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EEN NOBELPRIJS VOOR DE KLASSENVREDE

Zorn twintíg jaar geLeden deed de Amerikaanse schrijver Lrvíng l.Ialla-
ce het voorstel, de llobelprijs voor de vrede af te schaffen ondat die, rin
een wereld die weliswaar geen oorlog, maar evenmin vrede kende... aL te be-
lachelíjk lras ger4¡ordent. T^lalLace bedoelde natuurlijk: geen grote oorLog.
Kleine zijn er sinds de tweede wereldoorlog en eigenlijk al sinds de aan
de eerst,e werel.doorl.og voorafgaande BaLkanoorlogen praktisch zonder enige
onderbreking geweest. Afgezien daarvan lrras zijn voorstel natuurlijk zinníg.
ldat stelde goed en wel een prij6 voor die werd Èoegekend door een jury, sa-
mengesteld uit Leden v¿n het bToorse parLement, kopstukken met andere $¡oor-
den van een spmenlevíng rÂraarnee de oorlog als verschijnsel" onverbrekeLÍjk
verbonden is, onverbrekelijker dan ooit trèt geval ú7as met eníge nêatschâ;-
pijvorur die aan de huidíge voorafging? En Ìrat voor r¡aarde heeft een derge-
Líjke prijs welbeschouwd, wanneer híj ook blijkt te kunnen r.¡orden toege-
kend aan een Ameríkaans miníster van buitenlandse zaken, medeverantr¿oorde-
lijk voor afschuwelijke borubardementen op een land aLs Cambodja, nauw be-
trokken bij de kontra-revolutionaire staatsgreep tegen Salvaclor ALlende
weLke gepaard ging met een springvloed van beestachtíg geweld?

De toekenning van de llobelprijs voor de vrede is bíjna altiJd een krva-
líjke klucht gerteest en dat feit bLijft onaangetast door de omstandigheíd
dat hij de goede r^¡il en de onbeschaamdheid van de juryleden ten spÍjt veer-
tien rnaal niet k6n worden toegekend doordat r.relke kandidaat oot< zeles dit
gezelschap te gortig was. lwee keer slechts, zo wil het on6 voorkomen, is
de vredesprijs toegevallen aan íernand wíens keuze begrijpelijt'" kan worden
genoend: ín 1935 aan de Duitser Carl von 0seietzky, in l9B3 aan de Pool.
Lech VtraLesa.

Anders dan Henry l(issinger had Von Ossietzky zich índerdaad voor de
vrede ingespannen. ALs vooruitstrevend burgert ijk radikaaL en pacifíst
waarschuwde hij in het door hem geredigeerde bLad Die l,leLtbtíhne tegen de
geheime herberoapening tíjdens de republ.íek van Ì,leimar door de Duítse rege-
rirrg op toun gezet. Ðe L.lazits, verklaarde vijanden van de republiek van
lnleímar, vonden een dergelíjke aan de kaaksteLLíng van Duítsland thoogver-
raade en stopten hem in een koncentratíekamp. llat ze oolc op het regiem van
lnleimar tegen hadden, niet datgeoe $rat von ossÍetzlcy het verrueet.

Itlat lfalesa aangaats met de vrede in de rvereLd, de vrede die rt tegen-
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deel is vån tussen staten gevoerde oorlog heeft hij rnaar bítter rveinig te
maken. Zijn verdíensten, verdiensten ín het oog van de burgerlíjke r+ereld,
Liggen op het terrein van de binnenlandse, op het Eerrein van de klassen-
vrede. Voor klassenvrede in Polen heeft Leeh l.lalesa onvermoeÍd gei.jverd
sÍnds eínd a.ugustus l9B0 op de Leninwerk ín Gdanslc de rraar clí.e stad genoem-
de akkoor<len ç'erden ondertekend" De inkt van de daaronder geplaatste hand*
tekeningen van hemzel.f en van vice-premier Jagiel-sky rvas nog niet droog of
hij riep de strijdende Pool-se arbeiders al r¡reer tot rverkhervatting op. Ver-
volgens zette hij al zijn - r¡,i. ten onrechte verÌrrorven - autoriteit op
het spel om een einde te malten aan rr¿ilder stakingen, om de arbeiclersklas-
se in zíjn land tot gedulcl te manen., om discipl-ine en veranütùoordeli-jkheid
te propageren, dat wil" zegg,en rle mensen ervan tê overtuigen, dat ze zich
maar l¡eter niet tot de strijd tegen de staatskapital.ístísche ontlerdrukkíng
konden scharen, doch de dingen moesten overlaten aan de door hem verper-
soonL íjkte organisatie.

Inlalesa, zei op een gegeven moment de Poolse kardinaal Jozef Glemp, is
niet gevaarlíjk voor het regiem. Dat wist het Pool"se regiem ook, maar het
gaf er de voorkeur aån, dat ïdaLesa aLs tgevaarLijkt zou worden beschouwd,
r,rant tlan zou hij het beste ten bate ','an de klassenvrede oftewel voor het
regiem kunnen bl.ijven werken.

I,tralesa, wist het l{esten, ís niet gevaarlijk voor het kapitaal, Indien
de Poolse arbeiders d6õr zouderr gaan met hun rwílde' akties, indien de ar-
beidersklasse in Polen het regiem niet slechts in bepaalde opzichten maar
volledig op de kníeän zouden krijgen, indien in Polen een situatie zou wor-
den geschapen die niet langer aLs boLsjewistische schijn maar als eèn xter-
kelijlçe arbeidersmacht zou moeten worden gekarakteríseerd, dan".. ja dan
zou het l^Iesten kunnen fluiten naar de rente van de door heË ldesten aan Po-
len'¡erstrekte Leningen. I4aar [dalesa vormde een garantie, dat dergelijke
toestanden n i e t zouden ontstaan; Idalesa stond er horg voor dat er een
einde kwam aan de kLassenoorlog en dat de klassenvrede ervoor ín de plaats
kwam. l.Ialesa was in PoLen de architekt van een soort vrede daÈ door de in-
ternationaLe bourgeoisie hoger wordt aangeslagen rlan rtelke andere soort
vrede oolc.

Het PooLse regiem doet net alsof het woedend is, dat l{talesa de Nobel-
prijs heeft gekregen. In 't l{esten noemt men de toekenning ervan tbemoedi-

gend voor SoLidariteit,t. Naar onze meníng is deze toelcenning eerder bernoe-
digend voor JaruzeLski en cle zijnen.'t{ant - en daar heeft het lrlesten ¡;e-
lijk in - het presËige van !üalesa r¿ordL erdoor vergroot. l{aar røie slaan er
munt uit dat prestige? De Pool-se arbeiders clie l'IaLesa in de kou heeft la-
ten staan soms? GeLoof dat maar níet. En ge1-oof evenmín, dac ook maar aan
één van die Poolse arbeÍders ooit een Not'elprijs zal worden Èoegekend"

Dacht iemand, dat aan I'lalesa een HobqLprijs zov zíjn toegekend als
hij de spreekbuis van de Poolse strijdbare arbeiders zou zijn ger,reest in-
pLaats de karnpíoen van de vrede, van de lclassenvrede? Vergeet het maar"

Sommíge Lezers denkan" dat ze aLtijd maæ 'ìDaad en Gedachte't k.unner¿ ont-
uangen zonder regeLmatí,g een behoorLíjke finaneí,ëLe bðidrage te Leüeren"
Dat ís natuurlijk onmogeLijk" ELke Lezer is WRPLICHT b¿i te dragen'tn de
kasten" ï'/eðgeyt h¿i døt, of Laat hdj hre'b nrz uit Laksighe.íd, dan utordt h'ii
onÐerb¿ddeLí,.jk uan de LeaersLii st afgeuorerd "

= ====== ===-=æÊ==== == ===== =Ë== =Ê== =Ê=E====g= =É== = =======Ë= =



-3-

!-g-:-!-!-:-e-P-:-s-5-i-Le
DE GROTE LANDARBETDERSSTAKINC vAN 1929

IN OOSTELIJI{ CRONINGEN

Op I neí 1929 brak in het oosteLÍjk deel van de províncÍe Groníngen
de grootste en langdurigste Landarbeídersstakíng uÍt die [Iederland ooit ge-
kend heeft. Niet mínder dan víjf en een halve maand, tot hal-verhrege okto-
ber, duurde de strijd, die geprokl.ameerd werd door de moderne Landarbei.-
dersbond, maar ïraaraan niet slechts door de georganíseerden doch ook door
cle ongeorganiseerden met dezelfde vastberadenheid en dezelfde verbittering
werd deelgenomen. Merkwaardig genoeg is de geschi.edenis van die stakíng,
$raaraan destijds niet enkeL door de regionaLe pers maar ook door LandeLij-
ke kranEen als Het VoLk en Hande'Ls'bLad nogal r¿at aandacht is besteed, nÍm-
ner op enigszins uitvoerige wijze te boek gesteLd of geanalyseerd" Zeker,
wijLen J. I{Ílgenga - díe sekretaris van de moderne Landarbeidersbond is ge-
$/eest en dÍe in I 929 als stakíngsleider is opgetreden - wijdde in heÈ boek
dat hij bij het 40-jarig bestaan van zijn organisatie het licht deed zíen
een hoofdstukje aan het konflikt. l.{aar wie er de betreffende bl.adzíjden op
na leest, die konstateert dat daar onvoLdoende recht r,¡ordt gedaan aan de
gebeurtenissen en dat de informatie op geen stukken na volledíg is. In an-
dere publikatíes Ís tt bepaald níet beter gesteLd, Ger l{armsen en Bob Rei-
nalda, die een beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging samen-
steLden, doen de stakíng van t 29 rnet niet meer dan áne pagina plus acht re-
geLs af. Dr. Fr. de Jong Edz., die ter gelegenheíd van rt S0-jarig bestaan
van het N.V.V. een geschíedkundíg overzicht van ontstaan en ontwikkeling
van deze vakcentrale schreef, noemt in dat werk r'rêL de Groningse landarbei-
dersstakingeû van l9l4 en 1919, maar vèn de al.lergrootste rept híj met
geen woord. Meer dan een haLve eeuw lang ís het verhaal daarvan onvert,eld
geblerren.

Aan deze hoogst onbevredígende situatíe is vorige maand een eind ge-
komen. Bij de in stad Groningen gevestigde uitgeverij Stabo ís een werkje
verschenen, dat de oorzaken, de direkte aanLeiding en he.t verl.oop van be-
doeld konflíkt op uitvoerige r.ríjze schiLdert,. De auteur ervan is Jaap Meu-
lenkamp, díe zelf uit oost-Groningen afkonstig is en die in zijn jeugd de
stríjd van de landarbeiders direkt voor zijn ogen heeft zien afspelen. Hij
werd ín l917 te FÍ.nsterwoLde in een l"andarbeídersgezin geboren en hij weet
uít eÍgen ervaríng waÈ of het destijds zeggen r¿iJ.de om een LandarbeÍder te
zíjn. Dat niet aLLeen. Hij was toen de strijd begon oud genoeg om daaraan
nog altijd levendige herínneringen te bewâren. Hij weet nog precies hoe
hij samen met andere kinderen de onderkruipers met keteLmuziek naar huis
begeLeídde. Itij kan zich ook andere, onverbrekelijk met de staking verbon-
den taferelen nog heel goed voor de geest halen. Bovendíen ís hij de zoon
van de ruan dÍe namens de ongeorganiseerden zitting had in de plaatselijke
stakíngsleiding. Dat alles maakte hem aLs het ware geroepen om de historíe
vast te Leggen.

In een rverantwoordingt vooraf konstateert Meulenkamp zelf nadrukke-
Lijk' dat zijn boek geen objektíef geschrift geworden ís. Ðe feiten, zegt
hij, zijn geinterpret,eerd ldoor een arbeider, die zelf bíj de boeren in
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'Oost-Groníngen op het land heeft geürerkt, die zelf slachtoffer is ger'reest

van de verhotrdinien díe daar destijds heersten, die van nabij hennis heeft-
gemaakt, met de rnåntaliteit van de boeren en die zijn sympathie voor de

ãtrijdende landarbeide.rs van 1929 nieÈ onder stoelen of banken wilde ste*
ken. Naar urijn rnening ontLeent r{euJ.enkamps Besc.hrif t hieraan zoveL zí-jn be*
koring als zijn betekerris. I{oe zov het inet onze kennis van het verleden
zijn [esteld, indien we nic¿t besehikten over tgetuígenissent 

' over rherin-

neiitt["n', o.rur rdagboeken', o.rer bl.adzíjden waaruiË r,re met hartstocht'ef ij-
ke srãm tijdgenoten of betrokkenen horen sprehen? lJn zíjn dergeli.jke bLacl-

zijden r".iiã $ynpathi.elin en antipathieän geen ogenblik.verheimelíjkt vor-
dei níet eerLijte.i (en derhalve in feite objektíer¡er) dan zulke waarin
het pro en kontra van de auteur angstvall-ig wordt verborgen achter schijn-.
bare lneutraliteitt ?

HeÈ bovenstaande wíL allermínst zeggen dat deze gesehíedenis van de

0ostgroningse landarbeidersstaking pure herinnering zou zíjn" Intgçg,nfee|t
De ãchrijier ervan baseert z.ích op uitvoeríg feitenonderzoek en hij lf*fa
aich níeriug"rr"t".nde zíjn openlijk bel"eden partijdighei{ geen ogenllik La-
ten verleidãn om cle feitãn oãt or"ár enig gewel.d aan Èe <ioen" Ilaast datgene
wat oudere Landarbeidels hen ín de l-oop der jaren vertelclen heef t'hij dank--
Uà*r gu¡ruik gemaakt van de verslag"n åi* inãertijtl, Þíjl, van dag lot dag

in de-gegionaie kranten prijkten, van pamfLetten en brochures, alsmede van

het in nãt Amsterdamse Internationale Iustituut voor Sociale Geschiedenis
aanwezige archief van stakingsleider l{ilgenga

tfii,e.wíLLen boas bL,ietsent heef t ¡leuienkamp z'n rqlaas gertoemd. Die in
het Gronings gestelde úitel is regelrecht onlleend aan een uitspraak rvaar-
r.* ..t grãrriig"u boer destijds f.ichË Bel¡Torpen heeft zor"¡el Qp de oorzaak
v'an het [,onflitt als op de haLsstarrigheid rüaarmee híj en zijn soorÈgeno-
ten,aan hun standpunt hebben vastgehouden, Over die Gronirrgse boeren wordÈ

in .Je eerste, u*., ,lu sociale positie van de Landarbeiders gewiige'-foofa-
stukken een boekje open gedaan. De schrijver baseert zich. daarbij allesbe-
halvel uitsluitetá op- u 

tn persoonlijke ervaringen, die ovgri.gens belangrvek-
kend en i"lLustratiei genoeg zijn. ì,tij geeft ook het oordeetr tteer varl ande-
ren, die aller¡ninst tot de arbeidersklasse kunnen worden gerelcend doch des-
ondanks voor het egoisme en de hebzucht van de rijke Groningse landbourvers

Ëteen,goed woord over hebben.gehad. Tot deze getuigen kan Lrijvoorbeeld ds"
lonsbãet van Appingeclam r¿orrlãn gerekend, die ten tijde van hee konft"ikt in.
tret orgaan llietn¡ CVtydsl;eLíjk Leoen konstaleerde dat de boeren de ¿rrbeirlers
els rnínder dan vee behandelden, hun een schandelijlc laag loon,betaalden en

die blijk gaf te beseffen, dat de e.rbarmeLijke omstandigheden varr 't Land-
bou,wproLetãriaat de oorzaalc van rle staking vormlen. î'laar t{eulenkamp tegen-
ove¡-,deze erbarmelíjke omstandígheden de rijkdom van de boeren plaatst,
d.ogt hij dat aan çle han{ van statistisch materiaal, o.a" ontleend aan de
gçg"tgar betreffende de gemeent,elíjke beLastíngen, of rr'ê1 dê prijzen van
diverse agrarische produkten.-- --i; 

ä;;i;ã; 
-ioårã"irr.t"" 

vraarvsn wij hier spreken laat de schrijver,

î:i"::i':i,lî hand van een sta'ístiekje' ""i,uii.t;.:;::ï::tå:"iii-Ï:;-
re bevork,", il,åä"Î:'å;i'i::å:ïä.'l*:1,:liåî:il'"Ïi'ã:'":lî*q eeur^' als-
nnede naar lIefst eLf vãrschiLl,ende kleinere en grotere stakíngen tussen
het'jaar l9l2 en het jaar 1923, llie echter op gron{ Y11 d?". mededeLíng
moctrr *ànen dar ?'t¡ie initt"n boas ,bl,íeven¡ eqn hrlg,noeilijke inhoud dan r¡el
een dor karakter zo,r hebl¡en, vergís! Fíctt deerl,ijk" Deze, geschíedenis van
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Nederlands groot,sEe Landarbeidersstakíng is een meeslepend relaas met een
op somríge pl"aatsen - waar de schrijver het over de dramatische hoogtepun-
ten heeft - dermate boeíende schíLderíng, dat de Lezer rt boek niet gemak-
keLíjk uít de hand zal leggen.

Zoals gezegd beschrijft Meulenkamp allereersÈ de sociale verhoudingen
die de staking hebben veroorzaakt. Vervolgens behar¡delt hij de direkte aan-
leíding, te hteten de botte weigering van de boeren om ook maar op eniger-
Leí wíjze tegemoet te komen aan bepaald níet ongerechtvaardígde l-ooneíãen,
gepaard gaande met een uitsJ.uiting van alle leden van de moderne boncl op
het tijdstip dat de kontrakten verLengd of vernieuwd hadden moeten ruorden.
In verdere hoofdstukken wordt dan beschreven hoe de boeren, door het op
uítgebreide schaal hrerven van onderlcruipers de gevolgen van de staking zo-
veel mogelijk pogen te beperken, hoe de burgemeesters van de 0ostgroníngse
gemeenten door het afkondigen van een samenschoLingsverbod het optreden
van de stakers têgen die onderkruipers hebben trachten te beletten.

Niet aLl"een met deze maatregel heeft men getracht het stakingswapen
bot te maken. Er r¿erd in de Oostgroningse dorpen ook heeL v.rat narechaussee
gelegerd, wier taak het r^¡as de werkwilligen te beschermen en de -, in het
geheel- niet bedreígde - topenbaret (dat wíl zeggen: kapital-ístische) ror-
def te handhaven. Toen deze gewapende macht op een avond tegen het eind
van mei de kans schoon zag haar tbelangrÍjkheidt op brute wijze te demon-
streren, víel er een dode in FinsterwoLde. hÏa het korte hoofdstukje waari.n
lfeuLenkamp de gebeurteníssen van de bewuste avond beschrijft, volgt een
wat Langere uiteenzetting r^¡aarin híj punt voor punt de verkl.aringen uiteen-
rafelt ttaarmee zor¡eL de toenmaLige burgemeestef, als de konunanderende op-
perwachtmeest,er de sabelhouweüde en schietende manschappen van elke blaan
trachtten te zuiveren" Híj vervolgt dan zÍjn verhaal met de door burgemees-
ter BuiskooL van Del-fzijl ondernomen beniddelingspogíngen die door de kop-
pigheid van de boeren, later ook door rle strijdwíL van de l"andarbeiders
geen enkel succes opleverden.

l4eulenkamp doet meer dan dat. Híj laat scherpe kritiek horen op de
voorsteLling van zaken die stakÍngsl"eider llilgenga heeft gegeven in diens
boek over de Landarbeídersbond" Hilgenga doet 't voorkomen, aLsof niet en-
kel de leden van de christelijlce bond, maar 6õk de ongeorganiseerden de
stakers ín de wielen reden. Aan de hand van de Ledenaantallen en door de
bond ook aan stakende niet-leden uitgekeerde bedragen toont de schrijver
de onmogelijkheid aan van deze beweríng, een stoot in de rug van de ongeor-
ganiseerden die schril afsteekt bij de solídaríteit die over en weer door
georganíseerden en ongeorganíseerden we.rd betoond: aL dírekt bíj het begin
van de strijd toonden de georganiseerden zích bereid van het hun uitgekeer-
de stakíngsgel.d een deel af te staan aan de ongeirrganiseerden, aan ¡rie de
bond een kleÍnere uickeríng verstrekLe. 0p die wijze ontvingen a 1 I e
stakers, georganíseerd of niet, roekelijks hetzelfde bedrag.

De Landarbeidersstaking van 1929 was een verloren staking. Þfeulen-
kamp schildert de omstandigheden r,raaraan díe nederlaag was te wijten; het
samenschoLÍngsverbod en het optreden van politíe en marechaussee maakten
het de landarbeíders onmogelíjk om effektíef op Èe Èreden tegen de onder-
kruipers, díe zieh in groten getaLe rneldden. Uit DuítsLand kwámen ze, ma¿¡r
veeL vaker nog uit het christelijk deeL van de Nederlandse boerenstand,
r¡aar de mening heerste (en ijveríg werd aangewakkerd) daÈ Oost-Groningen
zich bevond aan tde vooravond van de revoLutiee. Ook christelijke arbãi-
ders, uit FriesLand en het ülestl-and o.a., mâar ook uit andere streken,
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stapten ín de ttrein om in het hoge noorrlen werk te gaan verriehten, soms
gewapend mer vlaggetjes en onder het zingen van het I'Jí1helmrs.

Om duidel-ijk te maken rraardoor de staking misl-ukte en mislukken moesÈ'
wíjst I'{eulenkarnp níet a1Leen op het bijzonrler groot aantal onderkruipers.
Ook andere faktoren hebben toE de nederlaag van de l"andarbeiders bíjgedra-
gen! de zomer van 1929 was - in tegensteLli.ng tot datgene waarop tle sta-
kers gespekuleerd hadden - buitengerdoon fraai, Geen aanhoudende regen be-
dreigde het te veLde staancie gewas. Dat de oûgst$terkzaamheden aanzienlíjk
werden vertraagd was onder ¡lie omstandigheden voor de boeren geen katastro-
fe. Ongeu,¡ijfeLd zou de vertraging, nietÈegenstaande de vele werkwilLigen,
t6ch rainpzaLig voor de patroons hebben kunnen r+orden, ware het niet dat ze
in de aanschaf van l-andbouwmachínes atrs <le I zelfbinclers t het middeL vonclen
om hun koren in de schuur te krijgen.

De grote stakíng van 1929, zegt onze geschíedschrijverr hras het mo-
ment, waarop door de Oostgroningse boeren de eerste oogstmaehines vrerden
aangeschaft. îLaax, zo voegt hij eraan toe, de échte mechanisatie in de
Landbour"r zette zich pas door na de Èweede wereldoorlog. IIij blijft niet in
gebreke om te verkLaren hoe of <lat komt. De desbetreffende beschouwingen
vormen meteen de verklaríng, waarom de gr66tste landarbeidersstaking in Ne-
derLand tevens de láátste is geweest: mêt de gestaag voort.schríjdende me-
chanisatie ís de LandarbeiderskLasse steeds verder ingekrompen en tenslot-
te heeft zij als zodanig opgehouden te bestaan.

Tegen het einde van zijn relaas, nadat hij uítvoerig het einde van de
staking heeft beschreven, maalct lfeuLenkamp de balans op. Hij heeft het dan
over de bittere nasmaak díe bíj aLle betrokkenen achterbleef, nadat de mo-
derne bond in april verwachtíngen had gewekt díe ze onder de gegeven om-
standÍgheden onmogeLijk rsaar kon maken, itij gaat daarbíj ook in op de wij-
z. waaiop de staking door bepaalde poLítieke groeperingen werd geÏnterpre-
teerd en misbrr¡ikt" Aan zijn verhaal zijn vier gedichtjes toegevoegd, door
tijdgenoten en nauw bij de strijcl betrokkenen gemaakt. Z,iJ geven' op dich-
terLijke wijze nog eens een beeld van de verbittering die onder het Gro-
ningse landbouwproLetariaat jegens de uitzuigende boeren heerste. En van-
zeLfsprekend verzuimt de auteur niet on de lezer rekenschap te geven van
de door hem gebruíkte bronnen.

Het boek van l"Ieulenkamp telt in totaal, rllet inbegríp van een reek.s
goed gekozen iLlustrat,ieso I l6 paginars. Geen díkke tpilt dus" l'laar r¡êL

een bijzonder leesbare en belangwelckende verhandeling, waarop door al dege-
nen die in de strijd van de arbeiders geinteresseerd zijn" té Lang hebben
rnoet,en rvachten. Het boek vult op uiËstekerrde wijze een leemte. Idie in de
toekomst over Nederl-ands grootste Landarbeidersstrijd r¿il spreken, zal per-
sê niet heen kunnen oür dit geschrift I ), dat híerbij roarm zij aanbevolen"

l) J" i,leul.enkamp, Wíe 'uíLLen boas bLíeuen" de Lan'darlte'iderssta-
köng uan L929 ín, 0ost-Groní'ngen, uitgave van Stabo/411 Round
b.v., Groningen 1983, I l6 b1-2. ' prijs f 17,50.

-o"

Pyobeer eens een nteuue Lezer te uinnen. ttDaad en Gednchtet' ùs het uaard.
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STRIJDBARE ACHTERBA}.I D}.IlNGT BONÐE}¡ TOT

VERVROEGDE AT(TIES TE.3ET'Ì 3IU K,ORTT}iI G

Het voorrremett van het kabinet om ambtenaren en trendvoLgers 3 ).7" extta
te laten inLeveren heeft tot een reeks van stiptheídsakties en stakingen
geleid, die op het moment dat deze regels r¡orden geschreven nog all-erminst
zijn beäÍndigd. I-let initiatief híertoe ruerd n i e t door cle vakberveging
genomen" Integendeel. De vakbewegíng heeft het niet laten ontbreken aan
krachtige pogingen om de spontane akties van haar achterban de kop in te
drukken. Zíi had weLiswaar bepaalde vormen van verzet aangekondigd * ín
t t mídden Latend r,¡élke - maar ze wilde dat verzet niet v6ór de 2e november
organiseren, in de hoop dat alleen de aankondiging daarvan al voldoende
zou zíjn om de regering enigermate bakzeil te doen haLen. Soms r,rerd aan de-ze hoon ooenli-ik uitíns Êegevenr 

-sons ook betoogcien cle bestuurders, clat.ei
met aktie niet eerder begonnen díende te worden omdat dán pas aan äg ã-mb-tle-
naren dãt wat ze reeds lang ruisten, nameLijk dat ze zouden moeten ínl.eve-
ren, officíeel zou zíjn me-àgedeeld.

Bij alles v¡at de heren bureaukraten achter hun schrijftafel.s zorgvul-
dig hadden uítgekíend en beraamd Ìras met é6n ding geen rekening geho.rden:
met de strijdwil van hun achterban. Door die strijdwil werden de organísa-
ties en de hen overkoepeLende federatie voLslagen overrompeLd. Fla een wat
aarzelend begin van de loketa¡nbtenaren van de PTT en enkele andere katego-
rieên, startte op maandag l7 oktober een spektakulaire stíptheidsaktie van
het treínpersoneel r¿aardoor het spoorwegverkeer, in het bijzonder dat in
de omgeving van Amsterdam merkbaar rrrerd ontregeld.

De VoLkskrant konstateerde de volgende morgen, dat het om een grimmi-
ge aktie gíng. De dienstdoende ehef transport +¡as in de nacht van zondag
op maandag om half drie uit bed gebeld rnet de mededeling dat de perroni
van het Amsterdamse Centraal Station volhingen met pannfletÈen" Op zijn
beurt beLde die om drie uur r s nachts de kontaktman van de Vervoersbond
FNV. Of die misschÍen zou kunnen uorgen ctat die pamfLetten verdwenen, Het
antwoord ¡nras t'neett omdat het niet om een aktie van de bond, maar om een
"rvil-de" aktie ging. Een I'r¡ilde" aktíe die kontaktman KorenbLek en dis-
triktsbestuurder Brouwer overigens al" geruime tijd hadden zíen aankomen.
samen hadden ze hun leden zeket aL zofn twee weken lang tegengehouden,

Iladat in de bewuste nacht de vLam in de pan rüês geslagen begaf de dis-
triktsbestuurder zÍch naandagochtend terstond naar het Centraai Station.
Een VoLksktant-v ers Laggever no teerde :r

ttALs Brout¡er binnenkomt ü¿L hdj meteen ueten hoe r[Jtreehtil, dat
is het hoofdkantoor 1)an de vez,uoez'sbond rNV" oue? d,e wíLdp ak-
tíes denkt. '0" zijn ze uoest? zeg dan maav da,t ik oind. døt dÊ
bonden de aktie moeten oüerrrlemen" Want anders escaLeert het" Ze
uerdenkem mij eznsan dat 'tk erachtev, z'ùt. uty,ecltt uiL me terug-
fLwtten" rk heb de aktie 'niet uitgeroepen, ma.ar ik kan m,n eig:en
Leden toch níet Laten uaLlen? A|,s ze nieykbn clat de bond niet mee-
doet ktmnen ue ez,op rekenen døt het bedankjes gaat /<osten. Hoor
eens euen" de uerknamer þan oandaag zs niet meera oytmondig" Díe
Leest atn kv'ant, díe heeft. de aLgemene beschomtingen gel)oLgd"
Dat is de druppeL uoon onze mensen geweest: aLs de b-ond. het nïet
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doet, dan doen ae tt zeLf" hebben ze gezegd, r. " o "
Ðezelfde verslaggever vervolgde :

'túet bLíikt dqt lltreeht bang is dat de bond een kort geding a,an
de bnoek kr¿jg'b aLs hij de aktie i.n Amster;dam ouewteemt. Eluen La-
tez' uordb bekend dat &:t toeh. gebeurl;o maar clan tol; 's nachts
tuaaLf uuz," met de bedoeLing de geeat ueerln de fLes te stoppen
tot 2 noüe¡ribey,"tl

Er kan geen enkele tvijfeL bestaan c'ver r1e rnanier \rüaarc)p de Vervoersbon<l
IINV"Så opgetreden. Veertien dagen lang probeer<len bestuurs- en kaderleden
iedere aktíe tegen te houden" Toen dat tenslotte niet meer lukle besLoten
ze noodgedwongen de spontaan begonnen aktíe rofficieelt te maltenu rloctr al-
leen maar voor eventjeso enkel maar m.et de bedoelíng weer greep op de ge-
beurtenÍssen te krijgen, zodat ze in sLaaË zouden zijn de geest rveer in de
fi.es te stoppen.
| ' Idie vurig troopt, dat een aankondiging dat er akties zul.len komen voL-
doende is om at tíes overbodig le maken, r,¡ie zích vastklampt aan de hoop
dat het kabinet voor zijn problemen rrel een oplossín¡,¡ zal. weten te vinden
die de vakbeweging uiteindelí.jk n i e t ín de problemen brengt - omdat
zotn oplossing voor beide partijene voor de regering 6n voor de vakber¿e-'
ging, te verkieaen is - die moet uiceraard de regeríng tijd Laten om een
dergeLijke opLossing te verzinnen. Vandaar díe <latum van 2 november' Van-
daar dat de vakbev¡eging zích tot het uíterste inspande om haar rniLítante
Leden ín Êoom te houden.

iliaar de vakbewegíng k6n de geesÈ niet in de fles houden en toen die
er eenmaaL uit r^ras kon geen vakbewegingsman díe er weer in terug krijgen.
De reeds eertler geciteerde journal-isË gaf een beschrijvíng van de stemming
díe er op het Amsterdamse station heerste, rvaarrrít duidelijk víe1 af te
Leíden, dat I t treinpersoneel er niet in het minst voor voelde aan de 1.ei-
band van de bond te lopen en zích sterlc bewust r.ras van ztn eigen kracht.
I{ij noteercie uitspraken aLs de volgende:

rtJe ziet het, ae Ttebben de bonden niet eens nod.ig " . " . " en "Laat
de bond ev nw.ar afbLdiuen" " ". T"løi waat'se7tuüe.n: aLs de bond ntL de
aktie afbLaast dan kan hii 't op 2 notsembev' met ons ook ueT oèr-
geten, dqn is lzet afgeT,open Ðc,oz, de Leden. "

9-v-s-g-g-!-e-s
De hardnekkigste pogíng om de striidende arbeíders Ìlteer ín het valc-

bondsgareel te kríjgen rverd diezel"fde maandap; de l7e oktober des avonds in
de machinistenk,amer op het Amsterdanrse Centraal Station ondernomen. Een
verslaggeve¡: van He'b ParooL he<-tt er een levendíge beschrijvíng van gege-
ven:

'îJan Kosten, uoorzitter tan cle Bed.riifsgt'oep Spoomrtegen ua.n de
FNV is degene die het t1; meest henøw¡d heeft" lûet een rood aange''
Lopen hoofd probeez,t hdj dyíe 'ia¡aytiar Lang het A.msterdamse NS-
personeeL o7)e!1 te halen om te stoppen net de stipthe{dsak.tíes
ûi,e maandagoehtend spontaan ue.yde'n gestart" î'taæ ltoçter üeet ûan-
af het moment dat híi ziin Leden toespreekt, dat de onurede te
groot is, lrlet' zijn 'uaak o¡zdetbroken toespraak kan híi níet uer-
hínderen dat ey een defin'itieoe Êtzleep uondt gezet door het a'k-
tieplan uan de teruoersbond lry¡v.. , " lDe besLissíngen aiin in Detz

Haag al genomenî " uoz,dt oanuit het zaaLtie geroepen" tALs de FNV
geen aktie onderneemto dan doen üe dat zeLf uanaf de wev'ktsLoe.r'
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Het minste üat ue van onae uakbond, mogen uez,uaehten, ís dat die
aehtey ons gaal; staan'..,.

De uitspraak is kar¿kteristiek voor deze aktie en voor al"le akties van de-
ze soort: vol íL1usies, met voLslagen verkeerde, <loor niets gerechtvaardig:
de verwachtingen len aanzíen van de bond tracht men de bond tegen diens
wíL de wil" van de arbeiders te doen volgen. Tegelijkertijd rvorden er ook
argumenten gehanteerd nâarvoor, gelijk i.eder rveet, de bond welhaast, zal-
moeten zwíchten;

ttÞle zíin nu nog de grootste bond" ALs ùe niet achter deae aktie
bLiiuen staan zuTl'en ue oeeL Leden onder het spoomrtegpersomeeL
uerLt)ezen. Dat kunnen u)e ons niet oeyoorLoüen. . . .,1

Toen l(oster het opnieuw probeerde hoorde hij zich ¡,reer r,¡oorden van een to-
taal- andere strekking toevoegen:

t'Koster" uees nou eens uoor ë.én keez, een fLínke keteL. Niet jij
bent de oakbond. tÌij adjn de pal<bond" Híer en uandaag is de ak-
tie begowten.. . " Ga aehter ons staan en roep het NS2ensoneeL in
de yest uan het 7,and op om met ons mee te doen"l' -

Na dit te hebben weergegeven beschreef de Payool-verslaggever hoe een ver-
rnoeide Koster het opgaf en met schorre stem en onder luÍd gejuich van de
spoorjongens verklaarde dat de bond zieh achter de aktíes zou stellen. Ver-
volgens verLiet hÍj 'tenigszins aangesLagenl' cle zaaL om in Utrecht de lande-
Lijke stiptheídsakties te gaan voorbereiden. tfaar het krantenverslag ein-
dÍgde niet met die mededeling. De be¡utrste journalist bLeef na het vertrek
van Jan l(oster in de zaalz

t'ALs het wat z'ustdger uondt in de maehin'ùstenkrzmer aegt een îNV-
kadenLíd desgeuraagd: t'we zijn begonrren zonder de bonãen. 1ok aL
zouden üe rull nee hebben geknegen 1)an de rwv uaren we doongegqqn.
vanaf L979 moel;er¿ üe aL in\eperen. Tot nu toe in totanl 124n" ïre
hebben onze pz'öjseot,rpen*atie tegen een paar ueíje dagen genuiLd.
we hebben íngeLeuerd om meer personeel aan te kunnen tnekken,
maa? eP is een steLseLmatíge personeeLsafbraak. Reken rnaay dat
onze on1)Tede er ook ís bdi de andere NS<¡erknemers ín het Land"
Het fu,einuerkeer wordt onbr¡y,icht, o o ",1In de daaropvolgende dagen werd het treinverkeer ínclerdaad onterricht en

niet het treinverkeer aLleen.
0p dezelfde dag dat het }trS-personeel in Amsterdam - zowel op het Cen-

traal Statíon als op het empLacenent Dijksgracht - spontaan in bewegíng
kwam, Legden in llidden-l'IederLand de ehauffeurs van het streekvervoer spon-
taan de arbeid neer. De chauffeurs van de Utrechtse stadsbussen sloten
zich bij hun 24-uursstaking aan. Streekbussen uit Zuid-HoLland reden níet
verder dan de Utrechtse provinciegrens. Vervolgens nâmen de akties hand
over hand in omvang en scherpte toe"

In heel her Land

0f schoon !'Iim l(ok tot zelfbeheersing opríep en $iaarschuwde voor escala-
tie van ongeduLd, opgekropte woede ur, rgruã"ie (aldus Ðe VoLkskrant van 19
olctober) escaleerde datgene üraarmee PTT-ambtenaren en spoorqregpersoneel be-
gonnen waren met een snelheid die niernand verraste, die ook maar enigszÍns
op de hoogte was met datgene rrrat er bij de achterban van de bonden zoal
leefde I ) .

StÍptheidsalctíes bij de PTT ruerclen op maandag l7 oktober niet meer al-
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leen door de loketanbtenaren gevoerd, rtraar ook door het personeel- van de
storingsclienst" van d.e telefoon en van de dienst voor geldverlceer. Op de
l8e oktqber moesten de intercítytreinen ü¡orden opgeheven' tTaren er stakín-
gen bij de interLokaLe busmaatschappijen VAD en lfest-.Nedetland, waren er
ãanvankelijk stakingen, l.ater prikakties bÍi tle provineiale veren en sêooÎil-
bootdíenstàn ín Zeeland en begaven de ¡¡emeentea:nbtenaren van Del-fzij1., met
de becioeling her: werk te ontregelen, zi.ch allemaal gezamenlíjk na'at cle

bloedtransfusiedienst om als donor te fungeren.
In de mor¿ie.nuren van l9 oktober r^rerd er tvlee uur lanÊ gestaakt door

heË personeel van cle Gronings-Drentse elektriciteitsmaatschappij " tlp 20 ok-
tober konstateerde een treinrei.ziger, clat, de stiptheidsaktíe bíj cte llS ool<

r+el gekaralcteriseerd zov kunnen rvorden als een tzeer-langzaam-âan-ahtiet

en merkte minisler De Koni.ng van Soeiale Zaken, dat er bij hem geen posL

meer rrrerd bezorgd en geen huisvuil- meer r,rerd opgehaald. In dezelfde week

nog begonnen ook de chauffeurs van de postdistrikten met stiptheídsakties
en ook in dezelfde week, namelijk op de 20ste oktober, verklaarde staats-
sekretaris Bolkestein van Economische Zaken, daE híj in llederland geen ar-'
beídsonrust verr{rachtte (Hel; ParooL van 2l-10-'83). l\Iog maar r.reíníg dagen
later breidde de arbeidsonrust zích uit geLijk een olievlek.

In de rueek, die begon op maandag 24 okt-ober was er sprake van akties
door buschauffeurs in het gehele land. I{et personeel van I,'iest-}lederLand
gíng 24 uur in stakíngo bij de VAD werd volgens het boekje gewerkt. De alc-'

tie van het PTT-personeel sloeg over naar de voorsorteercent,ra en naar Ce

chauffeurs van de. besteLa.utoes in Roiterdam, Er rvaren stcringen van tt in..
t.erlokale telefoonverkeer en in Breda r.rerd een rveg geblokkeerd door perso-
neel van het kadaster. De ÏloLks'kran"t sprair op 25 oktober van een chaos bij
de spoorwegen en op 26 oktober van een chaos bij het streelt"vervoer. Daarna
,o.r"o ín Hãngelo clã tijdmeJ.ding, het telefonische r¡eerberichu, inlichtin-
gen en de storingsdienst van de PTT geruime tijd onbereikbaar" In Den Haag
t¡erd'het telefoonverkeer eveneens gestoord. De buschauffeurs begonnen met
zogenaamde estafettestakíngen, die beurtelin¡¡s in een anclere regio en cl.er-

halve ook bij een andere maatschappi-j uitbraken, In Reerta bezette het ge*
meentepersoneel korte tíjd het gemeentehuis, in l{aarlem Lrokken de ambtena-
ren van het Noordhollandse provinciehuis de straat op. Aan het eínd van de

i+eek f.ieþ het verkeer in AlnsÈerdam vast doordat hoofdverkeersaders rverden
geblokkeerdo respektievelijk door busjes van de PTT en door gemeenteambte-
n"r*n, Op maandag 3l oktober staalcle het personeel Ín elf Nederlandse pro-
vinciehuizen evenals dat '¿an de provineíale el"ekËrieiteits-r 8âs- en lìtaËer-
Leidingbedrijven. Op de tste november ree.d er eowel ín Amsterdam al"s in
Arnhem geen enkeLe stadsbus v6ór l0 uur. ". "

t^líe leidt wie?

Als men voor ogelì houclt clat het bovenstaande nog op geen stukken na
een volledige opsomrning van alle gevoertle akties is en dat begin november
nog telkens-níeuwe groepen t.en strijde trokken, <lan zal men r¿einig moeite
hebben met onze konklusie, dât het loonbeleid van de overheid op een even

breed als vinnig en vastbera<len verzet stuitte. De Groningse ekonoom prof.
F. Hartog schreef op 29 oktober in De Gooå- en EemLander: "1,/e z"iin tn een
per¿ode õayt soc¿aLa onyust aangeLand üaaruan het einde nog níel; ín zícV¿t

is.tt In dezel-fde beschouwing betoogde híj:
It.. ". gromnende taaL tan de wkbeueging hoeft nì,et aLarmenend te
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zijn. Zo gaat men daar nu eenmq,a,L te uerk. Voortdt¡tend menen de
Le¿dens oan de uakbeueging dat zí,i ltun spierbaLLen moeten Laten
zien om índyuk te maken op hun achteyban.. " " De. werl<geoez,s be-
schow¡en &it aLs níet meez, døn folkLore, üaav ze cloor'heen k.íjken.
Bintzenskamers sc'lz'ijnen uakbeuegíngsLeíders díkuijLs oeeL redeLij-
ker te zï,jn dan zij naat buiten doen ûooy,komen. ChurehilL heeft
in d'i,t uerband ue'|. eens gespnoken oan sehapen ín uoLfsuacht.
Maøv, in tijden Ðan spanning".. haeft het dreigen üan de pakbaue-
gingsleíders toch ní,et helemaal onsehuLdíg te zíjn" Het geüaør
bestaat dat de aehterban. ".. zíjn Leídera aan hun woord houdt en
ev, 'índerdaad tegenaan udL gaan. Dan uozden de leídeys de ge.üange-
nen uerl, hun eigen dz'eígementen, ook aL hebben ze díe níet eeht
bedoeLd.'l

I,Iat prof. Ltartog als een tgevaarr ziet, nameLijk dat ede acbterban er in-
derdaad tegenaan wil gaanl, beoordelen wij natuurl.ijk anders. Van zijn
standpunt, daÈ rvíL zeggen van het standpunt van de burgerlijke maatschap-
pij n bekeken, heeft hij uiteraard geLíjk. Díe maatschappíj Loopt werkeLijk
gevaår lirânneer de achterban van de vakbewegíng niet langer aan de leiband
van de bestuurders loopt, maar hen onder druk zet dan wel zeLfstandig han-
deLt. Voor zover er van ons standpunt uit van tgevâarr moet rvorden gespro-
ken, schuilt het híerin, dat de rnogelijkheid bestaat dat de leiders zich
níet tegen de op hen uitgeoefende aandrang verzetten, maar bíj hun achter-
ban in de boot stappen met de bedoeLing bij de eerste de beste gelegenheid
het roer r¡eer in handen te nemen 2). Dat gevaar is reäel, juíst omdat voor
het overige prof. Hartog geen ongel"íjk heeft en zijn beschrijving van cle
vakbeweging klopt, hoe weÍnÍg genuanceerd zíj ook rnag zíjn. Maar hoe is
één en ander nu gesteLd bij de akties wåarvan wij hier spr:eken?

Ide hebben het gezien: het Arnsterdamse spoorrregpersoneeL, dat r¡elis-
r'raar niet het állereerste in beweging is gekomen, maar dat wël het signaal
heeft gegeven waarop á1. t t spoorwegpersoneeL en praktisch het geheLe over-
heidspersoneel hebben gereageerd, handeide geheeL spontaan en zeLfstantlÍg
en tegen de uiËdrukke1"íjke r,'rens van de vervoersbond in. De verkLaring díe
een r,¡oordvoerder van de vervoersbonden claaromÈrent heeft afgelegd laat
hieromtrent geen enkele twíjfel bestaan; "llij daehten nog met een generaLe
repetítie bezíg te zijn" maar onder dyuk uan Amsteydam is de prewièye in-
míddels begonnen, " In een i.nterview met NRC/HandeLsbLad heeft de voorzit-
ter van de bedrí.jfsgroep Spoorrve¡;en van de Fi,lV uitspraken gedaan, die dit
volkomen bevestigen en <lie aantonen, dat niet de vakbeweging de Leidíng
had bij het optreden van het I'IS-personeel, mâar dat het omgekeerd het per-
soneel rras, dat de bond de weg Ìrees.

- tl"lat zíjnr, vroeg de Íntervierver, tde kansen op stakingen?t
- ltIk kan'r, antwoordde Jan l(oster, ',er geen peíL op trekken,tl
- lHeef t de vervoersbond het lveL al.lemaaL in cle hand?r
' ttMee" natuuzLdjk niet^ De aktíe bij de NS ís begonnen aLs een

wíLde aktíe. w¿i hebben. geen hand gehad ín de organisatie en
op dat moment sta je als bond eerz beel;je buíten speL,,,...

I$ nu, als gevolg van het feit, daÈ de bond voor de druk van de achterban
is gezwÍcht en de aktíe heeft. overgenomene een krezenl.ijke verandering ont-
staan in deze situatie? Ons antwoord luidt: ja én nee. Forrneel. maakt, het
natuurlijk groot verschiL uir of een aktie 'wiLdr ís dan r^rel off icieel,
dat wiL zegg;en2 of de bond er achter staat. llaar als een bond zich achter
de een of andere aktíe schaart, dan '¡il dat nog niet automatísch zeggen,
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dat op hetzeLf<ie ogenblik de boncl ook voorop loopt en - sÈerker nog - aan
de touwtjes trekt. i'laarop ;t aankont is, ín hoeverre rie achterban, niette-
genstaande de formeel veranderde toesËand in feíte nog een kleiner of gro-
ter stulc van zijn zelfstandigheid bervaart.

In het onderhavige geval heeft het personeel van de I,lS zich het iní*
tiatief trepaàtd niet direkt laten ontnemen" Toen de Flf\i tle spoormannen ver-
zocht hun aktie tijdeliilr op te schorten om het rvelslagen van de vredesde-
monstratie in Den }laag nieË in gevaår te brtrngen en toen de ii'fS-direktie
daarop liel r,¡etenn dat ere ûm op rie bewuste zate.rclag extra treinen te hun-
nen inzett,en minstens rÍrie dagen normaal moest Ìrorderi geruerkt (vanwege ele

zogenaamde voorbereidingen) toen hebben cle ak|ievoerenden voet bij stuk ge-
houden. Ze beseften, dat een publieke opschorting van hun aktie rqeteen het
defínítieve einde daarvan zou bet.ekenen en ze hren,gten een optreden iÌaarmâe
ze kracht bíj zetten aan hun materíäle eisen niet aan verheve¡r idealen op
te offeren. De FNV iron hun nog meer vertellen.

Itlaar hebben op zaterdag 29 oktober de treine-n dan niet normaal" gere-
den? 14in of meer wel, ruaar zonder dat er drie dagen tevoren een. einde aan
de stíptheidsaktie rlras gemaakt en zonder er zoiets als een publieke bekend-
making van een opschorting was geweest" De spoorjongens zijn de vredesde-
nonstranten ter wille geweest. t4aar op h u n manier. I{íet op de rnanier
hraarop de direktie dat had gewild en niet op de maníer rraarop de vakbewe-
ging het had verzocht 3). Op de bewuste z,aLerdag bleek, dat ook zonder een
voorbereiding van dríe dagen en louter improviserend het demonstraûtenver'-
voer geen enkele rnoeíLijkhei.d opleverde. Dat doet ernstig vermoeden" dat
de NS-direktie gehoopt heeft met een beroep op het idealisme de strijd van
het personeeL te kunnen breken, I:let wekt ook de verdenking, dat achter het
schijnbare idealisme van de vakbeweging minder irleäLe motí.even schuil gin-
gen. Verklaarde diezelfde vakberveging niet.- toen ze nog pocgde de 1r¿ilde'
aktie ongedaan te nuken - dat strijdbaarheid gaurù verslapt en dat om die
reden niet vóór de 2e november verzet mocht worden aangetekend? En r.¡ou die-
zel-fde vakbewegíng soms beweren, niet te \,rre.ten hoe snel de strijdlust af-
neemt hTanneer weLke aktie dan ook, al- is het maar tijdelijk, wordt af.ge*
Ìast?

I,le kunnen niet legenspreken riat menige aktie in het land, van busper:-
soneeL of gemeent,ewerklierlen of welke liategorie van het overheí.ds¡rersoneel
dan ook-n níet altijd zelfstanrlig is gevoe.rd. Da.t, neemt niet weg dat ze al-
lemaaL, stuk voor stuk, tengevolge van direkte of indirekte- druk van de ba-
sis tot sËand zíjn gekoråen ên dat men bij de beoordelÍ,ng ervan 'terdege
dient te beseffen dar de werkelijkheid gekompliceerder is dan een simpe*'
1e onderscheiding in akties die er¡ildr en akties <líe 'nff icieel.' zijn. For-
mele onderscheidingen zeggen weinig. ¿\lLes hangt af van de druk, van de in-
vloed, van de macht, die cle werkenclen z- e L f uitoefenen en zullen lrun-
nen t' 1, ij v e n uítoefenen. Ðát za1 ook bepalen r¡at of er nã <1e. magi-
sche datum vân 2 november gebeurt. Vandaar dat ons laatsËe rr¡oord over de
akties nog niet gesproken is"

(Afgesloten op <le avond van de lste november t82)

I ) Kennis van de gevoelens van de achterban is bepaald niet iets
wat men bij vakbondsbestuurders aântreft. Op donderdag 6 okto-
ber belegde een bij het CNV aangesloten ambtenarenbond i.n het
Amersfoortse cafá-restaurarit "De ]lenhoorn'o een l"edenvergade-
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ring. De opkomst bleek veel en veel Èe groot voor het afge-
huurde zaal-tje, rt Bestuur verontschuLdigde zich, Het hacl ge-
meend dat een ruimte met zorn honderdvijftig st,oelen r¿el vol-
doende zou zíjn, De belangstetLing overt,raf alLes wat het be-
stuur had verwacht" Daarop reageerde, volgens een verslagge-
ver van Trowt, een ltaderlid uí¡ Utrecht met de woorden: ttAL-

Leen daaywt bl.íikt rlan aL dat u eigenLijk níet ueet uat bij
?Ån aehterban Leeft". Uít de emotionele dískussie di.e voLgde
en uit wat, er daarbíj aan rveerskanten van de bestuurstafel
werd gezegd, konkludeerde de bet¡uste verslaggever, dat dit in-
derdaad zo r^ras. liij nam bij het bestuur een voorzichtigheid
üraar, die níet aansloot bij de gemoedstoestand van de leden.
Begrip voor r¿erkenden is er ook niet in die kringen r¿aaruit
de ministers afkomstig zijn. Bervíndsvrou\¡üe lrïeelíe Smít-Kroes
van Verkeer en l,laterstaat verkLaarde in een interview met frZ-
se'ü¿er-verslaggever Frank Laf ort z 'ìlk 'ùTees dat een heT,eboeL
actíet;oetdeys niet ëens meer kunnen üeyteLLen uaarom ze n1,t

pnecies actie Ðoeren't" t{et doet denken aan die, tot de zo-
genaamd betere kríngen van Den l{aag behorende dame, die in de
jaren t30 i.n volle ernst informeerde, rüaarom werkl,ozen, aLs
zte geen brood genoeg hadden, dan geen taarËjes kochten.

2) tn de geschiedenis van de arbeídersstríjd heeft zich iets der-
gelijks riatuurlijk ontelbare lceren voorgedaan. Drie voorbeel-
den komen ons als vanzelf voor de geest: ín 1936, toen de ar-
beÍders in Frankrijk aLom de bedrijven bezet hie1.den, betoog-
de de bolsjewíek l,laurice Thorez, dat men 'een staking moest
weten te beäindigent r in 1968, toen er 9 miLjoen Franse arbei-
ders spontaan ín staking r{raren gegaan riep de Franse vakbontls-
leider George Séguy, dat 'men zien noest ín de in beweging
zijnde trein t,e komenî; in 1973 stelden de industriebonden in
Nederland zich aan het hoofd van een stakíngsberveging die ze
via t E z,g, Paasbestand bínnen de kortste keren om zeep triel-
pen.

3) nen spoorman heeft ons verteld, dat er b,v. op het rangeerem-
pl-acement van ^{mersfoort (belangrijk spoorruegknooppunt) trein-.
stellen voor het vervoer van demonstrånËen gereed rirerden ge-
houden, maar dat het pers<lneeL er zorgvuldig voor r¿aakte dat
dit níet publiekelijk bekend ¡n¡erd, l{en wiLde r¡é1 demonstran-
ten vervoeren, maar er mocht zeLLs níet de schíjn worden ge-
wekt dat de aktie zou verslåppen of dat de spoorjongens hun
strijd van sekundaire betekenis achtten.
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GRO E TTJi$DE T/Ë RIJTJ DE RI}IG TU S S E }f LE Ï D:t I'T I.}

VAN DB F"i'T.V" EN DE ACHTERBA}I

ûp zaterdag 24 sepËember j"1-" bevatte zowel De Valksknant als NRC/
HandelsbLad een tamelijk uitgebreí-de reportage \.¡aaruit ondubbelzínnig
bleek dat de afstand tussen de leidirrg van de Federatie )dederlantlse Vak-
beweging en haar Leden voortdurend groter err ook steeds duidelijlrer r,raar-
neembaar rvordt. Beide reportages zijn gebaseercl r:p de gang van zaken tij*
dens een reeks van ledenvergaderingen in ?t hele 1.and, r.raarin rnet kader-
l"eden gepraat is over t t nader rrÍ.tgewerkte urgentíeprograrnma van de vak-
e.entrale, dat "Zes punten voor FNV-aktie'u heet. Uít al die vergaderíngen
rijst dit beeld op, dat de leden het praten van de leírling neer dan zat
zijn en dat steeds luí.der en Luider gevraagd r¡ordt-, tùaar of n¡¡ eigenlijk
de beloofde akties blijven. Ben beeld dus, dat op tal van punten overeen-
komst vertoont met de situatie van vele jaren geledene toen a¿n. Aríe
Groenevel"t van de IndusÈriebond NVV gevraagd r,rerd wånneer hij nu einde-
lijk op de barrikaden zou stijgen.

Destijds redde de president van de Amsterdarnse rechtbank Arie van
een verschutting door hem het bestijgen v¿rn rvelke barrikade ook te ver'-
bieden. Hoe of het ditmaaL zaL gaan !üeet vanzelfsprekend gee.n mens, llet
is niet ondenkbaar dat de FNV voor de 'Belgiscire r¡regl zai- hí.ezen; uiter-
aard kunnen zích ook andere oplossingen voordoen. llaar ¡,rat er ook zal ge-
beuren, cle afstand tussen leiding en aehterban zaL er niet kleiner door
worden, integendeeL.

In een propvol- zaaltje ín Àmsterdam verklaarde de havenbestuurder
I{os, dat er ruimte genoeg hra$e maar Èe veel mensen. Ilaarop rver¡d hem te-
genger¡rorpenå tt{\.s de FNV zo doorgaai passen u)e er uolgend iaaz'pz'ima ìnr'.
Of dat profetisehe woorden zullen blijken valt rnoeilijk te zeggen. l{aar:
ook als er geen sprake mocht zijrr van ernscíg lerienverlies, dan nog zal
clat maar van weinig betekenis zijn voor de verhouding tussen de leden en
de bestuurders. De laatsteno zo konstateerde ienand ín dezelfde vergade-
ring, hreten niet waarovet ze het hebben. De vakbewegíng loopt Leeg omda.t
er meningen v¡orden verkondig<l zoals elie achËer de bestr¡urstaf el " Maar
die nreni.ngen zijn er niet toevallig; ze komen ergens vandaan. Ze sprui.-
ten voort uit, de funktíe van de vakberveging in de liapitalístisehe mrra!-
schappij. Zolang die maatschappij bestaat zalr er een vakbeweging zijn.
tfet grote tegenstellingen tot de lede.n. Ben vakber¿eging, die het tegen*
deel van een stri.jdorganisatie is" Tot een volslagen leegloop zaL dat
niet leiden. Id6L tot toenemend zelfstandíg optreden van de ¿rbeiders.


