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Er gaat bijna geen dag voorbij of de berichten uit Polen getuigen van
de fund.amentele tegenstelling tussen d.e Poolse arbeid.ers en d.e vakbeweging
ttSolid.ariteit". Het verschil tussen beid.en, zor,¡el in
optreden al-s in d.oelstelling is langzanerhand zo duid.elijk geword.en dat meã er zich ook rekenschap van begint te geven in sonmige westerse redaktiebureauts. IÏiet a1leen d-e uiterst nuchtere - want voor zakenlied.en en ond.errremers bestemd.e FdnanedaL Times in Groot-Brittannië, maar ook een serieuze krant a3¡s IVRCHandeLsbLad in Nederland. laat zijn lezers er niet over in het ongewisse,
d.at d.e felle botsingen tussen de Poolse autoriteiten en de Pool-se verkend.e
klasse n i e t in het verlengd.e van en zelfs niet in hetzelfd.e vlak aLs
d.e konflikten tussen regering en t'Solid.ariteit" liggen
Nad'at het Poolse parlement op irríjdae B oktober tot een verbod van d.e
genoemd.e vakbewegíng hacl besloten riepen onderged.oken leiders van de sj,nd.s
december 1981 illegaal opererend.e organisatie op tot een algemene proteststaking en een grootscheepse protestd.emonstratiã op l0 no.ru*bur. Dat betekende d.at zij op tt parlementsbesluit op eend.eru *ijze reageerd.en als bij*
voorbeeld. het Britse vakverbond. TUC gereageerd. heeft op de weigering vàn
premier Thatcher om zelfs maar te praten over d.e eisen van het stakende
personeel van de gezond.heid.sdienst. Zowel in het ene al-s in het andere geval bestond' de reaktie uit eån lang van te voren aangekondigd.eo bij voõrbaat tot een vrij korte duur beperkte stap, waartegãn de rðgering ðp haar
d.ooiste gemak d.e nod.ige maatregelen kon nèrer,
r".rrroor zij (gãziän het
beperkte karakter erv&n en gezien ook het feit""r, ctat het tcennelijk om niet
meer dan een protest gíng) geen ogenblik bevreesd hoefde te zijn.
De Britse arbeid.ers irebbcn het d.aarbij gelaten, d.e Poolse arbeid.ers
d'aarentegen niet. Op maandag 11 oktober begon in Polen een arbeidersoptred.en, waarvan d.e /t/frC konstateerd.e, d.at inet
'tde uakbond.sstrategie d.ooy,kîuistett. Het personeel van de Leninwerf in Gd.ansk
legd.e ¿e arbeLd neer en bezette rt bed'rijf" rn d.e stad. zelf ontstond.en o"rr"iige straatgevechten.
gelijkertijd' roerden zich de arbeiders in d.e overile havensãeden rangsTede
Baltische kust" In d.e d.aaropvolgend.e dagen was er sprake van soortgðri¡x
verzet in andere Poolse industriested.en, in het bijäonder in rl.e staalfa-

-2llowa lluta bij iftakau en in l,Iorela in Nedersileziê.
Over deze reaktie van d.e arbeiders berichtte ð,e NRC op 13 oktober;
t?.
o o De gebeurten'i.ssen ín Gdansk hadden maandag iets uan een henopuoeying uqn cugustus L9B0: de bLoemen" de uerloofdes en üvouüen met uoedseL en tz,anen aan het hek ucn de Lenin-uenf. Ilaar
ook tt spontane karakter Ðavl de aktöe doet herinneren aan de situatíe in 1.980, toen PoLen nog geen LandeLíjk geonganiseerde onafhankeLíike az,beídersbeaegí,ng kende" llant de stakers ín Gdansk"
die h¿et geuoeL hebben dat zíj ín J.TBT anrL pol.en de oakbeaeging
SoTödaviteít sehanken" hebben zíeh nu kenneLijk ten doeL gesteLd
op eígen houtje hel; uerbod uan ScLídaríteit ongedaan te maken en
Walesa urij te krijgen, Z¿j handelen daamee ín stnijd met de
riehtLijnen Dan de,... ondengrondse vakbeuegång.... Haay. opï.oep
dtoeg de sponen DarL een kornpnomis tussen aktöeber"eídheíd uan de
basis en de taktische ouenteg'tngen uan oeeL uakbondsLeide?s..."
I,{en moet er zich rekenschap van geven d.at de trlandelijk georganiseerde onafhankelijke arbeid.ersbewegingr' l,¡aarvan in de zojuist geciteerd.e lroord.en sprake is, iets geheel ar¡ders vertegenwoordigt dan de land.elijke berre-

briek

ging der arbeiders die men sinds begin juli 1980 in Pol-en heeft kunnen
strekking van de bevuste regels zodanig is, d.at tot
het onderscheid. tussen beide moet word.en gekonkludeerd, r,rord.t niet d.e nadruk op d.it verschil gelegd.. fn hoeverre d.e voor het bericht verantwoord.eliite red.akteur zich ervan bewust is, d.at de tegenstelling waarop híj frier
wijst - de tegenstelling tussen het arbeid.ersoptred.en en t'Solid.ariteittt vanaf het prílle begin d.aarvan al heeft bestaan, is ond.uj.delijk. I{aar hoe
tlat ook zij, d.e betekenis van d.e jongste strijd. van de Poolse arbeíd.ersklasse geeft hij nauwkeurig weer"
Deze strijd - door het Britse d.agblad Ihe Guard,i,an op 12 oktoberttd.e
ueLspz'ekendste en gedunfdste aktie seder.t de afkondiging uan de staat uan
beleg't genoemd. - werd. d.oor d.e betrokken arbeid.ers gevoerd onder een leuze,
die er geen tu"ijfel over liet bestaan, d.at zij in de mening verkeerd.en ten
behoeve van het voortbestaan van "Solidariteitt' te hand.elen" Maar voor de
betekenis van hun aktie komt het er niet op aan uat of zij daarbij d.enken
ofzichvoorstellen, maaropwat zij do en. Enwat zij do en, geen
mens kan het betr,¡isten, is iets ánd.ers ûan er aloor "Solid.ariteittt van hen
r,¡ordt gevraagd, iets wat regelrecht indruist tegen datgene r^¡at d.oor deze
vakbeweging wordt beoogd en wat zij, kraehtens haar wezen beogen moet. Als
duizend.en arbeiders spontaan, op eigen houtje in ber,¡eging konen om een organisatie te verd.ed.igen d.ie er sind.s haar oprichting op uit is geweest om
te verhind.eren d.at d.e arbeid.ers op eigen houtje zoud.en hand.elen, d.ie geen
zelfstand.ige arbeiciersstrijd wil d.och uitsluitend. van bovenaf geleid.e vakbondsaktie, d.an komt een dergelijt<e 'rverd.ediging" er ín feite op neer dat
zij precies het omgekeerde effekt heeft als bedoeld..
In het septembernunmer van t'Daad. en Gedachte" hebben r.ríj uitspraken
weergegeven r,¡aaruit bleelc, d"at d.e leid.ers van tlsolid.ariteit" zich gekonfronteerd zagen met krachtige pressie van het milítaire bewind enerzijds
en met een dreígend.e explosie van arbeidersverzet antlerzijds en d.ientengevolge eind augustus rr¡e1 oproepen tot aktie moesten laten uitgaan waarmee
d.e arbeiclersstrijd. eventueel zou kunnen wortlen gekanaliseerd." Ook in de
NRC van 13 oktober l¡erd. vastgesteld., d.at
'|de pressí,e aan de 'ìbasisl uan d.e
uakbeueging om tot a,kt¿e ouer te gaan in ueeï' geuaLLen groot¡î was. Twee dar¡¡a¿ilrnemen. Ofschoon d.e

..38en eerd.er l¡erd. in een konmentaar in d.ezelfd.e krant opgemerkt, d.at tengevolge van het verbod, d.e ond.ergrondse leiding van ttSolid.ariteittt in een
uroeiJ.ijk parket was gebracht en dat er aanvankeLijk ernstig r.rerd overwogen
om d.emonstraties achterwege te laten, Verwonderlijk is dat allerninst. iïergens isttsolid.ariteitttzo bevreesd. voor, als het oproepen van krachten d.ie
ze níet meer baas kan word.en. En voor die vrees heeft zij gegronde reden.
lüa cle ongeregeld.hed.en op d.e lste mei schreef de FinanciaL Times dat
men een machtsverschuiving kon vaarnemen ván d.e leid.ing van ttsoLid.ariteitt'
rtnaav de etraat"t en naar îteen níewie generatíe 'úan
tneer yadíea\e ondengrondse Leiderstt. De machtsversehuiving was orun:iskenbaar, maar de macht
kwa¡¡-kennelijk hoe langer hoe meer, niet bij nieur^¡e fleid.ersr, naar bij d.e
arbeid.ersmassars zélf te berusten. Daarmee werd. een ontwikkeiing voortgezet d.ie al in d.e zomer van 1!80 was begonnen en in d.e herfst van d.at jaar
d.uictelijk werd. aan ied.ereen, die ogen had om te aien.
De d.enkbeeld,eno voorstellingen en itlusies van d.e Poolse arbeid.ers
verand.eren niets aan d.eze ontwikkeJ-ing, zij laten het w e z e n d.aarvan
onverlet en bepalen hoogstens d.e v o r m van deze ontwikkeling. i\Taar cle
vorm gaat het bij het arbeidersoptred.en in PoLen hierom, d.at d.e PooLse arbeid.ers achter ttSolidariteit" staan. De r.¡erkelijkheid is deze, dat ttsolid.ariteitrr niet achter de PooLse arbeid.ers staat omd.at in wezen de arbeiders
endevakbeweging t ege nover
elkaar staan, r,¡at eraanweerskanten

ook mag vord.en gedacht.
Dat d.e Poolse autoriteiten rne.atregelen tegen ttsolidariteittt nemen is
net dit a1les niet in strijd. Tien maanden geleden hebben wij al betoogd.,
clat het alLeen maar hierom tot d.e 13e d.ecember tB1 is gekomen, d.oordat trsolid'ariteittr er niet of nauwelijks in slaagd.e d.e arbeiders onder haar d.uirn
en in het gareel te houden. Het begin oktober door rt Poo1se parlement genomen besluit tot verbod. van d.eze vakbeweging is een formeel iets, dat enke1 een feitelijk bestaande situatie teUãcrr{igd. Maar het is steílig med.e
genomen nad.at in mei en eind. augustus nogmaals was gebleken hoe weinig ttsolidariteitt' de arbeiders in haar greep heeft. Ðe FinaneðaL ?ímee heeft er
herhaald.elijk op ge.l¡ezen, dat het generaal Jaruzelski en een vooraanstaand
man als Rakowski wel d.egelijk ernst is met de beloofde hervormingen en d.at
het recht tot stakenrlraarvan uitctrukkelijk gezegd. is, d.at het gehandhaafd.
bleefu evenals een ronafhankelijker vakbewegingo niet lijkt te r¡orcleû aârgetast. Maar aan een vakbeweging als "Solid.ariteittr, clie welisvaar onafhankeLijk is, maar niet in staat haar funhtie a1s vakbeweging te vervullen,
heeft het Poolse regiem niets. ALs de Poolse arbeid.ers ¡.¡61 d"e richtlijnen
van t'solid.ariteittr volgd.en, d.án zou het regiem zijn kennelijke pogingeã om
net d.ie vakbeweging tot een akkoord te komen wellicht niet hebben opgegeven en d.an zou het (formele) verbod. van ttsolidariteittt r¡ellicht niet-zljn
uitgevaard.igti. tr'lant het is niet "Solid.ariteit" raat Jaruzelski als een gevaar voor het regien beschouwb, rrla;ar d"e zelfstandige strijd d.ie de Poolse
arbeiders op eigen houtje voereno
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InttDaad en Gedøehtet'úan Ju'Ld j"L, heb'ben onze Lezeps een'i.ngezonden a*tikel aangetroffen, dnt was geschy,euen door een Rotterdqnse hatsenaybeídar," ît HandpLde o.uey de uz'øag .in hoeuenz,e aiekteoerzuím ueL of niet aLs een str,íjdní,ddeL uan de arbeídens kon
uorden beschowd" DezeLfde hauenatbeídey, werd afgeLopen zomer geínteruiead door een z,edaktew, uan tlDe VoLksl<z,anttt" Het gespz,ek
tussen hen werd op 3 juLí j.L. in dat oehtendbLad samengetsat" Op
het beuuste í.ntey'uiea hebben u¿J in het augusl;usnutnmer. uan D 8, G
udtuoerig gereageend" mede naar aanLeíddng hí,eruan dnt de getn*
teruieude ' zoals de betyokken jouænaList het weergaf - sta'l<,ingen ¡'eelzt uít de t¿idft bLeek te oönden" aLthans uoo? de Rotteiy,darnse Vtaven. Wdj uan onze kant hebben toen betoogd." dat wíj een
dengeLijke uít.spraak ueel te absoluut uonden. l,/r,j maakten teüens
uan de geLegenheid gebruík om ùat kritische kanttekeningen te

pLaatsen bíj zíjn, o"í. ueeL t;e negatöeue" heoordeLing oan ziekteoerzuím en absenteisme, 0p de schr"iftelíjke poLemíek is een
mondeLínge &iskussíe tussen hem en ons gertolgd, D1,e Leídde ertoe"
dat onze urì,end dn een tuteede íngezonden stuk z.í.jn standpunten
nog eens nader witeen zou zetten en toeLichten" Zijn sehrifteLíike veaktie op ons opsteL 'fHe'b laatste l¡oord over strijdvormen is
bij lange na nog niet gezegdr'. (uan augustus j "7., ) treft men nt¿
hienbij aan" Z¿j bestaat udt ü¡ee deLen: aLLereez,st een polewtsch stukje" uaarmee hrt,j kz.itiek op omze beschoza.'tíngen Leuert;
ueznsolgens een door hem gesehreuen îtoekomsttsisder, die eetrder
aL Ðerseheen in het in de Rotterdamse regio uersehijnende blad
ilHauenouístrt. Het ís inzenders bedoeLing dat beide (samenhangende) stukken aLs ëén geheeL uorden beschouud,
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Naar aanleid.ing vatl het komnentaar in D & G op het ín De VoLkskrant
van 3 juli j.1. gepublieeerd.e intervier¿ het volgencie:
ttDaad. en
Ged.achtet? heeft algemeenhed.en, feitelijke onjuistheclen en
vooroord.elen achter elkaar tot een artikel vertreven zonder oolç eens navraa,g te doen of d"oor te d.enken. I,{aar j-aat ons de zaken" zonder verdere
kib èlarijen op een rijtje zetten.
Als er in het stuk ín D & G gepraat word.t over het veef. te absoluut
stell-en van rstaken }¡eeft geen zin neerr, dan heeft D 8¡ G gelijk, maar tegelijk word.t d.aarmee niets gezegd. I¡faarom zou je in de haven van Rotterdarn
tot zorn ged.achte komen? Omdat we te bedonderd. zijn our iets te doen of wel
omdat de feitelijke situatíe zo ligt?
Als je tlqee stakingen, clie beide zorn vier r+eken hebben geduurd allebei geheel of ged.eeltelijk hebt verloren, dan word. je wel aan het denken
gezet. llaarom zijn die verloren gegaan? Omd.at ten eerste de schepen d.irelct
kunnen uitwijten naar Antwerpen, Zeebrugge, Le Havre, Ilamburg of Bremen.
De klant heeft dus geen last van d.e staking en za1 daard.oor ook geen druk
uitoefenen op d.e stuwadoor. De meeste overslagbed.rijven rnrorden d.oor deze
ontwikkeLing niet kwetsbaard.er, omd.at ze ook in d.e andere havens zitten'

"5Necilloyd' en ltlül1er Thomson bijvoorbeeld. hebben hun eigen grote havenbedrijven in Antwerpen' Dus: het kost hoogstens vat gelci omdat de schepen mceten
word.en omgeleid..
De red.erijen d.ie tevens veel havenbectrijven in hand.en hebben, he'5ben
d'us zo goecl a1s geen problemen.-De overige red.erijeno d.ie vertragitrg"n oplopen, kunnen via d.e verzekeringen de schad.e d.ekken. Tevens sehokte het
uvo (het vertond van Nederlandse Ondernemers) ui¡ cie staking in mei een
aardige bo¡r duiten ter ondersteuning van d.e stur,¡ad.oors nadat zij met e1kaar de beleid.slijnen hactd.en afgesproken. Dat er later toch nog ruzie over
dat geld ontstond., was voor de stalters niet meer van belang, ãaar ze toen
aL r'¡eer l¡erkten. liet l¡as hoogstens een nad.elig effekt achtãraf voor de betrokken havenbaronnen. I(ortom, de d.irekte schad"e d.ie je (met een staking)
toebrengt valt (voor d.e ond.ernemers) nog wel mee. Vooral-, als havenbed.rijven veten dat een staking toeh niet langer dan h à 6 r"¡eken iluurt.
Veelal heeft zorn staking nog voord.el-en voor d.e havenbaronnen, omdat
a1s íedereen murw gestaakt is, de havenwerkers l¡eel plooibaarder zíjn naar

de eisen van het kapitaal.

De ind.irekte schad.e is vaak groter, veel bedrijven zullen zich afvraRottercta,m nog weI een betrourrbare overslaghaven voor hun artikelen
is. Helaas wordt zotn affekt vaak teniet geclaan door de veelal lange period.e van rust na een verloren staking.
Toch is de betrouwbaarheid. van een haven de zwakke plek in de verd.ediging van de stur¿ad.oors" Voora1 in een haven als Rotterdan, waar voor zo
veel rn:iljard.en is geînvesteerd. Idant zou Rotterdam werkefíjfr een sleehte
naa,n kríjgen, dan zijn aI clie niljard.en renteloos en d.an hebben de investeerd.ers ook niljard.en aan verliezen te incasseren.
, Hoe gek dat ook klinkt, dat is juist o n s sterkste punt: speculeren met d.e betrour'¡baarheicl van d.e haven. Immers n aIs wij veel a.kties ondernemen dan is tret gevolg: een verminderde belangstell-inà voor Rotterdann en
het gevolg claarvan is, d.at de stur^¡adoors met verlies drãaien. De d.reiging
van werkloosheid. kan d.aarbij niet zotn rol spelen, want als wij niks ¿õen,
zullen er in 1990 l+OO0 nan uitgeschopt zi"in. Als we staken dan verliezen
Ìre en d'an d.oet daarna iedereen fvat baassie wil¡. ì.{aar als we, geheel onverwaehtr korte akties ondernemeno dan maken wij d.e tegenpartij onzeker.
Ze kunnen niet ineens alLes sluiten omd.at ze sinds lqBO àf weer vijf
ruiljartl geînvesteerd hebben en ze bovend.ien nog zofn tien niljarct in d.e haven hebben zitten. Dus staan ze ond.er grote druk, vooral ats áie korte onverwachte akties jaar in, jaar uit d.oorgang vind.en. De red.erijen hebben
dan grote problmen on nog het maximate aãntát afvaarten te draaien en een
extra dag waarop alles stil ligt kost tienduizenclen guldens die ze d.oorberekenen aan d.e stuwad.oor via boeteclausul-es
Je ttwingt dus met nu eens een d.ag, d.an weer een paar uur staken de
sturvad'oors tot meer redelijkheid. Tegelijkertijd is het het enige middel
ommoderniseringen af te renmen. fruners, in een onzekere haven probeert de
ondernemer eerst om zin geld terug te krijgen en dan pas kijkl hij of er
aanLeíding is om opnieuw te investeren, d.w.z. te moderrriser"rr.
Dat Antwerpen groot is, is tlaarbij een enorm voordeel voor ons. De
Rottertla¡rse havenkapitalisten krijgen d.an niet de tijd. om ons langzaa.m de
nek om te draaien.
Tot zover d.e objektieve kant van d.e zaak. En nu dan de kritiek als
zou onze zienswijze erop neerkomen, dat wij alties zoud.en will-en ontketend.
zien door nid.d.eL als het lrare van een dnrk op d.e knop. Kijk, in een haven
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gaan twee verloren akties je niet in je kour^re kleren zitten. Je gaat nad.enken en prakkizeren' vooral wanneer je ziet dat d.e SVZ (Scheepvaart Vereniging Zuid) steeds driester gaat optred.en. Je ziet vervolgens hoe zich bij
ied'ereen d.ie zich niet bij d.e situatie neerLegt dezelfde
vorrne¡"
Er is d'us geen sprake van een ttdruk op d.e knop". Het stukled.achten
in De VoLksky,ant
vat de raening van grote groepen mensen samen. De praktijk za1 ¿an nog een
hoofclstuk apart r,rord.en, maar het begin is er. IIn er is rnãt het idee ook al
wat geäxperimenteerd. Bel-angrijk
bij deze akties is ook, clat ze een mi¿¿.el
zijn tegen mod-erniseringen" - ÌIànt je ziet steeds meer, dat er tengevolge
van mod.erniseríng meer mensen word.en ontsJ-agen.

2. Wat

is

orrz e

toekomst?

I{oe zal het in 1pp0 gaan en hoe ín het jaar 2000? Za:- dan de krisis
voorbij zijn en is er dan weer volop r,rerkgeiegenheid? Of ís er d.an juist
helemaal geen werk? Wij denken het la,atste. En dat niet om somber te áijn,
maar omdat die ontr,¡ikkeling nu al zichtbaar is. Philips, Shell en Hoogovens mod'erniseren nu ook nog steeds meer dan vroeger, naar met minde" *ãrr*
sen. Alles r,¡orclt geautomatiseerd en die ontr¿ikkeling za! steeds verd.er
gaan. trfe mogen in zeker opzicht blij wezen d.at er een hrisis is, want nu
zijn er nog veel bedrijven d.ie het zich thans niet kunnen pernitteren om
te investeren in computers en robots.
In tt jaar 2000 zal het werkloosheidscijfer groter zijn dan hed.en het
geval is. Ïtrat betekent dat voor ons? I.{eer vrije-tijd..rou" j* hobbies? 0f
meer_vriie tiid., d.ie je moet gebruiken om de vrrilníszakken ná te kijken or:n
te zien of er nog wat bruikbaars bij is onrd.at je verrekt van de honger?
Als je nu al ziet hoe ze op d.e uitkeringen beknibbelen, d.an zal het
wel het laatste wezen. Tmmers d.e meeste sociale uitkeringen zijn a1s tijd.elijk bedoeld. Maar met een half niljoen verklozen nu en mogerijt
ril""r,en ook
ioen in 1990 zal- men alleen maar aie uitlceringen omlaag ,iun ga*r,
zu].len d.e werkenden steed.E¡ meer bel.asting moeten betalen.
Dit is het beeld, d.at we in de toekomst zullen zien" I4isschien r^rerken
we d'an 35 uurr maar nog steeds met verrekt veel werklozen. Iir zu]-len ook
wel meer d.eeltijd.banen komen, maar veel za]_ dat niet r¡¡ord.en als je baan
steed.s meer rnrord.t uitgehold..
Maar moet eÏ nou zo nod.ig verk blijven? Nee, natuurlijk niet. Je leeft
toeh niet om te werken" Alleen: hoe brijf je aan geld. komen? En nog wat:
verlies je met je r,rerk niet nog wat meer?
Als je r,¡erkt, kun je een rmist maken d.oor te staken of te saboteren.
Zonder werk gaat dat een stuk noeilijker. De ontwikkeling laat zienn dat
er steed's mind.er werk komt en dat je vaak een kIein., goeã betaalde bovenlaag aantreft en nog wat sloebers ond.eraan. Shell is daar een aard.ig voorl¡eeld. van. De goed. betaald.e toplaag zorgde, dat de staking mislukte en d.e
sl-oebers ond.eraan had.d.en het naici jken.
Nu moet ie d.ie ontwikkeling eens in het groot zien. Velen zond.er r¡erk
en een paar slaven bened.en rLíe niets meer kunnen ondernemen doordat d.e machines het l¡erk d.oen, bestuurd. d.oor d.e vetgemeste top" Vanzelfsprekencl,
dan heb je weinig te vertelren en je kriiet ñitr¿"r poen.
Maar zou d.at alles níet meer gevolgen hebben? Zou d.e hele maatschappij niet verand.eren? Let eens op ¡yat er-in 19BO in pol-en gebeurde.
Een v.an
de rectenen d.at cle nachthebbers toegaven aan d.e eis beireffende d.e vakbonden was het feit,
d.at d.e Poolse arbeiders bijna geen barst uitvoerd.en.

Ging er voor 1pB0 en zeker na de nilitaire machtsgreep een machine kapot,
d.an stak níeroand. een poot uit,
omdat het nieriand. interesseerd.e. Hier in
het r,¡esten houd.en we er een andere uentaliteit op na omdat r¡e denken dat
we ook nog wat in d.e rnaatsehappij te vertel-l-en hebben. I'Iij hebben vaak een
¡algemene verantwoord.elijkheid.t
doord,at een td.emokratiet je het gevoel
je
geeft d.at wat in de mel-k te brokkelen hebt. Daarom is er destijãs aan
ons arbeiders ook stenrecht gegeven; om d.at gevoel te versterken, Een maatschappij met een hoog ontwikkeld.e technologíe kan het zich niet veroorloven dat wij arbeid.ers niets te vertellen z.oud.en hebben. llant rt zou v€rmogens kosten als wij stiJ- bleven toekijken als er iets kapot ging en al1een
maar aan onze taakonschrijving zoud.en d.enken en voor d.e rest niets zouclen
doen omd.at er niets var¡ ons zou zijn en vij toch niets te verteLlen had.d.en.
Daarom is er een parlementaire denokratie en d.aarom naakt ook rechts
zich dnrk ind.ien er niet rn¡ord.t gestend. Ttrant d.at is een graadmeter of wij
nog te vertrour.¡en zijn en of wij nog verantwoorclelijkheid.sgevoel hebben.
Met robots en computers is een d.emokratie niet meer zo nod.ig. De rijke
laag van computerdeskund.igen, ile operators, enz., itie hebben het goed.. En
Ì¡ii... l'tii hebben geen macht meer. Dus d.an hoeven de rijken ook geen rekening ueer met ons te houden. I.le worden d.an weer net zo behandeld aIs in
een diktatuur.
Dat is ons voorland. als we met de ontwikkeJ-ing meegaan. En zeg nou
niet nee. !trant in het rd,emokratischet Duítsland staat nu al in een computergeheugen opgeslagen of je bij de bibliotheek soms een progressief boek
leent en in het rd.emokratischet Frankríjk kunnen ze je a1 opsluiten als ze
je ervan verd.enken dat je wereens een mísdaad. zou r,¡iilen uelaan.
Bek houd.en en kattevoer eten omd.at je niets and.ers kunt betal-en, dat
is het perspektief als je met de ontwikkleing neegaat. Automatiiering
brengt niet altijd. rneer vinst, naar wel arbeidsrust ¡,¡ant er r¡erkt geen noruraal mens meer.
Kortom: tle strijd tegen mod.erniseríngen is volgens ons een levensnood.zaak" In een haven, en zeker niet alleen in d.e Rotterdamse situatíen is gebLeken d.at een soort guerilla-taktiek het meeste succes belooft, Voor d.e
mensen zijn die korte akties best vol te houden, je verliest i'nmers niet
zoveel. Voor d.e ond.ernemer is d.eze aktiemanier een hel, want tt kost klaur.¡en vol met geld als een boot een paar uur te lang J-ígt en het kost nog
meer als Rotterda¡n een sLechte na€rm krijgt. En vandaar onze mening dat lange stakingen op het ogenblik geen zin hebben in d.e haven.
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I'trij voelen ons genoopt bíj het voorafgaande ingezond.en stuk van een
Rotterda,mse havenarbeid.er enkele opmerkingen te uaken. f,¡ij menen in d.e allereerste plaats met klem te moeten protesteren tegen zijn bevering als
zoud.en wij feitelijke onjuistheden en vooroord.elen, zond.er verdere navraag
en ond'oord.acht tot een artikel hebben saraengeflanst. hrij erkennen dat
wii r na langdurige en zorgvuld.ige bestuderíng van tle d.oor ons Ìüaargenomen
werkelijkheid, 41 8 eme n e konkLusies tre¡Uen getrokken, van ãebijzondereversehijnselennaar een a I g eme n e sarrenvatting zijn g"grãrr,
cLat wil zeggen - zoals trij rret uitarutt - algemeenheden hebben.r."koñaIga.'
Maar wij zijn van mening, d.at het hoogst onuiffijk is om ons d.aarvan een

B

vervijt te maken, omdat het

d.e enige mogelijkheid is om maatschappelijke
verschijnselen en d.erhal-ve ook de klassenstri.jd van de arbeiders te anaþseren, dat wíl zeggen het l¡ e z e n ervan bloot te leggen en de betekenis aan te geven. Onrdat ook r'rij niets voor kibbelarijen of eelijkhebberij
voelen, wilLen we tt bij d.eze opmerking laten en overgaan tot enig kommeri-

taar bij d.atgene wat
beschouwen.

wij aLs d.e uiterst

zwakke plekken

in inzenders

betoog

Als zod.aníg zien wij in de allereerste plaats d.ie passages in zijn
uiteenzettingen, ¡vaarin met zoveel- ¡,roord.en r,¡ordt gesteld, dat met korte,
onverwaehte

akties

mod.erniseringen zouden kunnen r,¡orclen tegengehoud.en en

bijgevolg het verlies aan arbeid.splaatsen zoveel nrogelijk zou kunnen r¡¡orden beperkt.

kijk op cleze kwestie is een totaal and.ere" I{ij huld.igen min of
omgekeerd.e ziensi,rijze. A1le technische vernieuwing houd.en
wii (wederom in het algemeen) voor het antvoord van de kapitalistãn op de
klassenstrijd van d.e arbeid.ers, zoals omgekeerd nieuwe vormen van klassenstrijd het antwoord. van d.e arbeiclers op d.e teehnische vernieuwingen en d.e
foefjes van het ond.ernemerdom vormen" Verre eïvan d.at korte, snelle akties
de ondernemer tot red.elijkheia awingen en clat ze mod.erniseringen afremmen,
r,'rorden moderniseringen er naar onze mening juist d.oor versneld."
Zeker, d.e opvatting van inzend.er heeft een reiil-e aehtergrond. Deze nanelijk, d.at de ond.ernemers in eerste instantie - zolang ze na,¡nelijt< nog
geen nieuwe mod.erniseringen hebben kunnen toepassen - aan de eisen van de
Onze

meer_iuist de

arbeiders zullen toegeven. l.{aar zod.ra ze d"at gedaan hebben zoeken ze naar
wegen on d.e gevolgen van hun toegeven onged.aan te maken. Ze zoeken tevens
naa.r mid.del-en om de strijd. van d.e arbeid.ers zoveel- al-s het maar kan te
voorkomen. Betere maehines leiclen tot een verscherpte uitbuiting door mid.del waarvan het nad"elige (voor hen nad.el-ige) effekt van loonstijgingen te-

niet word.t gedaan. Automatisering, de toepassing van robots en het gebruik
van chips maakt een aanzienlijke inkrimping van personeel mogelijk. En gelijk ook onze inzend.er erkent: hoe minder tewerkgesteld.e arbeid.ers, hoe geringer de kans d"at d.eze tteen vuíst kunnen makentl
Nu merkt onze inzender (terecht) op, d.at technische vernieuwing aanzienlijke investeringen vereist" Daaraan voegt hij toeo d"at in hrislstijd"
voor vele bedrijven d.at een moeilíjke s za niet onmogelijke zaak is aangezien hun d.e nid.d.elen daartoe ontbreken. Zijn stelling bevat ontegenzeggelijk een aanzienlijke mate van r,¡aarheia. ltaar hij ziet over het hoofd., d.at
zeker voor wat betreft een haven a1s die van Rotterdam en haar betrour,rbaarheid.' niet aIleen voor d.e havenbaronnen maar voor de gehele kapitalistenkl-asse d.ermate grote belangen op het spel staan, d.at d.e voor investering
benodigde mid.d.elen er zullen komen z zo niet van d.e stur,radoors zelf , d.an
via d.e kapitaalmarkL of d.e overheid.. En voor d.eze - onze .. opvatting 1evert inzender zelf rned.e een bewijs net zijn med.ed.elingn dat in d.e laatste
twee jaar - dus in volle krisistijd - voor maar liefst vijf miljard in de
Rotterda.mse haven is geinvesteercl.
Een tweede opmerking r"¡ilLen we maken naar aanleiôing van die passage
die betrekking heeft op de drukknop-zienswijze. lle hebben de sterke indruk
d.at onze inzender onze kritiek verkeerd begrepen heeft en als gevolg ¡1aarvan d.ie kritiek op de verkeerde manier probeert te ontzenuïren.
Onze opmerlcingen houden aller¡rinst in, dat wij eraan zouden twijfelen
dat de id.ee die door inzender vordt ontwikkeld, gezien moet word.en als
iets d.at bij velen in de Rotterd.amse haven l-eeft. fntegendeel, we houden

-9 ons daarvan overtuigd. en wij verurond.eren ons alLerminst over ft betreffend.e feit.
I{aar d.e omstand.igheid d.at deze id.eeën niet d.oor inzender of door
wie dan ook zijn 'luitgevond.entt of I'bed.aeht" sluit nog allerminst uit d.at
er in de om diverse begrijpelijhe red.enen voorgestane strijùnethod.e een
I
d.ruk-op-d.e-knop-element t schuilt. I^Iant d.at element houd.t helemaal geen
verband. met de wijze Ì¡aarop de idee van deze strijdnethod.e van korte en onverr,¡achte akties is ontstaan, nraar zij houdt verband met de uijze waarop
zulke akties moeten worden toegepast. l,Iant c1ie wijze wordt door de aard.
van d.e aktie gebied.end. voorgeschreven. Die aard staat haaks op wat er gebeurt bij een spontane aktie van onderop"
Nu heeft in d.e nond.elinge ,liskussie onze inzencler opgenerkt, d.at ook
spontane akties ninner uit d.e lucht komen vallen; d.at daarbij de meest aktieve, de rneest respekt afdwingend.e figuren, die om alIerlei redenen het
vertrouwen van hun mede-arbeid.ers genietenn vaak tt spit afbijten. Wij d.enken er niet aan om dat te ontkennen. l.{aar voor een aktie zoals inzend.er
die voorstaat zijn d.ingen nod"ig van geheel andere aard.. Bij zotn spontane
aktie, waartoe er¡keIe arbeiders met veel ervaring en d.aarop berustend. inzieht d.e stoot geven, ontwikkelt tle aktie zich als een Iar,¡ine. Dat is cloor
vele praktijkvoorbeelden genoegzaam aangetoond.. l4aar ook cle snelste lawine
heeft tijd nodig om door zotn uitgestrekt gebied. als ts werelds grootste
haven te rollen. Daar zijn vele uren mee gemoeid en wat uiteind.elijk een
lanine of zoiets als een vuurstorm líjkt zal i,n feite tot stand. zijn geko"
men doordat vliegend.e 'rbrigad.estt van militante
arbeid.ers naar alle hoeken
zijn uitgezwermd. en een verbeten gevecht met weifelaars en wankelnoedigen
hebben geLeverd. Onze inzend.er zal toch zelf niet geloveno d.at er op een
clergelijke manier een korte aktie van bijvoorbeel,l een paer uur kan r"rord.en
gevoerd.. Daarvoor clíenen er vooraf afspraken te word.en gemaakt en a1s d.ie
rwaterd.ichtf zijn d^an kan er op het een of andere teken rrrord.en losgeslagen.
Ziedaar d.an wat wij tret element van ôe td.ri.rk-op-d.e-knopr hebben genoemd"
Er zitten in het stuk van inzender nog vel meer passages waarbii we
een vraagteken zouden r,¡iBen plaatsen. lr{aar wat hierboven staat bevat onze
belangrijkste kritiek en bij haar zouden T¡re het voorlopig willen laten i.n
de hoop dat mondelinge of schriftelijke gedachteru.risseling opheldering za1
brengen.
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''DOKUT{ENTAIRE''

De schrijver van deze regels heeft twee zwagers verloren als gevoJ-g
van de Duitse bezetting. Hij heeft ooit goede joodse vrienden gehad., d.ie
in één van d.e koneentratieka^rnpen van het t'Derde Rijk" zi jn vergast " Hij
had. ooít verscheid.ene goed.e of minôer goed.e beicend.en, d.ie hetzelfde l-ot
hebben ond.ergaan. I{ij kent uit eigen bittere ervaring het verd.riet dat na
de oorJ-og is blijven knagen" Dat hij - bij hoge uitzondering en praktisch
voor het eerst - publiekelijk hierover spreekt, heeft deze reden, dat hij
bepaald. niet wil rrord.en misverstaan, wanneer hij met nailruk stelt, d.at híj
voor het verdriet van iemand als SaI Santen, wiens gehele familie door d.e
Nazirs werd. uitgemoord., volled.ig begrip kan opbrengene maar dat hij hen

10desondanks een huilebalk vindtu wiens larmoyante pennevruchten getuigen
van een naiviteit en een onvolvassenheid, d.ie even verr^¡ond.erlijk a1s irritant zijn. Het huilerige (larrnoyante) en kind.erlijke van Sal Santents boeken of d.agbladstukj es - voor het eerst aan de d.ag getreden in het boek
ttAd.ios eompanerostr waarnee hij tafscheid. I nam van de revolutionaire ber,¡eging vaartoe hij tiental.len jaren lang Ï¡ehoorde - bleek al niet minder
uit d.e rd.oku¡rentairer rolprent d.ie een zekere BuColf van clen Berg over een
bepaald.e period.e van Sal Santenrs Leven heeft gemaakt. Dat fgor Cornelissen in "Vrij lted.erLand.'1 van 16 oktober en d.iverse anderen in andere persorganen d.e bewuste film boeiend of ontroerend, technisch knap, fil-nisch
mooi en inhoud.elijk diepgravend. hebben genoemd. vinrL ik al even onbegrijpelijk a1s het feit dat het bewuste werkstuk een prijs voor c1e beste doltu-

*""t111"":trí:"ä-ür"äår.

resels is, niet alreen mer de dinsen die in

leven van de hoofd.persoon een rof

hebben gespeeld (de

oorlog,

cle

het

Trotzkis-

tische bewegingu de Algerijnse bevrijdingsstrijd) vertrour¡d, hii is d.aarin
oolc geînteresseerd. gebleven en hij heeft op bepaald.e tijdstippen het doen
en laten van nal.u¡r dãarbij betrokken personen a1s MieheJ- Raptis, Ernest Mandel, Pierre Frank, niet te vergeten Trotzki zelf (in de jaren v66r 19h0)

of d.iverse lcopstukken van de burgerlijke Algerijnse bewrijdingsbevegi4g,
zoals Ben Be1la of l4essali Had.j, van nabij gevolgd . ITiettemin vond hij het
werkstuk van RudLoIf van d.en Berg slaapverwekkend, als Ios zand aan efkaar
hangend. en volstrekt niet te volgen door mensen zond.er een vríj behoorlij-

ke kennis van het ond.erwerp
Dat het hier zou gaan om een technisch trnappe en filmisch mooie rol--'
prent bl"ijft mi.j een raadsel. Tenzij het dan als filmisch knap zou moeten
word.en beschouwtl om tamelijk statische filmfragSnenten aan elkaar te l-assen
met beeld.en van een secondenlang voortrazende trein ergens tussen Mokr:m en
Parijs. Dat de maker aan het slot ztn d.ank betuigt aan de ITS is grappig¡
er was meer red.en voor dat d.e spoorwegen hé¡n hun d.ank zouden moeten betuj-gen. De cineast heeft verklaard, dat hij statische beeld.en r¡ild.e vermiid.en
en er d"aarom van heeft afgezien om Sal Santen pratend in een stoel te filmen. Blijkbaar heeft hij verondersteld. d.at beelden van Sa1 Santen in een
treincoupé met bewegend landsehap achter het coup6venster minder statisch
zoud.en zijn. Er zijn kennelijk in deze r^rereld meer naieve lieden dan Santen allé'en. Overigens: een stil zitten'Le, a&n z'n emoties ten prooi zijnde
Sal Santen heeft in ied.er geval nog iets met d.iens persoon te maken" Een
vanaf een viad.uct of uit een helikopter gefotog::afeerde trein natuurlijk
geen sikkepit. t'{aar d"át beeld. van een trein kont telkens terug.
De filn laat er geen twijfel over trestaan, dat iemand als Michel Raptis een kil-le beroepsrevolutionair is, d.ie er naar streeft d.e rvereld naar
zijn d.enkbeeld.en te hervormen en d.ie niets verd.er ligt d.an zijn denkbeelden te vormen aan r1e hand van de werkelijkheid." l.{et d.it soort fanatieke politieke id.ealisten heeft - ook dat blijkt uit de film - Sat Santen niets
gemeen, omd.at zíjn idealen aLs het er op aankonrt geen politieke id.ealen
zijn, naar d.e idealen van een puber
Iemand heeft naar aanleid.ing van d.eze z.ogenaamcle ?d"oku¡nentairet geschreven, dat Sal Santen te goed is voor deze wereld.. Dat zal best waar
zijn. l.{aar een d.ergelijk iemand, kind.erl-ijk naief enronsehuld.igtis daarmee tevens hoogst òninteressant. Het was eerder gebleken uit zijn boeken
en str"rkjes, het is opnieuw gebleken uit d-e aan hem ger'rijd.e rolprent"
Oajo Brendel.
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0p p oktober j,1. schreef Jan Joost Lindner ínDe VoLkskvant dattrde
na d.e oor1og... een voortzetting van d.e SDAP r,¡erd. Op 16 oktober rnrerd
die opvatting in dezelfd.e krant bestreden d.oor 't'Iinr Thomassen, d.ie é6n van
cle oprichters van d.e PvdA gereest is. I[aar onze opva,tting heeft de van een
betrekltelijke afstand. r,¡aarnemende Lind.ner het gelijk aan zijn zijde, niet
d.e d.irekt bij het ontstaan van de PvdA betrokken Thomassen
De PvdA is niet iets and.ers dan de SDAP, zij
s e h íj n t alleen
r¡¿ar iets and.ers. 0m het nog wat duidelijker te formuleren: de PvcIA is wat
de SDAP altijd aI w a s niettegenstaande die SDAP wat anilers scheen.
De Pvd.A is een progressief burgerlijke hervormingspartij. Dat was de SDAP
6ót<, naar.... het was een progressíef burgerlijke hervormingspartij, d.ie
zieh hultte in een proletarisch jasje. Naarmate zíj dat jasje langer droeg,
raakte dat jasje, zoals aIle lang ged.ragen kleren, hoe langer hoe meer versl-eten en steed.s d.uid.elijker kon men door d.e slijtageplekken heen haar br¡rgerlijk (fraar kapitalistisch) 'r.rezen traarnemen. De PrdA is de SDAP, naar
het is de SDAP die haar proletarisch jasje heeft uitgetrokken" Metrrsocialismet'heeft d.e PvdA al even weinig te maken als de vroegere SDAP, maar aI
kteed.t d.e PvdA zich dan niet meer in een proletarisch jasje ) ze zag eî zomin als d.e SDAP tegenop, zich ¡soeialistischl te noemen"
Thomassen voertr oü aan zijn opvatting kracht bij te zetten, een van
and.ere
de
oprichters van d.e PvdA aan, te r¡eten tls. Banning, die d.e na de
oorlog gevormd.e partij tteen nieuw begin" noemd.e. l,laar d.at Banning d.e PvilA
voor een nieuw begin h i e I d bewijst natuurlijk nog niet dat ze ook inderd.aad. een nieuv begin w a s , Ze was in werkelijkheitl geen begin maar
integendeel het eind (zo men wil: de uitkonrst) van een lange ontwikkeling,
d.ie o.a. al in het prille begin van deze eeuw werd. Ì¡aargenomen door een bePvd.A

als J. Saks.
Er ko¡nt in het betoog van Thomassen een passage voor vaarmee niet
d.iens zienswijze, maar juist die van Lind.ner en de onze vordt bevestigd.
Thomassen vertelt daarin hoe de staatsrechtgeleerd.e mr" R. Kranenburg,
voor d.e oorl-og één van d.e topfiguren in rle Vrijzínnig Demokratische Bond.,
dat vil zeggen: een typisch burgerlijke rad.ikaal van Jacobijns type' toetrad tot de Pvd.A en vervolg€ns voorzitter van de Eerste Kamer r,¡erd.' Thomassen vertelt verder, dat Het, W,íje VoLk in d.ie d"a,gen schreef , d.at het treen
ontroerend moment (vas) toen d.e gríjze socialist d"e voorzitterszeteL besteegrt en d.at de burgerlijk rad.ikale Kranenburg zich met de aanduid.ing als
rsocialist¡ zeer ingenomen toonde. Idat beruijst d.at anclers d.an <lit, dat wat
d.e vroegere SDAP-ers wilden en wat ze rsoeialismee noemd.en, niet verschild.e van wat er d.oor Kranenburg c.s. werd. nagestreefd en wat zij rd.emokratier noemd.en? Kranenburg wist, met de beroemde Britse toneel-schrijver Shakespeare, d.at benamingen er niet zoveel- toe <loen.
AIs Tho¡uassen d.e PvdA beschrijft als f een volkspartij van bred.e samenstellingr dan heeft hij volkomen gelijk. l'{aar d.e SDAP was d.at ook, âl
noencle zij zich een arbeid.erspartij.
kend. SDAP-er

VoJ-gens Thomassen verkeerd.e de SDAP in een t isolement I d.at doorbrolcen
zij d.e formuJ.e; ttvoor nij is rt socialisme de soeiale konsekwen-

t¡erd. d.ank

12tie van mijn r.k. geloof, s"q. van mijn protestants christelijke overtuiging, s.q. van mrn hunanistisehe levensbeschouwing." ¡.{aar o* rålk" verlossing uit wat voor tisole¡rentt gaat rt eigenlijk? Doelt Thomassen op <i.e omstand.igheid. d.at d.e PvdA ruim tweemaal zoveel l-eden telt a1s ¿e SOAp ooit
heeft bezeten of d.at ze een i e t s hoger percentage stemmen ¡^¡eet te behalen dan voo::heen d.e SDAP? vergelijkt men de beid.e percentages d"an kan
van een rd.oorbreking! van het tisolementg nauwelijks sprake zijn. I{aar het
in werkelijkheid om gaat is, dat er hed.en ten d-age méér mensen voorstander
zijn van een bij de modern-kapitatistische ontwikkeling passende politiek
d"an vroeger" En d.at is alLes. Itliet meer, maar ook niet mind.er"
!üaarvan d.e l-eclen van de PvdA tt zogenaa,md.e rsocialisme? d.at zij voof,staan ook d.e uitkonrst achten, n i e t in e1k geval van d.e dagelijkse
strijd van de arbeid.ende klasse. Daarmee blijkt genoegzaa¡n wat oi d.e inhoud van hunrsocialismer is, er blijkt tevens duidelijk uit dat zij ied.ere proletarische schíjn hebben laten va11en, in tegenstelling tot d.e SDAP,
in tegenstelling in ied.er geval tot d"e SDAP uit d.e d.agen van Troelstra.
Deze mocht weliswaar onomwond.en verkond.igen, d.at hij v66r alles tdemokraatt
tntas (d.w.z. eerd.er burgerlijk rad.ikaal dàn socialisi)" hij verstond. niettemin op meesterlijtce wijze d.e kunst zich aLs vertegenwoord.iger van d.e arbeid.ersklasse te vermoltrmen. Dat d.ie vermonning cloor slechts lreinigen werd.
doorzien kwam, d.oordat in zijn dagen de arbeid.ers nog allereerst voor hun
belangen binnen het raa¡r van het kapitalisme stred.en, dat zij nog vochten
voor hun burgerlijke emancipatie.
Troelstra (en met hem de SDAP) was niet een revolutionaire r¿o1f d.ie
zídn.in een burgerlijk schaapsvel huLde, maar het was een burgerlijk lam,
dat (om extra arbeiderstenmeã in de lracht te slepen) in de huiã van een revolutionaire volf kroop. Err juist toen hij erevolutieî scheen te r^¡iIlen maken (alsof revoluties ãoor politici of partijen kunnen word.en gemaakt) was
hij er slechts op uit d.e l-ieden die hij voor rrevolutionaire't^¡olvent hield.
d.e wind. uit d.e zeilen te nemen en het spel te bederven.
In d.e jaren na 1918 tra¿ een lvermommingr zoals die van Troelstra rreinig zin meer. Vandaar d.at de SDAP van
Albarda, Koos Vor"""pãfti"velijk
rink of lfiard.i Beckman zich al nauwelijkã
*"u" van d.e latere PvdA ond.erscheidde

HEEFT

DE

EEN

C.P.N.

NOG TOtrKOI,IST

TOEKO}.{ST

ZONDER

DE

OF

IS

ER

C.P"}T"?

Is het l¡¡aar - zoals de ex-CPN-er Ger Verrips in het tv-progranma Het
CapitooL gezegd. heeft - d.at d.e CPN in het veried.en een tarbeid.erspartij'
was' naar in de loop van cle jaren t6O en t70 tot een partij van studenten
en feninistes is geword.en? Is het r^¡aar d.at - zoals d.e PvdA-bestuurd.er 't^Ii1lem van d.e Zandschulp tegenover een red.akteur :r:an Het, ParooL verklaarde d.e CPN een proces van verniew¡ing heeft doorgemaakt, tengevolge waarvan er
geen -rincipieel verschil meer zou bestaan tussen d.ie partij en de PPR of
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Is het rtraar wat zeshonderd. opposanten van deze tvernieuwingr beverene na¡nelijk, d.at de CPN rd.e kLassenstrijd. heeft losgelatenr en d-at ze
reen politieke onbetekenend.e radikale sekte0 dreigt te worden?
Het kan moeilijk word.en tegengesprokeno d.at veruit de meeste Leden
van d.e CPN bestaan uit studenten, afgestud.eerd.en van sociale akademies,
welzijnswerkers en feministes, maar d.at haar leden ooit in grote meerd.erheid. tot d.e arbeid.ersklasse behoorden. Dat echter d.eze verand.ering in haar
led.enbestanô ertoe zou hebben geleid. dat d.e CPN niet langer voor cle belangen van d.e arbeiders zou opkomeno bewust op een d.r,raling en vel hierom, omilat deze partíj nog nooit of te nirmer voor de belangen van de arbeid.ers
is opgekomen. De CPIü heeft de klassestrijd niet losgefaten om de eenvoudige red.en, dat zij altijd. reeds de klassenstrijd van d.e a::beid.ers aan haar
laars lapte, Terstond. na d.e oorlog koesterde d.e CPN <i.e hoop dat haar, evenals haar Franse en Belgische zusterpartijen, ministerposten zoud.en r^¡ord.en
aangeboden en zij schrok er niet voor terug om de arbeid.ers van stakingen
af te houd.en of stakingen om zeep te helpen teneind.e oþ die manier aan de
heersend.e klasse te bewijzen dat zij ministeriabel i¿as. En dat was toen al
g6én opzienbarend.e houding, aan.gezien zij ook v6ér de oorlog al stakingen
d.e nek had. onged.raaid. 'hranneer het in haar parti jkraa.n paste.
Juist doordat er in de d.agen dat de CPN (toen nog CPH geheten) ontstond géén arbeid.ersbelangen meer waren die door een politieke partij binnen het kader van de burgerlijke sa¡renleving kond.en word.en behartigd., is
de CPN van het begin af aan een ronbetekenend.e politíeke sekter geweest en
is tt aLlerminst zo, dat zij tret nu eerst dreigt te worden. Die arbeid.ersde PSP?

belangen d.ie behartigd. kunnen word.en d.oor een parlementair-politieke partij, zijn d.e arbeid.ersbelangen die in de maatschappij van gisteren aan de
ord.e r¡aren, d.oeh in d.e rnaatschappij van vandaag nauwelijks nog een ro1 spefen" En voor zover zij nog van enige betekenis zijn, word.en zij d.oor d.e
grote PvdA veet beter behartigd. d.an d.oor ¡¡e1ke and.ere partij ook, inclusief d.e CPN. I{et is d.eze realitiet, die van het begin af aan genaakt heeft
dat cLe CPN nauwelijks enige groei gekend. heeft. Direkt na d.e oorJ-og scheen
zii zíc}l plotseling in d.e gunst van d.e kiezers te mogen vei:heugen. l,taar
d.at d.uurde naar kort d.oord.at 6auw genoeg bLeek wat of zij werkelijk was en
¿a
Ì¡aar
z1J stond..
David I'lijnkoop, een d.ergenen die aan d.e rrrieg van d"e CPN heeft gestaan,
riep in het begin van de jaren r2O uit, dat hij én de sociaaldemokratische
l"eid.er Troelstra, tstoeJ-d.en op dezelfd.e r.rortel des geloofs t " Híj had meer
gelijk dan hij zelf voor mogelijk hield: van huis uit was d.e CPN niets and.ers d.an een r adi kaI e s o e i aal d.emokrat
i e A1 eer
zij ontstond. was de maatschappelijke ontwikkeling dustlanig, dat de politieke oogmerken der sociaaldemokratie niet langer meer met radikale mid.delen
kond.en r,¡ord.en nagestreefd. Dat betekend.e dat d.e CPN een partij was, die

haar toekomst a c h t e r

zich

had..

Een tijd.lang bleef dat verborgen d.oor d.e omstand.igheid. d.at d.e CPN haar
lot had. gekoppelcl aan het lot van d.e Russische revolutie. IÏaarmate het hoe
langer hoe duid.elijker werd. d.at deze revolutie niet tot d.e bevrijd.ing van
de arbeid.end.e klassen had. geleid., d.och een nieur,re heersend.e klasse aan d.e
macht had. gebrachto werd. het ook d.uidelijker, d.at er voor d.e CPllo zomin
als voor welke CP d.an ook, geen enkel perspektief bestond.. Van de 3e, de
zogenaa^md.e ¡kommunistischet Internatíona1e waarin d.eze partijen
1p1p verenigd hadcten, kon al in ft begin van de jaren r20 door een
zicht gekomen voorman word.en gezegd.n d.at zij rop mars Ì,ras naar het
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IJit het bovenstaand.e kan r*rord.en afgeleid, dat de vraag of de CpN nog
heeft, ontkennend rnoet ¡¡orden beantwoord., maar clat dit antwoord"
niets te maken heeft met recente verand.eringen (of ¡nen d.ie nu al dan niet
ingrijpend. acht). De CPN heeft nirnmer ee..n toekonnst gehari., omd"at een zogenaa,md lrad.ikaler sociaaldemokratie geen toekomst heeft in de kapitalisiische samenleving van nu. Als l^Iillern van d.e Zandschulp verklaart - en terecht verklaart - dat er voor de PvdA geen beleruneringen meer zijn om met
d.e rvernieuwd.et CPN samen te werken omd.at et vernieuwiãgsproces ronomkeerbaarr is gebleken, d.at wil ze6¡gen: niet meer kan worden terugged.raaid, ¿an
konstateert hij in feite niets and.ers, d.an d.at de CPN het eind.station bereikt heeft waarheen zij ruim zestig jaren lang naar ond.erweg was. Uit d.ezelfd.e wortel (des geloofs) is te langen leste dezelfde (¿emoi<ratisch-progressieve) plant ontsproten. I{et enÍge lrat men aan Van d.e Zandschulp zorr
kunnen vragen is, of PPR en PSP in bepaalde opzichten niet rad"ikaler zijn
dan cle CPN"
I{aar als wij ontkennen, d.at cle CPN ooit toekomst had en dus ook nu
geen toekomst heeft, vat betekent d.at? De vraag is in het in de aanvang genoemd.e tv-progra.rnma ook aan een redaktrice va.n De [¡laayheid gesteld. Die
hield. het - en wij zijn d.at met haar eens - voor uitgesloten àat het vernieuwingsproces zou kunnen r,¡orden stopgezet of onged.aan gemaakb, Zij erkend.e de raogelijkheid., dat het tot een afsplitsíng van d.e aan tradities zich
vastklenmend.e opposanten zou kunnen komen. Op de vraag of er ook sprake
van zou kunnen zíin, dat d.e CPN uit iret lled.erlandse politieke leven zou
verðwijnen, antwoord.d.e zij dat vooralsnog niet te gelovene maar niettemín
de mogelijkheid niet wilde uitsluiten.
Wij vooï ons zijn ervan overtuigd., d"at d.e totale oplossing het uiteindelijk lot is, dat d.e CPN za¡" zijn beschoren. In d.e toelçomst zaL er voor
een rad.ikale sociaald.enokratíe zclmin plaats zijn a1s in het verleden, maar
d.e faktoren d.ie haar sterven tot dusver hebben tegengehouden verdwijnen
stuk voor stuk. Niet als gevolg van d.e recente rvernieuwingt. Deze is van
d'atgene wat er met de CPN r+ezenlijk aan de hand. is slechts het uiterlijk
toekomst

s¡rmptoom.

SCARGTLL

KONTRA

DE

BRITSE

}4TJNI,¡ERKERS

Arthur Scargill, d.e algemene sekretaris van d.e Britse mijmrerkersbond.
(Ae wationaL Uwton of l,,ltnewòz,keys) heeft onlangs geheel op eigen houtje
en zonder enige ruggespraak met de led.en dus - aan d"e direktie van d.e genationaliseerd.e kolenind.ustrie te hennen gegeven, d.at er door de bond. een
verbod van overr'¡erk zou word.en afgekond.igd". 0verwerk bleek voor Seargill
iets, waartegen arbeid.ers zich behoord.en te verzetten" l4aar juist ae mljnarbeid.ers bleken er geheel and.ers over te denken dan hun vrijgesteld.e bestuurder. fn d.e kranten verschenen boze ingezonden stulcken en een redak*
teur van TV¿e Guat'dian Líet enkele mijnwerkersvroi.rwen aan rt woord. d.ie verklaard.en d.at haar echtgenoot en respãttievetijk haar zoon met hun ,gezinnen
ín een d'ure tijd. zoals men nu beleeft, zond-er overwerk onmogelijk kond.en
rondkomen' Ze verzuimd.en niet erop te vijzen, d.at Arthur Scargiü van het
arbeidersleven seen ene sikkepit_*ï::L--

