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Br¡ elke biizondere handeling
gaðt het denken aan het doen
vooraf. Bai het handelen yan

klas¡en of massa'r bliikr de
betekenis van het handelen
pas achtsraf . Hier gaât de
daad vooraf aan het bogr¡p.
Theo Maaxen
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'rHet kan niet genoeg üovden herkaaLd. dat ín een demokratische samenleling geueLddadíg optreden en ùooza eigen reehter spelen - d"oor groepen üan
btægers" uan uelke poldtíeke signatutæ dnn ook, tegen gyoepen uan bu.rgers"
uan ueLke polítieke sdgnatuun dnn oo7< - absoLuut onaanttaat'dbaay, is.'t nat
schreef dezer dagen Het PatooL naat aanleiding van trüee recente gebeurtenissen: een felle, tegen de centrumpartíj gerichte knokpartíj i.n de seaeenteraad van Alnere en de uit afkeer van de apartheíd gepleeqde vernielíngen
ín een gebouw van een met Zuid Afrika sympathiserende .r"r.nigíng. Ðie vérnielíngen karakteriseerde het genoemde dagbl-arl al.s een daad van terreur
üTaarvoor niemand een goed woord over lcon hebben" Iloorden van ge1-ijke strekking kon men vinden in De Volks'krant" Daar werden in een kort kommentaar
onder.de kop Vandalisme de aangerichte verniel.ingen polítieke onzí,n en
a e er zírntekkend geno emd
ldij víndenniet zozeer degeweLddadige r eakt ies
opracisme
en aPartheíd weerzínwekkend, dan rvel racisme en apartheid z ê. L f
Dat
is, om ieder misverstan<t bij voorbaat uít te sLuitãn, i¡één poging om"voor
dat gewelddadige optreden zoals het zich heeft voorgedaán
goeã woorrtie
te doen" Het is wél bedoeld als een krachtig protest tegen".tt
de absolute veroordeling ervan in onze zogenaamd rdemokratisãhe samenlávingt en tegen het
achterwege blijven van ieder streven on voor lijfelijk
geroeld en vandalisme begrip op te brengen dan rvel_ een verklaring ie vin¿en.
Ze1den of nooit r¡uordt er bij gebeu?tenissen zaaLs die zích in Almere
of op de Amsterdamse .Tíeizersgracht hebben voorgedaan op get^reze{i, dat men
ze niet anders kan verstaan dan als een zeer verklaarå"i", ,"år begríjpe*
lijke uiting van gerechtvaardigde ruoerle, die buitengehroon versterkt rqordt
door gevoelens van onmacht en ruanhoop"
ttllie köest uoor deze üormen ùan geueLcl" brengt
d.e stz,íjd. tegen taeì,sme en diskníminatie ín &iskvediet", aíhreef IIet P-arooL. Dat is eãn vergissing. llet is in de eerste plaats een vergissÍng omdaË er van ení¡¡e käuze
geen sprake is, omdat het het lijfelijke-gewelà door de racísËen - die al

-2de dood van een jonge buitenlander in de stråten van Amsterdan op hun gerteten hebben -" aan de tegenstanders en de slachtoffers van racísme wordt opgedrongen. Het is ín de tweede pl"aats een vergissing, omrlat dít soort ge-'
beurtenissen, die van het, racisme een gevolg zijn, nog eens onderstreept
hoe noodzakelíjk de strijd tegen het raeisme is. Bn r,rat in de derde pLaats
het I in diskrediet brengenr van die strijd betraft, daarvan is alleen :naar
sprake bij brave en doodfatsoenlijhe kLeinburgers, voor ruie welke strijd
dan ook een gru$reL is en die bíj het woord alleen al k.ippevel krijgen.
lrlaar hebben wij de aLgemene stelling van Het Paroolu dat geweLddadíg
opt,reden van burgers van welke politieke sígnatuur dan ool." tegen groepen
van burgers van r¿elke (andere) poLitieice sígnaturrr <lan ook in een rdernolcratischel sanrenleving absoluut onaanvaardbaar is, toeh eerder gehoord? PrecÍes. llet rsas een pol-itieke uijsireid, rlie voor ruírä vijftig;iaren de Duitse republ-iek van l¡Ieimar ten grave heef I gèsleept" ilet r.ras een politíeke
wíjsheid, díe door een Pruísische rnini.ster van binnenlandse zaken eens zó
werd toegepast, dat hÍj - na verklaard te hebben slechts voor ge\üeLd te
zull"en wíjken - vrijwillig zun bíezen pakte om het naar níet tot het zo
verafschuwde geweLd te Laten komen" I.let was de politieke r,rijsheiqi op grond
\^Taarvan de z.¡¡. tkornrnunistísche? partij in DuitsLand de arbeíders sofltrneerde zich toch vooral níet door de SA te lat,en provoceren" Het was de politíeke wijsheíd die zoweL de bewusÈe sociaaLdenokratische miníster als de
I.3D de weg deed vrijmaken voor de weerzinwekkende dÍktatuur van lïitler.
Maar afgezíen daarvan: betekent het binnendringen vân een qroep burgers in de vergadering van de een of an<lere ge.meenteraad van een tdemokratischee staat iets wezenlíjk andetrs dan het bínnenrlringen van het Parijse
volk in de r^retgevende vergadering (de LágisLatioe) tijdens de T-transe revolutíe? Bestaat er een fundamenteel verschíL tussen het lijfeLijke gerueld
dat tegen een vert,egenwoordiger vên de CenËrumpartij werd aangewend en het
verbale geweld dat zich destijds tegen de Girondijnen lceerde? Is inen vergetene dat dit verbale geweld - clat op een gegeven ogenblík veranderde in
het geweld van de guillotine - de burgerlijke demokratie voor de ondergang
heeft behoed? En kan ienand ontkennen, dat diezelfde burgerLijke demokratie, verre van het geweLrl uit te sluiten, juíst de geinstitutíonaLíseerde
toepassing van geweld is, tegen de uitgebuite arbeídersklasse, Èegen vreedzame betogers, tegen stakers, tegen krakers, tegen verontruste pacífisten
of tegen even veront,ruste milieubeschermers?
Laat men ons niet aankomen met het argumente dat Ïret hierbíj niet zou
flaan om het geweLd van bepaaLde groepen burgers tegen andere groepen burßers, maar om geweld dat wordt, uitgeoefend door marechaussee, heË leger of
de 1.18. Dat zijn de wapenene hraarvan een bepaaLde groep in de rnaatschappij,
de heersende klasse, zich bedient om haar rnríl door te drukken, om haar positie te handhaven. Ðe llE is de stok, rdaarvan men zich bedient om arbeiders het slachtoffer van de kapitalistische verhoudingen te doen bLijven,
zoals men zíc]n in de raadszaal van Almere bediende van een bierfl-es orn
níet het slachtoffer van racisme te worclen.
ldat betreft de venrieLingeno gepleegd in het pand van de NederlandsZuidafrikaanse Vereniging ín Amsterdam, ze dragen natuurLijk Ín geen enkeL
opzicht bíj tot het uit de r¡ereld heLpen van de apartheid " Ze maken daaraan evenmin een einde als bepaalde sankties of afkeurende noties in de vergaderíng van de Verenígde Flaties , zoaLs die r,¡eLice de nieuwe grondwet van
Zuíd-Afrika brandmerkte. De apartheid kan alLeen maar verdrvijnen door ontwíkkelingen ín Zuid-Afrika zélf, bijvoorbeeld doordat een cleel van de vLan-

-3ke heersende kLasse de voorkeur geeft aan subtielere vormen van onderdrukkíng of l¡tanneer de gekleurde bevolking van het Land massaal in opstand
komt tegen haar blanke onderdrukkers en datgene doet wat deze, door een
sLecht gel^reten gepLaagd, voortdurend vrezen, namelijk hen de zee ín jaagt"
Dat laatste komù uiteraard neer op het geweld van een - buitengenoon
grote - groep van de bevolking tegen een andere - in vergel-ijking daarmee
buitengewoon kleine - groep van dezelfde bevolking" Daes heeL wat anders
dan het geweld waarmee ?,egge en schrijve een v íj f r a 1 Ín Amsterdam
van zijn afkeer van de apartheid heeft doen blijken. ifaar de scherpe veroordeling daarvan d,oor verscheidene llederlan<lse dagblaclen sproot niet hieruit voort. Er r¡erd door die lcranten geen versehiL gemaakt tussen indívidueel en kolLektief geweld. Ze waren eenstemmig in hun afkeer van geweLd zonder meer omdat het als onduldbaar moest worden beschouwd ín een denokratie.
Van ziin kant heeft het bewuste vijftal zijn gewelddadíg oprreden in een
interví-etr met De VoLksl<tanf (editie van 2l januari j"1.) veràedigd met het
argument, dat een demokratie die zendtíjd geeft aan de Centrumpartij en de
Nederlands-Zuidafrikaanse Verenigíng tolereert, tekortschíet" braar onze mening hebben zorrreL de bedoelde kranten als cle vijf - hraarvan sommigen zowel

in Amsterdam als in Almere optraden - een geheel verkeerde kijk op de Cemokratie,
De kranten definiären di.e samenleving als demokratisch, waar .. anders
dan ínZuid-Afrilca -de f o rme 1 e gelijkheidvanaLlen isvasrgeLegd
in de r¡et, Bvenwel is de formele gelijkheid ofter¿el- de aan bepaalde grenzengebonden po 1 i t i eke
vr íj he id
op qeen stukkennazoiets als de feitelíjke ofteweL de s o c í a 1e ¡¡eLijkheid. I.Iar de kranten, de juristen, de politici, enzovoorts demokratie noemen, is de b u r g e r I ij t e demokratie. Deze burgerlijke demokratíe sprak ¡.¡eLíswaar
van uYiilzedd" gelöikheíd en broedenschap, maar de vríjheid die zíj bedoelde was die van de kapital-istische ondernemer, de gelijkheid die van rlrarenbezitters en de broederschap die van de spitsbroeders aan de top van de

rnaatschappij .
ALs de vijf aktievoerenden zich tegen het door de kranten gehanteerde
argument verhtefen door op 1t rtekortschieten van de demokratíe? te wíjzen,
dan lcan daaruit worden afgeleid d.at zij in hun hoofd een voorstelling hebben van r¡at de demokratie zou behoren te doen en zou moeten zijn, Met andere woorden, hun zweeft een demokratisch ideaaL voor ogen, rrrâârâ€tn de be-

staandedemokratienietbeanthToordt doordat zij als bur g er 1 ij ke
demokratie daaraan nu eenmaal niet beantwoorden kán.
De kranten zijn bl-ind voor: de beperktheden van de burgerl"ijke demokratie, blind voor het feít dat uít de sociale tegenstellingàn die haar henmerken onvermijrlelíjk geweld geboren r¡ordt" De bevrusEe víjf aktíevoerders
hebben kenneLíjk een open oog voor aL1e beperktheden der bestaande demokratie, maar zij schíjnen onvoldeoncle te beseffen, dat deze beperlctheden de
beperktheden zÍjn dÍe nu eenmaal de burgerlijke demokratie aankLeven" A1s
zij-tegenover een versLaggever van De VoLksklant spreken over egewel-d dat
ilâ8t, dat bedoelen zíj d,at zulk een geweld, in tegensÈe1Líng tot r¿at cle
kranten beweren, nÍet in stríjd ís met de demokratie. T¡lat de kranten verzwíjgen en r¿at de aktievoerend,en niet zien, is, dat het í.n strijd is met
de b u r g e r 1 ij t e demokratie.
Over de vraag of het individuele geweLd zoa'l-s daË van de betrokken aklievoerenden en het koLlektieve geweld zoaLs dat bij tijd en r,ríjl"e door
stríjdende arbeiders wordt toegepast nu ryé.l- of niet ogáoorloofdo
t""t
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zich Langdurig twisten. l{aar een dergelíjke twist is weiníg zinvol. Belangrijker is de vtaag ín hoeverre deze vormen van qeweld in de burgerlijke sa.inenl-eving onverrníj
d e 1Íj lc zijn. Tletantr,roord LuidtdatbeiCeo
zornrel de índivíduele als Ce koLLektieve vorrn, van rlie samenLeving het natuurlijke pro<lukt zijn. In een naatschappij r,,raarin et kapitali.sne de heersende produktiewíjze vormt, spruít het koLlektieve gerueLd - ot. zíj díe het
gezamenLijk aanr'renden het nu hebben gewíl-d of niet¡ er voorstander van
zijn rlan nel heË ín hun hart verrøerpen - 'vanzelf ç voort uit cle tegenstrijdige belangen van de tegenover eLiraar staande klassen. :.let is dít geweld
dat een omwenteLende kracht vornt, ofschopn de pLegers ervane nieÊ anders
dan hun dí.rekt belang betrartige.nd en handelend naar de gegeven omstandigheden, dat doorgaans niet of nauwelíjks beseffen" rieË heÈ individuele ger'reLd, ofschoon níet minder een gevolg van de gevestígde orde, is het een
totaal andere zaak,
Degenen díe naar die vorm van ger,reld grijpen r,7âarvan êersË ín r\lmere
en vervol"gens ook in Arnsterdam sprake is gerueest, behoren doorgaans niet
tot de arbeídende klasse of verkereû - zo zij daar rEél toe behoren - in de
onmogelíjkheid in kollektief (kLasse) verband op te treden doordat hun akËíe niet voortspruít uit maatschappeLijke belangentegensEellingen, maâr
uit r,raatschappelijke ideelin, uit rnaatschappeLijke idealen. Ze handelen op
dat moment niet in de eerste plaats als klasserüezen, maar als í d. e a 1i st
z\kties voor Loonsverhoging, tegen l-oonsverlaging, voor behoud
van de werkgelegenheid, tegen een grotere sneLheid van cle lopende band, tegen verkortÍngen van de r,rerkpauze, tegen een p1-otseLinge stijgín¡r van .1e
voedseLprijzen, tegen de smerige berichtgevíng van de pers (zoals bijv.
bíj de akties van de bournn¡akkers in juni 1966, toen het gebouw van De TeLegz.aaf r,rerd aangevaLlen) , ett'¿., enz., z.ijn kollektieve akties en even
zovele aspekten van de klassenstrÍj<1. A.lcties tegen apartheid, tegen racisme in het algemeen, tegen bepaalde poLitieke ideologieön (zoal-s die van de
Centrumpartij)) tegen kernwapens of milieuvervuílíng, tegen bepaalde oorlogen (zoals díe in Vietnam, in de Libanon of in EL salvador), tegen bepaalde politieke systemen (zoals er in Chili of P,usland heersen) ontstaan
aLs gevolg van opvattingen en Ídeeän. o'lïij wilclen'o , z-o heef t één van de

jonge geweldplegers tegen de VoLksl<yant-verslaggever gezegd, "een slnnboLische aktíe tegen onderdrukkende í d e e ä n oooo" (door ons flespatíeerd).
Dat is precies v¡aar het om ging en rüaar het bij diÈ soort âktíes om gaat.
ltollelctieveakties volgenop eenbepaalde pr a k È i s c he er v a r i n g , die de ervaring van een klasse ís en daden voeren daarbij
tot omhrentelende gedachten. Aan de individuele akties ís het d e n ls e n
voorafgegaan, een denken dat tot felle veront$raÂreligíng, tot een hepaaLde
overtuiging, tot een bepaaLde int,erpretatie van de üaatschappij voert. Uit
dat denken ontstaat de vurige hrens tot naatschappelijke veranderíng, de vurige roens schone maatschappeLijke ideal-en te vert/ezen1-ijlcerr en onrecht uít
t,e bannen. Die wens leeft niet bij de grote massa, die zích om m.a¿tschappe1íjke ideal-en niet bekommert maar praktíseh handelt om haar materiille belangen te verdedígen. Anders dan de idealisten strijdt zij niet teÊen onderdrukkende ídeeËne maar verzet zij zich tegen haar onde.rdrukkíng.
Al degenen díe,menen dat maatschappelijke verandering uit een strijd
vóór of t,egen bepaalde í d e e iå n resulteert leven net die mening in tn
andere wereld dan de massa, voeLen zilch daatdoor geisoleerd en voelen zich
daardoor ook wanhopis. 7,iJ zien dat hun ideeän omtrent de noodzaak van verandering naurveLijks ryeerklank vinden bíj de arbeiders, dat ,7eze - op grond

-5van hun situatie - soms tegen dergelijke ideeän zíjn gelcaît" 7,e zien niet,
dat de arbeiders, zonder ook maar ín tt rnínst naar veranderíng te streven,
met, hun prre beLangenstríjd juist een verandering bewerkstel-Ligen" liet ís
deze kijlc op de maatschappij, die de ide¿listen tot h u n type van aktie
drijft, toË een praktijk díe niets te rnaken heeft rìnet de pralccijk van de
arbeidende kl-asse.
I'Iat de medi.a, aLs ze hel over vormen v¿rn indívidueel geweLd hebben,
bijna nooit beschríjven, is het sociaal"-psychoLogisch p r o c e s dat
tot dit individueel- geweld leidt, het proces dat r.rij zojuíst hebben pogen
te schÍlderen. Tlaarop de media, orndat het burgerlijke nedia zijn, de vinger Leggen, is de stríjdigheid der gehanteerde rnethoden met de burgerLíjke
demokratíe" Ze hebben uitsLuítend afkeuríng, ze tonen er géén begrip voor,
dat die burgerlijke demokraEie het gervel"d nu eenmaaL oproept, of rlat nu
het geweLd is van stalcende havenarbeíders, die zich van een booÈ meester
rnaken om de oLeepkabeL stuk te varen die onderkruipers å,ân een zeeschip
hebben vastgemaakt of het geweld van verontr^¡aardigde anti-racísten.
Reagerend op de kritíelc van de metlía heeft 6én van de aktievoerenden
gevraagd of híj cl.an soms de burgerlijke demokratíe eerbíedigen moesË. Het
lijkt ons de verkeerde vraag. Er is al vaak genoeg op ge\,reuen, dat de bestaande rechtsorde de rechtsorde van zeer weinígen is, íngesteld om die
weinÍgen tegen zeer veLen te besehermen. tlíe tot de Laatste kategorie behoort k á n onmogel-ijk eerbied voor deze demokratíe hebben. l:4aar het
punt is níet dat deze brrrgerl"ijke demokratíe niet neer reerbíeclígdr dient
te r¿orden, Het punt ís, dat de indivídueLe aktie r.relisruaar oneerbiedig en
stríjdig met de burgerLijke demokratÍe ís, maar dat zij rle burgerlijke verhoudingen niet aantast"
De moreLe veronthraardiging over ger'rel"d díe aan cle dag wordt gelegd
door vertegenrvoordigers van de burgerl-ijke demokratie, die nooit of te nímmer voor eníge vorm van geweld is teruggeschrokken achten røij beLacheLíjtt,
sterlter nogs hypokrÍet. Die hypokrisie bLijkt ook uít het feit, dat díe
veronteTaardíging van de pers nogaL seLektief is. Toen in november 1956 het
CPN-gebours Felix Ï.{erítis werd aangevaLLen vamrege de Russische onderdrukking van de l{ongaarse arbeidersopstand en een belangrijke medewerker van
Hat Parool eer. steen door de ruit van CPN-boekhandel Pegasus gooideo Tras
er van grote verontú¡aardiging over dat gerveld r+eínig te bespeuren.
Dat men het geweLd van r,rie of waË voor aard dan ook uiet zou mogen
keren omdat dit de taak van bepaaLde instantíes zou r¡rezen, is een opvattíng die men onmogeLijlc kan del"en, geleË op het feit dat het ger,reLd zich
altijd richt tegen die bevollcíngsgroepen tegen '*rÍe zich ook het geweLd van
de bedoelde ínstanties richt, aangezien het hun taak is de gezeten bourgeoísíe tegen die bevoLkingsgroepen t,e beveil-igen.

het indíviduele ger^reld dient men geen juridisehe, geen moreLe en
hypokriete, maar praktísche maatstaven aan te Leggen" Dat doende ís
de enig mogelíjke konklusie, dat hetgeen men er mee pocgt te bereíken cloor
dat soort akties niet bereikt kan worden en dat het eníg effektÍeve rrTapen
om maatschappelijke veranderíngen tot stand te brengen de strijd van de arbeiders is, ofschoon deze in het geheel níet van maatschappel-ijke veranderÍngen dromen. Dat is geen ongenuanceerde en absolute veroordeLing van het
individuele ger.re1d, dat ís een kritísche analyse die de voorrrraarde vormt
Aan

geen

voor begríp.

-6O[]DERNEMERDOM
UET

I^rE¡TST GOBDB
DE

VERHOUDISTc

VAI(BEIüBGII{G

Dal het ondernemerdom en de vakbeweging elkaars naluurlijke vijanden
zouden zijn is een uiËst,ervend geloof , clat door vrijr+el niemand meer za1
v¡orden aangehangen, behalve dan de Britse premíer nevrour.r i{argareth Thatcher' Sir l(eith Joseph, een van haar rninisterse verkLaarde enige jaren geleden, dat de op de private eigendon berustende maaËschapnij het onmogef.ijk zonder vakbe¡¿eging zou kunnen stelle-n" En zelfs miníster Ìiorman Tebbit, aan r¿ie tot voor kort de taak r¡ras toebedeeld, de aan het Conservatie-

ve kiezersvol.k beloofde eantí-vakbondswettent klaar te rnaken voor parlementaíre behandeLing, moet het ín¡nidde.ls duí.delijk geworclen zijn, dat de
moderne samenleving weliswaar door scherpe tegenstellingen wordt gekenmerkt, maar dat het bedríjfsleven en de bonden op elkaar zijn aanger¡/ezen
inpl-aats van elkander naar hec Leven te staan.
ZoaLs de situatie in Engeland iso zo is zij overal waar 't kapitalisme de heersende produktiewijze is en het doet er daarbi.j weinig toe of r're
meË het kapitaLisme Ín deze of gene vorm te maken hebben, In het januari.nrünrner hebben wij de uitspraak van de ltalia.anse groot-ondernemer Agnelli
geciteerd, dat hii "een sterke vakbeweging van het grootste belang" achtte
aangezien "het moderne kapitalisme het niet zonder vakbeweging kan stellen
aangezien die de arbeider verzoent met. de ondernemerot. Agnelli zei dat in
een interview dat niet voor de ltaLi.aanse pers bestemd $¡as en op een vroeger tijdstip had hij iets dergelijks al eens te kennen gegeven Ëegenover
een redakteur van een Amerikaans manager-tij<tschrift. Sir Keith Joseph,
díe het woord voerde in een openbare bijeenkomsË onder het gehoor van <lagbladjournalisten, r¡/as wel zo voorziehtig om niet in detaí1"s te treden.
i'faar hij bedoekle zonder enige cwijfel precÍ.es hetzeLfde.
De vakbondsideologie of anders gezegd¡ de vakbondsmythe is één ding,
de vakbondspraktijk een ánder. Van de uitspraken van Sir l(eith .Ioseph en
Agnelli kijkt geen moderne ondernemer op; zoals zij denken, zo rvordt er
ook in Nederland gedacht" l.Iaarom wordt de huidige ruerkgeversvoorzitter mr.
Chrís van Veen opgevolgd door de 4l-jarige mr. C"J"A, van Lede? Omdat, zo
is van de zijde van het Verbond van llederlandse Ondernemers (Vi{O) te hennen gegeven, deze organisatie "in deze moeilijke ekonomische tijden een
voorzitter nodig heeft, díe voor goed kontakt met de vakbeweging kan zorgen en de verhouding niet verscherpt?'"
In tegenstelling tot de heer Van Veen is de heer Van Lede niet goed
ingevoerd in Haagse politíeke kringen. Dat feit is voor de ondernemers díe
hem hebben gekozen kennelijk van veel mínder gewicht €ie$reest. Een goed lcontakt tussen het onderne-mersverbond en de politíci k á n van belang zíin"
Ilen sl.eehte verstandhouding tussen het ondernemerdom en de vakbeweging
i s zonder enige twijfel voor het bedrijfsleven een slechte zaak, van een
goede verstandhouding geLdt ît omgekeerde" I,{aar is r.rat goed is voor rt bedrijfsleven ook goed voor de arbeidersklasse? In I 946 g,af. een Schots mijnr¿erker díe het woord voerde op een mijnwerkerskongres in Rothesay een kort
maar afdoend antr^roord op deze vraag" IIet bestond uit slechts áén woord:
ttNgg" tott
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De sociaaldenokvat;ía ueyouT,t thans d,e roL" die de
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J. Troelstra ca. I 91 2 in zLjn brochure
Soeiaal-Democratise.he
Arbeiderspartij T'
"De
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De zes opstelLen die met elkaar de inhoud vormen van Het uerbLeekte
ideaaL l), worden vergezeLd van een "woord vooraf'? dat is geschreven door
J. Th. J. van den Berg, direkteur van de ldiardi Beckman Stíchting. Hij nu
zegt daarin, dat de bladzijden die volgen "een overeicht" bieden 'rvan de
Linkse stroming in S.D.A.P" en P"v.d.A.'? Dat ís juist hrånneer men de nadruk legt op het woordje It i n 1r en útanneer men zich er rekenschap van
geeft, dat het overal, althans bijna overal, g,aat over de f-inkervleugel
vanr of líever: b i n n e n die utprogressieve" stroming ín de llederLandse
politiek" lfaar zijn woorden zíjn in zoverre mísleidend, dat rrat er geboden
wordt weinig overzicht,eLijk is, nauwelijks ophelderíng verschaft over het
hoe en Iraarom van het gebeuren en - met één enkele uitzondering - gé6n
licht \rerpt op de o n t w i k k e I i n g van de behandel-de kritíek of
op de achtergrond hraartegen zij moet r,¡orden gezien" tr^lat voor behandeLing
of mishandeling het onderwerp ook telkens ondergaat, er is vrijwel nergens
sprake van een h i s t o r í s c h e behandeLíng.
Het sterkst valt dit op bij de eerste bijdrage, van de hand van B.!'I.
Sclraper, die daar zelf. van zegt d,at zLj níet meer is dan "een persoonLijke
herinnering aan de bewogen periode v66r en na de bevrijding". Daarin komt
"uit.eraard ook de totstandkorning van de Partij van de Arbeíd aan de orde'r,
maar, zo voegt hij eraan toe, hij zal de aandacht toch I'vooral op nevenverschijnselen ríchten" (blz" Il), Eén van die "nevenverschijnselen", Schaper
vermeldt het als terloops op blz. 15, is uiterrnate typerend voor iedereen
díe ermee op de hoogte is, dat - om het in de rnroorden van Saks te zeggen t'blolcpolitiek en ministerialisme..." van oudsher
"tot de inventaris van cle
S.D.A.P. behoren" 2), Schaper vertelt namelijk dat hij in 1945 I'met aLLerlei beleidsvoorstellen bij i{ein Vos aankwam" en dat deze toen 'ujuist bezig
was níeuwe kleren te passen voor zijn ministerschapt'" Het voorval- iLlustreert v¡at door de jarerr heen een wezenlijk bestanddeel van de sociaaldemokratie is geweest, Op voorwaarde natuurlijk, dat het verband tussen heden
en verleden zichtbaar wordt gemaakt. Schaper, die een tijdsbestek van nauweLijks twee jaar uit de 90-jarige hístorie van de l.Tederlandse sociaal-demokratíe bespreekt, doet dat niet. Bij hem komË de geschiedenis nieË voor.
De títeL van Schaperîs opstel l-uidtz Een bescheiden pLaatsje uooz, Ltet
pz'oLetar'[aat en deze titel is gekozen omdat hij destijds, ín de door hem
beschreven periode, toen de zogenaamde rdoorbraakr tduídelijk naar rechts

r) Zíe Daad en Gedae?¿te van januarí j.1.
J. Saks, SoeíaLitbdsehe }pstellen Io bLz. 58.

2)

-Bniet naar links gêricht bleelc... meende de vraag te Íroeten stellen of
er in de P.v.d.A. nog weL een bescheíden pLaatsje voor et prol-etaríaaË ge-.
reserveerd zou blijven.
De all-eszins merkr¿aardíge gedachte, dat een hele lclasse een plaats,
aL is het dan maar een bescheiden plaats, in de een of andere partíj zou
krlnnen kríjgen of ooit gehad zou hebben'- aan de deur r,raarvan welLícht de
in mooi rood uniform gestoken Schaper, almaar roepende van ttniet zo dríngen jongenstt- laten r{re voor Lrat ze r.raard is. Het is er ons om te doen,
dat Schaper zich in 1945 heeft afgevraagd in hoeverre de P.v.d.A. nog weL
en

aLs de exponente van de arbeidende hlasse lcon rvorden beschour"rd en zich dat

bíj het schrijven van zijn opsteL .- vandaar dat híj er op wijst - bLijlcbaar nog aLtijd heeft afgevraagd. l{et andere r¿oorden¡ hij rias blind en híj
is bLin'J voor het feit, dat de socíaalde¡nokratie alleen maar s c h ij n b a a r en nimrner werkelijk de arbeiders vertegenwoordigde"
Doordat híj zich niet met de geschiedenís inlaat, heeft hij er ¡¡een
r^leet van' dat ook de S.D"A"P" zLeh steeds al naar rechts en niet naar de
f.inkerzijde richtte, een omstan:ligheid die veelal aan een opperrrLakkige

r.¡aarneming ruerd onttrokken door de aanwezigheíd van een rLinlcse

oppositíet,

hetzij in, hetzij buiten dÍe parrij.
Dat dit, 1t verdoezeLen der feitelijke verhoudingen, één van de funk*
tíes van die oppositie rvas, konstateerde Saks al in lg09 in een polemíek
met ülibaut 3). Bíj het vorderen van de eeuw zou de l-inkse lcritiek na hem
- we bedoelen de wezenlijke linkse kritiek - hoe langer hoe meer déze funktíevandeberuusteoppositie al-s haar ho o f d f unkt i e gaanzien.
Zoal-s we al hebben gezegd: noch de lcritiek van Saks, noch de latere,
meer ontü¡ikkelde línkse kritiek op de sociaaldemokratie komt in de aan dit
onderwerp gewijde bundel ter sprake" In het boekje wordt een uiterst povere kritiek besprokeno di.e schril afsteekt bij de rvezenlíjke. En sorns komt
zêLf.s de povere kritiek, die rt eigenlíjke, door Van den Berg aangekondigde, onder\Àrerp van het boekje vormt, in het geheel niet aan de orde. Ðat ís
bí.jvoorbeeLd het geval met het opsteL dat Ger Verrips onder de titeL fl¿t

het marrùetdseh-Leninistiech uyiesuak heeft geschreven. Het draagt r.reliswaar de ondertiteL De eonrntrtistische kv,t)tíek, maâr waaruit die kritiek bestaat en in het verLeden bestaan heeft, kríjgt de lezer praktisch niet te
horen,
"Voor zover", sehrijft Verríps al cladelijk in de aanhef, "er gesproken kan ruorden van een samenhangende communistísehe visie en kritíek op tt
dernokratisch socialisme in Nederland onderscheidt díe zich tot dusver nauwelijks van de in de internatí-onale eommuníst,ische beweging gebruikelíjke
benadering van de sociaaldemokratie't. De c.ommunistische kritÍek op de sociaaLdemokratie in Nederland is de conmunistische kritiek op de sociaaldemokratie irr het algemeen. En dat Ís all-es. Aan échte informatie blijkt er
in het genoemde rvriesvakt wel bíjzonder i"reinig aanr,rezig te zijn úraarmee
íemand met honger Traar kennis deze zou kunnen stiLLen. 't Enige wat de Lezer nog verneemt ís dit, dat de communisten Troelstra verrvijten, dat hij
in l9lB te weinig oog heeft gehad voor de reäLe politieke krachtsverhouclingen en de revolutionaire nrogelijkheden heeft overschat (bLz. 26),
De opmerking mag - zachL uítgedrukt - hoogst merkr,raardåg heten. Uitgerekend zij, díe hort na l9l8 hun partij totrCommunistísche Partijr omdoop-

3) ¡" Saks, SocíaListísehe

7psteLLen T., bLz. 43 en

47
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-9novemberdagen van dat jaar reeds soortgelíjke politieke standpunten huldigden aLs l-ater, beschuldigden welisr¡aar lroelstra
van thysteríet, maar hamerden nietLemin zelf krachtig op de 'rnoodzaak der
revolutie" 4). Hun beoordelíng van de situati.e in de herfst van l9!B verschilde slechts op onderdelen van die van de leider van de S"D.A.P" Juist
dat punt van zogenaamde kritiek dat door Verrips ieÈr¿at nader r¿ordt gepre*
císeerd kan derhaLve niet serieus r.lorden genomen.
Afgezíen daarvan is de door Verrips in é6n enkele zin vervatte, zogenaamd t linkse' kritiek op Troelstra uiterst armzalig a1s men haar verge1íjkt met de wezenlijke kritiek van bi.jvoorbeeld wederom de reeds door ons
genoemde Saks. Troelstra, schreef deze toen de novembergebeurÊenissen van
l9l8 nog maar naukreLijks aehter de rug waren, u'Troelstra heeft meer de revolutionairen gevreescl dan de revolutie ger^¡enst en v6ór a1les een r'evolutie der revol-utionairen rsíll-en voorkomen. Hij heeft getracht een revolutie
overbodig te maken door de bourgeoisie te intimíderen: tussen haar en de
revolutionairen geplaatst, heeft híj getracht zijn eígen vrees voor hén om
te zetten in vrees voor hãm. . " . " 5) . Saks bouu't hier voort op en treltt de
lijn door van eerdere anaLyses, zoals o,a" het door ons reeds besprokene
naar aanleiding van het ?geval Leeur¿enburgr " Zonder het eerder verworven
inzicht zou het Latere oordeeL rlmtrent Troelstra onmogelijk zijn geneest.
Onze lezers weten inmiddels, dat hij - Saks - de *c.D"A.P. aLs de uiterste
linkervleugel van een liberaal blok r,ras flaan beschouv¡en. De juístheid van
een dergelijk oordeel verd weínig jaren later - natuurl-ijk geheel onbedoeld - bevestigd door Troelstra zêLf u toen hij de r¡oorden neerschreef die
wij boven deze trreede aflevering van onze beschouwingen hebben gezet 6).
Aan een dergelijke kritiek, ciie niet de vinger legt op deze of gene
onjrriste beoordeling, maar die karaktero positie en funktie van de S"D.A"P.
in de samenleving btootlegt, zijn zíj die zich tcommunistenr noemen nimmer
toegekomen. Het is waar dat iemand als B. Colthof, die in l9lB tot hen behoorde, bij gelegenheid de "l:urgerlijke demokratie Troelstra's hoogste politieke bewustzijn" heeft genoernd 7). t{aar die uitspraak sloeg uitsluitend
op mr. Troel-stra als persoon; zij rvas geenszins bedoeld om tussen oeommunistenr en socÍ.aaldemokraten een scherpe scheidslijn te trekken, die rriet
getrokken kón rrrorden. AL vrij in het begin van de jaren r20 verklaarde de
tcctu¡p.rtti"Èische? voorman Ï{íjnkoop, dat hij en Troelstra ttscoelden op dezelfcle rrrortel des geloofs'u" Het was een verklaríng hraarnaat zíj díe in het
voetspoor van Saks ên rrá hem een wezenlijke kritiek op de socíaaLdemokratie trachtten te leveren herhaaldelijk hebben verr^rezen" Dat gebeurde bij-

ten en rtie in de beruchte

dr. Id. van Ravesteyn, De uording uan Vtet Cortrmunisme in Ne'
derLand, Amsterdam 1948, bLz. 185 en 186.
s) J. Saks , De üeek der dupes, opnieuw af gedrukt in SociaL't,st'i'
sche opstetLen If, bl-z, 23O.
6) Het aldaar genoemde geschrift van Troelstra is opgenomen in
de bundeL }nze poLit'íeke partijen beseV¿reuen doon hane eigen
uerl;egernsooï'dige!,s die (2. j.) is uitgegeven door de l{oLlandia
Drukkerij in Baarn, Al-daar blz, 67. In dit verband is ook cle
in 1906 door T" uit,gesproken kerstrede interessånt. Daarin
wees híj erop, dat zíjn partijgenoot Vliegen zich maar r'reinig
van de Vrijzinnig Dernokraten onderscheidde.
7) Colthof, ¡¡ecíteerd bij Van Ravesteyn, als voren, bl.z. lB5
4) Zí-e

- l0 zij duidelijk poogden te maken, dat hun oordeel omtrent
de sociaaldemokra.tie in gelijke rnate van toepassing was op de tcommunistene
die zíj dan ook níet als tcornmunist,en0 maar als bolsjewisten aanduidden en
díe ze lcarakteriseerden aLs radíkale sociaaldemokraten. Dat op diË oordeel
weinig kan worden afgedongen, blijkt uít de definítíe díe de voormalíge
tcommunistischer voorman en theoretícus T¡I. van Ltavesteyn aan het eind van
zijn leven van lsociaLisme' heeft gegeven. Ilij noemde het: "het overgaan
van de produktíemiddelen in handen van de staatl' B) " Dat is een typische
sociaaldemokratische of t,er,rel staatskapitalísttsche omschríjving. En órndat
het de omschrijving Ís van zowel- sociaaldemokraten aLs boLsjer,rieken, daarom zijn de bolsjewieken niet in staat tot fundamentele krítiek op de eerstgenoemden en vandaar dat men daarvan in het opstel van VerrÍps niets aantref t "
I,Jat men er r'reL in aantreft is een beknopte schets van ontstaan en ontwÍkkel"ing van het leninisme, dat door Verrips ten onrechte ín één adem
wordt genoemd met het. marxismeo üraarmee het níets te maken heeft. Van daÈ
Leninisme distancieert Verrips zÍeh nadrukkelijk, rnaar om een ande.re reden
dan zíj die ên het bol-sjer.¡isme 6n de sociaaldemokracíe karakteriseren als
eenprogressíef burgerlijkebewegingdie niet de oph e f f it.g
maar
een v a r i a n t van de kapitalístische produlctiewijze nastreeft,.
Verripsr schilderíng bevat niet rnreinig grove onjui.stheden, üraarop vríj
nu niet ín willen gaan omdat de geschiedenis van het Leninisme buiten het
onderwerp vaLt. Toch heeft híj gel"ijk waar híj met zoveel r.roorden steit,
dat het leninisme nooit mé6r gedaan heeft dan de socíaaLdemolcratíe in alLe
boze toonaarden beschuldigen van !verraadt " Overígens staan de leninisten
net die beschuldíging niet alLeen. Dat bLíjkt uit een ander opsteL in het
boekje dat ons .tot uitgangspunt heeft gediend¡ de bijdrage van de anarchist Rudol.f de Jong" Ivlaar zoaLs wij nog hopen aan te tonen, begint de r^¡ezenlijke kritiek pas dan úranneer de beschuldiging van îverraadr al-s volstrekt ontoereikend en nietszeggencl is verstaan,
voorbeeLd wanneer

E) Dr. I^I. van Ravesteyn in een interview ter gel.egenheid van
zijn 90ste verjaardag in Vríj NederLand van 2.2 oktober 1966.
Van Ravesteyn hield de leuze zijn gehele Leven voor juist.
llij brak niet met de radikale sociaaldemokratie omdaË hij
tot tt inzicht kwam dat kommunisme en staatskapitalísme volstrekt niets met eLkaar te maken hebben" hij brak er integendeeL mee (en met iedere vorm van socialisne) omdat hij social"isme en staatskapíta1ísme als identiek beschour¡de.
(l'lordt vervolgd)
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In januari j"1. hebben wij er nelding van gemaakt dat I¡lnacio Gal-legoo
een Spaanse bolsjeroriek van het ouderwetse type, clie zich onmogel.ijk verenígen kc¡n met de nieuwe koers van de P.C.E. onder de leiding van Gerardo
Iglesias, tt voornemen koesterde om een nieuwe (eigenlijlc gezegd juíst een
oudel) bolsjewistische partij in Spanje te stichten naast de bestaande.

- ll
dat voornemen heeft hij innniddels gevolg gegeven. De nieuwe partij wilorthodox leninístísch en ltrouw aan lÍoskoue wezen. Iglesias daarentegen
staat een oopent politiek voor, voelt niets voor dogmatiek maar al-les voor
betere betrekltingen met de socialistische partij van Conzalez" 'Gal1egot,
zo heef t rglesias verklaard, twil ter:ugkeren naâr de catacombent.
tr'Iie kennis neemt van de kritiek die Gallego en lglesias vrederzijds
op eLkaar uit,oefenen, zou kunne:ì menen cle beschuldígingen te vernemen traarmee in T¡lederland de. vernieur^rers en de thorizontalenr in de CPN elkaar bestoken. I{ier zowel als daar de vrees, clat de vernieuwíngen het einde van
thet marxismet zullen betekenen, ofschoon noch de PtE,
noch de CpN ooit
met het marxisme anders cìan op ui.terst gespannen voet heeft gestaan. Hier
zowel als daar de door de rorthodoxenl verkondigde voorspelling, rlat de
vernieuwíngen aan het begin stâan van een ontrqikkeling ãie in feite het
onherroepelíjke einde van de partij zoals zij rot dusver reilde en zeilde
zaL betekenen' alsof niet juist het halsstarrige vasthouden aan overLeefde
'vormen en gedaehtenr dat 'einde' juist r"rrr"b.i5nrijk maakten.
Zullen <le Nederlandse ehorizontalenf het r¡oorbeeld van GaLlego en de
zijnen volgen? Zal het ook hier tot een splitsing komen tussen boisjer^rieken oude en nieur¿e stijl? Daar valt moeilijk één zinnig woord over te zeg8en, maar waÈ we1 kan r'rorden vastgesteld is, dat de ont¡^rikkelingen en intgrle rnoeilíjkheden die zich zor¿el ín Spanje als in Nederland binnen de politieke organisatie der bolsje¡,¡íeken hebben voorgedaan of nog voord,oen natuurlijk een gemeeaschappelijke oorzaak hebben, temeer daar zij geenszins
Lot díe beide landen beperkr blijven.
In Groot-Brittanniä doen zich binnen de oCommunístische Partijt volkomen eendere verschijnsel-en voor. ook dáár zLjn er vernieuwingsgeãi.ndetr,
ook daar heerst ernstige verdeel-dheid over de t.e varen koers. De situatie
irr de CP van Groot-Brittanniä lijkt rnissehien nog r,vel meer op die in Irtederland omdat daar niet alIeen, net a1s híer en in Spanjeo de vernieuwers duidelijk in de meerderheid zijn, maar omdat er in Engeland ook all"erlei lconflikten zijn gerezen over de krarrt van de parti-j en over het theoretisch
Aan

maandblad,

l4et die moeílijkheden rond het Britse bol"sjer¡istische dagblacl Morning
Star Lígt heË overigens precies andersom als hiär te Lande; hier verrvijtei
de horizontalen de redaktie van De lfaarheiri dat zíj de ínhoud van de krant
dusdanig gewijzigd heeft, clat deze niet langer als een partijblad kan worden beschouwd. In Engeland zijn het de vernieuwers die de rãdakteuren van
Ce Morning Staz'hun sLarheid en orthodoxie voor de voeten gooíen. Dergelijke nuanees echter doen niets af aan tt. r,¡ezen van de zaak" Overal - ook el-l
ders speelt zich binnen de CPrs het een en ander af al zij het rlan op r,rat
bescheidener schaal of rrrat meer achter de schermen - gaat het hierom, dat
de partij oude stijl- geen aansl-uiting meer víndt mer een kapitalistische
werkelijkheid die een ingrÍjpend ontwikkelingsproces doormaakÈ.
In de jaren dertig nas er sprake van ürar men de tbolsjer¿isatiei van
de l'Iesteuropese op l{oskou gerichte partijen noemde. Ze moesten meer clan
tot op dat tijdstip qua opbourv en bestuursmethoden op de Russische partij
gaan lijken" Die Russische partij, geschapen in de aan de Itussische ùurgeilijke omv¡enteling voorafgaancle períocle en in het bijzoncler voor de aan die
burgerlijke revolutie verbonden taken en problemen gesÈruktureerd, llavolging van dat voorbeelcl leverde in sterk agrarische land.en van I,trest-Europa
(als b.v. Italii!, Spanje, de Balkanstaten, ín zekere zin ook Frankwijk) åf
in de landen van de Derde l¡Iereld we.inig problenen op. Overal daar ruaar het

t2kapitaLisme troogontwikheLde vormen vertoonde moest de zaak vroeg of l"aat
spaak Lopen. De sterke akkumuLatie van kapitaaL ná de tweede wereLdoorlog,
de níeurve strijdvormen die de arbeiderskLasse als gevolg van de daarmee
gepaard gaande Èechnísche ontwíkkeling genoodzaakÈ r^ras om toe te passen,
hebben in snel tempo het ogenbli-k doen aanbreken waarop voor de CP?s het
uur van de rvaarheid aanbrak. Voor die r¡aarheid kan men natuurlijk, zoals
GaLlego doet, de ogen sluiten, maar de feíten verandert. nen claardoor niet.
Halverwege de jaren '20 verlclaarden naurü net de arbeidersklasse verbonden criticí van het bolsjewisme in Duitsland, dat de bolsje¡yistische
partijen gezamenlijk bezig r.üareri aan een :narse die nergens heen leídde.
Sommigen schíjnen zich daar thans eindelijk rekenschap van te geven. Anderen menen dat ze net dichte ogen de beste kans hebben de uitgang van de
doolhof te bereiken.
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In december l9Bl werd de in augustus 1980 opgeriehte Poolse vakber'reging t5oLidariteitr verboden, niet omdat ze weigerde met de regering samen
te werkenr maar omdat de Poolse arbeiders weigerden met die vakbewegíng samen te r.rerken, in die zin dat de gol-f van rr,¡ilde' stakingen het land bLeef
overspoeLen níettegenstaande alLe hardnekkíge inspanningen van Inlalesa en
diens naaste medewerkers om er een einde aan te rnaken. De erkenning van de
vakbeweging tSolidariteit? door de Poolse autorí"teíten - zoaLs vastgeLegd
in de beroemde akkoorden van Gdansk - had iedere betekenis verloren, of
liever gezegd; had geen betekenis verkregen, omdat het zinloos is een vakbewegíng als regeringspartner te erkennen, díe de rol van regeríngspartner

níeË kan spelen wegens gebrek aan gezag over haar eigen achterban.
Van het moment af dat hij,
samen met de toenmalige vice-premier Jagielski, zíjn handtekening onder de genoemde akkoorden plaatste heeft I.lâLesa zich bereid getoond om a1-Les te doen r¿at in zÍjn verrnogen Lag om de
Poolse arbeiders in het gareeL Èe houden. De inkt van de overeenkomst vras
nog maar nauwelijks droog of híj riep aL op de stakingerr te beäindigen,
Op een l-ater tijdstip lÍet l'rij zích per regeringshelíkopter van Gdansk
naar l¡larschau brengen, alwaar hij in de nabijgel"egen traktorenfabriek van
Ursus de stakende r¡erknemers tot hervatting van de arbeid trachtte te ber.vegen. T,,Iat hem daar gelukte, gelukte hern niet in't staaLbedrijf tHuta l.Iarszattrat. ITaarmate de tijd verstreek werd het voortdurend duideLijker, dat de
Pool"se arbeiders zich anders gedroegen dan tSolídariteít? van hen verwachtÈe en dat orngekeerd tSol-ídaríteitr zich ánders gedroeg dan <le arbeiders
hadden verwacht. Het ís die situatie die tot het afkondígen van de uitzonderingstoestand heeft geleid.
ZoaLs bekend zijn er het afgelopen jaar na het opheffen daarvan in
PoLen níeuwe vakbonden opgericht. tSolidariteitt is een verboden organisatie gebleven, maar men is niet teruggekeerd tot de bonden van võór 1980,

r3 waarvan de PooLse arbeider automatisch lid r^rerd. Díe oude bonden namelíjk
konden hun maatschappelí.jke taak - beheersing van de arbeidende kLasse al evenmin vervullen als na hen tSolidariteítt. llat PoLen na het feL oplaaiend arbeídersverzel van de jaren t70l'71 en 176 nodíg had rras een organísatie die zoveeL vertrouwen van de arbeiders genoote dat ze ín staat
r¿as de arbeiders te manipuLeren en r¡raaraan tegeLijkertijd de regeríng zoveel speeLruímte liet, dar- ze in staat ¡yas het vertrour^ren vau de arbeiders
te verl4rerven. Dat aLles onder de verhoudíngen van een st,aatskapítalístische ekonomie.
De oucle bonden (ruaarvan men automatísch Lid was) teLden l4 miLjoen leden; 'solídariteítl had er bijna l0 miljoent de níeuwe bonden hebben bij
elkáar nog niet meer dan 4 miLjoen Leden lcunnen inschrijven. Op grond van
die cijfers t) heeft men gekonkLudeerd dat de níeuwe bonden door de arbeíders niet serieus r¡orden genomen, tSoLídariteítt dat daârentegen wél werd.
Zo líggen naar onze mening de dingen niet precíes. De oude vakbewegíng van
voor I980 mislukte aLs vakbeweging doordat de arbeíders er géén vertrour^ren

in hadden. tSoLidaríteíte nisLukte als zodanig doordat de arbeiders er alleen s c h ij nb aa r vertrouhren inhadden. Anders gezegd: deoudevakbeweging sLaagde er zelfs niet in zoiets aLs een vakbondsmythe te kweken
en in stand te houden. tsolidariteitt rnras door een dergelijke nnythe vréL omgeven, maar die bleek onder de PooLse verhoudingen niet naar r¡rens te funktioneren¡ de mythe rnrerkte averechts; de il"l,usÍes clie de Poolse arbeiders
omtrent tSoLidariteitt koesterden bonden hen níet steviger aan die organisatie, maar dreven hen, paradoxaal genoeg, steeds verder daarvan weg.
De nieur¡e Poolse vakbeweging, dat beseffen de Poolse autoríteiten na
de voor hen bittere ervaringen van de laatste jaren terdege, ís een uiterst teer kasplantje, dat all"een zaL kunnetr groeien wanneer het met de

grootst mogelijke behoedzaamheid wordt opgekroeekt. 7,íJ moet voLdoen aan al
die voorr^¡aarden lraaraan noch de oude bonden voldeden, noch f solidarireitt
heeft kunnen voldoen. Het wantrouwen van cle arbeíders wordt niet, zoals in
de dagen van de oude bonden, botweg genegeerd, nee men spant zich Èerdege
in om het weg te nemen. Ðe regering heeft dezer dagen de bedrijfsdirekties
opgeroepen de nieuwe bonden weiníg hínderníssen in de weg te Leggen( de regering heeft de bonden nodig) t zê verlangt tegelijkertijd van de bonden
een goede samenwerking met de regeríng en er is ook een bureau met de speeíale taak die samenwerking te behartígen. Daarnaast echter gedoogt ze van

de nieu¡,re vakbeweging een onafhankel,ijker opstelLing tegenover overheid en
bedrijfsleven dan de oude vakbonden (uit de tijd vó6r 'solidariteítt) ooit
hebben bezeten. I.'lal de nieuwe vakbeweging kenmerkt is ðat" ze geen ídeologisch karakter heeft, óat ze beoordeeLd rvil" worden op de praktijk. "De mensent', zo heeft een funktíonaris ervan verklaard, "ruachten af of we íets bereiken, of de regeríng naar ons Luistert" 2). oe regering zorp;t ervoor dat
de i n d r u k hlordt gewekt dat zij inderdaad tot luisteren bereid is omdat ze begrepen heeft dat er alleen op die manier misschien iets van een
vakbewegíngsmythe kan ontstaan.
De posítie van de nieuwe Poolse vakbewegíng verschiLt derhaLve zoweL

l) I{e ontLenen ze aan een reportage over de poolse vakbewegíng
ín NRC/HandeLsbLq¿ van 30 januari j.1.
2) Geeiteerd uit t t derde en laatste artikel van genoemde reportage op l-2-t84.

t4van de oude organisatie als van tSolidariteito. Ì{en zou kunnen zeggen dat
ze het midden houdt tussen de genoemde twee" tSolidaríteitt genooÈ oorspronkel"ijk het vertrou\'ren van de arbeiders en poogde rrervolgens zich als
partner van de regering te bewijzen. De nieurse PooLse vakberveging í.s van
huis uit (evenals de oucie) een partner: van de regering, maar poogt nu aan
de arbeiders te bewijzen dat zij (in tegenstel-ling tot de oude vakbeweging
van vóõr 1980) wel degel-ijk hun vertrou\n/en waard is.
Een funktíonaris van het regaringsbureau voor samenwerking met de
níeuwe vakbonclen verkLaarde: ;tDe bonden he'bben lia' gezegd tegen de nieuue
priieuerhogingen, ze hebben aLleen maar op natr,gíng aangednonger¿" " " " 3).
Een woordvoerder van de nieuwe vakbeweging verklaarde: t'lle he-bben nee
gezegd, ue üaven feL -l;egen; ,. t' 4).
De hierin vervatt,e tegenspraak houdt op een tegenspraak te zijn indien men zich realiseert dat de níeuwe Poolse vakberueging zoals iedere vakbeweging nu eenmaal in de omstandigheid verkeerte dat de indruk die ze rrekken moet nu eenmaal grondig verschiLt van de praktijk waaraan ze niet ontkomt.
3) NRC/HandeLsbLad van 30-l-1 84.
4) NRC/HandeLsbLad van l -2-t 84.

