
In de crisisperiode van de jaren dertig was het moeilijker om positieve 
resultaten af te dwingen, maar met de stakingsgolf van 1936 in heel 
Europa, die een sterke polarisatie tussen links en rechts liet zien, heeft 
de gezamenlijke strijd van socialisten en communisten zoveel angst 
teweeggebracht dat opnieuw toegevingen zijn gedaan. Zo is toen het 
betaald verlof ingevoerd. Van ’60 - ‘61 wordt meestal gezegd dat deze 
algemene staking geen onmiddellijke resultaten heeft gehad, maar ook 
daar blijkt achter de schermen dat koning Boudewijn toen in absoluut 
geheim overleg met de stakingsleiders Louis Major en August Cool van 
het ACV de staking een halt heeft willen toeroepen. Allicht was dat een 
soort angstreflex, in die zin dat de gevestigde orde naar een status quo, 
consensus en sociale rust verlangt, maar het is ook een antwoord op de 
macht van de straat. Werkgevers doen liever geen toegevingen voor het 
herstel van de orde, maar massale vakbondsacties laten de tegenstan-
ders, van ministers en ondernemers tot de koning allerminst onberoerd, 
zo blijkt uit de archieven”. 

DE MACHT VAN HET GETAL
Het is in Gent een kruispunt van oude rode bastions: het feestlokaal van 
de coöperatieve Vooruit, het Amsab-ISG of het Archief en Museum van 
de Socialistische Arbeidersbeweging en haar sociale geschiedenis, de 
historische gevel van dagblad Vooruit en het standbeeld van ‘vadertje’ 
Edward Anseele die op het Zuid naar de Capitole wijst, ook een speels 
symbool voor het verzet tegen het kapitaal. “Om in onderhandelingen 
met gelijke stem te praten, kan een stakingsaanzegging of -dreiging 
een goed tactisch wapen zijn. Overleg en strijdwapens staan niet los 

Werkloosheid, indexsprongen, bankroeten die de gewone mens betaalt, toenemende 
armoede, erosie van pensioenen, een onbillijke taxshift en zoveel schendingen van een 

menswaardig bestaan: vroeger lag het land voor minder plat, vandaag zijn stakingen 
omstreden. Is het stakingswapen een achterhaalde methode, een democratisch basisrecht of 

een ultieme verzetsdaad in de sociale strijd? 

Gita Deneckere wikt en weegt, maar beschikt niet: “een staking kan baten”!

Een dergelijke vaart zal het begin eenentwin-
tigste eeuw niet lopen: “gansch het raderwerk 
staat stil als uw machtige arm het wil”. Het 
betreft een Nederlandse affiche uit 1903 voor 
een spoorstaking om het volop expanderende 
kapitalisme alert te maken voor de noden van 
de werkende bevolking. In onze eenentwintig-
ste eeuw is dat raderwerk helemaal stilleg-
gen geen optie meer. En de ooit machtige 
arm heeft het in tijden van economische en 
vooral financiële crisis niet voor het zeggen. 
Staken, hoe gerechtvaardigd ook, mag dan 
altijd problematisch geweest zijn, als wapen 
in onderhandelingen tussen werkgevers en 
werknemers is het vandaag even legitiem als 
controversieel. Van alle tijden, maar niet meer 
van deze, vloeken werkgevers. Een ultiem no 
pasarán, zeggen militanten. Drukkingsmiddel, 
verworven recht of ondermijner van econo-
misch herstel: de meningen zijn verdeeld en 
lopen niet toevallig langs sociale breuklijnen. 

Kan een historica in dit debat een stem laten 

horen? Zijn er aanwijzingen, boven het ideolo-
gische gebekkentrek, dat al dan niet woelige 
stakingen in deze onzekere tijden wel degelijk 
nuttig zijn? Gita Deneckere, hoogleraar sociale 
geschiedenis aan de Gentse universiteit, stelt 
in haar boek ‘Sire het volk mort. Sociaal pro-
test in België 1831-1918’ (uit 1997) dat staken 
wel degelijk kan lonen. 

POSITIEVE RESULTATEN
In Gent vallen de eerste bladeren: de herfst is 
in aantocht. Wordt die ‘heet’ zoals vorig jaar? 
Nu het sociaal overleg opnieuw begint, nadat 
de regering Michel I voor de zomervakantie 
de wazige taxshift op onelegante wijze heeft 
doorgedrukt, tot ongenoegen van regerings-
partner CD&V, steekt ook de ideologische 
najaarswind van de werkgevers de kop op. Via 
het VBO, bij monde van scherpschutter Pieter 
Timmermans, is de stemmingmakerij al bij 
voorbaat niet uit de lucht: staken kost geld, 
het schaadt de economie en levert niets op. 
In een column zegt Marc Hooghe, politico-
loog aan de KU Leuven, boudweg: “gewoon 
foutief”, want historisch onderzoek toont 
aan dat stakingen meer opleveren dan enkel 
sociaal overleg. Daarbij verwijst hij naar Gita 
Deneckere, die in haar studie aantoonde dat de 
arbeidersbeweging het meest bereikt als ze de 
onderhandelingen aanvuurt met straatprotest 
en stakingen. “Ik was aangenaam verrast, 
want mijn onderzoek is toch al 20 jaar geleden 
gevoerd. Natuurlijk zijn stakingen niet gunstig 
voor de economie, en daar is het heersende 
discours van doordrongen, maar als je als 
historica achter de schermen van het verleden 
mag kijken, met de vraag of stakingen lonend 

zijn als uitgangspunt, wat hun effect is om het 
neutraler te formuleren, dan zie je in die rede-
lijk lange periode die ik bestudeerd heb dat op 
verschillende momenten stakingen effectief 
resultaat boeken. 

Alle betrokkenen proberen haar telkens te ver-
mijden, sinds het ontstaan van onze democra-
tische rechtsstaat in 1830, maar ondanks het 
repressief optreden tegen stakersbewegingen 
dwingt de dynamiek van overleg, betogingen 
en stakingen de machthebbers tegemoet te 
komen aan de eisen van de stakers en toege-
vingen te doen, meer dan ze willen. Als je die 
acties in hun verloop gedetailleerd analyseert, 
zie je belangrijke resultaten in het voordeel 
van de stakers. In de sociale geschiedenis van 
de negentiende eeuw zou het algemeen stem-
recht zonder betogingen en stakingen niet - of 
pas veel later - zijn ingevoerd. Een ander voor-
beeld: de sociale zekerheid is dan wel op poten 
gezet tijdens de crisisperiode van de Tweede 
Wereldoorlog, maar als je de geschiedenis 
van het interbellum bekijkt, hebben stakin-
gen uit de jaren twintig zeker bijgedragen tot 
arbeidsduurverkorting en uitbreiding van het 
stakingsrecht. 
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van elkaar, maar in constante wisselwerking. 
Natuurlijk moet je erkend worden en respect 
afdwingen om als volwaardige partner aan ta-
fel aan te schuiven. Zie maar hoe op Europees 
niveau de Griekse regering is vernederd en ge-
marginaliseerd. Maar aan de andere kant kan 
je zodanig in het systeem geïntegreerd zijn en 
het heersende discours hebben overgenomen 
dat de macht van het getal en van de straat 
uit de balans verdwijnen. Hoe sterk je staat, 
bepaalt mee je positie. 

Het aantal koppen is belangrijk. Die 
120.000 betogers waren een teken 
aan de wand. Hadden de media en 
politici vooraf niet gezegd dat er 
pas vanaf 50.000 mensen sprake 
kon zijn van een succes? En dan 
een opkomst van zoveel ontevre-
den mensen. Je kan niet om zo’n 
enorme kracht heen, die door 
zo’n succes de onderhandelin-
gen beïnvloedt. Ook nu weer zal 
naar aanleiding van de betoging 
op 7 oktober de woordenstrijd 
losbarsten over verwachtingen, 
aantallen en mobilisatiekracht. 
Waarom zou het nu anders zijn? 
Die taxshift is boerenbedrog. Veel 
mensen hebben heus wel door dat 
die zogenaamde shift van arbeid 
naar kapitaal precies omgekeerd 
werkt: het is een shift op de rug van 
de gewone consument. Dat kadert 
in een groter discours. Zeggen dat 
een staking een gedateerde actie is, 
kleurt ideologisch. 

Staken zou in een postindustriële 
samenleving een anachronisme 
zijn. Dat is sluipend gif. De rech-
terzijde lokt met een 
discours over sociale 
verandering en ‘samen 
door de crisis sukkelen’. 
Dan is staken al helemaal 
niet aanvaardbaar. Ze 
willen de vakbeweging 
in een keurslijf dwingen. 
Dat discours over het 
algemeen belang, of over het volk als één 
organisch geheel, dat was in de jaren dertig 
ook bon ton, toen ze in de samenleving de 
inherente conflicten poogden te neutraliseren. 
De rechterzijde slaagt er goed in die mantra 
te herhalen dat stakingen gedateerd zijn. Het 
zit vervat in de neoliberale pensée unique dat 
vakbondsstrijd schadelijk zou zijn. Helaas 

staat in het formuleren van alternatieven de 
linkse beweging zwak. Hoe verdedig je een 
sociaal model dat ‘onpersoonlijk’ en dus niet 
echt wervend meer is en onder druk staat? 
Tegenover het discours over de zogenaamde 
kracht van verandering staat de linkerzijde 
vooralsnog vleugellam, ook in de media, 
behalve dat de vakbonden nog altijd een ach-
terban hebben die ze kunnen mobiliseren”. 

DUURZAME VAKBOND
Stoere naakte arbeiders stutten de gewelven van 
café Vooruit. In haar boek betoogt Gita dat de 

nieuwe vormen van sociaal protest – anders dan 
spontane voedselrellen of plunderingen in de 
negentiende eeuw – rond de overgang naar de 
twintigste eeuw een gepland karakter kregen: 
stakingen, betogingen en sociale acties zijn goed 
voorbereid. Sterker nog, de duurzaamheid van 
die acties is doorslaggevend. “Dat is nu juist de 
vakbond! Een gevolg van haar succes is dat ze in 

het systeem is ingebed, wat sowieso belangrijk 
is, ook al lijkt overleg op millimeterwerk, zeer 
technisch vaak en soms schijnbaar ver weg van 
de mensen hun bed. Als je zo aan het overleg-
systeem gekluisterd zit, is het niet evident om op 
twee paarden te wedden en naar andere vormen 
van verzet terug te keren. 

De vakbond is ook een oude sociale beweging, 
vaak niet hip en met weinig aantrekkings-
kracht voor nieuwe vormen van protest, waar 
je vaak weinig vat op hebt, want ze steken 

de kop op en verdwijnen weer. Neem nu 
Occupy Wall Street of de Indignados 
met hun opflakkeringen van protest-
acties, die hebben helemaal geen 
duurzaam karakter, ze koesteren juist 
die spontaneïteit. Er zijn ook nieuwe 
coöperatieven en internetplatformen 
waar mensen elkaar vinden, maar die 
zijn meer fluïde dan de modellen van 
de vakbonden. Niettemin blijven de 
vakbonden betrokken bij die alterna-
tieve bewegingen, ze participeren in 
Hart boven Hard, ze zoeken hun weg 
in die nieuwe media, die - zoals de 
mensen zelf - vaak individualistisch 
zijn en zich misschien niet meer in de 
vakbond herkennen. Maar naast die 
tendens naar individualisering herken 
je vooral bij jongeren ook de behoefte 
aan community, aan samen dingen 
doen en delen. Dat is ook een antwoord 
op die individualisering”.

VAKBONDSFRONT
In haar betoog spreekt de historica 
over vakbonden in het meervoud. Mo-
derne vakbondsstrijd is een samenspel 
van militanteninzet, mobilisatievermo-
gen, een combinatie van actievormen 

en – essentieel in België 
– het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront, dat 
mee het succes van de 
najaarsstakingen van 
2014 heeft verzekerd. 
Moeten principiële eisen 
wijken voor de broodno-
dige solidariteit? Heeft 

een boze dokwerker bij het piket van Arcelor 
Mittal gelijk wanneer hij uitroept dat “we het 
ook zonder de tsjeven kunnen”? Ongelooflijk 
dat voor de christelijke vakbond de christelijke 
zuil bijna op elk moment in de geschiedenis 
heeft geprimeerd. 

Socialisten streven altijd naar een front, maar 

Moderne vakbondsstrijd 
is een samenspel!

daar tegenover staat dat verticale model van 
de zuil. Pas op momenten dat het ACV – of 
nu ‘beweging.net’ – zich daaruit losweekt en 
een front aangaat, kunnen dingen effectief 
bewegen, wat vaak is gebleken. Met de rechtse 
regering, waarin CD&V weinig in de pap te 
brokken heeft, zou het kunnen dat de chris-
telijke beweging, ook nu met de Arco-affaire, 
sterk aan macht moet inboeten. Ze kunnen 
niet wegen op de ministers van CD&V, waar-
door dat opgeklopte discours van Beke over de 
taxshift zo doorzichtig is. Of acties alleen moe-
ten mislukken weet ik niet, maar strategisch 
is het voor de vakbonden belangrijk om samen 
op te stappen. Dat die ‘tsjeven’ dus toch maar 
meedoen. En die individuele dokwerker stemt 
ondertussen misschien wel voor de N-VA. Het 
is inherent aan het systeem om stakingen te 
vermijden, maar in de huidige economische 
constellatie is het goed om bij onderhandelin-
gen zo sterk mogelijk te staan, want de macht 
zit aan de overkant bij de regering”.

NIEUWE UITDAGINGEN
In haar slotbeschouwing bij ‘We Strike Back’ 
– drie debatten in de Gentse Vooruit eind 
2012 over staken, inleveren en de toekomst 
van de vakbeweging – stelde Gita Deneckere: 
“Kunnen de vakbonden nog dragers van de 
toekomst zijn? Kunnen we nog ‘vooruit’ met 
die vermaledijde vakbonden of hypothekeren 

ze fataal de toekomst van de jonge generatie 
‘millennials’ die zich met 12.000 op Facebook 
een stem in het debat ‘schreeuwen’ en zich al 
ernstig zorgen maken over hun pensioen?”. 

Ze is het niet vergeten: “dat was een onge-
looflijk moment, met al die stemmen die aan 
bod kwamen en ook de linkse jeugd die het 
moeilijk had met stakingen en zich niet langer 
herkende in oude mastodontorganisaties als 
de vakbonden. Wat met die 12.000 jongeren die 
zich op Facebook tegen de staking keerden? 
Waar zijn ze? Is al dan niet staken de expressie 
van een generatieconflict? Die kleine machi-
nistenvakbond die mensen hun dagje uit naar 
Blankenberge afpakt, dat is onbegrijpelijk 
en straalt af op de hele vakbeweging. Dat de 
mensen zo op het perron staan te verrechtsen, 
is een zeer juist statement in die context. De 
arbeider van de negentiende eeuw, die geen 
nagel had om aan zijn gat te krabben, is een 
consument geworden, terwijl de vakbonden 
hem nog te vaak zien als de eendimensionale 
arbeider die niets te verliezen heeft. Op die 
manier drukt een staking ook de nood uit aan 
een breed gedragen civil society tussen staat 
en markt. Vandaag wordt ook het middenveld 
economisch en cultureel zo dood geduwd dat 
als er dan een staking losbreekt, je verbaasd 
vraagt wie daar allemaal vanonder z’n steen 
gekropen komt. Dan zie je de onvrede, die 

niet gedateerd is, die latent aanwezig is maar 
te weinig stem heeft en niet meer uitgedrukt 
wordt in verkiezingsuitslagen. Oude waarden 
als solidariteit moeten we dan in ere houden. 

Kijk naar die hele vluchtelingencrisis, waarbij 
haast niemand meer die solidariteit verdedigt 
tegen de economische logica in, waarbij zelfs 
de liberalen tegen hun eigen principes ingaan. 
Toch blijven we als samenleving op zoek want 
er zijn wel degelijk alternatieven. Al zijn we - 
ook de vakbonden - vaak te veel verknocht ge-
raakt aan de markt. Ondertussen blijft staken 
een verworven basisrecht dat niet in te perken 
valt. Als ze de vakbonden rechtspersoonlijk-
heid willen geven om hen aansprakelijk te 
kunnen stellen, moet daar niet aan worden 
toegegeven. Ook minimale dienstverlening is 
een poging om dat sociaal recht in te perken. 
De idee van dat machtige raderwerk dat door 
sterke armen wordt stilgelegd, was typisch 
voor het industriële tijdperk. De vakbonden zijn 
daarin meegegroeid en torsen nu het gewicht 
van het verleden in een postindustriële samen-
leving waarin andere regels, wetten en logica’s 
spelen. Daarop antwoorden vinden, inclusief 
de inzet van het stakingsrecht, is een van de 
grote uitdagingen voor de vakbeweging in de 
eenentwintigste eeuw”.

MARK GIELEN

Nabeschouwing: We strike back!

“

https://www.youtube.com/watch?v=IsiB_RuT_rk
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