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Z AL DE oNDEnlï81.1 EnS }IOG GAATf SPÏJTE}T

irtrat van de vakbeweging kan vord.en gezegd., narnelijk dat zij als insti-
tuut van d.e burgerlijke maatschappij de d.aarin heersend.e burgerS-ijke l<las-
se geen sl-echtere dienst kan bewij zen d.an door haar te goede diensten te
bewijzenrd.at geldt op min of meer analoge wijze ook voor de politieke par-
tii die zich ttsocialistiseh" noemt en voorgeeft de belangen van c1e arbei-
d.ers te behartigen.

De vakbeveging moet, krachtens haar benid.d.elend.e ro1 tussen kapitaal
en arbeid., de sociale vred.e hand,haven. Het is haar taak om d.e kapitalisti-
sche maehine zoveel als in haar vermogen lig'b te vrijvraren voor "bed.rijfs-
storingenir. I.{aar zij kan die taak slechts vennrllen zolang zíj in belang*
rijke mate het vertrouwen van d"e arbeid.ers geniet en dat betekent dat zíi
de sociale rnede het beste kan handahven door haar bij tijd en wijle niet
te hanclhaven. tr'Ianneer zíj zieh aI te nadruirkelijk aan d.e kant van de pa-
troons zou opstellen, zou zij voorgoed d.e greep op de arbeiders krrijtraken
die zíj thans op gezette tijden al1een maa^r tijdelijk lcwijtraakt. Dat zou
voor de heersend.e ]dasse d.e hoogst onaangenarne konselcwentie hcbben, dat
één van d.e d.oeltreffend.ste instrunenten met behulp rraarvan d.e arbeid.ers-
klasse onder het jr.rk word.t gehoud.en, zijn betekenis zou verliezen.

De zich "socialistiscir" noemend.e zogenaamde "arbeiderspartij u' ont-
leent haar betekenis voor het ond.ernemerd.om onder andere hieraan, dat zij
zich voortd.r:rend. tegen tt ondernemerd.om schijnt te keren. IIet gevolg daar-
van is namelijk, dat zij een zeker vertrouwen voor zich kweekt, d.at haar
onder bepaald.e omstandigheden bij uitstek geschikt maalct om al-s regerings-
partner te fungeren. ï'Ianneer d.e in het ged.rang gelcomen belangen van d.e on-
d,ernemerg een impopulair regeringsbeleid vergen, dan is een po3-itieke par-
tii van het hier beschreven type áls pol-itielre partij aat r,rit zeggen als
onganisatie uan de burgerLíjke sanenLeuing als het ware aangewezen voor
het d,ragen van hele of halve regeringsverant,woord.elijkheid.. Door het vêr-
trouven d.at zíi geniet kan zij zich maatregelen veroorloven clie, ind"ien ze
d.oor and.ere partijen zoud.en rrord.en d.oorgevoerd. een storm van verontwaard.i-
ging en m:isschien vel- een storm van verzet zoud"en d.oen ontstaan.
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Het spreekt vanzelf, d.at de "arbeid.erspartij" haar kred.iet bij de ar-
beid.ers aI evenmin volled.ig kan verspelen als de vakbeveging, Iïoewel zri ,
evenals dezer oF ieder werkelijk beslissend moment het proletariseh masker
moet laten vallen, d.ient zti zich net als de vakbeweging zo lang nogelijk
zo goed. en zo kwaad. als ? t gaat d.aarachter te verbergen en opnieur.r te ver-
bergen zod.ra et maar even kan. Dat valt noch d.e vakbeweging, noch d.e poli-
tieke partij gernakkelijk, maar rt valt niettemin een ekonomische organisa-
tie als d.e vakbeweging gemakkelijker dan een politieke organisa+.,ie als de
partij .

Een vakvereniging, rlie weigert een staking uit te roepen of die een
spontaan uitgebroken staking om zeep helpt t zà1 bij de eerstvolgende gele-
genheid. d.e balans in evenwicht pogen te brengen d.oor d.e r,iiI van d-e aange-
sloten arbeid.ers te respekteren, althans de ind.ruk trachten te wekken d.at
ze d.ie respekteert . Dat verklaart bi jvoorbeel'l, d-at d.e Vervoersbond FIIV,
die in de herfst van 1979 niet bereid vas on ook maar een duimbreed aan de
stakend.e led.en in d.e Rotterd.amse haven toe te geven, oF l+ mei j " 1. meteen
de stakingskas opend.e nadat tot zijn r,-olkomen verrassing - bij Swarttouv
in d.e Botlek en bij cie F,140 op d.e li{aasvlakte een '?r,rild-ett havenstaking was
uitgebroken. ïIanneer vakbond.svertegenwoord.igers z:dn aan d.e onoerhand.e-
lingstafel bevinden, d"an zullen zLi samen met hun tegenpartij een komed,ie
opvoeren terville van d.e vederzi j d.se achterban 1 ) "

De zogenaa.nd.e t'arbeidersparti j " beschikt niet over dergelijke moge-
lijkhed.en doordat haar werkterrein niet het bedrijfsleven is maar het par-
lement " Zíi moet in een samenleving ïraar de klassenscheiding dvars d.oor-
heen loopt It vertrouwen van de arbeiders winnen en tegelijkertijd de bur-
gerlijke klasse ervan overtuigen dat ztj geen enkele bedreiging vormt voor
de gevestigde burgerlijke ord.e, Zonder het vertrouwen van de arbeiders is
ztj geen potentiële regeringspartij, zond.er het vertrouwen van d.e heersen-
de klasse evenmin. Daarbij moet zLj er zorgrruldig voor vaken d.at zti door
het vertrouwen van d.e burgerij niet het vertrouwen van d.e arbeid.ers ver-
speelt, vant in d.at geval verdvijnt de zin van haar bestaan. 7,íi kan niet
zoals d.e vakbeweging, d.ie soms achter gesloten d-euren onderhand.elt , d.an

weer voor het front van d.e werkers optreed-t r oD eens het ene, d.an weer het
and.ere masker voor d.oen, Zii moet voortd.urend beid-e maskers dragen, d.at
wat voor d.e arbeid.ers bestemd. is en d.at wat bestend. is voor d.e bourgeoisie.
Men kan ook zeggen, d.at zli voortdurend tvee gezichten tonen moet. Hier
lígt d e red.en, dat men een d.ergeli jke parti j maar al te yaak heeft verwe-
ten dat ni een Jartuskop bezit , Het feit is onbetwistbaar, maar het is in
het wezen van een dergelijke partij besloten en het vormt géén reden tot
vervijt.

triat vij tot dusver omtrent d.e zogenaamde "arbeiderspartij" in het al-
gemeen hebben opgernerkt, geldt onverkort voor d.e lïed.erlandse Parti j van d.e

Arbeid. De nieuwe fraktievoorzitter van d.e \ryD, d"e heer Ed Nijpels, die
een progressieve liberaal genoemd. mag l,rord.en en d.ie deel uitnaakt van een
club van d.iverse politici van verschillend.e richting d.ie op gezette tijden
in het Haagse HoteL des fndes bijeenkont om de mogelijkheden van een toe-

1 ) Aldus, bij zijn pensionering en in het bijzijn van vakbonds-
onderhandelaar Hirlsker, de scheid.ende sekretaris der Scheep-
vaart Vereniging Zuid mr. Backx, tegenover een aanvezige ver-
slaggever van het Rotterdams NieuwsbLad.
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komstige regeringscoalitie met \nfD en PvdA te bediskussiëren, heeft kort
na het uiteenspatten van het tweede kabinet-Van Agt verklaard, d.at zijn
partij de d.eur wel wilde openzetten voor regeringssaJnenrerking met d.e PvdA,
niaar d.an wel op voorvaarde dat d.ie partij zich zou distaneiëren van d.e ra-
d.ikale opvattingen van haar voorzitter Max van d.en Berg. ttMet een rad.ikale
I\rdA kan en wil de \[ID niet regerent', zeí d.e heer ]ïijpels. t'De PvdA moet
kiezen tussen Van den Berg en Van Thijn'!. Een dergelijke uitspraak, vermoe-
d.elijk in hoofd.zaak voor beider achterban besiemd., gaat voorbij aan het
feit d.at de PvdA d.ie keus niet maken kán" De FirdA kan het zomín zond.er ie-
mand. als l'{ax van den Berg stel}en, a'l s zonder een figuur als Van Tbijn.

ïemand d.ie zou vragehr hoe hij of z:,i zieh de r.tlee geziehten van de
PvdA moet voorstellen, zou men respektievelijk d.e trekken van Van den Berg
en Van Thijn kunnen besehrijven. In een ver verleden (van d.e SDAP) vertoon-
den d.ie twee gezi-ehten o . ê. d.e trekken van Frank v, d.. Goes en tr^Iillern VIie-
B€ilr in een wat recenter verleden (van d.e PvdA) ai" van Sam de ïIo1ff en
de oud.e Drees, Daarbij moet men er zíein d.an rekenschap van geven, d.at tel-
kenmale bedden de partij belicha,nen, d.at zowel de een a1s de ander het on-
vervalste prod,rrkt van d.ie partij is, ook al vordt dat d.an binnen de partij
niet altijd even scherp gezien. De socioloog Bart Tromp, die deel uitmaakt
van het partijbestuur, heeft onlangs geschreven, dat t'het ware gezicht van
d.e Pvd.A als demokratische hervormingsparti j weer tot z t n reeht (noet ) to-
mentt. Dat gaat eraan voorbij o dat de hervormingspartij in kvestie een .so-
eiaa'ldemokv'atisehe hervormingspartij is, d.ie noodzakelijke::vijze Lt'tee ge-
ziehten moet vertonen, r4raarvan het ene al even lia,ar is aLs het and.ere,

ïn dag- en seekblad.en is uitvoerig geschreven over de felle ruzies in
de PvdA-top. Toen daaruit door twee ttvrij Nederland"-redakteuren - maar be-
paald. niet door hen alleen de konklusie werd. getrokken, dat aan voorzit-
ter Max van den Berg geen J-ang politiek leven leek te z:.'jn beschoren, ver-
klaarde zijn tegenspeler Van Thijn, dat hij geen enkele red.en z&B> waarom
Van den Berg niet zou blijven zitten.

De zojuist aJ. genoemd.e Bart Tromp, d.ie d.e problemen van d.e PvclA her-
leiat tot de problemen van het socialisme, meent d.at d.e partij mede hier-
door in noeilijkneden verkeert, d.at de arbeidersklasse die ze vertegeruÍoor-
digt (niet slechts in Nederland., maar in fr661 l,Iest-Europa) een dalend per-
centage van d.e bevolking uitmaakt.

Deze ki jk op de zaak staat li j nrecht tegenover d.e onze . ï'tri j beschou-
wen een soeiaaldemokratisehe hervormingspartij a1s de PvdA als een bu.rger-
Lijke hervormingspartij, die alleen maar tn sehijn iets met het soeialisme
heeft te maken. I{ij houden het voor onjuist, d.at d.eze parti j de arbeid.end.e
klasse zou vertegenwoord.igen; z,íj r,ril sleehts de schijn van een dergelijke
vertegenwoord.iging wekken, Tenslotte maken d.e arbeid.ers naar onze mening
niet een d.alend., maar een stijgend. percentage van de bevolking uit.

Hét levensgrote probleem r^raar d.e PvdA mee vorstels, is niet d.at zíi
een trarbeiderspartijt' zou zijn, waarvan d"e natur:rlijke basis voortd.urend.
smaller vordt, maar d.it, dat de mod.erne kapitalistisehe ontwikkeling het
haar voortdurend moeilijker maakt om zíeln a1s "arbeiderspartijtt te doen ac-
eepteren. De periode waarin d.e belangen van het opkomende kapitalisme en
het zich in ontwikkeling bevind.ende proletariaat geheel, ged.eeltelijk of
schijnbaar samenvielen ligt oneindig ver achter ons. Tengevolge van de
groei van de techniek is een geheel ánd.er soort proletariaat d.an voorheen
ontstaan, een proletariaat d.at steed.s minder geneigd is om aan sprookjes
van vat voor soort ook te geloven. And.ers gezegd.: waren het voorheen enkel
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maar analyserend.e theoretici , d.ie zoals Saks d.oor d.e kieren in I t proleta-
risch masker van d.e sociaald.emokratie heen haar kapitalistisch wezen kon-
d.en herkennen, tegenwoord.ig blijft d.at -i,íezen ook c1e eerste d.e beste, clat
vil zeggen: zelfs d.e meest goedgelovige, zich graag aan il.lusies vastklam-
pend.e, arbeid.er niet licht meer verborgen .

Voor illusies is d es te mind.er plaats naarmate een parti j als d-e PvdA
er het meeste behoefte aan heeft, nai::elijk dan vanneer het uur van d"e r,raar-
heid. is aangebroken d.oordat ztj tct med.eregeren is geroepen, In het voor-
jaar van 19TT, in de pericde die voorafging aan Ce formatie van het eerste
kabinet-Van Agt o verklaard.c cle latere premier in een vergad.ering van zijn
CDA-fraktie, d.at het aanbcveling verd.iend.e on als ninister van sociale za-
ken een figuur uit d.e vakbeweging te hcbben, aangezien zo ieman'i een goeil.e

verstand.houd.ing met d,e rverknerners zou kunnen r,raarborgen. Strikt' genomcil
valt er op d-eze uitspraak het 'eên cn and.er af te d-ingen 3 rraar als men haar
za verstaat d.at iemanrL uit de vakbeveging beter d.an iemand. van and.ere hui-
ze in staat moet word.en geacht om Cc arbeid.ers een bepaalde schiin voor te
tovereno d.an rnoet d.aaraan een zekere politieke ttl,rijsheiCtt word"en toegekencl.
Iiet is dezelfde soort wi j sheid" 'nraarop ook het med.eregeren van d.e zogenaan-
d.e t'arbeid.erspartij " berust .

In 19TT, toen I t eerste kabinet-Van Agt tot stand kr'rar,r, r.raren d.e eko-
nomische moeilijkhed.en van het ond.ernemerd.om nog op geen stukken na zo om-
vangrijk a1s in 1981. Toen kwam het alleen nog maar op cle achtergrond. van
d.e minister van soeiale zaken aan en naar Van Agt in de bewuste fraktie-
vergad.ering betoogd"e d.eze was, voor een red.elijk funktioneren van et ka-
binet nog niet eens van d"oorslaggevend.e betekenis . Voor d.e bew'uste post
viel d.e keuze tenslotte op Van Albeda, een man dic inderdaaC bepaald.e rela-
ties met de vakbeweging ond.erhield-, maar niet eens met die vakbeveging die
zich het strijdlustigst opstelde en het grootste aantal ied.en telCe"

In 1981 was het and"ers. lTiet 6ên minister uit de vakber'reging gold-
toen als de hoogste politieke wijsheid en afdoende, nee er diende, opd"at
de nood.zakelijk geachte aanslag op het levenspeil van de werkenden zonder
al- te veel verzet d.oor de werkend.e bevolking zou word.en geslikt ' een aan-
tal ministers van d.e PvdA deel van d.e regering uit te maken ' Bii de salnen-
stelling van het tveede kabinet-Van Agt r^rerd ervan uitgegaan, dat het ver-
ondersteld.e vertrouven in de zogenaa^md.e t'arbeidersparti j t' er het zijne toe
zou bijdragen om de weg te effenen voor een beleid, lvaarbij het snoeimes
zou worden gezet in lonen en sociale zekerhed.en. Op d.at vertrouwen werd. ge-
spekuleerd. toen een weg werd. ingeslag€ilr d.ie regelrecht naar d.e ondermij-
ning van d.at vertrouwen voerd.e.

Het is d-eze paradoxale situatie die d.e verklaring vorm,t zowel voor Ce

herhaaldelijk gekonstateerCe "onmachbttenttbesluiteloosheiC" van d.e r€rge-
ring, als voor d.e felle strijd. d.ie sind.sd.ieu binnen d.e PvdA is opgelaaid.
Er moesten d.oor d.e regering hoogst onaangena^tne en \^ieerstanC oproepend.e
maatregelen worden genomen ( in het belang van het ond-ernernerd.on lraarvoor
d.eze regering, zoals ied.ere regering, de zaken behartigt), rnaar ze werd.en,
nad.at ze reed.s i,raren aangekond.igd. of op stapel gezet , r{ecr ingetrokken om*

dat met ied.ere in uitzicht gestelde naatregel, het vertrouwen in de PvdA

afbrokkelde d.at voor het onr.relkome en onwelgevallige beleid d.e onmi sbare
voorwaard.e vo::m.de " Dat d.e regering ttniet regeerd.e" zoals d.oor d.e kranten
en d.oor d.e oppositie r,rerd. opgemerkt , sproot d.aaruit voort , d.at wét regeren
het fund.ament van d.e regering aantastte . i'iat als een twi st binnen de PvdA
beschreven is in beschrijvingen d.ie er stuk voor stul< op neeritomen, d.at



d'e opstelling van voorzitter Van d.en Berg een beletsel voor de pvdA-urinis-
ters is om naar behoren te funktionerenrwii denken d.aar geheel and.ers over
d'an t t meerend.eel van d.e kommentatoren. I'{et zi j n optred.en. , ni et als '?brug-
genbouwend.e voorzittert', maar a1s 'tpolitiserend.e stoottroeper van d"e 1i;-kerzijdet', gooit Van d.en Berg naar ons oordeel de ministers van zíjn par-
tii geen stok tussen de benen, al heeft It er de oppervlakkige scfrijn i*n.
Verre ervan d.at Max v.d. Berg zovel Den Uyl en Van ÍU-jn als fraktieleider
Meijer belet naar behoren te funktionaren, is zijn quasí-soeiaListisehe
kritiek voor hun funktioneren juist een onmisbare voorwaard.e. Door luid-
keel-s te verkondigen d.at als gevolg van de samenwerking nret het CDA het
Linkse etiket van d.e partij is afgeweekt, plakt Van d.en Berg er opnieuv
een ttlinks etiket " op . Ziin optred.en d.raagt ertoe bi j , dat hei vergiuisd.e
beel-d. van de PvdA zo goed. en zo kwaad als d.at nogelijk is herstel6 r,rord.t.

Voor vie een analyse van twee red.akteuren van ttHet Parooltt geloven
wilo zou Max v.d.. Berg zich graag van het tweede kabinet-Van Agt verlost
hebben wi[en zien. trdij geloven daar niets varl. De schoten die hi j loste
beschouwen wii niet als schoten voor de boeg van het regeringsschip. Hij
d'roeg zorg voor een kanonnad.e, d.ie verhin'1erd.e, 6at op cle regeringsveste
storm werd gelopen d.oor verzet aantekenende arbeiders . Hij wekte d.e ind.ruk,
dat een dergelijke storm-Ioop overbodig was.

Uiteraard zou al het lawaai dat door l,Íax v.d.. Berg op het politieke
strijdtoneel geprod.uceerd. werd. op zichzelf de groeiená" i.foof tussen de
Pvd.A en de arbeid.ers nooit hebben kunnen dichten. Voor het naar behoren
funktíoneren van het kabinet-Van Agt ïï r,ras een minimum aan vertrouwen indie partij een volstrekte vereiste en 11 snel tanend.e vertrouwen kon nooit
d-oor een radikale taal- bezigend.e voorzitter op peil worden gehouden of her-
steld'. Daarvoor was tevens nod.ig d.at d.e koalitiepartners d.e PvdA-ministers
zoveel speelruimte lieten, dat zii in staat waren om de politieke sehijn
op te houd.en, waaruit dat vertrouwen werd. gevoed.. Een d.ergelijke speelruim-te zou allerrninst betekend. hebben dat d.e regering ninder scherp de koers
van Chris van Veen en van Shell-direkteur ï'Iagner zou hebben kunnen varen.zíi vormde integendeel juist de voorvaard.e voor die koers.

Van Agt heeft dat zijn trefzekere uitspraak over d.e waarde van eenuit d'e vakbeweging afkomstige minister van roóial" zaken ten spijt nietof onvold.oende begrepen. ïn innige saneffirerking met de steeds ri"**u finan-ciêle tegenvallers ontdekkende minister Van d.er Stee poogd.e hij zíjn ambt-
genoten van de PvdA hoe langer hoe meer bewegingsvrijheid. te ontnemen. In-plaats van d-aard.oor d.e lreg vrij te maken voor wat d.e ond.ernemers vroegen
werd' daardoor iuist omgekeerd het voortgaan op die weg hoe langer hoe meerbemoeiliikt. trrlant de PvdA-ministers, die als het 'ware het ""ftif a vormd.en
d'at d'e aanval op d.e arbeid.ers nroest d.ekken, werd.en d.oor Van Agt en Van d.erstee langzaam maar zeker uit het kabinet gedrongen.

Zo zeker a1s het is d-at Van Agt en Van d.er Stee de ontslag-aanvrage
van hun FvdA-kollegaf s hebben geprovoceerd, even zeker is het, aàt z,ti al-
dus doend'e het ond.ernemerdom een buitengevoon slechte d.ienst hebben berre-zen. Inlelisvaar zeí d.e ondernemers- bord.voerd.er Van Veen, d.at d.e ontstane
kabinetskrisis in zoverre een goed ding lras , a1s daard.oor d.uid eli jkheid
kon worden gesehapen en a1s gevolg d.aarvan d.an'teind.elijkt'eens ieis zou
kunnen word'en ond.ernomen. l,Íaar d.oor het vertrek van d.e FvdA-ministers zal-auiOelijk word.en, d.at het voeren van een rfond.ernemerspolitiektt 

zond,ez. hen
,t9e+ noeilijker zaL ziin dan met hen. 0m d.ie redenen zouden de jongste po-litieke ontwikkelingen d.e ond ernemers nog best eens kunnen gaan 

"pí;t*t 
-,
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ANTON PAi\T}IEKOEK'S I' }ï E R Ï }T Ï{ E R I i'I G E I{ iI

EIi.TDELIJK IN DRi]K VERSC}IENEi.{

Eindelijlt d.an, ruim 22 jaar na zijn o.ooC en zowat 38 jaar nad"at hij
ze opschrecf , zijn Anton Pannekoekrs itHertnnertngen uit de ay,beidersbewe-
gi.ng" in d,ruk verschenen. I,Iie ze leest za.I crrnid.d.ellijk vaststellen, dat
cle inhoud. d.esond.anks in niets aan betekenis heeft ingebcet. Drie oorzaken
kunnen d.aarvoor d.irekt word.en aangewezen:

In de eerste plaats voltrokken zich juist tijdens Pannekceh's lcven
ingrijpenti.e verand"eringen in de pcsitie van cle arbeidersklasse en in de ne-
thoden clie door d.e arbeid.ers bij hun rnaatschappelijke s+,rijd werden gehan-
teerd.. Die veranCeringen hebben bij hem tot een voortd.urend.e onti.rikkelirrg
van inzichten en stand.punten ge1eid.. Het gevolg daarvan is geweest , d.at
hij telkens lreer buitengewoon kritisch kwam te staan tegenover partijen of
stromingen binnen d.e arbeid"ersber.reging d-ie hard"nekkig vasthielden aan tra-
d.itionele opvattingen en die steeds duidelijt<,er ándere trelangcn I'ertegen-
woord.igd.en d.an d.ie van d.e arbeid.ers " Pannekoeke s beschrijving van z trr kon-
flikten met d.eze stromingen cn met hun voormannen uiteraard. "rormt een
bijdrage tot onze kennis van het jongste verleCen en mcde daard.oor tot ecn
beter begrip van de problernen d.ie zich aand.i.enen bij d"e klassenstrijC van
hed.en "

f n d.e tr.reed.e plaat s heeft Pannekoek zích ni et alleen in iied erland als
schrijver, spreker en kongres-afgelaard.igd.e ge'lreerd., Inaar ook buiten onze
grenzen" Reeds voor zijn B-jarig verblijf ir: Duitsland, van 1906 tot 191h,
had hi j in ald.aar verschi j nend e bladen al-s Dze itleue Zett en de Leípzzger
Volkszeitung theoretische artikelen gepubl-iceerd. INer hii zich in Duits-
1and. vestigd.e, aanvankeli jk te Berli jn a1s leraar aan d.e sociaaldemokra-
tisehe partijschool en later in Bremen, kende hiij al diverse kopstuitken
van d.e Duitse sociaald.emokratie. Toen hi j eenmaal in Duitsland vertoefde
werd die kennismaking verstevigd en kwarn hij, via zijn rriteenlopende akti-
viteiten, ook met tal van Europese figuren in aanraking. fn zi jn 't4erinne-
ríngen;t vord.en zr j veelal haarscherp geportretteerd. " In het bewuste ge-
schrift treft men d.erhal-re niet alleen omtrent d.e lTed.erlandse maar ook om*
trent d.e Europese arbeidersbeweging heel lrat (t<ri-tische ) informatie aan.

In de derde plaats tenslotte wordt uit, d.e bemrste bladzijden duiCe-
lijk hoe en waarom Pannckoek als radikaal- sociaald.emokiraat met de sociaal-
d"emokratie brak en ver',rolgens, een aantal jaren later, à1 z66r -'rroegtijdig
ook brak met het bols j er,ri sme . Hi j ontr^rikkelde zíeh tot 66n d er belangri j k-
ste voord.voerd.ers van het rad.enkomnunisme, dat de soeiaaldemokratie in áf
haar versehijningsvormen en d. u s ook d.e d.iverse variëteiten van het
bolsjewisme ( zoals leninisrte, trotzkisme, maoïsne) voor een in r,rezen bur-
gerlijke beveging houd.t. Idieuwe organisatievormen, door d.e arbeiders zétf
ontwikkeld in hun dagetijkse strijd. en ofschoon d.e direkt betrokkenen
zieh d.aarvan niet in het minst bewust waren - van een geheel ánd.ere struk-
tuur dan d.ie waardoor de kapitalistische sa^:nenf eving worclt gekenmerkt,
voerd.en Pannekoek tot zt jn uiteind.eli j ke overtuiging , dat noch d.e vakbewe-
ging o noch de 6én of andere politieke parti j , noch vat voor soort í'politie-
ke voorhoede" ook de bevrijd.ing van d"e arbeid.ersklasse en maatschappelijke
verandering (ae sociale omwenteling) tct stand zou kunncn brengen. Sinds-
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dien naken hi j en maken d.e rad.enkommunisten nog steed s een auid eli jk onder-
scheid. tussen wat zíj d.e oude t'arbeid.ersbelreging" noemen en d.e komend.e
niem'te beweging ván de arbeiders. De laatste moge nog steed.s in de winclse-
1en ligg€trr haar geest treed.t d.e lezer van PannekoekÍs 'tHez,inner-íngent, op
vele blactzijd.en d.aarvan tegenoet.

Vi j fenveertig jaar voor hi j ze neerschreef ï^ras hi j met de arbeiders-
beweging in nauwe aanraking gekomen en irij vas er vrijr.rel voortd.urend. in
naulre aanraking mee gebleven. Eer hi j zich in 1899 aansl-oot bi j d.e toenma-
lige S.D"A.P. had. hij zích al geruime tijd net "socialistische denkbeel-
den" bezig gehouden. Idaarover hij sprak vas sinds zijn jonge jaren onafge-
broken een onlosnakelijk deel geweest van zijn leven" Hij maakte, ruim T1jaar oud. toen, voor zi jn beid.e kind.eren de balans op. Voor hén r,raren zijn
aantekeningen oorspronkelijk bedoeld , niet voor hct grote publiek. Tot aan
zijn d.ood. in 1960 toe hield. hij ze onder zich. iíogelijk deed hij dat omd.at
hii zê, met d.e bescheidenheid die hem kenmerkte, niet voor een in ieder
opzicht verantwoord.e historische analyse hield. ï,,lisschien was het ook .l.rel
omd.at hii de spontane r,ri j ze vaarop hi j over tal van algem.een bekend.e per-
sonen als TroeLstra, I{autsky, Radek, Lenin_, Ílanderitsf,fin en vele and ere ha,j.
geoordeeld., ongeschikt aehtte voor een ontled.end.e beschouving. t{ogelijk
overlÍoog hij d.aarbij ook, d"at zijn van de gangbare zienswijzen afwijkend
maatsehappelijk perspektief hem door "linkset' kringen niet in dank zou wor-
den afgenomen en d.at het vind.en van ecn uitgever d.aarom nog al lrat voeten
in d.e aard.e zou kunnen hebben.

Hoe dit ook zíi " naar onze opvatting zijn er weinig of geen "Gedenk-
schriftêott, ttMemoirestt of autobiografieën van personen d-ie een ro1 van be-
tekenis in d.e arbeidersbeweging hebben gespeeld die en dat in relatief
zó weinig blad.zijden zuJ.k een d.uiaelijk beeld geven van d.e periode d.ie
word.t beschrevelt. Wie Pannekoekt s itUerinneringen't heeft gelezen is geen
vreemd.eling meer in Jeruzalem. Hij is vertrouwd. geraakt met d.e stromingen
en met d.e personen d.ie in d.e eerste helft van onze eeulí d.e but genlt jke
emancipatie van de arbeiders hielpen te voltooien. Hij begrijpt ook iets
van hun historische beperkingen en hij ziet d.e grenzen voor zícin d.ie z:'i
niet kónden, de arbeid.ers daarentegen wel moesten overschri jden. Dat al-les
d.ank zti het feit, d.at Pannekoek met zijn alti jd even heldere schri jftrant
minder over zichzelf spreekt d.an over de vele belangrijke dingen d.ie hij
heeft lraargenomen of beIeefd.. ilet is niet overdreven om te beweren, d.at de
ged.enksehriften van ta1 van lied,en, die hetzij een rol speeld.en, hetzij
bar graag een ro1 r,rilden spelen, vaak veel mind.er belangr,rekkend. zijn geble-
ken d.an d.e 'therirtrteríngen" van Pannekoek, die er a1l-esbehalve op uit vas
om een ttroltt te spelen, al was het maar op grond. van z:..jn overtuiging, Cat
d.e arbeid.ersklasse d.e enige was 'waarvoor een rol op het historisch toneel
was weggelegd..

Alle d.oor hem aangeroerd.e ond.erwerpen op te sonmen binnen het bestek
van dit opstel is een volstrekte onmogelijkheid. De spooruegstaking van
1903, de zwakke partijleiding van Troelstra, de richtingstrijd uit de be-
ginperiod.e d.er S.D.A.P., d.e fell-e d.ebatten over Bernstein?s revisionisme
die in Duitsland werd.en gevoerd", de beroende diskussie met Kautsky over d.e
massastaking, de konflikten tussen Pannekoek en Rosa Luxemburg enerzijd.s
en d.eze Kautsky and.erzijds, de kongressen van d.e Tweed.e fnternationale,
haar bankroet bii het uitbreken van Ce eerste rrrereld.oorlog, de Russische
en de Duitse revolutie, d.e opkornst in het begin van de jaren 12O van
een zich t e g e n i'Íoskou kerende l(ommunistische Arbeiders Partij in
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Duitsland. en in Nederland, Pannekoelie s principiële en vernietigcnde krr-
tiek op Lenin - r^raarvan een veel grotere invloed. is uitgegaan d.an d.oor hen
werd. verond.erstelcl en nog veel en veel meer komt aan <le ord"e in zijn ge-
schrift. Ï{ij schiidert daarin ook op beknopte i.rijze de ontstaansgeschie{e-
nis van verscheid.ene van z:,in publikaties 

"

i$atuurlijk bekruipt ons ook de lust uit de "Herínneri.ngerz" te cite-
ren" Er zijr: z6 veel voor Pa,nnekoek en zijn ideeên kenmerkende passages '6at de keuze buitenger{roon moei.iijk is " En vanzelfsprekcnd. moeten wij ons
in verband met de plaatsruimte tot het uiterste beperken. Typisci: voor d.e

pr:ntige manier vaaroF hij met ee.n minimun aan ïrlcorder: bepaald,e personeïl
schetst, is bi jvoorbeeld. wat hi j opmerkt over Karniel Huysmarrs , die na het,
Amsterd.ams kongres va:n de Tveecie fnternationale als sekretaris van het
toen gestichte ïnternationaal Sociaiistisch Bureau fungecrd.e. Pannekoek
noernt hemttzotn echte Belgischc tussenman zoncier enige Liarxistische of ra-
d.ikale overtuiging, evenmin overtuigde reforriist , eigenii jk voornameli jk
te karakteriseren als hand.ige praatj esmakende funktionaris . . . "

Over het werlt aan c1e Berlijnse partijschcol schrijft hij:
o " o 'tnn toch was er dets ín, dat op den du-ur niet bersre&ígd.e " W1-i

zagen eLleen de kopstukken, maer niet de arbeiders zeLf" Zo |rceL
andey,s dan ík uit LeíCen gewend z,)es " ALLen d.ie ut'i spnaken ua-
yen Schz,íftsteLLer ( sehri jvers ), reciakteuren, Sekretdre" Vor-'
strinde ( feiainggevend-en ), parLementariërs, al.Lemaal interessan-
te mensen uan aLLerLei soorte ua,awnee en u)aa?o'Der gediskussíeerd.
ert getheoretiseey,d kon ?r)orden. lhav' het uas aLs Leefden uíi aL'
Leen tussen de goden, op een hogere uer'&íeping en niet tussen Ce

mensen. Dat gaf tets abstrakts, íets steríeLs a,art aLLe denken en
betogeno o . o , ï,laay,in uyíj Leefden uas een aparte uereLd" niet de
echte uerkeLijke utey,eLd. Ik had zeer stez'k het geuoeL dat aL díe
mensenr die funktionayissen, hoe seherp ze (ook) i,n r'íehting te-
genouer eLkaar stonden en eLkaat, bestreden, toeh ín de soov't CIan

Vtun uerk êên pot nat u)aren" bii eLkaav' behoorden aLs een aparte
gyoepo o o o c o En &íe bouerwereLd uan ftntkizonar'íssen was ziehzeLf
daaruan nooit beurt'tst. . .'t (utz " 138/139 ).

Zied.aar een even indringende als eerlijke (ut zelf-kritische) scfritde-
ring van t t wereld.j e dat zich als ttd-e generale staf tt van d.e arbeid.erskl-as -
se beschouwd.e en waartoe iemand. als Pannekoek, juist med.e vanvege z:'in aan
d.e dag tred.end.e eerlijkheid, wel in oppositie noest geraken. Eén van d.e re-
d.enen waarom zijn aantekeningen nog steeds een grote mate van aktualiteit
hebben is, d.at er in dit opzicht nog nj.et zo veel veranderC is, het zii
d.an, d.at er inplaats van ê'en- ttgenerale staf tt vele kleine utgenerale staventt
zijn gekomen, d.ie zich stuk voor stuk zo roogelijk I'oor nog belangrijker en
gewichtiger houd.en d.an destijds d.e grote.

Toen Pannekoek in oktober en november 19)+l+ zijn herinneringen op pa-
pier zette, vas lrïed.erland bezet gebied, Ilij schreef ze bii kaarslicht in
zijn toenmalige Arnsterd.a.mse- woning, omd.at d.e Duitsers d.e levering van elek-
trisehe stroom aan partikulieren hadden stopgezet. Slechts enkele onmisba-
re boeken en papieren had hij bij d.e hand. De meeste van zijn dokwnenten
waren buiten het bereik van d.e Duitsers opgeborgen. Dientengevolge vas hii
hoofd"zakelijk op z:,jn geheugen aangewezen. Dat plaatste na zijn dood. dege-
nen die zijn herinneringen gereed. wild.en maken rroor publikatie voor cle

moeilijkheid., d.at ?]j allereerst zorgvuldig dienden na te gaan of het ge-
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heugen van Pannekoek hem hier en daar ook parten hacl gespeeld.. Dat lras a1-
lesbehalve eenvoudig, omdat het (in de tuin van een woning te Arnhem begra-
ven) materiaal d.at opheld.ering zou hebben kunnen verschaffen tijd.ens d.e ge-
vechten om d.eze stad. verloren varen gegaan. Daar lnram bovend.ien nog bi j
d.at tal van d.oor d.e schrijver genoemd.e zaken en personen aan d.e thans 1e-
vend.e generaties d.oorgaans onbekend zijn"

De rtHerinneringen ,,ot de arbeídez,sbeweging" zoals zrj thans in boek-
vorm voor ons liggen (aangewuld. met d.e wat mind.er omvangrijke, maar al e-
ven leesbaar en meeslepend geschreven utsterrenkundige herínne.r,ingen") zijn
voorzien van een notenapparaat, Cat maar liefst 83 paginass beslaat. De
vermeld.ing van d.e bronnen en de literatuur met behulp \{aarvan d.e ned.edelin-
gen van Pannekoek ztjn geverifieerc en toegelicht beslaat 21 bladzijden.
ifaast een niet overbodige lijst van gebruikte afkortingen is er dan nog
een personen- en zakenregister van 16 paginat s kleine d.ruk,

I,Iaarmee we kortom te d.oen hebben is een w e t e n s e h a, p p e
1 ii k verantwoorde uitgave, die zoals gebruikelijk ook nog voorzien is
van een voorwoord. (van de d.irekteur ban het ïnternationaal Instituut voor
Sociale Geschied.enis ) r^raarin rekenschap van de tekstbehandeling liordt gege-
ven en van twee ttinleidingent'; één van d.e hand" van lrijlen Ben Sijes, d.ie
een uitvoerige en knappe introd.uktie bij de herinnerJ-ngen uit c1e arbeiders-
beweging heeft geschreven, en 6ón van prof. B"P"J. van d.en Heuvel, hoogle-
raar j.n d.e sterrenkund.e te Ansterd.am, d.ie een opstel leverd.e crrer Panne-
koekr s betekenis als astronoom.

Aan een dergelijke opzet waaruit een boek ontstond dat barstensvol
informatie zr-t kleeft naar onze mening 'e"en hé61 groot en betreurenswaar-
dig nad.eel. Het is d.oor d.e uiterst vele, vaak wat akad.emische noten en
door de (itt d.e bijge.roegde opstellen, in het bijzonder in d.at va.n Sijes
voorkomende) onvertaalde passages uit voornamelijk Duitse brieven typisch
een uitgave voor inteLLektueLen gevorden, een uitgave voor dat vereld"je
d.erhalve, d.at Pannekoek, blijkens het hierboven gebrachte' ciiaat, op zulk
een kritisehe manier beschouwd.e.

Dat het om een uitgave voor deze kategorie gaat, blijkt ook uit de
(zelfs bij v66r-intekening nog) uitermate hoge verkoopsprijs. Toegegeven,
deze is lager dan bij dit soort r,retenschappelijke boeken van gelijke om-
vang ( hOO blad.zi j d en ) r,íaaraan zu]-k een grote hoeveelheid van stud.ie en on-
d.erzoek besteed. is d.oorgaans het geval is . l{aar '*elke geïnteresseerd.e ar-
beider kan zich een bedrag van f 39, 50 nu ( om maar te ztri jgen van f 58 ,50
straks ) veroorloven?

Het is natuurlijk zeer verheugend. d.at d.e zoon en d.e dochter van Anton
Pannekoek toestmu:ring hebben gegeven, dat d.e herinneringen d.ie hun vad.er
voor hen opschreef nu ook d.oor anderen kunnen worCen gelezen. Het is jam-
mer dat ze d.oor publikatie in deze vorm rnin of meer 6n- of moeilijk toe-
gankelijk zi jn geword.en voor d.e led.en van ti.ie klasse, l.relker voord.voerd.er
Anton Pannekoek aitijd heeft r,ril1en zijn 1 ) .

1 ) Anton Pannekoeh, ttHer.inner,íngen'i, met bijdragen van B,A" Sijes
en E.P.J. van d.en Heuvel. Paperback, 398 paginats, uitgegeven
d.oor Van Gennep bv te Amsterd.am in d.e serie "De Ned.erland.se ar-
beid.ersbeweging" " Tot 1 juli &. s o f 39 ,50, daarna f 58 ,50 .
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EEN FRANSB KLUCHT ri{ DRÏE BEDRIJVB}T

Op zaterd.ag l rnei j.1. verd. in d.e Franse hoofd.stad. een klucht in Cric,
bed.rijven opgevoerd.. Parijs beleefdc d-ie dag niet de traditione'le niets
voorstellende en niets zeggende 1-mei-r'iering van dc traditionelc (oude)
ttarbeid.ersbe'wegingtt , d.och maar er,'entj es Cyt e 1-nei-vieringen van drie dui-
d"elijk gescheid.en optrekkend.e ber^reging€Í, d"e 6én nog cuclervetser en traCi-
tioneler dan d.e and.er.

Op d.e avond. van d.iezelfd.c zaterd.ag bracht cLe Franse tv ''l-aarvan d.e ge-
bruikelijke beelden: flitsen van de demonstraties d"ie rcspektievelijk waren
georganiseercl door de vakcentralen CGf" CFDT en F0, In aansluiting daarop
volgd.e in het tv-progrannna een vraaggesprek net íIenz'z Kt'asueki van d"e CGT '
aan wie verzocht verd. nu eens onomwond-en te zeggen, r,rat of hi j van d.ar al-
les vonrl-.

Dat men voor een d.ergelijk komrnentaar.le keuzc op Krasucki had laten
vallen had. uiteraard. zijn goede grond" Hii is r.relislraar slechts 66n van d.e

sekretarissen van d.e grootste Franse vakcentrale cn niet d.e sekretaris-ge-
neraal, maar hi j is d.oord.at hi j d.e red.alt'beur is van haar orgaan "La Vie
Ouurière't ( ttget arbeid.ersleven" ) ve1 'e'en van de , zo niet d.ó invloed"ri jkste
van haar bestuurders en nin of meer haar tttheoretikustt. Hii verd. d.an ock
aan de kijkers voorgesteld. als "de baas" van d.e CGT, kvalifikatie ','raarte-
gen hij slechts formeel en uiterst zwakjes protesteerde.

Krasucki vertelde - wat iedereen al uit de kranten wist d.at de CGT

we1 graag zou hebben gezien, d.at d.e d.rie grote vakcentralen een gemeen-
schappelijke 1-mei," btoging hado.en georganiseerd, maar d.at hier niets van
terecht vas gekomen, d.oord.at zLj het niet eens had.,ien kunnen word.en over
d.e mee te voeren leuzen. Zowel d.e CFDT als d.e F0 wild.en met alle geweld.

hun solidariteit met de Poolse vakbeveging "soLidariteittt tot uitdrukking
brengen; voor d.e op }{oskou georiënteerd"e en met Jaruzelski sympathiserende
CGT was d.at een onoverkoneli jk bezvaar '

Voor d.e nadrukkelijke wens van de beide konkuruerende vakcentralen on
zich naast Lech Walesa en ttsolid.ariteit" te scharen had. Krasucki geen goed-

voord. over. ldat er in Polen gebeurt , zo betoogd.e hii ongeveer, is v6r van
ons bed en lrie d.aarop d.e aandacht vil richten, leidt de aand.acht af van
d.atgene waar het voor d.e Franse vakbeveging en <i-e Franse arbeid.ersklasse
in d.e eerste plaats om gaat, na.ïneliik d.e verandering van d.e Franse samen-
leving. We noeten, daar kvam lrat hij zeí op neer, niet kijken naar wie in
Polen onze vriend.en zijn, naar naar wie in Frankriik onze vijanden zijn.
De ontvikkelingen daarginds zijn van uiterst ond.ergeschikte betekenis; van
d.e allergrootste betekenis daarentegen is het hier een vuist t,e maken cn
zich niet te laten afbrengen van d.e stri j d d ie hi er moet word en gestred'en "

Ruin d.ertien jaar eerd.er, narnelijk in februari 1969, betoogde dezelf-
d.e Henri Krasucki in "La Vie Ouvrière", dat het natuurl-iik wel erg nooi
hlinkt, ïranneer men zegt dat d.e maatschappii verand.erd. moet vord.ene Inaar
d.at men zich d.aarbij 'orel d.ient af te vragen r"rat, konkreet bekeken , zo'n
verand.ering inhoud.t, wat cf men ermee bed.oelt 1 ) . Bn l,raarop, allreer vo1-
gens d.ezelfd.e Krasuckirin d.e allereerste plaats uroet word.en ge1et, is 'thet
kayakter 1)an het systeem dat men uoor het bestaande in de pLaats wt)L steL-
Len",

Krasueki heeft er noch destijds, noeh op enig and.er tijdstip een ge-
heim van gemaakt dat de CGT het huidige maatschappelijlte stelsel in Frani<-
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riik Idil vervangen door een stelsel zoals d.at vat men in Oost-Europa kent.
Het wezenlijke karakter d.aarvan is bij diverse gelegenhed.en Kroonstad"
1921, Oost-Duitsland. 1953, Hongarije 1956r oil er een paarbe noemen dui-
delijk aan het l-ieht getreden. l^Iat er in de jongste tijd in Polen is ge-
schied. heeft voor d.e zoveelste keer aangetoond., d.at d.e Oosteuropese maat-
schappijverhoudingen door klassentegenstellingen gekenmerkt l.rord.en u die
evenals d.e klas sentegenstellingen in het Trlesten d.aaruit voortspruiten , dat
er op basis van d.e loonarbeid. word.t geprod.uc eerd.. Ki jken naar Polen r^ril
dus niet zeggen, d.at men zieh met zakcn van ondergeschikte betekenis bezig
houd.t en geen aandacht heeft voor d.e strijC orn ecn verand.ering van d.e maat-
schappij in Frankrijk. fntegcndeel: kijken naar Polen wi1 zeggen d,at men
zich er rekenschap van geeft, d.at er in Oost-Europa ten opzichte van het
Westen niets wezenlijks verand.erd. is, d.at men met and.ere woord.en konkreti-
seert vat of nu v'el en r,rat of géên verandering is en d.aarmee d.erhalve nu
net precies voldoet aan d.e eens d.oor Krasucki gesteld.c eis. Krasucki t s be-
toog, d.at kijken naar Polen d.e aand.acht zou afle.iden.ran d.e dingen r"traaron
het hier en in Frankri jk gaat is pil.re kletskoek. l.{aar het is kletskoek clie
een red.en heeft .

Krasucki, d.ie er geen oog voor hec-ft, dat d.e huidige maatschappij er-
d.oor word.t gekenmerkt, clat d"e arbeiders van Ce produktiemiddelen zijn ge-
seheiden en die inplaats daarvan het przuaatbezzt der produktiemídd.et en
voor het 'rezenlijke houd.t, wil niet d.at er scherp naar Oost-Europa word.t
gekeken, r,raar duid.elijk is gebleken, dat staatsbezit der proo"uktiemiddelen
geen verandering brengt in de positie van d.e arbeiders, die loonarbeid.ers
en dus een uitgebuite en onderdrukte klasse b1i jverr. Krasucki vil dat men
voor d.e gebeurtenissen in Polen d.e ogen sluit, opd.at nen maar niet za,I
zien, d.at hij d.e ene soort kapitalisme d.oor de andere soort kapitalisne
vil vervangen en d.at d.us wat hi j t'verand.eringt' noemt in geen geval d.e op-
heffing van het kapitalisme inhoud"t "

Betekent het bovenstaand.e trur dat CFDT en FC, die wél naar Po1en wil-
len kijlren, voor d.e opheffing van het kapitaiisure in het krijt treden? A1-
lerminst . CFDT en F0 ki jken met oogkleppen naar Polerr. i.Iat ze zien is niet
cle strijd. van d.e Poolse arbeid.ers u noch de maatschappeli jke tegenstelling
waaruit d.ie voortspruit. I{aar het d.e and.ere twee centralen om gaat is niet
d.e onderd.rukking van c1e Poclse arbeid.ersklasse, rïraar d.e ond.erd.rukking van
de burgerlijke vrijheid. Het verschil tussen CFDT en FO enerzijd.s en de
CGT anderziids, is niet dat de laatste in tegenstelling tot de beide àrrde-
re , het kapitalisme niet wil afschaffen o maaï het 'rerschil is d.it , dat FO
en CFDT de Liberale vorm van het kapitalisne villen handiraven.

Krasucki wii niet naar Po1en venrij zcn omd.at hij er niet de aand.aeht
op vil vestigen d"at de bolsjevisten waartoe hij behoort de heersend.e kl-as-
se van nu d.oor een and.ere heersend.e klasse willen vervangen. CFDT en F0
vestigen d.aar w'et d.e aand.acht op, omd.at de heersende klasse in Polen zich
bij het onderdrukken van d.e arbeiders niet blijkt te wil1en bedienen van
soortgeli jke instrumenten als d.e huid.ige heersende klasse in Frankri jk 

"Ifuasucki verklaart, dat hij Polen van ondergeschikt belang acht uit
vervantschap met de Poolse staats- en partijbureaukratic; CFDT en F0 ver-
klaren de Poo1se ontwikkeling van groot belang te achten uit vervantschap
met vakbewegingsbureaukraten a1s ztj zelf. [{et de strijd. van de Franse ar-
beid.ers heeft noch het een, noch het and.er iets te maken, ook al rrrord.en d.e
respektievelijke stand.punten d.aarmee nog zozeer in verband. gebracht, fn
feite bestaan er in Polen dezelfde soort tegenstellingen als in frankrijk
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en in feite hebben d.e Poolse en d.e Franse arbeid"ers dezelfd"e belangen. In
Pol-en is gebleken, ,1at noch d.e Poolse l{rasucki * s, noch d.e Poolse CFDT of
FO die belangen dienen. In Frankrijk zal_ op zekere dag blijker dat dic be-
langen noch door d.e Franse Rakowski t s, noch Coor de Fransc I',lalesar s r+ord.en
'behartigd.. In Polen 6n j.n Frankrijk, zo goed. als vraar d-an oolt, staan d"c ar-
beid.ers voor d.e nocdzaak hun eigen boontjes te doppen" llatuurliik is het
van groot belang , d.at zti gezamenii jlc optrekken tegen hun vi j and.en " liaar
d.at is iets geheel and.ers dan tt soort schertsvertoningen,lat d.e d-ric vak-
centralen in Frankrijk op dc jongstc 1-nei-dag ten beste hebben gegeven.

Het d.oel van de CGT, za heeft ï(rasueiti ecns gezegd., is "de beut't i-
díng uan de arbeidersklasse uan de kapítal: siísche uitbuítí.n7" " Hii zei

22o.ar nog geen j aar nad.at d.e Frans e arbeid.ers zich spontaan en geheel bui -
ten med.eweten van de CGT met een grote stakingsbeweging iegen die uitnui-
ting verzet had.den, ti j dens welke de CGT 6n d.e overige vakccntralen ztcti
d.e benen uit het gat liepen, niet om met de arbeiders gelijke tred te hou-
d.en, naar om ze op hun schrcd.en te d.oen terugkeren.

IIet verschil tussen d.e CGT en d.e CFDT is ooit cLcor l(rasucki aldus be-
schreven, flat de CGT d.e realiteit van de klassenstriid erkent, de CFDT

d.aarentegen "reforrnístísehe be.gitzseLen" huld.igt. De waarheid is and.ers. In
mei en juni 196B spanden zowel d.e CGT al-s d.e CFDT zich orn het hardst in d-e

klassenstrijd om zeep te helpen. De definitie van Krasueki komt neer op al-

even grote kletskoek a1s zijn betcog voor d.e tv op'l mei 1982. I{letshoek
schijnt Krasuckif s specialiteit. ZotT d.at soms d.e red.en zijn, dat de ver-
slaggevers van c1e Franse staatstelevisie hem voor de kamera t s halen?

1 ) ï{rasucki publieeerd,e tussen )+ februari en 23 april 1969 een
twaalftal opstellen in "La Vie Ouvrière", d.ie onmidd.elliik in
brochurevora verden gebundeld onder de titel "syndicats et
Lutte de elasses't ("Vakbonden en klassenstrijd"). Illij citeren
hem hier en verd.erop uit d.e bij Edítíons SociaLes verschenen
brochure.

STEI{EI{ IN EET'] STÏNKENDE ITIJ\TER

In de afgelopen weken zijn zowel in De VoLkskrant als tn Het ParooT-

verscheid.ene artikelen en beschouvingen verschenen d.ie gelrijd. waren aan d-e

jongste ontwikkelingen in de CPI{. Aanleiding daartoe was het eind vorig
j""" gepubliceerde ontverp voor ecn nioulr beginselprogram van dezc partij ,
de toáficfrting d.aarop van CPN-voorzitter llenit Hoekstra, alsmed.e een in het
CPN-tijdsehrift Konma afged.rukt artikel van Jaap l,loiff i ). In laatstge-
noemd artikel werd kritick geleverd. op cen in 1958 versehenen geschrift
van de hand van l,.{areus Bakkór, vaarin á"ru (it opdracht van Paul de Groot)
d.e geschied.enis van d.e CPII in oorlogstiid herschreef. Het rnras ltem erom te
d.oen, de opposanten van d.e Groot als Brand.sen, Gort zak, Reuter en l,tragenaar
onschad.elijk te maken via l-aster en verd-achtmakingen"; ze zoud.en zowel hand--

langers van d.e nazi t s als Engelse spionnen zijn ger,rccst. Van d.at soort be-
schuldigingen is thans in Konma afst,ancl genomen, niet allecn d.oor 1^Io1lf '
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naar cok d.oor voorzitter lícekstra, d.ie verklaard, iieeft, d-at d-e groep-ï^Iage-
naar best in de partij kan terugkomen ind.ien ze zich kan vinden in het on-
langs door hen ontworpen nieuwe beginselprogran.

De reakties op 'tit alles startten op woensCag 19 mei j.l. met een pa-
ginagrote besehouwing van hct genoemd.e, rlesti j ds uit de iarti j gestotln,viertal in het ochtendblad De VoLkskrent . .Dez-elfd.e dag nóg were de reeks
voortgezet. Floofd.red.aktcu:: I',Iouter Gcrtz.r.l< ..ran Het ParooL ( zoon van één d,er
bel-asterd-en) haakte d.es avoncls irl op d.e ?s míJrgens gepubliceerd.e notities
van i^Iagenaar coso Ir'e:'voJ-gens verscileen op zaterd"ag 22 mei een aan d.e kwes-tie gewijd. stuk van di'ie iío1ltsirr3o---lreJ.alcteuren. Daarna nam dezel-fde krant
een interview op net d"e Grcningse hooglera.ar Ger Harmsen, d.ie zo t n Z\ jaar
geleden ziett uit d.e partij "bra,C toen cle lei'1ing d.aarvan ook hem rrerdaeht
begon te maken orndat hij afi,rijkende standpunten huld.igcle, A1 d.eze reakties
kan men vergelijken met e\en zovele in d.e CP}ï-vijver gelrorpen stenen. Hetvater is er in beroering gekomen en er stijgt een i-ucht op d.ie allesbehal-
ve fris is,

Dc huidige CPN-leiders, in het bijzond.er I'.{arcus Bakker a1s d.e auteur
van het schotsehrift rïDe CPN ín de oorLog" en H';nk Hoekstra al-s de man dietteerherstelrr van d.e belasterclen in hei: uitzicht heeft gesteld. en vervol-
gens moest lezen d.at d.eze "ecrherstel",Loor h6n niet in het ninst op prijs
verd- gesteld., hebben niet rJ.e behoefte gevoeld. om konnentaar te leveren.
Wi j van onze kant hebben clie behoefte ooh ni et voor zover in d.e betmste
stukken een 25 j aar oud-e leiclersruzi e wcrd.t opgerakeld. . De red.en d.aarvan
is niet, dat wij colt rnaar d.e minste aarzeling zoud.en hebben om d"e schofte-
righeid. van bepaald.e leid.ers aan Ce haak te stel-]-en 3 maer d.eze, d-at zt j
die van d.eze schofterigherd hei slachtoffer zijn geveest op hun beurt voor
dezelfde soort sehofterigheid niet hcbben terugged.einsd toen zíi nog vastin het zad.el zaten. Maar eï is bij hct gekir"ebis over en weer ook een an-
d'ere en meer principiële zaak die de aandacht vraagt, de vraag namelijk in
hoeverre d.e CPN, ind.ien zri schoon schip zcu maken met haar zwart verledel,
nog een bepaald"e toekorast heeft en zo ja, wat voor een t,oekomst cf d.at d.an
wel is.

I'tragenaar coso zeggen hierontreni, tLat de huiaige partijleiding kenne-
liik d'e theoretische grond.slagen van d.e partij .*n"prrkelijk stelt voor de
negatieve gebeurtenissen uit het;erleden en oïn aie red.en d.e CPN van een
beginselpart'ii tot een progr.arnpartij wii maken. l.{aar, aldus nog steeds I,ía-
genaar c . s. , niet rLe beginselen, naar d.e overtred.ing van d.e beginselen
heeft d.e CPN uitgehold en in een isolement ged-reven. Aan eemoof van poli-
tieke tegenstantl.ers voegt deze partijleid.ing thans bcginselroof toe, vaar-
d-oor de cPN alleen nog maar "in naam zal bl-ijven bestaan" 

"i'Íerkvaard.ig genoeg zrjn oud.e stalinisten uit de school- van paul de
Groot aan wiens brein d.e beschuld"igingen tegen i'iagenaar c . s o ind erti j d
gedeeltelijk zijn ontsproten hct op cit punt volkomen eens met hen die
ze een kr,rarteeuw geleden verlictterd"en en in fej"te altijd z:,jn blijven ver-
ketteren. Zíi keren z:-ch eveneens 'tegen wat zaj als een uitverkoop van be-
ginselen zíen en zri hebben i;:mid.d.els een verkgroep van t'echtet' itornmunis-
ten gevormd., die moet voorkomen, dat d.e CPt{ ttop het verkeerd.e pad. raakt'? .

Lijnrecht tegenover een dergelijke opvatting staat d"e ziánswijze van
Ger Harmsen. ttHet istt, zegt hij, ttonjuist om te stellen d.at alle elIend,e
in d-e CPN na d.e oorlog het gevolg is van d"e verkeerd-e mensen d.ie aan d.e
toulfrjes trokken" Het is geen hwestie van fcrute ïnensen niaar van foute be-
ginseleíI.. n " I,iat Gortzak in feite wii is: Ce oud.e leid.ing wegr d.e marxis-
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tisch-leninistische beginselen in ere herstellen.
terkampagnes zi jn juist het gevolg van d.e 1eer.tt

l.'iaar d.e gevoerd.e 1as-

Harmsen, die niet zoals Hoekstra of Bakker - verheimelijkt dat hij
in het verled.en braaf aan het belasteren van politieke tegenstanders bin-
nen de partij heeft meegedaan, wil daarom juist breken met d.e beginselen,
d.at wil zeggen breken met het leninisme en met het z. g,. ttclemokratisch-cen-
tralismett, d.at d.oor Rosa Luz.emburg in het begin van d.eze eeuv al seherp is
bekriti seerd.. Pas vanneer er met hct lenini sme word.t gebroken , aldus Harm-
senr kan d.e kloof tussen scciaal-demokratie en cormnunisme r,iord.en gedicht.

l,iót Harmsen d.elen wi j de opvatting, dat de lasterkarnpagnes een ge-
volg van d.e leninistische opvattingen en beginselen zijn, Cat niet slechts
leiders een slechte partij malten, naar ongekeerd" d.a'i, een partij d.c leid.ers
heeft die ztj verd.ient. lÍaar d.at is d.an ook het cnige punt waar en neer
is het eigenlijlc niet zijn zienswijze en d.e onze elkaar r a k e n . Aïr-
ders dan hij nanclijk, zijn vij van mening dat volstrekt niet alleen het
z.g. d.ernokratische centralismc aansprakeJ-ijk is voor alles r+at z:-cln in cLe

CPN heeft afgespeeld.. De onverkwikkelijke geur die uit haar vijver op-
stijgt word.t in belangrijke matc juist daardoor veroorzaaki, d"at het een
uíjuez'is, dai wil- zeggen een rÍater oat niet met and.er water, niet met d.e
maatschappeli jke werkeli jkheid. en al helemaal niet met 'le klassenstri j d
van d.e arbeid.ers in verbinCirrg stetat.

Hoe de ontwikkeling van d.c CPN ook zaL verlopen, of ztj een progran-
partij zal word.en dan vel een beginselpartij zal -blijven, of ztJ als een
zelfstand.ige partij zaI blijven bestaan dan rvel in dc sociaald.emokratie
zal opgaan en waarvan ztj ztch in fcite nooit fund"amentcel heeft ond.er-

a,scheideno één beginsel zal zti ongetr,ri j feld behouden: dit namelijk dat eenItsterke socialistische beweging" d.e weg naar d.e rnaatscirappelijke verand.e-
ring zal moet,en vi j zen. En hierover verschillen wi j van mening met zowel
Bakker c . s. , zowel ïlagenaar c o s. als met Ger }larmscn " Géén politi eke voor-
hoed.e kan de arbeidersklasse hct socia,lismc binnenleid.en; d.oor d.e samenTrer-
king van zog. ttlinkse krachtenrt zal- tt kapitalisme niet ten val worden ge-
bracht. De tot ttvoorhoedett gebund.eld.e "linkse krachter:.tt d,ie vanuit een be-
paalde id.eologische opvatting cen pclitieke strijd voeren hunnen d.e strijcl
van de arbeid.ers a1leen maar belemmeren.

De maatschappelijke ontvikkeling gaat in de richting van het zelfstan-
dig handelen van de arbeiders. Juist omd.at partijen (hoe ze z:-eln ook noe-
men ) bi j d"ie ontwikkeling geen aansluiting vind.en, treed"t binnen die par-
tijen en d.an in cle eerste plaat,s binnen die partijen d.ie er de meeste
aanspraak op maken dat ze Ce spreekbuis van d.e arbeid.crs zijn cen proces
van verrotting op, Van d-ie vemotting hc.eft rnen de l-aatste tijd het één en
ancler kunnen bespeuren . Volgens t^lout er Gort zah i s ais gevolg van dat pro-
ces een scheuring van d.e CPï{ al-lerminst denkbeeld.ig. It{ocht die verkelijk
plaats vinden dan zaL z:-j vocr de klassestrijd van c1e arbeiders geen enkc-
le betekenis en geen enkel gevolg hebben.

1 ) Niet te verTrÍaïren met zijn broer Joop l^lolff , het onlangs af-
getred en 2e Kamerlid voor d.e CPN 
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