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t'BLaffende bonden bíiten
ní,et't Ís de títel van een onlangs in Belgiti
verschenen boek, dat geschreven werd door Leo Janeegers en úark van Bogaert. Deze títeL geeft ínhoud en strekking van het bãwuste werk nauwkeuríg aan: _de vakorganisatíes rblaffenr r"l, *"." het kapítaal behoef.t ze
geen ogenblik
te vrezen. Integendeel. op grond van een reãpekt afdwingånàe
hoeveelheid materiaal .komen de beide
tot de konkluåie, dat de vakbonden door het ondernemerdom rarorden",rl",tr"
betaald om de sociale vrede te handhaven, dat zij van bezette bedrijven muizevallen maken, dat zÍj eneutraleî
rrretenschaPPers uitnodígen on bedrijfssl-uitingen t,e verantwoorden of om akties te doen doodbloeden, dat zij af en toe de arbeidersstrijd schíjnbaar
steunen om hen nadíen met des te meer krachÈ te kunnen breken, aat ãij ae
arbeiders een rad voor de ogen draaíen en dat zij d,e deur waienwijd oiur'zetten voor de aanval van de heersende klasse en haar regeriãg op het levenspeiL van de werkenden. Het Ís daarenboven de opvattiãg
dã schríjvers' dat de bonden zogenaamd denokratische regels iruldig.ãnvaã
di"
erop zijn
gerÍcht stríjdbare- arbeiders monddood te makenl Jansegers en Van
Bogaert
konstateren ook dat bonden over de hoofden van de arbeiders heen cao's afsLuiten waarmee zij hun stakingbrekend werk een juridísche rechtvaardiging
geven.

i{et boek h'aarvan wij híer spreken telt ruím vierhonderd bladzijden.
Een groot deel' daarvan gebruíken d.e samensteLLers voor een uitvoerige analyse van zoÌ.tat zeventig socíaLe konflikten die zich in ¿" j"""" e70 en ín
het begin van de jaren '80 in BelgíË hebben voorgedaan. níj nun beschríjving daarvan aan de hand van krantenberichten en getuigenvelklaríngen zíjn
de auteurs niet chronologisch ter¿erk gegaan. In de diverse hoofdstukken
worden de stakingen en bedríjfsbezetrlnt".t g"groepeerd op grond
de karakteristieken en gezíehtspunten, -andãrã gãzegd op
";;-;õ;;ïzekere
[rond van
gemeenschappel'ijke ker¡merken, díe telkens duidelijk ãp ¿ä õoorgrond
treden.
Het eerste hoofdstuk is,gewijd aan de 'wiLdei míjnstaking"van januari
1970-in BeLgisch Limburg. Bíj dat konflikt, aLdus
ãuteurs, speelden a1le elementen een ro1, waarvan Uij latere kánfliktendeteLkens
sleãnts een gedeelte (en telkens rùeer een ander gedeelte) in hei e.ãiiÀ r"".-in
dar eer-

*.2ste hoofdsËuk r.¡ordt derhaLve op de in het boek aan de orde komende stof
vooruitgelopen. De latere konfLikten rnrorden daaroÞ in elf verschíl"lende
hoofdstukken onder de loep genomen.
Het boek gaat echter níet uitsluitend over de vakbeweging en de valcbonden (hetzij van sociaaldemokratische, hetzij van kathoLíeke of andere
signatuur), het gaat ó6k over de pers, die haar ínformatie praktisch nooit
bij de scrijdende arbeíders haalt, maar altijd bij de bestuurders der diverse bonden, die voor het levensgrote onderscheid tussen het arbeidersbelang en het vakbondsbelang geen oog heefË en kennelijk geen oog nenst te
hebben en díe, doordat zíj de rnythe van de vakbewegíng opvijzelt en de vakbondspraktijken in een rookgordijn hulto ongewíld duideLijk rnaakr dat de
vakbeweginSe net als de pers zelf, deeL uitmaaltt van de burgerlíjke orde.
Eer ttULaffende bonden bijten níettÌ in druk rorerd gegeven røerd het manuskript aan verscheidene personen ter l"ezing en beoordeling aangeboden.
Eén daarvan r¡ras Jaap l(ruithof, hoogleraar in de ethiek aan de unívèrsiteít
in Gent l)' Diens, achterin het boek opgenomen, reaktie kont hierop neer,
dat op het feitenmateriaal níets kan worden aangemerkt, maar dat de professor desondanks niet achter het geschrift kan staan omdat daari.n nergens
een goed woord is te vinden voor rrhet. rueínige positieve dat er toch nog ergens ín de vakbond aanwezig ís" en hij het bovendien "taktisch erg flevaarLíjk acht om aLle accent te Leggen op al het slechte van de vakbondãn".
0p deze, ook door sornrnige anderen geuite, bezwaren antr^¡oordt I'fark van
Bogaert, dat hij en zíjn mede-auteur eenzijdig zijn, in díe zin, dat zij
beíden zich onvoorwaardelÍjk op het standpunt van ãe arbeiders plaat""t .i
dat die arbeíders, teLkens r¡ranneer ze werden geraadpleegd, weínig vakbondsvríendel-ijk waren. Hij zet voorts uiteen dat niet - zoals professor ï.{ruithof stelde - de schrijvers van rt boek de serieuse, dat wil zeggen inËegere vakbondsdelegees onderwaarderen, maar dat het juist de vakbonden zijn
die hen afschrijven en hun aktiviteíten ondergraven, Hij werpt de profeãsor daarnaast nog tegene dat fíguren van 'rechtst er geen enkel beLang bíj
hebben om profijt te trekken van de in hun boek uitvoerig ontwikkelde-argumenten tegen de vakbeweging, aangezien trechts' er aLlã belang bÍj heeit
dat de vakbonden zo goed rnogel-ijk blijven funktioneren. In dat verband her-ínnert Van Bogaert prof " IGuithof aan het rvoord van Roger Garaudy, dat
"niet hij díe fouten en vergissingen aankLaagt, schade berokkent aan de
zaak van het, socialisme, maar hij die ze begaat of verzr^rijgt".
Als men ons zou vragen hraarover het boek van Jansegers en Van Bogaert
nu precies gaat, dan zouden wíj (met de auteurs tronrenä) antroroorden: over
het verschil- tussen de zogenaamde earbeidersbewegingt en de beweging der
arbeiders. Dát zulk een verschil bestaat en dat ui Uãpaatd niet om een gering verschíl gaaË, dat wordt door de schríjvers naar onze smaak overtuigend aangetoond. Het materíaal dat ze daarvoor ter beschikking stelLen en
de ongenadige kritiek díe ze leveren op allerl-ei groepen of õrganisaties
l) Dat de keuze o.a. op hem is geva11.en, zal - zo vermoeden rvij wel hierdoor zijn gekomen, dat één van de tr¿ee auteurs (:.fark
van Bogaert) in Gent ethiek heeft gesturleerd" zijn mede-auteur
Leo Jansegers heeft tot l97B als arbeider in de chemisehe industríe gewerkt. HeË zijn vooral z ij n ervaringen met vakbonden en delegees ger¿reest, die het trueetal- tot nader onderzoek en het sehríjven van het boek hebben aangezet.

-3van flinkset poLitici of 'linkset idealisten zijn bei"de indrukwekkend. Dat
alles verraadt een kolossale researcharbeid die ber¡onclering afdwingt. Op
grond van dat alles kunnen wij 1'Alaffende bonden bijten niettt warrn bij onze Lezers aanbevelen. I.{aar die aanbeveLing sLuít niet uit, dat wij op bepaalde punten geen kritiek zouden hebben. Bigenli.jlt is 'kritíekf niet het
juiste woord. I'Iat wij niet menen te mogen verzrvijgen is, dat de twee auÈeurs het verleden van de vakberveging en de vakbonden ánders beoordeLen

dan

wij.

Als wij hier van thet verleden van de vakbervegingt spreken, dan bedoelen wij het verre verleden, niet het recente. Over hun oprreden in de jaren t70 en in de jaren die daaraan voorafgingen zijn we het met de schrijvers volledig eens, althans.... b ij n a voLledig eensô Aan het adres
van een zekere prof. Bundervoet, die heeft opgemerkt, dat "de vakbonden
zich inderdaad hebben Laten ínkapselenfi en wel in de jaren | 60, verkLaren
Jansegers en Van Bogaert, dat hij beter zou moeten r,lreteni dat nuinkapseLíngt
van de vakbonden een roud zeett ís en dat ttde nieur¿e ro1 van de vakber¡egimg (al) tijdens de eerste r,¡ereldoorlog en onmiddelLíjk rlaarna overduideLíjk ging bLíjken". Deze ¡¡oorden vertonen op het eerste gezicht veel overeenkomst met onze zienswijze, maar zij wíjken daarvan af op êên zêêr beLangríjk punt.
Het gaat, naar onze overtuiging, bij de vakbonden, op welk tijdstíp
dan ook, nooit om een n i e.u r^r e ro1, maar om de rol die zij van meet.
af aan hebben vervuld. Er is geen sprake van dat de vakbeweging op een gegeven moment door de burgerLijke samenleving zou zíjn tíngekapseldr of dat
zíi - zoals ook wel gez.egd rrordt - in de burgerlijke samenlevíng zou zijn
rgeintegreerdr. De vakbeweging is a t t ij d o dat wil zeggen vanaf haar
ont,staan, een instelLíng van de burgerlijke maatschappíj gehreest. Dat zij,
zoal.s de auteurs van het hier besproken boek betogen, in cte vorige eeuw
een strijdkarakter zou hebben gehad dat ze sindsdíen verlaËen heeft,
is een opvatting die wij niet delen. De vakbewegíng ijverde (streed ¡ zo
men wíL) ín de vorÍge eeuçr voor een zo gunstig mogelijke prijs van de waar

arbeidskracht en daarvoor ijvert zij tot op heden nog. lilaar door daarvoor
te íjveren díende zij, zoals ldíL1iam l.lorris al in l8B5 konstateerde, het
belang van de kapital"istische samenleving, dat eiste, dat het menselijk
deel van de kapítalistische machineríe in goede werkkonditie rnrerd gehouden.
Het echtpaar llebb, dat aan het einde van de vorige eeuw de geschíedenis
van de Britse vakber+eging te boek stelde, konkludeerdeo dat sínds haar optreden het aantal arbeidskonflikten aanzienLijk rvas afgenomen en een man
aLs G.D.FI . Col-e, bekend Brits auteur over socíaLe onderÌ¡rerpen, zag aL v66r
de eerste wereldoorLog de vakbondsbureaukratie als een deel van de heersende kLasse.
Jansegers en Van Bogaert, toetsen de huidige opstelling van de vakbonden (tegenover de arbeiders en náást het kapitaal) aan - zoals zij verklaren - Itde intenties in hun geboort,e-aktenrr. Het komÈ erop neer dat naar
hun oordeel de vakbeweging is veranderd. In onze opvatting is dat allerminst het geval.
llet boek ttBLaffende bonden bijten niet'| is voorzien van een voorwoord,
dat is geschreven door RudoLf Boehm, die in Gent moderne en aLgemene filosofíe doceert. Deze schrijft daarin: "De eisen díe de vakbeweging in het
beLang van de Loontrekkenden heeft gesteld en doorgezet, heeft ze moeten
richten toË het bestaande sociaal-ekonomische systeem. Dat betekent, dat
2e... e êf,.... op moest Letten dat het bestaande socíaal-ekonomisch systeem

-4zich op het vereiste peiL kon handhaven en ontwikkelen om zodoende ,ie eisen van de werknemers te kunnen vervullen.'? Even verder betoogt Boehm dat
de vakbondsLeidingen daarbij eerder als partners van de patroons dan als

vertegeff^roordigers van de arbeiders overlcomen. Ìdij zouden daaraan r,rilIen
toevoegen, dat in de periode rnraarin zowel de arbeídende klasse als het ondernemerdom belang hadden bij hogere lonen en betere arbeidsverhoudingen,
omdat op die wijze de arbeidsproduktiviteit kon r."¡orden vergroot, de bonden
m e d e aLs behartigers van het arbeidersbelang overkwamen, maar dat in
een latere perioderroverduídelijk ging blijlcen" dat zij dat niet r¡aren"
Boehm ziet een soort van tegensteLling Èussen de vakbondsleidingen
díe naast de patroons staan en een militante basis, d.ie voor tt arbeidersbel-ang zou opkomen" Binnen en door deze tegenstell-ing zou als het rvare de
vakbewegíng zích bewegen. I,Iij vinden zijn woordgebruik niet helemaal duidelijk. Bedoelt hij met de 'nilitante basist de delegees, vraarvoor b.v" prof.
Kruithof zijn positieve waardering uitspreekt? Als dat zo is, dan r^rerpen
wij hem tegen, dat di.e gedel-egeerden, al" naar gelang van de (soms zeel. ge-.
kompliceerde) ornstandigheden, de ene keer rnet de arbeiders meegaan en als
hun spreekbuis optreden, de andere keer het beLang van de bond, d.w.z. van
de vakbondsbureaukratie verdedígen en rreer een andere keer (en vaalc genoeg)
het ene schijnen te doen, het andere ¡verlcelijk doen.
De rbasist dat. zijn voor ons de arbeiders, die - ook al r'¡eer naar gelang van de omstandigheden - de ene keer r+él-, de andere heer niet 'milítantr optreden, die soms de leiding onder druk zetten, een andere keer bij
de Leiding bot vangen en dwars Eegen deze leiding in zél"f hun boontjes moeten doppen. Idat voor verschillende verschíjníngsvormen dat al-les aanneemt,
dat r,¡ordt in tt boek van Jansegers en Van Bogaert op uitstekende wijze beschreven. Beiden laten er - door middel van hun voorbeelden - ook geen enkele twijfel over best,aan, dat de vakbonden nu en dan, al- dan niet onder
druk van de achterban, radíkale ge1-uiden laten horen omdat ze, om hun funktíe in de kapital-istísche maatsehappij goed te kunnen uitoefenen, de vakbewegingsmythe in stand dienen te houden en hun achËerban níet aL te zeer
tegen zích in het harnas jagen.
,r:Iet bewuste boek kost 380 Belgische franken, rsat neerkomt op zotn dikke twintig guLden. Het is in Nederland niet in de boekhandel verkrijgbaar,
Het kan worden besteld bij de uitgever: Altínform, Kloosterstraat 63/1,
2000 A.ntwerpen.
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De meeste berichten die de laatste tíjd over l:ligaragua verschijnen,
gaan over de toenemende militaire bedreigíng. Híerdoor dreigt de informatie over rdat er in het land zelf gebeurt sinds de verdrijving van de regering Somoza een beetje op de achtergrond te raken. Vooral artikelen over
de verhoudingen ín de industrie zijn schaars, aLthans ons niet bekend. In
het hiervolgende zuLLen wíj proberen in deze leemte enigszins te voorzien"

-5De gegevens voor dít artikel ontLenen wij aan een vriend die enkeLe maanden gewerkt heeft ín een bedríjf ín l,Iigaragua v¡aarbíj hij in de .gelegenheid was deze fabriek grondig te Leren kennen. Het gaat hier om een onderneming die aI vele jaren bestaat en r4raarvan de eigenaar in 1979 de benen
heeft genomen. Daarop heeft de nieu¡¡e regering heÈ bedrijf genationaLiseerd. De betreffende fabriek heeft een vrij modern machinepark waarmee
een kwalÍtatíef goede produktie nogelÍjk is. Er werken ruim 300 mensen
(meer dan 607. vrouwen) van r¡íe er ongeveer 250 tot heE produktiepersoneel
behoren. De werkweek duurt 6 dagen, 48 uur. Voor 3 cordoba (de nationale
munt) per dag krijgen de arbeiders een ontbijt en een $rarme maaltijd op de
fabríek. Daarnaast kunnen zíj van hun gemíddelde Loon van 1600 cordoba per
maand op het bedrijf tegen gereduceerde prijzen voedsel kopen. Het vervoer
van en naar het werk is gratis en wordt geregeLd door het bedrijf.
In deze ondernemíng onÈstond een konfLikt toen de afdeling k"waliteitskontrole scherper ging toezien op de produktíe en een niet onaanzÍenLijk
deeL afkeurde. De produktie ín het bedrijf was de Laatste tijd gestegene
maar de kr¿aLíteit, die ook voordien al regelmatig te Ìrrensen overLieto l^tas
evenredíg vermínderd. Naar de mening van de dírektie was deze slechte kçraliteit voornamelijk te wijten aan de arbeiders, Zí5 waren volgens haar lui
en vertoonden een ernsrig gebrek aan discipline"
DiL ís een ietr¿at merkwaardig begrip. Onder Somoza betekende disciplíne dat de arbeíders hard werkten en hun kop hielden (een vrij "nortnaLe'¡
betekenis van discipline in een kapítalisti.sche ekonomíe). Nu, na de revotuÈie van t79, betekent discipLine dat de arbeiders hard werken (tot zover
dus niets nieuws onder de zon), maar dan wel net, een opgewekt gemoed, omdat zij nu voor zíchzeLt., ¡ùant voor het land, voor de revolutie vrerken.
i'Iij zul-l-en ons hier rrregens ruimtegebrek níet verdiepen in de theoretische
beschour,¡ingen die dit alLes "uítleggen" en rechtvaardigen. l,líj wiLlen hier
uitsl-uitend de praktische uitwerking van deze ideologíe bespreken.

Via de diverse híilrarchísche schíjven in het bedrijf bereikten de arbeiders na enige tijd allerLei nieur¿e richtlijnen met betrekking tot de
kr¡aLiteít van de produktíe. Omdat de kr¿alíteítsproblemen ín feite al veel
langer bestonden en de arbeiders zonder eníge medezeggenschap gekonfronteerd werden met deze ní-euwe richtLijnen, die el-kaar bovendíen herhaal-delijk tegenspraken, werkten zij gewoon verder zoals zij gewend waren. De
kwalíteit bleef dan ook maËig.
In de daaropvolgende tijd deden in de fabriek geruchten de ronde dat
kontra-revolutionaire eLementen sabotage pleegden. i:fet name zou het hier
gaan om arbeiders van wie bekend rvas dat ze zeer kritisch tegenover de

vakbond stonden.
Voor een goed begríp moeten we even terug naar de Sornoza-tijd. V6ór
de revolutie waren deze arbeiders, merendeeLs geschoold personeel van de
onderhoudsdienst, lid van de vakbond en stonden ze bekend als milítant"
In die tíjd rvas er niet overal een vakbond en met name meer radikale arbeíders streefden toen naar organísatie om zo voor hun belangen op te komen. Nu, na de revolutie, is iedereen in het bedríjfsleven verpLicht lid
van de vakbond, tot en met de direkteur (de kontributie wordt ingehouden
van het loon). De betrokken arbeiders hadden al vaker kritiek geuit op
het beleíd van de bond díe voLgens hen te weínig voor de belan6¡en van de
arbeíders opkwam en meer een verlengstuk van de dírektie leek.
De geruchtenstroom over sabotage wekte woede op onder de arbeíders
en er gíngen stenmen op dat er een algemene vakbondsvergadering moest

-6"
I^torden gehouclen. L'Ieliswaar vindt er elke rreek zotn vergadering plaaÈs,
maar daar wordt voornamel"ijk ín algemene termen over de revoluÈie ßenraat.
Dat de revolutie er is voor de arbeiders, dat er hard gewerkt moet rvorden
om de revolutíe verder te brengen, dat de Ameríkanen er op uit zi.jn on de
revoLut,ie om zeep te helpen, ertz. Deze vergaderingen r.rorden meestal slec,ht
bezoehr, ook al kunnen <le arbeíders niet naar huis, omdat de bedríjfsbussen pas rijden na afloop van dergeiijke bijeenkomsten" De dag voordat de
door de arbeiders geäÍste vergadering gehouden zou ruorden, verscheen er
poLitie ín de fabri.ek. Ðíe bedreigrte een aantal" initiatiefnemers meË ge-

vangenisstraf

r¡Iegens kontra-revolutionaíre aktiviteiten" De vergadering
is híerop níet doorgegaan. Daags erna werd de sekretarís van de vakbondsafdeLíng op het bedrijf tijdens het r,iíddageten in ,Ce kantine scherp aangevaLLen door één der arbeiders. Hij vroeg de sekretaris traarom rleze níets
deed tegen de intimidatie door de poLitie. Ðr c,ntstoncl groot tumult ín de
kantíne en van aLle kanten ryerd deze arbeider bíjgevallen en de sekretaris scherp bekritiseerd. De vakbondsman r¡ist niets anders te berde te
brengen dan dat de arbeíders samen de revolutie moesten verderligen. i*la
hrat heen en \,üeer gepraat ríep de sekretaris uit dat op dat moment het al-

lerbelangrijkste voor lrtricaragua en de arbeíders het aanstaande bezoek van
Dit ontlokte een smadeLijk gelach en de arbeiders verlíeten

de paus was'
de kantine.

In een poging het kontakt

met de achterban Èe verbeteren gÍngen lcaderleden van de bond alLe afdeLingen in het bedrÍjf langs oïx te praten over de kwaliteit van de produktíe. Z,ij legden de nadruk op het beLang van
een goede produktie voor de revol.uEíe en zij rnraarschuwden tegen kontrarevolutíonairen. Zíj beweerden zeker te hreten dat er dergeLijke eLementen
hraren' v¡ant dat hadden zij gehoord van de geheime politie die sinds enige
tíjd in de onderneming aanwezig was. op de eís van de arbeiders om namen
te noemen gingen zij niet ín. In aLle afdeLingen verlangden arbeiders onafhankelijk van elkaar dat er een vergadering zou konen rrraar over het beleid van de bond gepraat kon worden"
Deze vergadering werd toegezegd. Enkele dagen van te voren ging een
van de arbeÍders bij zijn koLlega's Langs om de grieven op een rijtje te
zetten. Algemeen uitte men de klaeht dat de kr¿al-iteit zo slecht ro'as als
gevoLg van de gebrekkige organísatie in het bedrijf; er rverd geen of
slechte voorlichting gegeven, enz. Onder dergelíjke omstandígheden r¿as het
volgens de arbeíders niet mogelijk een goed produkt te maken. i,leer in het
algemeen zeí men dat van officiäle zijde r¡el beweerd werd dat de revolutie er voor de arbeiders was, maar dat er in de prakËijk in het bedríjf
juist tegen de belangen van de arbeiders werd ingegaan.
De vergadering zeLf bestond uit een toespraalc van de sekretaris van
de lokale vakbondsafdeling, gevolgd door een toespraak van de sekretaris
van de gewestelijke vakbondsafdel"ing, gevolgd cl-oor een toespraak van de
landelijke sekretaris van de vakbond, gevolgd door het uitreiken van militia-pasjes aan kaderleden van de vakbond. De drie sekretarissen herhaaLden elkaar ín wijdse beschouwingen over de revolutíe. Daarop sprak de direkteur over de sleehte kwalitàit van de produktíe. nij las voor uit notul-en van direktievergaderingen waarin gesprolcen rras over de gebrekkige
discipLine onder de arbei<lers die de oorzaak zou zijn van de slechte produktíe. Daarop las een kaderl-id van de vakbond alle notulen voor van vergaderingen Lussen direktie en vakbond die er de laatste tijd r,raren gehouden. Toen dit afgelopen was, had de vergaderíng al ruim 3 uur geduurd.

-7 Opmerkelijk was dat tijdens de vergaderíng steeds meer arbeiders weggel-open r¡raren tot het moment kwam dat er geLegenheíd tot het stellen van vragen hras. Iemand liep de vergadering uit, flooË op zijn vingers en van al1e kanten stroomden de arbeiders terug naar de vergaderruímte. Dit pLotseling binnenstrornen van de arbeiders bracht een grimmige sterming te!üeeg. Een arbeíder vroeg het r,roord en lrlaagde over de produktiemethoden
en over de druk die op de arbeiders werrl uítgeoefend. Toen de gewestelijk
sekretaris probeerde hem met een Ic1-uitje ín het riet te sturen, nam een
ander het over. l.Ia herhaaldelijk aandringen door steecls andere arbeíders
bleken zeer velen vakbondsverhiezíngen te roil-1en. llén van de aanwezígen
voegde hieraan toe ð,at ze zich aLs revolutionair beschouwde en zrltaar beledigd r+'as, omdat ze als kontra-revol-utionaír vüas afgeschilderd. Steeds
opnieuw tlamen arbeíders het r,¡oord . Ze maakten duídelijk \íat ze r.ril<len en
r¡eL op de eerste plaaËs vakbondsverkiezingen. lla veel tegensputteren,
lvaarbij onder andere werd opgemerkt dat het vakbondsr¿erk zoveel tijd en
opoffering vergde en dat de betrokkenen het juíst in het belang van de
arbeiders deden, gaf de gewestelijlc sekretaris toec er zouden verkiezín-

gen komen.
De vergadering voor deze verkiezingen bestemd dreigde uitgestel"d te
rvorden doordat iemand van het FSLN niet op de afgesproken rlag kon komen,
maar ondet zeet z$rare druk van het personeel ging cle bijeenkomst door op
de gepl-ande dag. In de afgeladen vergadering bl"ee.k dat van het zíttende
afdel"ingsbestuur maar vier mensen zouden kunnen aanblijven" De overígen
r{aren níet langer acceptabeL voor de arbeiders. Onder hen r¿as de sekrelaris" Van deze vier mensen !üas echter één persoon een week van het rverk
geschorsÈ, waarschifnl-íjk wegens drankmisbruik. Flíermee kruam het verhaal
van de gervestelíjk sekretaris, die her afdelingsbestuur de hemeL íngeprezen had, nogal in de lucht te hangen" VeeL índruk had dit overigens op de
arbeiders niet gemaakt, getuige de opmerkíng van één van hen, dat de vakbondsmensen niet r'¡erkten en dat als ze al op hun werk $taren, ze meestal
sliepen. In deze geladen sfeer vond de stenming plaats voor de nieur,¡e sekretaris. Eén van de kritische vakbonrisleden ín het bedríjf rverd met zeer
grote meerderheid gelcozen. Ook de andere bestuursfunkties r^rerden bezet
door arbeiders die in de afgelopen tijd zeer nadrukkelí.jk voor hun mening
üraren uitgekomen en felle kritíek hadden ge1-everd op het vakbondsbeleid.
De oude sekreatrís kreeg een baanËje toebedeeL<l in de organisaËie van de
sporte r4rat ook onder de vakbondsaktiviteíten vaLt. Dít gebeurde waar-

schíjnlijk uit medelíjden met hem.

Ongetwijfeld zijn de problemen r¡raarvoor de arbeiders van deze fabriek
zich geplaatst zÍen, niet opgelost. Dat za1- nog veel stríjd lcosten en
naar onze mening zaL dat. níet, gaan via de weg van nieurue vakbondsverkíezingen. Hoe deze strijd zích w61 zal ontwikkelen is van te voren uíteraard níet te ze?,gen In ieder geval zaL deze niet uitsluitend gericht
zijn tegen de vroegere machthebbers die gesteund worden door de regeríng
van de V.S. Ook met de nieuwe regering zullen de Nicaraguaanse arbeíders
nog vele lconfLikten krijgen. Niet omdat deze regering fouten maakt terwijl
ze ín feite socialistisch en vó6r de arbeiders zou zijn, maar orndat óók
sínds de Sandinistische revoLutie ltligaragua gebaseerd is op uitbuíting
van loonarbeid. In feite is het exacËer om te zeggen dat juíst sinds de
Sandinistísche revolut,ie in Nigaragua de ïüeg geopend is naar een moderne
kapitalistísche ontwilckeling. De oude machthebbers, wier posítie behalve
op moord en korruptie voor een aanzíenLijk deeL op grootgrondbezít was
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gebaseerd, zijn verdreven. Men hen is de daarbij behorende poLitielce
struktuur verdwenen. De Sandinísten hebben ín l'licaragua een burgerlijlce
revolutie doorgevoerd die historisch noodzakelijk was, zoaLs die in meer
irlidden-Amerikaanse landen historisch noodzakelijk is. Pas nu kan hel land
zich ontplooielr op ekonomisch terrein, niet meer gehinderd door oude vormen en gedacht,en. Dat de regering van de \IS dit proces probeert tegen te
gaan, is niet het gevoig van het feit dat zij te dom is en bovenaangegeven ontwikkeling niet begrijpti geen gerolg van het feit dat zíj zou denhen dat liicaragua echt socialistisch is, maar omdat de machtspositie rran
de VS gebaseerd is op ímperialistische plundering die een eigen ltlicaraguaanse kapitalistische ontr¿ikkeling in de r.reg staat. Slechts door fysieke uitroeiing van een aanzienlíjk deel van de Î''fícaraguaanse bevoLking is
dit proces tegen te gaan. De angst hiervoor is niet geheel- ong,erechtvaardigd. I,Iat daarentegen wel ten onrechte is, ís het vanuiL een vaLse solídaríteit verzwijgen van de feiten die zich in l.'ticaragua voo:rdoen, I'Íij rekenen tret tot onze taak informatie te verschaffen over de strijd van cle
arbeiders en te proberen die te verklaren. Ook \^ranneer dit de il-lusies
van een aant,al mensen verstoord.

Van een Belgische medewerker:
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Het spel dat er in Bel-giä gespeeld is rond de I'iaalse staalindustrie
in
en
het bijzonder rond het, reusachtige lcomplex van Cockerill-sambre in
Luik en in Charleroi vormt orrgetwijfeld éên van cle belangrijkste naoorLogse financiäle rnanipulaties. I:Iet toont duidelijk aan, dat zorvel de politici
als de industriäle en financiäLe rvereld erop uit zijn de staat zoveel mogelijk te pl-underen. Het is de bedoeling van dít artikel om zeer beknopt die
¡nachinaties bLoot Ëe leggen, zonder daarbij ditmaaL 't arbeidersverzet ertegen aan bod te doen komen"
Cockerill-Sambre bestaat in feite uit tr'ree aparte eenheclen díe eerst
sinds een paar jaar zljn samengevoegd. Dat zijn: de staalfabrieken van
Cockerill- in de Luíkse regio en de staalfabrieken van Haínaut-Sambre in de
buurt van Charleroi. Deze zijn op hun beurt rveer heL produkt van vrij recente fusies, vooral- dan in CharLeroi. Aldaar kwamen die fusies vooraL tol
stand tengevolge van het onvermoeide drijven van Albert Frère" Ifíj begon
zíjn Loopbaan als opkoper van oud ijzet en sLaagde er in, op feítelíjk onverklaarbare wijze en in betrekkelijk korte tijd, a1Le staalfabrieken in
Charleroí op te kopen en tot één geheel re verenígen" In Luik daarentegen
was veeleer de oude Belgische adellijke burgerij heer en meester. In de raden van beheer roemeLde tt van graven, baronnen en ridders, mensen die van-
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ouds ook holdings
den,

l) als de GeneraLe 2)

en de Bank van BrusseL konÈroleer-

Jarenlang hebben deze bedrijven hoge winsten kunnen uitkereneo.a. als
gevolg van de naoorlogse wederopbour¡ van i,lederLand en DuitsLand. Inplaats
echter die rvinsten aan te v¡enden om het produktieapparaat aan te passen
aan de nieur,¡e technieken, werd de r^línst uitgekeerd ín de vorm van divídend
en elders belegd, hetzíj in het buítenland, hetzíj in VLaanderen of zuiver
spekul.atief. De industriai.isatÍe van Vlaanderen na de tweede wereldoorLog
geschiedde voor een groot deel net geld van de l,laalse in<lustrie" Het bedrijf in Luik bijvoorbeeLd bleek nog over een hoogoven uit l92B te beschikken. t'lieuwe staalprodukt,en zoals koudgervalste pLaat r,¡erden er rveinig of in
het geheel niet gemaakt "
Toen in 1974 de staaLmarkt als het rvare ineenstortte, daalden ook de
rtrinsten even scherp. Die winsteno die tegen het eind van de jaren 160 al
I¡taren verminderd, begonnen nu verliezen te ¡vorden. De konkurrentie tussen
de diverse staalbedrijven in Europa en de rest van de wereld werd ongemeen
hevíg. Het was de beheerders zor¿el van Haínaut-sambre als van CockerÍll al
vroeg duidelijlc, dat zii in een slechte positie zaten om ,ilíe strijd te
overleven" Alleen een ariljardeninjektie zou de bedrijven opnieurv rendabeL
kunnen maken en ze in sËaat stelLen de krisisjaren zonder al te veeL l<leerscheuren door te komen"
Om zijn winsten toch veil"ig te stellen, begon Albert Frère in CharLeroi zijn bedrijf te splítsen in een produktieafdeling en een verkoopafdeling. Dat stelde hem in staat, met die handeLsfír*á - I¡rère-Bourgãois nog grote winsten te maken daar zijn produktieafdeling staal tegen spotprijzen aan de handeLsfirma verkocht"
Omstreeks het midden van de jaren tT0 was het dr¡ídelíjk, dat de Belgische banken, door genoemde adelLijke heren gekontroleerd, rveigerden om
aan de staalíndustríe nog de nodige fondsen ter be'schikking te steLlen. Ze
vonden het rí.siko te groot daar ze een eventueel faiLl.íssement vreesden.
Gezien echter het beJ.ang van rt staal in Belgiä (in 1974 r.ras de produktiekapaciteit 24 níLjoen ton) was het verdwijnen van deze indusirie zor.reL
ekonomisch als sociaal een moeilijtc haalbare kaart. Terecht vreesde rnen de
reaktie van de staalarbei.ders iir Luik en Charleroi, van wíe men rnrist dat
ze voor weinig zouden t,erugdeinzen. Sociale rebel-lie rnras iets wat de Belgísche burgerij in deze krisisjaren best kon missen,
De oplossing die de burgerij vond was simpel; men nationaliseerde ín
l97B de verliesgevende staalbedrijven en kocht een (niet bl"okkeringsgerechtigde) minderheid aan aandeLen van het nog winstgevende staalUeãrl5t
Sidmar te Gent-zeLzate. De eventueLe ruinsten van de in Sidrnar oput.r"nã"
industriälen r¿erden op die ruíjze ontzíen. Bovendien werd een mlnderheid
van de aandelen van Frère-Bourgeois gekocht, de reuzenrnrinsten makende handelsmaatschappij van Albert Frère. Ðeze bleef tegen een spotprijs sÈaal kopen van zíjn voormaLíg bedríjf en met de verkregen winstàn kocht hij a1-Le

l) Hotding oftewel holding companyî een maatschappíj crie zelf
geen (produktíe) bedríjf uitoefentn maar houdster ís van de
meerderheid van de aandeLen van één of meer andere ondernemingen.
2) De general-e; bedoeLd is de société Générale ín Belgiä, niet
te verwarren met de gelijknamige Franse rnaatschappij.
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in staal ín Belgiä op. Zijn i:ronopolí,e in de staaldistributie
in Belgiä ís dan ook bijna een feit, tot grote r.roede van cle staalverwerkende nijverheid, die er het slachtoffer van dreigt te r.rorden"
Frère, die goed bevriend is meÈ vele hoge en vooraanst.aande poLitici,
vond deze situatie blijkbaar nog niet bevredígend genoeg. In samenwerking
rnet Andr6 Cools, de toenmalige, uit Luik afkomstige, leider varr de (I,Iaalse) Parti SociaLíste ên met de Lirnburgse 3) sociaaldemokraat I,Ii1ly Claes,
bracht hij de fusie van de sÈaalbedrijven in Luik en Charleroi. llet resultaat daarvan nase da¿ de handelsr¿aatschappíj nrère-'Bourgeois niet alLeen
heË staal uit Charleroi kon verkopen, maar bovendí.en heL staai. uit Luik en
daar bovenop nog een kommissieloon van 27, ontving. Uiteraard bleef 'Ë privéaandeel van AlberÈ Frère in Frère-Sourgeois gespaard en dús bleven zijn
¡¡insten onverLet. Geen wc¡nder dat I'iilly Claes en An.dré Cools regelmatig
toË de gasten behoorden op het jachtdomein van Frère in Frankrijk"
Sindsdien is Albert Frère, de voormalíge opkoper van.oud ijzer, d,e
misschien wel rijkste man van Belgiiå ger,rorden" 'Ífi.j vras een van degenen. die
zich heftig tegen de nationalisering van Paribas 4) in Fra.nkrijk keerden¡
o.a. via. machinatiee door de Geneefse maatschappij Pargesa. Sindsdien is
hij veruit de belangrijkste aandeelhouder gervorden ín ondernemingen zoals
Gevaert Photoprodukt,en, Copeba, Ibel, l.fercator, de Vlaamse Uitgeversmaatschappij, Cometra Oil, Audiofina (Tele Luxembourg), alsmede de man die het
voor heÈ zeggen heeft in de Bank ßrussel-Lambert. Dit aLles niettegenstaande de socialistische vakbondsleider Georges St,aquet ui¡ CharLeroi begin
l98l in het sociaaldemokratische r¡eekblad Ldnks verkLaarde, dat Albert Frère en zijn groep níet meer beschikte over kapitaal om in de staalnijverheid te kunnen investeren" l(ort nadien begon Frère pas goed net zijn finan-'
ciäle operaties rond Paríbas en de Bank Brussel-Lambert"
Toen de I{aalse sÈaalindustrie eenmaaL Frotendeels ü/as genâtionaliseerd (er zijn nog altijd een paar kJ-eine onafhankelijke staaLbedrijven)
konden de banken hun kapitaal ter beschikking stellen, wat zij echter pas
r¡Iensten te doen indien zij over voldoende staatsÌ^raarborg beschikten. l{a
enig heen en ü7eer gepraat verkregen zíj díe, op een paar honderden rniljoenen na 5). Daarop werd er maar Liefst 30 rniljard (ongeveer f l 17 miliard)
geLeend aan Cockerill-saurbre en wel zonder enig risiko, zoaLs de Generale
Bank onlangs nog toegaf in haar jaarverslag. Voor die som ontvangen de Generale, de Bank Brussel-Lambert en Paribas Belgiä (grotendeels gekontroleerd door Copeba) samen een jaarlijkse rente van circa 6 míljard oftewel
ongeveer / 350 miLjoen) " De voormalige beheerders hebben hun verLies van
voorheen dus omgezet in een zeer behoorlijke ruínsto een r,¡inst die ue destijds waarschijnlijk nooit hadden kunnen maken"
Al-sof al die maehinaties nog niet voldoende waren, is men nu ook begonnen met de afsLanking van het gefuseerde en genationaliseerde staalbedrijf. Op ?t tijdstip van de samenvoeging v¡as de Èotale jaarlíjkse kapaci*
ceit l2 mil-joen ton staal, de helft dus van de Belgische produktie ín 1974"
Bíj de fusie sprak men van een reorganisatie tot I rniljoen ton staal, als
zijnde haaLbaar gezíen de rentabiliteit. GeLeidelijk aan werd dat getalgroothandeLs

3) Bedoeld is uiteraard ßeLgisch Limburg.
4) Paribas: gebruikelijke afkorting voor de Banque de Paris et
5)

des Pays Bas (Bank van Pari-js en de Nederlanden)"
Ben paar honderden miljoenen Belgische franken.
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verlaagd, eerst tot 615 miLjoen, onlangs zelfs tot nog maar amper 4r5 miljoen ton staaL.
De redenering vras simpel" Door te beqreren dat het bedrijf aLLeen nog
rendabel zou kunnen zijn bij een jaarLijkse produktie van 4r5 miljoen ton
vernietigt men in feite een Lastige konkurrenÈ op de Buropese staaLmarkt.
CoclceriLl-sambre i:nmers is niet langer het pri"vate eigendom van de Belgische borugeoisie. Bij een eventuele opleving van de staalnijverheid zouden
de andere, de private staalberlrijven verder kunnen uitbreiden en de Europese markten van CockeriLl-Sambre kunnen veroveren. Dat zou onder andere kunnen geschieden door Sidmar in Gent-ZeLzate, dat wordt gekonÈroLeerd door
Arbed uit Luxemburg, eigendom van de C.enerale en de Bank van BrusseL. In
dat licht ís het opmerkeLijk dat bijvoorbeeld het dagblaC De Standaard een
krachtige pLeitbezorger is voor verdere afslanking van Cockerill"-Sarnbre.
Dit dagbLad is eigendom van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUlf), dat
wíL zeggenz eigendom van Albert Frère.
Een ander opmerkelijlc feit is, dat de vroegere beheerders, rlie ber^rezen hebben dat z* zich van hun bedrijf maar r,reinig aantrekken en die in
gebreke zijn gebleven hun bedrijf rendabel te houden, niettemin deze onderneming verder mogen kontroleren en topfunkties bekleden al-d president-direkteur-generaal. 7,í: oefenen die funkties uit in sament¡erking meË een aantal uítgekookËe, in hoofdzaak rsocíalistischee polítící" zo bleef na de nationalisatíe een zekere Charlier president-direkteur-generaaL. lTadien rverd
hij opgevolgd door o.a. Vanderstrickt en Deruelles, beiden uit de stal van
de Generale lfaatschappij van Belgiäi. Deze topfunktionarissen - pl-underaars
is in dit geval een veel beter ruoord - slaagden erin zich jaarlijks rnet

nieuwjaar zelfs een premie van vier maanden Èe doen uirkeren' terwijl- de
arbeiders nog niet eens een volledige dertiende maand hregen'
IIet behoeft nauwelíjks betoog, dat Cockeril-l-Sembreo mede tengevolge
van, de ekonomische lcris is r nog steeds verl ies 1i j dt . i.'laar de Belgisehe
staât blijft er geLd ín pompen, zodat de Generale en ALbert Frère voorlopíg nergens bevreesd voor hoeven te zijn. In de Belgische pers vlorclen al
deze machinaties nergens op serieuze wijze bLootgelegd, I'Iel spreekt men in
de Bel-gische pers, Oét in de vakbondspers, regelmatig schande van 'de hoge
Lonen van de arbeíders van CoekeriLl-Sambret, van ehun onv¡il om te r.rerkenf
en van hun ronwíL om in te leverenr. llet ganse geval zal- aan de Belgische
beLastingbetaLer nogeLijk wel zo'n 5 mi1-jard gulden kosten en uiteindelijk
moet die som door de arbeiders r,¡orden opgebracht.
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In het aprilnunnner van ÎtDaad en Gedachte" drukten rvij een aantaL passages af uít een briefwisseLing tussen een jonge Engelsman en één van onze

geestverwanten. lfen zaL zich herinneren, dat het voornaamste probLeem dat
daarin aan de orde werd gesteLd, de verhoudíng tussen theori.e en praktijk
ü74s. trrlat onze HoLlandse geestvervrant zijn Britse briefschrijver verüteet,

l2.kwam híerop neer, dat hij er ontrent cle 'theoriel een ídealistísche ziens*
r'ríjze op nahíeld en bovendien het slachtoffer r/ras van een (overigens'¡ijrlverbreid) mísversLand ontrent datgene waÈ 'theorie' in feíte is. Theorie,
zo hield hij zijn Engelse vriend voor, is niets anclers dan de veraLgemening van de praktijlct het gaat er nieÈ om onze gedachten te ver$rezenLijken
maar het gaat er om, dat onze gedachten overeenstemmen met de l,rerlcelijlcheid. Zo de lheorie níet in overeensternrning ís net cle praktijk * daar ltwam
het betoog vån de I'lolLander op neer - dierrt níet de prakËíjk, maar dient
de theorie te r\torden aangepast. I;:lij vestigde er voorts de aandacht van de
jonge Engelsman op, dat arbeiders aiet Ëheoretiseren, dat wi1 zeggen: zídn
niet bezig houden met het trekken van algemene konklusies uít de bíjzondere verschijnselen van de maatschappelijke ontwikkeling.
Op het uitvoerige schrijven van onze l{olLandse rnalcker vo!-gd.e een antr¡oord van de Engelsman, r,raarop de l-IoLLanrler van zijn kant opnieuw 6!eantrvoord heeft. Uit deze tv¡eede serie bríeven drukken r¡e hier opnieurv enkele
p¿rssages af. De geinteresseerde lezer raden rvij aan, de eerder afgedrukte
passages uit de voorafgaan<le brieven nog eens na te Lezen, alvorens zich
in het vervolg (en sLot) van de korrespondentie fe verdíepen"
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(Surrey), l0 apríl

1983"

BesÈe..., dank voor, je brief . lllet veel dingen uít je betoog ben ik het wel
eens, naar niet met alle. Îk zal- proberen je cluidelijk te maken r.raarom. "..
In de eerst,e plaars schijn je te denken, dat volgens rnij Èheorie bestaa.t
uit de ideeän van intellektuelen en dat arbeiders zich daarbij rnoeten aarr*
passen. fiaar dat is niet wat ik betoog;d heb. tÍijn opvatting is, dat intellektuelen sLechts op een leugenachtige en theologische manier kunnen denken en ik geef me er rekenschap van dat hec ber^nrstzijn iets is, dat vanuít
het proletariaat moet komen en ni.et van buitenaf . . . . I¡Iaarom hebben wij de
theorie nodig, hetzij in geschreven vorm, hetzij in ons hoofcl? Het antwoord rnoet zijn: om haar te gebruiken ín de praktíjk, zod.at pralctijk en
theoríe elkaar wederzijds beinvloeden. Ik rvil dat toelichten met het voorbeeLd van de wilde staking in Port Talbot in 1969 l), De arbeíders richtten zowel in de kantoren van cle bonden a1.s in de kantoren van de direktirl
vernieLingen aan. Zouden ze daË hebben gedaan, alrs ze geen dui<leli.jk inzicht hadden gehad ín het hrezen van de vakbond.en? ., . "
Ik ben het er niet mee eens, dat. theorie een zaak'- van inteLLektuelen
is en niet van de arbeiders. iiieruit immers kunnen slechts truee konklusies
ryorden getrokken, Ðe eerste is rlie van Lenin en'Í(ar:tsky, clie hierop neer.*
komt, dat óõk de praktijk te moeilí.jk is om door arbeiders te worden gehanteerd; de tr¡eede konklusíe is deze dat alle theorie (en/of. interventie)
als I leninistísch' noet worden vertìrorpen. " " .
Het is juist, dat arbeiclers vaak te',¡ermoeid zijn om aan theorie te
doen en meestal praktisch h.andelen" l'taar hun praktijk r¿ordt door de theorie gesteund.. '. Het proletariaat is alleen maar in ãturt een burgeroorLog
te beginnen en te r¿innen indien heË weet r,rat of het doet" fraktijk leidt
tot theoríe en theorie leidt op haar beurÈ ¡veer tot praktijk....
Te beweren, dat de bolsjewíeken in Rusland het t<apitàtísme doorvoerden aLleen maar omdat zíi dat ruilden, betekent dat rnen g""tt oog heeft voor
klasse-verhoudingen, oftewel er geen oog voor heeft, dãt de pioletarische

r3 achterban veelaL zich niet tegen vestiging van het bol-sjewistische sËaatskapitalisme verzette. " . .
NEIL

l)

briefschrijver doelt op de staking van 1.300 hoogoveil,r¡ervan. het staalbedrijf f.llargamq te Port Talbot ín 7,. I.Iales
die in de eerste jrrli.r.reek van 1969 uitbrak" llet bedrijf maak*
te deel uit van British Steel Corporationo de genatíonaliseerde Engelse staalindustrie. De direktíe daarvan wílde een eind
maken aan de situatie, dat in verschillende staalfabrieken
De

kers

verschillende lonen werden betaald" Dat zou voor de hoogovenwerkers Í.n Port Talbot een verslechtering betekenen. De bond
van hoogovenwerkers weigerde de stakíng te erkennen en drong
op rverkhervatting aan. Toen de bond tenslotte de staking oofficieel' wilde maken en zich bereid toonde een lcompromis van
de direktie te aanvaarden, gingen de arbeíders daarmee niet
akkoord. Daarop stelde het vakverbond TUC pogingen in het
werk om de staking te breken. lladat een kommissÍe van onderzoek de arbeiders in het gelijk had gesteld, ging rte direktie
door de knieän. In de laatste rveek van augustus r^rerd het r.rerk
hervat. (Noot van I) & G).

, 29 april 1983.
Beste Neil, er zijn ongetwíjfeld intellektuelen die liegen en er zijn vast
en zeker ook intellektuelen die op een ttheologischer (ik zou liever zeggen dogrnatisehe) wijze denken en redeneren. Er zíjn ook andere. I']aar het
echter om gaat is niet h o e ze zijn (eerlijk of oneerl-ijk, dogmatisch
of ondogmatísch) maar r.¡ á t ze zíjn, met andere ¡.roordeno i.¡at of hun positie in de samenleving is, waË hun funktie. Ik zou niet rlurven beweren, daÈ
intellektuelen !slechtso op een leugenachtige manier kunnen denken, maar
waÈ ílc r¡é1 beweer is dat intellektuelen i n h e t
a 1 g e m e e n als
intellektuelen denken en arbeiders ín het algemeen als arbeiders. ItriL rnen
in dit verband over het bewustzijn spreken, dan moet men zich er rekenschap van geven, dat, rt bewustzíjn, zoals het woord al aangeeft, niets anders ís dan het bewuste z ij n, de bewrrste werkefijkheid en dat rt zi.jn,
de rverkeli.jktreid van de arbei.ders verschilt van die van de intellektuelen,
Daarom vind ik het een onzorgvuLrlige formulering van .je, als je schrijf t
dat |'het beaustziin 'tets is" dat üanuút het proLetaydaat moet komen en
nöel; oan huitenaf""."tt Je r¡ilt daarmee nisschien te kennen geven, dat je
het met me eens bent, dat zogenaamde voorhoeden hun opvaLtingen niet aan
de arbeiders mogen opdringen. Ikzelf zou me lí-ever anders uitdrukken en er
de nadruk op leggen, dat voorhoeden slechts tijdelijk en onder zéér bepaalde historische omstandigheden v6ór de arbeiders optreden, maar op de àuur
hun opvat,tingen niet aan de arbeiders k u n n e n opdringen" Afgezíen
daarvan, wat bedoel je precies a1s je zegv 'ruanuít het proLetariaat.. " en
níet uan buötenafr'? rk ben geneigd om te zeggen, dat het bewustzijn juist
wél van buitenaf komt, uit de ons omringende werkelijkheid narnelijk.
Ik betwijfeL sterk of wij het op veel punten meÈ elkaar eens ziin en
ik betwijfel ook of r+ij, op die momenten dat r'rij hetzelfde schijnen te zeg*
gen ook inderdaad heËzelfde bedoelen. Vanzelfsprekend is 't zo, clat de arvaringen die de arbeiders hebben opgedaan deel uitmaken van hun denken en
A

t4juist omdat ze aLs arbeiders ándere ervaríngen opdoen dan niet-arbeiders
verschiLt hun beider denken. I'faar dat arbeiders-ervaringen deel uitmaken
van het arbeiders-denken wil nog niet zeggen, dat dus óók arbeiders theore-'
tiseren, d.vt,z" zich rnet de theorie bezíg houden. Sterher: ze hebben dat
naurvelijks nodig. Intellektuel-en moeten theoretiseren als ze aL iets van
rle arbeiderservaringen willen begri.jpen: dat geldt niet voor de arbeiders:
het betreft h ü n ervaringen.
ltraar mijn oordeel zijn de tv¡ee konlclusies die je hieruit neent te kunnen trekken dan ook volslagen verkeerd. Zekero er zijn arbeiders - uiEzonderingen, daarop heb ik ook in mijn vorí.ge brief ge\tezen - die zich voor
theorie, dat wil zeggen voor a L g e m e n e itonklusies uít de maatschappij-verhoudingen en de maatschappelijke ontr^rikkeling interesseren. 't Trekkenvandiekonklusies vaLt hun inhet aLgemeen g emaklc e 1 ij k e r
dan intellektuelen, doordat de posi.tie elÍe de arbeiCers in tie kapitalistische samenleving innemen het hun rnogelijk maakt elie samenLeving veel sneller en veel beter te doorgronden, En wat de praktijk betreft; die k á n
natuurlijk alleen naar door de arbeiders rn¡orden gehanteerd" Iedere redenering, dat de praktijk moeilijk zou zijn ó m d a t <ie theorie zo noeilijk
is (voor intellektuelen), gaat er in Ìüezen van uit, dat <le praktijk een resultaat is van de theorie en is om die reden verkeerd" Ih heb de inclruk,
dat jij weliswaar de leninístische opvattingen verwerpt, maar dat je niettemin toeh uit de theorie bepaal-de praktijken afleidt (je zegt daË trouwens zelf) inplaats van orngekeerd.
I'lat Rusland betreft, ie geeft mijn zienswijze omtrent <le bolsjev¡iki
verkeerd üreer. Ik ben n í e t van mening dat zij het (staats) kapítalisme hebben doorgevoerd omdat zíj dat "udLden't" InËegendeel. Ze hebben het
doorgevoerd ofschoon ze dat juist n i e t ruilden" Ze stevenden op de revolutie af, volslagen onbewust van het feit, daÈ wat zij in hun hoofd hadden en voor tsocíalisme' hielden, het staatskapitalísme wás" Eénmaal, tengevolge van de historische ontwikkelíng, tot heersende kLasse geworden, is
hec met hun denken natuurlijk anders gesteld. !.lat de arbeídende klassen in
P,usland betreft: het karakter r¡an hun strijd wordt evengoed als die van de
arbeíders w'a-ar tet rvereld ooko door de gegeven produktí.everhourlingen bepaaLd. Dat betekent voor rnij, dat de proletarische strijd in Rusland pas
echt een proletarische strijd wordt vanaf het moment dat écht kapital-i.stische verhoudingen zijn ontstaan en niet eerder" In I'1.-Europa streed het
proletariaat samen met de bourgeoisie tegen de heersende klassen van de
v6ór-kapital.istisehe maatschappij" In Rusland is het al. net zo gerrreest. En
zou, wíe det konstaÈe.ert,e !]een oog voor kLasseverhoudíngen hebben? Het ís,
zo komt het mij voor, precí.es omgekeerd; r.¡ie op de lclasseverhor:dingen let
(z¡^rakke bourgeoisie, grote boerãnmassa, k-lein prol"etariaat' enz.), juist
díe komt tot de konkl-usie dat de onür,¡ikkeling in Rusland (naar het staats-'
kapitaLisme) zó verLopen is als roelhaast moest.
Uit dit al1es volgt niet dat theorie uit den boze zou zíjn" Een goed
begrip omtrent de verhouding van theorie en praktijk, over het denken en
het doen" betekent allerminst, dat men maar met denken op zou moeten houden. Het betekent ï1'êL, dat zij clie denken rvat rninder pretenties hebben en
bescheídener r.rord.en. De juiste konklusie is niet, dat de theoríe moet rrtorden verworpen, maar dat de voorhoeden moeten worden afgewezen" Tot, zover.
Op je, naar rníjn gevoel onjuiste interpretatie van tt optreden van de Talbot-arbeíders kour ik nog r¡el uitvoeríg terug.

