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DEffiR DAGEN is bij d.e uitgeverjj Sr:hrkanp in Frankfur+/Vtain eerL zeet ged.ocumenteerde stud.j-e verschenen over d.e vakbewegflg in l,'Iest-Drritsland.. De schrijver
ervar:] is de jonge \,'Iestduitse socioloog Eberlrard. Schmid.t t ). Vi;f jaar lang - va.n
1966 tot nid.d.en 1970 - heeft Ïqj bU een va,n d.e allergrootste Duitse vakbond,en ziin
brood- verd.iend.. H{j was voorlichtingsfi:nctionari-s bij d.e afd.eling perszaken van d.e
fndustrlegewerkschaft Meta11. .Eij heeft àle betrekhing opgezegd., omdat hij zich
met d.e praktijk van de vakbeweging niet langer kon verenigen. Gedr:rend.e d.e tijd.
d.at hij een d.eel van haa,r apparae,t vo:md.e na;n ziin hi-tÍek voortd.urend. toe.De septemherstakangen van 1969, spontaan, tegen cle wil van d.e vakbeweging rritgebroken
en d.oor hLaat zo krachtig als zij rnaar kon bestreden, vormd.en voor hem d.e d.ruppel
d.ie tLe ermer d.eed. overlopen. Eij d-efinieert ze ergens in z{jn boek a}s rrde praktÍsche kritiek van d-e l-oontrekkers op d,e vakbond.sleid.ingen[.
Àfgaand.e op een d.ergelijke, even sobere als treffend-e definitie, i-s men geneigd om Eberhard. Schmid.t voor een realist te houilen met een scherp oog voor d.e
nuchtere feiten" Dat is hij niet. Zeker, hij laat in zijn boek d.e feiten grotendee1s hun eigen taal spreken. Dat is de veràienste ervan. Maar niet voor niets
heeft Schmid.t aan zijn uiteenzettingen d-e titel meegegeven van rrOrdru:ngsfaktor
od.er Gegenmachtrr. Wat hij d.aamee uit wi1 druld(en is d.it, d.at de vakbeweg:ing een
steunpilae,r vaJr d-e bestaande ord.e is, d.och d.at zij haar koers zod.anig moet wijzigen, d-at zij eenmachtword.t, d-ied.ebestaand.eord.e tegen
kanlevespel
ren. Wat Schmid-t betoogt is eigenlijk precies hetzelfd.e a1s wat in Ned.erl-antl betoogd word.t d.oor hen die verkond.igen d.at ttde vakbeweging hreer een vuist moet maken" of d-at ttzij ziclt rad.icaler moet opstel-1en't. Op d.e simpele en vooï d.e hand.
liggendevraag' waarme e devakbeweg-Lngd-an eenvuist kanmaken, enóf en
h o e ntr zich zou kunnen rad.icafiseren, blijven zij d.ie d.eze kreten aanheffen het
anturoord. schuld.ig. Ook Eberhard- Schmid.t gaat er ni-et op in. Hij tl-oet d.at rnet op-

1) Eberhard Schmid.t, r'Ordawrgsfaktor od.er Gegenroacht; d.J-e politische Ro1le
d.er Gevrerkschaften", Ed.ition Suhrka.mp, Frarrlcfurtftain 1971, 14o bLadz.,
pïrjs .f 11r85.

-2zet niet. Zijn boek - zegl, zijn uitgever Suhrkamp - is een'rvoor:stuC.ie voor een
(tatere) therorie van d.e .rakbeweging...". Schmid,i zelf veriilaart iets aergelijks.
Ilij voegt er aan toe, dat de nad-erhand. nog te ontwikkelen vakbewegingstheorie....
I'niet gericht is op verdere int--gratie van c1e vakbeweging'inrt (bestaanae) systeem't. Dat kan sfechts'betekenen, d-at naar de mening van Schmid-t d.e toekomstige
theorie d.e ba,si s zal voïrnen vooï een totaal and.ere ged-ragslÍ jn, voor een totaal
and-ers gericnte praktijk varr de vakbeweging"
'betekenis ener theorie is een totaal a,ndere. Wfi
Onze opvatting omtrent de
verstaan ond,er een iheorie van de vakberrreging iliet eeu stef voorscir-riftenr \,Iaa,ïnaar.le vakbeweging zich zou hehben l,e richten, of een aantal- regels, clie zÍj bij
haar ('tegen)spe1 in acht zcu hebben te-. nemen. i{ij verstaan onder een theorie c1e
samenvattii:igderbijzonciere verschijnselen, die tesamen de prakal g emene
tijkvormen. Theoretiserenv''i-L nietsanders zeli3endanvan het biz onde re
naar het a L g e m e n e gaan, uit het bijz-o:adere d.e r e g e I aíleicLen. Hier
heeít het woorC r e g e 1 een andere betekenis dan clie van voorschrift of gebocl-. De regel clie uit c1e menig,'111c.igheici \.ran zeer uiteenlopende verschijnselen
wo:rd-t:if'geleid zegt niei, r,,,at er geberr-ren m o e t , doch r,'ra-r er d-oorgaals gebeuren z a, L I De alg;eu:ene r:egelr lrellce een tireorie over d-e vairbewegrns bloctlegt
verteli ons nret hoe d-e vakbr:weging ztch d. i e n t te gerlra,gen, zi,i vertelt ons
kara.ktervari
d-atvíLzeggenhet af gertene
vrathet \$ez enlijke,
cLe vakbewcgingls enhoezll zichclienove::eenitoins'bÍg ge d T aa Ct !
Het is met een-bheorie omtrent een mas,-bschappell;k versch,lnsel ,zoals c1e va,k'bevreging
er een isrnet eenCer gestelcl als met een theorie omtrent het een of and-er natuurverschijnsel . IIemen wi-j als voorbeeld. de theori-e van d-e zwaartekracht.
Newton, clie haar in 1666 opstelde, verklaard.e erinee hoe of het komt, C.a,t de a,ppe-Ls vall-en. Iia,ar geiooft Eberh.ard, Schmid.t in alle ernst dat d.e appels vallen
o n c1 a t eï een 1^/et van de zwaartekracht bes'Laa,tÍ Het is natuurJ-ijk precies omgekeerd-: l[ewton kon zijn theorie cpstel-len omd.at de a,ppels valfen. liet is
nl-et zo, dat een bepaalil-e theorie de basis vorlnt va,l-) een bepaalde praktijk en een
óndere theorie de basis voor een àndere praktijk, maar het ts zó, d-at d-e praktijk
de basis vorrnt van een r.retenschappetrjke theorie.Sch-midt wil met een rliet op verd.ere integratie gerichte 'ttheorieu aan d-e integra-bie van de vakbewe&ng in het
kapitallstische systeem een halt toeroc-pen. ltij wil met behulp eneïfltheorierr d.e
praktijk verand.eïen. Zou hij werkehik d-enken, Ctait de appels wat and-ers deden dan
vallen eer i\Tewton zich net hen had- bezig gehoud-en?
Irunid-d.els is een I'theorierr van het soort als d-oor Scluridt bed-oel-d. word.t,
veel mindeï een zaak van d-e ioekoarst d.an hij d.enkt. Een c)-ergelijke trilieorierrr d.at
wii zeggen een t'1eic1d.raad,, die de vakbeweg:ing zou kunnen gebruiken om tegenspel
te leverent', werd in het begin l.an de ja,rent50 aI ontwikkeld. d.oor zrln i.andgenoot l{ermann Grote in d.i-ens boek r'lle sta.}.ing" 2). Het ontwikke}en van een reeks
geboden voor juist vakbewegingsgeclrag !Ías Grcters bectoel-ing toen hij zich tot het
schrijven ze+"te. Hij constateerb in een I'Opmeriring vooraf'r, da,t cle ver'Ioren gegane
staking van d-e l-and"errbeid-ers in l$eilersaksen in d-e zon'rer van 1951 met een ned.erlaag einciÍgd-erdoordat d-e d.oor henr geforriruleerd,e "geclragsregej-srr ni et lverclen toeHet boeli varr Grote - clcor Í3ch.nidt nergens aangehaald- - heeft 1,roor zover
"gepast.
vij
weten maar bitter vreinig aa,rrcracht getrokl'en. Wij hebben het (met tién enkele
uitzond,ering) nooi-t geciteerci gezien. fe pers va,n d-e lríestd-r-ritse va,kbeweg"ing
heeft er bij iie verschijning een korte, ri'iet onvrelvriflende, bespr:eking aaJ-r gewl;il
en heeft het vervolgens vol-ieclig in d-e ver6;e'1;eiireici d.oen verzinken. Van een toe2)
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- 2)passiJlg d,er door Grote opgesteld.e ged.ragsregels is nooj-t sprake gei,reest. Wat kan
Eberhard. Schmid.t aanleid.inet geven tot d.e ven{achting, dat zij opeens wéI zouden
word.en toegepast, ind-ien zlj thans, via hem of via een and.er, als een Phoenix uit
d.e as zoud.en herrijzen?
Het antwoord- op deze vraag IuÍd.t: d.e septemberstakingen van169. Naar zijn
mening k6n deze praktische kri-tiek van d.e arbeid.ers op d.e vakbeweging omslaan in
een wijzig'ing van d-e vakbewegingspolitiek, a} geeft hij toe, Èt er d.aarvoor nog
heel wat moet gebeu-ren. Een bewijs voor d.ie stelling fevert hij niet. Hij ziet over
het hoofd., d.at er in and.ere larrden d.an !íest-Duitsland, op nog veel en veel grotere schaal sprake varr rrwild.efr stakingen is geweest zond.er d,at d.aard.oor d.e praktdk
van d.e vakbeweging wezenlijk verand,erd.e. Iiij stelt een prognose op omtrent d.e toekomst van d-e tr{estdu-itse vakbewegrng zond-er met d-ie buitenl-and"se ervaring ook
meer enigszins rekening te houd-en, Men zou d.aartegen het bezwaar kr:nnen inbrengen, d.at zijn conclusÍe, d.oord.at hij uitsluitend. naar Duitsland- kijkt, een te smalIe basis heeft. Maar dat d.oen wij niet. Wij hebben na,melijk tegen Eberhard. Schmid,t
een nog veel errrstÍger bezwaar.Niet d.at zijn kijk op d.e toekomstige ontw'ikkelingsmogelijldled-en varr d.e Duitse vakbeweging een te snalfe basi-s heeft, ve::wijten wij
hemrmaar dat deze i e d. e r e basis mist. Want Schurid.t geeft wel een overstelpend.e hoeveelheid. feitene oàEï met een analyse van d.ie feÍten houd.t hij zich nÍet
bezig. Hij tracht niet uit d-ie feiten het bijzondere te schiften om het afgemene,
het wezenlijke van de vakbewesrng aan het licht te brengen. Wie echter, zoals hÍj,
verklaart, d.at d.e vakbeweg'ing haar trverkeerd.e koersrr moet corrigeren en tegenover d.e kapitalistische ord.e een ittegenmachtrt moet volrinen, d.ie gaat er stilzwijgend. en bij voorbaat van uit dat het wezen van d.e vakbeweging zich tegen een dergelijke koersverand.ering niei verzet. hiie daaraarr, op grond. van de hen uit Engeland.r d.e Yerenigd.e Staten, Fra.nkrijk, België of Ned.erland. bekend-e feiten err:stig
twijfelt, d.ie speelt Ïdj met zijn nuitse feiten evenzovele bewijzen in hand.en, d.at
hun twijfel maar aI te zeer gerechtvaard.Ígd is. Maar Schmid.t bekreunt zlch daarover niet. IIij verzamelt geen feiten om er tt wezen van d-e vakbeweging uit te d.istillerenr hij stapelt ze op om te d.emonstreren, dat het bel-eid. van d.e vakbewegang
broodnod.ig moet word.en omgebogen. Àan d.e vraag of d-at ook kón gaat hij voorbij,
omdat hij ontrent het wezen van d.e vakbeweg"ing bil voorbaat al een bepa,alde opvatting in zíjn achterhoofd. heeft. Zíedaar waarom wij hem geen realist noemen. Dat de
opvatting in zijn achterhoofd. geheel los staat van d.e werkelijke feiten stempelt
hem tot een id-ealist.
In d.e aanvang van zijn boek lijkt het er even op of Schmid.t bereid is ,t werkelijke probleem onbevooroord.eeld. en onbevangen te benad-eren. Hij schrijft, d.at d.e
vakbeweging, ind.ien zij d-e bond.genote vÉull d.e staat blijft, een conflict met haar
eigen led-en riskeert en d.at zij, a1s zrj mikt op een behartiging van d.e arbeid-ersbelangen, in conflict zal geraken met staat en ond.ernemerdom. Waarom het gaat,
zegt }:tttrt i-s d.e vraag of d.e vakbeweging een steunpilaar vaÍr d,e bestaande ord.e za1
bUjven, d.an wel- of gebeurtenissen als de septemberstakingen er toe zullen leid.en
d.at grote gïoepen van haar led.en en van haar firnctionarissen het spelen van een
d.ergelijke rol verhind.eren. 0m, zo Laat hij d-aarop volgen, d-e mogelÍjkhed.en en kansen vaJI een d-ergelijke d.ruk varr ond-er op te kururen beoord-eIen, moet eerst opgeheld-erd. word-en hoe d.e vakber,reging in haar huid.ige positie is geraakt.
Schmid-t heeft daa:anee volkomen gelijk, zoals h-ij ook gelijk heeft met zijn opmerking, dat zowel het conflict net de eigen led.en als d.e and-ere mogel{jkheid-,het
conflict met de ond.ernemersstaat, een gevaarlijke bedreiging vo:rrt voor vakbeweging als zod.anig en d.at zij, voor wie d.e organisatie een d-oe1 op zichzeff werd,
d.erhal-ve tussen beid.e klippen d,oor proberen te laveren. Ind.erd-aad., het antwoordop d-e vïa"ag hoe d.e vakbeweging zi-ch tot trouwe bond.genoot var:. het kapitaal ont-
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rvikkelen kón is bepalend voor het antwoord. op d.e vraag of d.ie ontwikkeling op cle
een of and-ere manier onikeerbaa,r is. Werd- zij het d-oor het verraaC van corrupte-,
of d-oor de fouten van onbekwame leiders? 0Í werd- zij het d-coro-at z1j haars ondanks
gehoorzamen noest aarl onveÍbid-d-e1liLjke rnaatschapperiike ontwil:kefi-ngswetterr, waaraan zi"i sedert het rnoment van haar geboorte ond.erwolrpen was? Het is niet moeilijk
om in te ztert, dat ztclt ln het ene geval heel and.ere perspectieven voord-oen d-an

in het

ano-ere.

Eberàard SchmiO-t heeft he b in zijn boek voortclurend- oveï i1e fouten, misslagen en for-rtieve ooróeelvel-lingen van de luitse vakbonclsleiilers.Dat geeft een ind.icatie hoe hij d-e d-ing'en ziet. l{aar aan een r,,rerkelijk oniierzoek naar cle ontwiickeling varr de vakbeweging kornt hij nie+, toe. Hij forirulee.rt het probleem, ma,ar hij
l-ost het nie-u cp. Hij t-s eenvoud.ig niet in sta,a,r h.et op te .Lossen als gevoig van
zijn id-eal-i sme .
Dat io-ealisme mrakt niet aileen, d-at hij de verhoucling tussen cLe mens-Àn en
de hen om::ingencle werel 11 cl: zíjn kop zet - zoda1" h.ij bljvoorbeeld de -rakbond-spraktijk uit d-e polltiek van cl-e leiders afir:j-d-t, inplaa.ts van cr.e poiitiek van d.e ]eiders uit d-e vakbond.spraktijk - mzar clat idea.Lisme brengt ook mee, d-at hij kritiekloos cle trad.itionele r,'akber+eg'ingsmythe aanvaardt, zond-er die mythe aan d-e frmctie der vakbeweging in c1e kapi-talistische warenorod-uktie t-^ toetsen.
E-berhard. Schmidt ergert ziclt, eraan - net a.ls cte I'kritische vakbewegingrr in
fiecler.l-and. - d-at he-L enige gebod., clat ci-e vakbewegirrg tot nu toe in ernst schijnt
te hebben opgevolgo, trei aioud-e gebod. is van I'Hebt uw (klasse)vijand.en.l-iefrl. Hii
protesteert, clat cle vakbeweging, rrÍanneer de ondentemers cle helfi; van ha,ar leden
onder: het juk hebben weten te krijgen rr'un vervolgens ook nog d-e ancj"ere hel-ft ier
knechting aanbied.t. Het komi niei in Schmid.trs hoofd" op om ztcb ai te vragen of
er voor zijn ergernís rriel enige gronrl- is, d-at wil zeggen: ztch af te vragen of
rt
ind.erd.aad het ond-ernetnerclom r*el d-e vijand. is van c1e vakbeweganS. Schr-mid.t heef t
probleerr al br; voorbaat'ropgelost" nog lroor hij ook maar aan een algemene theorie
omtrent haar wezen toe is. Het val-t te betwijf elen of hÍj cle uitspraak kent van de
h-oer Poncelet, de d.irecteur-adniinistrateur van het ondernemersverbond, in d.e Belgische metaalindustrie, d.ie een aantal jaren geleden verklaard-e, d-at d.e ond-ernemeïs en d.e vakbond-en een gemeenschai:peli.jk doei hebben, na,melijk d.e handhavi-ng varl
d-e sociafe vred-e 1) of de ui'bspraak van d"e heer Cappuyns, d-ie eens, als voorzitter van het Vlaans Economisch Verbond-, verklaard,er d-at het on ernenerdom graag
te naken wil hebben met sterke en ged.iscit..,lineerde vakbonden 4 . Vast staat, d.at
Sclunidt wél d-e aitspraak kent van d.e Duitse di-strictsbestu'a,:d.er SchoJz van de
I.G" Itetall-, die tijd-ens d.e septemberstakingen verkonC-igd-., d-at het óntoeraatbaar
\^ras, cla'b ongecontrolee:rde groepen c1e esonomische en nolitieke vorm van d.e staat
aan het wankelen brachten. i{aar hij weet met dergelijke uitspraken totaal niets te
beg'irmen.

Wie op gronci van het vooraígaaniie zou urenen, rlat wij het boek van Eberhard-

woord- waard-ig keuren, vergist zich grcndíg. Het tegenovergestelde is itet geval " Wi1 aarzelen niet om aalr ieciereen d-ie Dults kan fezen en van
cle praki;ijken àer Dultse -rakbewegin65 beter op ile hoogte r,rí1 zijn dit rn,erk warm aalf
te beveien, V/ij vinden het eenvouCig voortreffelijk. l4aa,r dan uitsluiterro als een

Schmid.t geen

Lïoecl-

verzameling van Dui.ts íeiten:rLa.teriaal . ÀIs zodanig voorziet het i-n een lang gevoefd.e behoefte. Over cie praktijk van ri-e vakbeweging (en van de arbeicl.ers in ond-erscheid daarmee) in Enge1and, in de \rerenigde Staten, in irrankrijk, in ltalië,
in Belg"ië, in },[eclerland. en ook in Zvreden, is sedert een kfeine kwarteeuw een
1) PonceIet, gecitee::r1
4) Capp,ryns, geciteercl
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-5vloed. varr boeken en geschriften verschenen.Het aantal- Duitse schrijvers en publicaties over het ond.erverp i-s naar verhoud.ing klein.
Het i-s bijvoorbeeld. gemakJrelijker om na te gaan wat d-e Britse Mijnwerkersbonden d.e Britse Transportarbeid.ersbond. d-ed.en tijd.ens de na-oorlogse stakingen van
kompels of d-olaserkers in Groot-Brittarucië, of r+at d.e Franse C.G.T. d.eed. tijd.ens
mijnstakingen in ï,ens, Decazevill-e en ï..,otharingen, dan na te gaarr hoe precies d.e
fnd.ustrie Gewerksehaft l{etal-l handelde bij d.e stakingen in Beieren en in Hessen
Ín 1950 of bij de staking in Sleeswijk-Holstein tn 1955. \ríeliswaar heeft He:ma:rn
Grote d.estijd.s Ín zijn reeds genoemd. boek een aantal- blad.zijclen aan d.e staking ín
d.e Hessische metaalindustrie gewijd., maar Grote bekijkt d-e feiten vrijwel uitsluitend. d.oor d.e specÍale bril- van d.e vakbewegi-ngsbureaucratie. Dat d.oet Schnr-id.t,
d.ie met d.e vakbond,sbureaucrati.e gebroken heeft, bepaald nÍet. Daar komt bij, d"at
hij zi-jn stud.ie achttien jaar na d.e verschijning van het werk van Grote hèeft geschreven. Hij had d.erhalve veel meer feiten tot, zljn beschÍkking. Hij stelt ze z4n
l-ezers kwistig ter beschikking.
Het boek van Eberhard- Schnid.t bevat - om d.aar inaaï mee te begirinen - in nog
geen vijfentwintig bladz:jden (81 t/n 1O{) een boeiend en meeslepend overzicht v€ua
d.e septemberstakingen van 1969, Hij steld.e het samen aan d.e hand. van aIle van betekenis zijnd.e lokaIe kranten en - maar d.at zegt hij niet - ongetwijfeld. ook op
grond. varr eigen waarnemingen binnen het apparaat. Uít zijn relaas verneemt men
waar d.e stakingen ontstond,en, hoe zij ontstond.en, met welke snelheid. zij zich, als
een oli-evlek, uitbreid-d.en over het gehele territoir van d.e Bond.srepubliek, wat
d.e ond.ernemers d.ed.en, wat d.e vakbond.en en wat de arbeid.ers.
Schmid.t vertelt, d.at zowel d.e ond-ernemers a1s d.e vakbeweging in de hitte
varr d.e achttien dagen dr:-rende septemberstrijd. beid.e maar één streven kend.en, namelijk d.e acties van de arbei-d.ers zo spoed-ig mogelijk om zeep te brengen, Hij beschrjjft nauwkeurÍg hoe d,e vakbeweging d-e uitbreid-ing der rruild.efl stakingen - tevergeefs - poogde te verhind-eren. Hij schild.ert de trucs waaïmee d.e bond-en de arbeid.ers tot werkhe:rratting zochten te bewegen, hij f aat zien welke strijrimi dfls1sn
d.e arbeid.ers hebben toegepast en men feest bij hen hoe in d-e loop van d.e stakingsd.agen d.e verbittering van de arbeid.ers jegens de vakbeweg:ing voortdurend. groeid.e. Heel, heel duid.elÍjk word.t rri-t d-at overzÍcht van Schmid.t, welk een kloof d.e
arbeid.ers van d.e vakbeweg'ing scheid.trook dan wanneer zÍj zich d.ie kloof niet duid.elijk ber*ust zijn.
Natuurlijk heeft SchmÍd-t - a1s j.d.ealist - het met d.at bewustzijn, of fiever
met het ontbreken ervan in sommige gevallenrmoeilijk. Naar zijn opvatting "behoord.err het er vanzelfsprekend. wél te l^rezen. De verklaring van ztjn afwezigheid- zoekt
hij in een afkeeï van d.e politiek ond-er d.e Duitse arbeiderskfasse, zond.er er ook
maar enigszins oog voor te hebben, d,at juist d.e arbeid-ers d-ie zich het duid.elijkste afkeren van d-e politiek, zlch ook het d-uidelijkste naar hr:n eigen klassebelangen keren op het moment dat zq in actie komen. Dat het echter ind.erd.aad. zo
Ii$t, word,t ondubbelzinnig bewezen d.oor zijn eigen opmerking, d.at politieke groepen een krachtige motor voflnen voor d.e heractivering van d.e vakbeweg:ing. Volgens
Schmid-t moet het d-ie kant opgasn, naar h\j vermeld.t zelf , dat d-e Duitse arbeid.ers
gedurend.e d.e septemberstakingerr van een tegenovergesteld.e opvatting blijk gaven;
zij wezen d-e inmeng"ing va"rr. politieke groepen van buiten het bed.rijf, zegt hij, op
zeer besl-iste wijze af. Van het llraarom schijnt hij geen flaur+ ver:noed-en te hebben
en hij - d-le varr d.e verbind.ing vaÍr offensj-eve vakbond.sactie met politieke organisatie en politiek bewustzijn d.roomt - trekt er evenmin enige konsekwentie uit.
Voor de kr:nst van Sctrmid.t in kort bestekrn grote menigte feiten te ve:r,rerken lcan men alIeen rnaar ber+ond.ering hebben. Hij ci-teert een reeks van karakteristieke woed-e-u-itbarstingen, d-ie ooggetuigen of verslaggevers uit d-e mond. varr d"e

-6septemberstakers hebben opgetekend-, woerie-u-Ltbarst'ingen jegens de vakbewesrng
wel te verstaan. Hij beschrijft hoe vakbond.sbestuurd-ers door stakend.e arbeiilers
werd.en uitgeíloten, hij ve:rtelt ook, d.at d,e vakbeweging de werkheïvatting pocgde
af te dwingen d-oor op c1e negend.e C.ag van d-e staking bekend te malcen, d-at rrie er
daarrra nog zou d.oorstaken geacht zou word,en ni-et langer verzekerd. te zijn tegen
ziekte en ongeva]Ien"
Na het overzicht van 25 paginars volgen riog vele andere blad.zijd-en over d-e
septemberstakingen waarin Schmid-t alweer 6p ruime scha.af de feiten laat spreken.
Hij laat z:-en dat het zond-er meer een spïcokje is, d"at d.e korununi-sten d.e beweging
zouclen hebben uitgeloki of er eerr rol in zouclen hebben gespeeld. ilij toont aan,
dat van enige invloed. .ran anderc groepen of orqanisaties aL evenmin sprake is geweest. Hij clrukt betreffend.e d-e septembe::stakingen bovr:r-ld.ien veie d-okumenten af .
I'Ien mene echter niet, dat de betehenis .,ïàiL Z.tlr\ boek uitsluitencl i-n het feiterulateriaaf betreffend-e de septemberstairingen 1igt. In het eerste hoofd-stuk
word-t Ce ontwikkeli-ng van de DuÍtse vakbeweging geschets't vanaf hei tijclstip van
d.e lneenstorting va,n het nazj-*regiem tot a,an de zogenaand.e ttKorLzertierte Aktionrí,
een lnnige voïm va.r1 samenwei:king met het kapÍtaal en de kapitalistische staat,
die ver br-riten Duitsiand- cie bewond-ering varr d-e onderyiemers heeft gewekt. Eberhard. Schinid.t beschrljft hoe er kort na c1e val van het Derd,e Rijk aI enkele rrri/ilderr
stakingen waren, waarbij cie arbeitlers meer uit het vi;-'"r-r sleepten d.an tevoren d.e
bonderi haclclen ged-aan. Hij vertelt hoe c1e bond.en zich in 1)!l aan het hoofcl van In
staking steld-en al-Ieen maar rnet d,e bed.oeling om cl-ie ond-er controfe te krijgen en
hoe zij voor d.a,t optred.en d-e l-of oogstten van ,le Amerikaanse militaire gouveïneur
Julius Ciay. Hil verhaalt hoe d,e vakbewegang in 1941rond,anks clruk van bened.en af,
hardnekkig weigerd-e een algemene staki-ng te proclameren tegen de toenemende stijging van de prijzen. Hij beschrijft hoe d-e ztch, geheel en al- in hei kapitalisme ink.apselend-e vakbeweging er bij voortduring op uit is Ce onder rie arbeiders opvlammend-e onrust d,e kop Ín te d.rukken. IIij verhaalt hoe dat af en toe opnieuw geber.rrde door zich schi-jnba,ar aan cj.e spits .,ran staki-ngsacties te stellen, d-ie dan snel
gelik-wid.eerd- of gekanaiiseerci werd-en.
De d.oor: Schmidt verstrekte gegevens omtrent c1e integratie van d.e l,,trestd.uitse
vakbewegJ-ng in d-e bestaande naatschappelijke o::de zijn zo overvloedig, d-at r,rij er
op geen stuicken na aa;fi kwrnen d-enken ze ln In overzicht aan te d.uiclen of te noemen. Over de pressie van de vakbeweging op de SPD spreekt hi j, hi j breng-u cijfer:s
over cie in luitsfand" vcorto-tlrend- ioenemenCe uÍtbuitingsgraac, over d.e rerrsachtige r,rinsten, d-ie d,e Duj-tse kapitaiisten boekten doorCat d.e vakbeweglng de arbeid-ers in toom hieJd. en aarr col-lectieve contracten bond-. En uiteraard vind.t men bij
Sclunidt ook vele, voor d-e rrairbewe.;ing bepaaid. niet vl-eiend-e gegevens over haar
optred.en bij d-e metaalsta<ingen, in Beieren, in Hessen, in Sleeswijk-Hoistein of
in Baclen-lJr-irtemberg. Hij geeft cok enkel-e krasse staaltjes lran de rondr,'reg ongelooflijke wi1ze ïra,arop de bestuard.ers d-e duid-el-ijk zich re"nifesterend"e wii van d-e
led.en aan hr.:rr laars .Lappen.
0m hier tensfotte van d.e vele docr Schnid-t genoend.e zaken nog een enkef ond-erd.eel naar- vor'en te hal-en: rnen kan u-i-t zi;n wer:k eveneens ler:en hoe d.e medezeggenschap van cle Westrluitse arbeiders, die irier: te l-a;rde we.l- eeirs afs zéór vergaand- wcircit besch::even, rret als overal e-Loers in het kapitalisme €lelJ'oon eeír wassen neus is, ja ncg veel minder: voorstelt dan in enkeLe and-ere Ianc1en, nad-at zij
d-oor d.e vakber,reging grond-iger ctan r,,raar ook werd, gesaboteercl .
Ifct cl +ahsT.6 heeld flat uii ScluniC.t's boek van de \"trestd_uitse .rakber.reging o5lrijst, 1s dat \ran een o-rg.a;risatie, wier belangen inrri6ler met d.ie van het kapitaIisme vervlecht zi;n dan in menig andere kapita-Listische s-baat, waar d.e concentratie van ]ret kapitaal nog rrrinde:. ver is voortgeschreden, het arbeidsteinpo nog

-7geringer is. Uitgerekend. van zulk een organisatie - die al d.an niet met d-e huJ-p
van d.e staat en zj-jn machtsnid.d.elen - d.e arbeid.ersklasse voortdurend. d.iep ond.er
d-e drrjm gehoud.en heeft, wil Schmidt een I'tegenmachttt vo:menn d.ie krachtig tegenspel lran bied.en in het belang van d.e werkers. Tegenspel ja, maar, zo zegt hï nadrukkelijk erbij op blz. 199t tegenspel binnen het raa.m van d.e bestaand-e ord.e. In
hoeverre dat d.an wat and.ers zou zÍjn dan een integratie in d.e burgerlijke maatschappij op een ietwat geraffineerd-er w{jze, blUft volstrekt in d.e nevelen gehuld..
WeIk arbeid-ersbelang d.aa::riee d.an ged.iend. zou zijn word.t evenmin uÍteengezet. Dat
is ook niet zo verr,rond.erlijk, omd.at er in onze tijd. geen erkel arbeid.ersbelang bestaat of het komt met d.e burgerlijke sa^rnenfeving in botsing. De opvatting, beter
wel-licht: d.e id.eaListisehe utopie van Schmid.t, d.at d.e vakbeweging zich biru:en d.e
kapitalistische verhoud.ingen op arrd.ere wijze op zou kunnen stellenr ga,at niet aIl-een nar:k aan een gebrek aan begrip voor het wezen van d.e vakbeweging, d.och Iijd.t
ook nog aan een and-er manko. Zi1 ziel over het hoofd., d.at d.e arbeíders zodta zi1
in het moderrre en volgzoeÍd-e kapitalisme in actie komen zich automatisch en terstond., of zij dat nu will-en en weten dan wel niet willen en er geen flauw vermoed-en van hebben, buiten d,e heersende ord.e piaatsen. Voor d.ie str\jd. is een organisatie, d.ie zich op kapitalistische bod,en plaatst, of z\ nu rttegenspeltt kan l-everen of niet, volkomen ongeschikt. De arbeid.ers zull-en bij hun onvermijd.elijke strijdom d.ie red-en hr-ln eigen organisatievo:mten moeten ontwikkelen. Va^n d-e vakbewegangr
in wel-ke vorm d.an ook en met welke ltd.octrinerr ook toegerust, valt niets voor hen
te verwachten of te hopen. Schmid-t ziet d.at niet. Maar wie ogen heeft om te zi-en
kan het niet a1leen uit d.e maatschappeljjke werkelijkJ:eid. afl-ezenrnaar zelfs, zorLd.er d.at Schmid-t het zo bed.oeld. heeft, uit zijn interessante boek.
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is - zoal-s d-e l-ezer ve:moed.ehlk we1 weet - rn artikel of artikeltje, waarmee een overfed.ene word.t herd.acht. Hoewef het vae,k genoeg voorkomt
d-at het bewuste str:k of stukje nog bij het leven van d"e te herd.enken persoon geschreven word.t, ziet men het natuurlijk altijd. pas ní d.iens d-ood. gepubliceerd.. 0p
d.eze voor d.e hand. liggend.e regel bestaat een uitzond.erilg. Dat is het boek waa,rin rn vïoegere red.acter:r vanttDe Volkskrant" een schets heeft gegeven varr de d.iverse politieke groeperingen in het Ned.erl-a^ndse parlenent.
Hij noemd.e zijn geschrift: I'Een necrolog:ie v€Ln het Neclerlartd.se partijwezenrr.
Hij w-ild-e daa::mee tot uitd.rul<king brengen, d.at d.e Ned.erland.se partijen op sterven
na d-ood. zijn, ook af zou het best eens kur:nerL wezerr, d.at hun strevensur:r nog enÍge of zeffs gerrrime tijd. op z:-cln zaL laten wachten.
Het is in navolging v-an het d.oor hem gegeven voorbeeld., d.at wij d.eze korte
beschouwirrg over d.e situatie in één bepaalde partij als rreen necrologj-e" bestempeIen. De red,en d.aarvan is, d.at wij het in éón opzi-cht eens zijn met de bewuste
journalist, d.ie luistert naar de naam varr Henry Faas en d.ie jarenlang bekend, was
ond.er het pseud.oniem van r'}trand-elgangerrr. iÍij zegt namelijk in zijn boek:
rrDe partijen zijn aen hun afscheid. toe. De d.ooie mussen schreeuwen het
van d.e d-aken. .. Niet al-leen d.e christelijke partijen behoren hun tijd. te
EEN NECROLOGïE

-u-

o

hebben gehad, ook d-e soci-alisiische en d.e l-iberal-e. Al d.ie parti;en zijn
genaakt voor totaaf a;rCere I«resties en totaal a^nd.ere period-en.rl
Het zijn vooral- cle laatste woord.en varr d.i-t korte citaat d.ie vrij ond.erschri;ven. Het iiartijl^rezen is eerr prodr.ikt van de opkomencie burger:-1-\jke maa,tschappij, d.at
niet meer past bij de verhouCingen, zoals d-ie zich in de loop van deze eeuw ontwikl<eld. hebben nadat d.ie burgerrijke maa.tschappij tot vol-Ie wasdom kwam. De reëfe
belangentegenstellingen tussen d.iverse, in verschiflende fasen va;r het pïoces
der kapitalistische prod.uktie en cj-rculatÍe werkzame groepen van ondernemers zijn
op d,e achtergrond getreden of geheel verd.wenen, De scheÍclslijnen tussen de burgerlijke partijen - d.Íe aan öeze tegenstellingen hr;n ontstaan dankten - zi.ln daarmee vervaagd.. De strijd- vcor het algemeen kiesrecht en voor een sociale wetgeving

vofisgestred.en. Deemancipatievandea,rbeid-erskJa,sse tot rn pof i tiek
trarbeidersparzogenaa^md.e
waard.ig lid. der burgerlijke samenle'rring is voltooid-. De
tijenrr - rlat wil zeggen partijerr vóór cle arbei-ders - hebben zich paralle1 daanmee
ontr,iikJreld. tot d.e loyale burgerlijk-pa.rlementaire oppositie, wier voornaarrste
grief ten opzichte cler regeringspartijen d.aarin bestaat, d.at niet zij zel-f, d-och
haar pclitieke ooncu-rrenten zich aatrr tt roer van d-e kapitalistische staat bevin-

zÍj ond.e:r: bepaalde omsta:rd.ighed.en tot regeren word.en geroepen - een beleid voeren, dat zich naul.relijks van d-a.t d.er and.ere partijen ond-erscheid-t. Het resultaat van heel d.ie tienta,Ilen van jaren in beslag nemend.e evofutie 1s d-at, wat nen met de teïmrrpolitieke onduide1ijkheidt' pleeg:b aan te duid-en en d.ie

clen.
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Niet verd-wenen is d-e fr:nd-amentele sociale tegenstelling tussen kapitaal en
arbeid.. Integend.eel! Deze is juist cluj-d.elijke-r geword.en nada,t d-e oorzaken voor d.e
politieke grieven Cer-arbeiders of der zogenaamd-e vertegenwocrd.igers der aïbeid.ers eeirmaaf uit d.e weg waren gemirird.. Waar zich sociale conflicten voord.oen,
blijken d.e arbeiders niet voor hu:r burgerlijke rechten in actie te komen. Hr:rr acties zijn niet gericht tegen d-e uitwassen der kapÍtalistÍsche ord-e, doch tegen
d-e grond-slagen ervan, ook aI zljn zrj zicLt ö.aarvan meestal totaaf nj-et ber,rust.
tr',lat voorheen, toen d-e zogenaamd.e arbeid.erspartijen voor hr:n burgerlijk-politieke
rechten kampten, verborgen bl-eef - narnelijk, dat zij wel een klasse in de
burgerlijke ma,a,tschappij vormen, d.och geenszins tot d,e officiële burgerlijke maatschappij behoren - treed-t nu openlijk aan hei licht. fed.ere strijd. voor i-run klassebelangen brengt hen onmid.clellÍjk in botsing rnet heel- d.e officiëIe samenfevint en
met d.e kapitalistische staat. In d-ie strijd. kunnen zij zícLt::.ri-et meer bed-ienen en
bedienen zt1 zích ook niet meeï varl organisati-evorilen, clie voor de politieke vlorsteling geschapen werden en op de burger-Lijke verhoud-ingen zijn geënt. De politici
behartigen hr-rn bel-angen niet meer en krnnen hui: belangen ock niet meer behartigen. Wij zijn het tijdperk binnengetred.en, vraarin d.e arbeid-ers zel-f h'rm eigen boontjes d.oppelf en hun eigen kasia,njes uit he-b v-.ru.r hafen.
In d.it tijdperk, f.iaarven - zcals bij alie historische tijd-perken - het begin
niet nauwkeurig l-"an word-en aarfgegeven, naar aat zeker al vóór d-e iweede wereldoorlcg t^ras aangebroken, is met narne d-e positie van de kl-eine zcgenaand,e rrsocialistischerr partijen bi;zond-er hachelijk geworden. Enerzijds is hr::r ontstaan een wel-haast onvermijd-eiijk gevol-g va-n 't ontwj-]ckelingsproces ci.a'r; wJ; zo juist in grove omtrekken beschreven hebben. A:rd.erzijd.s wordi hu:r bestaan d.oor clatzelfd.e ontwikkeIingsproce s voortdurend- ondermijnd.
Naarmate cle grote trarbeiderspartrjen" meer en meer ged.wongen l.rord.en r:-it het
werl«larrspak te stappen waarin zij aanvankelijk op het historiscir tcneel verscheke r.Ie nen, naalrnate d.ie partijen'rontluisterC.trra,kenenhul e i genlij
z e rL - d.at wil zeggen hun burgerl-ijk hervormingskarakter - d.uid-elijker zichtbaar
word.t, in d.ie mate neemt in h',::r geled.eren het aantal C.ergenen toe d.ie zich claar-
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meer thuisvoel-en. Zij beschuld-igen d.ie partijen ervaÍr "het sociali-stisch
id.eaalrr te hebben prijsgegeven, Zty beseffen niet, dat wat zij met dit I'social-istisch ideaal-r' bed-oelen, nlet meer was cian een, bij een bepaal-de rlroftr behorend.e
maskerad.e, clie - onontkoombaar in een bepaa,ld tijd.vak - leclere reël-e betekenis
verl-oren heeft iíanneer d-e bewuste rol in het sociale drama is uitgespeelcL. Dat
in het volgend.e bed.rijf d.e arbeid-ers zéLf voor cle coulissen komen, n-iet om voor
rrsocial-istische iclealenrr maar om voor cie materiële belangen hunner kl-asse te
vechten, belet hun niet, ook in dat nieur,re bed.rijf nog in cle oud.e kcrstur:ms en met
het vroeeere maskertje op d.e planken te verscirijnen. Zij trippelen d.aar niet
slechts d.e wérkel-ijke acteur:s in d-e weg, maar: zt) clragen bovend.ien nog het risicc
ied.er werkelijk critisch moment volled-ig ond-er d-e voet te wor<ien gelopen.
De toeschor-rweï die d-e hand-eLing nÍet uit het oog verliest l-ee-rt uit het aan
d.e gang ziind.e bed"rijf d.e werkelijke beiekenis -,.an 't stuk verstaan. Zij is geen anciere cian deze, d-at d.e bevrijd.ing d.er arbeicLers siechts het r^rerk van d.e arbeid-ers
zé).f kan z)-Jn, d-at het social-isrte geenrric.ee'r is, d.a,t al-s notor van d.e vooruitgang fi.rngeert, d.och de uitkoms'b va.r: Ce proletarisci'ie strijd- en d,a,t een nieuwe en
ónd-ere maatschappÍj niet d-oor d-e een o-f and.ere partij,
d.och uitsl-uitend d.oor d-e
zel-f handelencle massa's toi stand. kan worden gebracht
Hoe scherper d.at tot
zj-jn bewustzijn d-oorrlringt, d.es te scherper ervaart hÍj de kleine partijtjesrdie
rrtrcuwrr rrrillen blijven aan ,rhet sociafisiael' al-s een anachronisme.
Aan d,it anachronisme zijn in het verled-en af heel wat kreine partijen of
splinterpartijen van het soort dat wij bedoelen ie grond-e gegaan.Dit anachronisme,
d-aarin tot uiti-ng komend-, d.at krr.m organi-satj-evorm - de partij - op cle stmctuur
van d.e burgerlijke samenleving stoel-t en dat d-e taak d.ie z: 1 zích steffen een onmogelijlce is, omdat a]leen C.ocr d-e klassenstrr;d. - d.ie tctaal ónd-ere organisatievorrlen eist - de kapitalistische ord.e omverg'ewoïpen r,rordt, schrijft d.e bewuste
partijen ten d-od-e op. ivlét hwr geboorte hebben zij een ongeneeslijke kwaal meegekreSenr d-ie hen d.es te vlugger naar het graf sleept, na,a:nrate hrur "socialÍsmetreerlijker gemeend, is. Op d-ie wijze bezweken hler te iand-e al voor d.e
tweed.e wereid.oorlog d.e O.S.P", d-e R.S.P., d.e R.S.rr",P. en d.e Socialistenbond-, d-ie zi-ch op een
gegeven mornent weer uit d-ie R.S.A.P. had afgescheid.en. Iormeef is het natuurlijk
zo t dat er d.esti jd-s géén rouwkaarten werd.en ronclgestuurcl- en da-t integend-eel d,e
0.S"P. en d-e R.S.P. d-e wereld kond d.ed.en van hun gezameniijk h-uweIijk. Ind-erd.aad.
ontstond. op d.ie wijze d-e R"S.A.P., d-ie niet vóór, maar pas tijdens d.e ooriog voor
wat anders plaats rnaakte. i4aar wie te zeer op d,e formele feiten let Cie ziet genakkeli-jk d-e wezenlijke betekenis van hetgeen er geschieri. is over het hoofd. r,/at
d-e ziekte betreft waaïry'an vrij hier spreken, zij heeft ook nó d.e tweed.e werel-d.oor1og nog d.e Social-istische Unie a.l-s slachtoffer geëist. Indien men - met het vo1-

ste recht - het begrip I'partij'r niet al te zeer in strikte z:-n hanteert, d.an kan
beweerd. word.en, dat groepen en stromingen zoa,1s bijvoorbeeld het Sociaal Democratisch Centrum (tinnen de F.v.d..À.) of "i,lieuu Linksrr d-oor d.ezelfd.e oorzaak ztjn

gestcrven.

\rlanneer hr-rr l-eclen werkelÍjk met de neuÉ op d.e klassenstrljd humer d-agen werden gedrukt, ervoeren zij hu-rr parti;-organi-satie als een gevangeniscel; vnÀr ,ov""
zti zích in i1Íe gevangeniscel gelukkig voeiden g'ing c1e kJassenstrijd. aan hen voorbij. l{ilc1en zij rt socialisme - dat ruil zeggen: d.e vrerkelijke beweging d.ie d-e d.ood.graver is der kapj-tai-istische proouktiewLize - ernstig nerren, da,r: stel-d.en zij hun
partij in d.e waagschaal en lndien zij voor a.L.l-es ernst trachtten te maken met hun
parti j, d.ar: moesten zi j afstand- cloen van ieder werkeli jk - ciat wil zeggen aan d.e
klassenst.rijd ontleend- - socialrstisch pe::spectief'. Aan d-ie sj-tuatie is na d.e
tweed-e wereldoorlog niets verand-ercI, Voor zo\/-eÍ clergelijke gïceperingen partljtje
wi]l-en spelen bliiít hun l:.Íeis arrd.ers 'Le cloen dan wat ook d-e oud.e partijen d.oen en

-tuVoor zover ztJ I'socÍalist'r willen zijn kunnen 211 dat verlangen slechts bevred.igen cloortn tijd.bon te plaa,tsen ond-er hun eigen organisatie. Voor zover dergelijke partijtjes, precies als de oucle, d.ie zijrrverloeterenrrwillen, een staatskapi-talistische visie en een parlementaire praktijk hebben, is hr.rl I'social-ismerr
niet meer d-ari een vijgeblad. Voor zover zij hrrnrrsocialisme'r serieus wil-len marrifesteren gaan zij kapot aar, ] t feitrd.at rrsocialistische partijent' als zodanig een
iitierJ-ijke tegenstrijd-igheid. voïnen en d-at hun tijd. voorgoed- voorbij is, Zijn de burgerJ-ijke partijenrnaar het -,roorcl van Henry Faasraan hrm aíscheid toerdan is dat zo
tengevolge varr d.e wijzlgingen d.ie zich sed-ert hrrn ontstaarr voltrokken heoben binnen d-e burgerlijke ma,atschappij. De zogerraa,md-e rrsocialis+,i-scherr partijtjes zijn d-oodgeboren kinderen tengevolge va.n d.e wijzig'ingen, d-ie d,e klassenstrijd. heeft ond.erd-ed-en.
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HET BOVE1,TSI'A,ANDE is - ui-beraard. - ock van toepassing op d-e P.S.P. Niettemin
zow het volkonen veri{eeïd. zí7n de P,S.P. zond-er meer over één kam te scheren met
d.e in de jaren rJO ontstane en weer ten ond.er gegane partijtjes als bijvoorbeeldd-e O.S.P. Deze 0.S"P. had. een maatschappijbeschouwing, oat wil zeggen een starrdpult inzake c1e sociale ontwikkeling en een opvatting omtrent de trklassenstrijd-rr,
ook al beoord.eeld.e zij dan d-e socia,Ie ontwikkeling - juist d-óórdat zij als partij
optrad. - onjuist en ook aI was ina,ar zogenaa,md.e itklassenstrj-jd.sta:td.punttt regelrecht ontleend aan en zelfs letterlijk overgenomen uit een vroeger tijd.perk. Wat
d-e O.S.P" netttklassenstrijd-rraanduid.d-e was in beg'insel niets anCers d-an d-e rad-icaal-politieke actie in d-e trant vaJr de sociaal-democratj-e, d.ie ook in haar
glarrsperiod-e zich in een geheel ander vlak bewoog d.an de arbeÍders ded-en waírneer
zijt gelijk in Twente om wat te noemen, in staking gi-ngen bij Jamink of Van Heek.
De O.S.P. meende, d-at de politieke partij d.e weg moest banen naar het socialisme
en juist d.66nnt sproot haar machtel-oosheid voort en haa,r uiteind.efijk lot.
Toen d.e P"S.P. in 1957 werd. opgericht verschifd-e zíj in dat opzicht van de
Q"S"P" als d.ag en nacht. De P.S.P. had. nlets van af hetgeen d-e O.S.P. had-, zii
had- bovenal géén maatschappijbeschouwing. Wie voor d-eze stelling een bewijs wil
hebben, kan er meeï d-a"n één zel-fs vinden in d-e stud.ie, d-ie Lucas varr d.er Lar.daan het ontstaari van deze païtij heeft gewijd" 1). tti-er volstaarr r^rij met de opmer=
king, dat het I'sociafisne'r van de P.S.P. geen enkel verband hiel-d- met gangbare
meningen in d-e ou.d.e rrarbeidersbeweging" vaÍr het verfed.en. Zij wild.e in d.at opzícltt geen vrcegere trad.ities voortzetten.Yooï zo1'rer er in öe P.S.P" iets te bespeuïen rriel van een fj-Iosofie omtrent de samenleving, was het d.e even id-ealistische aLs naïeve filosofie van r+5}en ir. H.J. van Steenis, een van haar oprichters, d.ie in zijn Utrechts bed.rijf op een gegeven moment een reorgarrisatj-e in coöperatieve richting invoerd-e en d-ie d-e ill-usie koesterd-e, niet alleen d.at hij het
d.aarmee buiten het kapital-istisch produktie?roces getild- had-, maar óók, d.at hij
d-aarmee een eerste stap gezet had- op de -ureg, d-ie naar een rad-icaIe opheffing
va,n het bestaand.e stelsef voerd-e.
Waarin cle P.S.P. ook van d-e 0.S.P. .rerschilt is haar geschied.enis" Die van
d-e 0"S.P. was zéér korl,stond-ig. In 1912 opgericht als een - verlate - reactie op
d-e i,oenmalige ontwikkelingen binneri de internationafe sociaaid.emocratie en binnen d.e toenmalige S.D.A.P. in het bi;zond-er, spatte zij niet meer d-an ruim tweeën-

1) L. vari d-er I,arrd., ItHei ontstaan van d.e Pacifistisch SociaListische Partij"r 19O blz. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterd.am, 1962,

-11 eenhalf jaax later uit elkaar als een d.irecte nasleep van d.e werklozen-opstartd.
in d.e Amsterd.a"mse Jord.aan van juli 1914. De historie van d-e P.S.P. steekt d.aarbij
weI opvall-end. af . Bij d.e Statenverkiezingen van 1)62 en bi j d-e gemeenteraadsverkiezingen varr hetzelfd.e jaar boekte zij een succes, dat sommigen - bijvoorbeeld- d,e
bekend.e P.v.d..A.-pred.ikant d.s. L.Ii. Ruitenberg - voor onmogelijk had.d.en gehoud.en.
l,atere verkiezingssllccessen varr d-e P.S.P. steld.en d.ie successen van 1)62 :nog verre in d.e schad,rrw. Bij d.e Statenverkiezingen van 166 en bij d.e Ka.nerverkÍezingen
van t67 lleet< het aantal op haar uitgebrachte stennen bijna vertweevoud.igd..
Naar onze urening kan dat rtsuccestr van de P.S.P., alsmed-e ook het feit, dat
z|j aan een snelle ond.ergang zoals d-e O.S.P. beschoren bleek ontsnapte, niet verkl-aard. word-en op d-e wijze, hraaÍop haar partijvoorzitter P.A. Burggraaf het trachtte te verklaren na d.e verkiezingsuitslagen varr, 1962 in een interview met d.e
rrHaagse Posttt. trDe P"S.P.t', zo meend.e hij, trheeft de meeste liinst te danken aan
haar rad-ica1e visie op het socialÍsme". De waarheid is, d.at d.eze partij geen enkele visie op het soci-alisme had en - zeker in de jaren terstond. na Lwat oprichting - all-esbehal-ve rad-icaal was. Yoor de klassenstrijd- en d.e nÍeuvre vormen di-e
zich d.aarin ontwikkeld-en en ontwikkelen,had- zij nauwelijks, om niet te zeggen totaal geen oog. Voor een van haal eerste Kamerled.en, de heer II . van d-er Veen, lag
de wereld- d-er arbeid.ers z6 ver buiten zJjn geztchtskring, clat hij in d-e eerste
helft va,n d-e jaren t6O, in een discussie met een onzer kamerad.en, j-n aIle ernst
en oprechtheid. verklaarde, d.at hij van een kloof tussen de arbeid.ers enerzijd.s, d.e

iets had. gehoord. of bemerkt (t).
volstrekte I'maagd-elijkheid.'r van d.e P.S.P.

vakbewegingsbureaucratie and-erzijd-sr nog nimmer
Onze overtuig'ing

is het, dat

d.e

ten opzichte van d.e klassenstrijd-, haar gebrek aan een maatschappijbeschouwing en
haar vaag id.ealisme - zowel in fil-osofische als praktische zi-.n - d-e d.ingen ztjnu
d-ie ha,ar tot d.usveï vooï tn lot al-s o.at van d.e O.S.P. behoed. hebben. Ru-im anderhalf jaar geleden waagd.e een \ra.n onze geestverwanten zicLt aan d.e prognose, dat
d-e P.S.P. op hetzelfd-e moment, dat zt7 oog voor d.e kl-assenstrijd zou krijgen, d.e
kans op haar ond.eïgang aanzienlijk zou vergroten. Op het moment dat wij d.eze regels schrijven zlet het er, zo d-e tekenen niet bed.riegen, naar uit d.at d.it nioment
is aangebroken. Deze maand- nog, op d.e 23ste en 2{ste oktober, zaL tn d-e al-gemene
vergad-ering d.er partj-j in Groningen beslist word.en over d.e vraag of een binnen
haar geled.eren bestaand-e stroming als 'rProl-etarisch Linlcs" kan worden ged-uId.Deze stromi-ng, bestaande r.l-it mensen, d-ie d.e P.S.P. wil-l-en cmvormen tot wat zij aanduid.en al-s rreen revolutionaire arbeid-ers-voorhoed.epartijr', is zeker géén exponente van d-e mod.em.e klassenstrj-jd-. Het tegend.eel is zelfs het geva1. Niettemin is
er grond- voor d.e ve:r,rachting, dat met het P.S.P.-congres van d.eze herfst ook d.e
herfst van d-e P.S.P" zal aaxrbreken.
+
+

LINKS" is géén stroming, die zich van gisteren op vandaag in
heeft aanged.iend., Het P.S.P.-Kamerlid Erik Meijer heeft opgemerkt, dat
rreen rproletari-sch linkset en een rklelnburgerlijk linkser stroming in d-e P.S.P"
aI ru-ia tien jaar fe1 tegenover elkaar staantt Z). tti; had, vind.en wij, beter 1«mnen spreken vaf,1 een stroming d.ie zich t'Proletarisch LinksÍr n o e m t . Maar wat
d-e tijo-sduur betreft heeft hij volkonen gelijk. Alleen: tussen een uiterst beperkt
aantaimensendat eena-r-rd-ere zi-enswijzehuld-i-gt en een s t roming
bestaat
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natur;rlijk nog r,,ie1 een enorrn verschi-} . Ook aI r,raren zri er, er verartd.erde vele jaren hreinig of niets d-oor. Van een veïaí]Cering was pàs sprake toen a1s gevolg varr.
hun kwant i te i L zicn inclepartij iets vo1trokmethaa:: krrral i Het ging d-aarbij orrl een proces, rlat cluidelijk werd versneld na d.e komst
t ei t
vart Gortzak en ziln aanb-ang trit Oe (óók al- overleden !)Socialistische \,'i erkers Partij in januari 1966.l,laar twee Jaa,r na hu:r toetreding, rnidrien d-ecember 1)61, kon
een zo vooraanstaancl P.S"P.-er als heb Tweede Kamerfid- A.G. van cter Spek in een
inter,riew met rrHet Parool" nog pr:rtinent verzekeren, da.t er va,t'l verschil-Iend.e
richtingen birrnen d-e l'.S"P. besl-ist niets te bespeuren viel J). Een d.ergelijke
uitspraak, Cie ired.en ten dage geen mens in clie pa:rtij herhalen zal , bevestigt onze - hierboven a1 weergegeven - menin6; o.at rle P.S.P. zekel tot het einde der ja-

ren r60 haar

inaa,tscha;;pelijke cnschuld" onge::ept bewaarcle"
Dat d.ezef fde Van der Spek <i.ie vrij z.o'11)as noemd.en in het begin rran 'l)6'( ,in een
intervier,.,'rnet I'Yrij l{eder'land-rr,een g.rloeIJ als'rTj-en over rood?' betitelde als'rburgerlijke l-ieclentren daarbiS de leuzerrtienma,al 2,3 rood.rf aa,rriiief {) , noet nie't afs
een symptoom yan radi-caiisering iriorclen opg--vat, Z6 groot was de rronschuldrr vaÍ]
de P.S.P", dat ztJ, toen haar jeugC. -Langzaam plaais begon -ue inaken voor haar puberteit, van haar eigen subtiele verand-erin51en j-n cien beginne niets bespeurde.
Dat d,e meningen omtrent C.e toepassing van ger,relcl bijvoorbeeld- zo omtrent het
Utrechtse partijcongres -ran decenbert6T begonnen te evo'lrrerenl wàs een der congresverslaggevers cluid.elijker dan velen cer congressisten. Hi; sclrreeí in zijn bladd.at r!een realistj-sche inter:pretatie van het geweldsvraagstuk c1e kiemen van een
geestesscheid.ing in zicn kon d-ragen" 5). Thansrvier ja,ar nad,ien, I4kt het er oppervlakkig gezíert veel op, clat hij in belangrijk opzicht gelijk heeft gekregen.
tlaat zo men al wil ber.+eren, Cat d.e .-h,restie van tthet gewel,1r' tot tegenstel-lingen
bj-nnen Cre P"S.P. gevoerd- heeft,dan is dat slech'ue jui:t,ind-ien men géén theoretische kwesiie of stel-l-ingnaÍne op het oog }-r.eeft, maar ee:n zaak, die buiten d.e
P.S.P.-geleCeren keiirard-e praktÍjk was: het geweld- van c1e kfasserrstrijd-. Zo luidwerd- het ged.r'uis ervarr, dat zi1 daarliinnerr eindelijk wel moesten reageren. In de
d-agen varr Van der Veen was het verbazi-ng"rre.l:rkend., d"at kopstukken van d-ie partij
al s struisvogels tiun kop in rt zand- staken; in d.e d-agen na d-e Rotterd.a"nse havenstaking - oin die slechts te vemeld.err - is iets d-ergelijks een onmogeiijkheid-.

+

zijn wij van oord.eei C.at het GronÍngse congres de herfst van de P.S"P"
zal infuiclen? Ondat enerzijd,s voor een radicaie hervormingspartij in de modeme
sanenl-eving geen taak meer is weggelegd- eii anclerzi,;ds ín onze tijd. d-e klassenstrijd
- gelijk na het eind-e van het::eformistÍsch tijdperk is gebleken - een strÍjd- is
van de arbelders zelf , waarin een i:artrj a,'l even:uj-n een f'.mctie heeft.
Van het eeiste - het feit, dat.roor een ra.dicalr: hervor:mingspartij d-e materiële naatschappelijhe basis weg'gevaiien i-s - schentert ook iets bij de aanhangers
van rtProletarisch Linkst'. Zo altharrs verstaan vrij het betoog van Erik 1{eijer i-n rt
partijbtaC- rrRaclikaal?t van 2{ 1uru: 'tonze reforni-stische korte termijn-taken zijn
vol-br:achtt?. j{aar wat br:doe1t hij met: I'onze revolutionai-re lange termijn-tekenrr,
waaïvaJt hitr zegt, rlat zettons steed.s sterker zulien gaan opeisenr'? i^/ij menen de
rdAA-ROi'i
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plank niet mis te slaan als w'j-j zijn woord-en zó interpreteren, d-at in zijn ogen d-e
P"S"P. zl-ch aarr d-e spits van d-e klassenstrijd moet plaatsen en de arbeld.ers d-e
politieke weg moet wijzen naa.r een sociale omwenteling. Die opvatting berust volgens ons op hetzelfd.e misverstand- als waa^raan - bij alle verschillen - d.estijd.s d.e
0"S.P. en af die and-ererrsocialistischerrpartijtjes ten prooi waïen: het misverstand-, d-at een p a r t ij , zij het d.an rrin na11we samenr,rerking met massa-organisaties en actie-groepen, rn revolutionair soci-alistische strategie d,Íent te ont\{eïpen en (zelfs!) uit te voerentr.
Dat een d,ergelijke opvatting duid-elijk verwantschap heeft met de d.enkbeel-den
.ra;ít L e n i n is onbetwistbaar.Bij hem ontstond- ze als gevolg van d.e omstand,igheid., d-at in het feodaLe Rusl-and-, waar een echte burgerlijke klasse ontbrak, d.e
burgerlijke revol-utie d.oor hei prcletariaat moest word.en d-oorgevoerd-. Het burgerlijk karakter d"er Russische omnenteling leid-d-e als .,-anzelf tot een - in princi-pe
- burgerlijke organisatievorm. Die organisatievorm echter heeft gedr:rend.e meer
d.an een hal-ve eeuw in het kapitalistische West-Europa in ieder opzicht haar ond.eugdelijkheid. als wapen in d-e arbeid.ersstrijd- bewezen.
0f een d-ergelijke opvatting - zoals door sommige bestuursled,en van d.e P.S.P.
(WieUenga; lfeljts) beweerd, is, maar d.oor Meijer is betrrist - door trotzkisten i-n
d.e P"S.P. is gesti-muleerd- of ni-et, achten wij van geen wezeniijk belang. ll/aar het
on gaat is, of ze juist is. Dat nu word-t d-oor ons ontkend". DerrHaagse Posttr, die
d.oor Wiebenga en Neijts geinspireerd., achter rrProletarisch Linkstr óók "trotzkistische cell-enbouweïsrr verrioed.t, spreekt i-n een bescho'.rwinkje getiteld. rrDe P.S.P.
-beginselenrr van rthuiveringwekkende trotzkisten"6), waarvoor,menen u1j, een br::gerlijk blad. geen enkel-e red.en heeft. Wat rrhuiveringr,vekkend.rr is aan rrProletarisch
Linksrr - trotz[istisch of niet - d-at is, dat het in een tijd afs de onze, waaÍin
het autonorne karakter vaÍL d-e kl-assenstrÍjd ied.ere dag scherpeï op d.e voorgrond.
treed.t, nog altijd. opvattingen in ziyn hoofd heeft, d.ie gebaseerd- zijn op een heel
and.ere strijd. van meeï d-an vijftig jaar geled.en.

WIJ BE\{ffiEN komt hierop neer, dat rrProletarisch T,inks'r de aarrsluiting
bij d.e realiteit va.n nu - om gans and.ere red.en natuurlijk - aI evenzeer mist al-s
d.e rest van d-e partij. lIaar het naar streeft is een terugdraaien van d-e kl-ok naar
d-e d.agen van d.e R.S.À.P. Àl-s d.e P.S.P. ín Groningen d.ie weg op zor gaaÍl, d.a,n betekent het, dat zij een experinent herhaalt, waaïover d-e geschied-enis al geoord.eeld- heeft. Het is vel-e keren beproefd en - aflesbehaLve toevallig - even vaak
ook jammerlijk mislukt.
Everurin echter kan d"e P.S.P. d.e parlementaire politieke orga^nisati-e blijven,
d.i-e zij tot dusver was. Het is natuurlijk gemakkelijk omitProletarisch T,lnksrr buiten de d.eur te sluiten maar daa::nee j-s haar probfeerrr niet opgelost. Àart het einde van haar parlementair-politieke weg wacht weliswaar een ónd.er banhroet d.an
wat eenrrrevol-utionaire voorhoed-epart{j'r boven het hoofd. hangtp rïl&àr het blijft er
ni-et minder een bankroet om. Zomin afs er voor een I'voorhoed-err eetl taak is weggelegd. in d-e ]cl-assenstrijd. van morgen, zomin is er voor een parlementaire herwormingspartij nog een taak weggelegd- in het kapi-talisme van vandaag. Die variant
opent'Íroeg of l-aat het perspectief vari een oplossing in d-e P.v.d..A.
itlie een d-ergelijk perspectief voor al-leronwaarschdnlijkst houd.t, zii er hier
WAT
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- t+ herinnerd., d.a,t d-e afd.eling Apelcloorn vari d.e P.S.P. aI in 1967 een fusie inet
P.v.d-.A. voorstel-d-e. De ged.achte werd. t o e n d.oor een overwel-d.igend.e Ineerd-erheid. op het iJtrechtse congres vefl,r'cïpen. i'{aar dAt zt7 op kon komen en d.e vo:lt
vaÍr €rè11 serieus bed.oeld- voorsiei aan kon nemen achten wij veelbetekenend-. Soms
word-t in d-ergelijke, zttiver op het kred-en geri-chte bijeenkor,rsten d.oor de onzi-chtbare hand. van het toeval- een ti-pje van d,e sfuier opgelicht die d.e toelcomst aan het
oog onttrekt.
Tn,Jatze-rfd.e Utrechise congres van Ce P.S.P" geschlecide zoiets n6g'n keer.
De afclel-ing Amsterda"m d-iende een motie in, clie er toe strekte, dat d.e partij zich
op basj-s van cle klassentegenstellingen d.iende te formeren, omclat ook de poritieke bovenbouw in laatste instarrtie wordt bepaaid- cloor d-e fr.irrd.amentele tegenstelIing tussen Ce bezittend-e en d.e niet-bezi-ttende klassen.\{iebenga !Ías er toen tegen en kreeg d.e partij nee. Wat echter: in feite op dat moment err bi; clie motie wat
schuchte:: on cLe hoek kwam kijken, dat was de everrtuele onvotming toi een rrarbeid-ers-voorhoed-epartijÍr, a.ie thans voor Grcnirigen in haar volf e ouvang op d.e agend.a
aan
d,e

prijkt.

m^^*
'IUglr,
J.lI
''^ '961 , had d-e krvesti-e - on d.e rec.enen d.ie wlj uiteengezet hebben ngrg niet d.e be'tekenÍs d-ie zij in:nio.defs heeít verkregen. Dat de partij d-estijd-s en
ook aI eerd.er d-e rtklassenstrijd-tr nog niet als beëiridigd. zag - zoals partijvoorzitte.r l,urggraaf in'n ingezonden st-*kje in t'Het Paroolrrbetoogde 7), ber.iijst geenszins, dat onze P.S.P. tc.ch af rrel vroeger met de neus op d.e kfasseworsteling d.er
arbeiclers gectrukt was dam wij gesield hebberi. Men behoeÍ't het ber,rrr*qte ingezond.en
st-,;kje va.-: Burggraaf maar te Iez,en cm te zíen, dab irij met het wocrdrrklassenstrijd-rrniet he'r, zelfsta:nd-ig oi:treden van de albeid-ers beCoelt, na.ar iets totaal
and.ers. Het is naar aarrl-eiCing va:i d-e T3eJ-gische staki-ngen van 196A/'61 - onlangs
ook door trrik I,leijei nog \{eer eens ter tafel gebracht - dat hij d.e pen voerd.e en
hij bieelc d.e actie van wÍjlen Anoré Renard c.s. op te vatten afs "een politiekrgericht op het aanbrengen varr raclicaie struotuurveranC,ering'en, l,.Iaarbij het kapita]isti-sche stelsel i-n C.e r.rortels zal moeien worden aa:rgetast". De fund-ameniel-e tegenstelling tussen het optreden van Ce vakbond.snan Renard., clie in d.e Beig'ische
plaats St. Gervais aal d-e stakingsbeweging ha,ar hlaterl-oo be,:eid.d-e, enerzijds en
d-e spontane actie d"er Belgische arbeiders ancLe-rz:'-jd-s ontging Burggraaf ten enenma1e. Yoo.r zover: hij van een rrsoli,i.ariter'u ner C-e tselgische stakerstr sprak, beCoelde hij allerninst synnathie te be'buigen of begrip cip te brengen vool: een
stri-.idvcrm, clie j-n d-e iien jaren d-aarna in toenemend.e mate d-e norr,rale strijd.vo:rn
van de werken6e klasse is geruordeno He" is:.liei bouri. om te bevreren, d-at hij clie,
zomi-n als zijn parti;g'enoten, }::eít gezren.
Vand-aag is d.e sit,;atie anC"ers. Het i s de zelfstand-ige actie cler ar'oeiders
die aIs een gestaag aa:rzwellend-e stcrin d-e paltijen beukt en het'tsocialistischrl
vijgenblao- d.reigt af te :n*ki<en, vraarmee zi-j zich l<rar,rpachti-g pogen te bedeidcen.
Vocr wat d.e P.S.P. betreft is het gevaaï onclerk,ond. d-oor rrProletarisch Linksr',
d.at in d.e d.oor haar bepleitte cnvoriaing der partij het inid"ciel meent te weten cm
het te keren. \{at wij gepoogd. irebben oxÍi aan te tonen is, d-ai; het nieuwe vdgenblad.
waard.oorrrProletariscl: Linksrr |re'b oud-e vijgenblacl vervangen wil , a1 even verdotd
is al-s dat waarachter: het partijbestuur z,ich verschanst. fn de stromen r.'arr de
herfst zal mert ze beid.e onherroepelijk zien vaiien.
De a::beiclers zulle:n ztcb, om dat afles niet bekonmeren. Die hebben ook geen
enkele ill-usre meer ontrentrrsocíal-istischerr partijen of partijtjes. Die voeren h';n
belangenstrijd. en d.aarin is geen plaats meer voor ideal-istische partijopvattingen.
I
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rrYRlJ NEDERLAND'i vatrI 12 en vam 19 junf 1971 verscheen een intervier,r van
Igor Cornel-issen met Jonkheer Van d.er Goes van Naters. ïn d.at i.nterview kwamen
uitspraken vooï -van Van d.er Goes van Naters, d.ie één onzer kamerad,en een ingezonden stukje naaï ilV.N.r' d-ed"en sturen. Dit werd. geplaatst in d.at b1ad. van 1J
juli j.1. ïn het mlrrmeï van I augustus reageeïd-e Van d.er Goes van }Taters d.aarop.
Onze kameraad- meend.e ook d.aarop geen antwoord. schuld-ig te mogen blijven en zondwed.erom een kort i-ngezond.en stukje naar trv.Id.rr. Helaas, d.it stukje is niet d-oor
dat bl-ad- opgenomen. !íij vinden d.eze stukjes belangïijk genoeg oilI er ook onze lezeïs - voor zover zij rrV,N.rtniet l-ezen - kennis van te laten nemen. Wij zu1len
dus eerst het ingezond.en stukje van onze mederuerker plaatsen, daarna d.e reactie
van Van der Goes van Naters en als laatste het niet d-oor I'V.N.rr geplaatste antwoord- d.aarop vaÍr onze ke,meraad-.

IN

-oYAN

DER

GOES

In het interview met Igor Cornelissen (V.w. 12-6) zegt d.e heer Van d.er Goes
van Naters het bar en bocs te vinden d.at er werd- beweerd., d.at Troelstra een renegaat was en zt-ch. zott hebben gevoegd naar het kapitarisme. Letterl-i-jk zegt d.e
heer Van d-er Goes van Naters dan:
rrTroelstra had. heel originel-e id.eeën over de d.emocratie. In d-e gemeenteiijke d.emocratie geloofde hij niet, ik ook niet zoal-s je weet.

T:roelstra heeft Wibaut eens

gewaarschurnrd.

rpisbakken bouwen voor d.e bor:.rgeoisier. De
Troel-stra, hr:n tijd. wel beter bested_en.tt
Blijkbaar kent d.e heer Van der Goes van Naters

ie moest ophoud-en met
socialisten kond-en, vond.

d.at

froelstra beter d-an d,eze zLchzeLve kend.e. Troelstra Ímmers vond- d.e gereentelijke democratie zó belarrgrijk, dat
hÍj bereid. was er hongerend.e arbeid.ers voor te laten d.od.en. Dan we1 geen rpisbakken voor d-e bourgeoisier, maar wél- kogels voor d.e arbeld.ers. idéót d.e heer Van
d,er Goes van Naters d-at niet? Is hij dan niet bekend. mei d-e "Geder:kschriftent' van
Troeistra? Daarj-n val-t toch te Iezen, d-at eind- juni 1917 de oud-e aard.appelen op
waren en d.e nieuwe (natuurlijk om d.e meerd.ere winst - J.M. ) naar Dr:-itsland werd-en
uitgevoerd.. Het bekend.e aard.appeloproer was er het gevolg van; een oproeï r^raaïtegen politie en militairen optradenrmet als resultaat d-od-en en gewond-en. Troelstra schrijft d-aarover:
rVi-baut schreef enkele weken later in Het Volk een artikel-, waarin
hij d.at geweld. onve::mÍjd.e1ilk noemde, d.och sterk de nad,ruk legd-e op het
betreurenswaardige van het feit, dat een d.emokrati-sch gemeentebestur:r
zoo tegen d-e bevolking moest optred.en, Hij sprak in zijn artikel dringend. d.e wensch uit, d-at d,e politied-eskund.igen een niet-geveld-d-ad.Íg mid.d-el zoud.en r:-itd-enken, om plund,eren te beteugelen. Door de gevoelsaïgumenten, d-ie hij in clezen zoo zwaar liet wegen, kan men zich, naar mijn
mening, niet laten l-eid,en. Ind-ien wij sociieal-d-eriokraten een belangrljke
machtsposi-tie hebben veroverd-, is d.at in het belang van d.e geheele aïbeid.erskl-asse, en d.aarom inoet d.j-e nachtspositie word-en verded.igd. met
all-e nj-d-d-e1en, zoo nood-ig geweldd.ad.ige.', ("Ged.enJrschriften", deel {,
blz. 72 e.v.).
fn zoverre heeft d,e heer Van d.er Goes ven Naters gelijk, dat bovenstaand.

ci-

- lo z/

taat niet afkomstig is van een renegaat. lvlaar ook niet van een sociah-st. Iets
d.ergeljjks kan affeen maar wcrd-en geschreven d.oor een cynische bourgeois.

J.l't.

!s -rgr glrs-vg!-yet-$sr-9 g gl -veg-ry?lerl-1si19g -zJ:-vg] sI'
1l juli de Gedenkschriften van Troe}Scri,pta iiranent:de heer.T.j,i. haalt in V,l{.
rrc
bourgeoisrrlías. Het lijkt me niet
nische
een
st12 aa71 om te bewijzen, d.at d.eze
van de Amsterd-amse winplund-eraaïs
op
àe
\ras
boos
erg
erg concludent: Troelstra
a./an
politiek in
socialistische
d-a'b
d-e
vcnd.
Hl
1917.
keis bi j het aard-appeloproeï
leed-.
àie stad. d.aard-oor schade
M. citeert dan Troelstrars conclusie: een machtspositie varr de sociaal-democraten moet verd-ed.igd. word.en "in het belang van cle gehele arbeid-ersklasse - en we1
met alle mid.d-eten', , ,,zo nod.ig geweld.d.adige"... en d.a,n gaat froelstra in d-ezelfd,e zin d.oor: i'a}-q d-e d-esirr:ctieve- elerng!!.e+, aieaanwezig ,rjrr, rruar__bc_qr"iggr1. Dit }aatste, hier onderstreepte zinsd-eel- is
door IvI. weggekapt. Hoort hij d-at -Liever niet?
t
-+

Het antwoord hielo p-:!i11--2279-yI191g-(Ègef--Y+:-tl-:Ègll-el9l-llC!-CCflgC!:!)-I911!l
d.er Goes vam ltaters maa,kt rnij er op attent, dat in het citaat varr
Troelstra d.e woord.en I'aIs de destructieve elementen, d.ie nu eemnaaf 1n efke samenleving aanwezj-g zijn, haar bed-reigenrt, d-oor mij zijn weggelaten en hij veronderstelt d.an, dat ik d.ie woorclen liever niet hoor. Daar heeft l:-ij dan ind-erdaad' geLijk in. Ik hoor clie woord,en l-iever nj-et, maar om een andere red-en dan d.e heer
Van d.er Goes varr llaters verond-erstelt. Troefstra was niet de eerste en niet d-e
]aatste, d.1e in verzet komende arbeiders 'rd.estructieve elementettrr noemCe. EIke
machthebber d-oet d.at. Hij heeft dan ook grote navoJ-gers gehad- in bijvoorbeeld- Gustav 1Toske (ae tr:-oeanond), Carf Severing (dj-e in maa;rtfaprll 1920 tijd.ens de Roeropstand. hei luitse kapitalisme moest red-den) | maaT ook bij d,e bolsjewiki. Niet
al-le..r. Stalin noemd.e alles wat in verzet kwam I'd-estructief'r. Ook d.e latere bof sjewistische rnachthebbers noemd.en de Oostciuitse arbeiders in juni 1951 en d-e Honen
!u.rr=" in oktober/november lg56trd.estructieve elementenr'. Ook Hitler, Franco
elemenEn
gebruiken
terminilogie.
d.ie
gebruikten
en
'rd.estmctieve
vele and-eren
tentr , ook a] z4n het, hongerend.e arbeiders, die likwid.eer je natuurlijk.
Troelstra geen cynische bourgeois mijnheer Ya;r der Goes varr Naters? VJelnu, faten
we het d.an houden op een cynlsche machthebber.
J.M.
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