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DE ZF,LTSTANDIGE ARBEIDEA.SSTRIJD Í..TEEFT

i.TEL DEGETIJK EEiq ORGANISATTE

Een kleine twee jaar geleden publiceerde de Bel.gische uítgeverij ALt-
ínform het door Leo Jansegers en }"iärk van ßogaert sar.ngesteklã boek "Blaf-fende honden bijten níetu?. Aan de hand .r.r, eãr omvangríjke hoeveeLheid ma-teríaal toonden de schrijvers aan, dat er voor 't t atitã"l geen enkele re--
den is om bang te zijn voor de vakber,regíng. I.rij hebbãn aestljas - in'rDaa,i
en Gedachtet' van mei l9B3 - hun werk uitvõerig bes¡roken .n ãa.rbij vastge-steLd, dat de twee auteure ín feite het versðhil ächetsen tussen á. ,ogã-
naande farbeídersbelregíng? en de (zeLfstandige) bevreging van de arbeiders"Uiteraard ziin rvij niet de enígen gewãest die-aandacht aan dit o,í.beLangrijke boek hebben besteed. IIet noge ín ir'lederLandr oûr voor cle handliggende redenen, praktisch zijn doodg"rräg"rr, in,Rel-giä'- tt""t nen er na-tuurlijk niet omheen kon - zíjn er in díveise bladen recensies verschenen.Die recensies, met ínbegríp van t$ree, díe geweígerd vrerd"" ¿ãor de pe.rio-
dieken üTaarvoor ze besternd latenu heeft ALtinforn verzarneLd en opnieuw ge-publiceerd in eeu persoverzicht, dat ín het begin van dít 5aar is versche-.I¡erlo IIet ís niet onze bedoelíng op aL díe verschÍ1Lendã meningen ín tegaan. lalij wí1Len ons híer slechts bezig hourlen met een hardnekkí[ nísver-
stand $¡aaraan een aantal krítíci van rt boek ten prooí bLijkt, een misver-stand, dat tt duidel"ijkst aan de da¡; is getreder, in 

".n ooãt"í.r"o een ze-kere l(oen Raes in het "VLaamg ifarxíËtiscü ri5aschrifrr'rr"n Sttii 1983, maardat_herhaatdeLíjk, nu eens in d.eze, dên weer in gene.ro"* oid,riLt. Ì.Ie be_doeLen heË misverstand, dat het de spontane, ,ial wil zeggen zeLfstandige,strijd van de arbeiders zou ontbreicän aan ánigerlei voim van org¿rnisaËiåen dat dít de zr¿akËe zou zíjn van iedere spontaäe aktie,In het bedoeLde opstel" steLt Koen Raeã de vraag, of spontaan gevormdestakingskomuiteets, die van tt toneel-verdwijnen nadat ¿e ättie is afgeLo-pen ehet alternatíef zijn dat de arbeidersklãsse noet realiseren tegenoverde r¡ereldomspannende maãht van her kapiraaL?. ,'Ir',, 
"";;;;;a-ni5 "I"r, ut,"is een níet-permanent.georganisàerde arbeideisklassà nog oref ,nmachrsfakror ín de strijd tùssen arbeíd en kapica"ii-r."''5e zon-der goed georganiseerde sËakíngskassen de slríjd weL voîhouden



-2-

en er toe komen dat de doelstelLíngen ook werkelijk worden be-
reikt?"
trrlaarmee men hier te maken heeft is de kritiek van iemand, die Èen on-

rechte meent, dat in het boek rreceptenr r¡orden aangedragen voor iets wat
de arbeídende kl-asse zou m o e t e n real-iseren. Dat is niet het geval-.
Ðat de kriticus het niettennín z6 ziel, wordt - menen &tij - daardoor veroor-
zaakt dat hij zích het werkelijke doel" van de auteurs - her analyseren van
de werkeLijkheíd zonder meer - eenvoudig níet kan voorstellen. Ðe vraag
hoe of dat kont zull-en wij aanstonds trachten te beantwoorden. Eerst r,¡i1-
len wij er met de grootst nrogeLijke nadruk op wijzen, dat tt verschil tus-
sen de tradítioneLe 0arbeidersber+egínge en de zeLfstandíge bewegíng der ar-
beiders níet híerin bestaat, dat eerstgenoemde zích zou kenmerlten door een
goede organisatie die bij de tweede zou ontbreken. Het volstrekte tegen-
deel zelfs is waar.

Bij het zelfstandíg optreden van de arbeiders, bíj spontane akties,
bÍj zogenaamd rwil-dee stakingen, ís er weL degelijk sprake van organisatie
en wel van een organísatie die zich veel- beter en veel doeltreffender ge-
toond heeft dan de traditionele"

Geloven Raes en zij die denhen zoal"s hij, dat de arbeiders die in
1972 ín Engeland het bedríjf van Físher-Bendíx bezeÈten, spontaan en ge-
heel buíten de vakbeweging om, node een torganísatier ontbeerden? 7,e otga-
niseerden hun sËrijd effíciänter en doeltreffender dan welke vakbond ook
het ooít had kunnen doen" In het bedrijf r,rerden ieriere dag vergaderingen
van a 1 1 e stakers gehouden. Daar werd besproken \üat voor talcen er te
vervulLen lÀraren, daar werden opdrachten aan het gekozen stakingskommitee
verstrekt, daar werd uítgemaakt wie er aan de beurt hraren om te posten,
wie er voor de naaltijden moest zorgen, hrat er gedaan noest v¡orden om te
voorkomen dat, maehinepark en voorraden zouden ¡¡orden weggesLeept en ver-
kochÈ. En door dat al-les werd íedere werker en werden ook de bij de vergÍr-.
dering betrolcke familieleden gestimuLeerd. A1len, mannen, vrouwen en
kinderen, hadden het gevoel dat de stríjd hun eigen stríjd,wase een strijd
v¡aarin aan iedereen een eigen taak en een eigen veranÈwoordelijkheid r¡as
Ëoebedeeld,

GeLoven Raes en zíj die denken zoals hij, dat de arbeidsters díe in
1972 een schoenfabriek í-n het Engelse Fakenham bezetten en vervolgens toen
de vakbewegíng ze in de steek líet, zê.Lf. aktíviteiten ontwikkelclen, het
zonder organisetie stelden? De vrourren gebruikten de in de fabriek aanwezí-
ge leervoorraad om leren vestene ceintuurs, tasjes en dergelijke artikel.en
te maken en verkochEen deze nadat de bond gewei¡;erd had om stakingsgeLden
uit te keren. Dacht Raes, dat je zorn verkoop zonder organisatie tõt een
succes kon maken? Dacht Raes daL je maanden lang zoen fabriek kon bezetten
zonder de voedselvoorziening, de sl"aapgelegenheid, het posten, enz. enz"
te organiseren? Laat hem zijn Licht opsteken bij de arbeiclsters clie in Qua-
regnon in de Bel-gische Borinage iets dergelijks deden nadat ze tt textiel-
bedrijf r¡aar ze werkzaam ríaren hadcten bezet.,

I,Iat bedoeLen Raes en zij díe zí.jn opvattingen delen, rlanneer zij vantgoede sLakingskassenr spreken? BedoeLen zij soms die stakíngsk""s"ã di"
de bonden weigerden aan te spreken omdat de door de arbeiders ondernomen
aktíes niet strookten met het bondsbeleid? In l97l staakte het personeel
van de Britse posterijen zes weken lang zonder dat de bond (de door Tom
Jackson geLeíde Union of Postal T'lorkers) ook maar een penny stakingsgeld
uitkeerde. En dat $tas nog r¿el een officiäLe staking, tot op iret moment dat
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Jackson, zonder ruggespraak met de arbeiders, de staking wílde opheffen"
De BrÍtse nijnwer[ãrs hebben liet - op het moment dat wij dít schrijven -
nog veel Langei dan zes r,reken volgehouden" En dat niet dank zíj de rgoede

stãkingskast-van de Ìtratíonal Uníon of l,fÍneworkers (díe geen stalringsgeld
uitteeit), maâr dank zij de s pon t ane organisatievansteunkormní-
tees, dank zíj het organÍsatietalent van ontelbare mijnwerkersvrouwen die
maatiÍjaer, *r"tãorgen, gaarkeukens hebben ingerícht en een zelfwerkzaamheid
hebben ontpl,ooid ãoaLs men nimmer heeft kunnen waarnemen bij akties die ge-
heel- en al door de vakbondsbureaukratie werden opgezet en ondernonen en de

bondsLeden måar rustíg hadden af te ïtachten üraÈ of de heren aL dan niet
verríchten.

Raes spreekt over reen níet-permanent georganiseerde arbeidersklassel "

Hij heefr er blíjkbaar geen noËie varr dat de arbeídersklasse - gevoig van
de best,aande produktieveihoudíngen - in de bedríjven egeorganiseerdo ís en
dat deze torganisatíeî van heel" wat grotere betekenís ís dat het Lidmaat-
schap van de een of an<lere bond, waaraan kontributíe wordt afgedragen maar
die I zoals uit her boek van Jansegers en Van Bogaert blÍjkt - zich op be-
slíssende momenten víerkant Èegenover de arbeíders opstelt. Het bLote feit
dat arbeiders elkaar dageLijks ín de bedrijven ontmoeten, daar met elkaar
in kontakt zijn (een lcontakt dat veel inniger ís dan hun onderLíng lcon-
takt aLs bondslíd) is een machtsfaktor. Het is een permanente machtsfaktor"

In de bedrijven gaat het om konkrete zaken en direkte belangen, die
aLle arbeiders raken" llet gaat níet om de vraag of Trotski gelijk had dan
weL staLin, niet om de vraag of er een Onze Lieve Heer bestaat, niet over
l{ao of Nícaragua. Het gaat om dingen ÌÀraarover de arbeiders hetzelfde den-
ken, niet over zaken waaromtrent zij van mening verschil-len. Het gaat, aLs
er strijd gevoerd wordt, altijd om íets waar ze allemaal op eendere
wíjze bij betrokken zijn. tlet is niet hun ideologische eenheid waardoor ze
strijdvaardíg worden, maar het is de noodzaak van de strijd díe hen tot
een eenheid smeedt" A.Ls die strijd voorbij is treden de ideologische en de
levensbeschouwelijke verschilLen úreer levensgroot op de voorgrond. Dáár
f.igt de oorzaak, dat de organisatíe die zij zich ten behoeve van hun ze'["f.'
stãndige strijd hebben geschapen na de strijd ophoudt te bestaan" tlet niet
permanent zijn van die organisatíe is geen rreceptu, níet iets daË nage-
itreefd of gepropageerd wordt, het is doodsimpel een realiteit, dat ieder-
een kan waarnemen" die bereid is om de werkelijkheid onder de ogen te zien.
Een verklaring voor deze werkelijkheíd vormt het feit, dat arbeiders nu
ee¡rmaal. voor hun materiäl"e belangen strijden (gelijk andere kl.assen trou-'
wens 6ók doen) en niet warm Lopen of in het geweer komen voor ídeeäno wen-
seLíjkheden van politiekeLingen of ideaLen"

l"faar val.t er, vragen Raes e"s. zich af.r met de niet-permanente or$a-
nisatie van de zeLfstandige strijd wel- iets te bereíken? De vraa6i ís na-
tuurlijk zonderling, omdat ziJ die haar sÈellen van meníng zijn dat de
zelfstandige oftewel spontane strijd in het geheel geen organisatie kent,
dus ook geen niet-permanente, llaar afgezien daarvan kan worden vastgesteLd
dat er met zelfstandige akties heeL vaak veeL meer bereikt is dan meL de
traditionele, en wel om de eenvoudige reden dat zel.fstandig optredende at-
beíders een macht ontwí.kkelen die de vakbeweging - als instituut van de
burgerlijke samenleving - nu eenmaal níet ontwíkkeLen kan.

Heeft de vakbeweging \,rat noemenswaardígs bereíkt toen de werkgelegen-
heid bij de Bel-gische Boelr¿erf of bij het NederLanclse bedrijf van de Bi'{KA

ín Breda op het speL stond? Het antr,roord luidt ontkennend. Maar de arbeid-
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sters díe de schoenfabriek te Fakenham bezetten hebben, evenals de arbeí-
ders van Fisher-BendÍx, hun werkgelegenheid r^reËen te behouden" Dit voor-
beeld zou met vele voorbeelden van succesvolle Îr¡iLder stakíngen lcunnen
worden aangevul-d. Over offíciäle akties - men behoeft het boek van de twee
Belgen slecht,s te lezen -. moet het oordeel ongunstíg Luiden en wat voor
Belgili geLdt, dat gel-dË voor landen als Engeland, IÏederland, Frankrijk en
DuítsLand, alsmede voor de Verenigde Staten ín gelijke mate.

Met het btrvenstaande wiLlen r4¡e geenszíns betogen, dat zeLfstandig op-
tredende arbeiders altijd resultaten boeken" I'faar Ì^raarom er persé betere
resultaten zouden kunnen worden geboekt met organisaties die er gestaag op
uit blijken te zijn de strijd te vermijdenu te temperen of zo sneL moge*
lijk te beäindigen, dat is íets dat men ons niet <luidelijk kan maken.

Hoe komt het dat Raes èn zí.j die denken zoai.s hij, zich geen andere
machtsontwikkeling van de arbeiders kunrren voorstellen -Can met behuLp van
de oude, traditioneLe cirganísaùiese qraarop ook zíj kritiek hebben en !¡aar-
van zij moeten toegevênþ dat øíj zích lnderdaad zo opstellen als in het
boek van Jansegers en Van Bogaert t¡ordt bêschreven? De oorza¿k is deze,
dat zij er meníngen op na houderf omtrent de wí.jze hraarop de stríjd van de
arbeidersklasse zo:u noeten !üorden gevoerd errde
ogen sluÍten voor ctie strijd zoals híj werkelijk gevoerd w o r d È . Ze
gaan níet van de werkel-íjþheid uít, maar van dat wat volgens hen zou moe*
ten zijn" De vakbonden zouden rmínder reformistischr moeten rrrezerL, ber,reren
zêc z.onder zich rekenschap te geven van wat díe bonden in feite ziJn en
!,rat hun funktie is in de kapitallstische maatschappij. Strijdorganisaties
zouden permanent moeteir zÍjn, menen zij, zonder zich het hoofd Èe bfeken
over de vraag r,raarom dat níet eo is, zonder zich - anders gezegd - de sim-
pele vraag te stellen, :üraa.rom êr geen strijdorganisaties zíjn op het mo-
ment dat er €ieen openLíjke strijd wordt geteverd

Iedereen die de lir rorezen butgerlijkc struktuur van de oude arbeÍders-
beweging vergeLijkt met de strukiuur varl de zelfstandíge beweging der ar-
beiders en toÈ de konkLtisÍe komt dat de laatste iets geheel anders verte-
genwoordigt, verstoort 't beeld, dat, de bedoelcle Lieden van de c¡ude arbeí-
dersbeweging erop na houden en koste waL het kost ¡¡ensen te behouden. DaË

beeld eehter zal, deze krampachtíge pogingen ten spijt, vergruísd worden,
niet door kritische en realistísche waatrnemers, maar door de zelfstandige
arbeidersbewegingo liever gezegd door de beweging der arbeíders die noch
van enige mythe, noch van eníge traditie, ook maar een stuk heel zal Laten.

EEN ERG BITTERE S14AAK I}I ÐE 1{OND

Op maandagavond 28 januari vertoonde de VARA ín het Ëelevisi-eprogram-
ma otDe onderste sÈeen:i een interessante fílrn over de mijnwerkersstaking in
Groot-Bríttanniåi. Na afloop van de ber¿usËe dokumentaire verscheen er een
oproep op de buis. Aan sympathisanten werd gevraagd om fínanciêle steun
voor de Britse kompels op een speciale girorekening van de FNV te r^riLlen
storten. tJij hebben van deze oproep een erg bittere smaak in de mond gekre-
gen, Een oproep tot financiäLe hulp * notabene op een erg laat tÍjdstip -
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daarhad deFNVgéénmoeitemee" l4aar p r ak t i s ch e steunaande
stakenden heeft zíj volslagen laten afweten, ofschoon er om die steun - ín
de vorm van een weigering om koLen naar Groot-Brittanniåi te vervoeren - op
meer dan één tijdstíp door de Britse míjnwerkers is gevraagd.

De ootzaak van deze tweesl.achtige houding van de FNV - weigeren om de
voor Engeland bestemde kolen in de []ederLandse havens besmet te verkLaren,
maar we1 wat geld te sturen en een oproep orn gel"del"ijke steun te doen -
moet men natuurlijk zoeken in het feít, dat de !'NV, net als de Britse TUC,
eigenlijk tegen deze staking van de Britse míjnwerkers ís, maar dat niet
openlíjk kan verkLaren vaû,/ege de achterban. Die rnoet door heÈ zenden van
een paar centen blijven geloven in cle internatíonaLe soLídariteít van de
FNV. Dus aan de ene kant wat geld naar de mijnwerkers sturen, maar aan de
andere kant vooral de kruídeniersdochter ín Groot-Brittanníi! geen stro-
breed in de weg Leggen. Vakbondsstrategie noemt men dat, l,faar r^rat Ís er an-
ders van dergelijke instítuten van de burgerlÍjke maatschappij te rrerr^rach-
ten? Zeker geen wezenlijke steun aan strijdende arbeiderso

INA BROUÌ'tER, EEN TDEALTSTE ZONDER EEr{

ï^tERKEL IJKE MAAT S CHAPP IJV I S 1E

Als tt tv-progranma rHet onderhoudo, dat zondagavond 17 februari j.L.
door de VPRO werd uiËgezonden, 6én ding aan het licht heeft gebracht, dan
ís dat ongetwijfeld weL dit, dat Ina Brouwer, de voorzitster van de CPN-
fraktie in de Tt¡eede Kamer en de parlementaire woordvoerster van deze par-
tij uret recht een idealiste kan r¡orden genoemd, maar met evenveel rlcht
een politica, die het volstrekt ontbreekt aan íets wat ook maar enígszíns
zou f.ijken op een maat,schappíjvísie. Tijdens een vraaggesprek van ãe in-
dringende intervieLrer Ï.ffun Kayzer gaf zij blíjk .run uetr opvaLlende zwakte
voor !¡at betreft de fundering van haar, soms uitermate naíàve, ínzíchten"

Nu is een dergel"ijk idealisme en een daarmee gepaard gaande zrvakte on-
der polítici geen uitzondering" llaar zíj viel-en bij dit vraaggesprek des
te meer op doordat heÈ hier een van de voornaamste representant,en betrof
van een partij, die in heÈ verleden er herhaaldeLijk prat op is gegaan dat
zíj haar beLeíd op een maatschappelijke analyse ur, dãrr"rn- gekotpãLde vi-sie zou baseren. I.Iat cle CPN ook ooít geweest moge zíjn - "tt 

ãlu àän partij
díe voor de belangen der arbeíderskl"asse in het-kríjt trad hebben wij naai
nooit gehouden - vandaag de dag is zij bepaald níei meer dan een verzame-
líng van door bepaaLde verschijnselen verontrusten, díe de samenleving zou-
den r.ríLLen hervormen n¿lar het beeLdr dat zí: zích van een îídeale ñuut-
schappijl,. hebben gevorrnd. ',

In het onderhoud dat [Iim Kayzer met Ina Brouweb had kwam heË kapita-LisCisch karakter van de samenleving en hrat dan wel het wezen daarvan uít-
maakt aL evenmin aan de orde a1s de strijd van de werkende klasse díe rnen
aLom kan waarnelnen" op de vraag van de heãr Kayzero of de onclerdrukten díezich aan bepaalde machtsstrukturen hadden ontwórsteld, vervolgens níet al-
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tijd wederom aan diezelfde machtsstrukÈuren werrJen onderworpen, ân.Èrnroordde
Ina Brouwer, dat het tniet dezelfder måcht,sstrukturen ïraren en dat er rin
Cuba en Nigaraguar - oür een voorbeeld te noemen - toch echË wel iet.s an-
ders r¿as ontstaan dan voorheen" liaar toen Kayze'r haar inclríngend vroeg of
het in RusLand niet op díe wijze Ì¡ras misgegaano zei Ina Brour¿er n i e t ,dat de feodale machtsstrukturen door de kapitalistische ü7aren vervangen.
Over t t maatschappelijk karakter van de zo te hooi en te gras genoemde om-
wentelingen werd niet gesproken.

lfaar wêl uitvoerig op werd ingegaan, dat waren de maatschappeLijke
verlangens en r¡Iensen van de CPN*nieuhre sÈij1, die heel duidelijk verlan-
gens en qtensen bl,eken. Van eníge opvatting omtrent maatschappeLijke ontv¡ik-
kelingen of noodzakelijkheden geen spoor. Uít de vragen van Kayzer viel on-
miskenbaar diens burgerlijke gerlachtegang af te leiden" Inplaats van dat
zij dat aantoonde wÍst Tna Brouwer er geen raa<l mee. Toen Kayzer vroeg Ìrat
of de reden was, dat de CPN de arbeiders in de wapenindustrie niet opriep
tot verzet en een vergelijkíng trok met het verzet van de CPN gedurende de
bezettingsjareno zei Ina Brou¡¡er weliswaar, dat die twee dingen niet verge-
l"eken konden worden, maar ze maakte niet duídeLijk ïi7aaron. Op de vraag wat
zíj aLs haar voornåamste vijand zag, antwoordde Ina Brouwer níet thet lca-
pitalismel of tde heersende klasset, maar rde bewapeningswedloopt, hetgeen
voor Kayzer de aanleiding vormde om zijn zojuist !üeergegeven vraag omtrent
de mogel-íjkheden van veruet te stelLen"

Uít konkrete vragen omtrent Oost-Eueopa bleek, dat Ina BRouwer weLís-
r¡aar kritisch staat tegenover de verhoudingen ín Rusland en Polen, maar
dat om soortgelijke redenen aLs de eerste de beste burger er kritisch te-
genover staate zonder begrip ervoor dat de situatie aldaar - die Ina Brou-
hTer nog trachtte te relativeren - voortspruít, uit het feit dat in Oost-
Buropa, net als hier, het kapitalisme de heersende produktiewij ze ís. Ina
Brouwer beaamde volmondig, dat Stalin teen massamoordenaarr is geweest.
zonder Êe beseffen dat met deze v¡aarheid omtrent de ontwikkeling in Rus-
land niets naders wordt. beweerd en zonder te konstateren dat vrijwei over-
aL elders kort of lang geleden massa-moordenaars zijn opgetreden"

Ilat Kayzer de inÈerviewer en Ina Brour¡ero de geinterviewde, met el-
kaar gemeen hadden, hras de opvatting, dat verzet. tegen uitbuiting en onder-
drukking een kwestie van het vereiste rbewustzijnl ís. Dat maatsóhappelij-
ke hervormingen tot stand komen door akties, die Ín het geheel niet als
strijd voor maatschappelijke verandering, rqaar als strijd vãor rlirekte ma-
teriäle belangen worden gevoerd, dat Íag buíten beidei geziehtsveld. Ina
Brouwer bleek ¡¿eL te beseffen, dat kollektieve strijd íets geheel anders
is dan individuele aktíe, maar zíj zag toch al-lerminst scherp daÈ zodra er
van kolLektieve strijd, d"w"z" de strijd van een groep of een kl-asse spra-
ke is, het individu boven zlchzeLf. uitstijgt ãn arbeiders Ëot daden in
staaL zijno üIaarvan ze nooit, hebben gedroomd" Beu massaber¡egíng beschouw-
den zowel Kayzer als Ina Brouwer aLs iets dat mogelijk tËe verï¡achtent was.
Dat massa-bewegingen juíst aLtijd ónvenvacht zich voordoen ontging beiden.

Dat wij in een klassemaatschappij leven, een samenleving waarin de
klassentegenstel-1-ingen de achtergrond vormen voor het menseLijk handelen,
dat kwam in het onderhoud geen moment Ëer spralce. Ifél, dat de CPN om \^¡aË
voor re<len dan oolc naar een betere samenleving streefde, rvaarin de mensen
zích rbroederlijker' en 'zusterlijkert Èen opzichte van elkaar zouden ge-
dragen" Toen Kayzer opmerkte, dat het met de 'broederlijkheídt binnen de
CPN toch nímmer erg best gesteld r¡ras geüreest, gaf Ina Brouwer dat, na eni-
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ge aandrang, wel toe, maar ze merkte op, dat het Ín de CPI{ niet anders $ras
dan in andere partíjenr rtaar ó6k mensen werden geroyeercl. Dat topposítio-
neienf in de CPN net de meest vuíge L¿rster *"rã*r, ächtervol.gd en strrk ge-
n'aakt, dat probeerde zij zoveel nogeLijlc te bemanteLen.

Tíjdens fheÈ onderiroude maalrte Ina Brouwer l-ioe Langer hoe meer cle in.-
druk van een schuchËere scholiere die door een strengã examinator aan de
tand r.rordt gevoel"d en wíer lcennis van zaken eerder uitãret oppervlakkig ís,
dan dat zíj enige díepgang vertoont" I(enneiíjk ís Ina Brouwur^op haar best-ín het parlement achter dã interruptiemíkrofãon of op het spreelgestoelte"
maar val't zíi door r.le mand a1s de maatschappelijkà achteigrond van haar
denkbeelden en idealen ç¡ordt doorgeprikt. ¡e- ve¡:klarin.q ziän røíj hierin,dat Ina Broul¡er de exponente is van een partí.j, die geãn enkele aanslui-tíng heeft r1et de sLrijdende arbeiderskLasäe; ãá" paitij díe rteae klasse
wel wil" manÍpuleren, maar terÌríLle van doeleindetr *tt ¡""lrevÍngen die al*lermínst in haar beLangen wort,elen, doch hun basís hebben ín turgerLijke
verhoudingen" De CPN zou çrit len clat de arbeíders de maatschappij vãranaãr-
den overeenkomstíg de door deze partij gekoesterde ídealen en" íã"eätr. oat
ideeên zich in de geschiecienis nãg "fliJd geblameerd hebben en dar de v¡or-steling voor de materíäle kLassebelãngãn van de arbeiders de notor der
maatschappelijke verandering ís, daarvooi ís zor¿el. de Cpll al"s Ina Brou-
r¿er doof en l¡Lind.

HET T{APEN VAN DB UITSLI}lTING

op een studiedag op 7 februari in A¡nsterd,am gehouden bLeek dat onder-
nemer$ er over denken orn bíj arbeidskonflikten over te gaan tot uitsLui-ting" NÍet alleen ats reãktie op een zogenaannde spêerpunt-slakingo maarook als of f ensief ht¿rpen_ om bepaalde eisen van cle ondernemers lcracht*úij Êezetten".volgens De tlaarhe'id var B februari, waaraan rvij dí.t berícht onile*nen' zei S. Nieuwsma, sekretaris arbeídsúerhoudir,g"rr-.rrr, ¿à-ãnristefijke
ondernemersbond (Ncrd), zich te lcunnen voorsüeLlen ildrt er zich in de tãe-komst omstandigheden kunnen voordoen waarbíj je van aut riJ¿"1 gebruikmaakt. En wel rtanneer de vakbond stalcingen uitròepa op vítaLe punten vTaar-bíj ze net een minimum aan stakí"rrg",rr*r toch een heei bedrijf stiLl"eggen,of aLs je een derde partij bent, ãie door een staking eraerä grote schadei.ijdt."

T'Iaarschijnlijk dacht Níeuv¡sma bij clÍt Laatste aan de LoonkonfLiktendie velen dít voorjaar in de Rotterdanãe haven verwachten. op zo,n maníergebruilct kan een uitsLuiting åan arbeiders ciíe denken dat de krísÍs voor-bÍj is en dat de lonen weer õmhoog kr¡nnen¡ nog eens hun pl-aats lerenl on-deraan in de naatschappij, werken en je u,át häuden. t{aar er zijn nog r.rijd-sere perspektieven. Volgens Fase, een hoogleraar rechten uii ansierdám,kunnen ondernemers onderhandelingen over doãr hen eventueel ge'rrensÈe ver-slechteringen in de arbeí<lsvoorriraarden kracht bíjzetËen rloor" uitsluítin*gen' Fase had bedacht dat de vakbonden zuLke onãerhandelingen waarschijn-l+jk zouden probererr te reicken"Door in clat geval- op grote schaal arbeidersuIE te hongeren eouden de ondernemers tot wat srroed kunnen manen. Iolat zaLdeze professor trots zijn geweest dat hij dat ,o* "t kon bedenken"
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Pont, de nieur¿e baas van het FIJV, die op dit soort bíjeenkornsten van
de heersende klasse ui.teraard niet onEbreekto sLoeg claarentegen de schrik
om het harl. Ni.et omdat hij zich realiseerde wat voor ellende deze op twee-
spai"Ë via uithongering gerichte taktiek teweegbrengt" lr'tee, uítsluitLng z.ou
leiden "tot onnodige esealatie van het conf 1ict", zoaLs De l,taar\teíd zíjr-
woorden weergaf. Daar kon hij wel eens gelijk in hebben, Zeker nu het le-
dental van de bonden zo scherp terugloopt, zaL inet voor hen nog moeilijker
zijn akties in toom te houden" Het tekent echter het cynísme van dít soort
bestuurders dat ze zich vooral daar druk over maken"

l'let het bovenslaande zouden r¿e hebben volstaan, als er in het verslag
van deze studiedag in De ï./aa!'heíd niet het volgende verbijsterende zinne-
tje had gestaan: ltDi.t ondernemers?napen ie noodt eerder dn. IVedeyLand ge*
bruíkt. tt !'leergeven van de historische feiten zoals het rJe partíjlijn van
dat moment het beste uitkomt is niet nieuw voor de CPN" Dat bLeek enkeLe
jaren geleden maar rreer een.s naar aanleiriing van de diskussies over het
door Marcus Bakker geschreven råpport rtDe CPll dn de oorLogtt: zo ben je een
gevoerde proletarische verzetsheld en Can blijk je plotselíng een Bngelse
spion te zijn, I{et huidige partijbelang bij de zojuist geciteerde nonsens
is ons niet duídelijk; waarschíjnlijk kent de redaktie van De WaaxLteid de
geschiedenis ger^roon niet" T,le zouden haar r,¡illen aanraden om er bijvoor*
beeld de vol.gende boeken eens op na Èe lezen.

Tn trUen eew¡ sociaLe pnobLematiek't schrijf Ë Hoefnagels op bLz.l22 ð,at
over de jaren 1904 tot 19t7 het totale åantal door uítsluiting .¡erloren
arbeidsdagen meer dan de helft heeft bedragen van dat wat bij stalringen in
dezelfde periode verLoren is gegaan. 

"
.iTaar aanleíding van een staking van sígarenmakers ín Amsterdam ín lB73

r¿erden in een aantal steden vele honderden sígarenmakers uitgesloten (zie¿
B" Bymholt, Geschiedení,s der a.rbeídersbewegdng in llederLandu bLz. 153-156).

Ln lB90 r¡Ias er een stalcing bij het textielbedríjf Ter Kuile en içfors-
man in Enschede" De kersvers opgerichte fabrikantenvereniging ging tot uit-
sluiting over" Deze uithongeringsmethode i,¡errl al- snel een van de handels*
kenmerken van de Tr,rentse textielfabrikanten. In het reglement van de 5n-
schedese vereniging $rås opgenomen dat a1s bij êén aanp¡esloten onder¡.emer
gestaakt werd na verloop van bepaalde tijd uitsluiting van arbeiders bij
de andere leden volgde. De sËaking van 26i arbeÍders van de firrna Menko in
Enschede in mei 1910, beantwoordden de fabritianten met een uitsluiting van
8.000 arbeiders in juli van dat jaar (Hoefnagels, blz. 122). 't Ðieptepunt
r¿erd bereikt ín 1923" Ilind okËober riepen de vakbonden een staking uit bij
de fabriek l(remersmaten in llnschede.. Eintl december van dat jaar r¡raren on-
geveer 22.}At textielarbeiders werkzaarn bij 39 'oedrijven uitgesloten (zie
I,tr. Al-bers¡ ê"â. I4arges uan de uakbeuegdnç|" een anaLyse (tan de hand uan de
T'uentse Katoenstakingen in 1"923*1.924 en 1.93L-L932, Den i{aag 1892, blz" 63
en 64).

Hieraan was in l891 een uí-tsluiting van landarbeiders in Het Bildt
voorafgegaan (nymho1t, blz"70S), In 1906 r,¡erden in Groníngen sigarenmakers
uítgesloten (I{oefnagel-s, blz"l25), het jaar daarop overkwam dit sigarenma-
kers in Bíndhoven (Hoefnagelsu bLz" 123)"

De i-aat,st.e uítsluitíng die r¿e hier u¡illen noemen en voorzover ons be-
lcend de laaEsÊe die in ìiiederland plaatsvond, was de uítsluiting van de mo-
dern georganíseerde Landarbeiders in Oost-Groníngen ín 1929 (zie: J. lÍeu-
lenkampu 'rVúe udLlen boas bLíeuent¡, de oostgtaningen Landarbeidersstaking
uan L929, Groningen, 1983, blz" lB)"
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l'iet deze - kleine - opsonming hrordt, o"i. voldoende aangetoond dat tiet
$rapen van de tritsluiting ín llederl-and herhaaldelíjk gehanteerd is, Dat de
cndernemers er, in NederLand aLthans, na de 2e wereLdoorl"og praktísch niet
naar hebben gegrepen spruit natuurLijk al"l.errnínst voort uít een soort vanrmorele afkeer?. In tijden van ekonomisch herstel of van ekononische bloei
is het een ttTeesnijdend zwaard" fiíj díe er in een dergelíjke tijti naargrijgrt Loopt grote k¿ns in eigen vlees te sníjden" Bij dalende konjunkËuur
liggen de zaken natuurlijk anders. overigens is de icapítalistische aaat-
schappij heel wat gekompLiceercler geworden dan ze was in de eerste tiental-
len jaren van deze eeu!ù. ArbeidskonfLíkten - men denke maar aan de stakíng
bij de PTT ín de herfst van l9B3 of men l"et,te op de Britse míjnwerkersstai
kitg - hebben st,eeds meer de neigí.ng een groot gedeelte vatr àe maatschap-píj te treffen. Ze worclen daarbij zoweL noor onãernemers als voor vakbon-
den steeds moeilíjker te tbeheersen', Het is bepaaLd niet uítgesLoten, dat
het Nederlandse ondernemerdom naar het midrlel van massal.e uiisi.uitíng za:t
grijpen in de naast,e Èoekonrst ofschoon anderzíjds een aantrekkende kon-junkuuur hen daarvoor huíverÍg za\ maken, zekãr omdat de gevolgen thans
wel eens niet te overzien zouden zijn

T{AT VOOR SUCCESSNN BOEKTE ATTLBE'S TN

194 5 GEVOR}"IÐB LABOUR.RAGARINC?

Kort geleden zijn in Engeland tr¡ee boeken verschenen, <tÍe aLlebeí han-
delen over de hístorísche betekenis van de Labour-regering <líe terstond na
het einde van de tweede werel.doorlog onrler Leiding van Attlee in Groot-
Brittanníä werd gevormd en díe van 1945 tot lgsl aan Ît bewind is geweest"
Aan deze boeken heeft de Arnsterdamse professor Ïless in N\CftlandeLsblad een
uitvoerige bespreking gewijd. Hij beËoogt daarin, dat r¡et de verkiezings-
overr'¡inning van Labour ia de zomer lran t45 inderdaad een nieuw tíjdperk ís
begonnen. In een tíjdsbestek van ongeveer zes jaar werden beLangrijte l-¡er-
vormingen doorgevoerd, werd de ¡i¡elvaartsstaat geschapen rnet zijn eindelijk
tot een eenheiC gebrachte stelsel van socíaLe verzekering en met zijn na*
tÍonale gezondheídszorg" Er waren, zegt de recensent, nog ve1.e andere suc-
cessen' zoaLs de nationalisering van oú.geveer twíntíg procent van de Brít-
se índustrie en een dekol"onisatie"

Professor Hess vrijst, erop, dat zeLf,s volgens de conservatieve po1-iti-
cus Harol<l ÏfacMillan, de regering-Attlee een van de bekwaamste van de mo-
derne tíjd was" Hij vermeLclt ook dat een van de tr¡ee auteurs (prof" Ken*
neth O. l"forgan uit Oxford in zíjn boek tLabour ín Pouer Lg45-1-951.t) de re-
gering van Attlee c.s. îde ¡neest effeetï.eue üan aLLe Laboun-z,egerdnç¡en tot
nu toe, nrissehien zelfs een Ðan de nteest effeetíeue uan aLLe bril;se rege-
lingqn st¿ncis L832r heeft genoemd. Prof. Hess konstateert daarenboveno áat
l4t^t!uç ert ziin mdnísters de socialist't.sche uísïe niet wezenLijk dìchter-bíj hebben kunnen br.engent,

i'fet dit alles zijn wij het zonder eníge reserve eens. I{eÈ staat vaste
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dat de regering-Attlee bestond uit bekwame en besluitvaardige ïnannen en
vroutren díe in opval-lend korte tijcl een uitermate groot aanËal zeer belang-rijke \tetten tot stand hebben rüeten te brengen" gãt is bovendien zo, dai
de l-eden van deze regering precies wisten vat zíj wilden, zích níet bezon-.
digden aan holle retoriek, geen besl-uíten rr*átt aie zij vervolgens rùeer
ongedaan moesten maken" I'laar wanneer wij dat ¿1les va.ststellen clan is daar-
mee nog geen rroord gezegd over het ¡rrezenlijlc lcarakter van hun successene
dan is nog geenszins verduidelíjkt hoe rhet nieuwe ti_jdperkr dat met haar
optreden werd ingeluid dan weL moet worclen ¿letypeerd"Talelnu, dat tijdperk dient kort. en bondig te worden aangeduid en om*
schreven als het rcoderne kapitalisme" Daarvoor is het dat de iegeríng-AËt-
lee defínitíef de weg heeft gebaand. et AllergrooÊste succes.ran ¿it kabi-
neË bestaat echter hierin, dat het erín is gesLaagd van meeL af. aan arbeí-
dersvíjandig op te treden en nieÈtemin tegeLi.jkertijtl en desondanks de
schijn heeft h/eten te wekken en te berqaren alsof het eãn regering vras clie
in de allàreerste plaats hei oog op het belang van ,le werkendeã gerichÈ
hield" De regering*Attlee bracht de meest rnoderne vorm van beheer"Irrg .rr"r,
de r¿erlcende klasse in praktijk"

O:rder de regering-Atl1ee r,¡erden cle staken<ie mijnwerkers van Criüre-
thorp in Yorkshire gerechtelijk vervcl-gd" onder cle regering-Attlee werden
troepen naar de havens gestuurd zodra de ¡Jokrserkers ín staking gingen. On-
der de regering-AÈËlee werd het leger í-ngesehakeld tijden* 

"ut't 
itaking.ratt

de tankwagenchauffeurs of bij een konflikt in de el-ektriciteitscentrales
dat op een staking uitdraaide" De hooggeroemde nationaliserí-ng rnaakÈe geen
eínde aan de uítbuiting van de mijnwerkers of de staalarbeideis " A1les i¿at
rJe regering-AËtlee deed r¿as het stroomlíjnen van het kapitalisme, Iir Ì¡ras
inderdaad nimmer tevoren in Groot*Brittanniä een regering die zo efficient
gewerkt heef t ten behr:eve v¿n deze- prodrrktieroijze. iloor rt moderne kapita-
lisme boekte zij tt ene succes na het a.ndere met steun van cle vakbeweging"
De vele zogenaamd rwílde' stakíngen díe Groor*irittanniö sindsdíen tt*"it
gekend zijn van dit feitelíjke lcaralcter van r4rat ten onrechte de tarbeiders-
regeringt ¡+ordt genoemd het direkte en onvermíjdelijlce gevolg.

ÏS DE KI,ASSEI{STRIJD TNDERDAAD IETS TIIT

EEN STNDS LANG VERVLOçEN TIJD?

Mag men Hans Pont, de toekomstíge voor::itter van de FNV geloven, dan
is de lclassenstríjd íets uit liet ve.rleclen, uit een reeds tamelljk ver ach-
ter ons liggend verleden zel-fs" I.Ioorden van die sËrekking alihans heefthij begin februari gesproken in een bijeenkornst van I.IeË }ìederlands Studíe-
centrum' al-r¿aar zijn gehoor: bestond uit staf l-eden van onr:lernemingen" Dat
gebeurde weliswaar 

. 
toen híj op een gegeven mornent de aandacht vroeg voor

de sLrijd van de"Britse mijnwerkers, nìaar het leed geen trvijfet aai nij,
toen hij hun stríjd a1s een kl-assenstrijri karakteriseerde., daãrmee te ken-
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nen gaf , dat hij deze beschour,rde a1s een tanachronísmet, aLs iets \¡raarvoor
ín de huidíge samenleving eígenlijk geen plaats meer is doordat de noocl-
zaak ertoe niet meer zou trestaan.

'fHet moeË me'¡, za zeí hij, "van het hart, dar rle opstelling van de(Britse) bonde.n míj doet denken aan klassenstrijd" I(lassenàrrijd? ói" nu¡-
ben we toch al gevoerd? Ja, en ger^ronnen f.ijlct me, bíj cle erkenning van het
algemeen kiesreeht.'o

Op het eerste gezicht is er nauweLijks een vronderLijker uítspraak mo-gelijk dan deze van l{ans Pont. Hât al.gemeen kiesrecht bestaat in Groot-
Brittanniä al ruirn een eeuw, in liederland ruim f:5 jaar. liet is ín een aan-
taL andere mc¡derne industriestaten van ongeveer gelijke ouderdom of ouder"
Meent Pont in aLLe ernst dat daarnnee de klassenstríjrl gewonnen r,¡as? Za ja,
dan kan híj geen andere klassenstríjd op het oog hebben dan die van de ra-
dikale bourgeoisie" Iiaar stríjcl is echter niet de enige ín de schoot van
de samenleving. Naast de polití.eke'u¡orsteling van de burger'lijke klasse en
vooral nadat zij de zegepraal behaaLde deed zích overal de sociale worste-
ling '¡¿¡ de arbeidende klas$je voor" Behalve veLe polítieke konflíkten, díe
de uitbouw van de trurgerlijlce demokratie tot iilzet ha.dden, .hraren er ar-
beidskonflikten, d"w.z. konflikten rlie voortspruiten uít de arbeidsverhou-
dingen, uit de verhoudingeno cloor nensen irr hãt produktíeproces aangegaân,
uit de tegenstelLíngen díe aan deze produktieverhoudingen nu eerïnaaL onlos-
makelijk kLeven.

Dat deze arbeidskonfLikten, konflikten üussen de arbeidencle klasse eri
de vertegenwoordigers vån het kapitaal, sinds de invoering van het aLge-
meen kiesrecht, niet verdÌrenen zijn, ín tegendeel juíst g"otr"g ín aanialzijn toegenomen, dat net andere woorden of a. klaãsenstrlSa .roòr de burger-
lijke demokratie een ándere klassenstrl5a ir gevolgdo áun klassenst,rijti
díe zich keert tegen de burgerlijke produklíeverñoudíñgån, of liever gã.-
zegd, die de burgerLijke produktieverhoudí.ngen aantast ook rlan wanneer destrijders zich daarvan nauÌ¡Ielijlcs ber¿ust zijn, is een onweerlegbaar feit.

Dat Hans Pont aLs vakbondsman, ja, juíst aLs vakbondsmano c-laarvoor inhgt geheel geen oog heeft, dat híj uitsl.uitend de vorige klassenstríjdzíet, níet die welke thans gevoerd wordt als klassenstrijd herkent, is bã-
paaLd níeÈ zo verwonderl.ijk al"s op het eerste gezicht vel schijnt. Het ís
een gevolg daarvan, dat de vakbeweging een instituut van cle burgerlíjke.
maatschappij is en dat díentengevolge het tarbeidskonfliktt voor ¿ie vakbe-
vreging een totaaL andere betekenis tieeft dan voor de arbeiders. De vakbewe-ging ontkent eenvoudig, dat een geschil- over lonen of arbeídsvoorwaarden
de inzeË van een strijd zou wezen, wat het voor cle arbeiders al is nog eer
het konflikt goed en r¿el is uitgebrolcen" Voor cte arbeÍclers behoort strij<ltot de onontkoombaarheden r¡aartoe zÍj worden genoopt; het behoort tot he¡
wezen van de vakbeweging dat zíj de stríjd dí.e zij verníjden wíl ook ní.etals zodanig wi1 karakterí.seren. KLassenstrijd.? Iets van het verleden. In
de parl'ementaire dernokratíe kunnen zich hoogstens konflikten voordoen díe
aan de onderhandelíngstafeL moeten worden opgel.ost, ber,reert zíj 

"
"trrle hebben", zo verklaarde Pont ín däãelfde bijeenkomstl "antennesvoor de gevoelígheden van vrerkgevers"" Ðíe hebben de ãrbeíders níet" Arbei-ders hebben lak aa¡r de gevoeligheden van werkgevers, die van hun kant ¡im-

mer-cie gevoeligheden van arbeiders hebben ontãien. De vakbewegíng en de ar-beiders bewegen zich niet in hetzeLfcle vl"ak. Ðat blijkt teLkeãs weer ín depraktijk, ¡¿anneer de bonden en d,e arbeiders tegenover elkaar staan; hetblijkt ook uít de woorden die vakbondsfunlctionarissen aLs pont laten horen.
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RONALD REAGAT'I OVBR HET SANDINISTISC}I

BEÌ^lIi'{D IN DE STAAT }IICARAcUA

Op een van de laatste dagen van februari heeft Ronald Reagan zich in
bijzonder krasse bewoordingen uirgeLaten over her Sandínistisch bewínd in
de Midden-Amerikaanse staat Ni.caragua. Tíjdens een perskonferenLie ín het
l^Iitte lluís noemde hij de Sandínistische regering tv¡reed, ge-wel.ddadig en to-
talitairr en eniet door rt volk gelcozene" iJe vraagt je soms afr, "ò voeg-
de hij erâan toe, rwat mensen bedoelen die zeggen, dat het een wettige re-
geríng ís " 

t

Á.ls er ooir één regering in Nicaragua aan Yt bewínd,ÞJas, r¡raarop rroor-
den als 'r,treedrgewelddadíg en totalitair! in iecler opzicht en voor honderd
procenÈ ven t,oepassing r'raren, dan was het r.¡el de regering van de díktator
Somoza, die door de Sandínistische revolutie ten val werd gebraeht" l.{aar
over dat dikcatoriale en beesËaehtige bewind heefÈ R.onald Reagan, noch een
van de voorafgaande presidenten van de Verenigde Staten, ooÍ-t op een der-
gelijke manier gesproken.

Bedoelen wi.j hí.errnee, dat het huidige bewind in Nicaragua níet roreed,
niet gewelddadig en niet Èotalitair zou zíjn? Ons antwoord luidt" dat het
niet wreder, niet gewelddacliger of m6ér totalitair is dan elk bewind, dat
een bepaaLde kl-asse vertegenr,roordígL en de maeht, van die klasse over de on--
derdrukte klasse koste wat het kost r¿iL handhaven" HeË Nicaraguaanse be.-
wind is bepaaLd niet gewelddadiger cJan 't bewind in cle U.S"A" r,raar gepant-
serde regeringstroepen op stakende arbeiders schiecen, lraar de politíe ver-
hoormethoden toepast die spotten met de mensenreehten en waar gelcleur<le
minderheidsgroepen ín de armoewíjken meedogenloos aan bittere ellende r.ror-
den prijsgegeven.

Vertegenwoordígt de ltlicaraguâanse regering, zoals Reagan bevreerde,
het vol"k van ltli.caragua niet? Dat hangË, zeggen wij, rlaarvan af , wat men
meË zotn vage term als ?het voLkl bedoelt. Ðe bevolking van Nicaragrra is,
evenaLs de bevollring van der II.S.A" of de bevolking van Rusland en al-Le ove-
rige moderne staten, verdeeld in lilassen. De Sandinistí.sche revolutie in
liicaragua heeft, evenals de Franse revoluties van de l8e en de l9e eeurv,
de b ur ger i. ij ke klassea¿nheËbewind gebracht. Doordatv6ôrde
overwinning daarvan in Nicaragua de moclerne kiassensctreiding niet goed
zíchtbaar was, leek het erop alsof cle Sandinistische revolutle een zoge-
naamde tvollcsrevolutiet $/as. Na haar zegepraal r,¡erd het <tuidelijk, dat ãrr-
der het Sandinistische l¡er^¡ind de arbeiCerskl¿sse een onderdrukte en uitge*
buite klasse zou blijven" Die arbeiclersklasse vertegenrvoordigt het Sandi-
nistische be¡¿ind niet, zomin aLs rle regering*'Reagan ãe arbeidãrsklasse vande U'S"4. vertegenhToordigt. Bedoelt lnen meË fhet volk' de arbeiders, alszijnde de bijzonder grote meerderheicl van dat rvolkÎ, dan kunnen zo¡¿el de
regering van Reagan (en ztn voorgangers), als cle regering die in heE Krem-lin zeteLt, of die van mrs. Thatcher, van François t{itteranrl of Deng Xia-ping zomin als die van rlicaragua a1s een rvertegenr,roordiging van het volk?
worden beschouwd"

- Wie er, zoals Ronald-Reagan, aan twijfelt of de Sandinistische rege-ring wetr- een wettige regeríng ls , zori zich. af rnoeten vragen in hoeverre <le
burgerLijke regeringen van Frankrijk, GrooÈ-Brittanniä of rtrelk land dan
ook weL wettige regeríngen zijn. r,Iie zich zoiets afvraagt, zou zich er ook
eens rekenschap van moeten gevene dat de maatschappij 
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doch dat de r¿etten op de maatscha¡rpij berusten en dat derhal-ve in een kapí-talistísche, burgerlijke maatschappij trurgerlijke hretten heersen. Legt raän
de maatstaf van d i e ütetten aan, dan is het bewínd ín }licaragua everì.wettig als het berrind van Reagan of van r.relk lcapítaListisch land, rnet inbe-grip van Rusl.anC, Chína, Cuba en portugaL, ook.

Reagan heeft er een Loespeling oF gemaakt, dat de Sandinísten sLechts
een bepaaL'j eLement van de Sandinistische revolutie vormen en dat zij ciíehíj (met een zeLfd.e soort begripsvervaLsing als waarmee de bolsj"uri"tu¡zich schuldig plegen te uraken) cle rvrijheidãstrijdersi noenË, een ánder
element. Dat nu.is een plat,te l-eugen, indien men ãfriet van een figuur aLsPastora, die inderdaad onder de vanen van de Sandínistische revoLutie isopgetrederr, r¡aar zich uit teleurstelLing over haar resul.taten daarvan af-keerde" r"'laar met Pastora kan en mag men de grote ineerderheÍd van. de NIca-
raguaanse konËra-revoLrrtionairen níet vereenzelvigen " ZíJ streden tot l"ietlaatst voor het instandhouden van Somozats <líktat,r.,r eo. ri3 strijden thansvoor de ¡¡ederinstelLing van een soortgelijke diktatuur, nåt finäncíåiLe ennilíatíre steun van de- Verenigde Staten omdat de ondernemers daar bij clewederinstellíng van zorn diktatuur een groot ekonomisch belang hebben.

ALs Reagan zieh in zijn toespraak als de lcampioen van de tdemokraËíer
opûterpt,r dan moet men zich er relcenschap van geven, dat de zogenaamde tde-
mokratier díe híj bedoelt, de burgerLijke dãrnokratie, ¿at õir zeggen debrutale diktatuur van de burgerlijke kLasse over de art¡eiderskl.aàõe ís.I'Ielnu, als men die cliktatuur - omdat nen een burgerLijk standpunt ínneemt
en een burgerlijlce horizon heeft - rnet alle gewelrl odemokratiei r,¡il noemen,
dan moet men Ëevens toegeven dat d i e demðkratie nu net preeies, als re:sultaat van de sandírrÍsËísche revolutie, in Nicaragua bestaãt.

Ronald Reagan heeft Letterlijk tíjdens zijn perskonferentie verkl-aard,dat tde Sandinisten hun eígen revótutié verradãnt zouden hebben" tzij treu-'
!9"1 ' zo zeí híj, tgeen beãn om op te staan', l.faar zo is het niet. De san-
dínistische revolutie was, net aLs de Franse van 1789, net als de Engelse
van 16B8 en de r',merikaanse van 1776, een burgerLijke revolutie" Bíj ¿ã ¡ur-gerlijke revoluÈie in Frankríjit bleek her duidetijtste dat zij en ãie wel-
ke elders na hen kwamen, schijnbaar - om Reagans woordgebruii< te volgen -drie benen hadden om op te staan: Vrijheid, gelijkheiã en broeder"õhup.llaar toen de broeclersehap niet meer dan een íliusiã r.ras gebLeken bLeven er
van die benen nog aLtíjd twee heel stevige over: de trr{;¡n.ia van uitbui-tíng en de geLijÈheíd voor de (burgerl-íjËe) vrer. Die zíjn"er ook in Nicara-
gua"

l'laarvan in lTicaragua ieder spoor ontbreekt, dat is lcommunisme. De pro-Letarische revolutíe heefc er níei praats gevonden, zíJ is er, onder de ge-gevelt maatschappelijke verhoudingen vooralsnog niet aan de oráe. t,.rat Rea-gan fkoamunismer noemt en ürat in werkelijkheíã met het ¡¿oord oboLsjer,¡isme,
zou moeten worden aangeduid, bestaat er slechts als tendens, een tendensdie kan worden waargenomen in aLLe z,g. lderde r¿ereldLandent, r,raar cle bur-gerlíjke revolutie zich sLechts kan of ton voltrekken onder bepaalcle his-torische omstandigheden die anologieän met de Russische revolutie van l9l7in de hand werken. Een bedreiging van de Verenigde Staten orri.turt daar-door niet of sLechcs ín die zÍn, dat het overar iã utijns-ameríka voel"ba-re Anerikaanse iurperialisme er dientengevolge terrein vãrliest" Het is dieonstandigheid, die maakt dat Lrlashingion eãn bedrei,qÍng vormt voor de La-tijns-Amerikaanse landen. De jongste [eschiedenis val ouatemala, chíli ofGrenada heeft het bewezen.
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De Sandinistísche revolutie heeft haar eige.n idealen niet verrad.enu
zoaLs Reagan heeft ber¿eerd " zi: heeft ze zomin evemaden* als d.e Franse"Zij heeft, evenals de Franse en an<lere burgerlíjke omr,¡entelingen, aIleen
maar een andere loop genomen dan diverse politíeke idealisren ãroomden" In-plaats van de tbroederschap' liet ze de kapitaListische werkelijliheid ont-staan, die zij altíjd in haar schoot t¡erboigen hield

HET GAAT SLECHT }'1 ET DB BOERNN

i{enige' Lezet zaL zich verwonderd afr¡ragen of er iets mis ís met cleredaktie. ['Ial doeÈ zotn afgezaagde kreet in een trlad dat zich bezighoudt
met de problemen van de zel-fstandige arbeiderssËrijd? De Lezer heeit ge-lijk. Het boerenvraagstulc heeft in feite niets uit te staan met de strljadie de arbeiders in de ontwikkelde kapitalistische landen voeren un spe"1tin de diskussie geen ro1. Dat is een ¡¿aarheid als een koe.

Voorzover het boerenvraagstuk in het verleclen een ro1 speelde, gíng
het in de diskussies meestal over landen a1s Rusland" Iir <ie Russische-rel
v¡¡lutie immers namen de boeren een sleutelposítíe in: wie de boeren zou
rvinnen, r¿on de revolutie. In llest-lluropa lagen de zaken heeL anders. Ilet
was duidelijk, zoals bijvoorbeeld Gorter aãn Lenírr schreef ín zíjn 7penBrdef, dat iri het westen d.e arbeiderskl-asse bij zíjn stríjd aL1een op Li*
gen kracht kon vertrouwen" Eventuele bonrlgenooisehäppen *ãt bo*trn vonclerr
geen enkele basis in de realiteit.

De reden evenwel dat dit soort diskussies d.estijds ook in lÌest-Europa
n';g wel gevoerd werdo lígt in het feít, elat er toch nog grote aantallen
boeren rraren die maat-sehappelijk nog enige betekenis haddãn] Ha de Tr.¡eedetr{ereldoorlog is het aantal boeren ín bíjvoorbeeld },le<lerland drastísch te-ruggelopen. He-t overheidsbeleid was geríeht op schaalvergroting: de kleine
boeren moesten de fai:riek in en de giote ,oo"ui*r uitbreíãen en een kapita-listísche bedrijf svoering henteren"

ZoaLs de ondernemers in de industrie veel- te lijden hebben van dekrisis, zo h.ebben de boeren dat op hun manier ook. Het äuideLijksÈ blijk;dat ín de verenigde staten. Elke iwee minuten gâat claar een boer failliet,volgens het IVRC/HandeLsbLaC van 6 februarÍ lõgs" lter gaat hier vooral ornde míddelSrote boeren t zij hebben te lreinig kapitaal o*"d. r.i"ppu" te kun-nen opvângen en kunnen niet, zoaLs cle kleine boeren, er een baantje bijne*men, bíjvoorbeeld in een fabriek, omdat zij aan hun bnerderij een voLledi-ge dagtaak hebben" De boeren die deze krisis overl"even zijn de zeer groten.zij vormen I procent van hef- aantal. boeren, maar nerÌren ongeveer: 30 proeentuan de omzet en 50 procent van de wínst voór hun rekeninglïn de klassenstríjd hebben de arbeí.rlc¡rs, zoars gezegd, niets te makenmet de boeren' zij vorrnen maar een zeer klein aantal dat bovendien steedsverder afneemt, en de overblÍjvende boeren zijn grote ondernemers. voorzo*ver de boeren in de tegenhroordige tíjd nog een rol speLen ín de socialeverhoudingen is dat in buigerlijke-revoiurieã als in víäenam en lticaragua"Ðaar strijden de boeren meÀ om overreefde prorluktieverhoudingen af teschaffen' rn de v"s. demonstreert hun lot de tenrnerken van de kapítalisti-sche produktie,


