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DE DADI. U6 I. OP HE T KRUÏ S PUNT

EEN VÀN DE belangrijkste kenmerken van d-e twintigste ee11w, aanvankelijk nog
ni-et zo duid-ehjk zJchtbaar, maar hoe langer hoe meer op de voorgrond. tred-end., is
d.itr d.at d.e massars zélf op het historisch toneel verschJ-jnen en zéIf hand.efend.
optred-en voor d.oel-eind.en, die veel verd.er rej-ken d.an in het verled.en ooit ook d-e
revolutionairste partijen zich gesteld. hebben en met organisatievor:men d-ie vol-l,e-
d-ig afwijken van wat het verled-en ooit te zien heeft gegeven. De oorza.ak moet
rraar orrze mening worden gezocht in d-e omstand.igheid., d-at er thans voor d.e arbei-
d.ers geheef andere d.ingen dan vroeger op het spel staan.

Zolang d-e proletarische kl-asse niet in het volle bezit was vElrl de politieke
rechtenrd-ie d.e mod.erne kapitalistische maatschappfi aan ied-er val haar led.en toe-
kent, zolang het kiesrecht nog veroveril moest word-en, zolang elÍ nog roofbouw op
d.e arbeid.skracht gepleegd. werd., zolang d.e wettelijke regeling van een mi-rrimum aal
sociale zekerheid. nog achter de horizon Lag, zolang was de parlenentaire strijd.
voor een aan d-i-e problemen tegemoetkomend.e wetgeving een maatschappelijke nood.za-
kelijkheid. en zolarrg venmlden d,e politieke partijen, d.ie optrokken ond.er wat z4
rrd-e vaan van het socialismerr noemd-en een onmisbare ro1.

Naanmate het kapitalisme tot volle wasdom kwem openbaard.e zich tussen d.e ar-
beÍd.ersklasse en het kapitaa] een ónd.ere tegenstellingl lraarvan het bestaan we1-
i-swaar niet onbekend. was, nxa"a.r waaïvan het bijzond.ere karakter toch niet zo sterk
naar voïen was gekomen, d.oordat zij d.oor d-1e and-ere, zopas genoemd-e tegenstelling
werd. overschaduwd. en overheerst. Uit die nieuwe tegenstelling sproot een strijd,
voort, Idaafl/oor d-e politieke partijen krachtens hun stnrctur:r niet geschikt zijn
en waaïop zij ook n-iet berekend. waren. Zij stamd-en uit een voorbije tijtl, en waren er
vooral op berekend. om gedr:-rend-e d.e groei van het kapitalisme vooï hervo:mingen
te striid.en vooï zoveï d-ie ond-er het ka.pitalisme nogeliik waïen.

De oud-e part{jen, d.ie verkl-aard.en voor rrhet social-ismerr te strijd.en, waren er
in werkeliikheid. op uit het kapitaU-sme voor ile arbeid-ers bewoonba,ar te maken. Bij
d.e nieuwe strijd., d"ie zich irurid.d.els overal heeft a,anged.iend., gaat het ni-et om
het social-isme t maar om konkrete, d.irect met hun bijzond.ere positie in produktie
en bed-rijfsleven verband. houd.end.e eisen varr d.e arbeid.ers. Maar zod.ra d.e arbeid,ers
voor d.ie eisen in actie konen botsen zij meteen op het kapitalisme a1s zodani-g,
raken zij meteen in confLict, niet met bepaald.e gevolgen d.er br:rgerlijke ord.e d.och
met die ord-e zelf. Niet langer verschijnt d-aarbij dan d.e een of and.ere recalci-
trante, oud.erwets d-enkend.e of provocerend.e kapital-ist a1s hun d.irecte tegenstan-
d-er, maar zij vind.en de burgerlijke staat en zijn machtsnriddelen, optred.end. namens
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d.e heersend-e klasse in iraar totaliteit, tegenover ztch. Het is een veïschijnsel ,
d.at ook aan d-e aand.acht van d.e heersend-e klasse niet ontsnapt is. Ook zij van
haar kant ]aat er geen twijfel over bestaan, dat zÍj haar maatschappelijke macht
móér bed.reigd. ziet door een rrwild-ert staking, geleid. cloor een d.irect d-oor d.e ar-
beid.ers gekozen strijclcomité, wa,arbij d.e betrokhenen zélf op d.e voorgrond- tred.en,
dan d-oor àe actie van d"e een of and.eïe, op d"e bod-em d.er kapital-istische wetten
staand.e politleke parti j, d.ie d-oor zowel krachtens haar wezerl ais krachtens haar
politieke structuur d.ie wetten niet d.oorbreken kan" Zij, d.e politieke partíjrhoud.t
zi-clt aan wat Schermerhorn eens rrd-e regels van het spelrr genoemd- heeft; d.e arbei-
d-ers ga,at het om d.e knikkers. Aan het "socialj-sme'r, d-at hun d-oor velerlei partij-
en in velerl-ei schakering aangeboden wordt, hebben zij rnalingrmaar hul eigen kei-
ha,rd-e actie voor hun uit d-e huid.ige situatie en de huÍd,ige tegenstellingen naar
voren konend.e eisen heeft Ín feite een méér-omwentelend- karakter dan alle acties
der ilsocialistischeil partijen bij elkaar.

Bij d-eze maatschappelijke fase past om <1ie red.enen d-e politieke partij niet
meer"Vergefeken met d-atgene wat d,e praktijk van ce arbeidersstrdd- vereist en ver-
geleken met d.e organisatievoririen d-ie 1n C.Íe praktijk naar vo:ren komen, is d-e par-
tij een anachroni-sme.Daar iigt d-e red"en voor d.e onverschilligheid- waarmee d.ie po-
fitÍeke partij tegemoet getred-en wordt, d-aar ligt voor een d.eel d.e oorzaak van
d-e huidige crisis in het partijwezen. Die crisis heeft ook nog andere oorzaken,
d-ie gezocht d-ienen te word-en in d.e structuurverand.erj-ngen van het kapitalisme en
in d-e gewllzi-gd.e íunctie van het parlement, maa,! d.ie oorzaken wi]len wij hier ter-
zijde laten. Ze ztjn var, grote betekenis, wanneer rnen zich lvil bezig houden met d.e

tegenwoord-ige taak d-er grote, volled.ig met d.e burgerlijke maatschappij vergroeld-e
partijen. Ze zqn veei mi-nder interessant, wanneer men - gelijk cnze bed.oeling is -
de blik wil richten naar d.e kl-einere partijen, die iefkens opnieuw ontstaart uit
onbehagen ovei: het ingroeiïngsproces waayÈFn cle grotere organisaties nu eenmaal
ond-erworpen zjjn.

\rlat in d-e z.g. trrechterhoekil vaJr d-e sarrenieving Ce oorzaak van het ontstaan
van vele nieuwe partijen en partijtjes moge wezen,in d.e z.g. 'rl-inkerhcek'r spru-lten
ze voortdurend- voort als gevclg var. d-e steeds groter wcrd,end.e kloof , d-ie zich in
d.e loop van het aanpassingsproces blj een aa.ntai lecien manifesteert tussen d.e cLa-
gelijkse praktijk en d-e id-eal-err tran vroeger d-agen. Inplaats van d-i-e kLoof uit d.e

maatschappelijlce ontwikkeling te verkl-aren, word-t zíj uit het falen van de oud-e
leiders verklaard-. Het heet dat d.ie d-e ttrevolutionaire beginselen'f in de steek
gelaten of I'vetrad.enrt hebben en zij d-ie verrad-en oÍ' in d.e steek gelaten zich voe-
len steken d.e koppen bij e1kaar en stiehten een nieuwe organisatie,waarmee zij,ge-
lijk zij meestal te kennen geven, het besmeurdLe vaandel opnieuw zul-l-en hooghouden.

Wat d.ergehjke stÍchters vaÍi een nieuwe partlj zich meestal- niet afvragenrd-at
is, of er voor d-atgene wat hu:i voor ogen zweeft in de maatschappelijke werkelijk-
hei<1 van a}le dag nog wel een plaatsje is. Maar vrat zij zich niet voor ogen stel-
len op het rnoment d-at zij beg'innen, dat koint rveld-ra afs levensgroot probleem op
hen af . Voor zover d-ergelijke stichters van nieuwerrrrevolutiona,ir-socialistischerr
partijen ee::lijk van pJ-an zijn iegen cie bestaarrde m:-:.atschappeJ-ijke orcle op te trekken
moeten z4 aL spoed.ig tot d-e ontd-ei<king komen, dat hun, uit het verled-en starnmen-
d.e organisatj-evom voor een dergelijke v-^ld"tocht ongeschikt is en dat de lverkelij-
ke beoreiging vaJr het }iapitalisne niei van ]rul kant naar varr el-d.ers komt. Niet
d-e pred.ikers van "revoluiierr,rrbe\,mstzijnsvernieuwingenil of werkel-ijk radicale her-
vormingen zijn d.e ware vijarrd- van iret kapital-isme, maar d-e voor hun belangen strij-
d"end-e arbeid.ers, die in iru:r beJ-angenstrijd hrm eigen orgarrisatÍevormen scheppen,
d.ie hen d.e mcgelijkheid verschaffen zélf te bes1issen en zéIf te hand-elen. \,[at d-e

kleine z"g. 'rrevolutionaire-partijenil ervaren, d.at is in feite en kort geformu-



7- )-

}eerd., dat er voor hen geen plaats is en geen social-e taak is weggelegd. De be-
Iangen vari het kapitaal willen zij niet d.ienen en d-ie kunnen trouwens ook veel be-
ter d.oor d.e grote, in:nid.dels volled.ig in d,e burgerlijke maatschappij geÍntegreerd.e
partijen word-en vervul-d-. De belangen van d-e arbeid-ersklasse - zoals z4 ze zien -
willen zí7 wéL behartigen. Maar d-e arbeid.ers hebben in hard"e klassenstrijd- innid.-
d.els al lang ervaren, dat zij die zelf veel beter behartigen k'u.nnen. Zo verkeren
dergelljke partijen tussen waf en schip.naarmee is hun poiÍti-eke en na,atschappellj-
ke toekomst ook rneteen bepaald. Menen zij het eer:lijk met cle klassenstri.jd. d,an con-
stateren ook ztS vïoeg of laat clat zt1 daarin rnet l-ege handen staan. Ilul veroud.er-
d.e organisatlevorrn bl-i-jkt hurr een ond-euged"elijk r+a,pen. Het terrein van d.e kfas-
senstrijd- blijkt niet het pa.rlement en niet c1e straat (waar buitenparlementaire
demonstraties ku:rnen i.rord-en gehoud-en) doch hoe la,nger hoe meer Ce mod.erne fa-
briek, waar d-e arbeidersmassars z'i ch bevÍnd-en. Houd.en zij niet het oog op d.ie
voor Ce partijen ongetwijfelC. wat bittere en te.Leurstellende waarheid,dat wil zeg-
gen geven zÍj voor al1es toe aan h,rr hartstochtelijk verlarrgen om rrpolitiekrr te
maken, dan blijkt Caa.r:toe sfechts één weg vocr hen open te staan: d.e wegr d.ie hen
vroeg of la,at temgrroert in c1e schoot van de verguisd,e organisaties waarutt zi7
zijn r.oortgekomen.

ne moderne ontr,rikkeling van kapita,lisme en kl-assenstrijd. plaatst d.e kleine
partijen, C.ie er 'reerlijk" naa,r r,rifl-en streven "het social-Ísmerr te verwezenlijken
vroeg of faat vooï een kruispunt. Want het "socialismet' karr niet door de een of
andere organisatie of pariij vóór de arbeiclers verwezenlijkt worclen. De verwezen-
lijking van het soc'ia,lisme j-s d.e strijdend-e d.aad van de arbeiders zelf . Dat d-e in
partijen en soortgelijke groepen georganiseerd-en dat lang niet alt,jd.rmeestal zelfs
niet, willen lnzien lcomt, omdat zij menen, dat het voor de verwezenl-lki-ng vart het
social-isme onontbeertijk is d-at het'rsocialistisch bewustzijnil d-oor hen aan de ar-
beid.ers gebracht worot. lIat zlj niet inzien is,dat het bewustzijn een maatschappe-
lijk proCukt is d.at niet d-oor propagand.a van buiten af gewekt word-t, doch een ge-
volg is van c1e stfrjd-, die ond-er d,e huid.ige verhoudingen slechts een zel-fstand.ige
strijd. kan zijn. Geen partij of groep kan er d.e a.rbeid.ers bewust van maken hoe zij
te strijd-en hebben; het is d.e sbrijd.end.e arbeiclersklasse, d,ie bij haar botsing met
cle heersende machten va.n het kapi-taaI ,d.e wereld- toont wat d.e fund.amentele grond-
slagen zijn van In and-ere maa,tschappeJ-ijke ord-e. Die nieuwe ma,a.tschapp{j-ord-e rvord,t
ind-erd-aad- in d.e schoct van d.e huid.ige maatschappij geboren.Maar niet in d.e partij-
retorten, maar in d"e d.ageljjkse praktijk van acties, d.ie niet in de naam van scho-
ne socialistische id.ealen gestarb wotd.en, maar van stapel 1open, cmd.at d-e d.iepe
confl-ictsituatie waa:rrit zij ontstaan toi hei wezen van d-e kapitalistische maat-
schappij behoort, Niet vanuit een'tsocialistisch id-ea,al-" l«xrnen zij benad-erd- r^ror-
d-en, d-och slechts vanuit de pr:oletarische situa,tie vaJr een gaJise kfasse.

Die werkelijld:eid. eenmaal gegeven zijn de social-isti-sche partijen ten clod-e op-
geschreven. Gezien tegen Ce achte-rgrond. van cle werkehjke, voor onze ogen gevoeï-
d-e klassenstrijd" va.:n d-e arbeid.ers, zijn zij ongeneesJ-ijk ziek. Maa.r d,at wil natuur-
.Liik geenszlns zeggon, clat d-erhal-ve ook hr:l sterwensuur aaristaa,nd-e is. De (part5)
trad-ities uit het ver]eden hebben nu eennaaL een taai leven en d.e crisis van het
soort partijen waarvan wrj hier spreken openbaart zich d.oor tefkens nj-euwe con-
flict- en crisissituaties, waarbij een d-ee.L van d-e }ed-en probeert d-e oud-errj-d.ea-
len", die zi j niet willen opgeven, met c1e huicii-ge real iteit van d-e kl-assenstri jd.
te verzoenen. Yan zotn situatie is thans sprake ín de P.S.P., d.e partij waarvan
wij a1 eens eerd-er gezegd hebben, dat ztj ien d-od.e was opgeschreven en wàaïvan d.at
nu ook d,oor d-e eigen aa::hang ged_eeltelijk r.rordt erkend_, tertzil...

De PSP-a.anha/rg waarop wij hier rt oog hebben noemt zich 'f Proletarisch Links'r
en acht d.e PSP a1f een maar varr d.e dood- te red-d-en, ind.ien zLJ zau word.en getrans-
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fomeerd, in een rrrevolutionaire-arbeid.ers-voorhoed.e partij", trProletarisch Linksrl
heeft het openli.jk uitgesproken dat de PSP voor de keuze staat tussen het verd.wij-
nen in het niets of in d-e P.v"d..A" enerzijd.s oÍVe1 een geheel- nieuwe start i-n de
geest als d.oor haar word-t voorgestaan.

Wat d.eze rad-icafe (tret frunanitaire pacÍfisme een versleten id.eaal achtend.e)
stroming echter eigenlijk voor een 'rvoorhoed.e-partij'r voor een ta,ak ziet weggelegd.
in een tijd-vak waarin hoe langer hoe meer en hoe klaard-er ook d.e massa zéIf in d.e

strdd. gaat en d-aarbij afletrvoorhoed.esrrterzijd-e schuÍft, dat is niet duid-elijk ge-
maakt en dat kan naar onze overtuig:ing ook niet duid.elíjk word-en gemaakt. Dat het
stervensuur van de PSP-oud.e stijl rnin of meer nad.erbij gekomen isrdaar is het blo-
te optred-en varr trProl-etarisch Linksil het beste getuigenis voor. Een perspectief
voor d-it Proletarisch Links zien we niet, aangezi-en het, voor zover wij constate-
ren kunnen wéf mogelijk trfinkserr idealen heeftrmaar niet proletarisch is, in d.eze

zin, dat het heel wat anders vertegenwoord.igt dan d.e proletarische strijd- van d.e

arbeiders zélf in d-e bed.riiven.

MARX, ORÀNJE

(De misverstanden van Sj. v.d.. Schaaf)

BIJ EEN bespreking van het tweede deef van Annie Romein-Verschoors levens-
herinneringenrrOmzien in verwond.eringrr d.oor Sj. v.d-. Schaaf inrrllet Paroolrr vant
26 mei j.1. is d.eze rescencent een nnerkwaard-ige passage uit de pen gevloeid.. ïn-
gaand.e op rthet bezwaar, fut Mevr. Romein blijkt te hebben gehad. tegen wat, zii
noemt d.e bund.eling van het verzet in oorlogstijd- on<i-er d,e leus God., Ned.erl-and. en
Oranje, terwijl bij haar en haar gelijkgezj-nd.en d-e opvattingen vooral- werd-en gedra-
gen d-oor anti-fascisme en het streven naa.r een sociaListische maatschappijvo:rrrr,
constateert Van der Schaaf , dat "een zodaJrig stellen van God., NederLarrd- en Oran-
je tegenover anti-fascisme en socialistísche maatschappijvorm misverstandwekl<end
is." Dat zou ind-erdaad. zo kurrren zijn omd-at ond.er anti-fascisme en socialistische
maatschappijvom veLerl-ei zaken plegen te word.en verstaan, die el-kaar in het ge-
heef niet clekken. Wij, orn een voorbeeld- te noenen, verstaan ond-er een socialisti-
sche maatschappij bepaald. iets geheel arrd.ers d.arr er ooit op enig tijd-stip ond-er
verstaan is door d.e Romeins. Maar die verschil-l-en heeft Van der Schaaf niet op
het oog. Hij schrijft:

'rDe illegale pers van afle richtingen is vervulC geweest van gedurf-
de, ja vaak revofuti-onaire toekomstvisj-oenen. Belangrijker echter is,
dat d,e basis van het verzet was d.e al-Ies overheersend.e wens, van het
nazi-pak af te komen, weer vrij te ztjn in handel- en wand-el-, weer recht-
uit zijn mening te kunnen zeggen en geen angst meer te hoeven te hebben
voor wÍllekeur en onzegbaJe r.rreed-heid-. Strijd. d-us tegen d-e tyrarurie, en
daarvan was Ín Ned.erl-and nu eerunaal- Ora^nje meer het synbool d-an Karl-
Marx, Ín r^iiens naa.m toen a} een heel- volk d.e geestelijke vrijheid. werd-
onthoud-en en d-e fysieke onschend.baarheid- bepaald. niet gegarand.eerd,.rr

Di-t lezende, menen wij, dat voor zoyer er een misverstand. gewekt word.t, d.it
a}feen maar geschiedt d-oor Varr d.er Schaaf .
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IIet is juist, clat d-e illegale peïs vervuld is geweest van ged-urfde toe-
komstvisioenen, ged-urfd. dan in clie zin, dat de ontwerpers ervan d.e twijfelachtige
moed bezaten, d-at zlj zich bljzond-er ver rj.rrrfden te verwljd.eren vaJl d-e maatschappe-
lijke realiteit. Revolutionair waren d.ie toekomstvisioenen, juist vanl/iege hun ui-
tersi scherp contrast met cLe sociafe werkelijkheid, allerminst. Integendeel, zii
I^Iaren min of meer burgerlijk-utopisch, vaker nog: burgerlijk-naief .

Onjuist is de bewering, dat men d.ergelijke naieve, respectievelijk utopische
visioenen in d,e i.Liegale peïs van all-e richtingen zou hebben aangetroffen.Zij wa-
ren karakteristiek voor het niet conservatieve d-eel van het ouqgqïl]i-ke verzet.
En tot dat burgerlijke verzet rekenen wij d-an in ied.er geval ook het verzet van d-e
1a/aarheid.-groepen en de C.P.li. Het recht daartoe kan ons niet betwi-st worden. fm-
meïs voor zover de ilJ-egale praktijken van d-e vooroorlogse C.P.iil-. een ónd-ere ba-
sis had.d-en dan het verzet van groepen rond- 'rTro'àw'r, "Je Maintiendrai", lrChrj-sto-
foorrt, "Vrlj Ned.eriand"rr of rrHet Paroolr', dan alieen in dit opzi-cht, dat nà6r ]nan-
d-elen in belangrijke mate mercle-beïnvloed- werd- d.oor russisch-patriottistische mo-
tieven. Haar sympathieën voor Rusl-and en het russische staatskapitalisme echter
maa,kten d.e Waarheid--groepen uitera,ard. a,llerrninst revolutionair-antikapital-is-
tisch en d.ientengevolge was haar opstelling uiteind-eJ-ijk even burgerlijk en nati-o-
na1istisch als d.ie van alle overige burgerlijke verzetsgroepen. De bewijzen voor
d.eze stelling zijn te vind.en niet sfechts in d.e iIi-egale brochure r'Om Neèrfands
Toekomstt', waaïaarr óók d-e illegal-e C.P.N. meewerktel tnààr tevens in d-iverse ed-i-
ties van "De Waarheidr', zowel van vóór als vam direct na het tijd.stip <i.er zoge-
naamd,e "bevri3d.ing". Naast het bu::gerlÍjk verzet (met inbegrip van de C"P.N. ) ech-
ter kend.e nen destijd.s ook een énd-ere il1ega1e stroming, d-i-e geenszins d-e il-l-usie
koesterd-er d.at men slechts van het nazi-pak behoefC-e af te komen omrrweer vrij te
zijn in hand-el- en t,rand-e]'t en di-e wel wist, d.at d-e'rvrÍjheid-'r wa,arvan d.e ancleren
d-roomden niet verd.er reikte dan d-e burgerlijke samenl-evi-ng, waarin d.e 'rvrijheid-'r
voor d.e arbeid-er nooit meer ge\,reest was d-an de'rvrijheid't van de l-oonslavernij .

Hoe preci-es d-e verhoud.i-ng i-s geweest van d.e Romeins - d.ie vóór d-e oorlog aI
in conflict gera,akten met d-e C.P"IT., waarmee zij gemime tijd- nauw verbono.en waïen
- tot d.e illegalerrWaarheid-ri-groepen staat ons bij 't schrijven van d-eze ka.ntteke-
ningen nÍet meer zo hel-d-er voor d.e geest.Dat d-oet er hier echter ook weinig toe,
omclat het ons niet om die verhoud.ing gaat, maar om het feit, d.at het naast eI-
kaar bestaaJt vaJ) de twee soorten van'\reïzet, d.ie d,ocr Annie Romein-Verschoor ge-
noemd. word.en d-oor Van der Schaaf praktisch word-t ontkencl. Voor hem is strijd te-
gen d.e heerschapp5 van het kapitaa] en d-us ook tegen het nazid-om ídentiek met d.e
strijrl tegen het nazid-om terwil-fe varr diligen, nationale kapitaalsheerschappij"
Beide totaal verschj-fiend.e soorten van verzet word-en d-oor hem gekarakteriseerd-
alsrrstrijd. tegen d-e iyrarurie'! en tegen Annie Romei-n betoogt hij, d-at van de strijd-
tegen'rd-e tlrrannierr in Ned.erlanC. nu eerunaal O::anje het symbool- was.

KarI l[arx; Zo betoogt Van der Schaaf, kon dat symboo]- niet z:-jn. Nu is het
in onze ogen een even zo bel-acheiijke als d.octrinai-re bezig'heid. om Marx tot het
symbool van het een of ander te wilien rraken. Iten kan Oranje een srrmbool noemen,
cioord.at rt huis van d.ie naam een bepaa,i-d.e frmctie vervult in d-e irled.erl-and.se bur-
gerlijke id-eologie. Met Marx liggen d.e dingen totaal and.ers. Dat hij in Rusland.
tot een s1'rnbool gemaakt is, is onbetwistbaar, traar - hoe parad.oxaal d.at ook moge
klinken - d-at was slechts mogelij.k, d-oord.at ]ret Russische bolsjewisme met het
marxisme in wezen niets te maken heeft.Het zou ons te ver van ons onclerwerp voe-
ren d-aar hier nad-er op in te gaa,n.'vJij constateren het terr,rilfe van d-e zorgrruldig-
heid,, maar hebben er geen bezwaar tegen om vervol-gens cver te gaan tot hetzel-fd.e
onzorgvuld.ige gebruik van begriopen, d.at men bi-j Van der Schaaf aantreft, We1nu,
dat doend.e, moeten wij opmerlcen, dat hij voikomen gehjk heeft. Karl l{arx, om het
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dan in zijn bewoord-ingen te herhalen, kon inderd-aad- niet het symbool zijn van de

"strijd- tegen c1e tyrannierr, echter om een gans and.ere red.en dan Van d-er Schaaf
aangeeft. Zijn argument is een vals argument en hij is genood.zaakt een vals argu-
ment aan te voeren, nad.at hij eerst het karakter van het verzet vervafst heeft
tot een nacht waarin alle katten grauw zijn.

Het vervalsi-ngsprocédé, dat Van der Schaaf bij zijn kritiek op Annie Romein-
Verschoor toepast bestaai niet hieruit, dat hij rt burgerlijk karakter van het af-
Iergrootste d-óel van het verzet ontkent. Hij verd-oezeft het d.oord.at hij het - in
d.e praktijk van weinig irnportanti-e zijnd-e, maar als 'oegrip natuurlijk belangijke -
rriel-burgerlijk veyzet verd.onkeremaarrt. Stel-t men - geheel l-os van omvang en be-
tekenis - burgerii-jk- en niet-burgerlijk vevzet naast en tegenover elkaar, dan is
het gevolg va71 d.ie tegenover elkaar-steIling, dat het burgerlijk verzet er met

één Ë:-ag Àcherper d.oor woro-t gekarakterisee-rd. en geprecíseerd. Gebeurt dat, dan

word-t d.e vaststeliing, da,t deze burgerlijke verzetssoort zich in geen geval op

l'[arr beroepen kon een cverbod.ige vanze]fsprekend.heic].
Van C.er Schaaf, die het rriet-burgerlijke verzet aIs praktijk en als mogelijk-

heid. geë)-imineerd heeít, heeft d.aarmee tegelijkertijd- d.e principiëie tegenstellin-
gen geëIimineerd- tussen het bij hem al-l-een resterend-e, maar niet scherp meer als
zod.ani-g herlcenbare burgerlijke verzet en de opvattirrgen van Karl Marx. En dat
d-wingt hem ,Can voor beider rronverenigbaarheid.tt ,oen argu-nent a.an te voerenr d.at

met de opvattingen van Marx, d.at wil- zeggon met }larx zéif , niets meer heeft te
maken. Doord-at hij het werkelijke ka-rakter van het verzet maskeert, verspert hij
z;-chzelf de weg naaï het voor de hand tj-ggend-e argurnent en heeft hij een arrder
moeten zoehen. En z6 gezocht rs inderclaad het argument dat hij gevonden heeftroat
het zich onmid-de}lijk 1;egen zijn eigen (gebrekkige) red.enering keert.

lvlarx, aldus Van der Schaaf, kon niet het symbool r-an d.e strijo-'rtegen d-e ty-
rannietrword.en, omd-at tcen aI in zijn naaJn een heel volk cte geestelijke vrijheid-
werd. onthouden, enz. VanzelÈprekend. is het waar: d-at - om het iets zorgwLild.iger
te formuleren dan Va.rr ,ier Schaaf cloet - het i'ussische proletariaat wo::d-t ond-er-
d-mkt door een heersend-e klasse, d-ie l,larx' rlaam op de lippen heeft. Maar d.ie

waarheid- - d-ie natuurlijk niets verand-ert aan d,e inhoud" van l{arx! opvattingen of
cle betekenis van zijn arralyses - zei aar, het argu:nent -ian Van d-er SchaaÍ' geen en-
kefe kracht bï. Integendeel , rvie leest vrat hlj geschreven heeft, is onvrillekeurig
geneigd. z;-ch af te vragen of hij dan we:rkelijk nooit iets gelezen heeft van Multa-
tuli's schreeuwend"e aa:rklacht tegen de ond-erCrukkrng, waaraan gindLs bij d-e even-
aar het volk van Insufind-e, in naam des konings, was onderworpen.

Indien d-e red-enering van Van der Sciraaf - wat geenszins het geval is - in-
derdaad d.uid.eli;k zou makenr rd&àrotrl }Iarx niet tot rrsymboolÍ' kon word-en van d.atge-
ne, wat hij "d-e strijd. tegen de tyramierrnoent, dan zou hij er in ied-r-=r geval te-
vens toe strekken on ciuid-elij}< ie ma,ken, dat Oranje j-n ieder geval ten onrechte
C-at symbool geworden is. Iiad-at Van der Schaaf c1e beid-e mogelijke, cloor Annie Ro-
mein-Verschoor op haar wijze aangeduicle,soorten van verzet van hun kar:akteristie=
ke wezenskenmerken be::oofcl heeft on ze beiCe aan heizel-fde symbool va;r Oranje te
kulnen koppelen, last hij, nooclgedr,rongen naar wi..1 gezien hebben, een 'llcLurstgreep[
toe, d-Íe neerkornt op een theoretische q4_lkoppeling. In zi.jn ijver om tegen haar te
beicgen, d-at Oranje het &&ogetu'ezerl rrsfr[oe1 rr vormtle voor alle verzet (lrits nen
d.at rnaar met voorbijzien van elk scciaal element simpel alsrrstriid- tegen de tyran-
niefr wilde opvatten! ), zet hij een redenering op, d.ie daarop uitloopt, dat Oranje
welbeschouwd. van geen nekele vorm van verzet het I'symboolr' zou kurinen ztjn.

\r/at l,Ian cler Schaaf verricht heeft, zeggen wij, i s een theoretische ontkoppe-
ling tussen Oranje en d-at d-eel van het rierzetr d-at zi-ch praktisch op Oranje be-

"oeper,. 
heeft. Maar het is een ontkoppeling, d.ie hij geenszins afs zodanig bed-oeid
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heeft.
Marx, zo red.eneert Yan d.er Schaaf, kon niet het symbool van'rcle strld- tegen

d-e tyrannierr word-en, ómd.at er trin naa.m van Marx'r in R.us1and" tyrannie heerst. Dat
betekent niets meer of minder, dan dat het symbool ener tyrannie niet tegelijker-
tijd- het symbool kon zj-jn van het verzet zoals hij d-at met opmerkelijke vaagheid
schetst. Dat betekent d.an op zijn beurt weer, dat - altijd- nog volgens d-eze 'rtheo-
rlerr va.n Van der Schaaf - rt symbool van d.e Ned-erlandse ond-erdruldrÍng in Ind-one-
sië everunin het symbool van het I'tred-erland-se verzet kon zijn"

Nu is, zoafs bekend-, Oranje wel degelijk hei symbool vart heb overgrote d-eel
van het Ned.erland.se v'erzet geweest. Dat feit op zichzeLf echter behoeft d-e rede-
nering van Van der Schaaf nog niet de d-ood-steek te geven. \ríie argumenteert zoafs
hij, zou kunnen betcgen, d-at Oranje niet net symbool va.rl een llstrijd. tegen d-e ty-
rannierr had behoren te zi1n, een betoog, dat om inclruk -be malcen, min of meer een
sluitstuk zou hebben vereist" Een siuitsi;uk j-n d.eze \rorrn, d.at men er een verkle-
ring aan toevoegd-e voo:: d-e niet weg te foochenen ornstand-igheid., clat Oranje des-
ond.anks het symbool is geweest. In een d.ergelijke verklaring zou de betekenis van
Oranje vocr het verzet min oí raeer zijn \.erschenen als In historisch misverstand-.

Van der Schaaf heeft dat slrritstuk niet geleverd-. Hij heeft er zelfs niet
aan ged-acht, omciat hij geen oog heeft gehad- voor d-e uiterste konsekwentie vart zijn
eigen argrment. Hij heeÍt niet wilien betoger:, d-at Oranje ten onrechte tot qal-
bool werd. ook van het burgerlilk.rerzet, hij heeft, na het verschil- fussen burger-
lfjk en niet-burgerlijk verzet ie hebben uitgewist, trachten te betogen, dat Oran-
je terecht tot slurbool werd van 1t verzet in het algemeen, van een abstract ver-
zetl dat alleen naaï in zijn verbeeld.ing, d-och geenszins in d.e werkelijkheid- be-
staan heeft.

De r+erkelijifteid- is totaal arid-ers da;n ze d.oor Van d-er Schaaf gezien word.t.
Er is we1 cregelijk sprake geweest -,,a:r twee d.uid-elijk te onderscheid.en soorten van
verzet. De ene soort - in Ned-erland- b1i6Ïbeeld. r,ertegenwoordi-gd- d.oor een figuur
a1s de gefusi-l-leerd.e Henl< Sneevliet cf d-oor aanhangers varr de vooroorlogse Groep
van Internationale Cornmuriisten - keerd.e zich zowel tegen het Duitse- afs tegen
het geallieerde kapitalisme, beriep zich nad.tukJ<elijk niet op Oranje en wé1 op
Ma::c. De andere soort keerd.e zrcb,, met inbegrip van de C.P,l'{., niet tegen het
kapitalisme, doch slechts tegen nationaal--socialisme en fascisme, beriep zich
niet op Tlarxt had- ond.anks d.e al-daar d.oor Van d-e:: Schaaf gesignal-eerd.e tyrannie
grote sympathie voor bond.genooi Rusiand- en beriep zich wel irad-r-ulckel-ijk op Oranje.
Ivlet and-ere woorcl.en: de d-uid-eiijte scheid-ing, zoaf s d,ie o.oor Annie Romein-Ver-
schoor word-t aangegeven is reëel . De vïaag of z:j cle berde stroilingen op d.ezelíde
v'rijze wil begrenzen als r^rij dat hi er gedaan hebben kan onbesproken blijven, omd.at
die ook in het stuk van Van Cer Schaaf niet aan de orcl-e komt. l,'Iaar het om gaat
is,dat beid-e stromingen eÍ gs,,rsest zijn en d-at hun d-od.en voor totaai verschillen-
d,e zaken zijn gevallen: de enen vocr het socia,Iisme (troe 211 dat dan ook zagen)rde
ancleren voor iÍederl-and-. rrSol-craten rra:r Oranje"r zoals ond-er meer d-e Engelandvaar-
d.er Erik Hazelhof Rodfseroa zíchzelf gerroeind heeftl trof men in het tr,rreede d-oor
ons genoemde ka::ip, in het eerste nietl llewondere,a,ïs 1ra.n EusJ-and, van cle d,ictator
Stalin, van r'het d.appe.re rod-e leger" (d-at ni-.t sfechts d.e overnrirrring bij Stalin-
grad bevocht, maar ook stakencie àr'beiders fusil-1eerd.e) waren er in meni§te ond.er
henrd.ie zich achter c1e vaan van Oranje schaard.en. In d-e rdet-burgerlijlce verzets-
stroming schitterd.en zíj vrijwel docr af',+ezigheid.

Iioe zit het echter met Oranje al-s symbocl- van het b'*rgerDjk verzet? \{as er
hier ind.erdaad sprake van rn urisverstanC, ook aI bijvoorbeeld- omd-at Oranje in En-
geland zich bijzond-er geïnteresseercl toond-e in "ged.urfd.e" toekomstvisioenen van
alies'behalve d-emocrati-sche streld<ing? Dat Oranje het verkeerd-e symbool zov z:-Jn
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Selreest ook van het bargerlijk verzet is cie uite:rste, door hemzeff niet getrokken
konsekwentie van d-e redeneri-ng van Van d-er Schaaf .Maar z11n red.enerÍng is een ge-
heel verkeerd.e red.enering en wi j, d-i-e haar yanwege d.ie verkeerd.heid. verwerpen,
veïwerpen daarmee ook d.atgene, vraarioe zij lerd-t.

De fout bij Van d.er Schaaf, d.ie het verschil tussen 'burgerlijk- en niet-br.rr-
gerlijk' verzet verd.oezel-en wil , schuilt hie::in, dat hij al- het verzet zonder meer
al-s "strijd tegen d.e firrannie'r d.efi-nieert, zoncler zich ook maar één ogenblÍk af
te vragen om vrólke tyrarrnie het gaat.Het burgerlijke verzet is tegen d-e overheer-
sing van het Ned.erl-andse kapitaal d.oor het Dlritse, naar niet tegen d-e heerschap-
pU van het i{ed.erland-se kapii;aal- over d-e arbeid-ers , zomi:t als het gekant is tegen
d.e heerschapplj vp;r het Duiise kapitaal over,le nuitse arbeiCers. Het burgerlijke
verzet is even-.nin gekp*ni -L.egc;1 de liiederland.se heerschapnrj over Ind-onesië. Het
burgerlijk verzeï, is na'i;i-ona. l.is-lisch,mrlaï u-itera:.rC tégen het InclonesÍsche natlo-
nafisme. Het bu:lgerlljk verzet keer-r zich tegen tt Durtse imperialisme, maar vol-
s-Er:ekt niet tegen d-a.l; van ideclerland.. Iiet burgerlijlc verzet wil op zíjn hoogst het
kapitalisme 'rve-rnie"u{enrr, he-b r,r:ri i.:.e-i in ic.d-er geva,n trherstel-len'r. Dat d.it brrr-
gerlijk verzet zijn q-s5eol- zie'; Í.:r Oranje, C,a,t te-;ens 'i slmbool is van d-e Ned,er-
land-se uiibuiting in irrc.cnesië, dat het ;;:rboo1 i-s -ran het verzet d-er Ned.erl-and,-
se groten tegen ae Spa.--n:e ab:clu.,isi,:nralferninsi van o.e burgerlijke opstancl te-
gen Spanje, is volkomerr tccech';" !,oe r,,eini.l burgeri,i;k prins Willen bij zljn verzet
tegen Philips ook gedach'o r tge hebbe.r-r, hoe weinig zljn idealen ook met die van d_e

Nederland.se burgerij or;ereengestemC noge hebben en hoezeer hij zich cok moge heb-
ben ingsspa,nnen om aa;'L ile op-siai:Ld, tegen Spa;rje het b.urgerlijk karakter te ontne-
men, hij is niettenin de helrl ge''rorder v'an de nationa;1e my'uhe Cer Ned.erl_and.se bour-
geoisie. ldiets logischer deraal\e d:-.r dat de lileierlandse burgertl zích nauweï clan
ooit om Oranje schar',rd-e toe,r l:aa:: becLreigde be.l-angen haar lcrachtiger d.ai:. coit ?n

beroep deCen d.oen op de :ta'iionale nli',,he.
ldie het burgerlijke kark-ie:: v:a ret gi:ootste cleel van het verzet verdoezelt,

zoal-s Van d.er Schaaf, d.ie homt, zoafs Yarr d-er Schaaf met het symbool van Oranje
in zljn maag te z,rtíe:n. Iat C.-anje r.roor dat grootste d.eel vert het -rerzet hét sym-
bool- werd. en voor een kiien cieel daarvan niet, heeft niets';e maken met hetgeen
in het russische staatskapita,lisue zcgenaa:nd- in naam van llarx gebeurt, alles d.aar-
entegen met CLe'bwee soor-uen vi-,i:. t,erzet en mer; h',m onierscheid.elijk karakter.

Overigens geeft Yan der Schaa,'s ber,ie:ing, dat t'ora-nje meer het symbool was
van d-e strijd. -tegen de iy:-anni e cjan lvar:r in lriens naam een heel volk de geestelij-
ke vrijheid rrerd onthoud-cr-i er-l. d,e i;i,sieke onschend.baarheid- bepaaidL niet (werd) Su-
garand.eercirr aanfej-d:-ng tot nog één cpr.erking. Toen l,iultatul-i zich met zijn pro-
test tegen , I i onrecht d.a'u i1e Javaan geschied-Ce" tot d.e koning en tot de gouver-
neur-Seneraal- richtte, stui-tte hij cp een rnui.rr van zwijgen.'uiie er ook tegen het
Nederlandse imperiarisme in fndtne-qië 'o::otesteerd-en, ni-et bepaald- de Oran5ek1an-
ten. Tegen wat rrin naan valr l1i-.';;rr i.-r -Ru-sland- -Legerr de russj-sche arbeidersklasse
werd ond.eïnomen l.t':bbe:r van si;onie z'Í eet juisL c-e marxisten zÍcir scherp ged.is-
tancleerd..De narxis-uj-sche l:ri-'c--ek o,c her bclsjer,;isme heeit in d.e halve eeuw die
is verstreken, s:',-ttis d-e bolsje-'.'j-sl'i:chc he'-rsersj rl-e proletarische opstand. van
Kroonstad. neeisloegeiL eeri lier ii:ce:'; -le orrcrziene l'roeveeJ-heid van geschriften op-
gel-everd-. Aat: Yan de:: Sci-..aaI is d,je iaa-r;listi sche kritiel< op Lret bolsjewistische
Rusland blijkbaar vo.1,s1,agen cnbel<end-;1eh1even. Hij sclrijft ienminste in zijn bespre-
king van her boek van Annie hc--,rne,n.-Ve::scirc.or:

rrHet is nÍe'r, een ;.1 gemeie trnar:xisti scher ger,;oonte , z)-cy\ te distan-
ciëren van Ce r.aak a--:-Le,:idnst iru-rlane prakiijkeli in sta'ben, waar zich
marxisten noenencïeit aa:r hei Lr*.i,,,ind" zijn."
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Na d.it staaltje van geïnfo:mreerdheid-
zich over hem nog op zijn hoogst verwond-eren.
lig niet!

van d.e heer Van d-er Schaaf , zal merL

lrang naar hem omzien zaL men stel--

l1 Ir -L\ VOORTREFFtrLlJKBOtrK

"UITBAX.STINGtrN van onrust, soms kortstond"ig en soms van langere d.uur, zijn
de onvermijd.elijke gevolgen van onze huid.ige economisohe structur.rr. De aard. van d.e

arbei-d-, d.e bestaande verhoud.ing tussen werkgeveï en werknemer, de integratie van
d-e vakbeweging in d-e bestaa.:nd-e machtsstructuur, dat alles maakt stakingen onveï-
mijd-e1ijk. Politici, ond.ernemers en vakbond.sbestuurd,ers kunnen d-e staking, in het
bijzcnd-er d.e wiJde staki-ng, wel als eenrtprobleemrrbeschourn'en en er de stakers op
wijzen dat brrreaucratische bed.rijfsvoering, bureaucratische vakbond.en en vervelen-
d-e baantjes nu eerunaal d.e prijs vornen, die beiaald moet word-en voor d.e zegenin-
gen van de ind-ustrialisatie. Maar er is een ónd.ere }<ijk op d.e zaak mogelijk, Cie
men kennelijk a1leen maar aantreft bij d.iegenen, d.ie aan stakingen d.eelnemen, en
wel d-eze, d.at niet de stakingen of d.e stakers het probleem voïmen, maaï veefeer
d.e economische stmctuur, d-e vakbeweging en rt karakter van d.e arbeid. en van het
gezag, Er is al-le red-en om er politicÍ, ond-ernemers en vakbond-sbureaucraten op
te wijzen dat het rongemakr van de staking een d,eel vormt van d.e prrjs, d.ie zii be-
talen moeten al s zij d.e vruchten wil-l-en plukken rran ons econonisch stelse]."

Aldus luidt d-e laatste alinea van een zojuist in Engeland- verschenen boek.
i{et heet: "staking bij Pilkingtonrr ("Strike at Pilkingtonsrt) "r, 't vrerd. gescLire-
ven d-oor Tony Lane en Kenneth Roberts, twee aan d-e rmiversiteit van Liverpool
verbond.en l-ectoren in d-e social-e wetenschappen. Over d.e staking bij Pilkington in
d-e dicht bij Liverpool gelegen ind.ustriestad- St. Helens, heeft een onzer kamera-
den vorig jaar reed.s een artikel gepubliceerd-. De schrijveïs van het boek zijn
van het begin tot het eind. op het toneel van d.e strijd. geweest, vertoefden in de
gezinnen van d-e stakers, woond-en d,e vergad.eringen van het (wiId.e) stakingscomité
bij en stond-en temidden van de stakingsplketten. 'i Boek d.at z4 gepubl-i-ceerd heb-
ben is naar onze mening voortreífe1ijk. Zefd.en hebben wij rn studie ond.er ogen ge-
had., waarin het arbeidersvijanoÍge karakter van d-e vakbeweging zó d.uid.elijk werd.
bloot gelegd-, waarin zoveel begrip aan de dag gelegd- werd voor het leven van d.e

arbeiclers en de situatie, waarin deze ziclt in het kapitalisme bevind-en. Wij komen
birueenkort op d.it boek nog uitvoerig terug. 0m orlze lezers iets te faten zien
van d-e grote betekenis van het bijeengebrachte materiaal-, geven wíj hier d-e tekst
weer van een van de brieven die het wilde stakingscomité gedurend-e d.e strijd. ont-
ving, een brief die wij zond-er aarzeling een even betekenisvof als kostelijk d-ocu-
ment noemen. Zlj luid-t a1s volgt:

rrGeachte heer,

'rDank voor d-e kwitantie 1) en d.e brief waarvan d.eze was vergezeld,. Speciaal
voor d-e brief. Ik zend. u nog een klein steunbed.rag eeï ik dat voor rn and.er doe1
besteed.. De dagen, dat ik zel-f staakte zijn nu voorbij, maar ik herirrner me mijn
eerste staking, lang geleden, eer-:. staking d-ie beoogde d,e erkerirring van een vak-
bond. af te dwingen en tÍjd-ens d,ie staking stuurd.e d-e GM^IU 2) haar leden al-s ond-er-
kruipers. Later verfiet ik de fabriek om te ontsnappen naaï wat hoger niveau in
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het bed-rijfsleven. Daar kwam ik natuurlijk, met de and.ere bond,en, ook d.e GIftIU weertegen. Ik leerd-e d-i-e bond. verachten vanv/ege haar optred.en in ri voord.eel d.er di-rectierin strijd met d.e vakbond.strad.itie. De bond. werd. d-oor d.e d.irecties zeer ge-
waard-eerd' omda.t z\j altijd- net d.atgene zei, wat d.e d.j-recties graag wi]den horàn.In het bijzond-er stuitte ik op wijlen Jim Matthews. Geen vui]e intrige was te sme-rig voor hem. Hij was destijds verbond.en met d-e een of and.ere inlichtingend.ienst
en sMfe1d'e in 't verled-en van arbeid.ers om d-e ond.ernemers d-aarover te informe-ren. Bij één speciale gelegenheid., toen ond.erhandetingen over een loonsverhoging
op land'eIijk niveau op'komst waïen, verli-et hij bij een schorsing niet tegelijk met
d'e overige vakbond-smensen het vertrek, maar bleef dral-en om dÀ ond.ernemers raad.
toe te fluisteren. Ik was van het voorval in mijn functie als staflid- getr:-ige.r?Geef k,.et ze niet?r , zei hij letterlijk. Die Jim Matthews is voor mij, hoewàI hij nu
d.ood- is, altijd. rt levend-e symbool van de GI4I/II gebleven. Ik wens jullÍe veel Àuc-
ces toe bij julh.e strijd.. Ik heb all-een maar bewond.ering voor d.e schitterend-e ac-tie, d.ie u en uw collegars zijn begonnen.

Hoogachtend,,

1)

2)

De schrijver van d.e brief kreeg kennelijk een kwitanti_e voor een d.oor
gemaakt steunbedrag.
Gl{i{u = General and" Municipal l,,r/orkers union, d_e vakbond., d.ie bij hetin st. Helens was betrokken en van het begin af aan al-l_e moeite d.eed.strijd. van d,e Pilki_ngton-arbeid-ers te breken.

hem over-

confl-ict
om d-e

WAAR ligt het zwaartepunt van d-e klassenstrijd-? Tariq AIi, een in Lond.en wo-nende, r:-it \,r/est-Pakistan afkomstige Trotzkist, regelmatig med,ewerkeï van het in
Engeland. uj-tgegeven trotzkisti-sche blad ,'The reà Mo1er' (',De rod.e mof"), a.ri_woord-t op d-ie vraag: 'rfn zuid,oost-Azië'r. In een van d.e twee red-evoerirrgórr, d.iehij t{jd.ens een kort bezoek aan Nederland- heeft gehouden, hebben wij hem horen -rer-
klaren, d.at d-e strijd. in Ind-o-China in d-e jaren ' 60 het centrale hoogtepunt van
d.e kfassenstrijd. geweest was, zoals in d-e jaren'50 het centrale troogteiimt van
d-e kl-assenstrijd. in China had gelegen. In d.e jaren 'lO, ald.us Tariq ltir- zar Ltetin Ind-ia komen te liggen. De strijd van d.e oost-Pakistaanse bevolËing iegen het
west-Pakistaanse leger en de west-Pakistaanse overheersing, is een voorbod_e van
d-e komende gebeurtenissen. De revolutie, d,ie d.aar begonnen is en nog geenszj-ns
is afgelopen, zal volstrekt niet tot Oost-Bengalen (oftewel 0ost-pakisian) le-perkt b}!jven. Binnen afztenbare tijd- zal h4 ook opvlarrmen in de Ind,iase proíincie
West-Bengalen om zich vervolgens tot hóél fndJ-a uit te brej-d-en. Jaren góled.en aIheeft d-e Vierde fnternationale een d-ergelijke ontwikkeling voorspeld-. Steed,s tal_-rijker, al-dus nog steeds Tariq Ali-, r,rord-en d-e tekenen, d.ai zlj g"hJL zal lsrijgen.

Wat Tariq Ali bii d.at al-fes verzuimd-e in een held.er licht te stelLen, was,van wéIk soort kfassenstrijd hÍj eigenlijk sprak. Dat gaf, in d.e bjjeenkorusten d-ie
]nlii zopas hebben aangeduid-l ào.rl een dnd.er lid. van d.e Vierd.e Inteznationale d,e ge-
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legenheid om op een ietwat mistige w)-Jze een verband te leggen tussen d.e strijd.,
d.ie in vel-e delen van Lzié aan de ord.e is en de strijd. varr d.e arbeid-ers in West-
Europa of tle ygagni gde Staten. Idaar onze mening is er van een d-ergelijk verband.
in het geheel geen sprake.

Vanzelfsprekend- gaat het irL 2.0. Azië - in Vietnàm zo goed a1s in Pakistan
en India of enkel-e ano.ere staten - om In klassenstrijd.. Het zijn klassentegenstel-
Iingen, die d.e achtergtond vormen van hetgeen er daar geschiedt. lulaar het is al-
l-erminst d.e proletarische revolutie die er op het progïaruna staat, maar de bur-
gerlijke. AIs Tariq Ali in zijn speeches verklaart, in'rThe Red. liole" schrijft en
in een inlerview voor d.e Neo.erland.se televisie nog eens herhaalt dat er in Oost-
paklstan niet slechts een kl-assenstrÍjd. aan d-e ord.e Ís, maar tegelijkertijd- een
nat i onaf e bevrijd-Íngsstrijd., danzienwij d.aarineend.ui-clelijke bevestiging
van onze opvatting.

Tariq Ali heeft vol-l(onen gelijk, v/anneer hij ste1t, d.at in dót deel van Zuid,-
ltzië waarin Ind.ia en Pakistan gelegen z!jn, d-e maatschappij in beweging is en mcï-
g'en niet meer zal- gel-ijken op wat zij gisteren was. Het i-s juist, r.rat Tariq AIi
beweertrdat di-t Ceel van Azt-ë tot een eenheid- werd. gernaakt d.oor het Britse impe-
rialÍsme orn vervol-gens, nad.at Groot-Brittarrnië zich uit d.it d.eel van d.e wereld.
terugtrok, politiek ie worclen verscheura (in d,e ivree stukken India en Pakistan)
met stenn van datzelfde Britse i-mperia1isme. Het ziet er naar uit, dat TarÍq Ali
gelijk zal krijgen, d.at het ten tweed.en male verscheurd. zal worden door d.e burger-
oorlog on vervolgens opnieuw tot eenheid- te geraken ond-er de hegemonie van de ro-
d-e vIag. Al-leen: voor Tar:iq Ali staat d.e hegernonie va:r d.e rod,e vlag - zoals hij
het uitclrukt - gelijk met 't socialisme. Voor hém is er van social-isme sprake zo-
dra d.e thans in trnCia en Pakistan heersend.e klassen van het historisch toneel
zull-en zijn verd.wenen.Maar de ervaring - in het bijzond.er de russische- en d.e chi-
nese ervaring - heeft geleerd, dat trd.e rod,e vlag't zeer goed- kan wapperen in een
staat, d-ie cp kapitalisti-sche produJ<tleverhoudingen l-s gegrond.vest.

De vraag: waar ligt lnet zwaartepunt van d,e klassenstrijd-?, is een onduid.elij-
ke vraag,d.ie vanwege haar ondlrideljjl<heid nÍet zondeï meeï kan worclen beantlroord,.
Z4 kan sl-echts c1e wedervraag uitlokken: L'tet zwaartepu:rt van r"- e I k e kfassen-
strijd? In Z.a. lyzië, waaÍ het mod.erne kapitalisme zich nog op geen stuJ<ken na zó
ontplooid heeft als in E.uopa en 1{oord.-Àmerika en waar d,e landbouw, en dan nog
wef 'n alfesbehafve kapitalistische land.bourr, Ce overheersende produktiewijze is,
ligt n i e t het zwaartepunt van de proletari-sche klassenstrijd-. In 2.0. Azië
daarentegen ligt hed-en ten d.age w ó I bret zvraartepult van de strjjd. vooï In ka-
pitalistische ontr.rikl<eli-ng of d-e voortstuwing der kapital-istische cntwi-kke1ing,
waarvan ,net zt^raarteprmt in d.e 18e- en 19e ee.;u,r in Europa en AmerÍka lag en in d.e
eerste helft varr de 2Oste eeuw in Rusland en China.

T)o* À^ '+-iidvoord.e burge r1Íj ke revoiutie- anders d.anhet geval
was in Europa en Ce Verenigd-e Staten - in Rusland en China gevoerd. werd. ond.er d.e
irrod-e vlagrr, verand-ert niets aan It burgerlijk karakter van die strijd.. I{et is al--
leen maar een gevolg van de bijzondere omstanCÍgheid, d-at de burgerlijke revolutie
in d.ie Janclen zónd.er bourgeoisie en zel-ís tégen de bcurgeoisie in moest word.en
bevochten. fn Ruslarid - en ook in China - was d.e bourgeoisie z6 zwak en d.er-
mate naur,r verbond.en, hetztj met het tsarisme , hetzt) met d-e bestaand.e maatschappij-
verhoud.i-ngen en het brritenland-se imperialisme, d,at n6àr historische taak - d.ie
zi7 aan het eincl van d-e 1Be eeuw in Frankrijk bijvoorbeel-d. op klassÍeke wi,jze ver-
vuld.e - moest r,;ord-en overgenomen d-oor d.e arbeid.ers en cle boeren, wier aanvanke-
lijk zelfstandig optred.en - d.oord.at het om een burgerlijke revofutie ging - weldra
plaats maakte voor het optred.en der ( bi:rgerlÍjk) revolutionaire partij, dÍe zich
bij haar optred.en van een theorie bediend.e, die op het eerste geztcltt het marxis-
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me l-éék, br.1 nad-er besehouwen een totaaf ónd.ere inhoud had.
Tn 2.0. I'Zië vertonen c1e maatschappelÍjke verhou,J-ingen in taf van opzichten

d.uid,eli.1k punten van overeenkomst met d-e social-e verhoud.ingen in Rusland en China
aan de vooravond. van d.e revolutie. In vel-e and.ere opzicirten is er een duidelijk
verschil-. In Rusfand - en in mind.ere mate ook in China - toond.e d.e bourgeoisie
ztch z6 onmachtig dat zi1 het politieke terrein nauwelijks heeft beheerst. fn Rus-
fand- werd. ztj na lutteLe maand-en reed.s afs factor uitgeschakeld,; in China speeld.e
Tsjang Kai-sjek weliswaar ged.urend.e enkel-e tientall-en jaren als representa.nt d,er
Chinese"bourgeoisie'r een zekere ro1, maar het was een vertragende ro1 en géén
omwentelend.e.

Van een omwentelend-e rol der bourgeoisie - zoals irr \{est-Euïopa - is ook in
Pakistan en India geen spïake. In Pakistan, waaï de diktatuur van Jahja Kahn nog
het meeste lijkt op d.e d,iktatuur van de Chinese Kwo Min Tang, is d,at aI brjzond.er
d.uid.e11jk. Maar ook in India, waar d-e politieke verhoud.ingen en instelfingen naaï
verhoud.ing meeï 'rwesterse trelikenil vertonen, maakt d-e burgerlijke ontwikkeling
pasr op d,e plaats. Tariq A"l-i heeft gelijk a1s hij bevreert, dat de rnaatschappelijke
vooruitgang in d-it d-eel van d.e werefd- aan een revofutie is gebond.en. Hij heeft
volkomen gelijk aIs hij d.e in Oost-Pakistan opererend-e (en door Jahja Kahn thans
verslagen) Awami-Liga een I'kleinburgerlijl:e" id-eologie verwijt en d.óÉrin de voor-
íraaJnste oorzaak ziet van haar ned-erlaag.Het is bepaald niet za gek van d-e trotz-
kist TarÍq Ali om oveï d"e toekomst van zowel Palcistan al-s fndia te d.enken en te
spreken met behulp varr begrippenrdie hetzij d.irect, hetzij ind.irect t àzrr d.e Russi-
sche revolutie zijn ontleend-. ilet is aflesbehaLve dwaas om d.e Awami-Liga met de
russische iviensjewiki te vergelijken (waarmee we natuurlijk niet bed.oelen, dat ze
daaraan id-entiek zoud-en zi-jnl) en Jahja Kahr met een soort van Kornilow. Het is
ongewtljfeld waar, dat d,e (noch met Moskou, noch met Peking verbond.en) "commurrís-
tische" partij van Oost-Pakistan een positie inneemt, d"ie overeenkomt met die van
d.e Russische bolsjer,r'j-eken. Er is niets tegen c,m, zoals Tariq Ali doet, omvangrij-
ke acties van d.e Oost-Pakistaanse arbeid-ers in sted.en als Dacca en Tsjittagong,
te vergelijken met d.e stal<ingen, die in het begin van de jaren rJ0 of tegen het
eind-e van d-e jaren i2O uitbraken in de Chinese steden Sjanghai en I{anton. En al-s
men de "russische" begrippen not verd-er wll hanteren om d.atgene d.uÍdelijk t*o ma-
ken wat zich in Oost-Pakistan afspeelt,d.an zou men kur,nen zeggon, d.at d-e gueril-
Ia-oorlog, d-ie d.aar wceclt tussen het \,/est-Pakj,staanse leger en het Nationafe Be-
vrr;dings Front te veïgelijken valt met de Russische burgeroorlog, met d,it belang-
rijke verschil d.an, dat in Rusl-and cie burgeroorlog uitbrak nó d-e machtsverovering
door d-e bolsjewiki, in Oost-Pakistan d,aarentegen er aan vooraf gaat.

Paklstan - oin d.eruiteraa:rd, in bepaalde opzichten natuurlijk mank gaande ver-
gelijking rlog even door te trekken, i-.aat zien, wat F.usiand. te zj-en zou hebben ge-
geven al s het Kornil-ow-avontuur er net succe s bekroond- zou ztjnl Ind.Ía laat z:_en,
wat rnen in Rusland zou hebben kunnen zlet:r, indien da,ar d.e mensjewistische vaïi-
ant -van de omwentelÍng ook maar enige kans gekregen hacl. Zowel- voor Pakistan a1s
voor Ind,ia ge1dt, dat de toekomst er zwanger gaat van het radicale-bolsjewisme
ais volgende fase der ontwikkelÍng. Zowel voor Pakistan ais voor Inclla slaat
langzamerha;rd- het uur van een soort van írolctober-omwenteling". \,,tij zrjn het daarbil
rnet Taricl ÀIi eens, dat tegen die zu.id.aziatische "oktober-revolutie" schijnbaar
zo elkaar vijandige figuren a1s Jahja Kahn en mevrou\r Ghandi zich vereni-gen zul-
len al-s het moet. Maar vrij zijn hret g::ondig met Tarlcl Ali óneens, d-at d.ie komend.e
omwentefing de \,/eg zou banen naar het socialisme. ltiet afs cle russische oktober
zalztl d-ewegbanennaarhet s taa t skap i taI j- sme

Dat TariqAIi het and-ers ztet, komt d-oordat hij als t r o t zk i s t het
verschil nj-et r^reet tussen d-e burgerlijke- en d.e proletarische revolutie, het on-
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d.erscheid. niet kent tussen staatskapitali-sme en socialisme! Daarbij zijn het niet
d.e trotzkistische opvattingen van Tariq A1i 6Íe hem de Pakistaanse en Tnd.iase
revol-uti-e in een verkeerd. perspectief doen zien, het zijn d.e kfasseverhoud,ingen
en maatschappelijke problemen varl d.e Pakistaanse maatschappfj en van d-e aarr de or-
d-e zijnd-e Pakistaanse omwenteling, d-ie hena toe een trotzkist maken.

Tariq Ali zj-et zéér scherp en zéér juist, dat de Chinese Vofksrepubliek van
l4ao Tse-toeng ten aanzi-en van d,e revoluties, die aan d.e ord.e zijn in Pakistan, i-n
In6ia en in Ceylon, een kontrarevol-utionaire houding aanneemt. Zijn bewijsvoering
ten opzichte d.aarvan - berustend. op officiëIe publicaties in de I'Peki-ng Review"-
is sterk en onweerlegbaar. Varrdaar d-at d,e Nederlandse l{aoisten er in Krasnapo}s-
lcy wel onsamenhangend. geschreeuw, maar geen argumenten tegenover kond.en stel-l-en.
Maar Tarj-q Ali is, als trotzkist, in geen enkel opzicht in staat, om d.e kontra-
revolutiona,ire politiek van Chlna ten opzichte van Pakistan, Ind,ia en Ceylon, te
v e ï k 1a r e n. Hij beschouwt haar afs ten enenmafe verkeerd.g aIs eenrrfouttr,
d.ie zich ook aan China zelf zal wreken. Preci-es zoal-s Trotzki d.e d.iplornatie van
het Kremlin ook steed-s verkl-aard heeft al-strfoutentf van d.e bureaucratie, zond.er
te wil-Ien of kulnen inzien, dat z1j direct voortvloeide uit het - ondanks affes -
d.oor hem hardnekkig ontl<ende, burgerlijke karakter van Rusland., precies zo blijft
Tariq Ali over het fel d"oor lrem becritiseerd.e China als van hetrrsocial-istische'r
China spreken.

Tariq AIi begrijpt niet, d.at d.e strijd- van d.e mod.ern-prol-etarísche arbej.ders-
klasse in West-Eu-ropa en d-e Verenigde Staten iets totaaf anders is d.an d.e strijd.
van d"e nog in primítief-kapitalistische-reerst proletari-sch w o r d. e n d. e en
wat aantal betreft zeer zwal<ke arbeid.ersklasse in Z.O. Azië. Wat Tariq A1i, 'tde
ui-teind,elijke zegepraalr' van d-e 0ost-Pakistaanse- of Ind.iase arbeiclers noemt, dat
is niets and-ers darr een totaal- van maatschappelijke verhoud-ingen, waarbinnen de
werkelijke tegenstelling tussen kapitaal en arbeid- eerst zíchtbaar zaf word.en om
pas langzaam d-e aanleid.ing te vormen tot een gans and-ere strijd dan nu 1n Azië
aan d-e gang Ís. Het znaartepwrt -ran d.ie ónd-ere strijd, d-ie in het lríesten volop
zich ontpl-ooit, ligt niet in Azië en iret soort klassenstrijd., waarvan ind.erd.aad
thans tt zwaartepunt in Àzië is, behoort in het l,tlesten a1 lang tct het verled.en.

DREES SR. UIT Dtr PARTIJ \TAN Dtr ARBE]D.

'vJIE DI.,- EIÍORME, maar niet verbazingwekkencle, afgang van I'Nieuw Links'r - dat
noch nieuw, noch links was - ook maar enigermate heeft gevolgd, kan tot géén an-
dere concl-usie komen, d.an d-at I'de toenemencle invloed van llieuw Links op Ce Partij
varr de Arbeidil voor Drees sr. nooit d.e reden kan hebben gevormd. voor zijn besluit
om uit de pa,rtij te treden. ZéIfs ind-ien hij d.e r,rérkelijke betekenis (en functie)
van rrNÍeuw Linksil zó verkeerd- beoord-eefd zou hebben, dat hem ten tijd-e van het
Rotterd.amse congres, llaarop d-eze stroming rrtriomfen'r vj-erd.e, d.e schrik om het
lLart zou zijn geslagenrdan nóg moet hij in d.e sind.sd-ien verstreken periode aanmer-
kelijk van d.ie schrj-k bekcmen zijn. trr is geen sprake van, d.at 'rNieuw Links" de
partij "veroverd-tr zou hebben. Integend.eel , d.e partij heeft "lfieuw Llnks"veroverd.
om vervolgens zich stornend.erhand te laten veroveren d.oor vrj-jer Hans van
lÍierl-o van D 166. Een Drees, die in d-e dagen clat And.ré van d-er Louru in Rotterdam
over het congïes-pod.Íum d-anste mogelijk wé} z1;n zware wenkbrauwen gefronst heeft,
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doch niet als lid- heeft bed.ankt, kan thans moeilijk terwitle van diezelfd.e And.ré
van der Louw d.e partij verlaten hebben. lIeliswaar is d.eze zelfd.e And.ré van d.er
Louw partijvoorzitter, maar "Nieuw l,inkstr is al- bijgezet in d.e poli-ti-^ke gfafkel-
d,er. Pogingen van enkeLe teleurgesteld-en om het te d.oen herleven zi.jn tot misl-uk-
king gedoernd..

In d-e brief \^raalinee Drees sr. aa,n de partij te kennen heeft gegeven, d.at hij
haar f'niet in oprechtheid. kan blijven volgent' gaat het d.a.n ook om óndere zaken.
Daarop met nadruk te hebben ger,lezen is d.e verd-ienste van d.e liberale "Nieuwe Rot-
terd-amse Courantrirdie over de achtergrond.en van Drees' besl-uit een paar interes-
sante opmerkingen treeft gemaakt. Drees, zo betoogt het l-iberale blad, was niet
tegen samenl/Ierking met and-eren. Integendeel, hij was jarenlang als het ware het
symbool van d-ie samenwerking. Het verschil tussen Drees en d.e huid.ige Partij van
c1e Arbeid- is nj-et, d.at Drees tegen een samenwerking'zou zí7n, d,ie de partij zou
voorstaan, rt verschil is d-it - zo kan men d.e red,enering van cle N.R.C. samenvat-
ten - dat Dreesrrals sociafÍstrrmet and-eren lvil samenwerken, d.e P.v.d-.A. daaren-
tegen bereid is op te gaan in een niet specifiek socj-alistische partij. Drees, zo
constateert d.e N.R.C. rrmoet niets weten van d.e cloor d.e P.v.d..A. nagestreefde pro-
gressieve volkspartij.

Wat d.e I{"R"C. over d-e P.v.d.A. schrijft is naar onze mening juister d.an wat
zij over Drees zegt, llet 1s wa,ar dat de P.v.d.A. bereid. is op te gaan in een pro-
gressieve volkspartij en het is ook waar, gelijk d-e II.R"C. opmerkt, dat d.e schei-
ding d.er r,,iegen voor d-e P.v.d,.A. mind-er trag'isch is d.an voor Drees, omd.at d,e PvdA
Ital- eerd-er af scheid had gencmen van Drees en zi jn denlorereld.r'. De bewering, dat
Drees trals sociafistrr met and.eren wil- samenwerken vrillen wij aIs zod-anig niet
vooï onze rekening nel:Íten. !/ij beschouwen d.e oud-e S.D.A.P., waarin Drees nooit op
d-e 1inkervleugel , meestal in het midden en meer da:r eens op d.e rechtervl-eugeI
stond., niet als een socialistische partij en wrj beschouwen Drees nÍet a1s een so-
cia.l-ist. De oud-e S.D.A.P. \^ras een burgerlijke hervormingspartij en d-e in d.ie partij
vergrijsd.e nrees !,Ias een burgerlijk hervormer. Naar opheffing van d.e kapitalisti-
sche produktierrerhou&ingen en naar vernietj-g'ing van d.e burgerlijke staat heeft hij
nooit gestreefd-, Zou d.at wél zo z:-1n geweest d.an zou hij zich in d-e S.D.A.P. al-
spoedig niet op zrsn pi-a,ats hebben gevceld- en dan zou hij ook niet na,aï samenwer-
king met ónd-ere burgerlijke groepen hebben kurrnen streven. Drees streefd,e naar
die samenwerking, jui-st omdat hij een burger en géén sociafist was.

De partij, waartoe Drees voor d-e tweed.e vrerefd,oorlog behoord.e steld.e zích
evenals d-e partj-j klaaïtoe hij nó de oorlog behoord-e,ten doel d.e kl-assensaJrenwer-
king tussen kapita.af en arbeid. te bevord.eren. \/at d,e verwezenfijking van dat d.oel
sterk bevord-erde, was d-e omstand-igheid,, dat d-e partij iets anders scheen d.an zij
werkelijk was. Diverse omstandighed-en d.ie wij vaak genoeg beschreven hebben en d.ie
wij hier d"erhafve niet nog eens behoeven op te sommen, 1eid.d,en ertoe, dat het er
op }eek, d.at z1i d-e bela,rrgen d.er arbeiders behartigde, waar zi; in rverkelijkheid. d.e
be.l-angen behartigd-e van de burgerl-ijke maatschapprj. i'Iet het verd.wljnen van de zeer
bijzond-ere omstarrdigheden, welke die schijn in d.e harrd werkten, verdween ook d.e
schi jn zelf . Met het verd.wljnen van dj-e schijn wercl het r.rare karakter van de partij
als burgerlijke hervormingspartij hoe langer hoe c1uid.eI4ker zichtbaar. DajJ is wat
de N.R.C. omschrijft met de vroorclen, d-at clatgene !/aar Drees voor in het krijt trad.
zich aarrvankelijk rrals een aparte zuj-l. manifesteerC.e'r, een 'rzuj-frr, waarvan Drees
het hoogtepunt heeft meegemaakt, ma,ar ook d.e gelerdelijke afbraak.

Wat d.e N.R.C. niet ziet is, dat hetgeen zich al-srreen aparte zuil manifes-
teerd-err , zrch rrat het wezerrlijke van d.e zaa]< betreft niet van and.ere rtzuilenrr on-
d-erscheid-d"e. Ook de'rzuil. in kwestie was een zuil , d.ie het kapital-isme schraag-
de. Wat Drees en d.e huidige P.v.d..A. van elkander scheid-t is hun verschlll-end-
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antwoord- op d-e vraag of d.eÍlaparte zuil'r nog wel nod.ig is. A1 s datgene wat zich
eens al s een rlaparte zuilrrmanifesteerde zich tóch niet van dj-verse arldere zu-i-
len onclerscheid.t, verdient het dan geen voorkeur, d.ie diverse zuilen in }«^iestie
te vervangen d.oor één bred.e zwíl? Den Uy1 , van lJierfo en Ju-::gens zeggen Ja", maer
Drees zegt nee. Niet omd-at Drees er ook maar enig bezwaar tegen heeft om het ka-
pitalisme te schragen (fii; heeft zel-f ncoit anclers ged.aarr) , maar omd.at hij vreest,
dat de bred.e z:*i-J- , d.ie uj-t dri-e and.ere zuifen moet word,en gevormd., mind.er breed-
zal ztjn dari men, afgaand.e op de d.rie afzond.erlijke breed.ten, zou ver\nachten.

Drees zegt: de I'aparte zuilrr - hÍj zegt het natuurlijl< niet met cleze woord.en-
heeft toch nog altijd- een zekere aantrekkiirgskracht op lieden voor wie d.e brecle
zuil geen enkele aantrek]<elijkheid. heeít. Den Uyl c.s. zljn docr dat ar:gument niet
overtuigd. om twee net efkaar samenhangend-e red.enen. De eerste is, dat Drees over
het hoofd ziet, Cat "d"e àpart-- zuil'r ged-urend.e een lange reeks van jaren al een
steecis verd.ergaand.e afbrokkeling vertoont. De tweede reden is, dat het argument
van Drees vrellicht opgaat, zolang d-e zuil in kwestle zich. als een rraparte zuil-"
manifesteert, ma.ar iedere betekenis verlÍest, r"'anneer zi-j toch niet meer van a,n-
dere zuifen te ond,erscheid-en valt.

Iloe komt het, dat d-e'raparte zuíL't niet langer "apartrtis? Of l-ieverz zich
niet meer als zod.anig manifesteert? Wij hebben de \rraag hierboven al- j-n d,eze zin
beantwoordt, dat d-it }<crat, doordat d.e historische omstand.igheden, waardoor een
bepaalde burgerlijke hervormingspartij (er Vraren er natuurlijk meer, zoal-s vóór d.eoorlog d-e Yrijzinnig Democratische Boncl bijvoorbeeld- en d,e Christen Democratische
Unie) aIs een z.g. rrarbeid.erspartij" moest optredenropgehoud.en had.clen te bestaan.
Dat gebeurd.e niet tijdens d.e oorlog, maar lang er voor. De symptomen ervan, in de
toenmalige S.D.A.P. waren ook al lang vóór c1e oorlog ztchtbaar en niemand. mínder
d.an Drees gaf bijvoorbeel-d al in 1928 toe, dat d.e partij waartoe hij behcord-e be-
paafd niet siechts vcor c1e arbeid,ers "opkwamrtrmaal voor cletrgemeenschap,'1), het-
geen slechts kcn betekenen, dat zij opkwara voor de arbeiriers én voor hun l<lasse-
vijand.en, wat er altijd, op uitloopt, dat zulk een partij uitsl-u-itend cpkornt voor de
klassevija;rd.en. Het gevolg r,uas d,at d,irect nó de oorlog de P.v.d.A. ontstond., ci.es-
tijd,s (rnaar niet cloor Drees en d-e lI .R.C" inrjst d-aar terecht op, naar men uit een
door hem op 1'1 mei 1!{! gepubLiceerd artikel I'Op de kenteringrr kan leren) als trr
progressi-eve vofkspartij begroet, in feite, naar achteraf geb1el<--n is, niet meer
dan een tussenstation op de weg na,ar ijen dergelijke partij.

0p d-ie r{eg - op d-e l,íeg naar een brede volkspartij - hebben zolrel- d-e P.v.d.À.
als d.e S.D.A.P., die haar voorafging, zicb, al-tijd bevond.en. We hebben daar on-
langs nog aan herÍnnerd 2). Irlaar Drees, b.oezeer hij zich op die r,reg ook thuis
vo-^l-de, heeft heia nooit tot hei eind,e tce r,ri-lJ-en ber,randelen, uit de ovenreg-j-ngen
d-ie wij ]rierboven hebben aangeduid. Iïij wil hern nog niet tot het eind-e toe ber,,ran-
d-elen, ofschoon d-e redenen om aat niet 1,e wiflen zijn komen te vervallen. Het is
d-e P.v.d..À. bij haar vcortCurende - ook dcor Drec.s begeerd.e - samenlderking met an-
d.eren, vergaan zoals het tensfotte de varkens verging 1n George Orwelfs bekend.e
fabel- "De boer:d-ei:ij der diereri'r i zazeeL' lrareil dj-e varkens er altijd- op ui t ge,reest
om de belangen van Ce - d-e dieren ond-erd-rukkend.e - mensen te behartigen, dat d.e
overige dieren tenslotte niet meer in staat waren ze -ran d-e mensen te ond-erschei-
den; d.e varkens hadden rrmgnssli ikerr .oez'je.lrt,cn gekregen en waren zelfs rechtop

1) W. Drees, r'Het overheidsbed.rijfr', recle tn 1)28 uitgesproken voor d.e Ned.erland.-
se Bond. va,n Personeel in Overheid"sd.ienst, opgencren in d-e verzamelbundel-
"Drees aari het woord'r, Amsterdam 1952, ald.aar op bIz. 18.

Z)Zie het artrkel 'rFijn,gezellig samen naar d-e bred.ó vclkspartij" in ,,Daad en Ge-
d.achterf , juni 1')"11 , blz, 12.
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gaan lopen"
Is het, vïagen Den UyI c.s., nu zij het evenbeeld.ran Jr:rgens, Van Aarden en

Van Mierlo zLJn geword-en, niet oprechter (en beter voor d.e politieke t'duid.elijk-
heidr') om d.aaruit dan maar d.e iconsekwenties te trekken? Ik kan u, antwoord.t tle
heer Drees sï., in oprechtheid op die wegniet volgen.Daarop haasten Den Uy1 c.s.
zich am te repliceren, d.at zij "d.e beginselen van het d-emccratisch socialisme in
eigentijd.se verhoud.ingen r,rensen te verwezenlijken. Een clergeiijke reactie is echter
wat Ínkonsekwent. Bovend,ien: om d,e verwezenfijking van rt socÍalisme gaat het he-
femaaf niet, noch bij het partijbestuur,noch bij Drees. De vraag d.ie aan cle orde
is luid-t of ondanks d-e gelijkenis met Van Mi-er1o c.s. d-e schi.in van het rlsocial-is-
me'r nog gehandJraafd- d-iend.e te worden. Drees beantwoordt d.ie vraag bevestigend,
nad-at Den Uyl c.s. haar door hun praktijk reed.s ontkennend. hebben beantwcord.Ech-
terrjuist zij, d-ie het oprechter vind.en d-e schijn van het socialisme - Ín een pro-
gressleve volkspartij - overboord- te gooien, spreken over de venrezenfijking van
hettrsocialismeil in eigentijd-se verhoud.ingen. D::ees, die hardlekkj-g aan d-e schijn
r^ril vasthoud-en en uit hr.ur boot stapt, motiveert d-at met een beroep op zijn I'op-
rechtheid.". Als één dlng d,uidelijk is, d.an d.it wóI, d-at d-e zaken hiermee niet be-
paald- aan rrdaideiijkheid.rr winlen. I[en mag zich, zelfs afvragen in hoeverre d.e za-
ken aan de betrokkenen zel-f wef duÍdelijk zijn.

Deze laatste vraag is al-lermlnst bedoefC als een sarcasme. Het zou anders
zijn als d-e koers van S"D.I.P" en P.v.d..A. naar een progressj-eve volkspartij een
b e w u s t e koers zou zljn gerrreest. Maar zc fs 't nlet! De progressieve vol-ks-
partij is niet het resultaat van een bepaalde po-'Litiek, ni-et het produkt van de
arbeid. van bepaald.e politici, zij is rt prod.ukt van een historisch- en maatschap-
pelj-jk ontr.rikkelingsproceSr rdàarin d.e politici zowef d.e acteurs ól-s de toeschou-
wers van htm eigen d"rama zijn. Ín dat drama is de progressÍeve volkspartij een re-
ëeJ- en tastbaar felt nog voor zij d-oor d.e polii;lci officieel ten d.oop gehouden
word-t. Haar verscirijning op het poJ-itieke toneel is onontkoombaar. Dat beseífen
Den Uyl c.s. maar zij beseffen blijkbaar niet, d-at tegelijk daarmee zelfs cle schijn
van het socialisme moet verbleken. Drees sr. beseft d.e onontkoombaarheid van d-e

progressi-eve volkspartij kennelijk nletrofschoon hij wéi beseft, dat met haar komst
d-e schljn oie hem lief j-s ten d,ode zal zt)n opgeschreven. Iu1en ziet het, de zaak is
zéér complex en het is maar af te zeer te begrijpen, Cai de heren Drees sr. en
Den Uyl over en weeï van eikaar beveren, dat z-t; een ilvergissing[ begaan.

De ver:gissing van Den Uy1 c,s. - he'u blijkt uit d.e reactie van het P.v.d..A,-
bestuur op Dreesr afscheiclsbrief - is cleze, d.at zij r^rél- een bepaalde nood.zaak
zler!, d.och niet haar konsekwenties. De ve::gissing \ran lrees bestaat hierin, d.at
hij d-e konsekwenties zj-et. maaT niet i.e cnvermijd-elijke nooclzaak. De eerste ver:gis-
sing zal zich uiteraar:d- herstellen; d-e tweedLe is ernstiger. Vandaar, d.at het par--
tijbestuur vanrreen tragische vergissingrrva:-:..J.r. Drees spreekt. Het is inderclaad
juist, dat hij - zoal-s het partijbestuur zegi - rrde ontwiickelingen varr en in d.e

partij verkeerd- beocrdeelt", hetgeen dan zeggen wiJ-, clat hij ze niet beschour,vt al-s
d.e aanpassing aan een sinds lang bestaande r^rerkelljklieid.. t/at Drees niet verstaan
heeft is, d.at het verLangen een (valse) schijn op te geven voortspruit uit een,
med.e door hen afs politiek acteur geschapen toestand, waarbij die schijn vofLcomen
Orrerbooig en misplaatst geword-en is.

AAII-IE IEZERS. Jn de rnaand aug*stus zullen cle J-ezers geen nummer va.r1- 'rDaad- en Ge-
dachtetrontvangen, d-och d.e herschreven brochure over de socj-aa1-d.emocratie. !e
verantwoorcling van d.e br;dragen over het tweed-e kluartaaf moest helaast wegens
plaatsg-^brek uitgestel-cl wcrden tot het septembernurrmer. Red-. en adm.


