22ete jaargang
ru¡¡tner I
.

augustus

,1.
it

1986

I

å¡\I
GED,4CHTE

orgaan gerrv¡¡d aan de pnoblerneln
van de zelfstandige anbeidensstnijd
.t

++++++++++++++++++++++++++++++++ +

+

B'ij

eLke bíjzondere handeLirry
gaat.het denken aan het doen

vooraf" Bij het hand,eLen uøn
kLassen of massa's bLiikt de
betekenís Dan het

handeLen

pas aehteraf. Hier gaat
daød oooyaf aan

de

het begrip"
Theo lfaassen

+
+
+

i+
+
+
+
+
+
+

+

DAAD
EN
G

EDACHTE

H0E DE BELGISCIIE
I'fOEITE

DE

ORGAAN GEWIJD Ê.É.N DË PRCIBLËMËh¡
VAN DE T.ELFSTAND iGË ARBEIDERSSTRIJT)
üE EN VASTE A gÛNN ËMENTSPRIJ$

ÛE UITGAVË ZAL WORI¡E|\i EEKÍ}STIGN UIT
VRIJWIILIGH BIJTAAGEN
Bodactic en adminístratie:
$chouw 4S-1 1, 8232 BD Lelystad
Postgiro 30f69S

VAKBEI,IEGING

ÀRBSIDERS

IN

TOOl{

MAAR l'fBT
HIELD

Van oidden apriL tot en met de tweede week van juni is België het toneel
ge!ûeest van hevige sociale strijd. De ene staking volgde op de andere,
Tenslotte werd het land overspoeld door stakingegolven, Iraardoor gedurende
verscheidene weken ín mei een situatie werd geschapen die maar weínig verschíLde van een algemene staking¡ er reden geen treinen en geen bussen, er
was geen postbeEtelling, telefoonverkeer $ras nog nåar op zeer beperkte
schaaL nogelíjk, belangrijke verkeers$regen werden geblokkeerd en ín BrusseL staakte het personeel van de metro. De haven van Antwerpen Lag pLat'
de haven van Gent werd Lamgelegd doordat statcers de brug bLj Telzate bezet
hielden zodat deze niet meer voor het doorlaten van schepen kon worden geopend. tleet het maatschappelijk leven qtêrd ontwricht.
!t Begon alLemaal vroeg in april met een ewilde' stakíng in de Belgísehe provincie Limburg. Toen de mijnwerkers bij geruchÊe vernamen dat men
voornemens wâs de steenkooL¡,rinning ín Ëe krimpen, dat er (roederom) mijnen
zouden r¡orden gesloten eu dat er dus nog meer mensen op straat zouden komen van een bedrijfstak r¡aarín reeds een aanzíenlÍjke r¡erkloosheid heerstê, lieten ae zich niet onbetuigd. Een grote meerderheid van de verootruste kompels legde de arbeid neer en líet er geen twijfeL over bestaanr dat
zíj bereid ¡ras om te stríjden voor het behoud van de werkgelegenheíd" In
Ïlaterschei en ín ãoLder deden zich felle botsinge¡t voor tussen stakers en
een minderheÍd van r¡erkr¡iLligen.
Luttele weken Later slechts kv¡amen brede lagen van de arbeidende bevoLking in verzet tegen de voorgenomen bezuinigingen van de Belgísche regeríng en tegen haar pLannen tot verdere afbraak van de sociaLe zekerheid"
Een Belgische vriend verkLaarde ons;
'fAl sinds l9B2 streeft de Belgische regering van Christendemokraten
en LÍberaLen naar drastieche bezuinigingen, Er r¿erden Loonsverlagíngen doorgevoerd en de Belgische frank rùerd gedevaLueerd. llet kabinet

wíf¿e hei begrotíngstekort met 20Cl niLjard Belgische frankqn verminderen en dat in hoofdzaak door te besnoeien op gezondheidszorg en in
rle eoeiala sektor. tHierna zaL Betgiä niet meer het land zijn dat het

-2voordien htasr, zo rterd te kennen gege.ven" i{aar cle regerÍng talmde met
de bekendnaking van de preciese omvang van de door haat gewenste in'grepeno Ze aarzetde omdat ze grote sociale onrust vreesde."'n
Die socÍale onrust ontstond er niettemín en ze Ìras des te he.viger tengevoLge juist van de onzekerheid waarin de mínisters 't land lieten r¡erkeren.
ZoaLs gezegd, de rnijnwerkers kr¡amen het eerst in aktí.e, geheeL spontaanr van onderop" ifaar de bureaukratie van de mijnwerkersbond roerd door
de aehterban zo sterk onder druk gezet, dat deze na ongeveer een rueek er
níet meer onderuit kon en de stak.ing officieeL rnaakte" Ðaarna breídde ,le
alctíe zich uit, onder andere naar de rnijn van I'Iinterslag" Toen nínister"president i'lartens bel-oofde, dat er neer geLd ín de mijninclustríe geinvesteerd zou worden en dat er in elk geval in t9B6 géón mijnwerlcers ontsl"aqen
zouden worden, werd ín tt¿ee mijnen het r.rrerk hervate maar niet ín díe onder
de rook van Gent"
IIet duurde niet Lang of de strijdende kompeLs kregen steun van het
spoorwegpersoneel. In Charleroi brak een spontane treinstakíng uit op maan*
dag 12 neí" De spoorwegbonden werden voor een- voltlongen feic geplaåtst"
Inlelíswaar eindigde rle staking aJ- op de eerstvolgende clonderdag, maar twee
dagen Later, op zaterdag 17 rnei, braken er anclere spoorr,regstakingen'¿it ín
de provincie l{enegaurren" Ðe ernstíg geschr:okken vakbondsbureaukraten maakten die dezeLfde dag nog officieel
Het is hier de plaats om er aan te herínneren, dat Belgiä .- evenaLs
Nederland troulnrens - tl4lee soorten van vakverenigingen kent. Er zijn de zogenaamd tsocialistíschet bonden, die aangesloten zíjn bij rt Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) en er zijn daarnaast katholieke bonden, aangesloten bij het Algemeen Chrístelijk \Iakverbond (ACV). Dit ACV onderhourlt nauvte betrekkíngen net de Chrístendemokratísche partij en is díentengevolge
zowel in het verleden als ook dítnaaL geen bi.jzonder betrourvbare bondgenoot van de andere centrale gebleken, r¡elke op haar beurË naur¡¡e betrekkíngen onderhoudt met de poLitíeke oppositie. Een betrour¿bare steun en toever.laat van de Belgisehe arbeiders kan natuurLijk noch de ene, noch de andere
centrale worden genoemd, ook al- doet uiteraard het ABVV zijn uiterste best
onr daarvoor door te gaan,
Op zaterdag 17 mei schreef het in Gent verschi.jnende dagblad De ltftor,-

gen:

ttüet ABW heeft gisteraoond besLoten een nog handere houddng qan
te nemen en op dondez'dag 22 en trí,jdag 23 mei .in aLgerrtene staking te ga,an" De stak¿ngsaktie ín de openbaze díen"ste,"n heeft gisteren grote deLen uan rt Land oev,Land, rlet ergst üa.s dat te t:oeLen in het gemeenscVwppeLíjke uernsoers mear ook ueeL and,ere sektoren hebben wiet nov,rnaaL gefunktí.oneev,d, De meest opüaLlende
btaren welLieht het onderuíjs en de Antaezpse haoen.",.,t'
A,ls er uit de berichtgeving van het Gentse dagblad éên .Iing duidelijk
werd dan wel" dit, dat het ABW bepaaLd geen greep had op de stakingen die
overal in het i.and spont,aan waren begonnen. Onze Belgísche vriend verteLde
ons, dat de zich esocíaLístischr noemende vakbeç¡eging díverse stakíngen officieeL erlcende, hetzLj omdat zij de arbei.ders stóom wiLde laren afbiazen,
hetzij om puur poLitieke redenen, dat wil zeggen met de bedoeling de politíeke opposítie tToeven in hanclen te spelen. Onze Bel.gische viiend verkLaarde ook dat er behalve van ewildeg stakingen, ook sprake üras van stå-

-3kíngen die vaa het begín af aan door de vakbondsbureaukraüie werden geleid
en wel door de bureaukratie van beide centrales, die vanaeLfsprekend tot
iedere prijs in de gegeven sítuatie gezichtsverLíes rlilden voorkomen. Om
dÍe reden tiet ook het kathoLieke ACV zÍch aanvankelijk niet onbetuígd.
BeÍde central-es r^ríLden bovendien uiteraard de mogelíjkheíd behouden om de
stakíngen op te heffen" DaË rüas het geheine oogmerk van heË ABVV, het r¡as
min of meer de allerminst, verborgen bedoeLíng van het ACv, dat zich duidelijk rnanifesteerde ale de bondgenoot van de regeríng. Dientengevolge kon
premÍer l.fartene op zaËerdag 24 meí publiekelijk verklaren¿ !'Het ACV is on^
ze ÐoomaØtste troefkaøtt," l)
Op zaterdag 17 meí schreef. De l\ongen:
"De stakíng tegen de besparingspLannen oan de negen'ing kneeg op
ttriidag het |<avakter uan een aLgemene goLf ,,., De treinen reden
aL enkeLe da.gen ndet meer en uriidag lç'tøn da r ?@g het stöLualLen oan etaÅ,e- en streekùen)oer bii. De ínvaLswegen nqÍæ de BeLgisehe hoofdstad aaten stnop (bedoeld werd" dat het verkeer er
volledíg vastliep - red. D & c). B¿i de maatachappíi t¡oon Inteneonrm,rtaøL Vem¡oer Bmlesel fi,|IvB) reden sinds ûriidøgmo?gen geen
bu,esen en geøn t?ûns" Ey reden ueL enke\e metrosteLLen, madr odTtaf L1 uur l)í.eL eLke aktiü¿te¿t stiL, Bíi de post was de stakíng
mind,er algøneen dan uorige t)eek, fn BmtsseL X (het tiende postdietrikt dus - red, D & G) uend er rriet geuenkt en sLeehts de
fieLft oan de nonden uerd uí:tgeooerd, '/an de 357 poetloketten in
de hoofdstad uaren er 68 open. ln de Antuterpse Tnuen beç1on de
stal<íng êên dag Ð?oege? don gepLanå- o.. el
Volgens roededelíngen van iemand die zelf werkzaam is bij de Belgische
telefoon- en telegraafdíenst, begon de aktie in deze tak van overheidsdienst aLs een rwilde' staking in Luík. Vervolgens breidde deze onofficíäle staking zich naar andere steden uit.
trlat de staking bíj het onderr¿íjs betrefto deze had ín l,'Ialloniä rneer
om het Lijf dan ii Vläanderen doorãat - aLs gevoLg van regeringsplannen juíst in het llaaLse landsdeel meer onderwijzersbanen op de tocht waren lcomen te staan dan elders. Ðe maníer waarop de r,,Iaalse ¡riníster van onderwijs,
de heer Damseaux, zích op een gegeven moment over de staking en over de
stakende leerkrachten uitliet, zette kr.¡aad bLoed en waklcerde de etrijdlust
van de onderwijzêrs âan. Ðe meeeÈen van hen r¡aren aangesloten bÍj het ACV.,
Dat brak zích het hoofd erover hoe het zíjn leden - en bepaald níet alleen
de onder¡,ríjzers - ín het gareeL kon houden,
Voor zover die ACV-leden in produktíebedrijven e.d. rverkzaam rüaren
deed zich voor de katholíeke vakcentrale een extra moeilijkheid voor in de
vorm vao de ín l9B7 te houden verkiezingen van vakbondsgedelegeetden.
Enerzijds r¡ilde het ACV op de bree staaa rroor de regering waaraan de Chrístendenokraten deelrlamen. Anderzijds r¡ilde het ACV uíteraard niet aan invloed ín de bedrijven inboeËen. l4aar in gelíjke mate dat de sociale spåniringen groter werden en duidelíjker voelbaar, koos het ACV steeds openlíjker de kant, van de gevestigde orde, de lrant van de regerÍng en lceerde het
zích krachtiger tegen de arbeíders en tegen. de eígen achterban. Alle stakíngen die het aanvankelijk had uítgeroepen, hetzij onder druk, hetzij uít

l) I,fij citeren preurÍer Martens vít. Ðe lrlorgen van maandag 26 nei.

-4vrees voor gezichtsverlíes nog voor er van een dergelijke druk kon r.rorden
gesproken, hief het ACV toen haascig r.reer op. Ðat Leidde er toe' dat een
taLrijke menigte van arbeiders naar het kantoor van het ACV ín Antr,rerpen
wílde oprukken" Een bestuurder van de tsocialistísehe0 vakber,aeging trachtte tevergeefs de menigte van dat voornemen af te brengen. Dat het ACV-kantoor niet bestormd werd, kwam doordat de Antraerpse politie de aangrenzende
straten op het nippertje wist af te grendelen nadat de r^roedende arbeidersmâssa aanvankelijk door een afzettíng was heengebroken" In Zrvartberg r'rerd
een funktíonarís van het ACV door woedende mijnruerkers gemolesteerd.
Zaal,s hierboven reeds r.uerd opgemerkt: het was bepaaLd niet aLl-een het
ACV dat de socíaLe konfLikËen zocht te beäindígen. T,Ie merkten reeds op,
d.at de mijnwerkersstakíng na een week door de vakbondsbureaulcratie r¡erd erkend. Halverwege de maand mei echter trok de (osociaLístischee) mijnwerkersvakbond plotseling zíjn handen van de staking af. I-Iet moest, zp gaf de
bond te kennen, afgeLopen zijn met de strijd. Het was inooí genoeg ge!üeest'
vond men. l{aar de kompels dachten daar anders over" In llinterslag kwam het
stakíngskowritee, dat spontaan gevormd was bij het begin van de toen nog
1r¿iLdei staking, in vergadering bijeen. ILet besLoot tot voortzettíng van
de strijd, díe formeel op een gegeven moment weL officieel verklaard werd,
maar waarop, zoals toen bLeek, de vakbondsLeíding toch eigenlijk maar rveinig greep had gekregen. Ì,fijnwerkersvrour/Íen begonnen ziclr. in te spannen
voor het verkrijgen van geLdelijke steun en poogden de voedselvoorzíening
ten behoeve van de stakersgezÍnnen te organiseren, op soortgelíjke ttíize
aLs Britse mijnwerkersvrouwen dat in l9B4/35 deden tíjdens de grote nnijnr,¡erkersstaking in dat l"and.
Vrijwel op hetzelfde tíjdstip dat de osocialístische' míjnwerkersvakbond zíjn uitersÈe best deed om een einde te maken aan de strijd van de
kompels, dwong de achterban van het ABW tot meer stríjdbaarheid in andere
sektoren en in andere delen van het l"and. Het gevoLg was ð.at deze centrale
de stoot gaf tot allerleí vormen van aktie, zoals stalcingen van 24 en van
48 uur, werkonderbrekingen, enzovoorts" Er r¿aren oolc tal van ur¡ildeî alities van dit soort. ì/oor zover ze een officieeL karakter hadden rdaren ze
duideLijk bedoeLd al"s protest of al-s r¿aarschurnring van beperkte duur. De
lwildeÎ aktíes van de arbeiders zéLt waren duiCel-ijk veel bedreigender
voor de tegeríng en voor het ondernemerdom.
l{at de nu weer rr¡Íl"det níjnwerkersstaking aangaat, die duurde ongeveer een week. Toen besloot het van onderop gevormde stakingskomnítee, dat
de stríjd onnogelíjk nog Langer kon r,rorden volgehouden en dat men derhalve
het werk diende te hervatËen" Een andere mogelijkheÍd r¿as er níet. Ðe vakbond weigerde stakíngsuitkeringen te verstrekken aan 'v¡ilder stakers. Níettemin verklaarde de vakbond zich wél- bereíd on stakingsgeld Ëe betalen
over de eerste dagen voorafgaande aan ,ile (sLechts tijdelijke) officiäle erlcenning. Dat leek een vríj edelmoedíg aanbod voor een vakbond" Dat was heÈ
niet" Er school - rue hebben daar in een vorÍg nunmer van Daad en Gedaehte
al terLoops op geTrezen - een addertje onder heÈ gras. De bond was alleen
dan bereid geld over die eerste stakingsdagen uit te keren op voorwaarde
dat het werk onmÍddeL1ijk zou r,rorden hervat. Dat vlas een voorvraarde díe de
mijnrverkers niet r¡rensten te accepteren.
Op vrijdag 23 nei publiceerde De lûongen een interview met een rnijnwerker. Die zeí ronduit tegen de journalist díe met hem sprak, dat indien het*
zij het ABVV, hetzij het ACV i.n de naaste toelcomst tot staking op zou roepen, de mijnwerlcers in geen gevaL aan een dergelíjke oproep van dergelijke

-5organisaties gevolg zouden geven"

Op zaterdag 24 mei verkLaarde de voorzítÈer van het ewíldet stakingskomitee Grauwels aan een verslaggeveï van dezeLfde krant:
¡rDe oerdeeldheíd die de oakbonÅaLeidtng heeft gezaaid, Leídde tot
?tet stopzetten úan de míinstakíng" Ðoor het niet meer erkennen
en níet uítbetaLen heeeft men de r¡n irwerkers uitgehongerd. . " . "

BehaLve het scherpe zr¡aard van de honger - en nieË te vergeten het
brute geweld van de rijkswacht - hanteerde de Belgische heersende hLasse

ook nog andere middeLen om de strijd van de arbeíders te breken" De Gentse
havenbaronnen bijvoorbeel.d pooqden de postende stakers op de brug bíj Zelzate üet vríj aanzienLijke sonnr-en om te kopen. Ze zouden on aardige grijpstuiver kråjgen als ze de brug niet langer zouden bezetten aodat deze r¡eer
ten behoeve van de scheepvaart zou lcunnen worden geopend, Iîaar de postende
stakers bt eken onomkoopbaar.
Gedurende díe turbulente meimaand duurden de stakingen bij de Belgische spoor$regen onverminderd voott. Ook de AntÌrerpse havenarbeirlers bLeven
hun strijd voLhouden ofschoon ze daarbij riskeerden, dat de poLitie hen
via een soort van rmobil"isatíebeveLr Ëot werkhervatËing zou dwíngen. Bríeven úet een daartoe strekkend beveL lagen gereed, maar ze v¡erden níet verstuurd omdat het Antr/rerpse gemeentebestuur vreesde, dat het bevel massaaL
níet zou r¡orden opgevolgd. In dat geval bLeef de autoriteíten aLleen nog
maar gewelddadige dwang ter beschikking en het gemeentebestuur realiseerde
zich dat een dergel.ijk geweld de situatie aLleen maar kon versleehteren.
De methoden v¡aarvan d.e vakbeweging zich bediende hraren heel wat subtÍel,er dan die r"reLke de Antr,rerpse poLítie voorstelde. Het ABW ríep op tot
een nassê-riemonsÈratíe in de st,raten van BrusseL op zaterdag 3l meí. De bedoeling daarvan r¡erd zonder enige terughcudendheíd op bijzonder heldere
wijze onder woorden gebracht door het i,Iaalse dagblad Ce Soir (tl{edenavondo).
Die.krant schreef nameLíjk, vier dagen voordat de denonstratíe zou r'¡orden
gehouden, dat de sociale wanorde na de denonstratie van de 3lste afgeLopen
zou zijn. De krant had terecht begrepen dat de demonstratíe bedoeLd was
aLs de aranenzang van de eÈrÍjd, aLs een uitlaatklep waardoor stoom kon
worden afgebLazen en de spanning zou afnemen en verdwíjnen" i,laar de Belgieche arbeiderskLasse bLeek mal-ing te hebben aan díe bedoelíng. 0ndanks de
ínspanningen van de vakbeweging en van de afzonderlijke bonden roras het met
de stalcingen nog al.lerminst afgel-open na de 3lste meí"
Op maandag 2 juni vertelde het VLaamse dagbLad Het Laatste N'teuus aar.
zíjn Lezers, dat de vakbonden bij hun desbetreffende ínspanningen op niet
rceinig en op níet geringe moeÍLijkheden stuítten, Soven een desbetreffend
bericht plaatste deze kranË de veelzeggende kop: ;tÐe tz.eínen konåen tot nu
toe nog niet ueer op de raðLs uoz,den gezettt. Ðat betelcende rnet andere vtroorden, dat welisr¡aar tal van stakingen bij de spoorr¡regen officíeeL waren geweeste maar dat de arbeiders niette¡rin deden r,raË ze zeLt. wiLden en aLleen
måêr naar ohunt bestuurders Luisterden voor zovet deze de parolen gaven
die de arbeídere van hen verwachtten en wensten te vernemen. Tn het begin
van de stakingsbeweging was dat níet zonder meer duideLíjlc omdat de bonden
toen voor de druk van de achterban weken. I{et werd duidelijlc zichtbaar op
het eind toen de achterban een tijd Lang botweg r,reigerde te doen wat de
rleíders? verlangden.
Deze sítuatíe werd wederom zeer exact beschreven door Ce Soir. Het
blad onthulde op 30 meÍ, dat de vakbonden overeenkomsten met de onderne-

-6ners hadden gesloËen en ondertelcendo r"aarín stond dat de bonden de sociale
vrede garandeerden. Ðeze liontrakten, aLdus Ce. Soðr,, r.rorden níeÈ nagelcornen"
Zo r¿as het inderdaad" i.ïaar het blad had aan di.e woorden inoeten toevoegen,
dat ze niet nerden nagelromen door de acht,erban.
Onze tselgische vriend verteLcle ons, dat gedurende ¡1e hí.er beschreven
periode de vakbonden ín Belgi¿! tal van sËaliingen uíËriepen om" ze r¡ervoL.gens zo spoedig mogelijk Ì¡7eer op te heffen, allhans aÍ Ëe gelasten, veelal
zonder resuLËaat,. I,Iekenlang rverd het land getroffen door nu eens officiäLe,
dan ¡¿eer lwildee stakingen" zonder dat er tussen die trøee vormen van indus"
rriäle alctie een duideLijke scheídsLijn kon r.vorrlen getroklcen. Rehalve de
míjnr,rerkers, het spoorwegpersoneel en Ce Antv¡erpse d.okwerkers, behaLve 'C.e
brievenbesteLlers, de posEambtenaren, de telefonísten en de vuílnismannen
in diverse stedeno behal-ve de buschauffeurs en d.e onderr,rí-jzerso staakten
nog vel-e andere kategori.eän. Tijdens een ïnassameetíng ín Antwerpen riepen
de demonstranten lui.dkeeLs, dat, de vakbeweging een algenene stalci-ng moest,
afkondigen" De bestuurders op het podium gaven met,een al te kennen, dat ze
daar niets voor voelden" I{et was een van de (talrijke) momenten, r+aarop de
lclocf ziehtbaar r'rerd tussen de stríjd die de arbeíders voerden en de zogenaamde fstrijdt van de vakbewegíng. Onze Be!-gísche vriend, die een scherp
oog voor deze kl-oof bLeek te hebben, verklaarder |îIk za,L niet uerbaasd
zíin als ik zou honen d.at npn de bezuinigíngspLannen opzettelíjk heeft Laten u'ùtlekken om de oakbeueging de mageL'ùjkheid. te bieden stoom te Laten
afblazen"t'" Hoe dat ook mag r4rezenn het ís een feit dat premier I:4artens rt.e
derails van de bezuinigingsplannen pas offÍcieel bekend maakte Ëoen de sta*
kingsbewegíng al weer min of meer op haar retour r¡ras en de vakbeweging de
tijdelíjk verLoren greep op de arbeidende kLasse weer enigszins had teruggekregen" De details van lfartens hiei-den índerdaad in, dat de Belgische arbeídersbevolking de builcríem flínk zou moeten aanhalen" ilet veruet daarEegen qtas toen al achter de rug" Ðe valcbewegíng had de sLachtoffers van Ce
bezuinigingen, zíJ !t met grote moeile, weer in he-t gareeL gekregen. Ðaarna kon die vakbeweging zich nog een tijdLang een schijnverzet permitterene
dat uitsLuítend ten behoeve van e s Lands opposi-tie en aLs een soort van komedie werd opgevoerd" l{artens, noch het BeLgische ondernemerdom had er
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van Daad en Gedachte pubLíeear¿g¡¡ r..rij een vríj uitvoerig
opsteL waarin aandacht werd geschonken aan de bedríjfsbezettingen díe vijftig iaar geleden in Frankríjk plaats vonden, korË na het optreden van cle
zogenaamde Volksfrontregeríng. I'leË artikel beschreef , hoe
'cornmrnistischee partij en haar voorman Lfaurice T'hotez erín slaagden 'le
aan rle spontane
bedrijfsbezettingen een einCe te :r.aken en Ce Franse arbeíderskl-asse vreer
in hec gareeL te krijgen, .Aan het slot, van clat opstel r,¡erd ¡rekonstateerd,
dat de arbeíders met hun akties v¡eL betaalde vakanties en een ruetteLi.jke
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reget ing omtrent de vakbondsgedelegeerden en dergelíjke zaken
overd, mâar dat deze veroveringen toeh eígenlijk tot de tinventarist van
de moderne, kapitaListísche Ì{eLvaartsstaat behoorden zodai, ín feíte het
vooraL de Fr¿nse ondernemers htâren die reden hadden om feest Êe vieren'
Daarop volgde de slotzin, die al"dus luidde, dat ¡de in de (sociaaldemokraEísche) S.F.I"O, en de radikale partij georganiseôrde managers van dat
ogenblik gered werden door de in de tconmunistischet partíj georganiseerde
månagers van latert.
Nadat het desbetreffende nufirner van ons bLad in druk was verschenen
ís er ín de redaktie een dislcussie ontstaân over de vraag in hoeverre het
in díe slotzín verwoorde standpuqt juíst was. De algemeen aanvaarde konkLusie luidde, dat de zín in kr¡estie te haastig op het papíer was gek'orpen
en dat, hetgeen daarmee werd beweerd aLs onjuist diente te worden verÌrorpen"
Rusland
In het midden van de jaren r30, zo wetd vastgesteld, r,¡as in
fde
nieuwe
die groepering díe Later door de JoegosLaaf lfíLovan DjiLas aLs
klasset zou worden gekarakteriseerdr trog lang níet aan de macht. Geregeerd
nrerd er daarginds, niet door een de rnanagersklasse vertegenwoordígende bolsjewistische partij nieuwe stijL, maar door <le oude partíj, dat wil zeggen
door de traditionele boLsjewístische partijbureaukratíe. In het bolsjewistische Rusland zou de strijd tussen deze partijbureaukratie en de níeurve
managersklasse pas in de jaren 160 - lang na Stalinls dood - worden uítgevochten. De eerste vooraanstaande Russische leiders die men op goede gron-

den de vertegençroordígers der toekonstige managersklasse kon noe¡nen ritaren
Míkojan en Kosígyn; de laatste typische vertegenwoordíger van de partij
oude stijl en haar bureaukraÈie was }foLotof, die - maar het bolsjewisme
houdt er nu eenmaal een apart en merkwaardíg jargon op na - als de leider
van een 'anti-partijgroept werd gedoodverfd. ook in JoegosLavíii en in Chinê¡ naar de nieute managersklasse zích eveneens manífesteerde, gebeurde
dat pas vele jaren na het aan de n¿chÈ komen van de bolsjewiki. In China
duurde het zelfs veeL langer dan het in RusLand had geduurd. In China r,ras
het t{ao díe de oude partíjbureaukratie beLichaamde, Deng Xiaoping die als
de representant van de ruanagersklasse van de toekomst naar voren kwam'
In de jaren 130 was er van dit soort verschijnselen en ontwikkelingen
nog geen sprake. De Franse C.P. van Maurice Thorez r.ras in ieder opzicht
een typÍsch stalÍnístische partíj, met een stal,inístísche ideologie en een
staLinistische doktrÍne. Ideeän al"s die weLke Mikojan huldigde en die nog
veeL uitgesprokener dan hij deed thans door een typisctre managersfiguur en
managerskaurpioen als Corbatsjow worden aangehangen, verkondigde de toenmalíge Franse C.P. van }faurice Thorez in het geheeL níet en van aLle boi.sje¡¡íetísche partijen in het westen is uítgerekend de Franse tot op heden een
partij gebLeven die verder dan welke andere zusterpartij ook van de opvattingen van de ¡nanagers van morgen verwijderd is gebleven.
ãÊ==g=Eg===3===ÊE==æ=A=

een normale vereniging onmogelijk is, dat
is zeer wel mogeLijk in het no-nonsense.-kabinet van Lubbers. Een onbenul.
als Níjpels, die als fraktíel.eider van de WD vol-komen heeft gefaald, ziet
zich beloond met een ministerspost. nlijkt hij ook als míníster hopeloos
tekort te schieten, dan is er aLtíjd nog wel een burgemeestersbaantje. Zo
werkt nu eerimaal. onze tdemokratiel. Fraudeurs en onbenuLlen staan in hoog
aanzien in de bestaande naatsehappelíjke orde.
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retsolutíe is de titeL van een voortreffelijk en belangwekkend boekje dat onlangs ís verschenen bij de Lïítgeverij SUA (Socíalistische Uitgeverij Ansterdam). I'lie het ter hand neernt leest de nog geen honderd paginars tekst in éên ruk ademloos uit. De schríjfster is Hanneke f,iíL1,emse, díe een paar maanden lang in het Arragonese dorp A,lbaLate de Cinca
heeft vertoefd en daar - rneÈ veeL moeite - uítvoeríge gesprekken heeft gevoerd met de hoofdzakelijk uit arbeiders en boeren trestaande bevolkíng"
l{at zij heeft opgetekend uít hun nond en wat zíj sonns in haar eigen }toorden, maar minstens zo vaaL ook l-etËerlijk weergeeft, draagt het kenmerk
van eenvoud en direktheíd" Dat verleent haar geschrift een buitengehroon

De onuoLtooide

sterke overtuigingskraeht.
I¡Iaarmee men te doen heefc is al-Lerminst een historische studíe of een
moeilijke sociale anaLyse. onopgesmukt en zonder enige pretenËie geeft Hanneke ldiLlemse de herinneringen \deer van die oudere inr^roners van Albalate
dÍe een halve eeuw geleden ooggetuigen waren van de historische gebeurtenissen die zích in Spanje in her algemeen en in de provincie Arragon in
het bíjzonder hebben voltrokken. I{et gaat daarbij om ooggetuigen die tegelíjkertijd de een of andere ro1 speelden in het Spaanse drama,
![at opvalt bij alle herinneringen díe door hen worden opgehaal"d is,
dat zij, ondanks hun naurire betrokkenheid bij al-les r^rat er destijds voorvíe1-, níettemin een uiterst scherpe bLik hebben bewaard voor de betekenís
ervan, een scherpte varr blik, die men veelal aLl-een maar aantreft bij diegenen, die van enige afstand de loop der gesehíedenís hebben gevolgd. Dat
komt vooral aan het Licht, zodra de tezer is genaderd tot het hoofdstukje
dat Ðe aawsaL uan de kontrrut¿isten heet. Daarin verteLlen mannen en r¿rourùen
wat of er ín AlbaLate de Cinca geschiedde nadat in de meínaand van 1937 de
revolut,ionaire kracht van de Spaanse arbeiders gebroken was, de regeríng
van de republiek openLÍjk partíj had gekozen tegen de werkende klasse en
de bolsjer'¡ieken zích gereed maakten om met geweld een eínde te maken aan
aLle radikale maatregelen díeo waar dan ook, sinds rt begin van de burgeroorlog líaren doorgevoerd"
Hanneke l,rliLlemse heeft zich niet om de tuín laten leiden door alom
verbreide mythen en legenden. Ze ontziet noch de bolsjewistische, noch de
anareho-syndikal"istische taboes. Ze aarzelt niet, om vast te sËel1en, dat
voor de tragische afloop van dcr rneidagen in Barcelona, de leí.ders van de
CNT

en de FAI rpede verantwoordeLíjk waren:
rtDe regendngstz,oepen deden een poging om d.e teLefooneent?a,Le te
bezetten om zo een ednde te maken a,an het arbeidersaeLfbestultv
ín deze eentra\e. De arbeide?a... ., uierpen barrikaden op om de
oüerna,me te perhíndeyen. De CNI-top ín de yegey.ing riep haan Leden op om de baw,ikaden ùJeev. a.f te byeken. Dooy, haan openlíJke
keuze tegen de z,eooLutionqùre arbe¿deys in BareeLona" Leuende de.
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Over hetgeen er daarna gebeurde leest men vervolgens;
ttVu e? binnen de z'egering geen opposl't¿e nþer üa,{ij Lag de aeg
open om ook Ou o¿12o|.utie ín Aiz.agon ongedaarz te maken.... Eí.nd
juwi trokken geuapende Teger¿ngsttoepen d.oor de Lagere taLlei
Van de Cånca.. . . 0p 'bien ø,qustus 1,937 Uerd de y'aad üan Arl:agon
pey regeríngsrlekteet ontbonden, Dezelfde naeht t'rokken troepen
wiLítai)ren oan de eTfde rliuísie" ondev, Leiding oan de kor¡twndst
Enrique Líster" Axz,agon'lyinnen, Ze ayz,esteerden de l.eden uan de
Raad.'Oan Artagan en Líater kreeg teayte bLanehet om naar e.igen
goeddunken te hand.eLen bi.J de ontrnanteLí.ng uan de- koLLektíetsen
Zn de dotpen. De kommunísten, de soeiaListen en de CNI-Leðdere
díe de negez+ng Ðormden, ltaren ÐeranhtoordeLíik uoor deze antire-

uoLutionaíre maatregeLen, . " .'t (b'Lz. 94>
Veel" índrukwekkender en welsprekender dan deze korte samenvatting van de
hand van de schrijfsÈer, zíjn de herinneringen van de dorpelingen die de
bolsje¡¡istísche kontrarevolutie destíjds ín Albal,ate hebben meegemaakt :
\¡JIJAN: tlle uaren in ALbeLate net een beetie op gang gekomen me't
de produktíe. Nog rtiet aLLe oogst uas binnengehaaLd maar de uoor'oaden &ie ue hadãen uaren aL glol;er dan ooít teüoren. l,le lta.dden
te eten in het dorp en twdmselpote ouey tsooy, het fz'ont.-,. aLs de
konnwndsten níet uaren gekomen,,.. í,s het de oraag of de faseösten zo sneL Anragon binnen lndden'latnnen dtíngen. Toen -onze pro'
duktíe oennietigd uas" uerd ín heel tepublíkaíns S7ani,e de hongen uoeLbaar, gr uas geen graan, suiker of oLie me_eo, de pnodukien die Arragon Leoerde. M¿t \um aant;al terwi,etigden ae rñet q,LLeen onze prbduktt:e, ma.ar ook ons moreeL gaüen ze een behoorLíike knauv. baa*ra Uoehten Ue wiet meeg PooT onze eigen zaak" maar
aLT.een nog maar tegen het fascisme.tl
Een andere dorpsbewoner vert,eLde aan }lanneke hïillernse, dat er een miLitair op hem afkr¡arn die hem waarschuwde, dat zíjn divisie niet naar ALbalate kr¿am om uit te rusten - zoal-s in het verl"eden door heel wat anarchístische iroepenonderdel-en werd gedaan - maar om de kollektíeven te vernietigen. Een van de vrouwen uit Albal-ate gaf een gesprek weer Èussen een aantaL vrouwen en een van de bolsjer,¡istische korunandanten:
ttllat ís je opdraeht? Hí,J înaa lx¿er om een e.ind aan de chaos te ma'
ken, om- eei gemeenteraad te ínstaLLeren en om een eínd te maken
aan de onnettige Landbezet'bingen. En uvie zich hiertegen oerzette
zou gearresteerd úorden. . . . tl
Een andere dorpsbe\roonsteri

ttln tt begín zochten ze de martteT! dåe aan de koLLektieoen en aan
de kon'tte-es hadden meegedøan. Ioen &ie er wiet meer uaren gingen

tot

handeLen o1)er., Het aend ons uez,boden om nog Langer op het
koLLektieue Land te aerken.., De koöperaf,íe aerd LeeggehaaLd..."

ze

De verleiding is groot om datgene wat de oudere mannen en vrourden uit
Albalate zích van de kontrarevoLutionaire 'aanvan van de konununistent her-
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ínneren nog veeL uitvoeriger r^reer te geven. Da; kan natuurLijlc níet, lüie,
zoncler oogkl-eppen van ¡^relke poLitieke of ideol"ogische kleur dan ook op
zoek naar de waarheid en niets dan de historísche waarheid is moet het
zeLt maar Lezen. Iiet boekje onti"eent overigens zijn betekenis volstrekt
niet alleen aan het bewuste hoofdstulc"
Nadat Hanneke I,üílLemse geschetst heeft op weLke moeilijkheden ze in
ALbalate stuit,te loen ze naar het verLeden begon te vorsen - moeil-ijkheden
díe veroorzaakt r¡erden doordat er in het dorp nog altijd scherpe lcLassescheidingen bestaan met de daaraan verbonden volstreict tegenstríjclige sympathieän en antipathieän en met de eveneens daaraan verbonden tegenstrijdige visíes - vol-gen de stukje bij beetje naar boven gehaalde herinneringen
aan de tíjd van revolutie en burgeroorLog. Sommíge herinneringen bLelcen
zeLfs nog verder E,erug te gaan" Uít de diverse hoofdstukken ríjst een helder beeLd op van het Spanje van vóõr de revolutíe van 1931, een beeld ook
van de verr¿acht,ingen díe deze revolutie wekte, een beeLd bovendien van <le
wijze \,raarop die verwachËingen door sociaaLdernokraten en andere burgerlijke republíkeinen de bodem werd íngeslagen.
Mannen en vrouü¡en verteLden beurteLíngs over tt revolutíonaire arbeiderscentrum' over de Landhervormingen, over de eindelijk ver!üorven mogelijkheden tot schoLíng en ontwikkeLing en over de geestdrift en de vastbesLotenheid üraarmee de arbeiders zích gereedmaakten om !'ranco een halt toe
te roepen" I^Iat daarbij duidelÍjk naar voren komt ís, dat deze geestdríft
en deze vastbesLotenheid bovenal te danken \{aren aan het feit, dat zij die
eeuwenlang uitgebuit en onderdrukt, werden eindelijk hun lot ín eí.gen handen hadden genonen, zêLf. beslisten over hun eigen leven en derhalve - zoals de hierboven door ons gecíteerde Juan het uitdrukte - vochten voor hun
eigen zaak"
Vermoedelíjk heeft Hanneke ï{iLlemse met een bandrekorder gewerkt. Dat
doet niets af aan haar verdíensten clie vooral hierín bestaat, dat zij erín
is geslaagd de diverse verhalen uit ALbalate in Nederlanclse vertalíng weer
te geven op een wíjze en in een stijL die de índruk roekt van een verbazíng-wekkende natuurgetrouwheid. Dåt. ís níet haar eníge verdienste. Het kan aLleen maar razend knap worden genoemd die dí-verse verhalen tesamen met de
onontbeerLijke toelichtende informatíe en verbíndende tekst z6 te combineren dat in een dergelijk kLein bestek - en dat op uiterst simpele en voor
ieder begrijpelíjke rnanier - een kompleet beeLd wordt gegeven van wat de
Spaanse revoi"utie is geweest en hoe zij is verLopen,
Er bestaan in het Nederlands helaas niet al te veel boeken over de zo
beLangrijlce worsteling die er in de jaren '30 in Spanje Ís gevoerd. En die
boeken zijn bovendien nog nieË altijd meer even gemai<kelijk verkríjgbaar
of toegankeLijk" Het, werkje van Hanneke I,IiLlense voorziet dus voor een erg
groot publiek in een duidelijke behoefte. Het is zeer verheugend, dat de
SUA het heeft uitgegeven en dat nog wel" op keuríge wij zee vootzien van een
groot aant,aL fotors (gernaakt door Jan Groen en door de schríjfster zeLf),
van een kaart van Spanje (díe naar onze smaak een tikkeLtje duidelijker
had kunnen zijn) en van een literå.tuuropgave, bestemd voor hen die zich
verder in het onderwerp zouden r¡i1Len verdiepeno alsmecle voor hen, clie
nieuwsgierig zíjn naar de bronnen waaruit Ílanneke trIíLLemse haar kennis omtrent de Spaanse revolutie heeft geput. Met die bronnen r¿ordt door de kenneLíjk bescheíden schrijfst,er nergens gepronkt. Noten ontbreken" Ze heefÈ
het niet nodig gevonden de lezer ín te lichten omürent het verloop van
haar st,udíes, oqdat het haar doel hTas de l"ezers zo goecl rnogeLijk op de

ll
tebrengenvande e rv a r í n g en vandebewoners vanAlbalaeen korte
te. l{íettemin bevat haar boekje nog voor de l"iteratuuropgave
tË
algemeen en in Arra*
schets van de anarchistísche beweging in Spanje in
gon Ín het bijzonder. Het is índerdaad niet meer dan een schets, maar het
is een goede schets die de onontbeerLijke aehtergrond vormt tegen r¡eLke de

hoogte

herínneringen vån de dorpsbewoners moet worden gezien en geplaatst.
Gezien de hoge prijzen die tegenwoordig ook voor betrekkeLijk dunne
boekjes worden gevraagd, is De ontsoLtooide reuoLutíe niet buitensporíg
rluur" In de boekhandel kost het / 18,--. Koperr dus, dit jurveeltje, wie het
geLd maar even r¡issen. kan"
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Aan gebeurtenissen die vijf,
tien, twintig, vijfentwintig jaar, een haLve
cf een hele eeur^¡ geleden hebben plaats gevonden wordt doorgaans nog,al vrat
aandacht besteed" 't ¡tilitaire geweLd dat generaaL Franco vijftig jaar geleden ontketende om een einde te maken aan de tweede Spaanse republiek
vormt daarop geen uitzonderíng. Er zijn alleen aL in Nederl-and over dat onderwerp op zíjn minst víer pubLíkatíes verschenen in de l-oop van dit jaar.
Dag- en r¡eekbladen hebben zich níet onbetuígd geLaten en de teLevisíe liet
aL evenmin verstek gaan.
Van één der in het NederLandse taaLgebied gepubLíceerde geschríften
treft men in dít nuruner van ons blad een bespreking aan. Ìdat de tv aangaat,
we hebben eerder dit jaar al- de aandacht gevestigd op de zesdeLíge Britse
seríe díe eerst op Belgiä te zien viel en later ook door de VPRO werd uitgezonden. Later werd - we herinneren ons niet meer door weLke zuil - een
dokumentaire gepresenËeerd over het Leven van de inniddels 90-jarige DoLores lbarruri, díe beter bekend ís als La Pasionaría" Over díe dokumentaire
zijn we bepaald niet erg enthousiast, omdat de makers ervan een knieval
hebben gemaakt voor de bolsjewistische legenden. De fiLm ín kr'¡estie staat
af en toe - en naËuurlijlr juÍst op die momenten waarop het ín het bíjzonder op de historische waarheid aankomt - met de werkeLijkheid op zeer gespannen voet.
Over de Sraanse boLsjewistische partij, die tot na het uítbreken van
de burgeroorlog nauwelijks enige aanhang had, wordt gezegdo dat zij reeds

in het begin van de jaren t30 als poLitieke machtsfaktor van aanzienlijke
betekenís was. Dat zij het pas nã de meidagen van 1937 r.,"'êrd door mÍddeL
van slinkse streken, intíuridati.e en terreur, alsrnede door op het paard van
de kleine bourgeoisÍe te wedden, dat ¡¡ordt natuurlijk niet gezegd. Omtrent
het onherstelbare nadeel dat haar reaktíonaire ínste1Líng de Spaanse revoiutie heeft berokkend, vernam de kijicer niets. Op clíe wíjze vrerd het gebodene pure Leugenpropaganda voor de Spaanse bolsjewieken"
l,Iet veei. en veel meer genoegen hebben r.ríj geheken naar een Duits prograû[a onder de titel Dood onder de zon. tt Duurde anderha].f uur, was derhalve aanzienLijk korter dan de hierboven genoemde Britse serie, was dus
ook ánders van opzet, maar bepaald niet slechter. Sornrníge aspekten van de
Spaanse ontr¡ikkelingen kuramen zeLfs beter tot hun reeht. Er r¿as méér aan-

l2dacht voor Buenaventura Durruti, mê,êt aandacht voor de tragische meidagen
ín Cataloniä en er r¿erd níet verzuimd om de sarnenhang van oorlogvoering en
revol-utie aan te tonen"
Wat opviel, juisr omdat ?t een Duits programma rdas, r.ras dat er uítgebreid werd ingegaan op de aktiviteiten van het Duitse Legioen Kondor en op
de verr¡oesting van Guernica die door dit legioen werd uitgevoerd. Anders
dan bij de dokumentaire over ÐoLores Ibarruri, Liet de Duitse fil^m in elk
opzichÈ de historische waarheid zien, Dat de presentator aan het sLot wat
zalvend humaní¿aire rvoorden over menseLijke verbroe.dering en dat soort
flauure kul ten beste gaf, hebben r,úe maar op de koop tc,e genomen.
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OOK HERVOR}f INGEN
BEVOCHTEN?

Is het waar' zoal"s wij in een vorig nummer van Daad.en Gedachte sehxeven,
dat het in de geschiedenís van het kapitalisme en van de burgerlijke maatsehappij aLtíjd zo geweest is, dat ook hervormingen van kapitalistische
aard door de arbeíders werden en moesten worden bevochten? Het antwoord
luídt zoweL ja aLs nee, afhankelijk van de wijze r¡raarop men de uitdrukking
tbevechtenr interpreteert.
Om met het Inee' te beginnen: het is bepaald níet zo gerÀreest, dat de

arbeiders de hervormingen waarop wij hier doelen bij wij ze van spreken
voor de poorten van de hel. hebben moeEen wegsLepen, dat ze als 6;,evo1.g van
hún e¡sare druk, hun strijdvaardigheíd err ten koste van cioor hén gebrachte
offers tot stand kwamen tegen de r¡iL van de gehele heersende klasse in,
die de hervormingen in kr¡estie tandenknarsend zou hebben moeten sLikken"
Het is evenmin zo, d.at de ideeän omtrent de onvermíjdelijkheíd en de noodzaak van deze hervormingen het eersc in de hoofden van arbeíders zijn ontstaan. Het is trouhtens helemaal níeË waar, dat bepaalde ideeän het gevoeL
van een noodzakeLíjkheid doen ontstaan" Het is omgekeerd: het zijn maatschappelijke noodzakeLijkheden waaruít de ideeän worden geboren. En ideeän
ontrent de hervormíng van het kapítalisme treft men het aLLereerst aan bi.j

kapitalisten zelf.
Eén van de allereersten díe vurig voor kapítaListísche hervormingen
heeft gepleit was een Britse textíelfabrikant díe Luisterde naar de naam
van Robert Owen" tfat hem bij dat vurig pLeídooí voor ogen stond was mínder
sociale bewogenheid met tt miserabeLe lot van het toenmalíge Britse prol-etatíaat, dan r^¡el- het weLbegrepen eigenbelang van de kapitalistísche ondernemer. Hij besefte dat een betere huisvesting van de arbeíders, hogere Lonen en andere socíate voorzieníngen zouden leideir tot verbetering van de
arbeidsproduktíviteit en dientengevoLge tot, grotere winsten en grotere rentabiLiteít van de bedrÍjven" Door dergelijke voorzíeningen metterdaacl tot
stand te brengen bewees hij zijn gelijk.
Robert 0wen was bepaald niet de enige lcapítalístísche ondernemer die
voor kapitalistische hervormíngen de weg baande. DaË híj in dit opzichË
het spit afbeet kr¡am natuurlijk doordat EngelanrJ de bakermat vân het kapide

r3

-

talisme rras en deze produktiewijze zícin daar eerder onfi¡ikkeLde dan elders.
Zodra echter ook buiten Engeland kapítalistische verhoudingen ontstonden,
zag men ook daar kapitaListische ondernemers ,åie in zijn voetsporen traden.
In NederLand behoorde de Delftse fabrikant J"C" van Marken - van de
Gist- en Spirítusfabríeken -' tot de bekendsten. itij bracht soortgeTijke
dingen als die Ì'raarvan Or¡en in Engeland zo cluidelijk groot profijt had'getroklun reeds Ín praktijk lang voor het ontstaan van de S"D.A.P. In een op
30 juLi 1892 door'hem ul,tgespioken redeo díe praktisch geheel gewíjrl was
aan de soeiale instellingen van zijn bedríjf , wees de heer Van I'tarken-er
rerecht op, dat zijn ondeinerning "eãn hele tijd de socíaaldemokratg" "9if
geweest wäs" l)" Aãngez-ien ae S.n.¡f .P. nog niet bestond.ten tijde dat hí--i
tret wosrd voerde, zijã ae sociaai.demokraten Ì^taarvan hij sprak die van de
rotrder bond, de zogehelen Socíaal Demokratísche Bond, die in lBB2 rr¿as ontstaan uít eãn aant;l soeiaal-demokratische verenÍgingen, $Taarvan de oudste
dateerde van 1878.
l4aar al vóórdat deze oudste vereniging van deze aard als zodanig optrad waren vooruitziende vertegeilíoordÍ.gers van het,ondernemerdom, dan r¡el
enkele van hun intell-ektueLe woordvoerdãrs, al de weg ingesLagen díe alleen maar kon voeren tot vermindering en tenslotte tot de totale verdwijning van de aanvankelijke roofbouw op-de menselíjke arbeidskraeht" Tot die
intellektuele woordvoerders kan stellig de liberale polítikus rnr. Sam van
Houten rn¡orden gerekend, ciie in 1874 de door hem ontvtorPen wet tot afschafaatt9enomen
fing van de kinderarbeid door Tweede en Eerste Kamer zag
'des
te meer daaren'
Dat ook hij mínder uit humanitaire overwegingen,
wordt beveshandelde,
tegen evenaLs Owen uit puur kapitalistische motieven
die heeit
Rogiero
tild aoor een opmerking van de historikus prof. dr. L.J"
geringere
veeL
een
gukoo"trteerd, ãat bij-Sâm van IIouEen "socíaLe rnotieven
roL speelden dan economische overr¡egingent' 2) "
trIat kan worden gezegd omtrent de kapital-istische hervormingen die in
de loop van de 19e eeuw toÈ stand lcwamen, geldt a1 evenzeer voor die r¿aarbeschouwd
van sprake is geweest in onze eeuhT. Sir Ï{il-Liam Beveridge, die rvrelvaartsrwel"-¿aartsstaatt
en van de
wordt als de architekt van de Britse
staatt in het al-gemeen, üras eerì líberaal, wiens verdienste natuurlijk-niet
daarín bestond, ãat hij een 'ídeaale ¡uist te ventezenlíjken, doch hierin
dat hij de tijdgenoten wist te overtuigen, dat zíj oog dienden te hebben
voor r{tat zich als noodzaak aandiende
Al- het bovenstaande neemL naËuurlijk niet weg, dat het vooruitziende
en vooruitstrevende deel van de bourgeoisie, eet<er in de l9e eeur¿ maar ook
nog geruine tijd daarna, moest oproeien en opboksen tegen aanvankel-i'jk
,eár- talrijke ouderwets kortzichtige ondernemers en tegen uiterst konsetvatieve deLen van de heersende klassã, zoals bijvoorbeeLd de agrarí.ärs. Díe
onder druk te zetten, daartoe $rare.n fabríkanten als Van Marken, poLitici
als San van Hou¡en of voor hervormingcn ijverende intellektuelen zoals de
Pekelharing niet in. staaü. Ðie drulc werd uitgeoefend
Delftse hoogleraar
tde
noemde, maar wat in feíte geen bewearbeidersbewegi.net
vrat
meñ
door
v
o
o r de arbeiders r¡as.
ma€¡r een beweging
ging v a n,
maar
kon ontstaâne weerklank vínden
áL1een
die
Het was een beweging

l) !üíj ciÈeren Van Marken uit lnet SociaaL ileekbLad van 20 augustus 1892.
2) Aldus wijlen prof . Rogier ín de Grote l,Iinki"er Prins Encyclopedíe, 7e druk, deel 9, blz. 612"
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groeien, doordat een r¡erkelíjke en kolossaLe groei van het kapítalísme
een verbetering van de werk- en leefomstandígheden der arbeidende klasse
t,ot voorhraarde had. Het was een bewegÍng, welke deze verbetering ín haar
vaandel schreef, dáárvoor de massats - efl begrijpelijkerwijze niet zonder
succes - mobí1.íseerde en aldus doende de stok vormde r¡raarmee het vooruitstrevende deeL van de heersende kLasse zíjn lconservatÍeve tegenstrevers
en

kon sl-aan"
In deze zin kan men beweren, dat de arbeiders de hervormÍngeri van het
kapitalísme hebben bevochten. Maar men díent zich daarbij dan tersËond rekenschap te gevene dat ct een zeer beperkte eín is, dat de arbeiders daarbij een uiterst passíeve rol hebben gespeeld. Zij hebben via het sterabiLjet en op zrn hoogst door nidrlel van enkele kíesrechtdemonstraties het hun
zogenaamde leiders mogelijk gemaakt om voldoende parl"ementaíre steun te geven aan socíal-e r,tretten, rraarv¿rn een sociaaldemokratísch voorman als tr{i.baut
openlijk erkende" dat zij een oondernemersbelang'naren 3). Men díent zích
er tevens rekenschap van te geven, dat die sociale r^retten welíswaar in het
StaatsbLad kwamen rlank zij het feit dat de zogenaamde rarbeidersbewegingr
over een sLeeds grotere l(amerfraktie beschikte, maar dat omgekeerd de prakrijk van díe ¡¡ett,en er niet weinig toe bíjdroeg, dat die farbeidersbewegingt de r¿ind in de zeilen kreeg. 'rPraktische proefnemingen" t za schreef
een A$sterdamse hoogleraar in de ekonomie, ttstelden onomsËootbaar vast,
dat hetgeen bijvoorbeeld aan arbeidsduur verloren ging, menigmaal weer geIlonnen r,rerd door st,erkere arbeidskracht. Dat", zo voegde híj eraan toe,
trverzekerde de triomf der níeuwe denkbeelden" 4) Het verzekerde ook de
"
tríornf van de tarbeídersbewegíngr n het bewees tevens r,¡at die earbeídersbeweging? in r¡ezen was.
Zo nieuw aLs onze hoogLeraar in de ekonomie veronderstelde, waren dÍe
juíst van de ondernemer:'spraktijk afgeLeide denkbeelden niet, Ze híeLden
ook heel ¡¡at anders in dan de achterban van de 'arbeídersbewegingr veronderstelde. Ðe verbetering die via de sociale úretgeving in de positíe van
de arbeidersklasse tot stand kwam, kon slechts als een verbereríng r¡orden
beschouwd, gemeten aan haar positie ín het, verleden" Zij betekende geenszins een verbetering van de positie van de arbeiders ten onzichÈe van het
kapitaal. En het belangrijksre gevoLg van de maatschappelijke hervormíngen
was dít, dat de kapítaListische pro<íukt-iewíjze hoe langer hoe meer de geheLe samenleving doordrong en dat alLe maatschappelijke insteLlingen en instítuten bíj deze produktiewijze ¡^rerden aarrgepast " Zo ó.e roofbouw op de
arbeídskraeht verdweerre de lclassentegensteLLíng tussen kapitaal en arbeíd
hield niet op te besËaan, zíj werd juist het meest algemene kenmerk van de
maatschappíj, I.Iat de arbeiders bevocht,en was de triomf van hun f eitelijke
klassevijand over diens vijanden uít een ver verJ.eden" Daarmee boette de
zogenaamde rarbeidersbewegingr hoe l-anger hoe meer aan betekenis in. De
hervormingen die het kapitalísme heeft ondergaan hebben tot, gevoLg gehad
dat de sociale stríjd er níet i-anger een is van progressíeve ondernemers
tegen konservaËieve klíeken, maar van de werkende klasse tegen het kapitaaL" Dat betekent, dat de beroegíng v a n de arbeiders onvermijdelijk de
I
arbeidersbewegingi zaL af lossen.

3) In De níeuue f'tid." jre. 1907, bLz, l7t e"v.
4) tlr. P"A. Diepenhorst, VoorT,ezíngen ouey, de eeonomie" deel- II,

blz.
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