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1. De op zond.ag 13 d.ecember 1981 d.oor de regeï.ing van generaal Jaruzelski afgekond.igd.e r nood.toestand. e en d-e d-aarmee gepaard. gaand.e maatregelen betekenen n i e t dat thans in Polen met hay,Ce hand de klok acrdt
teruggedraaíd", zoals d.e ttnieuwe Rotterd.amse Couranttt het op 16 d.ecember
in een hoofd.artikel formuleerde. tr',leliswaar hebben d.e Polen ind.erdaad. een

hard.e hand. te speuren gekregene maar er is mé6r d.an é"en red.en om aan te nenen d.at d.e wcord.voerd.ers van de militaire raad. volstrekt oprecht lraren met
hun verzekering, d.at de tijden van v6ór Ce zomer van 1980 niet zul-len terugkeren en d.at het proces van ekonomische hervorming niet zal word.en stopgezet. Dat het optreden tegen de in i980 ontstane vakbeweging "Solidariteit'r met deze officiële verzekering in strijd schijnt, is het gevolg van
een fund.amenteel misverstand. omtrent "Solidariteit " dat wi j d en zi j d. verbreid. is. "solisariteitt' is a}l-erminst een organisatie d.ie d.e belangen van
d.e Poo1se arbeid.ersklasse in het algemeen en van d.e aangesloten arbeid.ers
in het bijzonder krachtig heeft verd.edigd tegenover de heersende hlasse
van een naar bolsjewistiseh mod.el gevormd.e staat. "Solid.ariteit" is integendeel een organisatie d.ie geen and ere funktie heeft uitgeoefend. dan d-eze ,
d.at zij d-e arbeid.ers z,o stevig roogeli jk in haar greep en bi.nnen de perken,
d.at wil zeggen binnen Ce bestaand.e ord.e trachtte te houd.en. Haar erkenning
door de autoriteiten betekeno.e niet , d"at er in een onvri j e' situatie een
stukje tvrijheid.r werd. veroverd.. Ze verd. I erkend.r omd.at d.e Poolse heersend.en beseften, d"at voor d.e beheersing van de arbeid-ers "Solid.ariteit" een
veel beter instnxnent zou kunnen zijn d.an d.e kiassieke vakbeweging naar
Russisch voorbeeld.. De maatregelen van Jaruzelski tegen I'Sol-id.ariteit " mogen niet word.en verstaan als een uiting van afkeer tegen een organisatie
van haar type. Zíj spruiten daaruit voort, dat "Solidariteit" tot het vervullen van haar funktie niet in staat is gebleken. lliet het zogenaamd-e sucses, maar omgekeerd. het f a I e n van "solid.ariteit't vormt de verklaring
voor a1les wat er in d.e loop van d-ecember en tot op heden toe in Polen is
e

gesehied."
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ind.s d.e ond.ert ekeni ng van

d.e

ttAkkoord en van Gd.ansk
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ius 1980 1) tot half d.ecember 1981, d.at i'ril zeggen ruim i! maand"en lang,
heeft "solidariteit" zich volijverig ingespannen om alle, geheel tegen de
zín van d.e leiding C.oor haar acht,erban ond.ernomen stakingsakties zo snel
nrogelijk te beêincligen. llet is uiteraard oncrcenlijk alie eterptren van d.e
d.oor "solidariteit" gevolgcle weg tot in bijzonderhed-en te besclirijven, \^le
volstaan met het d.oen van enkele grepen uit oe persberj-chten van het laatste kwartaal van het afgelopen jaar ?)z
eind. oktober eis'; tusol-iclariteitt' vooï d.e zoveelste iceer d.e beëinc1iging van d.e lokale stakingen in verschill-end-e deIen va,n het land. ("Fr:ank-furter Allgemeine Zeitung" van :1 - 0 ) ;
d.e ''rakbeweging ttsol-idariteitif streeft naar beëind.:-ging van c1e lrild.e
1

stakingen ( "De I'íaarheid'ï varr 2-i 1) ;
d.e golf van Fl aatseli;ke stakingen kon nog niet vrorcen inged.a-md. ond.anks een dringend.e oproep van het-parlernent en niettegenstaand-e een oproep van t'Sclid.ariteit," tot zelfbeperking" rt Presid.iurn van "Sofid.ariteit?r
wil een ínterme, d.oor d.e vakbeweging zeLf Lot stand. te brengen inperking
van het stakingsrecht en d.iseipli,naire inaatregel en tegen hen d.ie cle vakbewegingseenheid. en d"e vakber.regingsd.iscipline verzwak.lien. De vakbeveging verIangt onverbid.d.ellijk d.at eï' een eind.e a&rr d.e ongeorganiseerd.e stakingen
komt en verklaart, d-at het presicliun ond-er d"e gegeven onsianCighed.en z:-in
werk niet kan voortzetten (ïtFranltf , A11g . 7-,tg.t' ven 2--1 1)
lrtralesa zea gisteravond,, d-at rle "olaatse-lijke leid.ers van ttSolidari',

1) Iliij hebben in "Daad en Gedachte?? d.estijd.s d.eze akkoorden als
tteen overvinning van d.e arbeid.erstt gekarakteriseerd." ilij d.enken d.aar thans genuanceerd.er over. Dat ce Poolse regering het
stakingsrecht erkend.e en d.at haar d.e evak''rerenigingsvrijheid.f
r'rerd- afgedwongen betekend.e ind.erd.aad. een zegepraal van d.e arbeid.ers, een overwinning op de konservatieve vleugel ./an c1e
bolsjevistische Verenigd.e Poolse Arbeiders Pari,ij . Tegeliikertijd. echter was hetgeen er door en Cank zti de strijdend.e
arbeid.ers werC bereikt r:rin of meer een overwinning '';sn d.e
e',reneens op het konservoorr:.itstrevend-e vleugel d,er partii,
vatieve cieel d.aarvan. De gebeurtenissen hebben zieh sind.sd.ien zó ontwikkeld, dat d.e voorlopig door de eprogressieve
vleugel Í beheerste parl;i j in d.e 'vri j e I rrakbeweging nu
een instrurrent vond. Cat naar beheers ing van d.e arbeid.ers zou
streven, maar d.at d.e arbeid.ers het stakingsrecht hanteerclen
op een wij ze welke d.ie beheersing tot een vrome T.rens maakte.
Daarmee rnrerd. bov'enal d.e overr,rinning d.er rprogressievent op
losse schroeven gezet.
2) In d.e overige kwartal-en van s B 1 ï/as d"e houd.ing .rsn "Solidariteit" al niet anders, getuige bi jvoorbeel-d" een bericht in cle
"Frankfurter Allgemeine Zeitung" van 9 naart , r,raaruit bliikt ,
d.at d.e arbeid.ers in Rad.om, tcen n j ztch bereid. bclond.en te
gaan stakens oF felle tegenstand- -ran d.e leiCing vanttsclidarivakbeweging
teittt stuitten. Voor rt eerclere optred.en van cleze
ttRegeri-ng,
perj
Simon
rienri
van
verwi zen we naar d.e brochure
tsolid"ariteite
r.Êg€r1
brochuDeze
arbeiders""
Poolse
d.e
tij én
re kost f SriC incl" portokosten en is verkrijgbaar bij onze
administratie.
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teitr?, d.ie blijven aanzetten tot stakingen waarscirijnlijk van hun posten
zullen vord.en ontheven (ttRotterd.ams Nieuvsblad,tt van 3-11);
- I^Ialesa wil d.at het nationale bestuur van "Solid.ariteit" zijn

oproep

tot beëindiging van d.e t ongekontroleerde t stakingen overneemt " Zi j dreiE;en
de nieuwe vakbeweging tot een J-eeg begrip te maken. Hij heeft met opstappen ged.reigd voor het geval het bestuur niet inet hem mee zou gaan (otHaarheid" van 3-tt);
- Afgelopen week ijverden zowel het Poolse parlement als "Sclidariteit*t voor opheffing van d.e stakingen ("Frankf . A11g " Ztg.'u van 3-r t );
Ce oproep aan d.e stakers in Z;rardovr ort hun aktie te beëind.igen vas
het enige punt ï,raarover cle 10T l-ed-en van d.e natiorrale commissie van ttSolid.ariteittt overeenstemming konden bereiken. Een voorstel van ï,ialesa om cle
d.eelnemers aan aLLe wild"e stakingen op te roepen het r^rerk te hervatt,en i s

met slechts één stem neerd"ertreid^ verïrorpen (ttNRCut van )+-1 1 ) ;
aktieve bemoeienis van tr"laiesa heeft maandag (Z-l I ) geleid. tot opheffing van d.e staking van rond 100.000 arbeiders in Tarncbrzeg, het centrum
van d.e Poolse zr'ravelind.ustrie ("I^,Iaarheid.t' van )+-t t );
d.e arbeid.ers in Radom kond"en Cezer dagen door d.e vakber,reging "Solid.ariteit'f slechts met moeite van staieen l,rord.en afgehoud.en ( ttDer Spiegeltt

van 11-12);

"Solidariteit" heeft krachtig bijgeCragen tot het vegeb:) h van de
landelijke stakingsgolf ("Der Spiegel" van 1i-12).
Dat nen bij dit alles te maken heeft rnet een optreden Cat uit het, utezen van d.e vakbeweging "Solid.ariteit " voortvl oeit bU. jkt onCer and.ere uit
een verklaring van het landeli jk bestuur , clat ttsolid.aïit eit tn tengevolge
van de stakingsakties "uan binnenuit fu,eígde te worden opgebLazen'|. Dat d.e
overal in Polen uitbrekend.e stakingen 1l i e t I t werk van "soliclariteit t'
ïraren word-t nog eens ond.erstreept d-oor d.e vrij spraak van drie aktieve led.en van d.eze organisatie die ná het afkond.igen van de t nood.toestand. f terecht stonden. De verd"ediging vist aannennelijk te maken dat de aktie in c1e
staalfabriek ttHuta ï'Iars zawa" niet op hun aansporing dcch spontaan was uitgebroken en dat d.e verdachten zich juist hadd.en ingespannen om de gemoederen te sussen " Niet voor niets verklaard.e een vertegenwoord.iger van ttsolid.ariteittt tegenover een journalist van d.e ttFrankfurter Al't gemeine Zeitung"
d-at t'Solidariteit" met de doov, haar, ond.ernomen aktíes sLeehts d.e aand.aeht
uíLde uesti.gen op gebz,eken bíj de produktieplann'íng en de Leueying Dan onderdeLen aiLde bespoedígen. ilij zei ook, dat "Solid.ariteittt al-d"us 'Door de
wenkgeuers ín het l<rl.jt trad ("Frankf . A11g. Ztg." van z8-to). om het ware
beeld. van "golidariteitt' te kompleteren behoeft men hier alleen maar de
uitspraak aan toe te voegen van haar funktionaris Jan Ruler,rski , d.at a11een
d.eze organisatie de Russen d.e hand.having van d-e ord.e in Polen zou kunnen
garand-eren ("Der Spiegel'r van 11-12). Het zijn woorden clie aan duidelijhheid. niets te vensen overlaten, d"ie funktie en bedoelingen van ttsolid.ari*
teittr in het juiste licht stellen, naar die fataal genoeg voor zowel de
organisatie als d.e Poolse heersend-e klasse niet strookten met d.e werkeliikheid.. 'tSol-id.ariteit" streefd.e inderd.aad. onafgebroken naar ord,e en arbeidsrust in Polen, maar dat streven ten spijt rras iets d.ergelijks in Polen ver te zoeken.
3. De direkte aanleid-ing tot d.e afkond"iging van de nood.toestand ' in
is het in de .roorafgaand.e maand.en steed.s auiaelijker r,rordend.e
f eit o d.at d e Poolse arbeid.ersklas s e hce langer hoe meer aan c1e greep van
e

Polen

l+

ttSolid.ariteitto ontsnapt. Op 28 okr.cber mel-clt c1e 'tFrankfurt.er Allgenaeine
Zeitungttd-at er in het centrale par+.ijorgaan'tirybunu Lud-ut'cp is ger,Iezenl
d.at Ce leid.ing van d.e vakbeweging niet in staat is haar achterban in toom
te houd.en. In d.e loop van november stenrnen al-le berichten uit Folen hierin
net elkaar overeen, ,C.at de staltingen in verscheid.ene d.elen van het land.
voortduren tegen d.e zt.n van ttsolid.ariteitr'" Ond.anks herhaal-de oproepen van
d.e Poolse regering én.ran Lech Í,,,ïa1esa oil het staki.ngsr,Íepen voorlopig niet
te hanteren, breken op ,l"iverse plall.tsen nieuwe stairingen uit ("iIol-kskranttt
van 11-11 en ''Frankf . AII-g. ZLg"" van 11-11). 0p 2 novernber bericht laatstgenoemd. blad., d.at het Poolse parle,'rient met vol-d-oening kennis heef'b genornen
van d.e jongste oproep van "Sclid.a,riteit" cni d.e stakingen te beëincligen,
maar ongerust is d.oor Ce krouCing van rLe racLika] e eiementen binnen d-ie vakbeweging, vier akties gericht zr.jn tegen d"e E;ronCslagen cier bestaand.e rnaat*
schappelijke ord.e. Tegen rleze rad.ikale el.ernenten het d"icht bij rLe arbeiricht z:-ein na d.e 13e d,ed.ers staand.e lagere kad.er en d.e arbeid.ers zelf
tegen u'Soliclariteit"
eember het optred.en van het uril-itaire bel+ind-. idiet
''Sclio.a:riteitt'vool'
zo*
als zod.anig zi-jn d.e maatregelen beCoeld.e maar tegen
ver het ond-er d.e d.ruk va,n d.e arbeid.ers staat.

h. Zc:aLs naar het r,roord- van lienri Simon de regering, cle partij en
de vakber^reging "Solidariteit" geCurenCe geruine tijd. tágen de Poolse arbeid.ers optred.en, zc is in d.e herfst v&rt 19E1 het punt genad-erd- vaarop de
klassenstrijd- van d.e Poolse arbeiclers ztc\t'tegen "Solidariteit" en bijgevolg tegen d.e partij en d.e regering richt. Eincl oktober r.raarschur,rb Jaruzelski el, d.at de regering all-e lniddel-en Cie d.e lret haar levert zal aangrijpen indien de vakbeweging "Solid.ariteit" niet bii machte blijkt d.e rrilá* slakingen onder d-e knió t; krijgen ("Rotterd.ams I'lt,rsbi"" van 31-10). Begin d.eeember konstateert ttDer Spiegel" d-at d.e eisen .ran d-e arbeid,ers veelverd.er gaan dan d.atgene wat de leid.ers van "Solid.ariteit" met elkaar in Rad.om bespraken. De regering d.oet het voorkomen alsof iret d.aar besprokene
voor haar een red.en is geweest om zicir opiuitzoncleringsmaa"bregelenr te bezinnen, maar in r,rerkelijkheid word.t d.e positi-e van d-e Poolse heersend.e
klasse niet d.oor d.e funktionarissen van 'usolid.ariteit" bedreigd, maar o.oor
het optred.en van d.e arbeid.ers. Begin januari i .1. verklaart vice-premier
l.'lieczyslaw Rakowski, dat er tiin de efgeLopen t't en maanden naulneLtjks een
dag zonder stakingen in Polen ís geu)eest'?. 'tile ouev'Cr'íiuen níet"" zo voegd.e hij er aan toe , "aLs u)e zeggen dat ute maaT een enkeLe stap Dan een bur*
geroorLog uemot jdey,d. uaren.. o..í' Hii sprak in d.at verband- van ''toenemenCe
r1,e
anarcht e, uey,nt eti.gíng uan de PocLse ekonomie" de rnodewte prtLonaise,
ttPolityit
tn
weekblad.
Poolse
dans uan de stakers... Begin november schreef
katr d.at tíeen grote koaLitíe 1)oor Polen de ent ge uíh'leg'i lnras. In c1e r,'reken
d.ie aan d"e afkond.iging van d.e f nood.toestanclt voorafgingen toond.e Jaruzelski zich tot een dergelijke koali'tie best be:'eid ttsolid.ariteitt'
" nr r,,rerd naarstig overlegd
'en
verï.egem.Íoorover een regering waarin d.e partij, de ]rerk
van
salnefirerking
een
digd zoud,en zijn, De generaaltooncle zich voorstand.er
het Duitse
d.oor
tussen aLLe uaderLrJndsLíeuende kv,achtet't on d.e eenvoud.ige,
ttso1ibcnd.genootschap
i.reekblad. "Die Zeít" genoemCe red.en, d.at het, beoogd.e
d.ariteitttaan band.en zou leggetr, d"an r,rel in een behoud-end.e en een rad.ikale
vleugel zou d.oen uiteenvallen. ilaar Cat grote bondgenootschap, d.ie grote
koalitie werd hoe langer hoe schirnniger toen het uitzicLrt Caarop de spanningen niet d.eed. vermind.eren en het aanial stakingen bleef toenernen. Begin
d.ecember wercl er nairwelijks nog van gerept. fnplaa+-s daarvan begon d.e heer-

E

send.e klasse in Pol-en meer en meer Í t leger te beschcuwen als d.e enige instantie d.ie nog in staat zo:u zi j n "de dans ua.n de stakey,s" te d-oen ophouden" Bij d.e ingreep van d.e rnilitairen werd.en cle rad.ikale elementen van "Sclid.arit eittt , de militant en van pas gevormcle , min of rneer politi eke tteLubs i'
én d.e behoud.end.ste elementen van de partij gevangen gezet " De bed.oeling
van d.at alles r,rerd nauwkeurig beschreven d.oor t'Die Zeitun toen d.it blad. konstateerde, d"at "aLLéën op dte manier het ant?tocy,d,san d,e czrbeíders, te ueten een aLgemene staking" rnísschien zol.t kztnnen woy,den afgewend't. ii{et die
r,roord.en verd. precies onthukL, lrat er iri Polen op het spel stond. en wááron
het bi j d.e t nood.toestand- t was begonnen .
5 " Ïn november verklaard.e Jaruzelski in .i.e ministerraad., d.at een ontmoeting tussen hem, de primaat Glemp (a* hoogste lierkelijke autoriteit in
Po1en) én Lech Walesa gunstige ïooriraarCen iiad. geschapen voor een verbetering van het sociale klirnaat. Hij noerad.e het gesprektuvan betekenis" voor
d.e vorming van een ttFront vari nationale verzoenirrgtt, vaarnee tegen d.e krisis zou kunnen trord.en opgetreCen" Toen d.ezelfd.e Jaruzelski ruim een maand.
later het mititaire bewind. insteld.e leid.den vel-en d.aaruit &f, dat hij alleen maar ttgeveinsd.t' had. en niet werkeli jlt tot d-e genatigclen had. behoord..
Een d.ergeJ-ijke konklusie kornt erop neer dat aan Jaruzelski ten onrechte
goed.e bedoelingen r,rerden 'boegeschreven ierwijJ- hij in feite slechte bed"oelingen zou hebben gekoesterd." Dat is een zienswijze d.ie eraan voorbijgaat,
dat het in het maatschappelijk leven in het geheel niet op bedoelingen, of
ze nu ttgoed.ut of ttslechttt zi jtl, aankomt en ciat het hand.elen van de personen
op het historische toneel- bepaalC vord.t d-oor d.e sociale verhou,l.ingen en
d.oor d.e belangen d.ie claaruit r,'ocrtvl-oeien. irïiet zond.ey' grond. heeft rLe Ned.erland.se brigad.e-generaal Berkhof in d"e ilRC van 22 d.ecember opgemerkt ,
d"at d.e jongste gebeurtenissen in Polen geenszins aantonen d.at Jaruzelski
niet tot d.e gernatigd.en behoort " I)at verklaart ook het feit , dat d"e Polen,
naar in een reportage in d.e tt'r,iinschoter Couranttt van 6 januari j "1. nord.t
vastgesteld. , "genev,aal Jav,useLskz niet eeVtt ,serafsc'hutten't " 'iDe sternmt ng
tégen hem t s mínder dan rk had gedaeVtttt ? verklaari de heer E. Bolhuis uit
Stad.skanaal, juist teruggekeerd. van een bezoek aan Polen en iemand. d.ie red"elijlc Pools spreekt en die taal uitstekend kan verstaan. I'Iie het jongste
hervormingsproces als een maatschappelijke onvermijdelijkheid er] een ekonomische noodzaak ziet, d,ie begrijpt" d.at Jaruzelski ten langen leste wel
tegen de arbeid.ersklass e mcest optred.en. 0f d.e Poolse arbeid.ers van de aangekond.igd.e hervorningen verwachtingen hebben gekoesterd. of niet , de praktiik ervan braeht snel genoeg aan het l-icht, d"at ze veeleer op een verhoging van d.e arbeid.sprod.uktiviteit gericht waren dan op een verbetering van
hun materiêle positie . Derhalve werd o,e stri j d- d"áárvoor onvermind.erd en
met gebruikmaking van het stakingswapen voortge zet . Dat nu vormd.e een bed.reiging voor de arbeidsproduktiviteit en dus voor het clocr d.e top beoogde
effekt van d.e hervormingen " De I gezond.niaking i van d.e Poolse ekonomie , d.at
wil zeggen d.e rentabiliteit van het op uitbuiting en meerwaard.errorming gebaseerde bedrijfsleven kwan in gevaar.

januari j.1. schreef ttHet Parool" d-at "che |zoud.tng uan d,e miLitaiv,e autorn,teiten (in Polen) tegenol)er de in 7ost*Europa tm'íeke urije
uakbeuegíng ("Solidariteit") Ce beLangríjkste graadmeter t s uoor de bedoeLt ngen uan het neg'tme", i'Iij hebben d.e behoefte hieromtrent op te merken
d.at ttSolid.ariteittt , zomin als r^relke vakbeweging ook , ttvri j t' van de rnaat-
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sehappeiijke verhoud.ingen operr:ert en Ca.t. zij r,'olstrek'c niet zo ttuniekt' i-q
als men ?t ruil doen voorkomen a,angezieu zij evenals iedere and.ere r,'akbeveging t t instnirnent is clat .le social-e vred-e moet handhaven " Omd-at zl i d"aar*
toe orrbekwaam gebteken is heeft Jaruzerlskj- haar terzi.jd.e geschcven, r,rant
zond.er sociale vred.e z-ijn d"e ekononische hervort:ringen, clie Sepresen-beerd.
,,,rorden als tmeclezeggenschap of zél.fbesiu.i;r v&n cle arbeicierse rilaal: het niet
zijne orunogelijk. ller-i; in Poien d.e laats"be naand-etr zich opd"r'irrgt, is d.e
vraa€!, wie nu eigenlijk d.e d-ienst ui-tnaakt, de "nehoucleno-e vleugel vaii d.e
partij, d-e progressieve vleugeJ-, de va.-irberreging "Solj-d.ariteit", óan r,rel d-e
arbeiCers, Eer el: een d.uicleii jk antvoord- ojl C.j-e vreag, gegeven is . verklaarde een aI wat cudere Foolsr: poli.'r;icu,s',.ot, i.ret Dr:iise lreekbl".ad "Die Zeittt,
is een e}<onornische herrrorrning een cnnogeii.ikh.eirl-. Dr.t Jari-rzelsl-'i tegcn il-e
dat
machteioze vakber,reging "Solitl-ariteit" is o'pgetred.e'rl bevijst al-lerntinst
hij in zijn hart d.e eironomische hervorniing niet zcu r^rillen. AJ-s t'Ílolidaril.-an hcucen moet, altLus d"e red.enerin.3
teitt' cle arbeid.ers niet in het gareel
van d.e Poolse heersend.e kla.sse, t'solid.ariteit'o tt veld. ruimen vcor een instrur,rent, dat ,Le arbeidersklasse i,rél bel:eersen kan" lin dat juist met het
oog op d.e ekonortische rekonstruktie.

7. Dat het d.e militaire raad- oiíi streng optred.en tegen d-e arbeid.ers en
tegen d.e lagere, d.ichi, bij d.e arbei-clers staand.e, leaclers van "soiid"ariteit"
te doen is, allerminst om streng optrecen tegen d-e top van deze vakbeweging, d.at bewi;st de "uitzon.C.eringsbehand.eling" d.ie Lech I'lalesa ter d.eel
ge''rallen is. De verkl-aring voor d.ie behand.eling is de kloof die aI tijden
lang tussen llalesa en z:.jn achterban gaapte een kloof die ei' rned.e toe ged,e afgeleid. heeft, 6at wai rad.ikalere funkiionarissen van "Solid.ariteittt
-tegenstgl-l
ing
gestelrl
)h
De
696,
ter
beschikking
hun
funktie
lopen herfst
"
bi.jin
I'lal-esa
het
en
algemeen
in
het
vanttsol-id.ariteit"
tussen d.e leiding
zond,er enerzijd.s, d.e achterban and.erzijd", heeft tot gevolg gehacl d.at \'lalesa min of meer vleugellani verd.. Toen nid.Cen-november d-e bezette branclweerlrazerne in T,,Iarschau d.oor rnilitairen werC ontruimd-, narn T,^Ialesa ztJn toevlucht tot ttgrote woord.entt on niets behoeven te d.oen. Enkele rreken eerd,er
had. d.e Poolse korrespond.ent van "Le l'ïond.ett zich reed.s afgevraagd, hoe lang
I,,Ialesa nog zau gelden als d.e verpersoonlijiting van d.e vairber,reging "Solic1aVice-premier Rakowshi heeft oveï' 'l"Jalesa gezegd , dat "hdi zonder
riteitt'.
aduiseurs ueiníg uooy,steLt en C.at het aorns noet-Liik zs zíin ideeën ser'íett-o
te nemen" . Dat hebben d.e Foolse arbeid-ers dan ooi< al een j aar lang niet ged.aan, d.at heeft tenslotte ook Jaruzelski niet neer kunnen cloen . '?De zaken
zíjn hem bouen het hocfd gegroet d't, aldus Rakcwski. Dit lijht ons een aannemelijker verklaring ,rooi het feit, dat hii tot nll toe niet met de mili*
taire raad- heeft willen ond"erhand.elen Can die r're1ke cle l{esterse nedia daarvoor gegeven hebben. Dat \,Ialesa, clie zicl: meer Can een jaar lang rel-kenmaie en meer d.an eens al-s regelrechte staliingsbreker, d-oor Ce heersers in
Polen liet gebruiken, zich nu opeens niet meer d.cor hen zou r"illen laten
gebruiken, is in strij"4- rnet de lcgika" In olttober heeft iiij o'p een desbe-treffend.e rrra.s,g gezegd., samenr.rerking mct de regering niet uit te sluit,en
John Darnton,
en irij voegd"e d.aar. zelfs aan toe cLat hij "niets uitsloot".
i'Ja,lesars
houd-ing
uii
die
Times,
d.e Poolse korrespond-ent van d.e i'le'..r Yoril
t,ot
eenttgetemclett
om
i'rerhen
te
orÍr
rí.ree
heeft afgeleid., àat hij zori r,reigeren
verzie .,ran ttsolid.ariteittu te konen, heeft er kennel-ijk geen ocfl voor dat
moeitijt tammer kan rro::rlen clan het aI lras en d"at het iuist
"Solidariteitt'
d.ie "tamheicltt is die maalit d.at d.e auioritei+;en I'lal-esa graag t'rillen betrel<-

ken bij toekomstige overeenkomsten over \rakbcnd.eïi. l'{aar hebben d.iezelfd.e
autoriteiten d.an niet verklaard, dat er geeln plaats is voor een vakber,reging d.ie z:-en onafhankeL.ijk opsielt van d.e parti j ? Ind.erd.aad , maar l.Ialesa
was nccit zo eronafhankeli.jk" van cle partij " Hij had. er geen moeite mee aat
haar rtleid.end.e roltt nad.rukkerijk in rLe "Ahkoord_en van Gd.anskt? l.rerd. erkenc
en hij wilde best op het konipas van die partij,
althans van haar progïessieve -rl-eugel- varen " /!an de verklaring van d.e autoriteiten cmtrent eerj
nieuwe -\ran de partij afhankel-ijke vakbeweging dient geen grotere betekenis
te wcrd.en gehecht' d.an Caaraan tcekomt. Dat Cit zo is blijkt uit het feit,
d-at er op 13 januari j.l-" in I'larschau ond.er ieirring van Jaruzelski besprekingen zijn gevoerd. tussen regeringsfunittionarissen en led.en van d.e ttverbod.entt vakbeweging tuso] id.ariteit ï? .

B" Dat, zoals d.e "NRCtt op 5 januari berichtte, cirekt na oe 13e d.ecember d.e invloed van d-e tthavikken" in l,larschau groot r^ias, langzarnerhano. echter dettduiventt\'reer aan invloed hebben gêrrorrren1 horrespondeert rnet d.e taken, waarvoor d.e militaire raad. zich gesteld" zag" Ilérst d.iend.e de falen<le
vakbeveging ttsoli<i.ariteitïr terzi.jd.e worclen geschoven, vervolgens kwam d.e
ekonornische hervomring op d.e voorgrond- te staan, vaaryan cle ttcluiventt altijd al d.e pleitbezorgers zijn gern'eestq waarvoor rriet rLe mititairen maar
d.e progressieve d.elen van het partijapparaat,, d.at wij- zeggen d.e exponenten
'ran d.e (komende) nieuwe managersklasse de aan d.e prairtijh van het bedrijfsleven ontl-eend"e oplossingen hebben aangedragen. Íiet gaat daarbij
om een ekonomische hervorming.Lie op d.e Poolse maatschappelijke r,rerkelijkheid l-s afgestc'md. en d.ie sl-eehts kan word.en i.oorgevcerd- zodra de roerige
en strijdbare Pool-se arbeid.ersklasse "getemd.", clat r^ril zeggen: vol-doende
geïntimid.eerd- is. Uit het v,:orafgaand.e vc1gt, d.at Jaruzelski er ind.erd"aad"
niet op uit kan z:'in geweest cle maatschappelí.jke hervormingen in polen onged.aan te maken " Die tthervormingen" zi j n allerrninst hervormingen d.ie het
in Oost-Europa bestaand.e systeem aantasten, al zijn er niei weinigen in
het westen d.ie d.at menen" I'Ia-b het "systei:mttaantastte, d"at T,ras d.e strijC
van d.e Poolse arbeid.ers, r^raarvoor men in het westen altijd. veel raj.nd.er be-langstelling had. d.an voor rle politieke opvatti-ngen van bijvoorbe=eld. Ir,uron
of de persoon van Lech Idalesa " FIet lijht onbetwistbaar dat Jaruzelski onder Russische d-ruk gehand.el-d- heeft. Voor zover bekend. heb'ben vertegemroord-igers van het liremlin hem te verstaan gegeven, d-at hij t'orrle op zaken"
cliend.e te stellen ind.ien hij
niet lrilde, d.at lloskou "ord.e cp z,akeno' zo1)
stellen. l'Íaar i"loskou heeft niet ingegrepen op d.e rnanier zoals het in 196B
in Tsjechoslowakije ingreep naclat Alexand.er Dubcek voor d.ergelijke waarschuwingen doof gebleven ï\ras cf zoal-s het in 1gj6,in llongarijá ingreep nad-at het zelfstand.ig arbeid.ersoptred.en r1aar tot een beCreiging van d"e Rus.sische belangen was geword.en " Jaruzelski is niet de maricnát van d,e Russen,
waarvoor d"e Amerikaanse presiclent Reagan hern houd.t; hij clieni d.e belangen
van d.e Poolse heersend"e klasse. Vice-premi.er Rakoi,rski verkond"igd,e d.aarom
de simpele en obj ektieve 'nraarheid tr:en hij zeí , dat "pnesid.ent Reagan l)an
de ue.y,kelíjke s.íttmti.e írt poLen niets begrijpl;,'.
9 " In d.e vroege ochtend van zond.ag 13 december, toen het nieuws van
d'e Inood.toestand.e bekend. werd, sprong d.e Poolse journalist Jerzy Zielenski
van het dagblaC ttzy"ie I^o'arsza'ury." irit C.e crer.de ver.d.ieping van het flatgebour'r waar hii in idarschau r,roond.e Eén d.ergenen d.ie op zaterd.ag 19 d.ecember
"
zijn begrafenis bijwconde op het
Cor,razki-kerlchof in d.e Poolse hoofdstad,

o

t:Dzt uas niet aLLeen de begrafen'ís uen Jerzy ZzeLenskd, ,nea'r ook de
be,grafertzs Dan onze hoge isentaeh'tingen". Een Foolse schrijver zeí t'ct d-e
korrespond.ent van d.e "i'lew York Times t' over ,i.e afkcndiging van c1e rnood.tpestand-f : ttDít ís het einde uGyt een droom". ïnd.erCaarl, sl-echts "d-romers" ironden nrenen, clat d.e d.oor de ïlrogressieve managers van het Poolse staatskapi*
tal-isrne nagestreefd.e hervornringen of het tegen de strijd. van d.e Poolse arbeid.ers gerichte optred.en van "Soliclariteit" ieis te mahen had met een d.emokratie naar westers nociel. I.Iat d.ie westerse t*,lemckratiet' zelf betreft:
ze verhoud.t z:cin tot d.e kl-assensti'ijd. van cle arbeiclers niet and.ers dan Jaruzelski. "T/< hebu'" schreef d.e bepaald. niet met het bolsjer.risme synpathiserend"e Karel van hei Reve op 19 clecember in ttHet Farool" " 'tïlatg ei'i HeL-'
mutTz Sehmidt op de tu gez'íen" Ze zeggen het w.et rnet zoueeL ,.'toorden" Ítz.av1
ze spneken toch d.e hoop uít dat de i:'coLse generaaLs ev'in zttL!.en elagen cl.e
PooLse arbeiders eronder !;e Ttou.den'i ,

zei:

10, Het er ond.er Ïrouclen van d.e Poo-lse arbeiders is niet hetzelfd"e ais
van zoiets als "Solid.arit,eit??" Nu
het erond.er houd.en vanttsolicariteitttof
in Polen eerst d-e traditionele bolsjer^ristische 'rahbond zicli niet in staat
heeft getooncl d.e arbeid.ersklasse in toom te houd-en en vervolgens ook d.e zo'
genaamd.e t vri j e t vakbon<l d.aarvoor niet berekencl bleek ., zai. er een nieur,r instrr:nent rrocr d.at d-oel geschapen moeten word.en. i,ïet vat voor figuren en
met welke figuren is tot op hed.en nog steed-s een vraag, Jaruzel-ski en z:.in
meder,rerkers zijn,
zo hebbelr ze d.oen bli.iken, }:est bereid. om van d.e cliensten van LecLr fialesa gebruik te iaaken. Als d-eze op een d.ergelijk Íaanbt:cl?
positief zou reageren, d.an zou dat niet onlogisch zijn, gezien zi.in optreden in het jongste veried.en. Zou hij er negati.ef op reageren, dan zou d.ai
begrijpelijk zijn, niet in het licht ven zijn daden, iraar gezi-en de illusies d.ie hijzelf kennelijk cntrent zijn eigen historische rol kocstert. Samenwerking van l.tralesa en Jaruzelski past bij d.e praktijk .ran "Solidariteit"
t'Scl-id-arir.1aar vloekt rnet d.e mythe d.ie langzarnerhand. als d-ik spinrag rond.
teitrf geweven is. Tot clie mythe benoort cle i,'erzekering van d.e ond"ergedolcen
Zbignier.r Bujak, leid.er van cie afd.eling \'Iarschau van d.eze vakber+eging, als
zou van "solj.d.ariteittt "gJeen colLabonati.e met de au,tor'íteiten Dan staat en
rt vervacht kunnen wcrcen
partij
" finmers : een aergeiiike collaboratie heeft
-zo'n
vijftien maand.en tang bestaan. Onze op.;atting is, dat "Solid.ariteittt
in d,e vorn van de mythe niet herleven iian. Lre d.aartoe strekl<end.e pogingen
van Bujak en and.eren zt jn naar onze overtuiging vruchtelccs " Idat w6t herleven han (en zaL) is d.e cloor "Solid.ariteitrï ger,'olgd.e prakt,ijlt, al zaL d.ie
eventueel d"oor een zich and.ers noemeno insiituut lrorCen toegepast " Zoclra
d-at het geval zaL zijn, zai in Pclen het ?,174T uan ia waarVrcíd aanbreken. Er
zaL d.an blijken d.at in Polen, zomin als ïraar ook, Ce fundarnentel-e tegen-'
ste]ling niet Cie is tuss en poLítt,eke Ctktatuur en pcLttr,eke urijhet d rnaar
d.ie tussen Loonay,be'íd err i<,tpiteal" fiat er ook in Polen verand.eren of niet
verand.eren zaL, d.e klassentegenste-'l-ling ctie d-aar bes'uaat maakt het onvernijdelijk, d"at de klassenstrijd er iíeer za:- cpleven, zoals hii veer is opgeleefd. na 19TO/T 1 err na 1976"
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heeft d.ezer d.agen oe PvdL-r'oorzitier l'{ax van d-en Berg
tot een red.akt,eur van lTitC/Hand-eisblaC gezegC, "i* cle pclitiek rraak and.ers
d.an je vervacl:litt. IIet lccpt eïr zc; c.ient n.en z:ï-jn r,roor:d.en te preciseren,
niet zoals d.e politici net zicli i-nbeelci-enu inaar zoals d"e maatschappeiijke
verhor-iclingen hei bepalen" Da,t 'rcrnrt de vcornaamste verk1ari.n54 voor datgene
vat zich thans met en binnen d.e Fa:';rij ..ran rle :lrbeid" afspeelt "
Aan r,,rat voor ziehi:e l-ijd.t zij eli i,ia,t is ita,a::vcor Ce gescniktste med.icijn? Ons antwoord" luidt als voJ-g'r,:
Lang voord.at d.e FvdA al s buri;erlijk-r'ad.i1,,al,: en d.ernokratische partij
r,rord.t opgericht rom.t eeïr proces op gang d.at ïieaï' een beltaald.e hervcrming
van d.e kapitalistische naatschapp*j voert. Dat pï'oces te siirnuleren en de
hervorming te vcttooien is r,rat deze i:art,ij zich ten dcel stelt . Schíjnbaay,
legt zL j zich haar taken z'etf op - in werkej-i.]k-?:eid. l,rorden haar o.ie opgelegd. d-oor d.e sarnenl-eving. L)e wecLeropbour.r van het bedrijfsleven na 19\5 en
d.e even snelle al-s grootscheepse inCustria-! isat:-e hebben pas kans van sl-.agen in een politiek en sociaal ki-inaat c1ai. Ce voorwaard.en schept voor een
grotere arbeidsprod.uktivitejt" ZoCra dai klirnaat tot stancl is gebracht,
wanneer d"e potitieke oftewel- burgerJ-ijke emancipatie van cle arbeidersirlasse een feit en het gebouw van d.e soc j-ale .,.retgeving vol-tooid. is, komt d.e
Pvd.A voor ánd.ere taker:. te staan . A1s het 'cud.err.ret s e kapitali sme eenmaal
heeft plaats gemaakt voor het mocLerne k-aprtal-i sne , gaat het nog slechts om
een rendabele prod.uktie en komt het el' op aan, d.at d.e moderne kapitalistische machine zond.er haperen funktiorieert,
Dat laatste i", van ond.ernernersstand"punt gezien, een volstrekie voorvaard.e voor d.e hand.liaving ("n eventr:eei d.e verd.ere uitbour^r) van al-le scciale verworvenhed-en, of et nu l-oonpeil cf arbei,lstijd. beireft, dan l'reJ- uj-tkeringen en r,rettelijke voorzieningen, Iíaar irapit,alistische, d-at liil zeggen
o'p loonarbeid. en meerwaard.evorniing berustencle, prod.ulttie heerst , komen bi j
teruglopend.e ekonomie onvernijOelijt< de sociale v'rorzieningen op d,e tocht
te staan. ïn een dergelijke situatie r.rordt de PvdA als burgerlijke partij
genoodzaakt tot een tieleid., vaarvoor ze, nieitegenstaande haar burgerlijk
karakter, niet of hoogst gebrekkig is toegerust als gevolg van d.e omstarrd.igheden'wearond.er zij is geboren. I)aarrnee rijst de vraag of zLj zich'welals burgerlijk-d.eniokratische parti j zaL kunnen hand.haven, of niet een and.ere d.emokratisehe partij
haar zaL overvleugelen nu de rnaatschapËeliike
ontwikkeling haar d.e r"rind. uit d.e zeiien ireeft genotnen.
Parad.oxaal genoeg bergt jui st .,iatgene r+at op het eerste gezi.cht d.eze
ernstige d"reiging lijkt
te kunnen afr,renCen lroor het bestaan z'elf van d.e
PvdA de grootste gevaren in zich. ^llen iroers namelijk d.ie gericht is op een
herstel van ri.e rentabil-ite:t van het bed.rijfsfevcn is ui'bermate zwaarr ofl
niet te zeggen in het geh.eei niet te vertez'en voor een groot rLeel van haar
aehterban, I'le spreken rran iren d.ie altijd blind zijn ger.reest r/oor haar onmiskenbaar burgerlijk Lteze?t en cnvocrïrraarri.e-lijk geloof hechten aan haar
mythe. Die nrythe komt irie:'op neer, dat d"e Fvcll! een sacial-istische parti j
zo17 zijn en d.at ztj voor ,le belangen van d-e r"rerirend-en en zr^raltken in de samenleving in het krr jt zou tred.en "
ï{atuurlijk kan men betl.ri.j fe}en of illusies i^rel et be'tr"our'rbaarste mid-d.e1 zijn on kiezel:s aan een partij te binden. Een partii d,ie ze doorprikt
zal wellicht op smallere naar zeker op steviger basis komen te rusten . Zo
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eenvcudig echter ligt hei; voor de Partij van de Arbeid niet. .T'iaar mytLie:
vormt in bepaald. opzicht velisvaar inaar zwakte, cioch in een and.er opzicht
juist haar kracht. llet sprookje d.at de Pvd:\ een anti-kapi+.alistiscli bel-eic
bi j zond.er 3eschiit-l;
zoll voeren en v66r d.e arbeid.er oIr zou konen rnaakt Lraar
ttverkcDen"
in een tiid
oni als regeringspartner impopulaire rnaatregelerr te
zou
iiien kun",;.raarin het bed.rijfsleven d.aarom vraagt. De betekenis d-aarvan
r
(van
rreroorltan
D 66) zich níet
nen omschrijven mer, de voord"en: "l'Iat Jan
Iven, d.at kan Joop uêL"'l
Dit iroud.t ir, dat d.e Fvd,{ ervoor d.ient te r.iaken haar achterban al- te
zeer voor het hoofd. te stcten, llie haar, zcals 66n van haar voormann"en in
"Het Parool-ït ged-aan heeft, verwijt Cat ze in 3ebreke is gebleven d.e fin.an-'
cieel-ekoncmische problemen fier en moecli3 aan te pakken 1) , d.ie vergee'r,
clat zlj zicir siechts als partij kern hand.haven, wanneer z:,i er in slaagt
t vertrouwen van d.e heersend-e klasse tr: behouclen zond-er c1a't van I'ele kic-zers te verliezen" I'Iie d.aarentegen naar nioeC prijst omd.at ze tot nog voor
lrori bezette stellingen prijs geeft, zíet over het hoofd, d.at hier minder
van politieke inoed, d.an wel \,rarL een gebieCend-e naatschappelijke nood-zaali
sprake is. De Fvd.A -rerkeert in een krisis orrd.at z:'J cp het kapitalistisch
kompas client te varen hoeveel spanningen net cle achterban dat oclt veroor*
j
" Zij lian geen demokratt,sche-partíl -uan-gír;1;eren bli jven in een ti d
"uukt
rraarin een and-ere partij z: cirr^ krachtig aandient ais d.e d.emakvatisehe-pat'tij-ttan-morgen. Als d.e Fvd;\ niet eveneens een d.ernokratische partij van morgen word.t, loopt ztj d.e kans om "rnorgenttniet meer te bestaan.
e

o

De kz.isis van d.e Fvd.A rvorCt niet hierdoor veroorzaakt, Cat zr-i d.e sociaLt,st{sche erfen'is slech.t zou hebben beheerd-" i'Iat r.rijlen d"e SDAP. r'rijlen

Vrijzinnig Demokratische Bond en r+ijlen de Christeliik Democratische
als erflaters ock aan d.e Partij van de Arbeid. mogen hebben meegegevcï].;
in gé-en geval iets waarop het voorcl soeia'Lísme ook maar in cle verste rrerte
van toepassing zou zijn"
Onze eeuïr T^ras nog maar nauwelijlis begonnen en d.e SDAP was tlog maar
net precies cle kleuterleeftijd gepasseerd, toen een kritikus als J. Saks
konstateerd"e, d.at tot de opriehting van d.eze parti j , d.ie ofschoon "zondey, u,be'íd.ey,s in den heginne" - voorgaf een arbeid ers-parti j te zi j n , i.
belangrijke rnate d.e stoot werd" gegeven door t'bc'tl2'gJeois-elemententt, Dezelfd.e kritikus verklaard.e ook, r1ai o.e SDAP, iroer.rel- z: i zich sociaal-demokratisch noemd.e, in wezen kapitalistische trekke:r vertoond"e" Er r'Ias cre ciat te
irunnen vaststellen op het moment d"at hij d.at schreef een scherp ontleed-mes
nod.ig. Daaraan bestond. niet zoveel behoefte meer toen ,i-e werkeli jhe trekken van clie SDAP zich hoe langer hoe duideli jker begonnen af te tekenen
ioleld.ra kon ook ienand die slechts d-e botte biji hanteerde haar karakteriseren als "de uí.terste LinkeruLeugeL uan eerl LiberaaL bLol<." " In d"ie fase
van haar ontvihkeling kon men haar slechts niet de grootste moeite ond-erscheid.en van cle linkerzijCe d.er vrijzinnig-d.ernokraten" Betrekkeliik kort
claarna kon nen d.at in het geheel niet 2) .
Bij het uitbreken van d.e tlreede we::eld.oorlog bestond.en er in I'ied-erland d"rie burgerLíjk radíkaLe parti j en, waarvan c1e SDAP d e oud-ste r'ras en
d.e CDU de jongste, Dat de CDU zichzelf als een rechtse partij verstonct en
z: eh uitd"rukkàfijf. ook zo noemd.e verancert e.renmin iets aan d.eze realiteit
als d.e omstand.igheid dat Ce SDAP ziehzeif voor een arzti-burget'Lii7<e- en
d.e

Unie

"
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o"nti-kdpt taLdetzsehe parti j hield.. lfn het is deze b';rgerli jk rad.iicate r.rer:kelijkheid
van cle bewuste drie partijen geweest c.ie ze heeft Coen opgaan
.22
1n één nieuve Partij van de Arbeict. l{et was een onti,rikkeling, clie ai v66r
d.e oorlog lrinnen el}i der drie samenstellenrLe cleien voor venselijk, dat r.,ril
zeggen: vocr nrogelijk en nooclzakelijk verc gehoud.en.
Ïn februari 19)+6 beleefd.e men een krachtenbuncleiing van het burger-f-i jk radikalisme. De oprichtir:g van C.e FvdA op de 9e van Cie maancl betekend-e geen brer:k het het SDAP-verfeCei:" rlebroken verd. er slechts met d.e tot
d"an toe opgehoud.en sehijn, d.at Ce SDAP iets and-ers C-an c1e l'DB zou zijn of
d.at haar sociale streven zou. veï'schillen ."ran ,C.at van o"e CDU " Idiernand. kon
nog J-anger rrolhoud.enr .l.at d.e SDAP een radikaler koers zo.u_ varcn d.an d.e clemokraten uit het vrijzinnige of het christetijke ka,mp. Evenrriin harl het nog
ztn on te beweren, o"at d.eze burgerJ-i jker of braver waren ,:1an t gezelschap
rond. d,e oud.e Drees.
Dit betekent natuurJ-iji< niet clat er ria d,e corl-og in iied.erland niets
verand.ertle" Ïntegencleel-, c1e maatschappel-ijke verhouil"ingen ond"ergingen een
ingrijpende wijziging tengevoige van c1e reed.s genoend.e jndustrialisatie.
l4ed.e iloor et opt::eCen van d.e Pvd.A, ev'enals d.e SDAP clestijcls d.e progressj-eve vertegenwoord.igster van het meest vooruitziencie d.e-el van het ir:eclertaiid-.se ond.ernemerd.om, voltrok z:-cin een mod.ernisering van d.e samenleving " Tegelijkertijd
werd iret opi,recren van Ce Pvcljt juist d.oor het, mod.erniseringsproces bepaald"
e

o

Doord.at in het verled.en ..ran v6ór de eers'Le were-1,C.oor-Log d.e rad.il<aal burgerlijite hervorrnirrgsbeveging ooit in ce gedaante van een aybeídersbeuegíng is ontstaan (rtat d.aarnee verband. hield. d.at ce nod.ernisering van het
kapitalisme de potitieke emancipatie van de arbeidersklasse vooropstelCe)
kreeg deze beweging een ídeolcgíscli karakter, hield zij er politi eke ideaLen op h&r vaarachter in werkelijkneio" prakt.ische helangen schuilgingen"
Zolang deze id.ealen korrespcnd.eerd-en net maatschappelijke behoeften -**erd.en
z?t zoafs een bekend. stri-jd.1ied. het uitd.rukte, als een heiltg t-d.eaaL ervaren. Toen zich in d.e samenieving and.ere behoeften aandiend.en verbleekten
ze. I{et rru'ur d.ocfo-e, mede Coord.at naarmate d.e emancipatie van d.e r^rerkers
haar voltooiÏng nad-erd.e, allerlei speciaal ten behoeve lran d.ie ernancipatie
gestichte nevenorganisaties d-er hervcrmingsbe-,reging stuk voor stuk van het
toneel verdwenen" ileteen ook cliencle zich d.e nood-zaak aan van een and.er type rad-ikal-isme' vatl een d.emokratiscire pariij van een and-er soort 66n d.ie
"
zakelijk en pvagmdttsch, dat wil zeógen: niet ideologisch wilde zijn"
iiIieL enkel in Ned.erlanC wa,s ald.us d.e gang van zaken. ïn Groot-Brittanniê maakt d.e Labourparti j een nog veel ernstiger krisis ,i-oor dan d.e PvdA
ifaast die Labourpartij is C.aar ais riieuwe zakelijke en pragmatische partij
de SDF r.an Shirley i'Iiltiarns ontstaan al-s cle exponent van toekornstige ontvikkelingen in het Britse kapitalisme" Cok elclers zijn binnen d.e traditionele irervormingspartijen soortgelijke problernen gerezen al-s rraarvoor d.e
PvdA zich z:-et geplaatst. In cie beschour.ringen orntrent haar malaise die l.ij
tot d.usver oncler ogen hebben gekregen r.rord.t van de analogie met ?t buitenlanC rnet geen woord- gerept, i'Tochtans r.'ormt Ceze analogie een d.uideli jire
aanwijzing, dat de krisis in de Fvo*A nl et voortspruit uit de jongste irabinetsformatie, evenrnin uit d.e -rorige kabinetsfcrmatie of uit d.e bijzond.ere
verhoudingen in d.e i'Teclcrland.se politiek" De oo::zaak van de m.oeilijkheoen
"

tz

ligt dieper, i'iaar naiuurlijk is het feit d.at d,e I'vdA me'leverantl.roord.eiijkheid. heeft aanvaard. voor het tweecle kabinet Van ASt d.aarop niet zonCer in*
vloed. gebleven en het heeft d"e rr.oeilijkireclen in iecLer geval r,'erscherpt.
o

ï{et r-.veed.e ka}:inet Van Agt heeft zicii toi taak gesteld, d.coi' rnid-d.ei

van hei bed.rijfsl-even cp te rriizelen,
van bezuinigingen d.e rentabiliteit
De FvdA heeft te kennen gegeïÍen, dat zij zich bepaaiC niet aan die taah
onttrekken wi1 en clat ztj na Ce bezuiiiigingen d.ie aan c1e oz'cie zijn, i'iieutte
bezuinigingen niet uit cle weg zal- gaan. De partij besef'b, ciat haar l:etelienis a}s poiitieke fa,ktor staat of .ral-t met d"e niate waa:'in 7-:'i ri.e benceftert
van het kapitalisrne ond-erl..ent " Varid-aar <iat z:-'i "cicz t;nCru.k wíi. t:eg?xenten dai;
zíj zích niet bekornmert on r'b ?tey,stel. u(t?'L hei bedr"r.ifsl.aven"" ;rl'.te inoeten';"
verklaard.e haar finaneier:i en sociaa-t.-ekoncraisci: expert Arie vali d.er Hek
tegenover d.e ttHaagse Fcsto', "'ey,looy. zovgen, dat Ce LoonT<osten pet' eenheíd
pnóart<t in onze íidustrí,e op een geiiJl< nít-teazr 7<omen te Lzg.clen aLs dat L)ii
bnre konkury,enten'i " Irierkgeversvoorzit'be:: Chri-s ',ran Veen zoi-r het herii inoeilijk kunnen verbeteren. En ook ind.ien Den Uyl ( in ilnC/IIa.nd"e1sb1ad van 16
januari) zicfr niet nad.rukkeiijk veror:.trust had getoon'i over het zetel-verlies van zijn partij aan D '('6 een vercirtrusting vaa:'van hij later ooli
voor d.e televiiie nog eens blijlc zcv gelren d-an nog zou het I'rei- cluiaelijk
zijn tot r^rie een uitspraak als d.ie van Van d.er iiek gericht is.
tt Zijr de verkiezingscijfers, lrleer nog recente verkiezingsprog;noses'
in
d.ie in d.e Pvd.A paniek tewee*1 hei:ben gebracht. llat heefi geresulieerd
:
ge/<oet's
wat partijvoo"rittu" i,ïax van tLen tserg 'een nt etnte reeLístiscke
een koers waarvan hij verlrachtte 'ti,at d.e pat'tt-i ueQ'r herkennoemd. heeft,
baan toord.t uoor een deeL uan de ou,1.e /,,1,ezers'i. Geen tr.rijfer of hii had- het
oog op d.e progressieve intellektuelen en jonge managers d.ie \rcrig jaar rnei
d.e partij van Terlouw aan haar zetelwinst hebben geholpen. In ni et alleen
tot hen, maar tot alle ond.ernexners en tot d.e regeringspartners riep d-ezelf*
d.e Van d.en Berg met nog veel krassere bewoord.ingen d-an Vati d.er Ilek heeft'
gebezig<l-: 'iEruí" Door. oná ma.ar ,áêlt inzet: \rc.t uoortouti nemen bíi de bezuLi-

átg"rgó, en tegelijk nnaatsc-ltappeL't jke heruov,míngen Cpcruoerêrt, li'etgleen ín
een tijd uan ekononn,sehe teruggang iLaLst' heeL belangz'íik 'ís""
ttHet voortouw nemen bij cle bezuinigingentt. I(an nen zich itets voorstelt,
z\i het op ietr"at anrlere
vloekt met d.e mybhe o ciat d.e FvdA , ïlzet
len d-at, mêêr
rode uaand,eL uoLgen:l
wijze d.an d.e SDAP van weleer, toch net als deze
,1e
gangbare nrythe ontrent
zou? De verklaring is na+,,uurlijk d.eze, d"at zolrel
pvdA
als die ontrent de vï.oegere SDAP d.it geneen hebben net alle and"ere
de
nythen, d.at nj op gespannen voet staan me-,, d-e trerketijitireia" En voor de
pvdA is het rnoment gekomen, d-at zlj de verkelijhtreia in het gezicht ncet
zien.
o

De werkelijkheid. \.raarmee óe PvclA gekcrLfronteerd- lror.Jt

is erg gekorapli-

ceerd-. Als burgerlijke partij heeft zli slechts toekomst in cle moderne samenleving bij een praktische en real-i-stische aanpak van de probl-emen, I'raarvoor d.e id.eologische ballast van het verled-en een belemrnering vormt " llesondanks kan zij d.eze niet volleCig overboord. rrerpen. Die id.eologische ballast is namelijk oncntbeerlijL, als zij d.e schijn r.rit ophoud,en, d-ie het mo-
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geliik rnoet maken aan het proletari.sche d,eel r.ran haar achterban d.e bittere
pii van Ce afbraak d-ez'scciaie zekerheden te slijten.
Ont st,ra,ks niet als
een uitgeknepen citrcen na een gefci:ceercie kabinetskrisis te worcen lreg*esntet'en noet zii zo d"uid"ei-ijk mogelijh doen bl-ijkei'ru dat ook z;*j zi.ch op de
boden van het' kairital-isine 1:laatst " Cni nlt zo gceC mogeii jk het, vuil_e i^rer.k
op te knappen I^raal:voor zti, zLi het d.an stilzr,'i"jgend, is ingehuurcl rnoet ze
cat feit juist zc goed en zc kl.,aao- a-.r s ze kar: verirullen.
-!^^ bij
l.t-LrC:ó
el-kaar gencinen irevird.t d.e PvclÁ zicir va.arJ-ijl',- in een allesbe^'1
halve benijCenswaard"ige positie. Geen r^rond-e.r uab haar vice-voorzj.tter Stan
Poppe aan een redakteur van ttDe Grcene A:nsterd.annnertt iioest beirennen, cia-b
hij wel- r,ris'b 'td.at er rnei het nod:t ge Ltanttïlot,nten naat, ons ucrd.t gekeí<en"',
Dai r'raatrcuwen he.:rst (n..g) rrij }:et ondernenerrlon en (reeCs) t,l; á" arbeid.ersirlasse. vancaar ciat vocr d.ai open venstei: ï"'-an hel FrcA-i:uis d.at uitkijkt op het bedrijfsleven, de heer llan den Ferg met llider stern geroepen
heeft d-at d-e partij ;ínr-et Langer Crarnmert g en beh,le'bert-g r.tt L zíjn-, aLtitans
niet Lcuzger zo uz'L ouev,komefr", En vancaar d.at =,/oor iret t,egenàvàrligsend.
venster d-e heer Den LTyl aan d-e argwanentl luisterende arbeiclers verzekerci.e
dat "de índv'uk d.at de ?urfuI-toyt 'tct een geheeL ní.eutse k:oey,s zou hebbert. besloten" uoor het gz,ootste rl.eeL op schzjn berustterr 3) .
Zijn med.ed.eling ï,ras nj.et rninCer juist clan lrel-ke ook van de heer Van
den Berg. De Pvd.A van m.orgen zal in zcverue r:1j-et'r/an d.e PvdA vanyand.aag
of van gisteren verschil.len, als Ttaav beieid alti jri- ai op irapitalistische
cntr^rikkelingen r.ras geënt " 1"Ioor z,).,rer er .ran beleirLsverarráering sprake is,
gaat lret niet om êefi ?ie zenlí,i'í<e verand.ering, Overigens stselcte d"e mededeling waarmee de heer Den Uy] ce schijn van een verándering trachtte af te
zwakken er all-een inaaï' tce on een. anctere schijn nog eens te vspsterken:
Cie wellte het aanzien heeft geschcnken aan r1e socraiistiscSe rnythe"
Hoe lang clie rn;r"t,he in ]rcofCen eír harteri. vcort zal. leven valt onmoge*
lijh te vool:spel-ien" Ireii is het, ,Lat de jongste or:i.wikicelingen in cle *àn_
terban van de PvdA niet r^reinig beroering liebben gelrekt. Of net juist is,
ge-l-ijk nen beweerd. heeft, dat het, l-aatste resi.ie vertror,lr.,ren van cle arbeid-ers in de regeringspartijen en dus ooir in,Le PvCÁ ver:speeiC is, siaat te
bezien" i{aar tret is na&r onze inening i,rer zeker, iLil.t me'i; de oirrichting van
:'een. nt euue pay,tt:l
Oocï, ir)ez,kneme!.,s,t en d-an nog r^iel ,,cni.ey, d.b uLag ttán Ce
ua-kbeuegíng" - €;elijk ais ic.ee geci:perc-l is
oilout rraar nieuwe teleurstellingen zoud-en 'rorcien ioegevoegcl à*" ilie velke C.e arbei-Cc-rs reerl-s hebben
rnoeten srikken. Een arbeici.ersparti,i onrler d-e .riag van de vakbeweging, dat
is net precies hr:t soort organisatie, \daar.r,ran tlr: in ontbind.ing ',,'érkárend.e
Brj.tse Labourpartij thans het onwelrj-ekenci. vocrbeeid. is " De leschiedenis
van de arbeieersbeveging en -\ran d.e i:ewegirig d_er arbeid.ers kan niet r,rorden
teruggedraaid.. Evenmin bestaat ttr i.ocr de ziel:,1;e ven cle PvàA een afcloende
me'Lic j-jn" t L Ferspek.tief dat cla-armee geopend. .i.rcrdi, is c1at rran d.e zelfstand'ige arbej-d.ersstrijd. Da?s cen pu"upàk+;ief vaarva,n ce leicters van d.e pvdA
onmogelijk geloirer: kunnen. l,iaar;uist <i.aaroiii zul]en zi;i eerd.er d-an hun r,rellief is door d-e zeifsiandig optrec.encie arbeid-er.s verrasi word.en" Daaraan
helpt ze.lfs geen lie-'.re of boze neneer iiok.
u

1) Peter lai:sbergetrr f?De p:s,lA si:eeld.e ie Lctrrg moci ;ueer'r-. ttHet
Paroci" van 12 janu_ari jgBZ "
2) vgl" ce opstelj-er: "Liít uv,oeEey,
ciagen. :-" 'tlíaav, v.ecitts of tzaaz,
Línks?" en ''ííe.t rJeuqi-treeuu)eníerg,t van J saks, opgenonen in
"

th

3)

d"iens twee bund.els ttsocialistische opstellen" .
Partijleider Den Uyl op zaterdag 23 januari in een
zend.ing van d.e Vara.
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Diegenen ond.er onze lezers dre d.e Duitse iaal- nach-t,ig ztjn be',iijzen rle
een clienst, d"oor er hun aand.acht op -he ves'ci.ger:. d-at er <lezer d.arrrij omvangrijke brochure is verschencn net d.i.rerse teksten
d.ie bet,rekking hebben op de strijd d.ie de arbeid-ers ven cle Itiat-fabrieken
in Turijn tussen 197\ en 1980 hebben gevoerc}. AlIe tek-sten zijn door d.e sanensteller en uitgever van het gesclrrift uit het ftaliaans vertaald..
De brochure heet:

wellicht
gen een

FIA?: I{Lassenkdtnpfe i,n Tur,ín 197rJ-i?80.
De opstellen d.ie erin ztjrt opgenornen behandelen ce volgend.e ond.err,rerpen:

- Arbeid.ersstrijd in Turijn 197\-1980: hypothesen over de ontlrihkeiint:
van de herstrukturering bij FIAT;
De ttnieuwe bewegingtt in Italië. Gecachten over d-e eenenzestig cntsla*
gen bij FIAT in oktober 1979:.
- i'Iat zijn cLe konsehwenties van d"e subjektie.,'e houCing d"er arbeid"ers?
Een analyse van de strijC bij FIAT jn de herfst van i9B0:
Krisis van het systeen en krisis van de partij van het kapitaal;
Het statuut van d.e partij van c1e leid.ers: "Angst ï/oor d.e proJ-etariseringtt en

"Trou'w aan d.e ond.ernemerst';

kommentaar bij d.e'roorafteksten.
De prijs van de brocl:ure bedraagt Dl{ 5"- ofternrei f 5r50 (tri; vooruitbetaling ) . Bestellingen kunnen geschied-en d.oor overnahing van i t verschu]d.igd.e bedrag op giro 30 76 95 t,n.v,
"Daad en Ged.achte", Lelystao.. l'ien
moet er wel rekening mee houd,en, dat levering (vanuit Duitsland) enkele weken zaL kunnen d-uren "

De

gaand-e

filosofie van de ned-er1aag. Een kritrsch

