.ukteurs kennen ochtend.-, mid.d.ag- en avond.d.ienstcn en velen van hen hebben ook met nachtd.iensten tc maken. Hun leven lang, al-d,us
Buckton, hcbben zij te naken gehad. met ecn ges'boord familieleven " Ze zagen
hun vrouw soms alleen maar ged.urend.e een klein aantal uren in d.e vroege
mid.d.ag 3 ze konden niet samen uitgaan wanneer: zc d.at zoud"en wil-len en ze l.raren afhankeli jk van voortd.urend. wisselende werkti jCen: rj.e ene iueek zus , de
and.ere week zo" rtDat deze werkttjden''!, aldus Buckton, "itog uay,iabeLer zouden moeten utorden, ueruuT-t de mensen met bítterheid" i,laar lzun meníng zijn
metecn d.aarna

die werktijden al uariabel zá.t.
Nog voor dat in januari d.e machinisten naar het stakingsï{apen grepen
ging d.e door Sid.ney (sia) lteigtrett geleidc lïUR door cie knieën. Hij en zijn
medebestuurd.ers gingen in beginsel met het flexibeler dienstrooster aklcoord., De ASLEF noes'b alleen hct spit afbi jten . lfiettemin zag het er aanvankelijk near uit, d"at de r,ích militant opstellende rnacliinistenbond over

beste papieren beschikte.
Het kwam tot een uitbarsting toen Sir Peter Parker de invoering van
het nieuwe dienstrooster tot 6"en van d.e voorwaarci.en. maakte waarop een eïtra loonsverhoging van 3f, vocr de machinisten zou kunnen lÍord.en toegekend "
Ik ben t za verklaard.e Sir Peter, niet van plan om meer loon te gaan betalen a1s ik er niet iets voor tr:rugkrijg. ilct antwoord van d.r: nachinisten
veroorzaakte een onvoorstelhare chaos in hei treinverkeer " Daarop trachtte
een verzoeningskomnissic ond.cr voorzitterschap van Lord. t4eCarthy de parti j en tot elkaar te brengen. Na ond.erzoek van cLe twistpunten gaf d.ezc kommissie te kennen dat er vreliswaar een verband. r,ras tussen lonen en arbeid.sd.uur
ïnaar niet zo nauw of er kon wel degelijk afzond.erfijk over l-onen en arbeid.stijd. gepraat wordr:n. Daarop zel Bucicton terstond., ti.at hij natuurlijk
best bereid r.ras oin over d.e werktijdcn te praterro eI gaf hij in 66n adem te
kennen, d.at aan d"e werkd"ag van I uur niet zou kunncn lrord.en getornd. ïn afr^tachting van dat gesprek maakte ASTEF een cinde aan dc stakingsakties en
toondc Sir Peter zich toegevend vat betrcft cle 3f, "
Het dagftLad" The Guardtan konstateerde dat het natuurlijk gecn enkele
d.e
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zin had. om over de 8-urige werkdag te gaan praten a.Is nen bij voorbaat al
meed'eelde dat d.ie in ied.er g,:val onverkort moest ,srord.en gehandhaafd. en
vroeg zich af wááron Sir Peter eigenlijk had gekapitulecrd . íhn Sundny TeLegt'aph liet zich in nog veel krasser bewoord.ingen uit Zíi sprak 3 vanTrege

"
het feit dat Buckton toch d-e verlangCe 3/, in de i,racht had
i,retcn tc slepen,
van "êén Dqn de grootste ouennínningen lsoot' de uakbond.smaeht sind.s Edttayd.
Heath moest capituleren uoor de mdjruoerkersít. ;'-fs di't,t., zo vroeg die krant
zich &f rtPeter Parkey, s ï'laterLoo? Íl
Sir' Peter zelf zag de situatie allesbehalve somber in. I{ij bl-eek er
stellig van overtuigd., d.at hij het gevecht zou i,iinnen. Aan d.e and.cre kant
leek Buckton aI even stellig van z ii n overvinning overtuigd " Reeds \ras
de eerste rond.e geëin,C.igct rne'b een ze3e van d.e maeirinistenbond. en bovcnd.ien
hadd'en de vakbonden van de mijnwerkers en d.e staalarbeiders zich trereid.
verklaard een staking van d.e ASLEF zo nod.ig met solid.ariteitsstakingen te
zullen steunen. De B-urigc r'rerkd.ag s zo r\ras d.aarbij cle red.enerirg, ir cen
kostbaar goed., dat de Britsc arbeid.ersklasse zich ten l.,oste van veel offers in 1919 veroverd heeft. Dat kostbare goed ma,g niet verlorcn gaan en
aantasting , d.aarvan bii d.e nachini st en en and.er spoorïregpersoncel zou ecn
gevaarliji< preced,ent scheppen "
l4en sprak van een Tn'ípLe ALlianee, een drievoudig verbond, naar analogie van die and.ere Triple A1liance, die in 191 3 tussen de mi jnwerkers , het
spoowegpersoneel en de transportarbeid.ers werd. gesloten en die als een l-egend.arische maeht in de herinnering r.ra,s blijven voortleven ook al 1ras zLi
in werkeliikfreia niet meer geweest d.an een facad.e, rdaar achter de machteloosheid van d.e vakbeweging schuil ging. Toen in de jaren | 2A de Triple 41l-iance op d.e proef gesteld werd bleek zui een papieràn ti jger. t t Drievoudig verbond. van 1982 was een nog droeviger lot beschoren: het kwa^rn aan een
krachtproef niet eens toe.
Toen d'e Sgnday TeLegraph in februari de overwinning van d"e ASLEF vergeleek met de overwj-nning die de Britse mijnwerkers in lgTZ op premier Tecl
Heath behaaldenu vergeleek tt blad dingen d.ie niet met elkaar t; vcrgelijken zijn' De zege van d.e mijnwerkers was destijds te d.anken aan het feit,
dat hun aktie formeel- veliswaar door de vakbond. werd. geleid. d.och in feite
van ond.erop door henzelf verd. georganiseerd
" Toen c1e nijnr.rerkersbond. tot
een kompromis bereid was voehten de kompels door, gesteund. d.oor praktisch
de gehel Britse arbeidersklasse. l.{ct haar had I{eath te maken ook al was
er toen geen sprake van zoiets als een, met veel vakbond.sfraseologic omge.ven
Triple Alliance . Als de ASLEF en de l'lïJR, of liever: als liet Briise
'
spoorlregpersoneel
Sir Peter Parker tot een volledige kapitulatie, dat vil
zeggen tot intrekking van zi j n di enstroosterplairnen , zou hebben gedlrongen ,
dan zoud.en de gebeurtenissen van 198?. met dj.e',ran 1gT2 vergeleken hebben
kunnen word.en. lÍaar wat er geschied.dc. was iets volkc,men and.ers.
Toen Ray Buckton in februari d.e gevraagd.e 3/' binnensleepte, 1 c e k
het slechts of hij een overwinning behaalde clie beslissenC vas. fn werkeliikheid liet Sir Peter Parker het sJ-ag'ueld. aan zijn tegenstanders omdat
hij er later voor cen beslissend gevecht wildc terugkeren. Dat beslissend'e gevacht speeld.e zich niet af in juni toen de iÍLIR een staking proklarneerd'e. Het ging daarbij om een ándere kwestie dan die van d.c werktijden. tr'Íe
zieden hierboven al, dat de I'ILIR in beginsel met de variabeler d.iensten airkoord was gegaan. De bond. had niet, zoals de ASLEF, 6n hoger loon 6n handhaving van d.e B-urendag verlangd, rnaar had najaar iB1 , de laatste prijsgegeven on het eerste te verwerven. Prod.ukticver r,rerken voor mcer l-oon? IVIij
r
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had. Sid i'ieighell gezegd.. En Íjir Peter vond. het natuurli jk ook best "
irlant a1s er v6éf produktiever gewerkt wordt in i:uil voor cen betrekkelijk
geringe loonsverhoging, dan is er iri lrerkclijkheid natuurlijk van ccn J.oonsv e r 1 a g i n g sprake" i,latuurlijk is een dcrgelijke loonsverlaging aail
d.e achterban van d.e vakboncl alleen maar te verkopen tranncer d.e schijn rran
het tegend.eel kan word.en gewekt. Daarom ïToeg d.e ïïUR in iuni c€rn loonsvcrho-,
ging van 5f, ( inplaats van de, 3f, d.ic de machinisten hadd.en gekregen ) " Toen
Sir Pete:r Parker d.aar niet in wildc treden ricp t^leighel1 zijn leclen op tot
cen verzet, rLat echter al na óón d.ag wcer werd. opgeheven zonder d.at er ook
maar i et s 'w'as ber ciki . Dat kr,ram r:md.at vri j wel op het z clfcle momcnt d at d.e
I'I{IR ten strijd.e trok ook ci.e ASLEF zich }reer ten oorlog ruste en Bn om cie
red.en d.ermate zwaar geschut bcgon op te stellen, dat i'ieighell ít beter oolid.eeld.e om z:-cln haastig terug 1,c trekken "
ïn cle loop van maart , april en mei , alsmed.e in d.e eerste helft van
juni vas er r overeenkomstig d.e d.oor Buckton gctoond.e bereid.heid., tus sen BR
en ASLEF voortdurend touwgetrokken over rt d.ienstrooster" De ond.crhandelingen trerd.cn, samen met d.e I'ITJR en de TSSA gevocrd. en bi,j d.e ond.erhanclelingcn
was ook d.e konmissie I'{cCarthy betrokken " Ofschoon o.ie in februari tocn cr
een eind. moest word.en gemaakt aan d.e chaos die d.oor d"c n"achinisten-stakingen werd. veroorzaak-t lonen en verkti j d.cn eniqszins had" losgckoppeld., toond.e zij zich vervolgcns voorstancler xran het flexibele systcern. De regeringThatcher, d.ie zci dat ze zich buiten ?t konfliitt wiltlc houd"err, 3af tegelijkerti jd te kennen, d.at zti alleen crán het voor teehnischc rrernieu.wing benodigde gcld ter beschikking wildc stellen irid.ien ilR cfficiënter zoudcn funktioneren" Die houd.ing én het ad"vics van tle ltonrnissie l{cCarthy sterkten Sir
Peter niet alleen , zli lieten hem ook geen and.ere keus d.an cen keihard.e opstelling, Toen ook Tluckton, geruggesteund d.oor z,t n achterbari , van gcen wii -'
ken wi1d.c vcten, vas het wel duid.elijlt wat of er te,- wachten stond. Daarop
kondigd.e Sir Peter aan clat hij, als hct moest er niet voor zou tcrugschri-kken orn al hct stakend.e en clesnood.s ook het nict-stakerrd"e spoorwegpersoneel
te ontslaan en alle aktiviteiten van BR stop te zetten.
Het d.reigement van Sir Peter vercorzaakte paniek, niet alleen t''ij Sid
Weighell en de ï'lUR, maar ook bij de top van de Britse vakber,ieging. I'Iat hadSir Peter en wat had. rcevrou'hr Thatcher kunnen doen als Groot-Brittannië ind"erd.aad. een iand zond.er treinen i+as geworden? lTiets " Een d.ergelijke situatie zou niet slechts op een krachtmeting met het spoorwegpersoneel, maar op
een krachtmeting met grote delen van c1e Brj.tsc arbeid.ersltlasse zijn uitgcd.raaid.. Een dergelijke hraehtmeting zou voor Inevrouw Thatchr:r en voor Sir
Peter slechts z6 hcbbcn kunnen eind.igen als zijn tie;r jaar gelcd.en eindigd.e voor ninister-presidcnt Heath. En ze zou evenals toen zeker hebben betekend dat de arbeid.ers irr de s'brijd veei verd-er zoud.en zijn gegaan d"an de
leicLíng van de vakber,reging " I'Icighell, die in 'TZ zi jn achter'ban ook al niet
hclenaal in bedwang had. kunnen houd.en, wisi crvan nee te praten. Vandaar
dat hij niet all-een de zojuist,rhegonne4rii{IlR*sÈaking afgelastte, maal: bovendien de machinisten zoveel mogclijk in dc r^rielen trachtte te rijden toen cJc
ASLEF op 1 juli in de strijrl trok. Iiet besluit d.aartoe iretekend.e dat op hct
hoofdgevechtsterrein de beslissende slag ontbrandde, maar ditmaal ond.er dc
omstand.igheden oie Sir Pcter had gekozcn en niet Ray Buckton "
ttDtt is"" verklaard.e laatstgenoemd.e , "een geueeht" dat BR nie't; uinnen
kan.'t ïn werkelijkheíC '..ras het een gevech'b, clat BR nict kon verliczen tenzti Groot-Brittannië een herhaling zou beleven van d,e gebeurtenissen van
1972. Iïoewel de vakbeweging TUC een paar jaar lang aan ied.er die het gelo-
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ven ï^rilde had rrerkondigd, dat als madanc Thatcher op cen botsinp5 lnct de
Trade Unions uit w&s' haar hetzelfde lot als Heath besclioren zori zijn" liet
dej TUC versteh gaan op hetzelfd.e moment d.at dc mogelijkheicl van een,icrgelijke botsing aan de verre einder opdoemd.e. Zoals eens de TLïC de zeclicdenbond" ond.er zlÍare druk zette toen d.eze ecn zeeiied.enstaking d.reigdc af te
kono.igcn, 'zo zette uit vrces voor cle achterban dc TUC ditmaal dc ASLEI'
ond-er druk, nadat d.ie in de ring getrcden was Ru.irn tr,ree wejren hield. d.e ITLill
"
cle worsteling voI. Toen steld.e Sir Fetcr, de. treinlozc tocstanC beu, aan r1c:
machinisten ecn ultimatum; r,rerkher''ratting of ontsJ-a,g" Gezien het feit d.at
d"e ASLEF niet alleen BR, maar ook d.c TUC tegenover zich vond" r,ras Bucktgn
aan t1 eind van zijn latijn. À{ct cle toplci<ling van dc vakbc::,reging tegen bc*
hoefd'e hij ook geen berocp op clc rnijn',.rerkersborrd of d.e staalarbciclersboncl
te d,oen. De Tripl s Alliance van de vakbond.en blcek gcen cnkele zin te hc:b_
bcn.
Ï^lat dc machinisten niet Buchton of cLe I\itIR zou hr:bben kunncn hel.
FÊflr vas cle soliclariteit van cliversc groepen arbeiders op sieutelposities
van d.e Britsc ekonomie" l'laar in cie eerste plaats kon men van een.ralibond
als d.e I\TUR niet.rcrr.rachten dat hij aan de a c h t e r b a n van and.erc
bond-en zo:u apelleren en in de tveede plaats bestond. er ai bitter r,reinig
kans op steunakties van onderop op een tijdstip dat het aantal r.rerklozen
tot hoven d.e drie milioen was gestc+gen. Xr rcst,te Buckton derhal.ve slcchts
een volledigr: kapitulatie . ï)tl AÍ)LBF aanvaarclde d.e flcxibele werkti j den,
Ïraarmee voor BR tte weg naar grotere produktivitcit geopend. werd.. Daatrnee
ltwam ook het in februari behaald.e voorlopige sucees op losse schroeven te
staan. !trat ook het oordecl van d.e Sunday TeLegroph moeht wezen, i* 1982 Uehaal-d'en d'c macirinisten niet cen soortgelijke o.rerwinning a1s de nijnr.rerkers
in 1972. rn feite lced het spoorrregpersoileel, ncd.e d-oor toed.oen van iLe vak-.
bond.sbureau-kratie, drie verpletterenclc ned.erlagen.

