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DE KABII{ETSFORIIATIE OF: l,,lIE BOTST ER

NU EIGIIiiLIJK OP I,üIE?

In heL r,¡eekbiacl "De Groene Ansterrlammer¡te r,raarín hij de laatste tijd
regeLmatíg publiceert, heeft hec uit <le moderne vakbewegíng aflcomstige,
tot de P.v.d.A. behorende Tweede l(amerlid Stan Poppe onlangs een waarschu*
¡,¡ende vinger opgest,oken. llee' z,egenen door soeiaaL*demokyaten'mag geen ín-
tegratie ëan de arbeidersbeweging dn het kapítaLdsme be'bekenent', zo heeft
hij betoogd. i'lij heefÉ zich claarbíj geen ogenLlik afgevraagd ir¿ hoeverre
de werkelijlcheid zích stoort aan daÈgene wat hij, liÈan Poppe, al dan niet
geoorloofd acht, noch minder heeft trij er zieh relcenschap van gegeven dat
hij, ir: zijn rol van moraL'iet;, de r+er1..e1-ij1rheid precíes oÞ haar lcop zet.

Volgens Stan Poppe "mag" de regeri::gsdeelneming van zijn partij níet
tot 'rintegraÈie van de arbeídersbewegíng ín het kapitalismeu' 1 e i d e n.
Dat lsomt er op neer dat híj een clergelí.jke inte¡¡ratie als een iaogelijk,
maar door hem onger,renst, g e v o 1g varr de r:egeríngsverantr,;roordelijlc-
heid bescho¡n¡t. In r,rerkeli-jkheid is de samenhang tussen het een en heÈ an-
der omgelteerd. De integraËie j-n het hapitaLisnre van d.atgene wat Stan Poppe
"de arbeídersbewegingtt noern'E is geen gevolg vau de regeringsdeel-neming der
socíaaldernokraten, înaar <ie regerin.gs,leelneming der scciaaLdemokraten is
een gevolg van de irrtegratie van o'de arbeidersbeweging" in het kapitaLis-
me, een integraLie die zich geenszir¡s in de Loop der tí-jden heeft voltrok-
ken, naar die er van meet af aan ís geÌ,reest, clai trii zeggen zolang als er
een "arbeiclersbeweging' heeft bestaar: l).

I,Iaarvan Slan Poppe nv zegt dat hec niet gebevreí-\ mü9, clat ís åeLs dat
a1 Lang gebeurd is en wel op hetzeLfde monent daË de "arb,:idersber,reging"
zich konstiLueerde, in lngelancl ruiin anderi"ralvo €€r!i,7¡ íri NederLand zof n

l) 
"fer: 

zie daarvoor o"a. het ¡loor ons vertaaLle en in het juni-
ïlumrûer v¿rr:r "Daad en Gedachte'u gepubli-caerde opstei van John
en Paul"a Zerzan "hlie verncor<ide Ned Ludd?*', dat over het ont-
si:âan van de vahberøeg:l"ag handeLË.
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hleine eeuru geleden. Dat het in E;igeland - de bakermat van heÈ kapitaLis-
me - een eeurv gecluurd heeft eer de zogenaamde ttê..rbeiderspartijt: er rege-
ringsverantwoordelijkheíd kreeg-te dragen, in Nederland - \¡iaar het kapita*
lisme zich later ontwil,:ke1<1e en derhalve de ttarb.:idersberaeging'r later ont-
stond - ongeveer een hai-ve eeuvi 2), verandert aan de feiten ni.ets. Het is
- naast díverse historische oorzalcen die r,rij irier buiten besehouwing moe-
ten laten 3) * vooral het door de "a.rbeidersbewegingfi gedragen rndsker, het
is vooral de haar aanklevende schöjn ge\nTeest die haar regeringsverant\,,/oor-
<ielijlcheid op een vroeger tijdst-ip ín ele r,reg heeft Aestaan. Pas toen die
schijn begon te verblelcen doem<le a¿rn de horieon ook mel-een de mogelijkheíd
.¿t é"tt hãtzij gerieeltelíjke, hetzij vollecii¡¡e regeringsveranthroordeLijk-
hei{ op" Terstond kon ¡nen ook ¡,¡aarschuwíngen beluísteren in dezeLfde gcest
aLs die r¿ellce Stan Poppe thans heeft laten horen. ZiJ leidden Ëot het de-
bat over ]net mdnístez,ialísme dat met de intrede van Mil-lerand in het Fran-
se kabínet '¡laLdeck-iìousseau (1899) begon e^ za ongeveer Lcif: aan de eerste
wereldoorlog ireeft gecluurd" UeË bereikte in liederland zijn hoogÈepunt in
1913, daÈ ook -- en geenszins toevalLig ria.tuurlijk .. het jaar was waarin de

vrÍjzinnig-<lemokraat dr" Bos tijclens een, overígens niet geslaagde forrna-
tiepoging aan de sociaaldemokratie drie ministerporLefeuil-les aanbood.- itt rÈ tlesËijds gevoerde debat ovei een eventuele regeringsverantwoor-
delijlrheid van de rtarbeidersbewegingtt stonden, anders dan men wellichË zou

vermoeden, de vöór- en tegenstanders van het nínisterialisme op dezeLfde
bodem. l{eË was alLerminsE 26, dat de voorstanders de logische konsek¡,¡entie
trokkeri ui¿ de røerkeLijlcheicl, de tegenstanders claarenÈegen zich bleven
vastklampen aan <le sehijn. Beiden - vóór* en tegenstanders * gingen er ten
onreehte' maar niettemin onvermijdelijkerwi jze, ''7eLn uit dat de sociaalde-
mokratie "een revoLutionair p::r:Letarische partij" 4) was" De võórstanders
van ministeriaLísme betoogden dat haar lcarakter, zoaLt zíj 1net zagen, door
minísterialisme niet zou rvorden aangetast;de tegenstanders van minísteria-

2) De eerste Labour-re-gerirrg in Engeland vrerd gevo::nd oir 22 ja^
nuari 1924;in Nederland traderr in 1939 voor het eerst o'socia-

listischett rnirrisLers op.
3) Als gevnlg vari iristorische onrstandigl:eden kenden Frankråjlc en

Duitsland eerder t'socialj.stischeo' ministers dan Engeland.
4) Deze kr.ralifilca¡ier "een revoluËionaír proletarische partij'*,

hebben r.rij letterlijk ontleend aan een bescl:ouwing over minis-
terialisme die in l9l3 ín een der organen van de toenmalige
SDAP verscheen. tlet is vanzelfsprei,:end rriet onze kwalifikatie
(rvaarvoor r,rij de Lezet ve'rr+ij zen îaaî de door ,lns uit'gegevent
nog beperlrr- leverbare brochure "I{as de sociaaldemolcratíe ooit
*oðiaLintísch?")" IIet is de li.r;alif ilcatie van de omtrent l9l3
levende generaËie var- soeia(tLdenokTaten" Dat zij ?run beweging
onueyrníj deLijkeywii ae a\dtts rrloesÈe.rÌ zien vloeit hierui-t voorË,
dar de politíci van ce sDAP de politieke rol die zij speelclen
slechts kõnden spelen zo:re.ng zij omtrent hurr partij de gangba-
re il-Lusie koesterclen. ÐaL een sociaaldemoitraaaË als Salts of-
Èewel Piet l^liedijic omtrent cleae.lfde tijd de blaclen van de SDAP

al "de burgerlijite pers'n Ìreeft genoemd - letterl-ijk: de libe*
rale, vol_gerrs een mededeli:rg van mr. II.P.L. l,,tiessing ín díens
levensherinneringen * r'las een uitzondering op de regel.
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f.isme, die omtrent het karakler der sociaalclemokratie dezelfde divaling
koesterrl.en, vreesden wél een âantasting rlaarvano zij vreesden - orn het met
de woorden van Poppe uit te <iruklcen * haar, r*ij herhalen Ïret: al lang be-
sÈaande, r'íntegratie ir¡ het kapital-isme""

lfeË andere woorden, et Cebat van destijds sËond ver van d,e realiteit,
gelijlt ook thans Foppe vér van de real-iteit siaat. Zonder meer kan hij
evenr,¡el noch bij de vóór-rnoch bij de- tegenstanclers uit vroeger dagen wor-
den ingedeeld. tÍet de toenmalige voorílcanders heeft hij gemeen, dat híj al-
lerminst tegen regeringsdeelneming is;l met de toennalige tegenstanders
deelt hi.j de r¡'.r(iês voor haar gevolgen; van beicicn verschilt lì.ij in zoverre
dat hij de P"v"d.A" niet zozeer als een "revolutionair proletarische par-
tÍJu'ziet, clan wel a.ls een demokratische partij, die de Èel-angen der werlr-
nemers wiL behartígen; met het standpunt van zor¡el vó6r- als Ëegenstanders
van ministeriaLisme in tt grijs verleden komt zijn traditionele kijk op rle
"arbeídersberueging" overeen die zijn uíteenzetÈíngen vertroebelt.Het lijkt
alsof Stan Poppe op een moderne wíjze, maar ãnders dan een deel van zijn
toË'de "rechtervleugel" der P.v.d"A" behorende partijgenotenrboven de kon-
troverse van desrijds ís uiËgestegen" l"iaar heel zijn betoog berusË op een
versleten mythe, de mythe dat zíjn partij de politieke vertegenúroordigster
van de arbeídersklasse Ís en als zodanig op iret Lerrein van de poLitiek"
dat wil zegger. in het parlemerlt en via haar minisÈeríj ook bínnen het k¿bi-
riet ee:ì voortdurende strijd met de klassetegenständer heeft Ëe voeren" Van
dat misverstan{.tr vindt men de voortdurende bewijzen ín zijn recent opstel
over lret mee-regeren door de P.v"d"A", dat naat onze lezers r.vel begrepen
zuLLen hebben, iraar aanleiding van Den Uyles formatiepogingen is gepubli-'
ceerd.

Op hec moment, daË r'ij - uedio auguí:iÈus * dc:ze regels schrijven duren
die pogingen nog altíjd voort. l,/olgens Stan Poppe is de lange duur van de-
2ê¡ aanvar¡lcelijk vastgelopen, vervolgeiis door informateur Albetla qreeï op
gang gei.irachte t'esprekingen daaraarr toe te schrijvèîrr dat het C.D.A. en de
P.v"d./:.. 'rdiamet.raal t.eger:over ellcaar staan<le maatschappijvisåes" hulclígen"
Het C.ü.4" , zo zegt hij, trstelt zich tijdens de formatieonderhandelingen
telkens r{eer op als een hard.lelckig verdediger van tle bestaande i:apitalis-
tische orde", díe "dc P.v.d.A. a1-s regeringspartij nodig hee. t om straks
een basis van vertrour.,ren te hebben me-l cle valcbeweging maar daarvoor eigen-
lijk- de príjs niet rvil betaleri." Ðe F.v.d.A. daarentegen heefÈ, aldus pop-
pe, een "socialisÈísc:he" maatschappijvisie. Naar zíjn oordeel nu maken de*
ze botsende maatscirappijvisies het forrnatiegesprek zo moeizaam. Fei lreert
híj zich tegen ex-informaËeur Albeda. die in een raclio-uitzending van de
Tros verklaard heeft, daf, er vâ.n botsende maatscha.ppijvisies geen sprake
is; dat naar aanleidi-'rg van een uitspraak r¡an de P.r.'.d.4.-frakÈievoorzit-
ter Van Thijnu die e'¡enals Foppe ciir botsencle maatschappijbescliouwingen
wel degelijlc konscateert 5) 

"In een situatie zoals die door Poppe wordÈ geochetst zí.jn uiteraard
wederzijdse koncessias onvermijcieLijlc.Deze heeft daar geen bezwaren tegen.
Hij is, zegt trije geen voorstanCer van een schone-ha:rc1en-politiek. tlij is
bereí-<l de handeu vuil te maken miLs er i?lconl:reËe resuLtaËeq" \üorden be-
traaLd en mits er "op de gesloten kompromi-ssen geen mooíe etiketten r,rorden
geplal<t" en rfheL verzet tegen de kapitalístiscire maatschai:pij-struktuur

5) Ook CtlÌ,/-secretaris H" van der '.,ieulen konstateerde zc:.
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desalniettemin voorLgaat". Ãaar z!,-jn ¡qening "zaL ád ar-beicersbeweging,haar
sinds 1965 hérwonnen strijdbaarhei.'l..hard nodíg hebben r,ri1 zij van de korn-
pronisse+ een goed gebruiL. maken''. De streirlii.ng van zijn betoog is.dan ook' '

dat zíj niet "terug" mag l..eren t'naar hei irarmonie-nodel", naar rvellts her-
sf,el het C.D"A;,,blijfÈ verlangen" f'De h.laSsenstrijd", korrkludeert Poppe,
"blijft :en níe:t te ontlcennerr rgalite-it"" : ,

Bekijkt merr deze iconklusie van Popi:e op: zichzelf , dat wíl zeggen: i-os '¡
van het verbaad t¿aariir hij.rhaar plaatàt, ''dän' l-r,an de- juistheid ervan irieÈ '

word.en beËrvisÊ. )e lcl,ass-enstrij.J. ofËeri'el dt-'strtj;:'l:van da'arbeitiers tegerr
het onderi:emeÈdonr; die vocri.pçiit uit ,fe'b'dstaänáe produlctf.everhoudirtgãn"
is ilidgrdaaå een reali-te:-t diL'niet. te looctrenen valË. Desondarrks is het '

een 're¿l"iteit' '!,/aaraan Popl:e actiteioos voorbijgaat" trrlant ruat .trij onder de''
klaBsr::rsÈrT-jcl versËaan is,kennelijl-c wat án¿iers. Ilet "klassensr:-rijdl' o-*-., "
doelt. hij geensåins' de r.:oqsteling der. çellcei:.s oi:iriern¡ tot al"tie ged¡vongen '

en ín ber4eging lcomende arbeiders e r1laêr' de þolr,tieke sxrijd van de oud.e ar:
beidersbóweging in haar,huidíge vorm v¿¿c. P.v"d-.4. en Irii\.V.

.,ÐaL tl*t 'trierbij,crn trree tg:taal verschillende dingen gaat bf ijkt o.'a.
uit een cerdei-r:in':qlDg Greeee" verschc,lnen artí-lcel van ?r:ppe?s,.har:Id waarin
ii: ü.t 'optreden,vâR,le P"v"ri"A.' onrschreef als l'belaog.nies.tterrning v6ór
cie achLergestelden", die,zijns inzie¡rs u'geliombineerd" dient.te blijven met
"geleideliike verrnaatschappel.ijlting en'dernohratiseríng"" Ðat is bepaald
níet ic.r.entrietc metide belari,¡¡enstrijd uan de anbet)ders zéLf , Is deze in rve-

"urr'.ár, 
äantasting'van liet kapi-trii"o,., de st-rijcl' die Poppe zo Êreffencl

nader heef t gedeflnieerd, is, op e*o per.beter,ing " 
-op. 

"rr, 
*odernideiz'dlng u"o

het kapitaLiõme gericht" hij-vloeit voorL uil een rnaatscirappijyisie, die i'
men in gerien dele een socialistisehe kan noemen. Pcppe die dat r¿61- doet'is
tret slaãhtoffef , hetzlj valr een dr,'aling, he.tzíj ,rtn- L*" illusie. ,., 

'ì ¡:

, . Betek"enÈ'díË, da-t wij hr:t gens zi.in m:t ALl.eda, dat er lij de fangdu-
xíge kabínetsforma¿ie geesi s.ptraice is van'hótsende maaLschappijvisies? A1-
l-eír¿ínst. Een dergelijte botsirLg is er ongetwij'feld en t\,Iee versctrillende
*"àtschappijvisie.:-valien duiclelíj1;.te konãtafelen" Alleen; het gaat,nï'et
om êén konflílct tussen e9 kapíf;a'l.isl;ische' en een :sociaLí.stösche visie en,

zij staAn geenszins zo lijnrecht tegenovei'ell:aar aLs Poppe suggpreer'Ë-. '

Het is zeker \raare .dai hr-:È C.Ð.4" de hardnel-clcige verdedígef. kan rior-
den genoemd van de bestaande kapite-tistische orde., Ðe F"v..d,/,r, echtef is
de'kampic¡en vån <7e noç¡ níet bestaande itapitalistischa orde,van morgen" Ðalu

is géén fundamenteel of principieel ,vc-rschilrrira.t i^,ren oo1:. daaraan zien ltan
clat er bínnen 'tret! C;Ð.4" politici r¡orllen aatrgeEroff¿n (Boersrna bi.jvoor-
be-eld'' e+ tot oþ'zelc'ere hoogrä, oqk Aantjes), ,lie tegenove:: maa-tschaópel-ijlce
st'ruktuurveratrderirtgen -- lees: aanpassing yan heÈ trrapitalisme, aa-n de, maaÊ-
schappelijke' behoeflen anno lg77 -- 1.¡at mlniie.x afwíjzentl s.taan dan figuren
als ¿ndriáçu".tt en Van Agt. t{ieEtemin; het velscbil is,groot.gerioeg. om de
formatiebesprekingen op praktiselr. iqrler onderd.eel te blokl,;ereri ern t,e doên
stagneien.r\ieE voðr niels þrseft Dqr,Uyl aan Van r\gt een 19e-eeuvse instel*
ling'verweten" ';Hij schríjft ziehzelf. * níet:târl onrechËe :- een irrðççll-ing
rce-diä bij de huiãige u*nw.pasÈ"' Ðat is"een ânderer;,.ïïrâ8.r,in beþinirel ôp

hetzçlf,é.'-'iêerlcomencle formulàring voor vrat ,'ilij zop,1$ het verschíl tussen
hed lrapí-talismê:.váil,ni-r err,clat,,v-an rnoigen hebben ger.roeird. Men '.m4g !e,t wat
ons betreft ook als heL verschí-i 'Lusse:l heL kapi:alis¡ae van gi-s,tefen en
dat van nu definiäreir" op voor\Íâarrie dat men er zicb 're'r,enschap van geeft
claÈ cliL trcapitalisme'var¿ :,rl:,í:ezrß is ilet lcapitalisme van morgên te rvorden
en claË aan het kapitalisme van norgen niet r:reer de:Ëre!¡,ilen, Vâil het lcapíta-
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lisme van gisteren zul-len kleven, die het thans nog ín sonmige opzicht,en
verËoonl- 

"
lJie hervorming, zo me::l wil vervormi-ag, .rârr rt kapitalisure" die alier-

minst als zijn opheffing iian rororde!:r versËaan, is een ongelijkraatig verlo-
pend proces dat via ireftig Ëouirtrehken tussen de diverse kapítalístische
frakties en via heÈ ene z\raat bevochten L;ompromis na het andere. tot stand
komt" Poppe heeft volkomen gelijk als i:ij, tegen die achtergrond, van "re-"
delijke liompromisseatt en van "konkrete resultaten'o spreelct. Maar hij heeft
op een andere manier gelijk dan hij veronderscelt" Het zijn reeielíjke lcom-,
prorrissen en ltonlcreËe resultai:en-) genet.en aan de maatstaf ,1 van wat hdj de
"arbeidersbern'egíng" noemt en çat in r,¡erlceli-jlcheid de meetlat der kapítalis-
tische hervormingsbeweging is.Poppe echter mq:enË dat het om redelijlce korn*
promíssen en mogelijk om lconl¡-reLe result.ater. gaa|, wanneer men ze beoor-
deelt vanr-rit uieen sociaListische naatschappíjvísie'n" Dat lromt doordat hij
hardrrekkig misverstand, de ::íjne daarvoor verslijt.

Het is overigens allerminst iret eníge räisverstand waarvan hij in zijn
beseltouwing bl-ijk geeft. I'hj pl-eit, om dat t,e behor:den eri goed te gebrui-
ken wat hij ten onrecirte als heel lcleinerten koste van tief kapitalisme be*
haalde suksesjes zielo maar r.¡aË ir¡. feite slechts sulrsesjes zÍ-jn die het
kapitalisme vên de 20ste eeuw op het lcapitalísme van de l9e eeuw behaald
heefte voor "een üoartgaand verzet tegen de lrapítelí-stische maatsehappij-
struktuurt'. Hij pLeit - naar r,rij gezien Tiebben - eï'evenecÍrs voor, d.at'rde
arbeidersbewegingn' (lees; P"v.d.A. en F.l;f .V" ) de ttsLtijdbaapVteidrt dient te
handhaven, die zi3 sinds 1965 zot hebben "hert,ronnerr't en níeË moet 'oterug-
irerentt naar het "harmoniem.odeltt.

In werkelijkheíd is de zogenaamde sÈrijdbaarheid van P.v.d.A" of van
de valtbewegíng ín de jaren na lg65 niet anders dan een sprookje. ûlrr dat te
beseffen behoeft men slechts te letËen op cle houdíng van cle Bedrijfsgroe*
pen Centrale lijdens de stakingen r¡an 1969 in de strokartonindustrie, op
het feito dat de bedrijfsbezetiing bij de Eì{KA in Breda aLleen p¿¿r rderd
georganiseerd om een bezeLting van onder op onmogeLijk ee malceno op 1'E be-
ruchte Paasbestand van 1973, op de rteigering van het N.V.Ì/. on zich achter
de bedri;ifsbezetting bij de LrS-r,¡A in He.Lmond (1974) te scharen, op de hou-
díng van de transportarbeidersbond tijdels de Rotterdamse havenstakingen
van 1970, op de houding van de Industriei:ond ten aanzien van de metaalsta*
lting, op de houding var:r het 0.V"8. in de UErechtse taxistaltingc op de hou-
ding van de melaalbedrijfsbond (waarvan Poppe zêLf. Ëoerì nog bestuurder
r'ras) in het lconflíict bíj de Deniça" op de houdirrg van de bon,Cen tijdens de
"tEílde" stalting bij Zaadhof. in I,Jínschoten2 op de aarzelende houding Ì.raarmee
de bonden sons bij diverse bedrijfsbezettingen zijn opgetreclen en cp de ge*
decideerde u'ij ze waaxop zij er in ver"'scireí.dr,ne gevallen tegen zijn opge-
treden.

Welnr:, een strijdbaarheid die onÈbreekt l'lan niet rvorden gehandhaafd;
een t'verzet tegen de kapitalistische inaatschappij'r dat er níet is, claarvan
kaa men níet. verl¡.ìllgen dai hei: uooz,tgaat; de bezruering om t.och vooral niet
terug te keren nâar het. othar"¡noüie*modeltu verliest iedere zin" \^ranneer van
dat orharmonie-modelt* alleen. maar in sciiijnriir rn'ezen echter ¡:i.nmer r¡erd af-
geweken" }'!iet de zogenaamde "arbeídersbeweging" heeft zich sedert het micl-
den van de jaren t60 sErijclbaar opgesteld, maar' de a¡l¡eiders h.ebben zich
na 1965 even srrijdbaar getoond aLs ze zich in de voorafgaande jaren toon-
den" l{iet "de arbeidersbewegingtu boLi;te op het kapitalisme, maar de bewe-
ging van de arbeiders.
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AlsstanPoppeschrijft''datde,lrei¡¡.j.ngValldestrijdbaa¡:heirl..'no.*
dig r,ras om clie irårnpromissen te L''ereíleen" die bij Ît tour.rtrelcken or'r de for-
matie tot di.rsver rijn bereil;trdan,loeLt hij uiteraar<l niet op deae sErijd.-
L"'aarheid van de arbãiclers" Iln dat níeC alleen ondat hij, n.aa.r rvij reeds
hebiren vastgesteld, âan de klassenstrijd van de arbeirlers voorbíjgaat'
maar ook o*ãrt de úewuste kompromissen * tot si:and gelcomen docr míddel van

ie.rterzíjd.s¿ -ltoncessies van t.Ð.4. e.n P"v.rl"/i. * ir: gee;: r¿nkel- opzícht kon-'

cessies aarr de arbeidende lclasse i;eheLzen. Er is in heË'':urear: v¿r. de for'"
rnateur of ín clat van de ir.formaLeur riiet gehakþ'etal,it over de vrâåg of men

Je arbeí.,1ers zö ver, minrJer ver of vercler tegemoet zou lcome;rÐ Ínaar over de

vraag ír: hoeverre deze of gene vernieuroing van het lcapítal ísme als een po-

litietr haalbare lcaart noet r¡rord,en bescho¡.tod ':11 of de oplossing van bepaal-
de problemen $raarvoor het kapitalisme zich op het ogenblílc zíet gestel<l op

dezã of op gene wljze zal diãnen te gescT¡iedei-r. ÐaË zíjn gâen vraagstulcken
ïüâarover de ari¡eidãrs zich druk malren ':f waarvr:cr zij in akiie l¡-ornen.

Noch bíj de prijsbeheersíng van de landi:ouirgronden,noch bj.j tie ínves*
teringsregeli.ng, """ñ ¡ij de verdere (?) verzelfstandi¡;ing van d-e' onderne-

mingsiadeorro"h bíj rie 'oãrorogutr"aanl.¡ascieling gaaf het om maatregelen l^Iaar-

,ruui..le arbeiders ãioar jaar en dag reilchalzend zouden hebben uitgezien en

die een antr¿oord zouden vormen CIp ãe proirlem.en IÀ7âårmee Zii uoorfdurend r^¡or*

den gekonfronteerd" Hoezeer wij'ons óoh \reilsen te ciístanciäran van de op-

vattlirgen van de Rotterdamse on<lernemer Gerarcl Endenburg - die.inet de onze

níets !ur"u.o hebberi - viij zijn he'; eelìs äet zijn opi:rer:liing 6) clat bij aL

deze zakerr de onáerliggeä.le problematíek buíten beschouwíng bLíjfL en dat.
wellc kotrprornis er oolc-uit de bus zal ltorien, dit een be''/esfiging van de be-
st¿ande, clat wíi- zeggen ka¡iitalisÊiscte struk-tuur za| zijn.

LIet die struktùur zullen r'l.e arbei-ders bli.!'ren botsen en c1'aarbii zuT'
len zij dan niet slechts ín trotsi.ng korne:r mec de maatschappijvisie van het
C,D"A.I *uur ó6ir met de maatschapp:!-jvisie van de P"v'd"A., clat r'ril zeggen

met die 'ran Poppe en zijn politieite vriende:i" Ðie bctsirig hangt als een

schaduvr over het konendà l¿atrineü jroe. dat er ook uit ea1 zienovormt eeri be-
clreiging van ll:et in cle ho¡oendc jalren te voeren beleid, welk" stempel daarop

uiteindelijk oolc zal rvov:d':r ged-rulct.
Als de arbeíders zich [enoodzaaht zullen voc.i-en om strijd te voeren,

dan zaL heË geenszins ean st;ij'-1 zijn' díe er.!P is gericht va}l de bereikte
"redeLí-jke kãmpromissen" een 

- zo goed mogelijk gebruik te malcen, maa'r de

strijd "zaL 
z|e;e richterr tegen de kãrnpromiãsen z'e1'f.u bijvoorbeelti tegerr die

r,¡elke voor \,/a,c betreft heË sociaai-eli+nornisch beleid en de loonma'r'iging

tot stand zij,* ge,;Ornen'
Dat een deigelijk 'lconfli-kr een bei.rei-ging vo::mt '¡oor de.positie van

het bedrijfsleveãrvoår de natic.nale elec.¡nornie e1l nÐen nraar op, is onmíslten-

baar" l{et is even orimiskerrbaar clat inen <lie dreiging eoelct af te r¡enden rlet
behulp van de polÍ-tielce samenwerltin.g met- de P'v.il "4., om<lal er nu eenmaal

op de p"v.d.A" rlát gelcleefd zit, nãt Stan Poppe'*een rL:rooi etiket" genoemd

j.reefÈ" Iãij hecft ó6k gekor.rstatåerd, dat t'alû i']àderlandse arbeidez'sbewegíng

üussen 1945 en 1965 wel heEr.ft afgel-eerii zicli meL mooi"e etiitetten van de

ruijs Le lateri breng;en.'o Beri-ijlt gezágr7: r'rij hebben daatvan niet zoveel ge-

rnerhf-,. lnLegencleel-, wat hij ¿ã ti¡eiàer:s-beweging noent heeft tot op dc dag

v¿rn vandaag onverz':ra1c! aaït haar f-iefde voor mrroie (lj'e:fst rode of xoze)

6) In een interviet in rle N.R.f . van 26 juli 1977'
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etiketten vastgehouden". trlie er zich echter hoe lange.r hoe minder door van
de ruijs l-aten brengen dat zijn de arbeiders. Die zullen zich ook niet La-
ten bedotten door het eËí1teÈ dat aanstonds op het nieur¿e k"abinet zal prij-
ken, om het even of het etiket nu .feze of gene kleuren zal vertonen. Als
Stan Poppe schrijft, dat 'tde arbeidersbeweging een hard geveeht waeht¡' en
daarmee dan bedoelt: een gevecht mel de poliÈielce vertegenwoordigers van
het ondernemerdom, dan kon hij wat daË harde gevech.t betreft wel eens ge-
lijk krijgen. ì'faar hí3 moet zich niet verwonderen zo ín de praktijk rnocht
b1-ijken, dat het geen gevecht met de onderneners doch een. gevecht meL de
autonoom reageren<le arbeiders is

OVER HET ZOGENAAITDE EUROBOLJJEI,üISME

Aan het zogenaamde "Eurobolsjewisrne" heeft de burgerl-ijke pers, zowel
in Nederland als elders, de laatste tijd -- in het bijzonder nadat het Rus-
sische ¡.,¡eekblad "Nowoje trdremja" ('oNieur¿e Tijdenu') op 23 juní j.1. een fel-
Ie aanval rí.chtte op de Spaanse Eurobolsjewielc CariLl-o ' z'e"er ruim aan-
dacht besteed" In het nriddelpunt van alle desbetreffende t¡escLrouruingen
stond vríjruel steeds de vraag of met dat lìurobolsjewisme een stap in de
richting van <le "pluriformiteit'r, dat wil zeggen van een mêêr-partijen-
systeem, met andere woorden een stap in de richting van de (burgerlijke)
demolcratie v¡erd gedaan of dat heÈ als een takEische zetu dat wil zeggen
aLs boerenbedrog l) moest worden opgevat.

Als wij op onze beurt ons hier uet dit zogenaamde Eurobolsjewisme be-
zig houden dan leggen rvij vanzelfsprelcen<i een volsËrekt andere maatstaf
aan. ûns inÈeresseert het niet in de eerste pLaats of de Eurobolsjewisten,
gezíen vanuit het standpunË der burgertijhe demokratie wêl of geen boeren-
bedrog plegen. Voor ons gaat het er voor al-les om of zij, vanuit socialis-
tisch gezichtspunt zich al dan niet sclruldig maken aan bedrog van de arbeí-
ders.

Het ís een vraagstel-ling dieroppervlakitig bekelcen, op die van de bur-
gerlijk-e lcornmenLatoren lijlct. In r'¡erkelijkheid is heÈ een punt dat de bur-
gerlijke journalisten in het geireel niet aanroerer'r. en dat ook de zogenaamd
niet-burgerlijke konmentatoren in de sÈaatskapitalistiscire l-arrden van Cost-
Europa bij hun Lcritiek op iret .[urobolsjervisme buíten beschouwing laten om

redenen rlic voor de hand liggen. Zovet zíj tlíe de burgerL'iike demokratie
demokratie nooraen als zí) ðLe het staatskapitalísme voor soc¿aLísn¿ pogen
te doen doorgaan kunnen over arbeidersbedrog beter het volkomen stilzwij-
gen bewaren. Ì'taar juisE het verdonlc..lrêilânrêìri van dãt essentíöle punt leidt
ertoe dat op het zogenaamde Ilurobolsjeri/i.sme een vals licht wordt geworpen,
waarin cle dingen totaal" anders schijnen dal:- ze in r¿ezen zLin.

Santiago Carj.llo bíjvoorbeel-d, om nret hér+ te beginnen op wie de dis-
kussie over het Eurobolsjewísne zich heeft toegespitsl,heeft nadaË de woe*
de van het l(reralin zieh c er zrn h.oofC had uitgestort, allereerst bLijlt ge-
geven van zijn ËeLeurstelling over lret feit dat zijn Russische kritíci hun

l) tlr. Eppo Jansen in NRC/Handelsblad van 2 juli 1977.
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stem pas nã de Spir.anse verkiezíngen van 15 juni hadden Laten horen. "In-
dieir zij"raldus Carillo, "huTl veroordcling van onze politielt vó6r die '¡er-
lcieaingen publieir zo¡-lJen hebben gemaakt, dan zou orLs dat hcnderdduizenden
sLenmen méér hebben opgeleverd""

Stennmen van wie? De Spaanse i;orresÞonden,t van de "ldieu¡.¡e l?.otterdamse
Courant", volgens wie Carillo meË deze opmerking waarschijnlijk rrel gelijk
had, heefË ¡ich rlat niet, afgevraagd..A.ndere lcoronentatoren aL everunin" jlaar
het is juist de belangrijkste vraâg die nren meÈ iretrekkirrg ËoË c1e P"{;.8" en
dus indirekt met beËrekking tot het Eurobolsjer+isme steLlerr kan.

j aat het om stenmen uan Spaanse arba¿devs? , I^lij aarzelen nief: die mo-
ge.lijkheíd ten stelligste Ëe verr.üerpen, De F"C.E. is allesi:ehalve de typí-
sche. representanle van. Ce Spaanse ar:lreiderstrclasse Jie er al meer <lan vijf*
tien jaar blíjk van geeft aat zíj haar eigen en 3ehee1 andere ?Iegen bewan-
delt\dan Carillo en de zijnen" Iii het verleden'- in de Èijcl .ran de Spaanse
burgeroorlog en in de periode die daaraan onmiddellijk- voorafging - irebben
de Spaanse bolsjer¡í.eken zich aan éiin sr:uk door lijnrecht regenover ð.e ax-
t¡eiderslclasse opgesteLd " ZLJ zijn tussen 1936 en 1939 in het krijt getre*
derr voor de instandhouding van de burgerlijlce orde en va;-r de burgerLijice
eigendorasverhoudingen" i{iet alleen t,al- van scirr:Lj.¡ers over <le Spaanse bur'-
geroorlog hebben daarop gê1..:ez€r1,het feít is ook voLmondig erlcend door nie-
mand anders dan Carillo zélf in zíjn in ut midrlen r¡an cle jaren zestíg ver-
schenen boek t'l¡Ial homt er na Franco?t'. In datzelf¡ie Lloek h.eeft hij verze*
kerd, daÈ de P.C.E" ook in cle naaste, demoltratischeo loelr;omst van Spanje
het voortbestaan van de partilculiere eigeudon zal ga.randeren.Dat Tret hier*
bíj niet orr een persoonlijke opvattírrg van Carillo gåat, bewijst heÈ pro*
gran van de i'.C.Fr" v¿rn 1973, i'aarír: nadrultkeli,jk staat, dat ten aanzien
van ttníet--monopolístísche ondernemers een íntelligente en verstandíge po-
litiek r¡an terughoudend.heidt! moeL worrlen gevoer<l , In <ie zomer van 1975

voegde CarilLo daar nog eens aan toe, dat 'tin hec huidige Sotrnje niemand"
(dat wil zeggen geen enkele l:rarr)íitul.,ere ondernemer en geen enkele bezít-
ter) r'rioor het bolsjewisme rn'or¡it bedreigd"

Ðat dergelijice 'uerzekerin.gen volstrel(t oprecht lraren gerileend ís in de
maand meí van dit jaar onomst-otelijk kor.nen vasË te staan. Juíst een riiklte
maand v6ór de verlciezingen van d.e l5e juní l,'rak er in het industriäle Bas-
kenland grote sociale onrust uÍÈ. i'ieer: dan een 1ialf miljoen stal"'ers legderr
vrijwel- hrrt geTiel-e openbare l.even la-m, een belangrijke spoorlijrr werd ge*
barriiradeerd en in de havi:nsfad Bilbao leverd.e zvra.at bewaperrCe oproerpoli-
tie urenlang verbílÈe::<ie gevcch.ten meÈ duíz:errden detnon-stranËen. IJe onrust
brcídde zicÀ ook naar anciere ¡.clen van Sparrje uit. In CataLoniä, met name

in tsarcelonae en in tla.drid was sprake. van solidarit,:itsaktie$, l./aartoe on-
der andere hel sociaaldeinoirratisch va.!."verbond ha<l Ðpf,e.roepen. Ðe P'C"8"
echter gaf aan dc d.cor haar beheersËe Comisicnes Obreras de stril¡-le aanr"rij-
zing zich van ilergelijhe oproene;:. te ontiror,rclen. :Je Spaanse bolsjer'ristische
partij trachtte l¡ovendien ,ie Basiiisehe st¿¡lters tot r.¡eri'"hervattirrg Ëû l.'et,re'-

gen. Verle ervari clat zij tiun strijd steunde, streefde zij er integerrdeei
naar daaraan za sirel rnogelij:,: eeri .:ind te mai,:en. Ðe partíj van Carillo
sprong vlal¡ voor cie Spaanse veririezingen oanísltenbaar in de bres voor rle
hãndhãving varr de rust en van de be-rìËaanik: or<1e. Toen pal- na de ßaskiscire
stakíngsbewegin¡¡ de verh:iezingsl-;ar;.'ragr¿e sÈartte Ïroe<iden de sprelcers van de

P.C.E, ¿ich êï zorgv.i.ldig voor iiet aarzelenüe en oiì ilet ¡.fremmen van het
hervormingsproces g"ii"ht-u beleirl van prenier Suarez te lcritÍcâTen. Ca.rÍL-
l-o verltia¿rrcle zích. zeLf.s trerej.d on eventueel samen met h6m aan een rege-'
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ring deel Ëe nemen. Aanhangers var: de P"C.E. díe zich op ü/aÈ heftige wijze
tegen franquistische demonstrant-e-n lceerden of die zich met de voormalige
republilteinse vlag hadden ger+apend werden haastig tol de orde geroepen. In
éér, woord:de P.C.E. geclroeg zich evena-ls veertí-g jaar geleden aLs een par-
tij, die het moet hebben van bepaal-<le delen der Spaanse bourgeoisie.

Mr. Eppo Jansen varr de NF-C had ongeEwijfeld gelijlc toen hij in zijn
krant verklaarde, dat de Russir;che hritieLr op Carill-o de geloofwaardigheid
van diens Burobolsjev¡isme verhoogL en beaamdeo dat de P"C.[. bij de ver-
kiezinge:r een beter resuLtaaÈ zou hebben geboelil al-s die kritiek op een
vroeger tijdsEip zou zíjn gekomen. i.laar hij verzuímde erbij te vermelden,
dat het daarbij gårrg om geloofwaardigheíii. in de ogen van j:rave burgers aan
v¡ie de burgerLijl-e trekken vår!. de P.C.il. niet zijn orrtgaane maar die tege-
lijkertijd -' volkomer¿ terì onrecht.e overigens - Ëoch ook r'¡eer aan haar bur-"
gerlijh karakter trvíjielden vâff¡rege cie omstandigheid dat diezelfde partij
zich Lot r:p hec moment van de. verkiezingen nog steeds scheen Le mogen ver-
heugen in de Russische syrrpaÈhie.

De stenmen die Caril-lo Eengevolge van het late tijdstip der Ruseische
lcritiek is misgelopen zijn, daaromirent is r.;einig tw-jijfel mogelijk, stem-
men u'it Tzet burgerLöjke katnp, Voor het burgerlijlce kamp is SanËi¿go Caril-
1o nä cle verkiezingen nog veel geloofvaariliger gervorden dan híj zich vöõr
de verl¡iezingen door zijn vol¡;trekt vijandige houding jegens de arbeiders,
in het bijzonder díe van het Bashenland, al had gemaaht.

De betekenis hiervan voor een beoordeling van rt door Carillo voorge-
stane EuroboLsjeuísme is deze, dat er duidelijk uit blijlct, clat zijn lcrí-
tiek crp het Russisehe balsjer+isme nieËs te malcen kan hebben meÈ eer' pr¿oLe-
tav'ische lcritiek" War Carill-o en de zijnen - en v)e bedoelen daarmee niet
slechÈs zijn Spaanse geestverr^ianten mâar ook zich \,¡at voorzíchti-ger uit-
druL,:kende Eurobolsjewieken in Italiä en Franlcrijk - de Russen voor de voe-
ten werpen ís nöet dat hún bolsjewisne de Ëheoretísche afspiegeLing is van
een staatskapitalistísche produktiewijze die op de uitbuitíng .¡¿¡ de arbei-
ders berusts maar clat hún bolsjer.risme ongeschíht is voor en zich niet laat
verkopen in üle$t-ltruropa. lfat de Eurobolsjervisten de Russen verwijten, is
niet dat hún bolsjer¿isme geen soeialdsme isu maar dat het de -uuugerLíjke

vrijheden heeft opgeheven, Niet dat het Russische boLsjewisme geen arbei-'
dersdemokratíe ís vormt voor de Eurobol-sjev¡isten een punt van lcritíek,
<loch dat daaraan de burgerLijkerdat wi.l zeggeû de bepez,kf,¿ demokratie ont-
breekt, ifieL dat de Russische bolsjewisten de arbeiders Ledriegen nenen de
Burobolsjer¡isten hen kwaLijit, doch dat zij het op zulk een pLonpe manier
doen.

Op lret eerste gezicht han het schijnen, dat deze, onãe karakterise-
ring van het Eurobolsjewisme, volkomerr voorbijgaai aan bepaalde uiËspraken
die Santiago Carillo en andere ilurobolsjewisten hebben gedaan.tleeft Caril-
Lo niet verL,laard, dat Rusland wordt geregeerd door 'oeen bureaucraÈische
laag, die over de hoafden van de arbeidersklasse en zelfs van de partij
haar beslissingen- neemË'l? Inderdaad, maar een dergeLijke t-onsÈateríng mist
ieder element van een proletarisehe analyse indien. daaraan niet r,¡ordt Ëoe-
gevoagd, daË de regerende Laag in Rusland het produlrt is van de daar be-
staande kapitalistische produkÊierre::houdingen, met anclere r,¡oordenå een
heersende l:;lasseo ,Ji.e haar ontsEaan danlit. aan die maaËschappelåjke ont¡vilc-
kelingen r¡raarvoor de olctoberrevolutí.e de rveg heeft gebaand. Iet.s derge-
lijk.n aeg|r Carí11o niet. Integencieel, hij spreeltt van 'oafu¡í.jlcingen" en van
"degeneratieverschijnselen"ohetgeen zeggerr rt¡il dat hij de bewusÈe heersen-
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de "Laag" niet beschouwt afs het vanzelfsprekende gevolg van die ekonomi-

sche struktuur rraarvan in l9l7 de grondslagen werden gelegd. Dat r¡il dan
op zijn beurt Ìireer zeggen, dat híj de staatskapitaListische verhoudingen
in nuãtan¿ niet als-irapitalistísche verhoudingen verstaat en dat wat ht)i
socialisme noemt derhalve iets ãnders is dan de opheffing van de loonar-
beid en de daaruit voortspruitende klassentegenstellingen.

Dit laatste \^rordt hierdoor bevestigd, dat Santiago Carill.o ook heeft
gezegd, dat RusLand "niet kan gelden. als een volksdenokraEie, r¿aarin heË

!"or[aniseercle proletariaat de heersen<le klasse is". T{et rleze woorden inr-
Ãers-geeft hij ãr t'líjk van, clat hij geenszins besefl, dat de proletari-
sche ievolutie allerminst het proletariaat tot heersende klasse maakt doch

integerrdeel aan het bestaan van lc'lassen en daarmee aarl iedere vorm van de

klasãenheerschappij een eínde maalct" Juist omdat hij dat niet ziet ís onze

Spaanse Eurobolãj.ri"L een bolsjewielc en a.1.s b':lsjewiek handhaaft hij he[
bãgrip van een ttechtett t'rzolksdenolcratieut, waarin echter, indien de l,classen

"iàt àiin opgeheven doordat de meerrvaardeprodulctie is blijverr voortbestaan
het zogãnaa*ãe "voLliut uít lclassen ÍneL tegengestelde belangen bestaat en de

zogenaãorde 'ldemokratie" dientengevolge slech'i:s een politiek onderdrukkings-
,yãtuuot kan zijn, eveltuele "burgerlijke vrijhe¿en" ren spijt.

Wat echter moet er r¡orden gelcorrlcludeerd uiL de opmerking van een ande-
ïe - overigens eveneens Spaa.nse - Eurobolsjewiek als Darnian Pretel, die te
kennen neeit gegeven dat de polítiek van luloslcou remmend r'¡erkt op het stre-
ven naar revoiutie in íeder land? Betekent zij niet, dat de Eurobolsjewie*
ken en in het bijzoncler de Spaanse Eurnbolsjewiekenu in tegenstelLing tot
hetgeen r.ríj ,op.ã beweerdenrtoch allerminst aLs vercledigers cler burgerlij-
ke orde lcunnel urorclen gedefinieerd? Die gevolgÈrekking ís inderdaad ge-
maakt, bijvoorbeeLd door <le )iRC-redakteur J.L, HeLdríng, die in zijn blad
de Euiobolãjewieken "revolutionairder" heeft genoend "dan rt voorzichtige,
honservatieve Moskou, dat zijn sEaaÈsbelangen l-aaÈ prevaleren".

I,iat lufoskou betreft - I'rij komen daar nog we1 eens op Èerug - heeft Hel-
dring het bij het rechÈe einã, l{aar te.ïr. aanzien van de Eurobolsjewieken
.rr"rgIrt irij ãicfr. Het is r¡raâr, dat zowel Pretel alsook Carill.o de meníng

verñondígtl dat een min of meer krachtdad.ige hervorming noodzakelLik zaL

zíjn, maãr het gaat hun daarbij steeds om een hervorming val lrct staatsa.p-
paiaat"am onr, ,rrin*r poLitíek¿ omwenteling" Ter geruststelLíng van de bur-
!.r*a¡ voegt Pretel dãaraan toe, dat het om een politielce ornwenÈe1íng met

ãernokrarisãhe rniddelen gaat. Uit Carill.ors t¡oorden blíjkt duídelíjk dat
híj het oog heefr op då krachtdadige verdediging der burgerl-ijke <lemokra-

tiá tegen hen, die zich met ger.reld Legen de ínvoering dnarvan zouden ver-
zetterL. Noch bij Carillo, noch bij Pretel wordt de aanwending van kracht*
dadíge niddelen in verband gebracht met een. soe'iaLe revoluLie, rnet een om-

r^rent;ling van de bestaande produktie- en eigenrlomsverhoudingen"
De [urobolsjevristen zijn - om het in fle woorden van l{e1-dring te zeg-

gen - niet t,revol-utionaírdei" dan l-"loskourmaar omgekeerd is oolc iuloskou vol-
ãtreht niet revolutionairder dan de Eurobolsjerristen" Beide stromíngen varl

heÈ boLsjewísme aijir roezenlijl., kapitalisËischc stromingen en voor zover

id.eoLogeît hetzij ii nusland, hetzí¡ bi-rrrr.t heÈ Xurobolsjewisure áe indru?:
pogen ie wekken dat zij 6f. het lcapí.talisme hebben afgeschaft dan weL naar

åe-afschaffing Caarvan zouden streven, gåat heË ín deze beide sprooltjes om

een afschaffiãg níet d.oot c1e soci.ale strijd van c1e arbeiders ma¿r door de

politíeke aktiã van de partij, meÈ and.ere woorden om een toL de dagen der
iacobijnen teruggaancle, typische burgenLí'ike illusie'
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HEEFT DE VAKBETf EGING NOG EEN FUNKTIE?

Een - niet á1 te serieus te nemen - kritikus hebben wij on1-angs horen
verklaren, dat héé1 de werkzaamhei<í van de groep "Daad en Gedachte" enkel
en aLl-een maar bestond uit het kritiseren van de va-kbeweging. De man in
kwestie moet zích ongetr,iijfeld voorstellen Cerhalve, daL rvij met instem-
rning hebben kenni-s genomen van een uítspraak van de Amerikaanse managernent-
advíseur Peter F. Drucker, die op een í.n Brussel gehouden bijeenkonst van
topmanagers heefË verkLaard, dat "de vakbeweging zoaLs lvij díe nu ín llest*
Buropa kennen het jaar 2000 niet zal halen, omdat zíJ..." geen eigenlijke
funktie meer heeft" l). De bewuste kritikus is echÈer het, slachtoffer van
een dubbeLe vexgissing.

Ervan af.gezíen dat hij blijkbaar nimmer de moeite heefË genomen zich
te verdíepen in a1 dí.e publ-ikaties waarin wij ons met geheel ándere zaken
dan de vakbeweging bezíg houclen, heeft hij het ook in zoverre bij het ver-
keerde eind, dat niet uij de vakbewegíng kritiseren, maar de arbeiders. En
r,¡at de uÍtspraak van de Anerikaanse r:ndernemers-adviseur betref t: daarmee
zíjn wij het vol"strekt oneens" Zo1rang er sprake is van de kapítalisÈische
produktiewijze, zolang zal ook de valcber.^¡egíng bestaan. Dat zíj geen eigen-
lijke funktie meer zou hebben is een sprookje.

T'tat het eerste betref t; als r,rij zeggen dat de arbei"ders de vakbewe-
ging kritiseren, dan bedoelen lvij daarmee niet anders, dên dat zij er bij
hun praktisch handelen mee in ltonfl-íkt komenrdat zíj dingen doen - in sta-
king gaan bijvoorbeeld - die tegen d,e r*ens van de vakbeweging índruisen en
methoden van alctie kiezen die lijnrecht in tegenspraak zíjn met de metho-
den die de vakbe,r'¡eging voorstaat" lüíj bedoelen geenszins, dat de arbeiders
- a1 kornË ook dat h.erhaaldelijk rroor * zich kritisch, of sterlcer nog ge-
ringschattend dan v,zel vijandig over de vakbeweging uiLl-aten. I¡lant het is
onbetwisLbaar dat de arbeiclers desondanks van de vakbeweging bepaaLde ver-
wachtingen hoesteren" Gezien die verwachtingen kan men niet zonder meer
van een kritische instelling sprekenrzelfs dan niet hranneer de vakbondsle-
den voor de vakbondsbestuurders geen goed woord over hebben" I,Iat wij wéL
bedoelen is dit, daË er op besiissende momenten sprake is van een kloof
lussen de arireiders en de vakbewegingrvan een lrloof die de vakbewegiîg zo-
wel van die arbeíders scheidt díe haar met wantTour,ren gadeslaan, als van
die arbeiders die onvoorr^raardelijk ín haar geloven.

IfaÈ wij doen ís niet anders dan op deze kloof de aandacht vestigen"
llat wij voorts pogen is het besÈaan van deze kl-oof , die tellcens opnieuw
zíchtbaar rvordt, te verklaren. l^li-j zoeken die verklaring in het qrezen van
de vakbeweging, in de funktie die zij in de kapitalistische maatschappij
vervult, aLs verkoopcentrale vän de arbeidskracht, in het feit dat zij een
onderdeeL vormË van het kapitalistÍsche marktmechanisme en van de kapita-
listische orde.

!üij baseren onze opvattingen omEreüt cle vakbeweging :riet op daË wat
de vakbeweging van zíehzeLf zegt of denkt en wij baseren onze opvattingen
omtrent haar al evenmin op dat r,¡aÈ de ari¡eiders al dan niet van haar gelo-
ven. Wij gaan uít van datgene rraL de -¿akbeweging doet en van datgene t'raL

I ) lrij citeren de heer Drucker r-¡it het "Rotterdams Nieur.rsblau'
'van 6 juni 1977.
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de arbeiders doen. ![ij konstateren slechts dat het één vo]-lcomen in strijd
is met het andere en wij zijn van mening, dat níets verkeerder is dan voor
die werhelijkheid de ogen te sluíten Lerwille van de een of andere mythe,
heÈ een of andere geloof, de een of andere hístorische of poLitieke inter-
pretatie of wat dan ook" ALs de werkeLijhheid van het vakbondsoptreden met
de uakbondsmythe vloekt, dan zeggen wij níet gelijk zovelen doen: hoe jam-
mer van uie werkelijkheid. Onze reaktie is, dat de mythe dan naar de rom-
meLzolder moeË worden verÌ¡¡ezen.

trüat onze - r^rij zeiden het reeds: niet erg serieuze -' kritikus kenne-
lijk óók ontgaan ís, dat is di-t, dat wij ons nLet zozeer meL een, negatief
uitvallende, analyse van de vaicbeweging bezig houden, clan i,¡el voortdurend
pogen het hoe langer hoe meer op de voorgrond tredende zeLfsËandíge optre-
den van de arbeiders op positieve ruijze Èe waarderen" Het feit, dat dít
zelfstandige optreden van de arbeiders voortdurend in botsíng komt met de
vakbeweging noopt ons ons rret hã.ár eveneens bezig te houden. tt Is een se-
cundairee een afgeleíde bezigheid. l^Ji.e lnaat z6 verstaat, dat wij er op uít
zijn in het bijzonder de valcbeweg;ing tegen de schenen te schoppen houdt er
kennelijk een merk¡nraardige manier van denken op na.

Gesteld, een groepje mensen is van plan een gezeli-íg dagje uit te
gaan om buiten te picknieken" Op het tijclstip van het vertrek valt het wa-
ter met bakken uit de hemel. Een der leden van hel gezel-schap konstateert:
fthet regent't. Is er -e'en zinni.g mens die beweren zaL, c{at hij er op uit is
zíjn reisgenoten tegen de schenen te schoppen? Onze diepzínnige kritikus
wél. Hij vindt dat niet de regen roet in het eten gooit, maar de man die
simpel vaststelt dat het regent

VTER JAAR VOORUIT I^IAARHEEi{?

gnder de titel- "Vier jaar vooruiË" heeft de FederaÈie Nederlandse Vak-
beweging een beleidsLijn voor de komende tíjd uitgestippeld. Over die be-
feiaãtijn heeft FNV-bestuurder Frans Drabba verklaard: "Laten Ì¡te maar eer-
lijk zijn: wij weten niet hoe het zou moeLen. I,tre zeggen het wel, maar het
ontbreekt ons aan bl.auwdrukken. I,Ie ziÈtea in situaties wáarvan ïÍe de kon-
sekwenties niet overzien. Het apparaat varr de valcbeweging is daarEoe niet
in staat.. " Ér staat in ttVier jaar vooruit", dat aan de ondernemers de eis
zal- worden gesteld dat r¿inst via nieuwe investeringen rvordt omgezet in
werk, maar ri5 r4reten ook weL dat zoveel percenten r¡ínsË níe| is om te zet-
t"o i1 zoveel- percenten werlr" De verminderrJe werkgelegenheid bij multína-
tional-su daar heb je geen invloed op, dat lossen. we niet op.!'

Frans Drabbe zei ook: "Niemand heeft nog uitgesproken vtat een aan-
vaardbaar peil van werkLoosheid is. lüij hebben gezegd 150.000 werlcLozen is
onaanvaardbaar. Dat is dan ools rveer zc?n kreec.t'

Drabl¡e verklaarde dit aLles legenover een redakteur van "Vríj Neder-
landtt. Deze konsËateerdet t*In rVier jaar vooruitt stâat geen \¡Ioord over de

l-onen, geen r+oord over de aanLeiding tot de drie weken lange staking van

februári-jongstleden: de prijscoinpensatie..." Toen hij dat tegenover Drab-
be opmerhi" ãtttroordde de F.N.\¡.-bestuurders ¡rDaar hadden r'Ie geen behoefte
aân. tt

Komoentaar onzerzíjds? overbodig, 1-ijkt ons.



l3 -

ÛVBR BEN '''üILDB'' STAi{iNG II{ LUIK

De u'wilde'r staking die in april is uitgebroken bij de Lui.kse elektri-
citeitsmaatschappij is daarom belar:gwekhend, omdat deze maatschappij geen
partikuliere onderrreming is, noch eeii overheidstledrijfo maar een associa-
tie (toAssociation Liêgeoise d'gBlectricitê") r+aarin welis-t^raar door de over-
heid - gemeente en provincie Luilc - wordt d.eelgenomen, maar eveneerls, en
bepaald niet in gerínge mate, door de zogenaamde "socialistíschet' corpora-
ties, dat r¡í1 zeggen door de tselgische Socialistische Partij en het Á.lge-
meen Belgísch Vakverbond" /rangezien zowel in het Luikse sta¿lsbestuur als
in het provínciaal tesluur r.le "socialísten" in sterke mate vertegeffroor-
digd zijn - c¡olt de Luikse schepen (rzethouder) die namens deze stad in de
Raad van Beheer van de A"L.B. zíttLng heeft is lid vaa de B.S.P. - stonden
derhalve de slakende arbeiders tegenover een "socialistísche" direktie" En
voor zover de arbeiders het nog r:ieË wisten hebben ze ervaren, dat het oolc
unet ttsocialisten't lcwaad kersen eten is.

Bij de "Assoeiation Liàgeoise drllecLricité" ireerste diepe ontevrerJen-
heid orndat deze a-ls errige van de zusterassc¡ciaríes i,reigerde om een overal
toegepast.e loonsverhoging van 77 in de lcoLlei'.tíeve arbeidsovereenkomst op
te nemen. Toen tien arbeiders on aan deze e.ís kracht bij t,e zetten de ar-
beid neerl-egden, r'rerden zíj bLj Ce direlttie geroepen, die aan vijf van de
tienrlraddraaierst'op staande voet ontslag verLeende,. Het gevolg r,aas, dat
niet alleen de 1500 overíge personeeidleden zich terstond. door middel van
een stahíng solidair verklaardeno maar daÈ er in diverse andere Luikse be-
dríjven eveneens tehenen van onrust merkbaar r¿erden.

De sta!.ters van de A"L"E", wier optreden niet rn'erd goedgekeurd door de
bond van werkers bij de operrbare diensËeno die pogingen in het r¡erk sleLde
om de arbeid Tnreer te d.oen hervatten, hielden een protesÈmars door de Luík-
se stratrèn. Bij die mars sloten zich arbeiders van andere bedrijven aân"
De gouverneur van de provincie Luik deed een be¡niddel-ingspogíng die mis-
lukte. Overredíngspogíngen met het "argumenL" daL de arbei"ders toch niet
tegen hun "eigen" organisaÈies in staking moester: gaan, lapEen de ver-
bitterde arbeiders aan hun l-aars. Hun vastberadenheid leidde er toe, dat
de direktie en de hererr "soci¿1is::::_:*:ei1 moesten halen.

TBNG T3 I}TDERDAAD T'SRUG

In de herfst va¡r het vorige jaar hebbe: víj - ons bezig hr¡udende rnet
de stormachtige ontv¡ikl."elingerr irr China vla'k voor en na de dood van i.lao
Tse-toeng * dat de met wisselend su|.ses gevoercie slrijd tussen de Chinese
partijbureaucratie en de nieurve klasse van managers de werkelijke achter-
groncl vormde vocr de snel-heid waarrnee o¡r het poLítieke Ëoneel te Peking de
personen wissetden. l'{iet om eerr zuivere machtssLrijd gaat het daarbij, zo
!üas onze steltr-ing, maar om een sociaal konflikto dat aan de ontwikkeling
der produktickrachter¡ en aan de gegeven produkcieverhoudingen zijn ont-
6taan dar¡kt. Wíj konsLateerden Èevens, <iat het gevecht tussen de managers
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en de partij zich al jaren voortsleepËe doordaE de ene groep en d.e andere
maar weinig in kracht verschil-cl,en" maat ð.at-, naarmate de l;apitalisËische
ontr^lilrlceling zich in Chi-na doorz,:tte, r1e suitsessen vânrdc; månagers i¡:: aan-
tal zoudeü toenemen en ook eerl duurzamer karal:ter kríjgen.

Doordat - aldus onze ziensr^¿íjze - heL ¡;evecht,tussed de managers cn
de ¡la-rtij met ürisjselencl sukse.s r'¡ordt gevoerd ziet men voorLdurend in China
het verschijnsel dat een typische vertegenwoordiger van de ene groep het
veld moet ruimen- voor esil vertegeur¡oordiger van de andere, om opnieuw ín
ere te worderr ,hersteld , zocka die ãndere groep voor de tetensËander moet
retireren. Iets <lerge.lijlcs heeft men rxa cle zogenaamde kulrurele revolutie
herhaal-delíjlc lcunrren Tüaarcemen" Het j.s ooh typisch het 1ot geweest van de
reecls bejaarde Teng Hsiao-ping, clie r¡an de hooçste post omlaag tuimalde,
vervolgens de poliLieice l-adcler opnieu.w besteeg orrr er Len trueede male door
zijr vijanden van te worden afger..rorpen.

In de hérf¡Ë van 1976 schreven r'rij dat zijn politieke sËer vrederom
aan het rijzen r+as en dat - aa-ngezLen. r,'einigen in China zó t.ypíseh de nana-
gerslrlasse verÈ,3genwoordigen als juist deze Teng - zLjn tvreede rehabilíta*
tie in heÈ verschiet lag aangezien, hoe va.alc de kansen voor de erre é.n de
andere groep oeli mochten lteren, de uite:indelijlte triomf van Ce managerg
tenslotte onvermijdelijli: rvas. Tenges eerherstel, aldus onze ziençwijze" is
derhalve slechts ,een kwestie van tijd.

Dat de tijd ín China snel gaat hebbtrn de gebeurtenissc.n irrrniddels nog
eens o-evestigd. Ter:.g is terug in de regerende Ëop en <le omstandígheden, van
zíjrr tr,reede eerhersteL zijn zodanig, dat het er rle schijn van hqefË dat er
ditmaal van een vrij duurzaam eerhersteL spralce zaL zLjn. i'{cg niet eerder
heeft de Chirrese rrê-nagerslclassr: zotn grote ze¡e aÐ de partí.jbureaucratíe
behaald al-c thans het geval is o::rder heÈ regiem. van iloea l(t¡o-fengo dåe oo1."

zeLf aLs een reprèsentant van îret marragerdom kan ¡elden. Of iret om de de-
firritieve zege va'Ê het nanagerdon gaat vali moeilí.jk t.e voorspeLlen. I'Iel
kan r¡orden gezegd, d.at het gaat on ecn zege naarvan de parrijbureaucratie
zich hoogstens nog sraar korÈstond:g-::l_i:nnen herstellen.

INFLATIE

Het behoeft geen betoog daü door de ir,flatie de gulden de laa¿sie ja-
ren heeL rnr¿t ninder waard geworden is" Door die infLatie zijn de prijzen
omhoog geschoteri. Elke huisvrour,.t zaL u ktr;i'lelr vertellen âat zLj voor de

dagelijitse levensbehoefËen vrijwel het dubbeie a¡.intal guldens moet betalen
dan een tiental jaren terug. T'lelnu, wat voor de lluisvrcurv geldt, dat gel<it
ook voor o1s. Oolc wij moeten voor onze materialen, noodzakeli.jlc voor: het
rnaandel-:ljks laten verschijnen van ons bla<i, heel \^¡ât meer gtrlclentjes beta-
len dan voorheen. Gelulcir-ig is er een aantal lezers die dat beseft en trij
het overmaken van een financíäie bij,Jrage net ¡lie inflatie r-'ekening houdt"
Er is echter ook een aantal lezers, ilat nog maar stee..js hetzelfde bedrag
overmaakt als tíen jaar geleden. I,Jillen die Lezers er éók eens aan denl'-en,

dat het heel r,rat moeir:e kost or::i maandelijks eerr bLad ui-t te geven en daar-
bij ook nog andere publihaties Ëe verzorgen? Pas uw bijdrage aan bij de in-
flátie en u kunt .r"tl hut maande3-ijL.:s verschijnen van "Daacl e::L Gedachterl
vgrzgkercl zLjn" 
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