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0p het moment dat wij dít schrijven - half apriL lgB4 - zíjn voor de
zoveelste lceer de mijnwerlcers in Groot Brittanniä in een felLe stríjd gewikkeld. Er wordt gestaakt tegen de plannen van de regering-Thatcher en
van de nieuwe direkteur van de NatöonaL CoaL Board (Uationale l(olen Raad)
IvlcGregor om een flink aantal míjnen te sluiten ter sanering van de steenkoolindustrie. Er wordt gesÈaakt... o rlââr niet door alle rnijnwerkers. Anders dan twaalf jaar gel.eden, toen de Britse kompeLs als één man de arbeid
neerlegden, zijn er nu mijnen v¡aar wordt doorgehrerkt, mijnen die niet bij
de strijd betrokken zijn. De onderlinge solidariteit van de kompels is geringer dan destíjds, een feit dat men betreuren kan, r:raar dat níetternin
zonder veel moeite kan v¡orden verl,:laard.
Tn 19'72 gaven de konpels uiting aan hun onvrede over het feit, dat
hun Lonen sinds lang zeer sterk r¡raren achtergebl-even bíj de overige arbeiderskategorieän. Onder druk van de basis stelde de vakbond, de NationaL
Union of I'Iineuorkers (NUl4), looneisen. Ðe inwílliging daarvan werd door
iedere míjnwerker als zijn direkt eigenbelang ervaren, de stríjd ervoor
r¿as de zaak van allemaal" De sítuatie nu is volkomerr and-ers.
IIet gaat nu' evenaLs een paar jaar gel"eden trour,rens, niet om een looneis, maar om het behoud van arbeidsplaatsen. En niet om het behoud van alle, maar om het behoud rran sornmige arbeidsplaatsen. De Britse mijnen verschíLlen onderling sterk !üaË betreft technische uitrusting, efficiency en
rendement" Er zijn oude mijnen in oude koLenbekken zoals lrlales, Schotl"ancl,
I(ent en Yorkshíre' waar de bovenste Lagen uítgeput raken, vraar de exploitatie van de diepere míjngangen aanzíeniijk *ã"i kosten meiebrengt en tüaar
een ekonomische bedrijfsvoering Langzamerhand een vrome $rens is ger.rorden.
Daarnaast zijn er, in ïifottinghamshÍre en in de I'tidi.ands, moderne mijnen
die, rveL degelíjk rendemenË opLeveren en naast de oude mijnen in yorkshire
treft men te Selby in dat graafschap zelfs d.e modernstã mijn van GrootBrittanniä aan, díe qua technische uilrusting kan wedíjveren iret de rnodern9Ëe op het Europese vâsteland. IIet is duidelijk dar l{cGregor, een door }{argaret Thatcher aangetrokken Amerikaan, die in Bngeland berucht is gervorden

-2door de manier úraarop hij met de botte bijL de llrítse staalinclustrie heeft
tgesaneerdl
n de moeiaaau funktionerende en met verLíes ruerkende míjnen op
de lÍjst heeft gezet van die rvelke zouden moeten sluiten, En dat betekent
dan dat in de allereerste plaats in Ï¡lales, ín SchotLand, in l(ent, en in bepaalde delen van Yorkshíre niet weinÍ.g arbeidsplaatsen verloren dreigen te
gaan. En juist in die gebieden is de huidige stakíng praktisch al-gemeen.
Een paar .iaar geleden - lfcGregorbrås Ëoen nog geen presidenr van de
National- Coal Board - kwam een si"uitÍng van onrendabel gervorden nijnen oolc
reeds aan de orde, Toer'¡ de IT.ll.ü, e toen nog geleid door Gormley en Daly,
in het gehreer krvam, is mevroun Thatchere met het setrrikbeeLd van de rnijnr¡erkersstakíngen va:r t72 en t74 voor ogen, haasËig geretireercl. Sindsdien
zijn de omstandigheden, zo v¡iL het de regering en de $ational- Coal Board
voorkomen, ín het nadeel van de arbeíders gewíj zLgd, Vandaar dat de oude
saneringsplannen $reer van stal zijn gehaaLd, níeuwe dito zijn ontworpen en
de aanvaL op het mijnwerkersbestaan, aLthans het bestaan van de níjnrverkers in de'oude kolenvel-den, is ingezet.
Inderdaadt in de oude kolenvelden beËekent een sLr:iting van de mijnen
het ergste rrrat de kornpeLs en hun gezÍnnen zou kunnen overkomen. Het gaat
daarbij om veel meer dan bestaanszekerheid. De taak van de koLendeLver op
een dÍepte van zorn 5 ã 600 meter onder de grond mag zrrrâar en afschtnvetijk
zijn, hij díe dat werk van vader op zoon verricht ís, mede r¡eLLicht door
de zwaarte ervan en door de gevaren Ì¡raarâan hij onophoudelijlc is bLootgesteld, vervuld van een zekere trots, een trots ook, samen met de dokr^lerkers en het spoorwegpersoneel., tot de harde kern van de werkende lcLasse te
behoren. In streken als de genoemde blijft niets van dat aLLes over Ìranneer de r¿entelende wielen boven de schachÈen toe stíLstand lcomen. Vechten
tegen de rnijnsLuitingen is dáár níet alleen maar vechten om heË naakte bestaan maar t,evens vechten voor al-1es trat dat bestaan een twijfelachtige
gLans verLeent. Vandaar ook, dat hier maar rueinigen gebruik hebben gemaakt
van het offícíäLe aanbod om tegen een ooprotpremiet van t 20.000 (ongeveer
f 90,000) her míjnwerkersberoep vaar¡¡el te zeggen
In I'lottinghamshire en in de t.tidLan<ls liggen de zaken anders. In de
eerste plaats rverden de mijnen aldaar nauweLijks met sLuítín¡¡ bedreígd.
Daar hangt geen zr¿aard van Damocles dreigend boven het hoofd van de arbeidende bevoLking, die bovendíen, anders dan bíjvoorbeeLd in bepaaLde dalen
van Ilales, niet uitsluítend uit míjnwerkers bestaat. In veLe daLen van
Groot-BrittanniË rnag het droevig rnet de werkgelegenheíd zíjn gesteLd, uítgerekend in Nottinghemshíre en de l4idlands is I t v¡a! dat betreft beter gesteld dan elders in het \Ierenígd KoninkrÍjk en die índustríe die naast de
mijnbouw aanwezig ís, is zware industrie en r¡ie daar ter¡erkgesteld is geniet onder de r¡erkende bevolking nauweLijks mínder aanzíen dan de lconpel".
Dit alLes bet,ekent, clat de mijnwerlcers ín deze gebieden door de saneringsplannen van t{cGregor niet of naurveLijks geraakt r^¡orden. Dat vormt er
ook de verkLaring voor dat telkenmaLe lranneer in cle afgelopen jaren onder
de leden van de ll.U.l,1. een stemming over eventuele stakíngsakties werd gehouden, een gel.íjk percentage v6ör en tegensten¡ners uit de bus kwam" Toen
de Lonen in het gedíng waren, rüaren aLlen in gelijke måte vervuld van de
r¿iL tot strijden. Zodra het om een dreigende mijnsluitíng ging t íepen de
beLangen duideLíjk uít,een. DaË was enkeLe jaren gel.eden nog níet zo zichtbaar, doordat mevrou!ù Thatcher door de knieän gín¡¡ toen de Ii.T.U.l:t. alLeen
maar met, het stakings\Ârapen dreigde, lIu het scherpe zttaarcl uit de schede is
getrokken blijkt niet iedereen aanstonds bereÍd het te hanteren"

-3Er wordt in verband met de jongste Brítse mijnruerkersstaking overigens in de burgerlijke pers een onjuiste voorstelling van zaken gegeven,
die dan welLicht op het eerste gezicht een schíjn van rechtvaardiging bezit, maar die niettenrín vol-komen voorbij gaat aan het $rezen van de zaak.
Die voorstelli.ng van zaken, hier zor,¡eL al-s in Groot Brittanniä zelf komt
erop neer dat de N.U.l{"-president Arthur Scargill aL wat mogeLijk is in
het r¿erk stel"t om de stalcing algemeen te maken en aan de kompels rop te
dringene. Van die voorstelLing van zaken maakt de regering gebruim om een
krachtige propaganda tegen Scargíll en tegen de l\l"U.l'{. te voeren. }Tu is
het steLl-ig waar, daË er binnen de tï.U,l'f" een door Scargíll gedomíneerde
fraktíe bestaat die schijnbaar voorstander is van een r¡eel radÍkaLer optre..
den dan de gematigde bestuurders voor ogen zweeft. l{aar bij Scargill, die
duídelijk pro-bolsjewístísche sympathieän heeft, gaat het veel meer om po*
litieke opvatÈingen en pol"iti-eke effekten, dan om een radikale praktijlc.
Dat deze mijnwerkersstaking het gevolg zou zijn van het dríjven van
een militante vakbondsbureaukratie klopt allerminst met de rverkelijkheid.
Zo 1.'ang er al over mijnsl.uiting wordt gesproken hebben de mijnrverkers ín
hlales, in Schotland en in Kent - Ìraar innriddels inderdaad al enkeLe schachten zijn gesLoten - bij de bond op krachtige tegenmaatregel-en aangedrongen.
Nadat mevrourr Thatcher aL bij het eerste ÌrrapeilBekletter kapituLeerde 1íet
de bond het er verder bij zitten. Dat het toch uiteindelíjk tot een openlijk konflikt is gekomen, is een gevolg van een steeds krachtíger geworden
druk van onder op, üraaraan de bureaukratie zonder geziehtsverLies onmogelijk langer rÂreerstand kon bieden.
Dat de saneringo r^raarvoor MeGregor speciaal v¡erd ingehuurd, op een
enorme rdeerstand van de arbeiders zou stuiÈen, kon een kind zien aankomen
en ,ftras uiteraard iets r.rat ook mevrouvr Thatcher en haar ministers tegemoet
zagen. ]'liet zonder vrees. Vanaf het moment dat zi-j a1-s eerste minister optrad stond het Lot dat ín 174 haar partijgenoot Heath ten deel viel haar
a1s een schrikbeeld voor ogen. De Bri.tse mijnwerkers kraren - dat r,ras de
Britse heersende klasse niet ontgaan - toentertijd succesvoL geweest. doordat ze in groot aantal uit de mijngebieden rüaren weggetrokken om Le gaan
posten bíj elektrísche centraLes en bij bedrijven die op koLenleverantíes
r¡raren aangewezen" Secondary píeketùng noemt men in Engeland dat posten van
stakende arbeíders bij andere bedrijven dan \taax ze zelf r¡erkzaam zijn. Clrndat de heersende klasse terdege beseft urelke gevaren er voor háár uit dat
secondaire post,en voortvloeien hebben sinds het begÍn van de jaren r70 a1Le Britse regeringen er via de wetgeving naar gestreefd dat secondaire posten hetzij binnen de perken te houden, hetzij vol"ledig onmogelÍjk te maken.
In de afgelopen jaren - oncler het bewind van de ConservaËieven dus - heeft
het Britse parlement de 'vakbondswettent van minister |Iorman Tebbitt aanvaard, EvenaLs de wetsvoorstelLen van Barbara Castle en de beruchte Indus'
triaL Relations Aet van de regering-lleath, richten zich die T,retËen veeleer
tegen de basis dan tegen de vakbondsbureaukratie. Dat één van Tebbits ruetten het secondaire posten verbiedt was : al r,¡erd het natuurLijk niet hardop gezegd - ook de vakbev¡egingsbureaukratíe niet onr,¡elgevallig, aangezíen
het secondaire posÈen een strijdmethode is, die in feíte het raam van de
vakbondsaktie verre overschríjdt. Behal-ve dat schreef de nieuwe wetgeving
ook bepaaLde regels voor ten aanzíen van het uitroepen van een landelijlce
staking. De r^ret, - zo steLde Tebbitt het voor - herstelde de 'demokratíet
in de vakbeweging. hlant er diende' eer een landelijke staking mocht worden
afgekondigd - anders dan bij een regionale of lokale staking - a1"tíjd een

"4steÍ¡ming onder de leden te ruorden gehouden. Ook dat r¡as de vakbeweging aLs
zodanig en in het algemeen besList geen doorn ín het oog. tlet zette alLeen
maar een rem op de aktiviteiten van sommige al- te ijveríge flinkset militanten.
Toen nu de druk van de kompels het bestuur van de N.tl"l!. dr,rong om r.rat
te ondernemen, kreeg Arthur Scargill onmiddellíjk nret Tebbitts nieuwe r¿etgeving te maken. Dat de regering, met die uetten achter de hand en bovendien overtuigd dat de ekonomische lcrísis zelf s de strijdl-ust van de zo
strijdbare Britse arbeiders toch wel \,üat zou hebben íngetoomd, cliËmaal met
de mÍjnsLuítingen ernst wíLde rnaken, daaraan víel. niet te twijfeLen. Dat
derhalve een zo krachtig rnogel-ijke legenweer vereíst r¡rerd, vras uonnekLaar.
Daarop werd door de kompels in l.Iales, in l(ent en Í-n Schotland dan ook aangedrongen. Een zo krachtig mogelíjke aktie kon echter aLLeen maar een landelíjke staking zíjn en díe vereiste een sternrning. Scargill had reden te
over om die te vermijden. Hij r.rist nieÊ alLeen dat de kaarten voor wat betreft de diverse koLenbekkens zõ lagen a1-s wí,j hierboven hebben beschreven,
híj wist ook, dat de tondergronderst, het míi"itantste deel van de tii.U.l{.?
als gevoLg van technische verbeteringen en mechanísatie ín de Britse mijnen gedurende meer dan 25 jaar, veel- mínder talrijk waren dan voorheen. 0f
de, volgens de statuten van de bond vereisteo meerderheid van 552 zou r¡orden verkregene was niet zeker. T,lílde Scargill zijn achterban tonen dat hij
toch wel degelijk voor de leden op de bres stond, dan diende hij uiterst

taktisch te

maoeuvreren.
Toen de N.U"}f. de strijd niet meer kon ontvrijken, kondigde híj regionale stakíngen af, waarvoor volgens de wet geen voorafgaande stermning was
vereisË. Hij toonde zich op dat moment - en naar nij aanstonds zullen zien
ook Later nog - een taktikus die, zoals de línaneíaL Tímes op 13 april j.L.
schreefo bepaald niet díende te r¿orden onderschat.
Bleef Arthur Scargill op deze wí.jze volstrekt binnen de perken van de
wet, de kompels bleven dat aLLermínst " Ze grepen, gelijk vóór hen ook al
de typografen hadden gedaan, ondanks het strenge verbod tóch naar het wapen van het secondaire posten. I{oer¿el de nog maar kort, geleden geåiÍndigde
typografenstakÍng had Laten zien, dat strijdende arbeiders wanneer heË rvater hun tot de lippen komt de wetgeving van de klasseví.janden aan hun laars
lappen, r.ras noch de regering, noch de bond op 'n dergelíjk optreden van de
kompels voorbereid. Op de eerste dag van de mijnwerkersstaking trokken de
stâker-s in groot aantal naar het gebied van i:,lottingham en de l{idl"ands. Van
secondørg pieketing r^ras op ruíme schaal sprake en in Yorkshire blokkeerden
ze de grote verkeerswegen. Dat riras íets r¿at, oolc de vakbondsbureaukraËie
niet r¡ensËe te tolereren. Onder druk van de vakbondsLeídíng v¡erd de rregen*
blokkade rnokkend opgehe.ven. Tlet secondaire posten, bepaald niet iets wat
de bond had aangemoedigde maar iets ¡.rat de ltompels geheel spontaan ondernamen, duurde voort.
Toen de secondair postende typografen door een specíaal hof schuldig
waren bevonden aan ü¡etsovertreding, maakte Len ï.í-urray, de sekretarís-generaal van het Britse vakverbond, I'\JC hun duidelijk, dat het afgelopen moest
Bij de mijnwerkersstaking liep het anders. De gang van zaken in Enge?íln,
Land is zo, dat nã zatn schuLdigverklaring, bíj voortcluring van het secondaire posten de betrokken vakbond door de werkgever lcan worden aangeklaagd
en dan tot een aanzienLijke boete kan worden veroordeeld. Tíjdens de typografenstakíng is zo een aanklacht oolc ingediend. Bíj de mij:rwerkersstaking, ü¡aar de overheí-d als de werkgever in deze genacionat iàeerde indus-

-5trie, de aankLacht had moeten índíenen, gebeurde dat echter níet. Ðe overheid f.iet het erbíj, pasËe derhalve de specíaa1 voor dergeLíjke omstandÍ¡¿-

niet tot in de uiterste konsekwentíe toe, orndat díe
overheid doodsbenaurod was, dat dan de mijnwerkersbond r,¡éL met succes een
stemming over een LandeLíjke staking zou kunnen uitschrijven. De overheid
week terug, zoals destijds premier Edward lleath terugweek voor de konsekv¡ent,ies van de InåustniaL. Relatdons Act en zoal-s destíjds een regerinfsadvokaat ter gerechtszitting verscheen om vijf gearresteerde shopsEewards
van de dol¡verkers van rechtsvervoLging en gevangenisstraf te vrijwaren.
llet kan níet ¡.¡orden ontlcerrdl het secondaíre posten heeft bij de jongste mijnroerkersstaking op geen stukken na de omvang aangenomen van het se.condaire posten ín 1972. Tonelen zoals zich destÍjds hebben afgespeeld hebben tot dusver ontbrol¡;en en het stêat ook vast dat de mijnwerkersstaking
van 1984 uiterLijk veel meer voLgens de traditÍonele patronen verloopt dan
die van desËijds. De greep van de bureaukratie op de achterban is steviger.
I'faar niettemin: dat de regering haar eigen wetgeving opzíj heeft geschoven
en haar toevlucht heeft genomen tot Ìrat lrnuppelende klabakken betekent in
ltezen een overri¡ínning van de achterban op de heersende klasse. ßéén overwinning in die zin, dat de sanering van de rnÍjnÍndusËrie van de baan is.
De llatíonal toaL Board zaL daaraan, omd.at de wetten van de kapitaLístische
ekonomie daartoe nopen, bLíjven vasthouden en de vakbond za1, zo verrnrachten wíj, zwícht,en omdat het nog nimmer vertoond is, dat, rvelke vakbond ook
zich op de duur verzette tegen een herstrukturering van de industrie.
Ook de II.U.M. zal- handeLen zoals een vakbond eigen ís. llu de regeríng
ervan heeft afgezien de r,trett,en van TebbÍtt vol-ledig toe te passen, nu zíj
er dus voor ger¡raakt heeft bij de mijnwerkers kwaad bloed te zetten en dientengevolge zoveel als mogeLijk ivas gedaan heeft om de gematigden ín het
vakbondebestuur en de nog nerkenden onder de kompel.s in de kaart te speLen,
nu is als het r.rare alles gedaan om Arthu:r Scargill een vluchtweg open te
laten. Op een gegeven moment zou hij eventueel een sËemning hebben kunnen
gebruíken aLs middel om de schijn te redden en zonder kleerscheuren de r.¡orsteling te beäindigen. Tot de miLítanten zou hij dan hebben kunnen verklaren, dat het niet aan hém maar aan rle achterban zeLf geLegen had, doordat
de vereiste meerderheÍd voor een landel-íjke staking niet aanruezig bLeek.
Dat Scargíll en de zijnen pogíngen in het rverk hebben g,esteld om door
afgevaardigden van de respektieveLijke- afdeLíngen de sinds l97l vereiste
meerderheid van 557" voor een landeLijke stakíng tot 5A7" te laten terugbrengen, bewijst dat hij niet voor cleze vluchtweg heeft gekozen. ?egen het
terugbrengen van het percentage vetzet de rvet zich níeto mits een <lergelíjk besluÍt maar door 2/3 van de afgevaardigden wordt genomen. Het is ook
hierom, dat de línaneí.a'L Tímes Art,hur Scargi.Li een groot talctikus noemde.
Itlatuurlíjk behoefcle de verLagLng van ¡¡enoemd perventâge de vluchtrueg
voor Scargill nog niet af te snijden. !-Iet zou best hebben kunnen r¿eeen dat
de Langduríge staking de míjnwer:kers murï,ü zou blíjken te hebben gemaakt.
AangezÍen zíj noch van de bond, noch van sociale Ínstanties ook maar eníge
uitkering ontvangen en hun bítte::e arnoede slechts via steunlíjsten wordt
geLenigd, zou dat níet verrvonderLíjk zijn geweest, lfaar de lverkelijkheid
is anders: vol"gens de laatste beriehten schijnt Scargill nu reeds toch de
meerderheíd van de ruím 180"000 mijnwerkers voor een aLgemene landelíjke
staki.ng te hebben verkregen. Premíer Thatcher lijkt regelrecht af te stevenen op dat groot soorË van arbeidskonflikt, dat zij altijd heeft tüeten te
vermijden. En r,raL zaL er gebeuren als deze escal"atie ook tot een escal.atíe
heden ontr,rorpen r4retten

-6van het seeondaire posten voert? I,Iat als andere kategoríeän arbeiders even*
eens bij de strijd betrokken ralcen?
i.Tiernand kan de verdere ontrorikkeLing van het konf likt voorspellen. llet
eníge wat zeker is: de strijdbaarheid van de in hun beLangen bedreigde hornpels en hun secondaire posten ber¡ijzen dat oolc achter offícieel" geproklameerde akties het zelfstandíg handeLen der arbeicLers voortgânf¡ vinclt en de
heersende klasse en haar re¡¡ering nog alti-id even machteloos zíjn als in
de dagen van Edrvard lleath. De autonor.ne strijd op de achtergrond houdt zijn
betekenis en bewijst zijn kracht.
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I-Ioe valt het te verklaren, dat in onze tijd duídelijker.Can ooit tevoren de verschill-en in het oog springen tussen de klassernoraal- rJer burgerij en de kLassemoraal van de arbeiders? I{oe komt het dat, zo r{en die ver*
schillen wiL illustrerene de voorbeelden voor het gríjpen 1-iggen? Zíedaar
enkele vragen die zich als vanzelf opdringen naar aanleiding vân hetgeen
rvij in een beschouwing in ons maartnummer over klassemoraal hebben geschreven" Het enig mogelijk.e antwoord luidt naar onze mening, dat liet toenemen
van de zelfstandige arbeídersstrijd de verlcLaring vormt voor hetgeen op
stuk van de moraal- kan worden lvaargenomen"
I,Iat of díe moraal v¡el is? Zcr men haar - r^rat vaak geschiedt - rde stem
van het gevreten! r'ril noemen, hebben ruij daar geen bezrvaar tegen, rnits er
maar onmiddellíjk aan wordt toegevoegd, dat díe zo¡genaamde stem volstrekt
niet onveranderLíjk hetzelfde verkondigL en dat het zogenaamde gerveten de
éên ieËs infLuistert Ìrat. de ander ronduit tgewetenloost noemt, al naar ge'lang van hun respektievelijke må.atschappelijke funktie of positie of al
naar gelang van de maatschappeli-ike verhoudingen rvaarin zij zich geplaatst
zíen"
De moraaL ís een maatschappelíjk verschijnsel en is van maatschappef.ijke oorsprong. zíj is: het geheel- van de in een bepaalde klasse feite*
lijk geldende zedeLijke normen en heersende. geruoonten" An¿lers gezey,ð,: <iatgene I¡Iat als goed, dan r¿eL als krvaad wordt beschourvd, is niets anders dan
datgene wat de beLangen van een bepaaLde groep of lcLasse dient of schaadt.
Nog nauwkeuriger geformuleerd: het zedelijke, goede, geoorLoofcle, is dat-
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a 1g erne êD, nietdatr,¡at ineenbijzonder

ge-

val , voordíegroepof lclasse in
rlusnietvoor
haa r ?, ehee1,
sl-echts enlcelen van haar leden, nutrig is.
Zonderbewust overleg, door een o nb etru s t proces, dat<T.oorde
maatschappelijke verhoudingen en t,egenstellingen op gang gebracht wordto
krista.l-liseren rle morele maatstaven en normen uit" In een primitieve såmenleving heerst een andere moraal dan in een ontr,rikkelde maatschappij, in
een ågrarische een andere dan in een industriäle. Trlanneer er bínnen zotn
samenLeving standen zijn of - in een latere fase - klassen l), houden de
heersenclen er er andere noraal op na dan de onderdrukten"
I{et valt nieË te onÈkennen: de feodale arlel beschourvt zijn priviLeges
a1s een normaLe zaak en zedelijlc geoorloofdr voor cie horige boeren daaren-
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tegen zijn de rheerLíjke rechteno heÈ grofste onrechÈ. op de keper beschouwd echter is het allemaaL een tíkkeltje gekompliceerder. De riád.er ín
zíjn versterkte burcht en met <ie krijgvoering afs zijn professíe en specíaf-iteit, verleent-oorspronkelijk gewapenderhand of binnen de nuren van zijn
sterkte bescherming en veiligheid aan de landbour,r of veeteelt bedrijvenåe
bevoLlcin¡1 van het platteland" Ile ridderschap ontleent dâ"áraan bepaaLde
rechten. Zolang; een dergeLijke arbeídsdeling * gezíen de op dat moment be-

staande produktíekrachten en de daarmee samenhangende rrroduktíeverhoudíngen - als de enig mogelijke en derhalve als logisch en nâ.tuurlijk verschijnt, vrordt het rrechÈt van de. heer nauwelijks als tvoorrechti, laat
staan als onrecht beschound" Pas v¡allneer met de uitbreiding van de handel
êÍtr aLs gevolg daarvanr nec de opkomst. van cle steden en van een sËedeLijçe
burgerij' meË de onttrikkeLing ook van nieurue produlctielcrachten, ..r, ,tri3"
derde stand geboren wordt, r¡erandert aLles
De adel- verlíest zijn oorspronkelijke maatschappeLijke funktiee maar
r¡ordt juist daardoor tot datgene ïrat haar aLs volwasien, volledíg gevormde
lclasse lcenmerkti een parasitaíre st.and, die vail4rege het pure toevaL van
zíjn adeLLijke geboorte het morele recht op uitbuiting en onderdrukkíng opeist, r^¡aardoor een posítie lcan r¡orden gehandhaafd, di¿ haar sociaLe nui en
betekenis sinds lang verloren heefË en dientengevolge de maatschappelijke
vooruitgang remt. Als het zover is gekomen steekt haar moraaL heeL duiåelíjk scherp kontrasterend af tegen díe van de produktieve lclassen ín ¿e
maaEschappíj: de boeren en de in ruording verkerende bourgeoisie 2).
Uit deze beschrijving kan men zienu dat de noraaL zich v o r m t en
zícg o n t r¿ i k k e I t naarmate zich de respektíevelijlce klassen vormen en ontwikkelen. De moraal is bepaald niet onveranderlíjk, niet statísch. Ontstaan er nieur¿e icLassen - en díe ontsËaan r+aarachãig niet van de
ene dag op de andere, integendeel zijn altíjd het resultaat ratt u"r, langduríg maatschappelíjk proces - dan onlstaat ór ook een nieuwe moraal-. Ì.faàr
deze ontstaat vanzelfsprekend geenszins lcant en klaar 3). Heeft zoen nieurve klasse echter eenmaaL duidelijk de voor haar lcarakteristieke kenmerken
verkre¿¡en, ís de sociale.groep waaruít zij zích relcruteerde verdrvneen, dat
r,riL zeggen maatschappelijk ten onder g."goàn, dan tekent zich ook 4e o|"ur",
bij die klasse aLs kenmerk behorende noraaL ín mín of neer definitieve
vorm af, hoewel nog lang niet aLtijd onder aLLe omstandigheden even duirle-

lijk.

De klassemoraal van de arbeiders is tegelijlc met hun klasse ontstaane
19?1" de burgerlijke moraal ontstaan is toen de burgerij ontstond. En ge-

lijk de burgerlijke moraal, die zwak ontwikkeld. rrras zolang de burgeiij
zelf nog zwak was, zo manifesteert ook de kl-assemoraal van de arbeiderã

zich aanvankelijk naurvelijks en ze7.f.s dan nog zrvak op momenten dat de tegensteLling tussen proletariaat en bourgeoí.sÍã zich bãgint toe te spitsen.
Het, is
_niet de prol-etarísche moraal die de arbeÍders dã kLassenetrijd doet
aanbinden'
maar het is de - uit bittere noodzaak geboren - klassenãtríjcl,
rvaarbij aLs het rìIare,een schijnr,ùerper op de gegeven maatschappelíjke t"["ástellingen wordL gericht, vraardoor zich de pioletarische *otäãr ontwittãlr.
Deze moraal is heel r^¡at. anders dan de rnoraal vân lrevolutÍonairenf die eenmaal door Trotzlcí met goede argumenten op uítstekende wíjze r,rerd, verdedigd 4)' maar díeaan o pva r t ing en is gekoppel-d end,ieniet, zoalsTrotzkÍ deed, verwardmagr,rordetr*ei
k 1a s s emo r a a 1 die
"en
aan socíale verhoudíngen is gebonden,
Zol.ang of zodra d.e arbeiders opt,reden als de stoottroep voor of het

-BverlengsÈuk van de burgerl-ijke klasse, stâan zij aLs vanzeif en logischerwijze ook (nog) st-erk onder <le invloed van de een of andere vorm van de
burgerlijke moraal- en is de moraal die heerst de ¡noraal van de heersen<le
klasse op analoge wijze als - wat echter íets geheel anders betekent - de
heersende ideeän de ideeän van de heersende lilasse zijn" ZoLan¿ rle zoge.rnaamde 'arbeidersbeweging' in wezen een burgerlijke bewegíng ís, die al-s
tarbeidersbewegingu ís vermond en vaak zelfs voor cle naast betrokkenen vo1strekt niet a1s burgerLijlce beweging te herkennen val-t, zolang manífes-.
teert de kLassemoraal van de arbeicle::s zich nog even onzuiver als het
icarakt,er van die bewegiug is. Zuiver treedt de proletarisc.he rnoraaL eerst
dan tevoorschijn T¡/anneer de burgerlijke emancipaEie van de arbeiders Ís
voltooid en hun eigenlijke bevrijding aan de orde lçomt. Ðat betekent, dat
de proletarische moraal zich des te duidelijlcer vertoont, naarmate de klassenstrijd van de arbeiders een zelfstandig, een autonoom karakter aanneemt,
Dat de voorbeelden van een typische klassemoraal in de huidige tijd
voor het, grijpen liggen, kornt hierdoor dat er in toenemende mâte sprake is
van zelfstandige strijd e.n bij zelfstandige strijd duidelijker dan ooit tevoren in de geschiedenís zich datgene opdringt, wat voor de strijdende arbeiderskLasse in haar totaliteit nuttig en van betekenis is. Echte staaltjes van klassemoraal tioen zíct- d,-aãrdoor veelvul.diger voor, dat er door de
arbeiders hoe langer hoe meer zélf over hun eigen aktie worclt beslíst, dat
zij hoe langer hoe minder a n d e r e n over h u n strijd laten bedisselen. En naarma.te de zelfstandige aktíes toenemen ín kruantiteit en r.re vaker door de proletarische moraal worden getroffeno doet zich clat alles aan
ons voor als een veranderj.ng in k r¿ a I i t e í t
De minachting, di.e in het begin van <le l9e eeuw de rnachínebestormers,
in het rnidden van die eeur,¡ de Silezische r,üevers voor de burgerlijke eigen'dom koester<leno doet nj.et onder voor die r.relke ín 1972 de Britse mijnvrerkers voor het kapitaaLbezit err cie burgerlijke rechtsorde toonden" Zij doec
evenmin onder voor de minachting die de Bel.gische en Franse staalarbeiders
de afgelopen jaren en ook nog zeer onlangs voor de publieke eigendom aan
de dag hebben gelegd" Er is \arat betreft de daden of de intensiteit van de
gevoelens aangaat weinig verschil tussen vroeger en nu, IIet verschil zit
hem ook niet hierin dat vroeger n:inder krachtig bijvoorbeeLd tegen onderkruipers zou.t'rorden opgetreden, minder vaak <le burgerlijke rechtsnormen
zouden zíjn overtreden" Het verschil zit hem trierin" dat hetzelfde thans
vaker gebeurt i n e e n a n d e r lcader, waardoor het een ander accent krijgt" In dat andere'nader en met clat anclere accent krijgt dezel-fde
klassemoraal die aL zo oud is als de arbeiderskl"asse zelf, voor de heersende klasse opeens een veel dreigender karaktern op eendere wíjze al-s de
zeLfstandige klassestrijd de bourgeoisie veel bedreigender voorkomt dan
traditioneleo door vakbondsbureaukraten of politi.ei geleide akties,
Idie meent aan dír alles te moeten Lwíjfelen legge zíjn oor te luisteren bij het ondernemerdom. In die kring rüeet merr - aL zegt men het niet
altijd hardop - vrat men aan de vakbeweging ên aan de politieke parti.jen
heeft en dat zíj een r¡itstekend instrument vormen om de arbeiders onder de
duim te houden" In de kring van het ondernemerdom r,reet men ook '- en daar
klaagt men voortdurend luide over * dat de arbeider van nu ánders is dan
zijn vader en zeker anders dan zijn grootvader i.n die zin, dat híj níet
langer pikt, wat zij zelf r¿el pikken moesten. llaar de arbeider \,'an nu ís
niet daardoor anders dat hij een andere moraal zotr hebben gekregen, hij
pikt het niet langer en hij is anders dan de ¡net de pet in de hand staande.

-9grootvaderr doordat hij de leerschool r¡an de hem opgedrongerr zeLfstandige
stríjd heeft doorJ-open en nog dagelijks doorloopt.
De arbeider van voorheen, dacht, hrat de patroon betreft î'Vemak nq,e!t'
maar hij paste er wel voor op, dat híj niet Líet blijken r.rat híj dacht. De
arbeÍder van nu Lãát de patroon eenvoudíg verrekken, Dat is géén verschiL
in opvatting, het getuigt evenmin van een anclere moraal, het is een ver-

schil voor
l)

Trrat

betreft de praktijk.

Een stand is r¿el altijd een klasse, maar een klasse ís l-ang
niet altijd een stand. I'te[ <le af schaffing van de standenmaatschappij zíjn de lclassentegenstel-Lingen niet verdwenen1, zí-j

hebben een modernere vorm gekregen.
noemen híer alleen maar cle boeren en de in opkomst verkerende bourgeoí.síe om de dingen niet te ingewikkeld te maken.
Tn de eeuüren echter rüaarvan hier sprake ís bestond er in sommíge streken - in Vlaanderen bijvoorbeeLd * ook nog zoiets
al-s de aaÃzet tot wat men hetzíj reeds een textielproletariaatrhetzij de voorloper claarvan zou kunnen noenen" Aan ons
betoog doet clat feit in het geheel niets af.
Als voorbeeLd hoe de moraaL verandert als gevoJ-g van de maatschappelijke veranderingen en paralLel met de opkomst van een
nieuwe klasse ín de samenleving, zij hier gehrezen op de veranderde opvattíngen omtrent de kapitaal-rente. In de vroege
middeleeuv¡en rverd het nemen daarvan door de r.k, als ttroekert
moreeL veroordeeld. De rente werd daarentegen aLs r¡el degelijk geoorloofct beschour¿d in het licht van de protestantse
(ín het bijzonder de cai.vinistische) moraalLeer of ethíek. De
verbreiding van deze protestantse ethiek ging in het algemeen
hand ín hand met de opkomst van het kapitalisrne en omgekeerd,
I{et is niet verwonderLíjlc dat in het algemeen juisr in protestantse landen het kapitaLísme zich heË eerst en voorspoedigst ontwikkeLde; het is niet verwonderlijk, dat waar het

2) I^Iij

3

kapitalisme zich ontplooíde het protestanüísme verbreíding

vond.

4) f,. Trotzki, Uz,m moyaaL en rje onze, Amsterdam 1946, - In deze
begin t938 geschreven brochure erkent ?" r¿eLiswaar de rÍaat-'
schappelijke oorsprong vân de moraaL, rnaar hij trekt daaruit
alLerminst de konsekwentie.
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Israälische troepen hebben de woningen van de víer Palestíjnen, díe
13 april j.1. een bus kaapten, mer de groncl geLijk gemaakr" Zoal-s

vrijdag

vier kapers bíj de bestorming van de bus gedood. Voor
de Isratilische machthebbers iúas dat niet genoeg" A1s represaí1le moesten
de famílieleden der kapers het ontgelclen. Die rverden uit de rvoningen verdreven, waârna de huizen vakkundig werden vernietigd" Iloe noemden Íüe een
dergelijk represaiLle-optreden der nazíe s tÍjd.ens cle bezettingsjaren ook
weer? Inderdaad; fascistísche terreur.
men l^reet werden de
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spLitsing uan poLöt;deke partdien ds dikwdiLs l;e uiiten aan het fedt" døt beíde gv'oepen hetzeLfde uiLLen.

De

in de eerste. van zijn "Brieven
aan tn jonge sociaList" in tDe Volksgazetr vâft

KamÍel Huysmans

l4 juni

1939.

Het naar onze smaåk besÈe opstel in de bundeL llet uev'bLeekte i.deaaL
is daË van Luuk Inlijmans, hreÈenschappelijk medewerker sociologie aan de universiteit van Amsterdam. FIet is het enige van de zes bijdragen dat zich
werkelijk bezig houdt, niet met datgene wat hun gemeenschappelijk onder'
werp héét te zíjn, maar met dat, wat hun onderwerp in feite ís. HeÈ is s,eí'n de Nederlandse
rir;ld De Linkse stromíng, de ondertíte1" VLeugeLstriid
rlinkse stromingr moet
sociaaL-d,emokyatie maakt ãuidelijk" dat het begrip
worden opgevat in zeer beperkte zin, namelíjk aLs niet meer darr een opposíËionele rninderheid. Uit hàt chronologische en systematische betoog van {di.jmans b1-ijkt, dat dergelijke minderhedeno die telkens r.reer optreden binnen
de sociaal-demokratische partíj, ook dan wanne.et ze op een gegeven moment
buiten die p a r t íj komen te staan, niettemín bínnen de sociaal-demokratische b ewe g ing blí"jven" l{ij konstateertniet alleendatdeoppositie die in 1909 op het buítengewoon kongres van Deventer buiten de
SDAP raakt en vervolgens als afzonderlijke partij optreedt, géén nieur+
f de beginsei-prograaaanvaardt. Hij kc¡nstateertook,
maar hetzeL
dat a1le volgende opposities in fei.te niet zoveel van deze en vån elkaar
verschillen. l{íj onderstreept daarmee aLs het r,rare de kernachÈige woorden
van de bekencle en voorâanstaande Belgische socíaaL-demokraat die r"rij hier-boven hebben geciteerd.
t'len kan rlit alles tot de verdíenste van Irrijmans' beschouwing rekenen,
maar men dient er zich dan wel rekenschap van te geven, dat het daarbij om

verdienstegaat. Inhet landderblindeniséénoog
een r el-at ieve
van tkoningt Uijmans moet tEorden vastgesteld, dat
aanzien
koning. Ook ten
aie tiitiek op de sociaal*demokratie díe wij i.n onze voorafgaande artiicelen l) alsde wez en1 ij ke hebbengekarakteriseerd, volstrektbui*
ten zijn gezichtsveld is gebleven" Tot welke konsekrr¡enties dat onvermijdelijk móesi rroer"tt valt ò"a" bijzonder duirlelijk le zien aan <lie - overigeus uítermate beknopte - passage waariri hij over de gebeurtenissen van noehet zi.ch toespiËsen
vember l9!B komt te spreken" Daarin heet heÈ, dat bij
van de sociale spanningen... de geradikaliseerde Troelstra de r.roordvoerder
van de }ínkse stiomingt r¡/as en dat hij rvooral vraagtekens zeLte bij de
waarde van het parlement.arisme'.
llet een dergetijke mening

staat

T,Iijmans

I) Voor deze art,ikelen zij verwezen naar
januari, februari en maart 1984,

alLerminst alieen. Dr" I{"J.
"Daad en Gedachte" van

il
Scheffer, die over november I lB de uítvoeríg.ste en gedegenste studÍe heeft
geschreven, beschouwt TroeLstra als íemand díe 'rverkelíjk revolutionair
wast en die tin de SDAP duidel.ijk iinks stoncl opgesteldr. Bn ook Scheffer
spreêkt over Troelstrars tgeringschatting voor het parlementaíre werk, die
zijn optreden ín november t918 heeft beinvloede 2). In een recensie van
Een halue eel.{þt 'üqn. striid - de autobiograf ie van Troelstra¡s partíjgenoot
J.H. Schaper .. heeft lÌenri Polak eveneens gerept van lroelstrars rmínachtíng voor-het parlementarismei en hem in één adem eeen voortreffeLijk parl.ementaríärt genoemdo De verklaríng voor deze Eegenstrijdigheíd moet volgens Polak ín Troelstrars ldualistisch r,rezenr r*rorden gezocht, in het feit,
dat er bij hem t twee zielen in éón zieï' huisden, hetgeen tevens de oorzaak zou zíjn geweest dat hij de echte grote 1-eidersgaven miste 3).
Bij 'de wezenl"íjke kritiek op de sóciaaL-demokrãtier vrordt een geheel
ánder oordeel omtrent Troelstra aangetroffen. Daar wordt het duaLísme dat
Troelstra doorLopend heeft gekenmerkË, geenszíns betr¡ist. Þlaar in EegenstelLing tot uat Polak heeft opgemerkt, wordt juist dit duaLisme beschour,vd
als de belangrijkste eigenschap die hem tot de aangerirezen voorman van de
SDAP maakte. Deze partíj innners kon alLeen maar rvorden verpersoonlijkt en
vertegenwoordigd door iemand die vanwege zijn dualisme aan een progressiefburgerlíjke partij de schijn van anti-burgerlijkheid kon verLenen; íemand,
die zich door zijn duaLisme zoweL voor de ene als voor de andere vLeugel
aanvaardbaar kon maken; iemand, die al naar gelang van de maatschappelijke
of politieke behoefte, lÍnks dan wel rechts van het midden stond; iemand
díe derhaLve niet rauiaelíjk línksr, maar ín het centrum zich bevond.
Anders dan Schaper dus, dÍe ín zijn me¡noires tot de konklusie kwam,
dat Troelstra aLs partijleider Iniet deugdet, ziet de !ü e r k e L ij k e
'Linkse stromingt, Ìraarvoor ldijmans c.s. geen enkel oog hebben, in Tioelstra de voor díe funktÍe meest geschíkte figuur, die dienrengevoLge de positie heeft verhrorven die hij bekl-eed, en ondanks herhaalde kritiek uit de
eigen gelederen bijna onafgebroken behouden heeft. Dit betekenÈ bepaald
níet dat deze twerkelijk linkse stromíngr - als men die term tenminstà gemakshaLve gebruiken wit - over Troel.stra miLder of gunstíger zou oordelen
dan schaper, vlíegen of Polak. Het betekent, dat zij de vraag of hij voor
het parLement en het parlementarisme nu weL of geen mínachting koesterde
van zeer ondergeschikte betekenís acht en niet, zoals lfijrnans, in die richting de verklaring voor zijn optreden zoekt, rnaar dáárin dat de SDAP pol-itiek gestalte gaf aan de wensen van heÈ vooruitstrevende deel der bourgeoisÍe, dat het oog gericht híeld op een modern kapitalisme en de daarmee onlosmakelijkverbonden po I i t i eke
emancípatíe vandearbeidende
kl-asse. Die polítieke oftewel i:urgerlijke emancipatie had níets te maken
met de sociale bevrijding der arbeídersklasse oftewel- de opheffing van cle
loonarbeid die zowel voor de SDAP als voor de linkse oppositie binnen haar
gelederen nímmer meer dan rn propagandistische frase üras en die hoe langer
hoe mínder en tensl-otte in het geheel níet meer van stal werd gehaal.d.
Dit verschíl tussen <le politieke en de sociale emancipatie van de arbeídersklassee de omstandigheid dat de twezenLijke kritieÈ op de sociaaldemokratÍee des te scherper vorm aanneemt naarmate de eerste haar voltooi2) I{"J" Scheffer, Nouembey 19L8, Arnsterdan 1968, bLz. 242.
3) Henrí Polak, Sehapersî autobdografie" De soeíaLí,stisehe gidso
jre. 1934, bLz, 212,

12ing nadert en d u s de tweede aan de orde komt, ontbreekË in het opstel
van l^Iijmans zo goed als in r¡elk ander opsteL van de bundel die wij bespreken. 0ók op de aehtergrond. I,lijnans konstateert ergens uvaagheidr omtrertt
de z,g. 'soeialisatie van de produktíemiddelent bij het (eerste) Sociaal
Demokratisch CenÈrum in de PvdA" Dat die vaagheid onvermijdelijlr r^ras doordat dit Cent,rum índerdaad sociaal-demokratisch ¡¡as, dat rril zeggen een samenlevíng voor ogen had waarin de produktiemiddelen niet door uvrije en gelíjke producentenr rnrorden beheerd maar door de staat, zich derhalve in clít
opzicht noeh van de PvdA z'e1-f , noeh van andere oppc'sitiegroepen verschiLde,
komt helemaal niet uit de verf . l,Iijmans geefc rvel een zo volledig mogelíjke opsomming van aL1e splint,ers die in de loop van de tijd van de sociaaldernokratische stam gekomen zijn, maar wat men tevergeefs bij hem zoekt is

een soc ia 1e analyse. llij beschrijft- telkens inmaarr,reinigeregels -de po 1 i t ieke
standpuntentenaanzienvanbondgenootschap'pen, pacifisme, international.isme, kolonialisme of tlinkset samenvrerkíng,

hraarover cloor progressíeve íntellektueten onderling op heel verschill.ende
wijzen wordt gedacht. Idijmans houdt zich in feite niet bezig met de nuatschappelijke kloof díe de bedoelde groeperì van de arbeiders en de arbeiders op hun beurt van deze groepen scheidt. De arbeíders spelen in het opstel van laTijmans geen enkele, in de hel"e bundel nauwelijks een ro1. ì"len
kan dat de zwakte van Ilijrnans noemeno met evenveel recht de zr.rakte van die
tlinkset stroming râraarover hij het heeft en rnraartoe hij zic.h beperlct"
A1-s ltrijmans het over de groep rond het b1.ad De SoeiaTist - de latere
OSP - heeft, dan schrijft hij, dat met haar uittreding uit de SÐAP na he!
Ilaarlemse kongres in 1932 ede linkse stroming in die SDAP danig ineengeschrompeld is.' tDe politiek van doorbraak naar het midden in politieke en
socíaLe zint, zo 1^aat hij daar onmiddellijk op voLgen, 'r¡ínt het ín de
loop van de jarerr f30 zonder hefti.ge tegenstand. I Vandaar, zo konkludeert
lrij, dat r ín 1937 tret be-ginselprogranma (van de SDAP) van marxistÍsche rriÈgangspunten wordt gezuiverd... De na de oorlog gestichte Partij van de Arbeid verroont deze tendenzen in versterkte mate".. t Zíehier wederom de on.
juiste beschrijving van het ontwikkelíngsproces, die a1le opstellen van de
besproken bundel als teneur met elkaar gemeen hebben: de teneur van een
aanvankelijk welishraar geståge maar nog Langzame, na de tr¿eede r¿ereldoorlog snelle tverburgerlijkingt van de sociaal-demokratie TÀraartegen dan de
door iedere auteur op zijn of haar wíjze geschetste 'linkser stroming zich
zou hebben af.gezet. Ì,Îaar er is geen sprake van een tverburgerlijkingt omdat de sociaal-demokratie van haar aanvang af een burgerlíjke beweging is
ge$reest. Slechts bij een hóógst oppervlakkige beschouwing kan 1t beginselprogram van de SDAP rmarxistischt r,¡orden genoemd. l'Jat er in 1937 uit haar
Leids program van l9l2 r¡erd verwijderd, waren geen 'marxístische uitgangspuntene, doch was de aLlerlaatste rest van een "rnarxisLischer schíjn.
In l92l verkLaarde Troelstra, dat tde sociaal-demokratie de stoot
heeft gegeven tot de sociaLe hervormingspolitiek van d.e bourgeoisiet 4) '
In feite hebben bepaalde kapitalistische ondernerners met ciie burgerlijke
hervormingspolitiek een begin gemaakt omdat zíj een maatschappelijke noodzakelijkheid werd. ìlet is die maatschappeLijke noodzakelijkheid v¡aaraan de
soeiaal-demokratie haar ontstaan dankt en die haar parlementair beleid be-
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r3 paaLde. Toen de hervorming van het kapital.isme min of meer tot stand was
gebracht, f.iep niet alLeen de treroische periode van een parti.j al"s de SDAp
ten einde, maar verloor ook de binnen die partij opererende ãppositie aan
betekenis. llaar ro1 r¿as uitgespeeld toen het niet l-anger nodig was de partij aantrekkingskracht englansvoor een bep aaI d- totdearbeiàerskLasse behorend - elektoraat te versehaffen. zíJ bour¡de zich een nieuwe
facade, r¡aarachter haar inrniddels bij de tijd aangepast burgerlijk rüezen
schuilging, gei.ijk in haar begintijd - zoals Saks voor m.ur ã"n tácirtig jaren schreef - rachter de mantel harer nederigheíd'? zich het nog hoogst-piimitíeve kapitalisme verborg 5). De PvdA., aldus schríjft I'Iíjmanã terãcnt,is
een parËij waarvoor een rLinkser oppositie een bedreíging ís gaan vormen,
daar zíj de partij minder of in het geheeL niet meer aanvaardbaar maalct
voor de (onontbeerlijke) koalitiepartners.
Over de tlinkset oppositie zéLf tensLotte maakt i^Iijmans <ie juiste opnerking, dal zíJ geen figuren van kwaLiteit, geen rlternatieve leideis
meer voort,brengt. over de oorzaak zwijgt hij.
zomin aLs hij oog voor de
werkelijke linkse stroming heeft, zomin heeft hij oog ,roor ã" almaar aan
betekenis wínnende zelfstandíge arbeidersstrÍ.jdl de strijd van een klasse
die haar eigen boontjes dopt en zê1-f. besLissingen neemt, buiten alLe Leiders om, üta¿rraan zíj geen behoefte neer heeft. Het zijn niet enkeL de zojuist geschetste omstandígheden, het is evenzeer die zelfstandige strijd
die de verkLaring vormt voor het verval van de zogenaamde t linkervleugelì,
l4aar het is een verkl.aring die in Het ueybleekte ì,deaaL onrbreekr, ãe1fs
dâât, waar zíj zích, naar we nog zullen zien, schier onr,ìreerstaanbaar opdringt.
5)
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ttOp een'mooíe voorjaarsdag",
zo schr:eef het Franse dagblad Le Iulonde
een aantaL r¿eken geleden, u'leelc het alsof Líssabon oprees uit de <tood. Iiet

de 25e apriL 1974.,." Overal ter r¿ereld brachten de kranten het grote
nieuws. Daarna kon men in grote en ín de kleÍnste blarJen de versLag"t t*zen van al diegenen die zich naar Portugal hadden gehaast om er getuige te
zijn van een níeurse revoLutíe, een feestelijke ditmaaL. l.iatrczen en soldaten reden met rode anjers í.n de loop van het geweer, bovenop tanks en ândere militaire voertuigen de portugese hoofdstad binnen.
De stríjdkrachten, beu van de koloniale oorlogen die het fascistische
regiem jaren achtereen en zonder dat enig beslissend rnil-itair succes werd
behaald in Afrika voerde, maakt,en een eínde aan een diktatuur die op luttele jaren nâ een haLve eeurr had geduurd. Jonge idealísten, afkomstig uit
Duitsland en Frankrijk, Italíä, Nederland en diverse andere Europese landen, kwamen zich vergapen aan het schouwspel- van opgewonden maniiestante.n
op de PIazza da Rossio en spraken met breed vertoon van geestdríft over de
¡nras

t4^
revolutionaire koorts di.e Portugal zou hebben be'¡angen"
I{un enthousiasme r,¡as des te groter naarmate ze mínder geliinderd rverden door het inzicht, dat een revolutie in rie eerste plaats een omllente'lingvande p r o du ls t í ev er ho ud i n g en í.s" Dat deaanvoerom
ders rler Portugese militairen openlijh verklaard hadden, dat zij'juist
een revolutie te v o c r k o m e n I in de gebetrrtenissen hadden ingegrepen, deerde hun weinig " ?.e rraren er on.kundig van en ze bleven er onkundig
van, ondat feiten wel de láátste 'Jingen i¡;arcn TrrÉr-ârvoor ze zích interesseerode
den. Ze spraken over l'oi:tugal , zoals ze, eerder hadden gesproken over
trode
tiode
trevolut:icnaire
rode oktobert, het
Boliviär, het
ChínaT, het
Cubat of het "Chíli van Al-lende'. fIeL éên nã hel- anrler uiLeraard en zich
telkens vastkl-ampen<i aan eelr nieuw lich.telnd voorbeeld rvanneer de glans van
het vorige r\ras gecloofd. Over ¡ie arbeiders en hun strijd, in Rusland of ín

China, in Chili of .- om ons hier tot Portugal- te beperken - op de scheepswerf Lisnave, bij de Porlugese posterijen, bij de lucirtvaartmaatschappij
TAP en bij vele andere bedrijven, spralcen ze weinig en alrs ze het t'rél deden, dan toch zeker niet om daaruit konlcl-usies t-e trelcken voor qral- beÈreft
het klassekarakter van de Portugese sanenleving ná die beroemde 25e april.
De zogenaamde rAnjerrevolutiet wás geen revolutie. Tn welke richting
de Portugese strijdkrachten en de Portugese politici zich ook bevrogen, cp
geen enkeL tijdstip overschr:eden ze de grenzen van de burgerLijke samenleving. Dat was ook niet r,rat ze beoogrien en wat zct r+é1 beoogden kon T.Iorden
vastgesteld, lang voordat de geestdrift \,/as verflaur¡d err de roes voor een
tikkeLtje nuchterheid tracl plaats gemaakt. Een tikke.l.tje zeg¡¡en r^rij. I"rant
tien jaar na die 25e april. en bij cle herdenking ervan door vrijwel alle
zLchzeLd respekterende bladen, is van een 6chte a.nalyse nog altijd bitter
weinig sprake. Iruniddels zijn de an.jers van clestijds a1 lang geled.en verr¡elkt. ïIet Salazarisme is verdwenen in Portugal, maar het kapitalísme bestâat er nog al.tijd. Sorns neemt rle klassenstr:ijd er hoogst interessante,
want zelf standige vormeü. ¿ìan. Maar d.aa.rover zrvijgen <le enthotisiastelingen
van toen in alle t¿ilen.. Hun desill.usie i.s míns';ens zo grcot als hun naie''¡iteit en op Portugal houden ze Ïrun blikieen rriet langer gericirt. l{aar over
de schok die ze ondergaan hebben zijn ze a-J. lang tleen" De Portugese kapiteins lieten ze aLs: eer: ba-ksteen vallen. lla Otelo de Carvalho is l,ech I'Iale.,
sa hun nieuwe hel<í geruorden" Dat deze, evenals de Portugese 'beweging van
de sÈrijdkrachtent, de strijdende arbeide.r$ tot b.et staken vån hun strijd
trachtte te bewegen en ber:eici was tot sêmenv/erking met een arbeidersvijandig regiem, dat is een 'kleinigi:eiciÎ, die er r¡oor hen die niet te veraa*
digen behoefte âan tLj-chtende voorbeelden! hebben uíteraard niet toe doet.
Zoals o¡rgemerkt: de anjers zíjn 1.ang geleden verr.relkt; hé61 1-ang geleden al zelfs. De herdenking van de gebeurtenissen van tíen jaar geleden is
zoweL in Portugal zelf ai.s daar:buíEerr een zobere aangelegenheid ¿leweest"
Alleen de kranlen hebben aandacht geschonk.en aan de zogenaamde revolutie,
die geen revolutie wás" i.TatuurLijk haclclen de naieve idealisten dat inmiddels ook gemerkc" lfaar veel. tijd om daar lessen uit Ëe trekken hebben ze
zich niet gegund. Dat ze het vandaag d¿rarvoor nog te drult hebben met Ldalesa zouden we niet durr¡en beweren. I,Ie menen Èe observeren dat ook de belangstellí-ng voor hém verf laur,rt. Het r'¡ordt õcht tiid dat de idealisten zich
ÌÀreer aan nieuwe voorbeelden te goed doen. ifât denkt u \.14n het naar modern
kapítal-isËische verhoudingen cp weg zijnde Nicaragua. ...?

