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In Luik, de rvurÍge stedef aan de Maas, is de maand .iuli' ondanks de
vakantieperiode, niet zonder eníge spanníng voorbijgegaan. De moeilijkheden met de gemeentelíjke financíän en met het staalbedrijf Cockerill-Sambre bt ijven de gemoederen in dít industriêle hart van Walloniä beheersen.
Als gevolg van de hoge rentestand .en doordat de regering haar beloften inzake geLdelíjke steun aan de gemeenten níet ís nagekomen, verkeren verscheidene geüleenten in Be1-giä in grote rnoeílijkheden, Vooral die met rueinig industríe en een overvLoed van marginaLe groepen zoals gepensioneerden
en gastarbeiders worden er door getroffen.
Iloe¡veL Luík terecht het tindustrí?ile harr van I'IalLonifi' r¡ordË genoemd,
heeft de stad zeLf zeer weiníg industrie. Bedríjven aLs FN (de Fabríque Nationale) en CockesiLl-Sanbre bevinden zich aLlemaal. ín afzonderlijke randgemeent,en als Seraing en llerstal. Toen tal van gemeenten in 1976 door Ce
regeríng werden s,?mengevoegd - wat voornamelíjk het ¡verk hTas van minister
l4ichet van de PSC, de FranstaLíge katholieke partij - r.rerd Luik om politíeke redenen dn doeLbewust niet samengevoegd met de industriille gemeenten in
de direkte ongeving. Dit Ín tegenstelling tot de gang van zaken met betrekking tot Gent, Charleroí, Brugge en onlangs Antwerpen. lfen hoopte op die
wijze ín de hoofdstad van FranstaLÍg Belgíä een liberaal-kathoLieke meerderheid te verkrijgen, meË een katholíek aan het hoofd. De PSC $ras toen
nogr na de sociaal--demokratie, de op éên na grootste partij in tntalloniä.
Het plan misLukte, doordat de PSC bíj latere parlementsverkiezíngen sterk
achteruit bleek te gaan en haaf Luikse voorman bovendien beÈrokken werd
bij een sex-schandaal.
De níeuwe gemeenteraad die in 1982 ín Luik werd gevormd bestaat uit
wat, men weL tLinks trfaltoniäf noemt, nanelijk: de milieupartij van de ecologisten (Ecol.o), de PS (de Franstalíge Parti Socialiste) o alsmede de l"laalse
nationalisten van het RassemblemenÈ Infallon en de afspl.ítsíngen daarvan.
Aangezíen Luik de funktÍe van provínciale hoofdstad moet vervullen moest
de stad zich nogal wat uitgâven getroosten. Daar de regering weigerde haar
wettelijke verpLichtingen jegens de gemeenten na te komen diende er geld
bij de banken te worden geLeend. De hoge rentestand bracht Luik aL spoedig

-2in moeiLijkheden en daarmee kwam het nieurve tlinkseu gemeenÈebestuur met
een vertegenwoordiger van Ecolo als eerste schepen (r'rethouder) al direkt
voor de vuurproef te gtaan.
Gedurenãe lange tijd had de gemeenteraad van Luílc een níet-confessío.t.n ãociaal--<lemokraten (PS) en LíberaLen (PRL) I in de
meerderheid
nele
nieur.re raad bevíndt zich de PRL samen met de katholíeken (PSC) in de opposítie. De PRL en de PSC rnaken echt,er wêl deeL uít van de centrale regering
ín BrusseL. Daarin is de PSC*er Ìfothomb míníster van binnenlandse zaken en
als zodanig bevoegd voor het bestuur over de gemeenten. Ðe Luíkse liberaLe
1línkseT
voorman Jeán CoL ls de eerste vice-premier" Dat betekent dat, het
Luikse stadsbestuur om ge1-d moesr bedelen bij poLiticí van de LuÍkse oppositie en zicþ dientengevoLge daarnaar ook moesten plooien' Om de SemeentefÍnanciiln te saneren wercl een serie plannen opgestel'd, dÍe pas na veel

moeí¡e zowel door de regering aLs door de meerderheid van de Luíkse gemeenteraad rverden aanvaard.
Inmíddels r{ras er grote onrust ontstaan onder het Luikse stadsper€oneel. r/erscheidene maandãn reeds verkeerde Luik immers al in de onmogelíjkheíd orn lonen en salarissen te betalen. De centrale regeríng kwam ín díe
tijd <le stad Luik maar met een uiterst beperkte som geLd te huLp, een som
di; aLleen maar voldoende was om aan de gemeentearbeiders over de maanden
meí en juní slechts 12.000 Belgísche franken oft,ewel ongeveer 650 gulden
uit te úetrl"tt. Sommige gemeentearbeiders gingen uit protest in hongerstaking omdat, zo zeid,el zà, met een dergeLi.jk bedrag geen gezín kon v¡orden
ondãrh'ouden. Ook brak er aI vrij vLug een staking van het gehele gemeentepersoneel uit, waarbij ook politie en brandweer zích eendrachtig aansloten.
öaarbij ¡wamen ook rnrrijvingen aan 't licht tussen de arbeiclers en de zoge-

naamde I linksee politici.
Toen de sanàringsplannen van de meerderheid van de gerûeenËeraad be*
kend ruerden ontstond-dàarover al aanstonds onvrede bij de arbeiders. De
steun die de LuÍkse gemeenteraad aan de eerste stakingsbewegíng had gegeven verdween daarop snel, Qok de Ecolots, die optraden als de øogenaamde
tvernieuwerst vanr Uelgísch tlinksr onderscheidden zích r'rat dat betref t ín
niets dreer van de dooi de wol geverfde sociaaldemokratische poLitici" llet
ontlokte aan de arbeiders de opmerking, daL níet z íJ moesten worden gestraft - met loonsverminderíngãn e.d. - maat de schuLdígen aan de rarnpzafiHet kwam zeLfs tot
ge Luikse sítuatie, te weten de regering in Brussel.
tlinkse¡
tt
gezagsdragers.
en
gemeentepersoneel
botsingen tussen
ãpenlijke
rt
saneringslaatste
om
over
tãen de gemãenteraad bijeãn wilde komen
van de
arbeiders
De
aktie.
plan te stemen kwam het gemeentepersoneeL in
vuílniskarhun
stadhuis
ieinigingsdienst kíepten õp de víer hoeken vân 'L
ren lãeg-en staken värvolgàns 't vuil ín brand" Toen de gemeenteraad daarop de brandÌ,reer alarrneercle verscheen deze wel. ten toneLe maar ze bleef
rqärkLoos toekijken. Ten eínde raad deed men een beroep op de poLitie, maar
het moment dat de raadsleden
ook die rveigerãe toen om in te grijpen" Op
t t stadhuís door het geneenteperzich gereedmaakten om te vergaderen werd
bestornd. llet híeLcl dà banken van de raadsleden bezet en maakte al-

"oneei
de beraadslagingen onrnogelíjk.
dus

Uiteindelijk k*aren ã" gem"eoteraad en de centrale regeríng tot een
kornpromis: het personeelsbesiand van de stad Luík zou worden verminderd,
lonen zouden
de ieureentebelastingen zouden drastisch worden verhoogd en de
tt
journalist
van Vlaamse kaGuído Fonteyne, een
worã"n verLaagd. Volgens
-standaard,
werden deze maatregelen genomen uit vrees,
thoLieke dagblad De

-3dat de reLlen in Luik zouden leiden tot een r¿are volksopstand. Ook rorerd rekening gehouden met de al even explosieve situatie in het bedrijf Cockerill-Sa¡nbre, hraar tsaneringt al evenzeer aan de orde van de dag is.
0m de toestand van het gigantische staalkornptex CockeriLl-Sambre nu
eens grondig te doen anaLyseren besloot de regering de Franse manager Gandoís aan te trekken, Deze zou een nieuwe offíciäLe studie moeten maken, de

zoveelste in de rij,
aan de hand r¿aarvan konkl-usies voor de toekomst aouden kunnen r¡orden getrokken. Gandois khTam tot de slotsom, dat de capaciËeit van Cockerill-Sambre diende Ëe worden verlaagd en wel van een jaarfijks produktievermogen van l2 míljoen ton tot nog maar ampet 415 miLjoen
ton. Om dat te bereiken zouden twee staalfabrieken volledig moeten r¿orden
gesloten (één ín Charleroi en één in Luík) en zouden voorts een paar produktieLijnen in de trrree nog resterende fabríeken moeten rüorden stilgezet.
Voorts zouden de Lonen moeten worden 0aangepasË' en etteLijke cluÍzenden
ontsl.agen moeten worden.
Het pLan werd kort na het begin van de vakantieperiode door de BeLgische regering aanvaard en dientengevolge bLeef enige reaktie voorlopig
uit. lnlat Gandois ook berekende rnraren de kosten van de herstrukturering, Ze
zouden ongeveer vier miljard gulden bedragen, te spreiden over verscheidene jaren. ldu mag er echLer van de Europese Gemeenschap voor l(oLen en Staal
ná 1985 aan de staalnijverheid geen steun meer worden gegeven, waardoor er
voor rspreidingt niet veel jaren meer resten. Ook zouden er om dít plan te
verwezenLijken nieuwe leningen bij de banken moeten worden aangegaan, wat
een erg moeiLíjke zaak mag heten indien er voor die leningen - men spreekt
van een bedrag van maar lÍefst lr5 rnil-jard gulden - geen staatsgaranties
meer worden verstrekt.
Het lijkt erop dat de meerderheíd van de regering geÌronnen is voor
het faillissement van CockeriLl-Sambre, teneinde de druk op de begroting
niet nog groter te maken. De gezonde del.en van het bedrijf zouden aan de
privê-nijverheid verkocht worden, ten geschenke gegeven als het r¿are. Hetzel'tde ís gebeurd met andere staatsbedrijven - in VLaanderen - zoaLs de
CockerilL Yards ín Hobolcen, lrlobeLs-Peelman in Sint lrlíklaas en Fabelta in
Zruijnaarde-Gent. De Luíkse LíberaLe poLÍtíkus GoL vreest echter, dat hij
zijn poLítíeke carrière, waarin hij zich thans aan de top bevindt, wel vol*
ledig zou kunnen verget,en indíen hij CockerilL-sambre faíl1iet laat gaan.
Om die reden heeft de Liberal-e PRL er al geruíme tijd op aangedrongen dat
de Parti Socíaliste ín de regering zou rvorden opgenomen, zodat deze medeverantrüoordelijkheid voor het faiLLisse¡nent van het staaLbedrijf zou dragen. Dat plan mislukte echter en daarom zocht men naarstig naar een andere
mogelijkheid.
ALLereerst poogt men nu zoveel mogel-ijk de verantwoordelijkheid voor
het plan-Gandois en de daarmee verbonden capaciteitsvermindering - úraardoor CockeríLl-Saurbre erger zal- worden getroffen dan rvelk ander staalbedrijf binnen de Europese Gemeenschap ook - ín de schoenen van de Europese
Conmíssie te schuíven" Daarenboven echter heeft de regering Martens-Gol
nog een ander middel. gevonden om de veranÈsroordelíjkheid van zich af te
schuiven. Naar het voorbeeld van een referendum dat in 1982 bij de CockeríLL Yards in Hoboken werd gehouden toen dat bedrijf ín moeil-ijkheden verkeerde en waarbij de arbeiders voor de keus werden gesteld van loonÍnleveríng of een faiLLissement r¡í1 men nu ook in het gevaL van Cockeríll-Sambre
teÌterk gaan. De regeríng lfartens-Gol stelt voor dat ook bij díË bedríjf
een dergelijk referendum zal worden georganiseerd. Indien de arbeíders nee

-4zeggen tegen het plan-Gandoís, dan zaL de Belgische staat, die 952 van de
aandelen bezít, zích a1s aandeeLhouder t,erugtrekken en daË betekent, aldus

míníster-presídent Martens, onherroepelijk het fai-llissement
Het referendum zou in de maand september moeten rvorden g,ehouden; llaar
ínrniddeLs ís daartegen reeds verzet gerezen van de kant van de vakbonden,,
díe uíteraatd reeds de hete adem van de arbeiders in hun nelt voel,en. Ook
de Ïdaalse regeringspolitíci schijnen te aarzel en, Ze vrezen ín I'IaLLoniê te
rvorden gebrandnnerkt als díegenen die Tlallonii! de doodsteek hebben'toe6ie:.
twijfeLachËig of de I'traaLse Parti SocíaList-e
bracht" Eir het schíjnË weinig-waarvan
zij zonder aarzelíng gebruík zou mazou daarmee een kans-krijgen
ken. In dat geval zaL zL3 zich oprverpen a1,s de enig tiare verLegenwoordíger
van TIalLoniiå.

ïloewel de regering niets liever r,¡iL dan de arbeiders de schuld [ieven
van,een debaeLe van CoqkeriLL-Sarnbre en derhaLve hoopt rlat zij neen zullen
zeggen tegen het plan-Gandoís, staat het welhaast vast dat het kabínet de
otdãrg"ng van het bedrijf nauwelijlcs zal kunnen overl-even. En natuurlijk
moet worden.afgewacht hoe in september en oktoher de arbeiders zullen reawerlcloos op straat zijn lcomen. te ataan. Seraing,
geren r¡ranneer ãi5
".o*aaL
àe grote LuÍkse ranclge.meente, leeft bijvoorbeel-d bijna vol1edig" van het
nodãrne sta¿Lbedrijf daar, daË echter zaL moeten worden gesloten indien
tlartens.en Gandoís hun zin krijgen. De regering ka:npt net een steeds groter.Wordend tekort,op.de rijksbegroting. Een faíll-issement zou de dure saneri.ng van Cockerill-Sambre een heeL stuk goedkoper maken., ZiJ zon níet
ten koste van de schatkist, maar Èen koste van de arbeíders gaan en de
overheid zou haar handen in onschuld kunnen r{assen"
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Het diskussiestuk o'Anclropov, een vernieuwer?" in. het, julinumraer vân
'rDaad en Gedaehteo'heb ik uret grot" beLangstellíng gelezen" IIet bevat heel
lrras passages, waarmee ik van harte instem. Al direl,:.t in de aanhef wordt
mijns ínzíens zeer terecht opgemerkt, dat Andropovs poLitíeke voQrkeuren
weinig zeggen omtrent de toekomstíge ontr,,rikkelingen in Rusland" Ilc ben het
uf meá eens, dat niet.Andropovs opvattingen bepalend zijn voor de riehtíng
clÍe het Russische bewind rle konnende jaren zal inslaan, doeh dat het eerder
andersom Ís. Inderdaadr. de,auteur van het opstel heefr gelijk', dat het afhangt van de roate ryaarin het regiem greep kan kríjgen op de groeiende tegenstell-ingen in et lan<l of Andropov (gestel-d dat hij nog enige jaren pariijfe,i¿er bLijft) zal r.¡orden gerekend tot de l-iberale hervormers of juíst
tot de wegbereiders varl een nieuw staLinísme"
de in het bevruste opstel-verlcondígde
ook voLledig
Ik óndersehrijf
eonjuistt
tbeperkt'
en
is om het begrip L'Lþe?aLLseYLng
zíenswij4eo daË heü

-5met het poLitíeke klímaat te vereenzeLvigen" l'Iederom zeer terecht wordt er
door de schríjver op ger^rezen dat polítíeke en kulturele vríjheden bij uitstek in het belang zijn van een reLatief kLeíne groep, te lteten de ínteL'
Ligentsia en dat de geschíedenis heeft bewezen, dat een verruírning van de
politieke en kuLturele vrijheden van deze intelligentsia heel goed samen
kan gaan met een gewelddadige onderdrukking van de arbeidersstrijd I ).
Onder LiberaLiseníng verstaat de schrijver van het dískussiestuk 'het
vergroten van de speelruimte van de managers van de afzonderlijke ondernemingen; vergrotíng van de politieke druk op de bedrijven om aan de van bovenaf gesteLde produktienormen te voldoen, duídt hij als neostaLíndsme aan,
tot heLderheid. Ik heb
Ik vínd dat zinníge onderscheidingen, die bíjdragen
geen enkel-e moeite met zijn stelLing, dat tde voor het funktioneren van de
ekonomie noodzakelíjke versoepel-ing van het pl-anningssysteemr best gepaard
kan gaan met méér onderdrukking op het poLitieke vLak, omdat een rationeLere ekonomíe tot hevige(r) konflikten met de arbeíders zal- leíden en derhalve zowel de staat aLs de managers tot politielce onderdrukking nooptf.
Ì,iaar ik heb wêl moeite met sommige andere uiteenzettingen of forrnuLeríngen,
die bíj mij vragen doen ríjzen of weL kritiek uitlokken.
Om meÈ een paar vragen te beginnen: Ìraarom spreekt de auteur van een

foorspronkelijke sociaListischeakkumuLatiet (het g eh e e 1 tussenaanhalingstekend) en nieL van een zogenaamd tsocialistischet oorspronkeLijke
tussena¿nhaakkumularie (all-eenheËr¡oord s oc ia 1 í s t i sche
Lingstekens) teneínde op die wijze duideLijk te maken, dat het ook in RusLand omde oorspronkelijke akkumulatievan ka p i t a a L gaat endus
de term t sociaListischt ter aanduiding van dat proces geheel misplaatst
is? Enwat ínhemelsnaambedoelthij met een termals I o onf ond e ?
FIet woord wekt herÍnneríngen aan de prirnitieve opvat,tingen die in de eerste helft van de vorige eeuw door verscheidene burgerLijke ekonomen van de
klassÍeke school werden gehuLrligd. Volgens de aanhangers van deze Loonfondstheorie zou er door de gezamenlijke ondernemers een vast bedrag voor
de LoonbetaLÍng r^¡orden uitgetrokken (het loonfonds), zodaL bij toeneming
van het aantal- arbeiders de hoogte van het loon zou rlalen" Ilc ken de auüeur van het di.skussiestuk en ik kan nauwelijks geLoven dat hij een detgelijke zienswÍjze deeLt. t{aar híj wekt wel díe indruk, vooral bijvoorbeeld
rvaar hij (op blz. 9 onderaan) van een tvan bovenaf vastgesteLd loonfonds'
spreekt. Idie daarentegen van mening is, dat - afgezien van schommel-ingen
díe het gevoLg zíjn van de werkíng van vrâag en aanbod - de loonhoogte bepaaLdvrordtdoorde kraard e van
d e arbe id skracht
noet zich zeLfs tegen de sehijn van een loonfondstheorie keren.
Het bovenstaande is alLesbehalve muggenzifterij. !!et Baat er nanreLíjk
ofi¡ dat een samenleving díe zoaLs de Russische op de Loonarbeid ís gebaseerd, een kapítalistische samenleving is" In een dergelijke maatschappij
worden de geproduceerde waren - via de geldraaar - geruild op basis van de

l) DiL wordt onder

andere treffend geill-ustreerd door het feit
dat voor de zogenaamde ldissidentenr de strijd van de arbeiderskl-asse, ja zelfs de arbeidersklasse als zodaníg, in het
geheeL níet schijnt te bestaan. Ben heel kras voorbeeLd vrat
dat betreft zijn de beschouwingen van Al-exander Zinovierr zoaLs men díe aanÈref t in zijn rlvott)tíes üan een naehtu¡akert of.

ín

sonmríge van de hem afgenomen intervie$¡s.

-6- anders gezegd - tempo en omvang der produktie beheersL door het akkunruLatieproces. Dat heÈ
Russischekàpitalisme s t aa t ékap i t a 1 i sme is, brengthíerín geen fundamentele wij zígíng, Eén van mijn grote bezwaren tegen het discloor te
kussíestuk waarop ik hier ínga is dít, dat de sehrijver ervane
tvan hogerhan¡l
ovân
of
Loonfondsg
vastgesteld
over
een
bovenaf
spreken
vastgestelde produkLienormene, enzovoorts, het doet voorkomen alsof het de
bureaukratie is (althans gedurende Lange tijd rvãs) die het eerste en het
en distributíe en
laatste woorde heeft (aLthans had) ín zake van produktíe?wat
(of
de top van de
met
híeLd)
houdt
rekening
die bíj haar ríchtlijnen
vond (bl2" I
of
politiek
vindt
vrenselijko
taLrijke ekonomische ninísteries
iemand díe
ze
voor
ziensl.rij
bovenaan) . Ik vind dat een nogal merkrsaarrlige
epol-itielce
rreínÍg
zeggen omvoorkeuren
begonnen ís met de opmerking, dat
van Anvoorkeuren
geLdt
rnaar
voor
de
dat al"leen
trent ontr¿íkkelíngent. Of
1'7aaruíteenzetten
ik
eerst
hier
dropov? Alvorens daarbíj stil te staan wíl"
om mijn zienswijze een totaaL andere ís.
ALs gevolg van bijzondere historische omstandigheden lcon de burgerlijke revolutie ín Rusland niet door de burgerS.ijke klasse rvorden doorgevoerd.
DiezeLfde onstandigheden waren aansprakeLijk voor het ontstaan van een Jakobíjnse partij (de partíj van rie bolsjer,riki) die d.e opLossíng van de problemen van deze aan de orde zíjnde omr,renteling ter hand nam door m.íddel
van de Jalcobijnse diktaËuur, tlat r¡iL zeggen de vestigíng van een staat
waarín deze partíj de poLitieke macht uitoefende; een staat waarin in de
plaats van private kapitalisten deze partij zorg droeg voor de organísatie
van het kapitaal, d.w"z. voor de georganiseerde beheersing van de loonarbeid en van de Loonarbeiders: een staat r'raarin de partij met behuLp van
een centraLe planning het gehele ekonomísehe leven zou regelen' Dat all-es
overeenkomst,íg de Jakobijnse (boLsjervistisehe) ideologie"
Ook in een staatskapitaLístische samenlevíng echt,er gehoorzaamË de
maatschappeLíjke ontwikkeLing aan de ber,regíngs!üetten van het kapítaal zonte storen"
der zich aan de wiL van politieke Leiders of partijbur:eaukraten
rhet stuur uit
Vandaar dat Lenín a1 vrÍj spoedíg moest konstateren, dat
handen¡ van de boLsjewikí tgLeedt, dat ter schijnbaar iemand was die de tvagen bestuurde, naar dat dezã níet daarheen ging waar hij naar toe sËuurder
en dat tcle wagen niet precies zo, en vaak ook hel-emaal niet zo reed als de
bestuurder weL aannamo 2). De krachten díe de wagen voortbewogen, krachten
rrraarvan Lenín zei dat ze tgod îrleet v¡aar vandaan kwament, geheime k:rachten
díe overal werkLen en nergens te grÍjpen r,.raren, rlie tt maatschappelíjk Leven met onzichtbare hand stuurden, I¡raren waarde en meerhTaarde.
Naarmate de kapitalistische ontwikkeLing in RusLand zich doorzette
traden aLs gevolg daarvan ingrijpende vetanderíngen op binnen de níeuro ont-

r¡raarde en Trrordt de ekonomísche ontwikkel"ing, r'rorden

2) Lenín sprak deze woorden in maart 1922, een j aar na de invoeríng van de Nieuv¡e Eþ.onomische ?olitíek. Vaak meent men dat
met de IIEP het staaËskapitatisme ¡rerd ingevoerd" Dat is níet
zo. De kapitalistische ontwílckelíng tekent zích ín RusLand al
veeL eerdet af. Reeds ín l9l9 besl"oot het tweede ekonomische
kongres, dat lde berekening van de bel.angrijkste staatsuítgaven díende te gesehieden naar de waarde van de produktenl,
iets wat slechts mogelijk ís als de getrele produktie op basis van de waarde pl-aaÈs víndt.

"7 stane heersende klasse. Díe veranderingen kunnen het best v¡orden omschreven als een toenemende invLoed van de managers als exponenten van heË bedríjfsLeven en een afnemende betekenis van de oude partijbureaukraÊie" In
het diskussiestuk tAndropove een vernieuwer?e r'rordt daarover gesproken,
maar ofn¡el op een naar mijn smaak te vage manier ofwel op een wíjze die
volgens míj een onjuist beeld schept" Dat í.s een tweede BrooË bezwaar daÈ
ik tegen het bewuste opstel koester. Dr: schrijver ervan ze?,tD dat een
eventuele overwinning van de managers de funktie en de samenstell-ing van
de staat belangrijk zou veranderen, maar hij zegt niet, op ra i e of op
ür a t een dergelijke overwinnj.ng van de managers te behaLen zou zíjn. Er
komt dan nog bij, dat ik het r¿at vreemd vind om van de I samenstelling van
de st,aatl te spreken, al is mij, daeht ik, de bedoetríng van de auteur rveL

duidelijk.
l'lijn vísie is, dat, er aLs gevolg van de kapitalistische ontruikkel"ing
in RusLand een steeds scherper r¡ordende tegenstellíng tussen partíjbureaukraten en nanagers is ontstaan. In dat konfLíkt zíjn tot op heden toe nu
eens de nanagers, dan weer de partíjbureaukraten aan de winnende hand geweest, ook al is, naar míjn overtuíging, hun onderlinge strijd aL geruime
tíjd geleden, om precies te zijn in de jaren 160, in feite in het- voordeel

van de managers beslecht en hebben r¡e síndsdíen alleen nog maar met achterhoedegevechten te maken. De overwinning van de managers, die de schrijver
van het, diskussiestuk min of meer ín het uitzicht steLt, is volgens rníj aL
Lang bevochten in een gevecht dat reeds heeft pLaats ¡;evonden en het was,
wat de schrijver van het diskussiestuk niet vermeldtreen over$¡inning op de
partij oude stijl, díe als gevolg daarvan ongemerkt, maar niettemin onmiskenbaar tot een partij nieu'¡e stijl geworden is. Dit betekent al-lermínst,
dat ik tt oneens zou zi.jn met datgene hråt in het dískussiestuk wordt opgemerkt omtrent de val van Chroesjtsjov, de door prof. Liberman voorgestane
hervormingen, de politiek van Breznjev, de voorzichtige tendens tot liberaLisering in de jaren r60, enz, Voordat 't beslissende gevecht tussen managers en bureaukraten werd geleverd hraren beide groepen beurteLíngs in
het voordeeL en daÉ is bij de achterhoedegevechten aL niet anders. Zou iemand zich afvragen hoe of men zích dat dan wel voor moet stel-Ien, rlan r.rijs
ik op het verloop van de 2e werel-doorlog. Die werd besLíst in EL Al-amein
en in Stal"ingrad, rnaar duurde - met rvissel"end succes van de oorlogvoerende
partíjen - nog verscheidene jaren ook nadat die besLíssende slagen eenmaaL
hadden plaatsgevonden.

llaar mijn opvatting is één van de redenen waaron er tussen de auteur
van het, diskussiestuk en de schríjver van deze krítische opmerkingen verschilLen bestaan (of sehijnen te bestaan) hÍerín gelegen dat hij en ik de
dingen ín een verschillend perspektíef zien" Bij alles wat híj besehrijft
of bespreekt kríjg ík de indruk, dat ík te doen heb met een mo¡nentopname
en juist op zul.ke 'kiekjest 1íjken de tegenstell"ingen tussen partíjbureaukraten oude stijl. en de níeuvre klasse der managers van veel m6ér betekenis
dan r¡anneer ze ín een hístorisch perspektief worden geplaaËst, zoaLs dat
wat de achtergrond van mijn uiteenzettingen vormt.
Aan het sl-ot van zíjn beschouÌ^ringen leest men bij de schrijver van
het diskussie-artikel, dat Andropov, ondanks tt roepen om een hardere aanpak in zijn persoonl-ijke achterban, voorlopig nog weL niet naar rt paarderniddel van bet,ere arbeidsdiseipline zaL grijpen. Dat werd geschreven voordat begin augustus de beríchten kwamen omtrent de hardere aanpak van l-uiheíd en dronkenschap en straffen op het gebrek aan díscipline" Die berich-

-Bten, zou men kunnen beweten, hebben de schríjver van het betruste stuk op
dít punt in het ongelijk gestei.d" Ik deeL die meníng niet aangezien men
volgens mij de díngen níet op een dergelíjke símpele manier bekijken moet,
De maatregelen díe ik op het oog heb en vraarover aan het sLot van het
diskussíestuk $rordt gesprokeno moet men analyseren met in ztn achterhoofd
het besefo dat bij een voortschrijdende ontwikkeling van het staatskapita'Lísme níet slechts de partijfunktionarissen een wezenLíjke verandering ontt sLaatsappadergaan, maar ook de rnanagers, De verschillen tussen hen en
raat vervagen, doordat de stâat hoe langer hoe nree.r de enige en totale kapítalíst urordt r¡raarvan managers en partijfunktionarissen in geLijlce nate
de represent,anËen zijn. In clie mate is er clan hoe langer hoe minder sprake
van een politieke ontwíkkeLing, des te duídeLÍjker echter treecit de ontwikkeling van het kapítaaL op de voorgrond" Dan gaat het niet langer om eventuele poLitieke of persocnLijke verschilLen tussen Breznjev en !(osygin of
tussen Andropov en Breznjev.
In de aanhef vatt z'n diskussiestuk lijkt de schríjver daarvan aLle begríp hiervoor op te brengen. Het f.ijkt alsof zijn beschouwíngen ertoe zul1en l"eiden, dat hij de ín zijn tite! 'tAndz,opoÐ, een uezmiew¡er?tt vervatte
vraagstellíngals een v erke er d e vraagstelLing za1" ontnnskeren.
llant het gaat er niet om of Andropov nu wel of geen vernieurver is, llet
gaat om de vraag, hoe hij zich zaL opstel"len nu hoe langer hoe meer zichtbaar wordL, dat aan een tvernieuwingo van de Russísche ekonomíe - ook aL
za| ãeze níet datgene inhouden wat het llesten zich daarbij doorgaans voor-

steLt - niet valt te ontkomen.
l4ij rvil het voorkomen, dat de schrijver van het diskussíestuk aanvankeLíjk regelrecht op deze nieur¡e vraagstellíng zou afstevenen, of hij nog
eens z-ou onderstrepen dat Andropov en iedere mogelijke opvolger van Andropovr nÍets anders zou kunnen zijn dan een exponent van Ruslands sociaalekonomische ontwikkeling. l.faar onze auteur ís jammer genoeg in de Loop van
zijn stuk het spoor bijster geraakt" Hij heeft noch een nieur¡e vraagstelLing geponeerd, noch antr+oord kunnen geven op zijn oorspronkel-ijke'
ß.
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lüe weten níet wíe of r,rat H.anneke de rlít is, die op vrijdag 19 augusj"t.
ín ÍIet Pa.rooL een haLve pagina heeft gewijd aan de l"aatste opnatus
men voor de tv-serie tWíLLem üan }ranjer, die begin volgend jaar zol're1" in
NederLand al-s in Belgiä op de buis zaL komen" I,Je hleten al- evenmin of de inleiding bij haar reportage uit lnââr 'pen stamt dan wel door íemand anders
is gesclrreven" llaar hoe het ook zij, we hebben ons bij het lezen van zoweL
díe in}eÍding als van het daarbij afgedrukte verslag wel aan éên stuk door
afgevraagd, hoe ter werel-d het rnogeLíjk is, dat anno l9B3 inzake een níeÈ
onUelangiijke periode uit de geschiedenis van lüoord- en Zuid-l'TederLand zó
herhaaLdelijk en z6 fal-iekant de pLank wordt misgeslagen.
Dat een alcteur als Jeroen Krabbé of een regisseur al"s ifalter van de
I(amp, niet gehinderd door wêrkelijk historisch onderzoek en met verbLuffende srellighei¿ na I | à 2 jaat zo het een en ander (wat dan eigenlijk ¡veL?)

-9over Oranje te hebben gelezen, uítspraken over hern doen die kant noch wal
raken, valt hun nauwelijks kwaLíjk te nemen. r"len kan er slechts de schouders over ophalen. Als echter de journaliste Hanneke de't{it of een andere
journaList(e) in een aanhef die kennelijk als 'toelichting! is bedoeld en
door middeL rüaarvan het lezerspubliek omtrent de f iguur van Idill-em van
Oranje moet worden tvoorgelicht,e het minsËens zo bont maakt, dan wordt het
een stuk bedenkel-ijker en dan frr:nst men onr'rillekeurig de r.renkbrauwen" !'le
zouden oolc dat rnisschíen wel zonder kommentaar hebben laten passeren, lrare
het niet dat de enormiteiten r.râarop we hier doel-en neerkomen op een regelrechte volksverlakkeríj,
I{eË - ber.ruste of onbewuste - doel ervan is het geloofruaard.ig maken
van eeri sprookje: het sprookje namelijko dat de stríjd cïíe in de l6e eeuw
indeNederLanden is gevoerd, een strijdvoor god sd í en s tvr
ijh e i d zou zijn gerrreest onder leiding van hém, die tot de eersten onder
de toenmaLige adeL kon r,rorden gerekend en aan wiens nakomelingen derhalve
(dat edertralve' is r,¡erkelijk kostelijk) de handhaving van de zogenaamde
itïederlandse evrijhedenl (bedoeLd r¡orden de vrijheden der heersende klasse
en niets anders) beter dan aan r¡ie ook zouden kunnen worden toevertrouwd.
De hístorísche werkelijkheid ziet er r¡eL een tikkeltje anders uit rlan
deze mythe. En dat het índerdaad om een mythe ßaêt, daarvoor zijn sinds
lang, door níet weinigen en door bepaaLd niet de eersten de besten de bewij zen aangedragen en wel uít; de ber¡aard gebleven lcorrespondentie van I'lillem de Zruíjger, uit de ApoLogíeën van Ï"liLlem en Loder'rijk van l.lassau l),
uit de AnruzLen van Ïlugo de Groot, uit Hoofts Hdstoríeër¿ en uit tal van andere bronnen, r4raaraan voorheen soms weinig of geen aandaeht werd geschonken of die - voor zover d.at nêl" het geval Ì^ras - dikwijls met zéér veel
vooringenonenheid ruerden geraadpLeegd, díe op uiterst merkwaardígerwijze
r¿erden geciteerd 2) en rraarvan vaalc op zeer eenzijdíge wíjze gebruik r.rerd
gemaakt 3).
Het valt niet Ëe betwisten: zor¡el rvaË in de íntroduktíe staat als r,rat
er door Jeroen ltrabbê of TlaLter van de lLamp tegenover de Parool-verslaggeefster ber¡eerd vrerd, klopt aardig met daLgene r'rat er omtrent de zogenaamde lvaderLandse? geschíedenis en de ro1 daarin van i'líllem van Oranje op de
volksschoLen rvordt geleerd" l'{aar het is dan ook in die volksscholen dat er
- om een voor de hand líggende reden, namelijk met het oogmerk de nationa1e eenheid te bevorderen - aan de nationale rnythe voortdurend nieuw voedsel wordt gegeven.
Volgens die rnythe - en in de inleiding bij het stuk van H.anneke de
trdit wordt het lcLakkeLoos herhaaLd * zo:u l,IiLlern van oranje 4) tin feitet de
tleider van de opstand zijn geweest dÍe sin<ls l568 tegen de Spanjaarden
werd gevoerdt, De rqaarheid is, daÈ die opstand níet i.n 1568 begon, maar al
twee jaar eerder, in 1566, en dat prins rfiLLem van Oranje, verre van die
opstand Ëe I e i d e n, ex zeer tegen gekanË r'ras, al1es deed om het uitbreken ervan te voorkomen en vervolgens, toen hij níet meer te vermijden
vieL, zich inspande om hem eín goede banen', dat wil zeggen op dood spoor
te leiden 5),
Dat, zoals idalter van de Kâmp tegenover llannehe de tfit beweerd heeft,
tlrliLlem van Oranj e zeker lüederlands grootste staatsmane zou zíjn geûreest,
1íjkt ons een grove onderschaLtíng van de betekenis van Ol-denbarnevelt;
dat l,Iillem een 'Îvrijheídsheldr zou zijn geweest ís een grove onwaarheid.
Niet dankzij, maar o nd a nk s l,Iillem vanOranje zí.jnde cal"vinistische }iederLandse kooplieden onafhankelijk van Spanje geworclen" En dat is
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aL meer dan een eeuw geLeden nadrukkelijk werd gervezen d,oor
groot
een
liberaaL lilederLands historikus als Robert Fruin 6) "
Volgens sommigen, lezen we in de 1ínleidingt bij het stuk van H.annelce
de l'Iit, werd Ïdii"lem van Oranje oom principÍäle redenenî calvinist. l"lerkeLíjk een Lachertje. l,liet uit principiäi"e, maar orn zuiver opportunistische
redenen wisselde hij verscheídene malerr van religie. Itat híj, naar in de
inLeíding zonder enig honunentaar wordt opgemerkto volgens anderen caLvinist werd om de caLvinisten mee te krijgen in cle strijd tegen de Spaanse
overheersing, is méér dan alLeen maar belacheLijk: het, is een gotspe" Het
hraren de calvinÍsten, in het bi.jzonder de calvinistische koopLiedôn van de
stad Antwerpen die er jarenlang tevergeefs bíj TlilLem op aandrongen, dat
hij hun strijd tegen Philips, Íegen de plakkaten en tegen de Spaanse ÍnquisitÍe niet enkeL met vage, Eot niets verpLichtende, ruoordeno maar netter'-

daad zou steunen.
De strijd van de llederlanders tegen Spanje r\ra$ de ldederlandse vroegburgerlijke revolutie. In die revolutie traden de wevers van Hondschoote
en andere pLaatsen ín de r/laamse zuidwesthoeh - de voorlopers van I t Latere texÈieLproletariaaL - aLs akÈieve voorhoede op. Àan de vooravond van deze revoLutie en bíj het uítbreken ervan nam ldíllem van Oranje een kontrarevolutíonaire positie in en rnrel om geen andere reden dan dat híj cte revoLutionaire strijd van cle 'Jlaamse handlerkers en r¡revers als een bedreígíng
voor de $IederLandse adel zag, a1s een bedreiging ook voor íeder die íets
bezat en dus íets te verliezen had, zoaLs hij níet naliet de r.reLgestelrle
kooplieden te naarschuwen.
Dat er ín de L.Iederlanden tachtig jaar moest.en verstrijken eer Spanje
de kracht van de NederLandse burgerij (ook for¡neel) erkende, is daaraan Ëe
wijten, dat de revoLutionaire kracht rraarmee tussen 1566 en 1568 de onderste volkslagen optraden door 1'lí1Lem van Oranje en zijn standgenoten r,rerd
gebroken. Diens hooggeroemde ttoLerantÍer eÍndigde dâât, rn¡aar de belangen
van de be.zitLozen in het geding !üaren. Ðat hij uiteindelijk aan het hoofd
kv¡am te staan van de onafhankeLijke Republiek der Verenigde Nederlanden
(dqr verenígde noordeLijke I'Tederlanden, om precíes te zijn) is daarmee allermÍnst in strÍjd, aangezien deze staat op de nederlaag van de revoLutíonaire bezitLozen vrerd gegrondvest en - als gevoi.g van deze nederlaag - de
welvarende koopmansstand daarín de heersende klasse kon r¡orden die de Lakens uítdeelde"
I'feE die bezitte.nde kooplieden" veLe maLen rijker dan de veelal verarmde vertegenwoordigers van de adeLo voeLde prins Inlillem zich verbonden, al
was het alLeen reede via de gouden koorden van hun goedgevulde beurs. zí3
op hun beurt voelden zich gestreel-d, dat híj - mín of meer daartoe genoopt
door Philips haat en wraakzucht - zich bereid toonde als hirn vertegeil4roordiger en spreekbuis op te treden. ALs dat - zoaLs Jeroen lirabbé ber¡eerd
heeft - van tgrote wijsheidl getuÍ.gt (inplaats van kLassenínstinkt) dan
ís het de wijsheíd van Íemand die door scharle en schande r.;íjs ger,rorden ís,
anders gezegds van íemand die eíndelijk en eindelíjk r+eL begríjpen moesto
dat in de l6e eeuw de tíjd van de adel voor al-tijd was verstreken"
ttZijn tíjd uêr üooru'ùttî" noemde Jeroen lftabbê dat. Om te gieren of om
werkelijk stil van te worden van verbijstering.

l)

Apol"ogie r'riL zeggen: verhreerschrift of verde.diging. De príns
van Oranje en Loder¿íjlr- van llassau vercledigden zích (terecht)
tegen de beschuLdiging dat zij ooit iets zou<len hebben oncler-

het gezag van de Spaanse koning aan te tasten. Ì-"{en
vergelijke ook die regel uit het llöLhelrrus r^raarin duídeLijk
gezegð. rvordË r Den Coninek uan llíspanie heb 'iek aLtiid ge.ëert"
2) "Er uou", schrijft de hsÍtorikus Robert Fruin in rle aanhef
varr een opstel over lDe sLøg bi'i Níem¡poort' (Verspne'ide Ge'
sehröftent, deel III, b1z. 225), "eeÍ!. leerrijke verhandeling
te schrijven zijn over r1e kunst van citeren, in het bijzonder
over het eiteren in boeken van historísche aard"''
3) Klacht, door Erich Kuttner herhaal-delijk geuít in zijn studie
nomen om

Het llongerjaan

1-566.

4) Dat de graaf van \Ielzen, de heer van Amstel, de graaf van Egmonte de prins van Oranj ee enz" door geschiedschrijvers respektievelijk aLs Velzen, Amstel, Egmont en Oranje r¡orden aangeduidu is tlanneke de î"lit ten enenmale ontgaan. Ze heef t er
geen flauw idee van, dat de gesehiedenis van de stadhouders
van lïolland en ZeeJ-and en van cle latere l'loord..l\lederLandse
vorsten de geschiedenis van de Oranjes ís" Ze spreelct over de
prins konsekwent als over Van Oranje als go1-d het iemand die
de achternaam Van Agt heef t' I'Ie zeiden niet voor niets, dat
rue bij het bewuste stuk de rqenkbrauwen hebben gefronst; r're
hebben er zelfs onze ogen bíj uitge!,/reven"
5) In februarÍ 1566 schreef de prins van Oranje aan zijn broeder
Lodewijk: îäet (uitbreken van de opstand) wíLLen wíi geu'is
uerh.inderen. I'lant wdf weten maav' aL te zeer dat uii zeLf" aLs
het eenrutaL tot zuLk een cmuenteling komt" aLs de eersten üorden te gronde gerieht en gez'utneerde " (oranjeo geciteerd door
I(uttner Het Hongeriaar" blz" 256, uit: Groen van Prinsterer'
AreltiÅtes" ou Contespondances de La Maíson dt1z'ange-Nassau -' Atchíeven of correspondentie van het huís Oranje-IrTassau - deel
II, blz. 2B) " Op blz. 261 van zijn boelt schrijf t Ì(uttner' na
zíjn konklusie uítvoerig met bronnen te hebben gestaafd, dat
tde tooynøamste tserdíensteo het uitbreken uan de z'epolt¿tíe ín
februati-maart'apr'íL 1566 ie hebben uenhinderd" ongeh't'iifeld
op naam uan de pi"ins oan }rlanie komt"
6) In een opsteL getiteLd De Goreumsehe nanteLayen schríjft deze
(Verspreide Geschv'íften I'T, b1'z" 282)z t'In het ùooria,ar üdn
L572 was príns l,l'iLlem uoor niets meer beìLuehl; dan uoor een on"
t'ii&)ge witbarsting Ðan h,et ongedttld der Nederlandev's, liant.

üan een rscsLksopstand" d.oor geen genegeLde kríigsmaeht onder-'
steund, uaehtte hij niets goeds. Eerst moest hii geneed en in
het ueLd zijn" eer het ucsLk zích voeren ¡noeht" - Hoe treffend
is zöjn otserLeg besehaamd. De uítkomst heeft geleerd" dat aL
zijn geLíefkoosde plannen iidel en onw)tuoerbaav'üaren; ziin
heertocht in 1-572 is euen uruchteLoos, er)en nadeLíg üoov de
goede zaa'l< geuees'b aLs díe oan 1568. De opstand der HoLLandse
burgerijen da,az.entegen heeft een Leüenskraeht onh¡ikkeLdt die
de geheLe Spaanse monarchíe niet heeft kunnen bneken. " van gelijke strekkíng zíjn passages in andere opstellen van Fruin,
zoals De ouei,uånning bí,i HeiLigerLee (Verspr. Gesihr. II, blz.
108) of NederLand dn L5?L (Verspr" Geschr; II, blz" 167" 169
en 210).
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in Çrande Synthe bÍj Ouínlcerken opgerichte valtbond díe
zíeIn Syndieat'de Lutte des TratsaöLLeuvs (Vakbond voor de strijcl van de arbeiders) noemt, tTeten rnte genoeg om er enkele regels aan t.e wijden, te ¡,irei.*
nig nog echter om nu reeds Íets zinvoLs te kunnen opnerken omtrent zijn
Van de onl"angs

vermoedeLÍjke of r,raarschijnlíjke toekomstige ontr+ikkeling. Zeker, er bestaan genoeg voorbeelden van onder soortgelijke of vergeLijkbare omstan4igheden ontstane organísaties om enig inzicht te hebben in het lot dat haar
kan wachten. l,Ie hebben van nabij de geschiedenís kunnen volgen van het llederLandse Onafhankelijk Verbond van BedríjfsorganisatÍes, r"ze hebben vanuít
de verte kunnen zien hoe of het gegaan is met de náást de grote Transport
and GeneraL l'lorker's Union ín het Leven geroepen eonafhankelijlcet bond van
havenarbeíders in GrooË-Brirtanniä. I,.re hebben ook de nog kortstondiger bel"eveníssen van de Glassworkerst Uníon gevolgd, die door heË stakende personeeL van Pilkíngton in SË. HeLens bij f.iverpool ruerd gevormd nadat zij
tot hun bittere teleurstell"ing hadden moeten ervaren dat de <loor Lord Cooper geLeíde tTational Union of General- and lf.unicipal- I,lorliers hen volLedig
ín de kou líet staan en gemene zaak maakte met hun patroon. En tensLot,te,
om deae best nog voor uiÈbreicling vatbare reeks te besluitene LÍgt ons ook
nog vers in het geheugen hoe of het destijds met rt Groot Arbeiders Kornmitee ín Belgíä roas gesteld. t{aar r¡re rvillen ons ervoor hoeden om op grond
van <le hier terLoops genoende bittere ervaringen nu aL van het grootst mogeLíjke pessimisme ten aanzj-en van het Syn*ieat de Lul;te d.es TratsatLLews
te doen blijken. ltïíet all-een omdat r¡e veel te goed hreten dat uírzonderingen de regel bevest,igen, maar ook en vooral, omdaË r.re bepaald niet zonder
meer rr¡iLl.en afgaan op het feít, dat de ber¡trste organísatie zichzelf met de
naam van tvakbonde heeft gepresenteerd. i'lamen, dat lyeten r,re ook, zeggen onder bepaalde omstandigheden niet aLles of zelfs bítter weíníg.
De organísatie rüaarvan r¿e hier spreken is in het leven geroerlen door
Franse staalarbeiders, die in de wíjde omgeving van Duí.nkerken woonachtig
zijn en die aLLemaal werkzaam zijn in é6n van de crvee uiterst moderne sranse staaLfabrieken, díe namelíjk welke zich aan de ltunaalkust in Duinkerlcen
bevindt (de andere is ín Zuid-Frankrijk gevestigd). ne opríchting van deze
Tvakbondt dat,eert van 1981. ¡dat aan de opríchting voorafging gaat terug
tot I979' het jaar vraarin de arbeiders van de oude Franse staalnijverheid
ín Lotharíngen - in Longwy, in Thionville en Denain - zich feL verzetten
tegen reorganisatie- en sLuitingspl-annen die een ueer groot aantal. van hen
met werkloosheíd bedreígden.
Toentertijd, in 1979 menen \re, $/aren de staaLarbeíders van Duí.nkerken
in ieder opzícht solidair met hun makkers ín Lotharingen. Ze toonden zích
zeLfs veel stríjdbaarder dan zij, iets wat alleszins te verklaren valt uit
de omstandígheid, dat hun werkgeLegenheid ín geen enkel opzicht r.¡erd bedreigd. Die strijdbaarheíd, die al-lesbehaLve naar de zin was van de bolsjeurístisch georí.änteerde, bij et vakverbond CGT a.angesLoten st,aalwerkersorganisatie, uitte zích op twee manieren¡ de Duínkerkers roerden zich fLink
bij de zogenaamde tmars naar ParÍjse, een door de rníjnwerkersbond en de
CGT georganíseerde tameLijk onscl'ruldige netoging, die uitsluítend werd ge-

r3 houden om de deelnemers stoom te laten afbl-azen¡ de Duinkerkers l-egden oolr
spontaan en tegen cle l.¡il van de vakberveging het r¿erk neer.
Zorn driehonrferd jonge staaLarbeiders uit fruinkerken en omstreken die
eerst kort tevoren l"id van de CGT waren gervorden omdat zij juist van deze
vakbeweging bepaalde vernrachtingen koesterden lcregen als dírekt gevolg van
de p-;ebeurtenissen van t79 een ijskoude douehe" De valcbewegíng CGT, die heË
van de daken sehreeuwdeo dat zí-j geen mid<lel schur;¡de om de sËrijd van de
Lotharingse staalarbeíders te steunen, bleek het stakíngsr^rapen ín Duinkerken niet alLeen voLstrekt. niet te i¿íl-len hanteren, maar ze schrck er ook
weer
niet voor terug zij die in lwitder stakíng waren g)egaan maar meteeno'ongeaLs Lid van de CGT te royeren" A1s motief voor dat royemenÈ goLd hun
discíplíneerd gedrag'no waarvan zij niet alleen door het fei.t van hun sta-'
king maar ook door hun optreden tijdens de mars door Parijs hadden bLijk
gegeven, aLwaat zíj leuzen hadden geroepen, díe heel v¡at radikaler waren
dan de leuzen die uit de koker van de CGT stamden en die, vanwege hun radikalisme, door de CGT natuurl"ijk ongewenst r¡erden geacht" Of het juí.st ileze
jonge staalarbeíders uit Ðuinkerken rúåren, die na afloop r,'an de Parijse betoging slaags raakten met de handhavers der openbare orde weten we níet,
maar het zou ons niet r¡erbazeÍI"
ÊIoe het ook zij,
de jonge staalarbeíders uit Duinkerlcen waren nog
maar nauwelijks en vol illusies t-ot de CGT toegetreden, of ze kregen reeds
een duÍdelijk lesje ín het r¡ezen van deze vakbeweging en in het útezen van
de vakbeweging ín het al.gemeen. l\la hun royement staken ze de hoofden bij
eLkaar. Geruíme tijd dískussieerden ze over de vraag ruat hun te doen stond.
Dat resulteerde in de stichting van de nieuwe vakbond, rraarvan ze meteen
nadrukkelíjk verklaarden, dat tret tgéén nieuwe vakbondr, dat wÍl zeggen:
in het geheeL geen vakbond r.ras. I,fat clat betreft verschilcle het Syndí.eat d.e
Lutte des TrauaðLLeurs al bij de oprichting van de nieurve in EngeLand gestichte bonden van dokwerkers en glasblazers. Die beide r'¡erden duidelijk
inhet levengeroepenomals v akb o nd te funktioneren, maar danals
vakbonden met betere leiders dan de tradÍtionele. Ze zouden zichn in tegenstel1-ing tot de tot dusver bestaande organisaÈies rvél stríjdbaar opsteLLen
en bíj onderhandeLingen met de patroons níet aan 6ên stuk door door de

knieän gaan"

De nieur¡e Britse dokwerkersorganisatie voerde een aantaL jaren een
kwijnend bestaan en beleefde toen een roemLoos einde doordat zij in optreden en praktíjk zich in niets maar dan ook niets bLeek te onderseheiden
van de transportarbeidersbond r¿aarop rnen zoveel kritiek had gehad en die
men wel eens eventjes r,rilde laten zien hoe of een 6chte valcbonrl zich behoorde te gedragen. De nieuwe glasblazersbond kwam nauwelíjks van de grond
en ging meteen al. t,er zíele doordat de dírektie van ?íl"kington Ltd. eenvoudig rveígerde de níeu¡ve organísatie aLs onderhandeLingspartner te erkennen.
De nieuwe Duinkerkse staal"arbeidersorganisatie heeft een geheel" andere st,art gemaakt dan de tijdens de stakinS¡ gevormde bonrl van de Pilkingtonarbeiders. De nieurue organísaÈj.e in Duinkerken heeft niet het lid op de
neus gekregen doordat men haar niet erkennen wiLde" Het Synddeat d.e Lutte
des TrauaiLLeuv,e heeft aL bij de oprichting te kennen gegeven, dat het Ín
het geheel níet erkend vrilde worden" Dat standpunt is gedurende de tr,ree
jaar dat deze organisatie Èhans beståat ongewijzigd gebLeven. ìien heeft
niet naar erkenning eestreefd en men is uiteraard ook niet erkend" I{et ís
een bewijs, dat deze arbeíders in Duinkerhen in íeder gevaL over organisatie ándere opvaËtingen huldigen dan destí.jds de glasbLazers in St" Helens"

-t4níeurnre organisatie van de jonge ståalarbeíders in Duínkerken is,
zo ze1geî haar Leden, opgericht om hun onderlÍng lcontakt te bevorderen en
bovendien opgericht met heü oog op de strijd" Binnen de organísatíe wordt
stríjdkommi*
er bíjvoorbeeld Íjveríg gedískussieerd over de vraag, hoe men
tees moet vormen, vertelden ze aarL éên van onze relaties. et Is een opmerking naar aanleiding \^raarvan Ìrij onzerzijds maar aL te gxaag l.tat vragen
zouden hebben gestel<l, die onze (Zrveedse) relatie jamner genoeg achterr'rege
heeft gelacen. I,Iat bijvoorbeel-d bedoeLd men preeies met ode vraag hoe me.n
strijdkoruruitees moet vorment? Is onze indruk juist, dat de formulering op

Ðe

zícinzelf alhetvermoedenrechtvaardigt, dat rt omeen kuns tma t i g e vormíng van stríjdkommitees - nametíjk een vorming níet spontaan door
de arbeídersn maar door de níeu¡ve organÍsatie gaat? En zo ja, hoe kLopt
dàt dan met een andere beweríng, narnelijk deze dat de oprichters van de
níeuwe organisatie g e b r o k e n hebben met cle (oude) organísatiegedachte? lle zeíden hierboven ín de aanhef van deze beschouwíng, dat rue niet
tersËond van al Ee groot pessirnisme rrriLden doerr blijken. Dât rriJ- natuurzeggen dat rve wêl aanLeiding zouden zien voor enig optimÍsme.
1"íjk
- niet
Bij eeñ- organisatie als dÍe rüaårvan hier sprake is geldt geLijk zo
vaak, dat afwachten de'boodschap is. Alles hangt af van ele ornstandiehedel.
Volgens onze Zweedse zegsman .ràrtoor,t het Syndícat de Lutte des TratsaiLLeurs eníge gelijkenís met cle ltaliaanse groep Autonomia 2peraða. Dat zegt
ons weinig, omdat r¿e niet weten wat zijn kijk op rleze Ïtal-ianen is. Naar
onze mening vertonen ze aLLe kenmerken van een groep met voorhoede-opvattingen en zo er inderdaad een geLijkenís zou ziin, dan betekent dat in onze ogen, dat de organisatie in Duinkerken een onvermijdel"íjlt bankroet te
r¿achten staat.
Uiteraard is het ook van het grootste geriicht of deze 'vakbondr het
werkeLíjk voL zal kunnen houden om niet op een vakbond te gelijken' Dat nu
hangt bepaald niet alLeen van de eígen opvattíng of instelling af. I,trat indien de omstandigheden rle erkenning eenvorrdíg onontkoombaar maken? BijvoorbeeLd doordat bij een konflikt de arbeiders deae organisatie al"s hun uítsluitende vert,egenÌlroordigster beschour^¡en of doordat een rrat mínder bekrompene om niet te zeggen wat slu¡¡ere direlctie deze bond r¡el degelijk erkend,
of díe dat nu r,relf ¡.¡enst of niet? ZaL deze bond er dan onderuit kunnen?
ZuLlen de arbeíders haar nÍet onder druk plaatsen om daarop in te gaan? En
zou ze - hrat wij níet geloven - dan kunnen ontsnappen aan de wetmatigheden
rüåaraan tot dusver de ontwikkel.íng van iedere vakvereniging heeft gehoorzaamd?

ldij zÍen het

een symptoom' da.t het orgaân
van deze níeuwe organísatíe Combat Syndica'Liste, dal wil zeggen tvakbondssrríjdt heet. Het feit duidt op een onkLaarireid en op bepaalde íLLusies
die toch kenneLijk, ondanks de schok die de CGT te!"eeggebracht heeft nog
níet helem¿al verdr¡enen zijn.
Afwachten lnoe Syndtcat de Lutte des TrauaiL'l,euz's zích ontr,,rilclteLt is
dus de boodschap. l.,Iochten rüe t.z.t. nadere ínformatíes krijgen, dan zullen
r,¡e zeker op deze organisatíe terugkomen.
bepaaLd toch ook r,¡el

als

