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In 1977 verscheen bij ‘Uitge-

verij en verspreidingscentrum’ 

Kritak (Krit-ische ak-tie) Wat 

zoudt gij zonder ’t werkvolk 

zijn? Anderhalve eeuw arbei-

dersstrijd in België. Deel 1: 

1830-1966. Het was een col-

lectief werkstuk van een groep 

auteurs, voornamelijk historici 

(waaronder ondergetekende), 

onder leiding van initiatief-

nemer en eindredacteur Jaak 

Brepoels. Het was een echt 

handboek met vele tabellen, 

grafieken, tekstdocumenten 

en talrijke illustraties. Het 

kende heel vlug een groot suc-

ces en na enkele herdrukken 

bereikte het een totale oplage 

van 12.000 exemplaren. Dat 

is ook vandaag nog altijd een 

bestselleroplage voor een non-

fictie boek.  

De belangrijkste oorzaak 

hiervan lag waarschijnlijk in 

het feit dat tot op dat ogenblik 

er geen, voor een groot publiek 

gevulgariseerde  geschiedenis 

van de arbeidersbeweging in 

ons land, bestond. In het (pro-

gressieve) vormingswerk en 

in de socialistische beweging, 

met voorop het ABVV, werd 

het boek een bestseller. Maar 

ook het opvallende feit dat de 

verzuilde geschiedschrijving 

werd doorbroken en evenzeer 

de christelijke arbeidersbewe-

ging aan bod kwam, maakte 

dat het boek na verloop van 

tijd ook daar zijn weg vond. In 

1981 verscheen het aange-

kondigde tweede deel voor 

de periode 1966 tot 1980. 

In tegenstelling tot het eerste 

deel, dat een echt ‘geschie-

denishandboek’ was, ging het 

in dit tweede deel eerder om 

een eigentijdse kroniek van de 

arbeidersstrijd met een uit-

drukkelijke klemtoon op de rol 

van de vakbeweging. Het was 

dan ook veel minder een ‘ge-

schiedenisboek’ want daarvoor 

was de tijdsafstand tussen de 

beschreven gebeurtenissen 

en het tijdstip van verschijnen 

veel te kort. 

Omdat er steeds vraag 

bleef naar het eerste deel 

als ‘geschiedenishandboek’ 

verscheen er in 1988 een 

grondig herwerkte  uitgave, 

dit keer volledig van de hand 

van Jaak Brepoels. Maar die 

herwerkte uitgave van 1988 

had een heel ander karakter 

dan de eerste uitgave van 

1977. Het was niet langer een 

‘werkboek’ met talrijke tabel-

len, grafieken, tekstdocumen-

ten,…, maar een doorlopende 

tekst opgefleurd met een 

hele reeks treffende zwart-wit 

foto’s. Nog belangrijker was de 

verandering van de toonaard. 

De uitgave van 1977 vertrok 

vanuit een uitgesproken links, 

ietwat gauchistisch denkkader, 

met belerende stukjes over de 

ontwikkeling van het kapitalis-

me en een toelichting van een 

aantal marxistische begrippen. 

De sociaaldemocratie en de 

socialistische arbeidersbewe-

ging kregen heel wat kritiek 

te verduren en de christelijke 

arbeidersbeweging  werd  be-

schreven vanuit de invalshoek  

‘manoeuvre van de burgerij’. 

Deze toonaard en de beleren-

de stukjes hebben in de uit-

gave van 1988 plaats geruimd 

voor een meer historisch-

wetenschappelijke benadering.  

Het is dus zeker geen toeval 

dat de klemtoon lag op de 

periode tot de Tweede Wereld-

oorlog, goed voor drie vierde 

van het geheel. De recente 

periode na 1960 besloeg nau-

Alle heil komt…  
van het werkvolk

JOZEF MAMPUYS
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Wapen van de maand ANTON MAERTENS

“De FN 303 is een minder-dodelijk systeem dat projectielen van 8,5 gram afvuurt die een mengsel 

van verf en metaal (of veredelde vorm van pepperspray) bevatten. De projectielen zijn 18 mm lang 

en wegen ongeveer 8,5 gram. Het bereik is ongeveer 35 meter voor een accuraat schot met een 

maximum van 100 meter. De 303 werd geïntroduceerd in 2003. In oktober 2004 kwam een 21-ja-

rige studente in Boston 

om nadat ze in het oog 

was geraakt met een FN 

303. In mei 2008 stuur-

de het Amerikaanse leger 

een aantal FN 303’s om 

in Irak te gebruiken.”

(Uit Wikipedia overgeno-

men, zonder commmen-

taar.)
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welijks meer dan 10 procent 

van het geheel. In zekere zin 

was de uitgave van 1988 een 

verdienstelijke poging om een 

goed leesbare en wetenschap-

pelijk onderbouwde synthese 

te brengen van de geschiede-

nis van de arbeidersbeweging, 

socialistische én christelijke, 

in ons land.

In de jaren 80 kende het 

wetenschappelijk historisch 

onderzoek over de arbeiders-

beweging in ons land een grote 

heropleving en verschenen er 

een hele reeks (ver)nieuwe(nde) 

studies en artikels. Vooral het 

wetenschappelijk historisch 

onderzoek over de christelijke 

arbeidersbeweging leverde een 

rijke oogst op. We denken hier 

op de eerste plaats aan het 

collectieve werkstuk in twee vo-

lumineuze delen onder leiding 

van de hoofredacteur van dit 

blad, Emmanuel Gerard, De 

christelijke arbeidersbeweging 

in België 1891 – 1991 en het 

doctoraat van Patrick Pas-

ture, Kerk, politiek en sociale 

actie. De unieke positie van 

de christelijke arbeidersbewe-

ging in België 1944 – 1973. 

Ook over deelaspecten van 

de socialistische arbeidersbe-

weging verschenen er talrijke 

wetenschappelijke publicaties. 

Maar kenmerkend voor al die 
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studies was dat zij ofwel over 

de christelijke ofwel over de 

socialistische arbeidersbe-

weging handelden. Om terug 

een synthese te krijgen van 

de geschiedenis van beide 

arbeidersbewegingen in ons 

land in één publicatie, was het 

wachten op een vervolg van 

Brepoels’ publicatie uit 1988. 

Die publicatie is er nu met een 

fors uitgebreide versie van Wat 

zoudt gij zonder ’t werkvolk 

zijn?.  

Deze nieuwe versie bestaat 

eigenlijk uit twee delen. Het 

eerste deel omvat de eerste 

vier hoofdstukken en beslaat 

tweederde van het boek. 

Het behandelt de periode 

van 1830 tot 1960 en volgt 

dezelfde indeling als de versie 

van 1988. Onder de titel Ont-

waakt, verworpenen der aarde 

(voor de leken onder ons: de 

eerste regel van De Interna-

tionale, het lijflied van de 

socialistische/communistische 

arbeidersbeweging in heel de 

wereld) wordt voor de periode 

1830 – 1876, de ellendige 

situatie van de arbeiders en 

de eerste kiemen van verzet 

en organisatie, behandeld. 

Waarom deze eerste periode 

als precieze einddatum 1876 

meekrijgt is (mij) niet zo dui-

delijk. In dit eerste hoofdstuk 

is er heel wat aandacht voor 

de internationale ontwikke-

lingen van de socialistische 

arbeidersbeweging. Een eerste 

poging om een internatio-

naal bondgenootschap op te 

richten, de zogenaamde Eerste 

Internationale, eindigde in 

1876. In dat jaar werd ook de 

eerste van een reeks pogingen 

ondernomen om in België een 

nationale socialistische arbei-

dersorganisatie op te richten. 

Die pogingen zouden in 1885 

uitlopen op de oprichting van 

de Belgische Werkliedenpartij. 

Hier begint ook de tweede 

periode die eindigt in 1914 en 

de titel meekreeg De arbei-

dersmacht groeit.

In dit en het volgende hoofd-

stuk is de – weliswaar nog 

steeds afzonderlijke – be-

handeling van de christelijke 

arbeidersbeweging heel wat 

omvangrijker dan in de vorige 

versies van het boek. De au-

teur heeft hier dankbaar en 

met kennis van zaken gebruik 

gemaakt van het nieuwe we-

tenschappelijk onderzoek van 

de voorbije dertig jaar. Ook de 

beginnende sociale wetgeving 

krijgt in dit hoofdstuk heel 

wat meer terechte aandacht, 

dan in de versie van 1988. De 

derde periode onder de titel 

Macht en onmacht begint met 

WO I en eindigt bij het uitbre-

ken van WO II. Ook in deze 

periode krijgt de christelijke 

arbeidersbeweging nog een 

apart hoofdstuk, maar haar 

aanwezigheid zit ook steeds 

meer verweven in andere 

hoofdstukken. Een vierde peri-

ode begint in 1940 en eindigt 

rond 1960 met de stakings-

acties tegen de Eenheidswet. 

In dit deel zijn er geen aparte 

hoofdstukken meer voor de 

socialistische en christelijke 

arbeidersbeweging. Beide 

bewegingen zijn geïntegreerd 

Is de arbeidersbeweging een politieke Is de arbeidersbeweging een politieke 

wees geworden? In welke mate zijn wees geworden? In welke mate zijn 

de sociaal- en christendemocratische de sociaal- en christendemocratische 

partijen nog echte belangenbehartigers partijen nog echte belangenbehartigers 

van de arbeidersbeweging?van de arbeidersbeweging?
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in een globale geschiedschrij-

ving. Men mag gerust stellen 

dat voor de hele periode tot 

1960, het boek een meer dan 

geslaagde synthese is van het 

bestaande historisch-weten-

schappelijk onderzoek.

Maar de grootste vernieu-

wing ligt in het laatste deel 

Welvaartsstaat en een eco-

nomische crisis 1960-2015, 

dat een derde van het boek 

beslaat.  Hier heeft de auteur 

een enorme prestatie gele-

verd aangezien er voor deze 

periode nog weinig historisch 

onderzoek is gebeurd waarop 

hij kon steunen. De eerste 

vier hoofdstukken vormen een 

chronologisch verhaal van de 

politieke en sociaalecono-

mische ontwikkeling in ons 

land met daarin bijzondere 

aandacht voor de rol van de 

socialistische en christelijke 

arbeidersbeweging. Daarna 

volgen er nog twee boeiende 

‘thematische’ hoofdstuk-

ken. In De vakbeweging op 

de drempel van de 21ste 

eeuw wordt de vakbeweging 

geconfronteerd enerzijds met 

haar verworvenheden (de hoge 

syndicalisatiegraad, de blij-

vende ideologische scheidslij-

nen, het sociaal overleg, haar 

sterke bedrijfsinplanting, het 

stakingsrecht) en anderzijds 

met de nieuwe uitdagingen 

zoals desindustrialisering, 

tertialisering, robotisering, 

flexibilisering, globalisering,  

en dat alles binnen de context 

van een steeds meer beslis-

send Europa en de gevolgen 

van opeenvolgende commu-

nautaire staatshervormingen 

in eigen land. In het laatste 

hoofdstuk komt de vraag naar 

de politieke verlengstukken 

van beide arbeidersbewegin-

gen aan bod en de auteur 

stelt zich daarbij de vraag of 

de arbeidersbeweging een 

politieke wees is geworden. In 

welke mate zijn de sociaal- en 

christendemocratische par-

tijen nog echte belangenbe-

hartigers van de arbeidersbe-

weging? Het is een vraag die 

de voorbije jaren met steeds 

meer nadruk werd gesteld. En 

het ziet er niet naar uit dat 

deze vraag vlug van tafel zal 

verdwijnen. Deze twee laatste 

hoofdstukken vormen een 

uitstekend uitgangspunt voor 

een bezinning en debat over 

de toekomst van de arbeiders-

beweging in ons land. Maar 

de grootste verdienste van dit 

omvangrijke overzichtswerk 

blijft m.i. de verbinding van de 

socialistische en christelijke 

arbeidersbeweging in één 

gemeenschappelijke geschie-

denis.

In zijn bespreking voor De 

gids van de uitgave van 1988, 

schreef Patrick Pasture het 

volgende: “Het neo-liberaal 

‘réveil’ lijkt wel wat op zijn 

‘retour’, maar het blijft toch 

belangrijk om zich het verleden 

van de arbeidersbeweging en 

de moeizame en harde opgang 

van de arbeiders naar een 

menswaardig bestaan te blijven 

herinneren. Al te velen achten 

zich gebaat bij het collectieve 

geheugenverlies dat onze tijd 

kenmerkt.” (De gids, maart 

1989, p. 260). Spijtig genoeg 

heeft zijn vermoeden over de 

‘retour’ van het neoliberale 

‘réveil’ zich niet duurzaam 

bewaarheid, integendeel. Dat 

maakt zijn tweede bedenking 

des te belangrijker voor onze 

tijd. Wie de geschiedenis niet 

kent, loopt het gevaar opnieuw 

van nul te moeten herbegin-

nen. Daarom kunnen we de 

lectuur van dit boek niet 

genoeg aanbevelen.
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