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' I#T' O?MERKÉIJJKSTE en interessantsté bij d.d gebeuzteni.ssen rond het Utrecht-
se bedrijf' 'van tJerkspoor n.í. j.s d.é houd.ing van de vakbeweging. Toen daar o'p
lroensdag 12 oktober des norgens on half negen 2!00 maJ1 d.é arbeid nee:rlegdén,
spreekko4en van ontevreden perso4eelsleden werd.en gevonnd. en een aantal hefti-g

. verontwaardigde stakers schreeuwend de vergadeilng van d.e .OndernemihgÉraad bi4-
nend,rong.j toen gëschiedd.e dat alIes. . spontaan. eir zeker nlet op aansporing van d-e

Al,genene ,.NeèerLel]dse Meta,al Sed.rijf sbond , of wel"ke organisatle dan ook in
dxijfsta"h. . nDe 'vakbond.àn" , zd zei even latei d.e heer Van Montfooït, se s

l.van de,9nd.erneàingsraad, tot d.e in één d.er. kantines ,VerZamelde stàkeis, rl
. qmèat- ale èirectie... 4ret handelt d.

d.e-. evqnd. daaróp d.e AN-MB:d.istflctbes
aEers elevisieÉöhefio velscheg4,
.heer foort i-n voorzichtige bg-
geen riÍe] oyeq beStaaà, da!.h{
en ó r'de hciud.ing d.ér d.iiécïie

geen goed woord. over had.. Eíj noend.e die houd.ing rondweg rreen schand.aalrr.

, .: Van di-e.houd,in8 en van d.e nentalit
aar.r de dàg Ieg{.e ervoei de telarisie§ke
merkend. ptqaltj.e, De , sa.menstellexs van
doen opvallend goed.. hun best gedaan on

.. sBo ox_--Utreeht vo orvi el.. f o o b j ec tie.f no g
caJlera en microfoon temÍd.d.en van d-e sta
d.e veltl op de beeld.buis versche
We aibeidërs fris van,d.e ]evex vexteld.én.wa , i;e dach-,.,.te eI v1 aagg€sprek met.d.e heer GroeneveLd- \i e tv-vei-
sI - ook d.e,tr/e:skspoor-directie' graa§' dè gel gegëÍ.en
'haar ziens*ijzè nader tóè.'te,lichten: Die directie:echteï had dat. niet nocligr ge-
oofdeéId en lias tot èeÍr .vlÈiàggèsprek nlet .bereid gew€est:..1^Ii€ wé1 'op het tàIevi-

- §iesehem:'vef scheèn írË,is' mr. H; Ptr. ^ d.é Kahter, d.ireótslir,'varr der Fifera,tie van"!Ié-
-taal-:.:èí Élèktrotè'ëhnt§chëi rndÉ'stri-eën; 'raarbS Werkspöor: í.v.:, Ís. aénge.slóteí!.: *Iii,:...'-terteLd.è öè ki jkers, d.at: de ond.éa'démenÉorgaÈisa,tie 1., alie hí j, :\rertegeaï;oo!Íöigdèi de

éduïèltolkoi?en verkeerd. achttè, .&àt hiij,
tkspoor:dirè-ef,ie, had gewa.aisehul,rd;: i maar.
ifl& gesfag'en'had ,r : , .,:. :.i,1

t in d. rlan toèh ín pri - al-Ie
ch in t ieef if te +oilè de si-

tuatie. Wat d.aaríasn het eerste opval-t is', d alier waarop d.e tie 'iËn
'Wë?kspoo?.:U.tÍecht , Ilèèndé.:.dgijeooi,haàr nood.zakeJ.ijk, gsachte. aÍvl,oeiihg vq4 250 à
irrÖOr ieÍ§bnèëils1.edèfJ:,tej tÍrbeten bewglkstenligen .3I@ ,,-1|ereordeeld weq4. Afgts-
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meen, d.at wil d.an in d.it geval zeggen: d.oor d.e arbeid-ers, d.oor d.e Ond-ernemings-
raad., d-oor d-e vakbewegangr d.oor and-ere werkgevers , d.oor politici en d-oor de pu-
blieke opinie.

Door d.e arbeid.ers"" zij z\)n spontaan een stuk strijd. begoruren, waarin d.e met
ontslag bed.reigd.en en d.e rest van het personeel, buitenland.se arbeid.ers incluis,
zich als één man verzettenl een strijd., waarbij zoveel- kracht en zoveel- 61an ont-
plooid. werd., d.at Werkspoor-d.irecter:r ir" J. van Zwet en d.e zignen a1 na enkel-e u-
ren gedwongen werd.en d.e ontslagen op te schorten"

Door. d.e 0nd.ernemingsraad.: De secretaris van d-e 0nd"ernemingsraad., d.e heer
Van Montfoortrverklaarde kort nad.at d.e staking een feit was tegenoveï veïslagge-
veïs: rrDe Ond.ernemingsraaè heeft zlclt scherp tegen ' t beleid. van d.e d.irectie ge-
kanttr.

Door d.e, vakbeweging: ANMB-d-istrictsbestuurd.er Groeneveld. verklaard.e ( tegen-
oveï een verslaggever van d.e Nieuwe Rotterd.arnse Courant én voor d.e televisie):
rrHet is een schrijnend.e zaak, d.ie bU m:j een slecht onthaal- vind.t. fk begrijp niet,
hoe d.e Werkspoor-d.irectie, d.ie z e g t aI sind.s jaar en d.ag een sociaal bel-eid.
te voeren, d.it durf t. Hiermee verspeel-t Werkspoor het Jaatste rest j e-vertroulren
van d.e vakorgani sati e s . rt

Door and.ere w,elkgevers: Mr. De Kanter is ni-et d.e enige ond-er hen, die z:.cin
critisch over d.e d.irectie van Werkspoor-Utrecht heeft uitgelaten. ïn het AIge-
meen Dagblad. is geschreven, dat óók collega-werkgeveïs (meenroud) het rlverbijste-
rend.tr vond.en, d.at ir. Van Zwet c. s" Itd.e oud.ere, i-ets duurd.ere, soms.wat mÍnd-er
dyna"uischermaar in ied.er geval getrouwe werlcremers als eersten wil-d.en,Iaten ver-
trekken er'r. d.at in stri jd. achtten itmet het sociaal normbesef én met d.e sind s 1964
geld.end e statuten van ,d e ttVerenigd.e }(achine Fabrieken'r (V.luï. F. ) - het !íerkspoor-
eoncern - waarin met veel nadn:k is verklaard. dat rt bed.rijf meer i:s dan een eco-
.nomische instell-ing". In het Algemeen Dagblad. is 6ók geschreven, d.at d.e werkge-
versorganisatie ertoe bemid.d-e1d. heeft, d.at d.e ontslag-icrdestie bij Werkspoor-Ut-
recht opnieuw I t ond.e:*rerp zou vorïnen van een overfeg tus§en vakbond.en en d.irec,-
tie.

Door d.e politici: De houd.ing van Werkspoor-Utrecht is ter sprake gekomen in
d.erwffieÏm.r"Th.J.A.MovanLieIvan'dePvdAdieeern[Ka.rrrer}id.
werd. ' plaatsvervangend. d.irecteur van een gewestel-i jk arbeid.sbureau en velsrolgens
d.irecteur van enige gewestelijke arbeid-sbureaur s was heeft staatsSecretaris. De
Meijeï van Sociale Zaken en Vol,ksgezondheid. gevraagd géén ontslagvergr:nningen te
'l-aten afgeven zoJ,ang d.e werkgever weigert rekening te houd.en met de redel-ijke wen-

s en varr d.e vakbond.sb e s tuurd.ers ,

Tolk hj-ervan was o . &. het d.agblad. rrHet Paroolf r 
, d.at

J.n e ld. ttZo hoort het niett' z:-cL. in felle béwoord.ingen
over d.e Werkspoor-d.i-rectie uitliet en o.a" zeLZ "Ook in 195e, toen d.eze ond.exne-

-.ming als gevolg van d.e bested.ingsbeperking haar personeel- moest inkrimpen, ge-
ber.rd-e dat op een - zacht uitged.rukt - weinig elegante manier" Maar ditmaal is

- het d.irectiebeleid- zo mogel{jk nog onhand.iger. . o " In augustus j.1. hebben d.e cen-
,.trale werkgeversorganisaties een aantal richtiÍjnen vooï collectief ontslag gepu-
blieeerd." Dat geschied.d.e mede om uiting te geven aar. d.e overtu-igrng td.at het ón-
d,er al-le omstand.ighed-en nood.zakelijk is'met grote zorgvuldigheid. te letteà op d.e
positie van d-e mensen aan wie ' t ontslag moet word-en verleend..t De menselijke be-
larrgen, aldus toen d.e werkgeversorganisaties, wegen zwaar. ,Zli mogen niet a1s
sluitstuk van een operatle word-en beschouwd'.Men kan ztch helaas niet aan d.e in-
d-ruk onttrekken, d.at d.eze uitspraken bij d.e Werkspoor-d.irectie aatr d.ovemansoren
zin ged-aan.tt

': Ons is uit het recente verled.en, d.at wil zeggen sind.s d.e oorlog, slechts
é6n enkel geval bekend., wae.rin het optred.en van een d.irectie op zo uitgebreid.e



-,. z

sóhaa} werd afgekeu:rd., ' een optred.err van d.e arbeid.ers ítt'zo bred.e kring begrip
ontmoette. Dat gevaL wasB d.e staking bi j d.e cOöperatieve zuivel-fabriel<::wEe Or,nme-

land-enfr te Groningen 1n 1952.Men behoeft sleohts in d.e herinnering terug te roe-
peoe írat of er toen aan d.e hand. was, en d.e overeenkomst met het jongste l''Ierk-
spooï-confllct springt in het oog. Destijd.s, bil rrDe Ommeland.en'r, had- men tg'mAken
met een bed.rijís1eÍd.ing, d.ie niet was aangepast bij de ontwikkeling, d.ie de maat-
schappij'",in : de gerste helft van d-e 2Oste eeuw in s'ocj-aal.-economl-sch opzi.öht te
zien gàf . Directeur Feike d.e Boeï leefd.e volkomen i-n d"e sfeer varr d.e 19e eeuw,
waarÍn iede-re ond.enremer rrbaas in eigen huisft was, waarj-n d-e arbeid.er als lucht
werd. -besohouwdr,' waari.n pensloenrechten, betaald.e overuïen ,en vakantietoeslagen
onbekende d"ingen warenrwaarin er geen cao bestond. en d.e vakbond,en beschouwd wer-
d.en'a1s lastige pottenkijkers in d.e keuken. Die situatie lokte niet slechts veï-

' zet uit van d.e vakbeweging (in casu'd.e AI{AB), ztj gaf óók aanleid-ing tot scherpe
h:itiek van rrcijr^iel het gehele georganj-seerd.e Ned.er1anöse bed.rijf sleven, waarin I n

, rbuitenbeentjer als ttDe ,Ornnieland.enrt niet meer paste. Dat geoïgani-seerd-e bed.rlifs-
1even, dat ssn Zogenaa,md frsociaal peïsoneelsbel-eid.tï en d.e integ::atie van d.e vak-
bewegj-ng a1s een bela"ngri jke bi jdrage tot grotere prod.uctiviteit 6n tot verzeke-
ring van d.e klassenvred.e had. leren waard.eren, beschou'.nrd.e het beleid van rrDe Omme-
land.enr! a1s een storend. element. Dat d.es te meer, omd.at d.e period.e , waari-n het
belang van d-e ind.ivid.uele ond-ernemer prevaleerd.e nu eennaal had- plaats gemaakt
voor een tijd.vak, waari-n all-es d-raaid.e o, frut belang van d-e onderneàersklaÀse al-s

' Natuurlijk zeggen wjj niet, dat iï. J. van Zwet van trriorkspoor zond.er meeï een
tweed.e Feike ,d.e Boer is, ook aI zi jn wi j dan wel eens onaangenaam getroff en,'d,ooï
d.e patriarcha,l-e toon van z,ijn bijdïagen vooï d.e laierkspoor-krant. Werkspoor-Utrecht
is geen bed.rÍjf , dat een volslagen 1le-eeuws eiland. vormt in onze eeuw en dat het
mod-erne kl imaat volkpmen geweerd. heeft binnen ztjn muren. It[aar het is natuurlijk
wéL zo, d.at d.e volkomen ':lle-eeuwse geest waarin - zowel in 1p!B a1s thans, - een
aantal ontslagen werd" verleend. d.uid.elijk vloekte met d.e praktÍjk, d-ie het, ond.erne-
merd-om als kl.esee in overeenstemming acht met z:- jn algemeen belang. 'Zt-edaat 

d.e
overeenkomst met d.e Groninger situ-atie yan 1952, oveïeenkomst, d.ie zowel d.e hou-
d.ingvanmI.DeKante::aIsd.eterec,htwijzingenvanllHetParoo1''verk1aart"

Er is, naast d.eze duid elijke overeenlcomst- met ï t conflict bij ItDe 0mmeland.en"
ook een d.uidelijk verschil. Destijd.s gi.ng het tussen rrDe,Ommelandenr! en. d.e AI{AB om

een a,antal- concrete eisen van d.e vakbond., d.ie aanpassing van het zuívelbed.ijf bU
d.e mod.erne verhoud.ingen verlangd.e. Toen d.ie eisen niet werd.en ingewilligd. moest
d.e vdkbond., ond.er d.e gegeven omstand.ighed.en, we1 naar het stakingó**p", gri;ipen,
d.at d.e organisatj-e and.ers nimmer meer placht te harr.teren. fn het geval van lrlerk-
Spoor heeft d-e vakbeweging geen eisen gesteld en best'ond. voor haar d.aa:rroor ook
geen énkele aanl-eid.ing. Niet om een stuk mod.ern sociaal beleid. grng het, maar om

d.e afvloeiing van een aantal personeelsl-ed.en" Die geschied.d.e'we}, naar wi j zopas
aI cönstat""=d."rr, in een volstrekt hopeloos oud.erwàtse geest ) maar zij gesehied.d.e
óók, gelijk d-oor ond.ernemingsraad-secretàrís:Van Montfoort en AN1vlB-bestuutd.er Groe-
neveld. is toegegev€o2 Ígrneel volkomen overeenkomstig het bepaald.e in d.e cao,
waard-oor de vakbeweging aam. hand.en en voeten is gebond-eno Dat feit verklaart,
waarom in I t geval van rrDe Ommeland.enr" d-e vakheweging, bi.j uitzond-ering, een sta-
king uitrlep en waarom in het geval van Werkspoor d.iezelfd-e vakbeweg+ng een d.oor
d.e arbeid.ers spontaan begorrren'actie :niet kon' ster.rren, hoezeer het optred.en van
de Werkspoor-d.irectie ook haar verontwaard-igang wakker riep, Zo wijlen Feike d.e
Boer van rrDe Ommeland.en'r nog geteefd. had., zou hÍj aan het voorbeel-d van Werkspoor
hebben kr"ruren constateren, d.at t n collectieve overeenkomst met d.e vakbond-en geen
"revol-utionaire malligheid." is; geli jk hij placht te verkond.igen, maar een van d.e
beste veiligheid.smaatregelen, d.ie een ond-eïnemet ooit kan treffen. Dat het géén
veiligheid.smaatregéI is, d.ie absolute zekerheid. 'verschaf t, omd.at tenslotte d.e ar-
beid.ers z6lt er ook nog z:-.jn, dat ligt natuurlijk nóch aan d.e vakbeweging, noch
'al s zod.anig aan d.e cào .
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Niet voor niets schreven wï i-n d.e aanhef van d.it opstel', d.at d-e houd.i.ng van
d.e Vakbewe§lng bij het Werkspoor-confl1ct opmerkelijk en interessant was. Inte,re s-
sant was voor ied-ereeri, die ztch een beeld. wil votanen van haaï wezenlijk'karak-
ter - öat ziJ, z6Lf s in een geval, d.at haar morele verontwaard-iging wekter, -pI39-tiseh geen vingér voor d-e arbeid-ers kon uitsteken. Zt j , d.ie zteh zelve; met een
ongerechtvaard.igd- beroep op een lang gestorven verl-eden, zo d-ikwljlsfrd-e stdjd.or-
ganlsatie'r d.er arbeiders noemt, toond.e al d.ilcwijls niet te will-en strljd,en, omd.at
haar positie en bijgevolg haar opvatting gïond.ig van die d.er arbeiders verschÍ,1t.
Thans is gebleken, d-at zíi in een positie verkeert van niet te I«urneri st.rijd-en,
zel-f s hÍanïl.eer zLJ t als gevolg van zéér bepaald.e omstand.ighed-en, d.ie wlj hierboven
ontleed. hebben, in vel-erlei opzichten (niet in alle uiteraard.) de situatie een-
der als d-e arbeid-ers beoord.eelte of juister gezegd.: op dndere grond-en tot een
zelfd.e eonclusie komt. Het interessante aan d.e positie van d.e vakbeweging tijdens
het Werkspoor-conflict is niet, d.at zaj geenszins achter d.e arbei.d.ers stond.. Dat
is narrelijk op zíchzelf wetr tekenend. voor ltaar positie, maar het is om zo te zeg-
gen ftoud. nieuwst'. Het interessante bij d-it conflict was echter, d.at ztj .6ók niet
achter d.e arbei-d-ers bleek te staan in een geval, waarin ztJ tegenover de d.irectie
stond-.

Opmerkel{k bU het Werkspooï-confl-ict was, d.at d.e vakbeweging wel veel woor-
d.en Bebruikt heef t om ir. Van Zwet c. s. te brandmerken, d-och eï zteh zorgrrr-r1d-ig
van heeft onthoud.en om ook maar één blijk van sympathie te tonen met d.e stakers.
WÍj houd.en deze bewering staand.e, ook a1 heeft d.e heer Groeneveld. dan voor d.e te-
levisie gerept van wat hij noemd-e treen hartveiruarrnend.e solid.arÍteittt, Dít namelijk
\^Ias het uiterste waartoe hij kon gaan zond-er nad-rukkelijk een stakingsd.aad. goed te
keuren, d.ie hij afs vakbond.sbestur.rd.er en ond.ertekenaar van een cao onmogelijk
goedkeuren kón.

Is er iemand in Ned.erland. d.ie gelooft, dat zónd.er d.e stakingsaeti-e van het
hlerkspooï-personeel d.e ontslagen onged.aan zoud.en z:-Jn gemaakt? ï s er iemand., d.ie
gelooft, d.at d.e vakbeweging een d.ergelijke staking zou hebben geproclameerd. zo d-e

arbeiders niet op eigen initiatief de werkplaatsen waïen uitgestroomd.? Op d.e

avond. van d-insd.ag 11 oktober - de avond vóór de staking d-us - Ir-1elden de bestuur-
d.ers van d.e mod-erne,d.e christelijke en d-e katholÍeke bond.en een persconferentie.
De heer Groenevel-d. sprak daar lang en uitvoerig over het stand.pr-mt van d.e

Werkspoor-d.Írectie. Met géen enkel 'woord. zinspeelde hi j zelf s maat op een d.oor
d.e vakbeweging te ontketenen verzet, 0f schoon hi j niet moe werd. d.e lri erkspoor-
d.ireetie te veroord.el-en, accepteerde hij nlettemin tegelijkertijd- de ontslagen aIs
een vold.ongen f eit 1 getuige ztJn uitspraak, d.at rtd.e mogeli jkheid- d.at d,eze mensen
spoed.ig een nieuwe werkkring zullen vinden niet bi jzond-er groot is, gezLerl d.e

vooruitzichten op d.e arbei-d.smarkt.rr Nauweli jks twaalf uur later werd er vanwege
d.e vakbeweg"ing ond.er d-e Werkspoor-arbeid-ers een panflet verspreid.. Niet met een
oproep tot strijd., maar met öe simpele mecled.eling, dat d-e vakbewegtng en d.e !íerk-
spoor-'directie niet tot overeenstemming waïen lrun:nen komen.Vanwege d.e Werkspoor-
d.irectie zéLf verscheen eï een pamflet, waarvan d-e irÈroud. in feite op hetzel-fd.e
neerkwam. ,

ïs er i-emand- in Ned.erland. d-ie gelooftrd-at enkel en al-leen d.e morele veront-
waard.iglng varr d.e vakbeweging ( of van ttHet Parool" of van wie d.an ook) de d.irec-
tie van Werkspoor-Utrecht zou hebben gedwongen bakzeil te halen? Zij heeft d.at
slechts ged.aan, omdat d.e arbeid.ers een krachtig machtsmid.d.el hebben gehanteerd.,
d.at effectiever was d.an morele verontwaard.iging en boze woord.en, het machtsmid.-
del van d-e staking

Over d-ie. staking zeLf nog een enkel woord.In de eerste plaats z\ opgemerkt,
d.at ziJ uitbrak op een moment, d.at d-e directie in een bijeenkomst van cle ond-erne-
mingsraad. een uiteerzetting gaf tan d.e situatie, dat. wil zeggen med.ed.eling d.eed.

van het' feit, dat oveïeenstemming met d.e bond-en onmogelijk was gebleken. De ond.er-
nemíngsraad d.at heeft d-e heer Van Montfoort verklapt stond. vierkant tegen-
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oveï d.e èi:ectie en d.e bespreklngen d.aar liepen a1 terstond. nad.at zlj waren begon-
nen hopel-oos vast. 'IVIaar wat bét'ekend.e d.at? iViet vee1, wanneer men er het regle-
ment van d.e ondernemj-ngsraad. van Werkspoor eens op naziet, Daar staat in arti-
keI jt frDe ond.ernemingsraad. heeft'tot taak, ond-er erkenni-ng van de zel-fstand.ige
functie van d.e ond.ernemer, naar vennogen bij te d.ragen tot een zo goed mogelijk
functioneren vaJ:I d.e gnd.erneming.t'Voor wie er over in twijfel mocht verkeren wat
of d.aa::rran d.e kpnselnrentie is, sprak ir. J. v. Zwet in d.e itWerkspoor-Cor:ra,nttt
v€u1 22 janrrari 196i5 duid.elijke. taal, d,ie Ïrij tevoren - op 18 december 1964 - al- in
d.e ondernemingsraad. zélf had.'laten horen, trArtikel- 1 van het ond.ernemingsraad.re-
glem-enttr, zio ziei hij, 'tlbetekent, dat er slechts één instantie is d.ie besl-ist en
we1 d.e d.ireciie en haar vertegenwoord.igers.'r Met and.ere woord.en: d.e veroord.e-
ling van het d.irectiebeleid. d.oor d.e ond.ernemingsraad had voor d.e d.ireciie geen
enkel d.irect gevolg en d-e ond.ernemingsraad., wiens fi.mctie het is d.e ond.erneming
ttzo goed mogelijk te d.oen fi:nctlonerenft kon krachtens d.ie functie niet tot sta-
king oproepen, omd.at een staking nu eenmaal het fi.mctioneren van de ond.erneming
als ond-erneming ond.erbreekt " Geheel i-n overeenstemming met die feiten, zoals ztj
nu eenmaal d.oor het karakter van d.e ond.ernemingsraad. gegeven z1-Jn, was het, d.at
de stakend.e werkspoorarbeid.ers zlcll voor d.e d.eur van d-e vergad.ernrimte verzameL-
d.en en d.at enkelen huruner d.emonstratief d.e ondernemingsraad. bir:nendrongen. Wat
ztJ d.aarmee ond.ezna:len - of ztJ er zich van ber,mst waren of niet, d.at d.oet niet
ter zake was een in wezen revolutionaire pog-fng om d-e ond.ernemingsraad. van een
ad-viescollege d.er directie óm te zetten in een orgaan, waaryoor d.e di rectie wéI
zou moeten zwichten, zoals d.e f eid.ers van d.e eerste Franse republiek'. voor d.e ver-
langens der aanvankelijk nog kleine Bergpartij moestqn zwichten, wairneèr het volk
van Parijs d.e vergad,etzaal van d.e Conventie birurend.rong.

Aan de Julianaparklaan in Utrecht is d.e directie op dat moment (rrog) nj-et
gezwicht. Voorzitter Van Zwet brak de vergad.ering onmid.dellijk af . Maar 'd.aa.rbui-
ten ging het natur.:rlijk niet zo gemald<elijk. Toen h[j in een toespraak töt d.e sta-
kers d.eze aanraad.d.e om weer aan het vlerk te gaa.rTrsortéerd.en zijn woord.en geen en-

Waarop wij in d.e tweed.e plaats. d.e aand.acht willen vestigenrd.at. is d.e eensge-
zindheid.rwaarmee vrijwel het gehele Utrechtse personeel van Werkspoor in d.e strijd.
gbtrokken is. Ned.erl-and.se én Spaanse arbeid.ers, jong en oud., Àtond.en schqud ór
aan schoud.er 1n d.eze actie. Het feit trof zéIfs d.e heer Groeneveld." H5' verklaar-
d.e voor d.e televisierd.at d.aa:mee het bewijs geleverd. was, dat'er vaàk ien onr"c!-
te gekankerd. werd. over d.e "zogenaamd.e onverschilligheid.rt van 'd.e arbeid.ersjeugd..
Ddax had. hij nattmrlijk volkomen gelijk in. Maar aan wiens 'adres wafen z\)n woord.en
gericht? Niet aan I t onze in elk geval. Wij hebben altijd. betoogd., dat van die -zo-
genaamd.e onverschilligheid. niets zou blijken, wanneei d.e verhoud.ingen van het
ogenblik en d.e sociale spanningen d.e arbeid.ers tot actie zoud.en nopen. Wie in de
zoge+aa"nd.e onverschilligheid. alto'os weeï een pover excuus vonden voor hun eigen
gebrek aan strijdwil, dat waren d.e vakbond.sbèstur:rders waartoe d.e heer Gróeneveld.
zelf behoort, vakbond.sbestur:rd.ers, d.ie góón strijdwil aan d.e d.ag gelegd hebben,
ook niet, toen d.e Werkspoor-jongens er van blaakten.

trHartve:s*a::mend.tt, noemd.e d.e heer Groeneveld. hr.rn optred.en. Wij zijn de Laat-
sten om het te betwisten, maar wi j hebben toch sterk het gevoel, aàt w:-3 d;aarmee
iets and.ers bed.oelen d.an de heer Groenevel-d- bed.oeld. kan hebben. Hartve:r^razmend.
vooï alle arbeid-ers, ind.erd.aad.. Hartvervra::mend voor ied.er, d.ie bij d.e huid.ige si-
tuati-e op d.e arbeid-smarkt en ond.er d.e huid.ige eeonornische omstandighed.en mogeS-ijk
nog met ontslag bed.reigd. word-t. AIaar hartve::warstenö vooï d.e bondsb,estuurd.ers?
Wat wild.e d.e heer Groeneveld. d.aar eigenlijk nee zeggen?Gelooft hij werkel{jk in,aL-
l-e ernst, dat een hartve:r^ra::rning enig resuJtaat heeft, ind-Íen men het hart op d.e
verkeerd.e plaats heeft z:-tterfr

============
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MET EEN VRAAGTEKEN

Eet arti.kel lrAnti-miLitarisme net éeri vràagtékénrr, geplaatst:in
het septenbenflrmer van trDaad en Ged.achterr , is dóoi rrRecht vóor A]lenrt' oÍergenomen in hun nulnmer van 1 okt. j.l-r en vaJl eèn cónmeàtaar vo'or-
zien. Tevens plaatste uen daeirbij nog de brief, d.ie onze ka.oéraatl ont-' ving als €ritwooxal op het..vérzoek zj-jn'.rr0pen brief aan A.1,, Ooilsta.ndser!
in hur blad op te nemen. A1s antwooril op het sehriJven van 'iRecht voor
Al}entt schreef onze màkker oird ers taand e brief'aan de red.actie va^rr dat' : oigaan, met het terzoèk het te plaatsen. Wij'vind.en d.eze ili§cussie'be-
lang?ijk genoeg om ook onze lezers er kenrris van te laten nemen en heb-

er dus een praa'tsje voor ingeruimd'' 
De rear.a,ctië.

-o-
. Beste vri-end.en van rle red.actie vaÍr 'rReöht Voor A1l-enr',

'rXE OIItrAGANG van d.e 6ne naar d.e and.ere sanenlev:ing is geen wandeling in d.e
manèschijn't. Als variant op d.eze woord.en van A.ï..,. Cönstandse' ('tctond slagen 'an 't
i{.narchisnèrr, blz. 1O2) zou ik w'i}len zeggent rrEen d.iscuesi,e over cle problemen

.rVeJi de nas,tschappij en de arbeid.ers strijd. is gèen gezelligheidsbabbeltj e, wae,rbij
rnen eLkaar alleen mel,r wriend.elijkJred.en toevoegt'r. Aan het slot van'uw rrKort Kom-

. mentaaïrr bij het artikel !'Anti-nril-itarisne met qen vraa,gteken! (zie rtRecht voor
Allerrrr van 1 okt. 1966) zegt u nanelijk: rrne d.iscussie staat open, Doe bet ir-rien-

. d.elijk!" Ja, en daar zit j-k nee. Hoe moet i.k nu vriendelijk disoussieien? E:....
wat verstaat u d.aarond eÍ? Ik weet niet wat u entree bed.oeIt. WéI weet ik wat ik
onder @g3gg1!schep1gEi& discussieren versta, na.meli jk: zakeliik argunentereÏJ
niet insinueren of van verond erstellingen uitgaan; je ae:t de feiten houalen.
Een d.iscuesie nag echter, nee moet sóherp zijn, <I.w.z.: dàt d.e tegensteLl,ingen op

. g€en ënke1e nanier verd.oezeld mogen word.en maa,r openlijk en duid.elijk gèsteld. En
ik neen, dat ik nil aan deze formulering heD', gehouden in niih 'topen brief aen,A.I.
Constand.sett. ïn urí konmentaar zeg:b u wel, d-at u in uw brief dui,alelijk ài4ngetoond.
helt, ' dat de aànva1 ( vàn nij) op Constsnd.se tronheÉsrr was; maar dat moèt :ih ten

' stè11igete ontkénnen. Uw brief heeft bij nij alle'en maar d.e Índruk gewekt, dat
Oónstandse voor u een sóort t'heilige koerr is, d.ie niet mag worden aangevallen.

. ..(It< weet hèt, het klinkt niét "vriendeli5k". Seden} echter, dàt ik niet beweer,
dat d.it zo is, cloch u a11een naar vertel welke indruk uw brief op mj-j beeft ge-
maakt). Óu aan te tonen, clat uw I'beweringrr; ddt dè rtOpen Briefrr rtohredeli-jkrr of' nonheustr was, niet waar geriaakt is, za1 ik uw brlef aan mÍj nog eten met u dogx-
1open.

,:' U beg:int net te verklaren, d.at de rr0pen Brieftt te 1an6 is. Welnu, het i-s rn
red.eljjk argrment, maar had het schrijven daïr niet in tweeën geplaatst kunnen 1,ror-
clen? 'nat gebeurde toch ook met 'rDe school der anarchierr'van ConstanàËe? Ivlaar u

. zult het toch trel mèt x0ij eens zijnrd.at d.e Leng"te niet rtonheustt of rronred.elijkrr is.

raet argunenten over het verloop van de Spaanse burgeroorlog.'t Dót nu vind.;!! on-
' red.elijkl lus de redactie va.n rtRecht voor A}Ièn" uil bepalen welke arguroenten ik

tegen Oonstandsq ,npd"ig uoet vind.en? Er kont echter nog neer bij.Eet is niet waax,
d.at ik Constand.se,heb aa"r-rgevall-en met argrmenten.ovex het verloop van. de Spa,anse
burgeroorlog. over het verloop van de Spaanse burgeroorlog heb ik helenaal niet
gëschreven. De waarheid is, dat Constandse in zijn beschouwing (zie "Recht voor
Allenrr va,n 2 april j.1., b.z. {, 1e kolon) een opvatting over d.e ro1 d.er Spaanse
anarchisten in d.e bur.geroorlog verkond.igde, die ik niet dee}. 0f Constandse zíjn
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opvatting d.aarover juist is , of d.e mijne, d-oet hier niet ter, zake. Wanneer volgens
mij ztjn opvatting onjuist is, is het d-an rtonheus'r of 'f onredeliik'r wanneer ik pro-
beer d.at aan te tonen? I s het ook aI 'tbeslist onnodigt! een onjuiste opvatting aEïL

te vallen? Juiste opvattingen behoef ik niet aan te val-Ien, d-us d-an had. eIre,àp.1-
val achterwege moeten bljjven? Begrijpt u nu, waaïom uw brief de ind.mk bij mij wek-
te, d.at Constand.se voor u een soort rrheilige koerr is? '

Wat ik of u of wie d.an ook zoud.en hebben gedaan, wanneer wij in d.e plaats
d.er Spaanse arsarchtsten waren geweest, dít doet nÍet ter zake. Het gaat er aI-
leen orrrr d.ót wat er ged.aan is juist te beoordelen.

Dan schrijft u: rfu gelooft verd-er toch zel-f ook niet, d-at Constand.se het fa-
belt j e zou geloven; dat IIÍtIer en Mussol-ini d.e schuld.igen aan de tweed.e wereld.-
oorlog waren en d.at d.e oorlog van d.e kant van d-e geallieerd-en gevoerd. zou word.en
tegen het barbarisme van het Derd.e Rijk? Ik kan je d.e verzekering geven, d.at hij
je verd.ere betoog d.aarover praktisch woord- voor woord. ond-erschrijft.rr

Beste red.actie, aa^n veïzekeringen hecht i-k maar heel weinig waard.e. ïk heb
alleen met d.e feiten te maken. En feÍt is d.at Constand-se schreef: rrHet was duii-
d.elijk d-at d-e Spaanse burgeroorlog het voorspel ï,,ras van d-e tweed.e wereld.oortrog,
d.ie ontketend. zou word-en d-oor Hitler en Mussolini.rt Meer word"t er over het eot:
staan van d.e tweed.e wereLd.oorlog niet gezegd.. Bent u het niet met me eens, d.at
een onbevooroord.eeld.e lezer d.aaruit d-e concl-usie zal trekken, d.at Hitler en Mus-
solini de schuld.igen aan d.e tweed.e wereld.oorlog'wgren? Natur:r1ijk, met een beetje
goed.e wil zou men uit d.ie woord.en d.e concl-usie ku-nnen trekken, d.at Hitlet en lrlus-
sol-ini d.ie oorlog zijn begonnen. Constand.se van vroegeï kennend-e, zou ik d.ie goe-
d.e wil ook nog weI op hebben }«.u::rren brengen wanneer d-aar d.e rest van z:-jn betoog
niet \^Ias geweest; wanneer er in z,Jn betoog ook maar de geringste aandacht was
besteed. aan het feit, d.at het ftregime van ontaard.e moord-enaarst? d.oor d.e z,8: d.e-
mocratieën was sterk gemaakt. Niets echter d.aarvan. Wanneer men nu weet, d.at d.e

oorzaak van een kapitalisti-sche oorlog (mj-in benaming) gezocht moet word-en iïi dè
kapitalistische verhoud-ingen, weet, d.at uen i.u,pitalistische oorlog een bel-angen-
oorlog is, is het d.an nlet onveïantwcord- d.aar met geen woord. op te wi j zen? Ten-
sl-otte loopt Constand.se lang genoeg mee en is wijs genoeg om te weten, dat men
zich oveï d.ergelijke problemen niet zo ongenuanceerd. mag uitlaten, d.och in zrJrr
formuleringen juist uiterst zorgvuld.ig moet zi-1rt. En ik, d.i-e in mijn ItOpen Brief'l
juist .d.e nad-ruk heb gelegd. op het feit, dat een kapÍtalistische oorlog alIeen
maar een belangenoorlog is, word.t d-oor u beschuld.igd. van rn|tonred.elijke aanvalrr.

Ik zel zojuist, dat Ík d.ie goed.e wi1 nog we1 had- kr.rnnen opbrengenrl,ranneer
daar d.e rest van het betoog van Constand.se niet was geweest" Iets van d.ie rest
lezen we in d.e volgend.e woord-en:

ftWelnul ik heb gekozen. Gekozen v66r d.egenen, d-ie met geweld- naar de
ond.ergang zoud en streven ( ond.erstreping van mi j , J. M. ) van d.it regime
vEUÍr ontaard.e moord-enaars. tr

Gelooft Constand-se nu aan fabeltjes of niet? Ik ontken ten stelligste, d-at
d.e gealLieerd.en streefd.en rrnaar de ond.ergang van d.j-t regime va,n ontaard.e moord-e-
naarsrf " Heeft Chamberl-ain in Miinchen niet all-es geprobeerd. om met d.at regime van
ontaard.e moord-enaars tot een vergelijk te komen? Dat het ontaard.e moord.enaars hÍa-
ren intere sseerd.e hr:n geen bliksem" Het is bekend., d.at Churchil-l een bewond.eraar
van Hitler i-s'geweest. En ik meenrd.at ik in mijnfrOpen Brief[ genoegzaam heb aar-
getoond-, d-at geen van d.i-e landen, d-ie later Duitsl-and zoud.en bevechten, vóór d.e
oorlog ook maar een hand. irebben uitgestoken om d-e slachtoffers van d-ie itontaard-e
moord.enaarsrr te helpen. Ook tijd.ens d.e oorlog hebben ze trouwens maar heef weinig
voor d.ie sl-achtoff ers ged.aan. Ook d.at heb ik in mi jn rtOpen brief rr aangetoopd.
Neen, d.at hetrrontaard.e moord-enaars't waren interesseerd.e htm niet. Maar d.at hr-ur
kapitaa1sbel-angen in d.e knel kwamen, d.6t was te erg. Daarom streefd.en d.e geal1i-
eerd.en naar d.e ond.ergang van een congl4ïe4!; naar d.e ond.ergang van een staatrd.ie
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hun belangen bed.reigd-e.' Dat is wel hééI iets and.ers. Streven naar- de ond.ergang
van Itontaard.e moordenaarsr? vërond-erstef,t'humanitaire .oven^legi-.ngeÍIr: Streven naar
d.e ond-ergang van een trconcurrentil verond.erstelt alleen maar eigenbelang en. niets
and-ers.

Beste red.actie, wie heeft u töcli verteld, d.at ik 'rzoafs and.ere lirrJ<s-revo-
Iutionairen[ het geweld- van d.ie rotoorlog heb aanvaard.? En waarom hebt u d.an
nÍet even bi j mij geinformeerd of hetgeen u ÏÍas verteld. wel- , juist was? Of gaat u
a]l-een Ínaar van een veronderstelling uit? En vindt u het d.an ni-et rronv::j.eno-e1Íjkrf

en fronred.elijktr d-at zo maar van mij te beweren, zond-er te weten of het waar ,is? Ik
heb n4qelijk nog nimmer het geweld van een kapitalistische oorlog aanvaard., In
1918 uit d.e'.gevangenis gekomen na mijn d.ienstweigering, voel-de ik in 1919 of in
1940 echt niet de behoefte me beschikbaar te stel-Ien voor het leger der gealli-
eerd.en. En dat zou ik toch als kons'el<$rentie hebben gezien, waJÍrneeï ik gekozen
had. voor'het gewel-d. der geallieerd.èn. Negn; ik behoor niet tot de lied.en, d.ie
juichten wa^nneer d.e trTommiesrr Í$reer overvfogen om d.e burgerbevofking d.er Duitse
sted.en uit te moorden en de mil-itaire installaties en industrieën ongemoei-d- te
laten. Over rrontaard.e moord.enaarsrt gesproken. En weet u wat d.e uiterste konse-
lsnÍentie:wàs van het kiezen voor het gewel-d- der geallieerd.en? Nagasaki en Hiroshi-
ma! !! 'l

Natuurl-ijk heb ik toen gewenst' trd-at d-ie toch zozeer vers^renste geallieerd.en
spoed.ig d.e oorlog zöud.en hrinnentt. Noga1 -l-ogrsch. Hoe eerd.er d-e oorlog afgelopen
zo1) zi:nt hoe fiever het me was" En d-uid-elijk was van het begin af aan, . dat Duits-
l-and. d.e oorlog moest verli-ezeR'en d.e geallieerd-en hem wiruren. Hoe eerd.er d.at nu
gebeurd.e hoe betër" Dan kram er tenminste een eirid. aan al het moord-en en aI het
lijd.en" Nog liever zou het me geweest z;,:-jn, wanneer die oorlog nooit was uitge-
broken of d.at ' er reed.s d-e eerste of tweed.e d.ag een .rrvred.eSverd.ragtt of een
trstaakt het vurën'r was gekomen, Doch v66r d.e oorlog kj-ezen, 'voor het Seweld. kie-
zer'L) zoal-s Constand.se d.eed-, dat is toch r,rel iets anders, HopS4, d.at het gewe1d.,
d.at begonnen is zo spoed-ig mogelijk is afgelopen, of kiezenGor hgt geweld. dat
í-og begl-nnen moet zljn toch wel 'twee heel- versihitlerÍde d.irrgén.

In uw brief zegí u tensl-otte, d.at Constand-se nog steed-s anarchistisch denkt.
tr]n hiervoor veï.wijst u naar een artikel in I'Het Hand-el-sb1ad." oVer d-e Provors van
ziln;hand. , en naar een uitlating op een. feestelijke reilrie. Nu lieb ik dat arti-
kel in rrHet Hand.el-sblad.rr niet gelezen en ik ben niet otr) d.ie reiinie gernreest t zo-
4at ik zijn uitlating ald.aar niet heb ku.nnen beluj-steren. Ware d-at echter wéJ het
geval ggweest, d.an wist d-at nog het bestaan \ïan .zLJn beschour,ring ItDe .school d.er
anarchiert niet uit. Een beschouwíng waaErlee ÍI< het niet eeïs ben en waarop ik
dus zakelijk en zeker niet onkameraad-Àcha,ppeliik, *r*ffiI scherp ben ingegaan.
MijntrOpen brief aan A.L. Constand-sertnurronheustt'entfonred.elijktt te noemen is wel-I'onzinclelijk" (d-eze onvriend.elijkheid. heb ik van u goleerd), temeer waar u het
volgens mij ook nergens hebt aangetoond."

Beste red.actie, ik heb natuurl-ijk nog veel meer op mijn hart. Ook uw rrKort
Kommentaartl vraagt nog een antwoord. van, mij. fk hoop, d.at u mij toestaat d.aarop
een'and.erei',keer,.in te gaan;fk wil d.it n,f . niet te Ian§ maken om u niet in moei-
lijkhed.en te brengen. Het is 'boch a1 }anger gewordén dan mi.in bed.oeling was, maar
te::wil-le van de d.uid-elijkheid. kon ik het niet korter maken.

Met kam. groeten,

Naschrift van de red.acti-e:

Vlak voor het'afdraaien van d.it nurimer van rrDaad. en .Ged.achterr, ontving onze ka-
meraad. J.M. van'de redactj-e van trRecht voor Al-lenrt bericht, dat ook deze brief
van hem niet rroor'plaatsing in aanmerking laram, In het volgend.e nurnmer komen'wij
op d.ie rr libertairerr onverd-raagzaat*teid. . te4rg.-. 

_
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ONI,A.NGS stuurd.e een onzer geestver$anten een stukje naaï [Het Paroolrr , d.at
bed.oel-d. was voor d-e irrbriek "Maar meneeïrt rd.e rubriek van d.e ingezond.en stukken.
Het stukj e d,at betrekking had. op d.e oorlog in Vietnam - werd- niet geplaatst .

Inplaats d.aa:sran ontr^rikkeld.e ztch tussen d-e red.actie van rtHet Paroolr en onze ka-
meraad. een briefwisseling. Die briefi+isseling is zo'l<atakteristiek voor d.e Pa-
rooL-red.actie , laat z6 duidelijk z:el, d.at ztj met 'oogkleppen i s uitgenrst dan wel
aar: tn bepaald. soort politieke blindheid. ]ijd.t, d-at wil het voor onze lezers inte-
ressant achten, str.:.kje ón briefwísseling hier te laten volgen.

o

METAFIS]CA

Nog niet zo heeJ lang geled en vond. er in uw bIaC., geachte red.actie, een con-
trovers e plaat s tus sen d.e heer Kronkel, en d.s , Buske s " De heer Kronkel had. name-
1Íjk aan zekere pacifisten d.oen weten, dat er nog ergeï d.ingen waren dan een oor-
1og, d.at had- d-e he.zetting toch we1 ge1eerd.. Deze uitlating schoot mi j te bi-n::ent
toen ik' in |tHet Parool-tr van zaterdag 20 augustus het krar::Lge stuk van Tineke
Nyenhuis 1as. In ' t twistgeschrijf had- onze vriend- Kronkel - hij vergeeft mfi stel..
f ig d.e familiariteit ook pijlen van een meer etheri sch karakter af gezond.en: lie-
ver d.ood. d.an sl-aaf , sprak frij. Dit komt voort uit een schoon beginsel. Ma.ar d.s.
Buskes', vakman in d.e ethiek, overtrof hem toch d-aarbi j e Liever sl-aaf dan moorde-
naar, gaf hij ten beste. Wat kon d.aarop d-e nobel-e Kronkel and-ers d.oen d.an in ztin
schulp kmipen? Het is een vreemde voorstelling van een oorlog overigens: l{at
wilt u, d.ood. of slaaf? En í: slaaf of moord.enaar?

Noch d.e metafi si ek van Buske s ,
te pas, De werkelijkheid. is, dpt d.e

tègen hettrkommunismerf - mooie naaJn
wind- in d.e zeilen geeft.

Sed.ert zl1n ontstaan heeft d.it |tko4munismefr belangrijke meta,morfosen d.oorge-
maakt. en wel- zond.er d.e hulp van het machtige Westen. Integendeell Door z:oh, tn
het oog van d.e|tkommunistischerrmassa steed.s als het 'troofiuchti-ge i-mperial-ismetf
te bevestigenr versterkt het d-e behoudend.e krachten van de terretrr. Het waperge-
weld. van het Westen heeft niets teweeg gebracht dat op een l-iberalisering van d.e

terreur geleek. Daar tegenover staan: Rusl-and.rPo1enl Hongarler Joegoslavië, Roe-
menië, ïnd.onesiërdie aIle van binnen uit een natuurlijke verand.ering ond.ergingen,
welke verand-eringen het karakter hebben van d.e "d.estalinisatie" . Wat gebeurd. is
en wat nog te gebeuren staat i s: d.e oveïnalne van d.e absolu-te partl jmacht d.oor d.e

nieuw-ontstane kl-asse, wier led.en geroepen ztjn d-e macht, d.ie hr.rr onontkomelijker-
wijs in tt'productie- en d.istributieapparaat toevalt, in d.e politiek door te voe-
ren. Hier komt zt1 in conffict met de partij, wier bestaan op een id.ee bemst, wat
a1tÍjd een wanlcefbaar voetstuk is geweest. .

De krachten waaïop ik d-oel-d.e zijn in al d.eze d.ictaturen aanwezíg, groeien en
roeren z:-cln, zodat in een of and.ere vorm d.e itdestaJinisatietf in al-Ie ttkommunis-

tischert land.en zal- plaats vind-en" Ook in China., al- zwemt Mao twee keer d-e Chine-
se zee over.

' [h. J.M.

van d-it ingezond.en stukje schreef 'rHet Paroolr'het volgend.e:

noch d.ie van Kronkel komen bij d.it vraagstuk
oorlogen, I^ra:rn of koud., die het h/esten voert
vooï een lelijke zaak - d.it l-aatste juist d.e

brief d-. d-. 25 (aug, ) d.ezer zoud.en:'wij graag van u wil-Ien

NAAR MNLE]DTNG

Geachte heer,

Na lezing van uw
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vernemen, -r^raar,,hei .ir{esten met .\^IaBengeweld- is begonnen" Wli vind.en, dat :u d.ergelij-
ke beschuldig:ingen wel wat aI te gemakkelijk neerschrijft zond.er met enig bewijs te
komen aand'ragen' ' : '- ' ': 

hoogachtend. , eraz,

ImT ANfi{OORD ían'ohze geestve::r^rant luid.de als volgt:

Geachte red.actie,

. ff.,heb niet geschreven, en zou nooit geschreven hebben, dat het Westen er-
gens met wapengeweld- begonnen was, om d.e eenvoud-ige red.en, d-at het me nu eenmaal
niet interesseert wie d.e eerste klap heeft gegeven. Oorlogen en revol-uties ont-
staan uit maatschappelijke tegenstèltirrg"rr-eÀ níet d.oord.at een of and-ere rtheldil
of schoelje en ztjn partij d.e macht hebben veroverd.. De volgend-e verkiezingscijfers
d.oen duid.elijk uitkomen, wat bijvoorbeeld. d.e groei en d.e macht van het nati-onaal-
socialisme ín Duitsl-and. bepaald.e; april 1924 - 12 zetels in d.e ri;ksdag; d.ecember
1924 - 14 zetels; mei 1928 12 zetels; 1910 1OT zetels (t, oktober 1929 begon
d.e grote wereldcrisisl); juli 1912 210 zetels; november 1912 195 zeteld."

Natuurlijk was het frYerd.rag van. Versail-l-es", vraarond.er Duitsland. leefd.e ook
van invloed., echter nj-et d-oorsl-aggevend..

0orlog, aI word.t d.ie opged.rongen en
nog nooit in d.e kapitalistische wereld. ( a"
pÍtalisti sch, vand.aar d-e aar:hal-ingstekens I )
mghr die daa:rnee samenhangen.

Th.J"M"

: HIEB,OP antwoord.d.e rrHet Paroolrr als volgt:

Geachte heer,

Uw brief hebben wij met aand.acht. gel ezen en wij kunnen u het volgend.e mgd.ed.e-
lena Wij ztjn steed.s bereid- meningen te plaatsen, d-ie niet de oraze ztjn, doch niet
wanneer zij duid.elijke onjuisthed.en bevatten. Uw bewering b.v. d.at het !íesten oor-
Iogen voert tegen het Communisme is absurd. en geheel in strijd. met d.e werkeli jk=
hbid.. Verd.er spreekt u van trkommunistischerf terreur. De aanhalingstekens om het
woord.. rrkommr-mistischert heeft i: kennelijk gebmikt om te suggereren, d.at er van" rn
d.ergeli jke terrer:r geen sprake is " Om aI d.eze red-enen hebÈón wij besloten uw stuk
nj-et in d,e nrbriek trMaar meneerrt op te. nemen. I

hoogachtend. , er:z.

COMMENTAAR

, TOT ZOVffi. d.e briefwlsseling, waarop wij onzerzijd.s nog .een kort, commentaar
wiIlen laten volgen. - 

:,

\{anneer een gewoon en no::maal- mens in de een of and.ere zin leest. . " rrkommu-

nistiseherr terreur. c . . d.a^n red.eneert hij bU zíclnzeJ,f : d.e aanhalingstekens ztjn ken-
nelijk aangebracht, omd-at de schrijver aan wil d.uiden, d.at d.e bewuste terreur zích
ten onrechte rf kommunisti sehrt noemt. Niet alzo frHet Parooltt. De aanhalÍngstekens
om het woord- rrkommunistischerf zíjn hier voor d.e red.actie va^rr. d-at blad. aanleid.ing
om te. verond.erstellen, dat d.e schrijver aan wil duid-en, d.at er naar zijn mening. . .
va.n een d.ergeli jke terreur geen sprake is. Alsof hij d.an d.e aanhal-ingstekens niet
om het wooÍrd. terreur zou hebben geplaatst!

De dwaling vanrrHet Parool't is d-es te opmerkelijker omd.at in d.e correspond.en-
tie d.oor orrze geestve::r^rant nad.rukkelijk werd gezegd. waarom hij d.e aanhalingste-
kens had- gebnrikt, 0m deze red.en namelijk, d.at het. zogenaamd-e trkommunisme" in wer-

d-oor d.e rraanstichterrr verloren, heef t.
rrkommunistischert systemen zijn ook ka-
een oplossing gebracht van d.e proble-
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k-elijh1tSid, kapitalisme is. De rfmet aand.acht l-ezend.et' Parool-red.actie heeft d.at
blijkbaar aan haar aand.acht laten ontsnappen.

Het is eigenlijk allenaal nog veel krasser. Onze geestvelwant heeft namelijk
d.e woordenrtkommunistischerf en terreur in zÍjn oorspronkelfik stukje niet onnridd.el-
llk op elkaar laten volgen. Dat d-oet d e Parool-ied.actie. Onze vriend. d.aarentegen
schreef : ftHet rdapengewe1d. van het Víesten heeft niets teweeg gebracht, d-at op een
liberalisering van d.e terreur geleek.rt Terrer:r à6nd,er àanhalingstekens, let wel!
Terreur waar?, In land.en als Rusland., Polen, HongarÍje, China e+2,, landen, d.i-e

want -'het níet ztjn.

Het is werkelijk een krachttoer, ond-er d.ie omstand.ighed-en, ortze vriend. in d.e
schoenen te schuiven, gelijk ttHet Paroolrf d.oet, d.at hij beweerd. zou hebben, d.at t t
Westen oorlog voert tegen het Commr:nisrr€. Onze geestverurant zej bovend.j-en in een
van zin brieven met k1em, dat oorlogen niet gevoerd- word-en om id.eeën rmaar voort-
spruiten uit maatschappelijke tegenstellingen, IIi j ontkend.e d.erhal-ve bU voorbaat,
ldaal5ran d.e fraan:d.achtigetr Farool-red.actie hem later pas zou beschuld.igen.

Maatschappelijke tegenstellingen?, zal or:rze Parool--redactj-e uÍtroepen, maar
bed.oel-t d.e briefschiijver d.aar d.an niet d.e tegenstelling tussen kapitalisme en
commu:risme mee? 

'Nee, beste red.actie, d.at kan men niet zeggen van een brief schrij-
verrd.ie nad.n:kkelijk verklaart, d-at er achter het z,g, Ifrzeren gord.ijn óók kapita-
lisme is. Maatschappelijke tegenstellingen dus tussen kapitalisme en kapitalisme?
Ind.erd.aad.. En mogen wil t al-s u d.at soms wéér"absurd-rt mocht vind.en, bU wíjze van rn
enkel voorbeeld. even herinneren aan d.e oorlogen van het vroeg-kapitalisti-sche En-
geland. en de vroeg-kapitalistische republi-ek d-er Verenigd-e Ned.erland.en, waarrran
ied.er weet, dat zLJ om maatschappelijke zaken (a" hand.el, de Acte van Navigatie,
elaz, ) werd.en gevoerd. of d.e eerstè werel-d.oorlogrwaarin d.e concurrentie tussen Eh-
geland. en Duj-tsland. en het bezit van d.e kolen= en ijze::mijnen in Lotharingen zulk
een bel-angrijke rol speeld.en?

EEN MERKWAARDIG

CITÀAT
tt . . . Het is veel waarschijnlijker,

d.at d.e toenemend-e welvaart d.e massa
juist ontevred.ener maakt met de be-
staand-e maatschappi j . Ind-erd.aad., d_e

arbeid.ers hebben t t beter d_an vroe-
Berr maar hu.n behoeften stijgen nóg
sneller dan hun inkomen zod-at hun
ontevred.enheid. nie t afneemt . Jui st
d.e rverburgerli jkingr maakt hen rijp
voor het social-i sr€'.Armoed.e en, werk-
Ioosheid. zLJn altijd. voor het socia-

lisme een slechte voed.ingsbod.em ge-
weest. In Ce geschied.enis heeft het
sociah-sme d.an pas voet a.an d.e grond.
gekregen al s d-e toestand. van d.e ar-
beid.ers reed-s verbeterd. was, als d.e

welvaartsdy:ramiek reed.s op gang r^ras

gekomen. Een fikse bri-es in de rug
verzwakt d-e strijd-Iust van het wie-
lerpeloton ni-et, maar ruakkert ,C.eze
juist àoJI... .

. . . . .we weten d.at armoed-e geen ab-

sol-uut rmaar een relatief begrip is.
De Ned.erl-and.se uerknemers die in d.e

crisisjaren een Vaste betrekking
had-d.en, waanden z:'cln ri jk, maar d.e

huid.ige arbeid-ers , wier 'inkornen ve-
le ma1en hoger is, beschouwen ztah
a1s arm. IIen meet zijn welstand. niet
af, aan d.e hoogte van zt;n inkomen,
maaï aan het ír:l<omen van and.erorl.tl

Bovsnstaand.e woord-en zijn ons 'zo-
wat uit het hart gegrepen.Zi zeggen
precies hetzelfd.e wat wij altijd. veï-
kond-igd. hebben en wat wi j met narne
in rrDaad. en Ged.achtert hebben aange-
voerd. in een polemiek ovelr.a:moed.e
en welvaart met prof . Pen. Wii trof-
fen ze aan in de onlangs verschenen
brochure rrTien over rood.tr, . d.ie wíj
overigens in het geheel niet rrooï
onze rekening zoud_en wiLlen ne.men"
In een van d.e volgend.e nurnmers van
ons blad. zullen we dat geschrift na-
d.er bespreken" Deze hierboven weer-
gegeven. opvatting. vond.en wij echter
zo opmerkelijk, d.at wij hp,ar af,zond.er-
lijk hebben geci teerd-.
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REVOTUTIE IN HONGARIJE

DE INIONDENwonend.eHongaaïse pol-itieke schrijver G e o rge P é" I ó c-
'z i H'o r v 6. t h auteur o"à. van een boek over d.e geschied.enis iier Hongffir-
se arbëid.ers en boeren en vàn een biografie van Nikita Kroestsjof - heeft dezer
d.agen in een i-ntervi-ew geantwoord. op d.e vraag, of d-e Hongaarse opstand. van tien
jaar geleden enige ' zin gehad- heeft , Zijn oord.eel luid.d-e bevestigend" trTien jaar
na d-e dramatische gebeurtenissen uit d.e herfst van 1956" 7 zal hU, tris er in ïIon-
garije ontegenzeggeli jk mé6r vrijheid. d.an er' bestond ond-er Matthias Rd,kosi. Ën om
d.at kleine beetje meer vrijheid- was het d.e opstand.elingen van d.estijd.s tenslotte
begonnen, niet om d.e totale omverwerping van het regiem.r' Naar onze mening gaf
Pdlícz:- Horvath er met d.eze woord.en l1i-;È van, d.at hjj d-e wezenlijke betekenis der
Hongaarse revolutie van 1 )J6 nlet begrepen heeft" Die wezenli-jke betekenis ligt
ni.et in het vlak van d.e politieke of geestelijke vrijheid.. De wezenl{jke betekenis
d-er Hongaarse revolutie bestaat hierinrdat zlj het probleem rran d. e a r b e i-
d.e r smacht aand.e ord.e steld-ei a"t àii onómstotelijkaantoond.e, d.atvoor
het strijd.end.proletartaai d.e a rb e i d. e r s r a d- e n d.e enigmogelljke,van-
zelf sprekend.e en effect 'sorterend.e vofln van organisatie z,.Jn De werkel-i jke, en
blijvende betekenis der ilongaarse revol-utie was in één woord. d.ezerd.at n1 een pro-'l-etarische revolutie was en antwoord. heeft gegeven op tal van vragehr die met d.e
proletarische revolutie samerrl:angen.

Hetgeen wij hier betogen staat zelfs met evenveel woord.en te lez'en in een
rapport van d-e Verenigd-e Naties. ItDe arbeid.ersrad-enrr, heet het daar, rrvormd.en rn
poging om het bewind over fabrieken, mijnen en d.ergelijke ond.ernemingen in hand.en
van d.e arbeid.ers zelf te Ieggen... . . . De werkzaa.mhed-en der arbeidersrad.en liepen
ulteen ti j d-ens d.e verschillend.e fasen van d-e revolut j-e , De rad-en waren echter in
eerste instantie öe actieve politieke organen va:a d.e arbeid.ers. "

Niet anders luid.d.e het oord-eel, d-at betrekkelijk kort na d.e dramatische ge-
beurtenissen d.oor F,R. Allemann in het tijd-schrift rfDer Monattf werd. uitgesproken:
ttDe I{ongaaïse arbeid-ersrad.entr, zo schreef hij, trwaïen spontaan gevormd.e revolu-
tionaj-re organisaties; het waren d-e enig mogeli.jke revqlutionai-re organi-saties en
zij werd.en gevo::md. om prakti sche , revolutionaire taken op te lossen. De voornaam-
ste van d.ie taken was: het tot geld"ing brengen van d.e wil van d.e arbeideïs.rl

Zo mogelijk nog d-uid.elijker waren twee uitspraken van mannen, d.ie nauwer d-an
bijna wie d-an ook bij d.e revolutionaire gebeurtenissen waren betrokken: Sand.or Ba-
fi, d.e voorzitter van d.e Centra1e Arbeid.ersraad. van Boed.apest en Sand.or Nag5r,
d.ie van d.ie Centrale Arbeid.ersraad- d.ee1 heeft uitgemaakt. t'De arbeid.ers", zet
eerstgenoemd-er lthebben geen and-ere ke}s d.an hrrn macht in' d-e arbeid.ersrad-en te
concentreren"" De tweed-e verkl-aard.e, tijd-ens d.e revolutie, d.at trde arbei-d.ersrad-en
als d-e sterkste macht in t t land- kond-en word-en beschouwd-,rr Dat alles gaat toren-
-hoog uit boven het gewauwel van Pól-óczt Horvathrd.ie ztcLt geeh ogenblik heeft af-
gevraagd. of het wel zin heeft om naar d-e zi--n.van een omwenteling te informeren
en d.ie het bovend.ien presteerd.e om het offer d-er d.uizend-en, d.ie voor d.e arbei-
d.eÍsd-emocIatie gevallen ztjn, te meten aan een zó poveï en in het grote geheel zo
vol-strekt onbeJangrijk iets als het kleine en d.aarenboven nog zeer d.ubieuze beet-
je I'vrijheid", aat-onaer het regiem van Janos Kad-ór in Hongarije kon word.en gerea-
liseerd-.

Ongetwi jf eld. heef t Pdlíczt liorvath in zoyerre gelijk, d.at d.e menigte, die op
6 oktober '56 de hérbegrafeni-s van d-e enkele jaren tevoren na t n zuiveringskome-
Öie opgehangen Laszlo Rajk bijwoond-e, in het blote feit 'varr zAn officiële rehabi-
litatie ' nog geen aanleid.ing vond. om vaJr een omversrerping van het regiem te d-ro-
men, evenmin trouwens als d.e stud-enten d.ed.en, clie op 25 oktober in Boed-apest be..
8omentebetogen"Zijind.erd.aad-ste]-d.enztchs1echtseen@vanhet

" bewÍnd. voor. Maar in het revol-utionajre proces g66t, het er niet ornr wat' ztch d.e
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arbeideïsr die op d.e 16e juni -151 tn Oost-Be-r1.ijn van d-e steÍgerÈ klommen om te-gen
rn verhoging der 4,8. rtNornÍentt te d.emonstréren zond.er zelfq maar té bevroed.enrèt
zij luttele r,Lren later het aftred.en d.er regering-Ulbricht zoud.en eÍsen de Hon-
gaarse opstand. nog '$ieer eens duid-e1ijk bewezen.B: ook d-aarin ligt haar betekenis.

Het voornaamste kenmerk ener revol-utie geli jk d.ie in Hongari j e , is d.it, d-at
d.e gebeurtenissen elkaar in een d.ergeli jk snel tempo opvolgen, d.at . d.e situatle
d.aard.oor van uur tot uur en van mi-nuut tot minuut verand-ertrAls Imre Nary . bq1-
sjeradek, maAT populair vanwege ztjn tolerante opvattingen en een,voortd.urend.e otrF
positie tegen R6kosi, d.ie hem bi j z+in stalinistische partijgenoten in d.iscrédiet
gebracht heeft - om acht uur Ín d.e avond. van de 21e oktober in Boed-a op het bal-
kon van het parlementsgebouw verschijnte verlangt d-e massa, d.ie urenlang om hem
geroepen heeft aI vééI en vééI meer d.an alleen maar .hém aan 't hoofd van d.e par-
tij en vaJr rn kahinet te zten" Twaalf r"ren eerd.er zou zi;n benoeming tot mini-ster-
presid.ent van Hongarije precies beantwoord. hebben aan d-atgene wat in d.e straten
luidkeels werd. geëist. Als die benoeming in de late aVond.uren een feit is, is de
kloof tussen d.e massars en Imre Nary aI z:--clrtbaar geword-en. Nary spreekt d.e naar
schatting 200 . 000 stad.genoten op het plein me t 'rka.merad-enn aan . Zin eerste woord.
Iokt aI vlammende protesten uit. 'rytfi zijn geen tkamerad.entr! , brult öe massa. Nary
heeft het over rrHet leiderschap van d.e partijtt, waarachter men d.e geled.eren zolJ
moeten sluiten. De massa is geïrriteerd.. Voor haar is d.e partij, zelf s een d-oor
Nary verbeterde en gehumaniseerd.e partij t aL niet meer aan d-e ord-e. Nary heeft I t
over wensen, die ve:rnrld. zullen word-en, wanneér d.e arbeid. is he:rrat. De massa is
niet van plan om weeï aan het werk te gaan alvorens haar wensen z:--Jn vervuld." ïn
d.iezelfd.e nacht waarin Naryrals een van zijn eerste regeringsdad.ent zin hand.teke-
ning zet ond.er It besl-uj-t tot het afkond.igen vari d-e nood.toestand., breidt d.e sta-
king zteh verd.er uit.

Niemand. in Hongarije d.6cht in d.e morgenuren van d.e 2Jste oktober aan een om-
velníeïping van het regiem en d.e vorrning van een méér:partijen-regering. Die méér-
partijen-regering word.t geëist a1s Imre Nary al1een nog maaï bezig is enkele sta-
liriistische fi-guren aan d.e top van d.e bolsjewistische partij te vervangen d.oor
t'ketterserr bols j ewieken van zin eigen soort" Al-s op d-e 27e oktober, ond.er d.e on-
weerstaanbare d.ruk d.er revol-utionaire gebeurtenissen, d.e móér-partijenregering I n
feit geword.en is en Imre Nary ond.er and.ere vertegenwoord.igers van d.e sociaal-d.emo-
cratische partij van Anna Kethly heeft opgenomen in zijn kabinet, d.an zdn d.e mas-
sar s al lang niet meer al-l een maar tegen d.e bol s j ewi sti sche parti j gekant , maar
tegen.partijen als zod.anig, Van d.at moment af en eigenlijk al eerd-er - beginnen
d.e overal spontaarr d.oor d-e arbeid.ers gevo::nd.e rad-en rn macht in het land. te wor-
d-en.

Die arbeid-ersrad.en passen niet in d.e voorstellingswereld. van Imre Nary. Zii
Bassen:ëvenmin - naaï ons u-it een gesprek met haar gebleken is - in d.e voorstel-
lirrgswereld. van Anna Kethly, Bej-den ,i1n poli-tici en voor beiden zljn d.e arbeiders
sl-echts stukhen op het politieke schaakbord-" 0, ongetwljfeld.: wódrd.evolle stuldsenn
niet d.e pionnen, die een Rdkosj. in hen zag. Maar niettemin: stukken, d.ie gescho-
ven moeten word.en. Het komt bij NagSr eenvoud.ig niet óp, d-at d.e stukken va,rr ztJIt
sehaakbord. op een gegeven ogenblik zéLf gaan hand.etren, z6lf gaan d.enken, in één
woord.: ophoud.en rr stukrr te zlJrl en z,ch gereed. maken om d-e tot dusver bestaand.e
maatschappelijke verhoud.ingen te vérand.eren. En toch gebeurt d-at" .

Op een gegeven moment brengen d"e afgevaard.igd.en van. d.iverse arbeid.ersrad.en,
d.ie in d-e Hongaarse industrlested.en zt jn ontstaan, een bezoek aan'Boed.apest. Eén
van d.ie afgevaard.igd.en verklaart: I'Als d.e regering - en bed.oeId. is d.e regering-
Nary - ons geen vold.oening geeft, dan zullen wij haar niet erkehneh,tr Eerd.er al
heef t d.e revolutionaj-re arbeld ersraad. van Gyö, ,itirrg gegeven aan I t gevoel , dat
d.e regering-Nary niet d.atgene vertegenwoord.igt wat hij zelf vertegenwoord-igt. Het
bl-ote feit van d.e rad.envo:ming alleen heeft tót gevolg, dat d.e arbeid-ers vaÍi uur
tot uur verd.er weg raken uit d.e ban varn de partijen,In d.e mate waarin d.at het ge-
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val is gaan d-e 1n d.e raden georganiseerd.e arbeid-ers ztch practisch meer en meer
gedragen a1s de meesters van het Iand." De arbeidersrad.en in Hongarije ontwikkelen
àícn tot een macht n6óst en zelf s tegenover d-e regering-Nary; tot een macht, d.ie
sterker dan Tmre Nagy is; een macht d-ie géénszíns van plan is halt te houd.en op
het punt, waar Inre Nary pas op d-e plaats zou wj-llen mal<en.

heerschappijtt zou lrunnen karakteriseren , vraagt men na.ar een verklaring vooï
het duali§tisch karakter d.er ontwikkeling, dan luld.t het antwoord., d.at d.e arbei-
ders, in Hongari je zowel als eld-ers r ru eenmaal' dnd.ere belangen en ónd.ere \Àrensen
hebben d.an d.e niet-proletarische bevoll<ingsgroepen of d.e politici.

Niets is verder van d.e werkelijkheid. verwijd.erd. d.an het sprookje van d-e'tna-
tionalerr opstand- in Hongarije. Zeker, a1le in beweging gekomen groepen wensten d.e

aftocht van d-e Russen. Maar zel-fs d.it gemeenschappelijke verlangen ontsproot bij
d.e d-iv_erse bevolkingscategorieën niet aan d-ezelfd-e motieven. Een arbeid.er ver-
stond. wat and-ers ond-er d.e "vrijheid.ttdan een inteflectueel van d.e Petöficlub. De
arbeid.er hechtte bovene.l belang aar: ztJrr zeggenschap in de bedrijven,

Zel-f s d.e rapporteuTs d.er Verenigd.e Naties, d.ie bovenal Nagyr s ( overigens af-
gedwongenl ) neutrafiteitspolitiek en d-e opzegging d-oor het revolutionaire Honga-
rije van het Pact van Warschau van betekenis achtten, hebben laterr h& hond.erd.et
Hongaarse emigranten te hebben ond-ervraagd-, in hun rapport' over d-e gebeurtenis-

'| iT ;'sen in Hongarije moeten vaststellen, d.at voor d.e arbeid.ersrad-en - en dat in tegen-
stelling tot wat vooï Imre Nag1f gold - niet d-e buitenland.se betrekkingen het be-
langrijks.te waren, d-och d-e verand-eringen,in d-e prod-uctie.

Niet ten^ri]Ie van een politiek id.eaal bijgevolg zaln de Hongaarse arbeid.ers
tien jaar geled-en in verzet gekomen, d.och op grond. van d.e maatschappijverhoud.in-
genr op grond. van hlm klassepositie" En tientall-en getuigenverklaringen hebben
ér niet d-e minste twijfel over laten bestaan, d.at het 'juist hrm klassepositie is
geweest, wàaraan d.e revol-utie haar kracht ontleend-e. Dat is het wat bovenal moet
word en vastgesteld., wanneer men na tien jaren op d-e gebeurtenissen terugblikt.

rN

KTASSEBOTSINGET{ IN

IfATIAANSE STAD

- fOm\T DE Italiaanse regering het
b'esluit' nam om d.e bijna ,hond-erd- Jaar
oud.e scheepswerf San Marco in d.e bil
de Ad.riatische Zee gelegen haven-
stad. Triëst te verand-eren in rn re-
paratierorerf en d.e afd.eling scheeps-
bouw naar Genua te verplaatsen, lok-
te d.at heftige reacties uit van d"e

kant van d-e arbeid-ers. Triëst be-
l-eefde tonelen, zoals d-ie wel-ke een
krappe vi er maand-en e erd.er ztcLt had--
d.en afgespeeld- in Amsterd-am.

Twaalf uur achtereen f everd.en d.e

stakend-e werfarbeid-ers een complete .

veld-slag met de Carabinieri . De veï "

bitterd-e arbeid-ers wierpen barrica-
d-e s op , hi eld.en autobus sen aan r sme-
ten van verschei-d-ene bussen d.e rui-
ten in, gooid.en personenauto I s om-
ver en l-i eten op een bepaald. punt
varr d.e stad- een . grote bouwkraan
d.wars over een weg val-l-en.

De po}itie werd- met stenen beko-
geld-. Die van haar kant maakte ge-
bruik van traangasbommen en karabij-
nen" Yijfenzeventig personen raak-
ten gewond.. Er werd-en 45O arresta-
ties verricht, Caférs en bioscopen
sloten hrrn d-euren.

Dat alles geschied.de op zaterdag
B oktober. De vakbond-en kond-igd.en
voigens d.e beproefd.e afkoelingsme-
thod-e een proteststaking àart, die
gehoud-en moest word-en op d.ond.erd.ag
11 oktober.
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NOG I{AAR tIUIM'een half jaar geled-en is het, 'd.at wi j in 'rDaad. en Ged.achte'r 1 )
schreven, d,at d.e maatschappelijke ontwÍkkeling d-e overeenkomst tussen d.e politie-
ke partijen voortdurend. groter had. gemaakt en d.at eIk d-aarvan hoe langer hoe min-
d.er een eigen "profisltt bezat. De reëIe tegenstellingen, zo zeid-en we, d.ie in I t
verled.en d.e politieke part\jen seheio.d.en, zijn bezig tn snel tennpo te verdwijnen en
met het verbl-eken d.er politieke verschj-I1en boet óók de politiek zelf aan beteke-
nis in.

Zin, zo zal men wellicht vïagen, d.e jongste gebeurtenissen ïond- het Binnen-
hef; d-e val van het kabinet-Cals en d.e omstand.ighed.en waarond.er d.ie geschied.d.e,
d.e verontwaardiging vlaannee een d.er regeringspartners z:-clr over het optred.en van
een and.ere regeringspartner heeft uitgelaten, de tegenovergestel-d-e opvattingen
birrnen d.e K.V.P. ("r, bir:nen and.ere priti3"r,)r'enzovoort, enzoyoort, voor ons we]-
licht ook aanleid.ing om orize menj-ng te herzien? Is het niet 26, d.at sed.ert de
jongste verkj-ezingen I t politieke l-even Ín Nederland. weer belangrnrekkend.er is ge-
word.en en aam betekeni s heef t gevronnen?

Ons antwoord. hierop lr.l-id-t zond-er meer ontkennend.. Het is niet voor niets,
menen \,'re, d.at hetrrAlgemeen Dagbl-_ad-tt d.ezer d.agen heeft geschreven, d-at d.e motie-
ven voor d.e kabinetskrisis rf onduid-e1ijk zijnr' . Dat is een opmerking, d.ie bU het be-
staan van reëLe politieke verschitlen onmogelijk zov ztjn geweest.Zo d.e I(VP duid.e-
l-ijk een and-ere politieke koers zou hebben voorgestaan d.an d.e regering-Cals ge-
voerd. heef t , d.an zou rraat t t motief voor d.e kabinetscri si s niet behoeven te 1,roï-
d-en gevraagö en d.an zou ook voor enige verontwaard-iging geen plaats zi jn. Juist
d.e onduidelijkheid. echter - het enige, d-at op het eerste gezicht d.uiclelijk is
vereist éenanalyse, d.i-e naaronze overtuigtnggeen p o 1i t i e ke analyse
wezen kan" Als wrj gelijk hebben met oyrze mening, d-at d.e onduid.elijkheid het gevolg
is van het ontbreken van fund.amentele politieke verschillen, d.an word.t d.ie ond.ui-
d.eli jkheid. natuurlijk niet opgeheven d.oor uiteenzettingen, waarin het bestódn van
zogenaamd.e politieke verschillen hetzrj nad.ni-kkelijk , hetzts stilzwijgend. word.t veï-
ond.ersteld-.

Waaraan d.anken d.e poli-tieke analyses hun ontstaan? Hieraan, d.at het bij al-Ie
ond ui d.e I Ukhe id. oveïd.eoorzakenvand-e crisis, bijzond.erduiclelijk
is, waaraand.eze ni e t moetwordengeweten. Ni e t namelijkaanmeningsver-
Schillen over cle begroting voor 1967,Niet d.at d.ie meningsverschill en er niet wa-
ren, maaï zti had.d.en - als men het ooï te luisteren legt geenszins een zod.anig
karakter, 'd.at zLJ onoverbrugbaar zoud-en ztjtt geweest. Uitspraken, d.ie als typisch
voor d.e liberale en katholieke opposanten geld-en kon men ook beluisteren in d.e
schoot van d.e Pvd.A en omgekeerd-.

Een econoom als d.rs. W.J. van d.e Woestijne bijvoorbeeld., die tot d-e Pvd.A.be-
hoort, heeft d.e begroting van Vond.eling een 'fl«rap maar gekunsteld. stuk werkrf ge-
noemd-. Ook d.eze drs. Van d.e Woestijne heeft net als d.e financiële d.eskr.rndigen
van d-e l-iberale- en d-e katholieke fractie te kennen gegeven, d.at d.e?e begro-
ting rrniet reàlisabel'r was; er zoud.en ook volgens hem rf te vee] optimistische ver-
onderstellingen" in z:-tten Hjj heef t zdlf s niet geschroomd. in d.it verband. van I nttfalentl van Von«ieling te spreken"Leest men d.e 'rNota ;3zake d.e groei en de struc-
tuur vart onze economierr, afkomstig van d.e tot d.e Pvd.A behorend.e m i n i s t e r
Den UyI '- 'Iid. van een kabinet, d.ai op z:'jn eenheid- van opvatting steed.s weer met
klem gewezen heeft d.an zou men opnieuw kunnen wanen, d.at men d.e Jiberal_e eco-

1 ) 'fDaad en Ged.achte't , april 1966.



16

noom \rlitteveen of d.e kathol-ieke ecönoom Nooteboom hoort spreken. {tfn' het belang
vart onze economische groei zullen d.e besparingen sterk moeten toenemenrr , zegt mi-
nister Den Uy1. Hij zegt 66k, d-at "d.ë ovèrheid.sinvesteringen in ons land. te hoog
zi jnrr en d.at rrd.e inflatie moet word-en terugged-rongen" . Allemaal klanken, d.ie in
een wat and-er arrangement d.e critici van het kabinet-Cals in d.e Tweed.e Kamer
eveneens hebben laten horen, Omgekeerd. hebben d.ie critici n66st hr.m kritiek toch
ook weer niet verheeld-, d.at zajt nét als d-rs" Van d.e \{oestijne, de begroting van
Vond-eling "een I«tap stuk werkrl vond-en. Niet voor nj-ets heeft het katholieke dag-
blad-rrDe fijdtt geschreven, datrfwaar om cijfers word.t gevochten altijd. een marge
aarrwezig is voor compromissen.rr Niet voor niets schreef het christelijk nationale
d.agblad- ItDe Rotterd-ammerri (niet te vei:nrarren met d-e. Nieuwe Rotterd.amse Courant)
d-at !.t 'rniet zozeer d.e meningsversehj-Ilen over (begrotings-) cÍjfers ztjn geweestrt
d.ie het kabinet-Cals hebben d-oen stmikelen. Maar als het n i e

tingscijfers zijn geweest, wat dan wéI? Ziedaar dan het punt, waarop
de begro-

be schouwin-
gen over d.e politielc beEinnen.

Het kabj-net-Cals is ten val- gebracht, zo word-t er gerecleneerd-, juist o-p het
moment, d.at het op het punt stond. te beginnen met d.e uitvoering van het bejste
d-eel van zijn prograrnma. Het is gevallen na een frontale aanval van d.e werkgeveïs
en kennelijk zeer tot hun genoegen, omd.at d.ie categorie van het aangeÉond.igd.e be-
leid. blljkbaar niets goed.s verwachtte voor ltaar belangen. Het is ten va1 gebracht
d-oor d-e KYP, omd.at in d-ie grote partij d.e reactionaire krachten weeï eens ster[er
bleken dan d.e progressieve vleugel, die aanler.mt tegen het katholiek vakverbond..

Deze politieke red-enering heeft op het all-ereerste gezicht bijzond.er veel
aantrekkelijke'kanten, omd-at zlj d-e i,n d. r u k w e k t , d-at ztJ geen poli-
tieke analyse is, maar juist een maatschappelijke. Het heeft er d-e schijn vane.dat
hier d.e sociale tegenstellingen word-en aangewezen, . d.ie men aantref t achter de
coulissen van het politieke spel. Men beluistert onmiskenbaar, d-at het d.e klasse-
belangen zq:n geweest, d-ie in het d.omein vari d e politiek het laatste woord. gespïo-
ken hebben. Bijgevolg is men geneigd. insteurmend- te knikken nog voordat men tijd.
gehad. heeft om ztcLt te verbazen over het feit, d.at d-e kl-assetegenstellJ-ngen nu
opeens vari stal .gehaald. word.en cloor al-lerlei lied.en - woord.voerders van d-e hrdA,
van het NKV en van het prote stants:chri steli jke CIIV die d-oorgaans het bestaan
van klassetegenstellingen om het hard-st plegen te ontkerrnen en d-ie gei^roon zi;n om
hi* po'liti"k-en maatscÉappelijk optred.en n i e t met d-e tegenstelling tussàn d.e

werkgevers en werknemers te ver.r;Iaren, d-och met een uitweid-ing omtrent hr.rr hoog-
gestemde en progressieve id-ealen.

Op t t zelfd.é moment dat men zt ch d-aarvan rekenschap geeft gaat men d-e schijn-
baar zo aantrekkelijke verklaring met wat meer achterd.ocht en wat nauwkeuriger be-
kijken. Is het wel ,iaar, vraagt men z::n af , d.at d.e niet te loochenen verschillen
tussen d.e zogenaamd-e linker- en d-e zogenaamd.e rechtervleugel vafi. d.e KVP op klas-
senf,egenstel-lingen zLJn terug te voeren? f s het wel waaï, dat d.e Pvd.A, het Nliltr,
het CNII (en het IWV, om ook dat even volled-igheiclshalve te noemenl ) d.e a r
b e i d. e r s vertegenwoord.igen?

Naar onze mening, d.e lezer weet het maar aL te goed., is d.aar geen sprake
va.n. Men behoeft zt cLt slechts d.e geschi-ed.enis der in ons land- aan d.e d-ag getre-
den klasseconflicten voor d-e geest te ha1en, met name d.ie sed.ert het eind.e van
d.e tweed-e wereld.oorlogrom te beseffen hoe onhoud.baar op d-it punt d.e stelling is,
die tal- van politieke commentatoren hebben betrokken. Zeker, kdA, I,MV, NiCf en
CNV trachtqn ons voortdurend- wijs te maken, d.at z4 het arbeid-ersbel-ang behartigen.
Dat neemt echter niet wegrd-at d"re organisaties bij praktisch al-le klasseconflic-
ten aan trd.e and-ere kant van d-e barricàd-e" hebben gestaan. Er is d.an ook géén se-
rj-eus vakbewegingstheoreticus in ons l-and., d.i-e pogen za:_'om te ontkennen, d.at d-e

hed-end-aagse vakbewugíng volled-j-g in d-e burgerlijÈe-maatschappij j-s geÍntegreerd.,En
wat d.e Pvd.A betrefts juist in d.e laatste tijd. ztjn er zó veel stemmen aBgegaarr,
d.ie haar luid.e verwijten 2) voor het arbeid-ersbelang te weini.g of totaal geeJ] oog
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te hebben, d.at wij ons van d-e taak ontheven achten haar volslagen b u r g p r -
f ii k karakter nog eens uitvoerig te bewijzen.Het is haar r:-ltgesproken burgerlÍj-
ke karakter, d.at'd.e iets mind.er-uitgesproken burgerlijke Jan Nagel (met wie i^,ij'óns naar bekend bepaald. niet id.entificeren) boos uit zijn afdel ing heeft d-oen weg-
Iopen, ze'ggend.e, d.at hem het milieu per slot van rekening toch te conservatief
was.Vrijwel op hetzelfd.e moment heeft d.e oud-Nl(V-voorzitter A,C. d.e Bruyn d.ezelf-
d.e PYdA geprezen om haar rrprogressiviteitrr " Legt men d.ie uitspraken naast elkaar
en naast het politieke commentaa!? dat wij zoëven beknopt hebben samengevat, d.an
bliikt d.e achtergrond. van d.e jongste kabinetscrj-sis d.aarrree toch m.ind.er d.uid.elÍjk
to zl"Jn geword.en d.art men zou hebben vei:"uracht. Ond.uid.elijk bijvoorbeeld. blijft ook,
waarom sommige werkgevers d.e val- van het kabine t-C al s publi ekeli jk betreurd- heb-
ben' e:h waarom sommif,e N.K,V. -ers in d.e Tweed-e Kamer v66r d.e motie-Schmelzer heb-
ben gestemd-.

Het laatste pu::t overigens i-s in d-e woord-enstroom, d.ie d.oor d.e kabinetscri-
sis is uitgelokt, niet helemaal- veronachtzaand. Er is namelijk op een gegeven mo-
ment opgemerkt, dat d.e Nl{V-led.en in het parlement, d-ie zich w6} tegen Cal- s en d.e
zilnen keerd.en, d.at juist had.d-en ged.aan om uiting te geven aan hun onbehagen oveï
een beleid., d.at f rd.e inflatie in d.e hand. werkte en d.e d.ief van d-e kleine man werd
via hollend.e geld.ontwaard.i-ng, vermind-erd.e werkgelegenheid- en stijging der Índ.irec-
te bel-astingen, zond-er voor-d.e lage inkomens een vold.oend.e compensàti" te schep-
pen in d.e d.irecte belastingsfeer.'r Merlanraardig is, d.at d.eze tussen aarrkralingste-
kens geplaatste woord-en afkomstig zijn uit d.e pen van een \AID-ert van een l-id- van
e.en parti j derhalve, d.ie Zich voorstand-ster betoond.e van t'aanvullend.e mi-d.d.eIen
voor het begrotings jaar 1967,t, iets \^raar zteh d.e regering tégen verklaard.e, juist
omd.at ztJ in d.e sfeer van d.e ind.irecte belastingen zoud-en moeten word.en gezocht,,
en d.erhalve onevenred,ig zwaar op d-e 1'agere inkomensgroepen zoud-en d-rukken.

De lezer z:-et het: aIs men afstapt van d-e schablonen en ztJ:n aand.acht gaat
richten op een concreet d.etait al-s d-e fiscal-e politiek, d.an komt men er al even-
min uit. Men stuit d.an ni et al-leen op het feit, dat in d.e berTrchte trnacht van
Schmel-zerrt t t zittend.e kabinet trd-e kleine man'f in bescherming nam tegen d.e even-
tuele gevolgen van een sterkere belastingrd.ruk, maar Elen stuit er 6ók opr. dat d-e

NW-voorzitter A.iI: Kloos d.e regering heeft ve:*reten, dat haar beleid. tot op t t
moment van haar val d.e kosten van het levensond.erhoud. reed.s sterk had opgevöerd."
AIs men d.an nog weet, d.at als ware het om d-e vellwarïing ten top te voeren - de
parlementaire woordvoerd.er va^n d.e h/d.A, d.rs. Gn Ned.erhorst, in het uu-r van d.e

orisis zlcL:r tegen verd.ere belastingdnk gekant heeft n i e t omd.at d.e arbeid.er
d.aa:sran de dr.rpe zou word.en maar om een gans and-ere red.en, namelijk omd.at d.aarvan
?f een oprriaartse d.ruk op d.e loonontwikkelingt' te verwachten zou ztjn, d.ringt z::h
d.an bii d.it aJles niet de conclusi-e opr d.at d-e arbeid-ersbelangen in het geheel
niet in het ged.ing geweest ztsn?

Onze mening is, d.at het bij d.e val van het kabinet-Cals ind-erd.aad. n i e t
ging om een tegenstelling tussen werkgevers en werknemers. Dat is een opvatting,
d.ie lijnrecht staat tegenover d.e algemeen gangbare en ook lijnrecht tegenover d^e

opvatting, d-ie Kl.oos in rrDe Vakbewegingrr van 25 oktober j.l. heéft ontwikkeJd-.
Hij. schrijft d.aar, d.at d.e werkgevers rrhun zin gekregen hebbent'. In één ad.em echter
laat hij eï op voJ-gen, d.at ,het llnog te bezien valt 'of ztj eï gelukkig mee zullen
zi jn.rr Die woord-en passen niet. in het simpele beeId,, d.at hij en and.eren geschetst
hebben. Van tweeën éóni :0f d_e kabinetscri-sis ontstond., omd.at de megrd.erheid. in
d.e' Tweed.e Kamer d.e werkgeversbelangen liet prevaleïen en d.an is het moeilijk aan
te nemen d.at d.e werkgevers. d-aar spijt van zullen krijgenromd,at ztj en d-e hen toege-
wijd.e politici tensl-otte toch mensen zLJn, d.ie d.e werkgeversbelangen nauwl<eurig
kennen. 0f - and.ere mogeli jkheid- - d.e werkgevers zoud.en op een gegeven ogenblik
best eens spijt kunnen krijgen van d.e jongste politieke ontw-ikkelingen, maar d-ót
kan d.an aLl-een maar betekenen, d.at het ni-et g"ing om d-e vraag of er ó"r'op d.e àT-
beid.ers of op d.e patroons gerlcht beleid- moest word.en gevoerd.; Dà&ï om iets ar.-
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clàr.s, 
. 
namelijk om d.e vraa6 wé1k beleid het besté was voor het Nederlandde kapi ta-

lïsÍoè. Dat faatste is volgens ons inderd.aad. het- àeva} geweest. En d ààiop wijst
niet al-leen de d.oor Kloos opengelaten mog€Ijjldleid, d.aa.rop rljjst niet alleen de op-
neïking vsJI Ned.erhorst omtrent het gevaar va/] een'opwaaStse ]oond.ruk - gpvaarl-Ík
voor d.e natÍonale econönie.r en d.e concurrentièpo sitie der bedrgïen - maa! d.aarop
wijst óók I n conmentaar j-n rrHet Vrïe Vofk" van 27 oktobet, r,iaarin eï op l,rord.t g€-
wezen, ilat de Sociaal Economlsche Xaad in een onlangs uitgebraöht advies met i:a-
d.fuk te kerxren heeft gegeven, dàt d.e overheid. d.e vi-nger voortdurend aan d.e poLs
moet houd.en en dat er (voor het Ned.erlandse kapltalisme - red.. D & G) behoefte
bestaat aan rn gegoörd.ineerd. beleld ten aaxrzien van publieke en particulierè i-n=
vesteringen. De SER, a^Idus rrHet Vrije Yolkrr, I'spreekt zich niet over d.e richting
van het beleid. ui.t, niet over d.e a.ccenteh. Dat is juist de inzet van dè politiè-
ke striid.rr.
' Wij geloven dat rtHet Vrde Yolk met deze woord.en eenb .ge'n kèerc de spijker op

ae fop gesfagen heeft. Hoe sievig ftoet d.é overheid de vinger aan'd.e pols houd.en,
d.aarom heeft het inderdaad gedràaid. Niet werkgevers en rn'erkhemërs' hebben tegen-
over elka,ar. gestaa,n,ma,ar zij die vééI eïr zij d.ie weinig "d.irÍgisne'l (lees: staats-
kapitalïsne) voorstaan. A1 het and.ere is wat I'Het Vrije Volk'r in een nèrkwaard.ig
wààrhèirlslievende brri in hetzelfd.e comnentaar "de vobrgewàncle oorzaak van de crl-
sistt heeft genoemd..

Ziet men d.e ve1. va,rl het kabinet-Cals tegen d.e achtergrond vaJl een conflict
tussen d.e voorstaJlders van mé6r staatskapitali sme en de teg€nstanders d.aarvaÍLt
dan trektrmenen wij, de d.ichte mist op, d.ie de gebeurtenissen öp en xond. het Bin-
nenhof is ga.ar) omgeven. Dan word.t met één's1ag duíd.elijk r waarom de d.ivér§e poli-
tÍci en de diverse socj-al-e o rgani sati-e s de positiès hebben ingenomen, waaÍin men
ze heeft kun:ren aa^ntreffen. Natuurlijk is er in Nederland een d.iepe , onoverbrugba-
re tegenstelling tussen werkgevers en werlgremers, tussen de kapitaal sbelaJrgen en
d.ie va.n het proLetari-aat. lla"ar had men in aIle eftst gedacht, dat die tegenstel-
ling a"an d.e ord.e was in het parlement en d.a"n nog 1+e1 in onze dàgen? Kom nou! fn
d-at parlement. gas,t het ind.erd.aad om In verschil tussen I'progressiefrr en rrconser-
vàtief i.FÍaar;rdàt veischil is lndeïd.àad het verschil tussen hen,die de kapitalis-
tische ordening varl morgen r,Íilfen hèLpèn bevorderen en hen, díe het kapitalisme
va]1 g:isterèn'nog zo lang mogelijk wiLfen Laten leven. Met d.e kfassebela.ngen dèr
arbeider's heeft d.at niets van doen.

Z) er lzLJn ind.erd.aad. lieden, d-ie d.e hidA haar burgerlijkheid. fËwJ-!en. Wij behoren
d.a.ar niet toe" Wij vinclen d.e h/dA vie] een buïgerl:jke partij (wtrt nog een nuance'
and-eïs i=) maar wij maken haar d.aa::van volstrekt geen verliijt" Een partil kan oe-
d-er d-e kapitalistj-sche verhoud.ingen alleen maar bur"gerlijk zlJni lranneeï d-ie
verhoud.ingen word-en opgeheven, veïd.wiJnen ook d.e partijen. Bovend.ien is d.e hidA
aI s burgerlijke partjj 

, 
gefoïmeerd.. Wat wil Inen?

----====
+++#+++++++++++++++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++++++++++++H++++#++

. NADAT |tReeht voor Allenf in haar nummer van 1 okt, j.1. een artikel rl-it
trDaad. en Ged.achterr had' oveïgenomen en in haar 'bommentaar d-aarop sch.ïeef :rf De d.is-
cussie staat opent! , schreef é6n orrzer kamerad-en d.rie artikelen voor' ftRecht voor'
Allentt. Het eerste d.aarvan treft men aan op blz" 6, 7 en 8 varr d-it nummer. 'He-
laas, ond.anks d.e tropenstaand-e d.iscussj-ett weigerd-e men d.at schri jven op te rr-emèn'.]
Natuurlijk had. het toen geen zin meer d-e twee volgend.e artikelen, d.ie voor ver-
zend.ing gereed. lagen, nog ,voor plaatsing aan te bj-ed-en. We zul-len ze' ilu in het
d.ecembemunmer van rfDaad- en Ged.achtett plaatsen geli jk met ons commenta.a.r op d.e 

.weiSering van rrRecht voor Allentr d.eze art j-kel-en te plaatsen.

, , . :, De red-actie.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++H++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


