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KLassenstri al in Polen

ttMEN KAN TTET VUUR OP ONS O PENEN. MAAR

DAT VE RANDERT ONZE ETS N NTETII

Ðe gebeurteniseen van deze zomer in Po1en hebben opnieuw het bewijs
geJ.everd van de kolossale macht, d.ie er d.oor d.e arbeÍclerskLasse ontvikkeltl.
'r{ord.tr zodra zij nassaa,L en vastberaden optreedt,Voor de derde maal in een
periocle van nog geen tien jaar heeft d.e Poolse regering voor d.e werkende
bevoJ.king moeten kapituLeren. Van de door officiële PooLse instanties ê&n-
vankelijk ondernomen pogingen.om datgene wat zich afspeel-de als iets uiter-
mate onschul-cligs voor te stel-len 1), is niets overgebleven. Het standpunt,
in géén geval met het eentraLe stakingskonnitee te zullen onderhand.eJ-en,
heeft de overheid. moeten prijsgeven. Haar tlaarop volgende verklaring, tlat
enkeL maar Looneisen voor haar bespreekbau,r *"r.rrrheefb zij noeten inslik-
ken. Evenals in 19?0 en in 1976 heeft de regering moeten besluiten tot een
ingrijpende vijziging van haar tot dusver gevoerde politiek.En voor cle zo-
veelste keer heeft d.e kl-assenstrijd. van de Poolse arbeiders de val van ni-

1) Eind jul-i j.1.0 toen cle strijci in pol-en al- wekenlang aan de
gang was, schreef het d.oor d.e Franse C.P. uitgegeven r¡eekbladttRevolutiontt, ttat tradítiegetrouw cle poolse partijbureaukra-
ten napraatte, dat er in Polen volstrekt niet werct gestaaftt,
cl.at er geen sprake van lras dat er stakingskonritees zouden
zijn gevormd. of stakingsparolen zoud.en zijn uitgegeven. Ruin
veertien d.agen later echter werd.en d.e parijse bureaukraten
d.oor cle Poolse burear¡kraten in hun henci gezet . Jerzy Lukasze-wics, hoofd. van d.e afd.eJ.ing propagand.e, van het pooLse poJ-it-
bureau, zei op een perskonferentie voor buitenlandse journa-
listen, d.at er ín Pol-en vel clegelijk werd gestaakt en wel op
zo grote schaar, dat de stekingsgorf cte schatkist aL 230 nil-
j-oen gulclen had. gekost. Hij noemcre de heersende arbeid.sonrusttftle grootste in het na-ooriogse polenrt.
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nisters en hooggeplaatste partij funktionarissen veroorzaakt',
Het verzet van d.e Poolse arbeid.ers heeft hun vooralsnog een volled.ige

overr¿inning opgeleverd.. Vooralsnog. Want er moet tr'ord.en afgewacht in hoe-
verre het om een blijven<Le overwinning gaat. Zawe1 in i970 aLs in 1976 ís
d.at niet het geval geweest. De regering zwichtte, paaide d.e arbeid.ers met
schone beloften en ttvergatrr vervolgens de meeste van haar toezeggingen na-
d"at d.e zogenaand.e rust in het Land. weer r+as hersteld.. Dat verklaart l,¡aarom
Lech lfaleska aIs woordvoerd.er van het centrale stakingskornmitee te kennen
heeft gegeven, d.at d.e stakingen nog zul1en worden voortgezet. Na tr'ree bit-
tere ervaringen laten d.e Poolse arbeiders zich niet meer met mooíe woord.en
afschepen. In het ontslag van premier Babiuch en andere hoge partijleid.ers
zíjn ze niet geinteresseerd.. De nieu¡¡e premier Pinkovsky en d"e overige
nieur,¡komers moeten eerst maar eens tonen of het hun werkelijk ernst is,0n-
d.anks d.e regeringskapitulatie van 2l+ augustus duurt de hete Poolse zomer
op het moment d"at wij dit sehrijven nog steeds voort.

De betekenis ervan kan noeilijk overschat worden. De jongste felle
klasseworsteling in Polen is d.e vierde van die aard d.ie d.e feitelijke vorn
heeft aangenomen van een proletarische opstand. De eerste, in juni 1956,
bleef plaatselijk beperkt tot de stad. Poznan. Toen gi.ng d.e regering niet
voor tle arbeiders door d.e knieën, maar het gevolg was wel' dat er een po-
litíeke krisis ontstond ctie resulteerde in het aan de macht komen van de

voorheen in ongenade gevallen Gomoelka. Hij noest het veld. ruimen toen er
einct 1970 een verzet losbrak van heel r¿at meer betekenis. Het maakte zieh
meestêr van praktisch aIle havensted.en langs d"e Oostzee, terwijL het ook
elders in het land gistte. Een vLak voor Oe kerstd.agen afgekond.igd.e priis-
verhoging was cle vonk ctie het kruitvat d.eed. exploderen. Gomoelkats opvol-
eer Cierèk red.de d.e situatie d.oor die prijsverhoging te annuleren en in-
plaats daarvan een algenene Loonsverhoging door te voeren. Als men Poolse
regeringsfunktionarissen wil¿e geloven, d.an Iei¿d.e dat tot het ontstaan
van een nieuw arbiedsklimaat 2). Hoe of het in werkelijkheið met het Pool-
se arbeidskli¡raat gesteld waso bleek op 2h juni 1976, toen de Poolse pre-
mier Joroszewics via d.e rad.io wed.erom een algemene prijsverhoging afkon-
dLgde.

De maatregel stuitte op een z6 hevig en z6 wijd. verbreid verzet, dat
d.e Poolse autoriteiten zieh gedwongen zagen d.e maatregel binnen 2h uur in
te trekken, De belangrijkste verzetshaarden vormden de ind.ustriesteden Ur-
sus en Rad.om. In laatstgenoemde stad. gebeurd.e iets dergelijks aIs er zes
jaar tevoren in Gd.ansk en Szczecin l¡as gebeurd: d.e arbeiders bestomden
het plaatselijke hoofd.kwartier van d.e C.P. en staken het in brand onder
bet oog van d"e machteloze oproerpolitie. Nad.at met legerhelikopters elite-
troepen waren aangevoerd ontstonden er hevige straatgevechten, die op zrn
¡rinsi 1T d.oden en honderd.en gewonden eisten. Aan l¡esterse ooggetuigen ver-
zekerd.en de arbeid.ers, d.at een volgend. verzet nóg kraehtiger zou zijn en

een nóg grotere bed.reiging zorL vormen voor de bestaanðe ord.e. Dat was een

voorspelling, d.ie deze zomer in vennrlling is gegaan.
Ïlat aan d.e jongste stakingsbeweging in Polen allereerst opvalt is d'ít,

d.at de Poolse arbeiáers niet a1s bij toverslag als één man de arbeid heb-
ben neergelegd..lvlen had. allerminst te d.oen met een algemene stafting van een

type bijvoorbeeld als die velke ín 1926 in Engeland door rt landeliit va¡-

2) Verklaring op een perskonferentie in oktober 1973.
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verbond !¡erd. uitgeroepen en vervolgens, zonder overleg met de arbeid.ers,
d.oor datzeLfd.e vakverboncl werd. opgeheven. Tn Po1en was sprake van een súa-
kingsgoLf. Er d.eed. zich een reeks van stakingen voor, waarvan d.e ene soms
d.e andere overlapte en soms ook niet. Het waren stakingen die soms na kor-
te tijd. werd.en opgeheven en dan even later opnieuw uitbraken. Ze troffen
nu eens een bepaaltl bedrijf, d.an weer een bepaald.e bed"rijfstak. Ze wekten
soms d.e ind.rulc d.at het om een incidenteeL konfLikt ging,ze bewezen vervol-
gens wee? d.oor hun gelijktijdigheid." dat een algemene onrust zich van d.e
Poolse arbeidersklasse had meester gemaakt. Deze stakingsbeweging kortom
vertoond.e opvallens veel overeenkomst met d.e Russísche stakingsbeweging
van 1905 of net de Britse stakingsgol-f van 1972. En hieruit, dat zij dus
níets weg had. van een van boven af georganiseerde en gekoörd.ineercle aktie,
valt onnid.dellijk af te leid.eno d.at men te doen had. met een bewegíng uan
onder op,

Ðe stakingsgolf in Polen is op 1 juli j.1. komen opzetten. Het begon
in cte tra.ktorenfabriek van Ursus , \taar - typerend. feit - niet het gehele
bed.rijf meteen pJ-at ging, maar rnraar de ene afdeling na d.e and.ere d.e arbeid.
neerlegd.ermet clien verstand.e clat eerst drie d.agen later het voltallig per-
soneel bij de a,lctie rn¡as betrokken. Achtereenvolgens staakten d.aarop voor
korte of voor wat langere tijd.: cie spinnerijen in Zyvardov; de tra¡abestuur-
ders in Gd.ansk, Gdynia en Sopot; een nachinefabriek in Gd.ansk; de kraanma-
chinisten in Gdansk; 2000 dok¡,rerkers in Gdynia;20.000 arbeiders van de he-
likopterfabriek te Swidnik bij Lublin; 10.000 man van de textielfabrieken
in Lotlz; cte arbeiders van d.e autofabrieken in Kielce en in ïllochy; de ma-
ehinefabrieken in Gorzor,¡ en in llielkopolski; J000 personeelsled.en van het
terbielbedrijf trRunotextt in Kalisz; een textieLfabriek in Za¡nosc; 10.000
ma,n van ile autofabriek ttPonartt in Tarnow en het spoorvegpersoneel in Lu-
blin. De opsornming is op geen str¡lcken na volleclig, want in d.e loop van ju-
li word.t er ín totaal in zofn 1\O fabrieken d.e arbeid. neergelegd.. Aan het
eind van d.e eerste augustusweek is het aantal bedrijven d.at sedert het be-
gin van de stakingsbeweging door aktie is getroffen gestegen tot 1!0.

Begin augustus legd.en 1200 man van de gemeentereiniging van Inlarsehau
hun werk neer. Daarop volgen stakingen van de taxichauffeurs in d.e Poolse
hoofd.stad en van de tra,m- en busbestuurciers al-daar. In Wroclaw gaan 1000
nån van een maehinefabriek in staking en vervolgens wordt er gestaakt in
een machinefabriek in Lod.z en in een textieLfabriek in Bielsko-Bia1ia.

Op 1l+ augustus gaan de 16.000 arbeid.ers van d.e scheepswerf ttÏ,enintrin
Gd.ansk in staking. Op and.ere Ìrerven wordt hun voorbeeld gevolgd. zotlat weI-
d.ra 50,000 seheepsbouwers in staking zijn. Vervolgens word.t er gestaakt
bij de nijnen in Silezië; bij een metaalfabriek even buiten Ïrrarschau; bij
ile werf t'Ad.olf trfarskirtin Szezecin; bij een kunstmestfabriek in PoLice en
bij de havenbedrijven van Szczecin en van Swinoujsci. And.ere bed.rijven in
Swinoujsci en d.e scheepswerf in Kolobrzeg volgen, evenals 10.000 arbeid"ers
van een turbinefabriek in Elblag. Ook deze lijst is onvolledig. 0p 1! au-
gustus is het aantaf bij de beweging betrokken bedrijven alIeen al- in ðe
havensteden Gd.ansk, Gdynia en Sopot opgelopen tot een aantal van 260.

Niet enkel uit dit verloop en uit d.e aarcl van de betrokken industrie-
ën blijkt het zuiver proletarische karakter van de strijd". Het laatste kan
ook onmiskenbaar r,¡orden afgeleicl uit iets and"ers rwat hij met de twee voor-
afgaand.e akties geneen heeft: zorrel in t70 en tT6 als nu zijn d.e Poolse ar-
beiclers in verzet gekomen om hun direkte materiëLe beLangen te verd.ed.i.gen.
Ook d.itnaal was het een prijsverhoging - evenals in t?6 een vleesprijsver-
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hoging - waarop zij reageerden.
Betekent dit, dat het dwaas is om - zoals een Frans b1ad. ged.aan heeft

na d.e klassegevechten in Ursus en Rad.om van vier jaar geleden - hun optre-
den te beschour,¡en aIs rihet mod.el voor een proletarische revolutie in een
land met een staatskal:italistische ekonomie en een bolsjer¡istisch regiem"?
Integendeel. Wij heb,ñl herhaald.elijk betoogd, dat een proletarische revo-
lutie iets geheel anC.ers is d.an r,¡at men zich d.oorgaans, niet in d.e laatste
plaats in "linkset' kringen, claarond.er voorstelt. Gêên poLítieke beweging,
die zich de omverwerping v&n een bepaald regiem ten doel steIt, maar een
sociale, waarbij de ond.erd.rukte klasse voor haar stoffelijke belangen in
het krijt treecit; een beweging d.ie allesbehalve een id.eologiseh karakter
ôraagt en bovendien é6n, waarbij ae aanvankelijke d.oeleinden en eisen in
d.e loop van d.e strijd en als een clirekt gevoJ-g van de strijd. zelfrvoor an-
clere eisen en ándere d.oeleinden plaats ma^lçen. llat de proletarische revolu-
tie kenmerkt is, d.at daarbij d.e massars z61f handelend optreden op een wij-
ze die voor hen de enig mogelijke is en r¿aarin zij zieh bovenal van and.er
soort revoLuties onclerschei¿t is tt ontbreken van de een of and.ere organi-
satie die er op uit is omo via d"e proletarische massars, d.e macht te ver-
overen. Machtsverovering kenmerkt 6ót Ae arbeidersrevolutie. Zij is echter
geenszins het tloel erv€¡,n doeh d.e uitkomst. Zoð:.a arbeiclers massaal, vastbe-
raden en zeLfverzekerd strijd. voeïen voor hun belangen, ontstaat er vroeg
of laat een situatie waarin de vertegenwoordigers van de bestaand.e orde
feitelijk geen gezag meer uitoefenen en d.it gezag feitelijk is overgegaan
in hand.en van d.e prol-etarische massa. VeeLal word.t deze massa door een
dergelijke situatíe niet nrind.er verrast dan d.e heersende klasse tegen we1-
ke zij zich heeft gekeerd.. Van d.e omstand"igheden zal het afhangen wat of
er d.an verder geschied.t, of de massars terugschrikken voor d.e plotseling
aan hen gebod.en nogelijkhed.en, dan wel een stap verder gaan op d.e weg die
zij reetts hebben afgelegd.

Al d.eze eLementen heeft men bij de jongste klasseworsteling in Po1en
kunnen waarnemen. Niet voor niets schreef lI.L. Brugsma in d.ettHaagse Posttr
van 23 augustus j.1. - d.w.z. nog v66r d.e laatste ontwikkelingen bekend.
waren - d.at er in Po1en een situatie zou kunnen groeien, waarin arbeiders-
rad.en in d.e ínclustriesteden d.e feitelijke macht van de regering zouden kun-
nen overnemen. De ontwikkeling in Polen was een d.ergelijke situatie a1 ver-
bazend d.icht genaderd. In ft gebied. van de Baltische havens oefend.e de re-
gering a1 praktisch geen gezag meer uit. Niet zij werd. er gehoorzaa,mil,maar
het centrale stakingskonrnitee. In d.at gebied. konden door ðe stakers bezet-
te werven en fabríeken slechts d.oor d.ie buitenstaanders word.en betreden'
die beschikten over d.oor het stakíngskommitee gewaarmerkte papierenr pa-
pieren d.ie voorzien waren van stenpels, die het stakingskounitee had laten
vervaard.igen en het symbool vormd.en van de door het kounitee uitgeoefende
macht. De uiteind.elijke bereictheid. van d.e regering om met dat konmítee te
gaan praten betekend.e cle erkenning van een feit, d.at eenvoud.ig níet langer
genegeercl kon r,çord.en.

Om al d.eze red.enen beschouwen wij zowel de jongste klassenstrijd. in
Polen als d.ie rrelke er enkele malen aa,n voorafging, niet sleehts aIs het
moclel van een proletarische revolutie in een bolsjewistiseh 1and, maar als
een moôel van de proletarische revolutie in het aLgemeen.

Een reclen temeer om de strijd" in Polen als zod.anig te karakteriseren
is hierin gelegen d.at hij zich telkens weer op ándere wijze bliikt te ont-
r¿ikkelen dan de klassieke omwentelingen van de burgerij, velke met veel
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geestd.rift op de barrikad.en begonnen en eindígden met de installatie van
een nieuwe regering en/of een nationale vergadering of parlement. Arbei-
dersrevoluties worden niet geboren uit geestdrift voor (politieke) id.ealen
maar uit nood. en niet d.e straat is hun geboorteplaats, maar het bed.rijf.
In arbeidersrevoluties ontbreekt het uiteraard" niet aan (soms zeer ind.ruk-
r'¡ekkende) betogingen, maar niettenin zijn d.e staking en de bedrijfsbezet-
ting d.e typische 'napenen van de arbeidersklasse.

Vanzelfsprekend: ook in arbeid.ersrevoluties ontbreekt het niet aan
botsingen met de gewapend.e macht van d.e bestaande ord.e, Bijvoorbeeld wan-
neer tot het u:iterste getergde massar s hun woede koelen op haar kantoren
of vanneer leger en politie een eind.e r,rillen maken aan bedrijfsbezettingen.

In PoLen heeft men in 19TO en in 1976 zowel van het een als van het
ander d.e voorbeeld.en kunnen zíen. Bij het jongste konflikt hebben beid.e
partijen zich vooralsnog angstvallig van ied.er geweld.d.ad.ig optred.en onthou-
den. Maar d.e stakende arbeiders van d.e ttlenin";-'Ibf in Gd.ansk heb,'),h er
wel rekening mee gehoud.en. Ze lüaren echter zó vastberaden en verbitterd.,
dat ze te kennen gaven, dat het eventuele vooruitzieht ervan hen niet tot
toegeven kon brengen. ttMen kantt, verklaard.e één van d.e bezetters, Itwel het
vuur op ons openen, maar dat verandert niets aan onze ej.sen.trDe fiere uit-
spraak vormde een bewijs van hun verbitteringreen verbittering die te ver-
klaren valt uit heel de Poolse levenssituatie.

Hierboven zeid.en we, d.at d.e arbeid.ers, wanneer ze eenmaal in beweging
zijn gekomen, hun d.oeleind.en voortdurend. wijzigen en telkens and.ere eisen
steLlen. Men heeft het in 1953 ín Oost-Duitsland kunnen zien, eveneens in
1956 ín Hongarije. De afgelopen zomer vas het in PoLen aI precies eend.er.
hre behoeven hier niet aLle rrijzigingen te signaleren. Iedereen weet, d.at
het om een afschaffing van de prijsverhogingen is begonnen en met cle roep
on vrije vakverenigingen eindigde.

Maar getuigt een d.ergeJ-ijlce eis, getuigen ook zaken als d.e vel-e por-
tretten van de (uit Poten afkonstige) paus en het zingen van het Poolse
voLkslied.r êr dan niet van, d.at tte arbeid.ers van alles misschien ín hun
hoofd. hadden, behalve d.e omver¡rerping van het regiem?

Hierop antr,¡oord.en tirij, dat de geestdrift voor kardinaal Mindzenty
tíjclens de Hongaarse opstand niets aan het proletarische karakter d.aarvan
gewijzigcl heefto zomin a1s nationale slanbolen in juni 1953 iets hebben af-
ged.aan aan het proletarisch karakter van d.e Oost-Duitse opstand. En boven-
ctien: het gaat er niet om r¡at d.e Poolse arbeiders in hun hoofd. hebben of
hadden, het gaat er om wat hun strijct werkelijk betekent. 0p die beteke-
nis komen wij in een volgend artikel nog nader terug.

AAN E ÞEZERS

Het uitgeven van een maandbl-ad. als "Daad en Ged.achtert kost veel geld. Niet
alleen papier, stencils en inkt is zeer duur, ook de portokosten zijn erg
hoog. Daarbij komt, d.at we af en toe ook nieuwe machines moeten aanschaf-
fen. Dat daar hoge bedragen mee gemoeid. zijn, behoeft geen betoog. Het is
d.an ook nood.zakelijk, dat elke lezer ons zoveel a1s mogelíjk is financi-
een steunt. Alleen op die manier kunnen we bl-ijven draaien.
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VAI{ LENIi{IST TOT VOLKSTRIBUUI.I

Uit de verslagen over de stakingen in Polen blijkt steeds weer, dat
het steevast, als "dissidenten-comit6¡r aangeduíde Comité uooz, SociaLe ZeLf-
uerdediging tt&)Rtt (KSS ltK1îtt) een belangrijke functie vervult in de be-
richtgeving over de strijd. Telefoon- en telexverbindingen meL het sta-
kíngscenËrum in Gdaisk zijn verbroken, pers, radío en Ev staari onder rege-
ringskontrole. Sinds de príjsverhogingen van vlees en \^rorst op I juli,
heeft het KOR conrnuniqués verspreid over de stakingen die door de officiä-
le media werden verzr^regen: de stakingen voor hoger loon in de tractorfa-
briek URSUS bij ïrratschau en in een groot autotoeleveringsbedrijf in Tczew.
i{et KOR. geeft ook commentaar op de gebeurteníssen en advíezen aan de arbei-
ders hoe ze moeten handelen. Volgens het KOR zijn ekonomische en polítieke
hervormingen nodig in Polen. Het KOR riep de arbeiders op "zich ín de be-
drijven te organiseren, op denocratische wijze onafhankelíjke arbeidersver-
tegeil4roordigers te kiezen die de eisen ín naam van het personeel naar voren
brengen, besprekingen voeren met de verschillende ínstanties en op een
verant\^roorde en vastbesloten manier leiding -.; gêvêñ aan het personeel.tt

DiË keer steken de stakers geen gebouwen van de partij of de vakbond
in brand zoaLs in 1970, of bl-okketerL ze een internationale spoorlijn zoaLs
Ln 1976. Ze blijven over het algemeen binnen hun bedri-jven en vormen daar
eigen stakingscomités. 0f de oproep van het KOR. daaraan heeft bijgedragen,
doet er niet zo veel toe, wel kan men konkluderen dat het I(OR. uitdrukt wat
de'st,akers doen. Dit geeft het KoR aanzLen bij de stakers, maar de sËaat
van dienst van het KOR is langer dan dat. De arbeiders van de Leninrn'erf in
Gdañsk, die eerst, buiten de staking bleven, Lr"ramen op 14 augustus in actie
Èoen de directie opnieuw probeerde kraandrijfster Anna I,Jalentynowicz te
ont,slaan. Zij maakt samen met o.a. Lech l{alesa deel uit van het initiatief-
comité toË de vorrning van Vrije Vakbcnden aan de Oostzeekust. Dit comité
voert sinds een jaar acties en geniet ruime sËeun onder de arbeiders; hun
orgaan is het KOR-blad Robotnik [nlybz,zeza" uitgegeven door de historicus
Bo¡idan Borusewicz uít Sopot. Dit blad verspreidde in oktober '79 onder de
werfarbeíders vlugbladen tegen de invoering van een nieuw loonsysteem. In
november 179 riep het KOR op tot een herdenkingsdemonsrratie n.a.v. de ge-
beurtenissen van 1970-7 l. Ondanks de arrestatie van zorn 200 bekende akti-
vístèn en pesterijen van de politie herdachtentoch tussendevier- en víjf-
duiâend mensen de gedode arbeiders bij de poort van de werf. Ðe politie had
eeniaantaL vrerfarbeiders vó6r de demor:stratie moeLen vrijlaten nadat er op
de'werf met staking r^ras gedreígd. In januari van dít jaar probeerde men de
organisatoren opnieuw te pakken. Bij de fabriek ELektromontah ín Gdañsk
dreiþden 20 arbeiders t.e ¡nrorden ontslagen. Met steun van een groot deel van
het fersoneel r¿erd een commissie van vijf arbeiders ingesteld (onder wie
Lechil^Ialesa, die ook in t70 lid van het stakingscomité was), die eiste dat
ieder voorgenomen ontslag aaneengekozen arbeiderscodri-té moesËr¡ordenvoor-
gelegd; ont,slag mocht a1leen worden verLeend als eerst gelijkwaardig ander
werk ¡¿as gevonden. De actie eindígde door een garanËie van de directie dat
aLle ontsLagenen een goede baan zouden kríjgen. Ook probeerde men Anna trùa-
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.lentynowicz over te plaatsen naar rnrerlc buíten de fabriek (ontslag kon in
haar geval juridisch niet) , maar de arbeiders van haar afdeling gingen hÍer-
tegen prompt in staking. Het vrerk werd hervat, toen de dírectie beloofde
haar op de werf te houden"

Deze voorvallen geven aan hoezeer het KOR., dat toch in sterke mate een
beweging van íntellectuelen is, erin is gesLaagd aanzien onder de arbei-
ders te verÌüerven en nauüre kontakten met hen op te bouwen. 0m nu de posí-
tie van het KOB- in de huidige stakíngsbewegíng te begrijpen moeten r¿e kort
een schets geven van zijn ontsLaan. Het KOil (Comité Ëer Verdediging van de
Arbeiders) werd opgericht in sepleraber 1976 ter verdediging van de arbei-
ders die na de bloedig onderdrukte stakingen in Ursus en Radom ín juni 176

terecht moesten st,aan of op een andere manier werden vervoLgd. Met dat
doel werd geld ingezameld voor de gezinnen van gedode of gevangen stakers,
juridische bijstand gegeven en een klandestien informatie-bulletin uitge-
brachË, dat later het aanzijn zou geven aan Robotnik, heÈ voornaamste (iL1e-
gaal gedrukte) blad van het KOR. De oprichting van het KOR markeerde een
wending in het optreden van de f.inks-oppositionele intellectuelenbeweging
in Polen. In de plaats van een nog grotendeels in orthodox-marxístische
termen vervatte krítiek van de Poolse "socialistische" maatschappij kwann nu
een overhtegend praktische gerichtheid op de concrete behoeften van arbei-
ders en boeren. Intellectuelen van de generatie van 1956 (zoaLs de bekencie
schrijver Jerzy Andrzejewski ende wetensehappelijk medewerker Jacek Kuroñ
en van de generatíe van 1968 (zoaLs de chemícus Miroslaw Chojeckí en de
hístoricus Adam Michnik) gingen zich in heË KOR inspannen níet voor de
emancipatie van een kLasse, maar voor de directe noden van arbeiriers díe
hregens staking de gevangenis indraaiden. Kort daarvoor, eind 1975, hadden
zíJ scherp geprotesteerd tegen een nieuwe onÈhrerp-grondweË, die verklaarde
dat Polen "voor eeuwig" met de Sovjet-Uníe verbonden zou zíjn; in deze ak-
tie was een belangrijke toenadering tot stand gekomen *"L à" katholieke
kerk. Bij de veertien oprichters van het KoR. was ook een geest,elíjke.

Maar al- was dan nu de kerk in het spel-, met een bekering had deze
wendíng van de opposítioneLe intelligentsia naar de praktísche problemen
van de arbeiders weinig te maken, Veeleer was heL zo, dat de arbeídersmet
hun "onpoLítíeket' akties van 1970 en 1976 de krisis van het heersende sys-
Èeem in PoLen aannerkelijk hadden verscherpË, en dat de oppositíonele in-
telLigentsia aan dat feit moeilíjk kon voorbijgaan. llensen als Jacek Kuroñ
hadden daarbíj hunkonkLusies uít het verLeden -of beter; uit h¿m verLeden-
getrokken. De "dooirr en de voorzichtige destaliniseríng van na 1953 hadden
weLiswaar veel Poolse intelLectuelen in de ban van de liberalisering ge-
brachË, maar er !üas de arbeidersopstand bij de ZIS (nu Cegielskí-tabrLek)
in Poznañ voor nodig geÌÀ7eest om hen Ëot het seheppen van een georganiseerd
po1-itiek alternatief Èe bewegen. Err dat alternatief, dat gedacht was als
een "IüaarLijk revolutionaire'r komrunistisehe partij die aan de heerschappij
van frheË apparaaÈrr een eind zou maken, srerd vervolgeos. de .nek omgedraai.d -

door dezelfde Gourulka die de beweging van 156 aan de macht had gebraeht.
[,Iel bracht dít ttoktober-línkstt nog een progranma voort in de vorm van het
bekende Revolutionair-Socialistische Manífest vari Jacek Kuroi en Karol Mo-
dzelewski (1965), maar politie[çe gevolgen had dit niet meer, behalve dan
voor de schrijvers zelt, díe uít de partij r¿erden gezet en achter de tralíes
verdwenen. Van een t¡anti-bureaukratische revolutie" door in arbeidersraden

j



-B-

geoïganiseerde arbeiders was in deze jaren geeû spoor te beknnen, al was

ãat waarschijnlijk om een andere reden dan <lat de door Kuroñ en Modzelern'ski
noodzakelíjk geaàirte 'rgraad van ideologische en organisaLorische voorberei-
ding" ontbrak.

In feite bestond er ir¿ de jaren tussen 1956 en 1976 een aanzienlijke
kloof tussen de Poolse arbeiders en de linkse intelligentsia. De eisen
voor een t'socialistische democratiet', die r¿erden gestel-d tijdens destuden-
Ëenrevolte van maart*apïi1 1968, vonden onder de arbeiders geen bijval - in
feite lieten veel arbeid"r" zích gebruiken door de riehting-Moczar (natio-
lalistiseh-staliniscísch) binner. de partij door zicli op bedrijfsvergaderíngen
in resoluties uit te spreken tegen de pretenties van de .ttbananenjeugdtt.
llet verhaal gaat, dat bij de stakíng van de Zeran'autofabriek in I,rlarschau

in 1969 groepen stakers naar de uníversiteit trokken om daar de hulp van
de studenten in te roepen zíj zoudendaarbij spijt overhunafzijdigheid in
1968 hebben betuigd. Hòe dat ook zij, de studenten k\u','men niet en de "aan-
stichters" van de staking werden gearresteerd. Ook bij de uitbarstingen aan

de gostzeekusË van het volgende jaar was de linkse intelligentsia niet be-
trokken, Ze zetten haar alleen aan het denken; ondanks het onrbreken van
stakingsrecht sËaakËen de arbeiders, ondanks het ontbrekenvan ideologísche
en organísatorísche voorbereiding brachten de arbeiders het sysËeem gevoe-
lige slagen toe en vormden zíj een macht op zichzeLf.

De intellectuelen die vroeger tthet proletariaat'r fundamenteel tegen-
over ttde bureaucraËíett hadden gesËeld, begonnen fiu na te denlten over be-
grippen als trzelfbeheertt en t'soeiale weerbaarheid": op basis van concrete
t"fä"g"" organíseerde "de maatschappíi" zíchzeLf tegenover trde staaLt'. In
een interviev¡ met de Internationale SpecËator van juli 1979 zei Jacek Ku-
rofi; "De belangrijkste eis van de Poolse samenleving is zelfbeschikking.
Als we de grootse sËrijd van 1956, 1970 en 1976 analyseren' dan ontdekken
we dat nasst hun concrãÈe rat.riålle eisen, die men niet mag bagaLeltiseren,
de leus van zelfbeschikking een buitengewoort z:rñaat gewicht ín de schaal
legde. Ik meen dat deze eis in clit land vanaf het taagste niveau, d.w.z.
v6ðr eigen, onafhankelijke vakbonden, toL het nationale geheel, d.w.z, v66:.-

een politi"t onafhankelijke sÈaat, een fundemenËele rol speelt. Dit ver-
langen is er steeds geqreest.. Wij staan met onze aktiviteiten in een natio-
nal-ã traditie en zijn nitt de eerste intelleetuelen die proberen rond deze
leus progranmats ten behoeve van de samenleving te ont¡¿ikkelen." En zelt-
org.r,ir"iie kr^ram er: op de golf van een níeur¡e stakingsbeweging in Polen
ein¿ t978 werden, vaak op initiatief van met het KOR verbonden arbeiders
(uit rle traditie van de PPS, de oud.e Socialístische Parcij) op ve.le plaat-
sen Vrije Vaicbonden gesticht. Z\ blíjken eerr belangrijke ro1 te spelen in
de huidige stríj11. Jacelc Kuroñ schreef vorig jaat, dat het organiseren van
de poolse maaÈschappij in onafhankelijke bewegingen, zaaLs vrije vakbonden,
studenren-solidarilãitscomités en boeren-zelfverdedigingscomités, de enige
Ìüeg r^ras om de verlangens van de opposítie en van het volk te verhTezenlíj-
teã. "Tegelijkertijã it tr"t een middel om een explosie te beperken" (...)
Ons gezag is veel groter dan onze organisatorísche mogeLijkheden, en \,te

zullen alleen een explosie kunnen voorkomen als we met gebruÍk van daÈ ge-
zag patronen van activiteit uitzetten die door iedereen kunnen worden ge-
'toÍgã, ongeacht onze eigen organisatorische mogelijkheden." Het zieternaar
uit dat dit tot nu toe ook is gebeurd.
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MAATSCH P PELTJKE ONTI.TÏKK ELÏNG

EN TE HNIEK

IIT

Door d.e verduid.elijking van nijn ziensr,rijze in het tweed.e artikel ben
ik reeds in het algemeen ingegaan op de tegenwerpingen, geuit door de re-
d.aktie vanttDaad en Ged.achtett(mei 1980) in het eerste artikel.

Nu wil ik, naar vermogen, gedetaill-eerd ingaan op de afzonderlijke
p',rnten van kritiek van D" & G.

Daar is eerst het punt van d.e ontwikkeling van het werktuig in een
prinitieve se,menleving. D & G stelt, dat die ontwikkeling altijd een maat-
sehappelijke ontwikkeling tot voorwaarde heeft. Er is een axioma ciat zegt,
dat d.e mens een sociaal wezen is. AIs men b.v. een pasgeboren baby verge-
lijkt met een pasgeboren jong van d.e meeste d.ieren, springt het verschil
in afhankelijkheid. ten opziehte van de oud.ers of and.ere ouderen duid.elijk
in het oog. Een kalf loopt al enkele uren na zijn geboorte in de wei rondu
een mensenkincl d.oet zijn stuntelige stappen pas na een jaar. Deze overl¡re-
eine Lijkt heel sterk voor de stelling van D. & G. te pJ-eiten. Toch leeft
menige primitieve jager individueel. Zie de eskimo. Van sta,nmen en stan-
hoofd.en is geen sprake, wel van fe,milie-eenheclen oncler leid.ing van een va-
der, grootvader of oudste broer. Toch tonen zij een buitengewoon vernuft
in het overleven. Zíe hun wapens en jachtmethoden, hun kleding en vervoer-
urid.d.elen, hun sneeuwhutten (iglots). De materialen hiervoor zijn behalve
wat ctrijfhout, voorna^nelijk van dierlijke oorsprong (beend.eren, ivoor,
hui¿en).

Dat het sociale zijn per definitie geen voorr¡aard.e is voor maatschap-
pelijke en technische vooruitgang, bliikt uit het voJ-gend.e:

Bekend is, d.at vele diersoorten een grotere sociale gebondenheid aan
de tiag leggen d.an d.e mens. Zie b.v. de wolf. ÏIaarom d.aar geen maatschap-
pelijke ontwikkeling als bij d.e mens? Door zijn beschikking over enkel
aangegroeide organen (zie nijn tweede artikel).

Het tweed.e punt betreft het boekje van Gisele Bock "De andere arbei-
d.ersbeveging in ãe U.S.A.", dat D. & G. als bewiisstuk ter tafel brengt.
Tot mijn spijt noet ik bekennen, dat ik dat boekje niet ken. Maar ik wil
wel aannemen, clat ook deze tendens aanwezig is, D.1. dat technischê v€r-
nieuwing een regelreehte reaktie is op het verzet van cle r,¡erkenden tegen
hun uitbuiting, zoals D. & G. stelt. Ik zou kortheid"shalve kunnen verwij-
zen naar nijn tweede artikel, waarin ik een algemeen antwoord heb gegeven
op d.e vraag welke van d.e twee nu oorzaak is: tte techniek of de maatschap-
pelijke ontwikkeling. Ik neem echter aan, dat GiseLe Bock voor haar ziens-
vijze steekhoud.entle argumenten in haar boekje te berde brengt. Dat de door
haar en D. & G. genoemd.e tendene aanwezig isrLijkt mij ontwijfelbaar' maar
het is niet de hoofd.tendens. Historisch gezien is d.e hoofdtendens sterker
en word.t nog steeds sterker. Dat heeft verschillende oorzaken.

Ten eerste is d.aar het toegenomen aantal uitvindingen en technische
verbeteringen. Onder invl-oed van de ontwíkkeling van de natur:rwetenschap-
pen sed.ert het eind.e van d.e 'lJe eeuw, waard.oor cle techniek meer en meer op
wetenschappelijke basis ging berusten, r,rerden er ta1 van uitvíndingen ge-
daan. Toch moeten we aan ùie wetenschappelijke basis geen absolute waarde
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hechten. In tegenspraak tot de beweringen van diverse door d.r. ir. E.
Sehuurman in zijn boek 1) genoemde a-æperts, die d.e inclruk moeten vestigen,
dat alle uitvindingen op basis van d.e wetensehap zijn gedaan, verwijs ih
naar het boek van C. Susskind- 2): "Bijna alle technische verbeteringen in
zowel de winning van metalen uit hun ertsen als de verwerkíng ervan tot
halfpro<lukten die tot aan <i.eze periode (einde 1!e eeuw - Ziilicht) tot
stand zijn gekomen, staan op na.aln va,n mensen uit d.e praktijlc" Van weten-
schappelijke seholing was nauwelijks sprake.'?

Pas in d.e 20e eerrv ontwikkelde zich "een grootscheepse rloelgerichte
toepassing van wetenschappelijke vindingen voor ind.ustriële d.oe1eind.en" en
verschenen tthele bedrijfstakken op basis van nieur,¡e funclamentele ontdelç*
kingen" 3).

Ten trreede is onder invloed. van de ond.er punt 1 genoemde ontwildrefin-
gen en verschijnselen een situatie ontstaan, ÏIaarin t'het samengaan van tret
wetenschappelijk onderzoek en d.e technische inventie de mod.erne techniek
tot grote bloei heeft gebracht, zo zelfs, d.at de vetenschap nu ook d.oor |a

technical state of mindr !) rçrd.t beheerst.';
Een uj.ting van de teehnocratie is volgens F"G. Jünger, duits litera-

tor, d.at niet al1een rle natuurwetenschappen, naar b.v. ook d"e soeiologie,
d.e statistiek, d.e psychologie, d.e medicijnen ond.ergeschikt r^'orden gemaakt
aan de technische kolLektiviteit.

ttgen sprekend voorbeeld. van deze machtsverschuiving is, d.at r'iij
de wetenschapper nu a1s funktionaris in d-e instellingen en Labo-
ratoria van de industrie vinden, waar zijn r,¡eten technisch pro*
duktief wordt gemaakt. De wetenschappelijke d.iscipl-ines r,¡orden

hulptlisciplines van de techniekr' 5). ne teehniek is de universi-
teit binnenged.rongen. ". . . . . o d.e universiteit vordt tot Hogere.
Technische School en d.ient daarmede d.e technisehe vooruitgang" 5).
De techniek heeft d.oor dit verval der universiteit tot technisch
instrument ongekende rmgeliikheden gekregen; haar planetarische
macht is enorm vergroot¡ op aIles zet zij haar stempel. Jünger
merkt de toenemend.e technocratie op in de uniforme teehnische
produkten, in cle technische dynaniek a]s mechanische beweging
('tfo¡ilmachungr ), in d.e sportbeoefening, in de muzielc, in het
feest en in de vrije tijd" 6).

Ten derde is d"e techniek een d¡rnamische techniek"

"Deze dyna,niek laat niets onaangetast. A1 het oude verdwijnt. En

deze dynaniek werkt d.oor in de hele kultuur " Zíi maakt d,e indruk
d.at de mens d.e teehniek niet in d.e hand heeft ' maar van d.e teeh-

1) ItTechniek en Toekomstlt.
2) "Techniek en Sanenleving". (Oorspronkelijlce titel "Understan-

ding Technologyr') ¡rz. 36"
3) Idem blz. 37,
l+) Vert.: technische geestesgesteldheid. Citaat uit Schuurman:

ItTechniek en Toekomst", b1z. 138.
5) laen. Door nij vertaald citaat - Ziilieht.
6) T¿em, sa¡nen met noot J, blz. T2/3.
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nische ontwikkeling het slachtoffer worclt. Bovendien dreigt de
techniek uit te groeien naar een technische kollektiviteit, die
geen ruimte schijnt te laten voor nenselijke persoonliikheid.. De

mens word.t in en door de techniek tot een funktie." T).

Ten vierde: In d.e computertechniek blijkt in toenemende mate, dat er
meer mogelijkhed.en zijn d.an in de praktijk gerealiseerd behoeven te worden.
De realisering gaat híer uooraf aan d.e nieuwe technisehe id.eeën. De mense-
lijke fantasie is niet in staat a,1Ie mogelijkheden van de computer uit te
buiten.

Voor verd.ere kontrastwerking in het beeld is het wellicht nuttig om

kennis te nemen van de d.enkbeelden van de franse jurist en socioloog J"
E11ulu wa&rvan E. Sehuurman een exposé geeft B).

ttE1lul noemt d.e volgend.e karakteristieken van d.e techniek: d.e ra-
tionaliteito d.e kunstmatigheid, het automatisme van de technische
ontvikkel-ing, d.e zelfversterking, rt monisme en het universalis-
me. Deze karakteristieken drukken teza^men uit n dat d.e techniek
een onafhankelijk organisme is geword.en, d.at a1Ies aan zich on-
d.ergeschikt ¡naakt. De mens heeft er geen invloed' meer opr. maar
is ãraan onderworpen als aan een blinde kracht.t' (812. 160)"

en:
ttDe ontwikkeling van de mod.erne techniek mag dan we1 van dien
aard. zijn d.at d.e ind.ividuele mens er steeds minder invloed. op
heeft, maar d.at sehakelt hem niet uit, hij treeclt echter nu in
samenr¡erking net and.eren op. Deze situatie kan enorme schaduwzij-
den hebben. De menselijke gemeenschap kan d.e macht en het vermo-
gen ontbreken orr de toegenomen verantwoordelÍjkheid te dragen.
De ind.ividuele mens heeft clan de mogelijktrei¿ zijn verantwoorde-
lijkheid. over te dragen op een onpersoonliike groep, een kollek-
tiviteit of op een autonome organisatie." (812. 161).

en:

"Enerzijds ziet Ellul d.e dreigende gevaren van d.e techniek) maar
antterzijds gelooft hij ook ttat de logíka van de teehniek als van-
zelf deze gevaren zaL oplossen. Ðe techniek kent volgens hem een
ord.e, d.ie er intrinsiek naar streeft alle gevaren met d.e teeh-
niek weer op te heffen. De prijs d.ie daarvoor betaald moet wor-
den, is de hoge prijs van d.e vriifreiA van d.e mens, zegt 811u1.
Het monisme van de techniek is voor 811u1 een vanzelfsprekend.-
heid. De mens zou geen doelen meer voor d.e techniek kunnen steL-
len, zij gaat haar eigen weg." (Bl-2, 162).

en:
ttAlle d.oor ElluL genoemd.e karakteristieken vind.en hun eenheid. in
de autonomie van wat trii techniek noemt. De dyna,mische techni-
sche ontwikkeling, Ìüaarvan d.e ind.ividuefe mens nautrelijks meer

7) Id.em, b1z. 83.
B) ttTechniek en Toekomstl'.
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een zelfstand.ige bijd.rage kan leveren, d"e invloed. van de weten-
schap op d"ie ontwikkeling, waardoor zij een universel-e macht
is gaan worilen, zowe]- geografisch als kvalitatief, de zelfstan-
d.ige werking van d.e technische operatoren als een betrekkelijke
autonomieo kunnen de mens ind.erd.aad. het gevoel geven UoLstv'ekt
(kursief van Schuqrman) afhankelijk te zijn geworden van de tech-
niek als een autonome macht. Voor Ellu1 is het echter niet het
gevoel, maar werkelijtheia. fHoe meer d.e technische handelingen
in d.e maatschappíj vermeerd.eren, hoe meer menselijke autonomie
en initiatief verminderen.' (vert. zijlicht). oe techniek groeit
d.e mens boven het hoofd.. Hij kan niet meer zeggen of d.e techníek
een goede of een verkeerdee een rechtvaardige of een onrechtvaar-
d.ige ontwikkeling meebrengt. De mens is niet meer bij machte nog
ld.oelent voor d.e techniek te steIlen. lEr heeft zich een akkunu-
latie van mid.d.elen gevormd, d.at het primaat over de doelen heeft
gevestigdr (vert. Zijlícht).
Voor zover d.e materiëIe techniek d.e mens problemen stelt ' rrorden
d.eze problemen met de thr¡man techniquesr opgelost, zodat de mens
rn¡eer het gevoel krijgt heer van de techniek te zijn, zegt Ellul-.
Ondertussen convergeren al deze technieken en maken zij de nens
vollectig afhankelijt .ru,tr de (kursief - Schuurman) techniek a1s
de eenheid van d.e verschillend.e verschijningsvormen; r '. " ' het
menselijk wezen wordt volledig onbekwaan om aan de technische
ordenin! der dingen te ontsnappenr (vert. - Ziilicht). Dat be-
treft zijn werk, zijn vriie tiid en zijn relaties met andere nen-
sen. De echte gemeenschap verdwijnt en er komt een kunstnatige
voor in de plaats. De mens is als massaJnens voIled.ig geintegreerd-
en in ae grãep van ðe techniek. Elk nenselijk initiatief word't
in d.e tien gesnoord.. tDe mens is a1s een vlieg in een f}es. Zijn
pogingen tot kulturir, vrijheid. en kreativiteit zijn louter pos-
ten geworden in de kartoteek van de techníekr (vert. - Ziilicht).
Kortomo Ellul meent d.at deze autonome techniek een volled"ig on-
persoonlijk d.iktatorschap zal brengen. De techniek tracht d.e mens

õnd"er de invloed. van d.e thuman techniques¡ nog we1 het gevoel te
geven vrij te zíjn, maar hij is het niet. De mens meent nog wel
als mens tegenover d.e techniek te staan' maar hij is ond.ertussen
tot een technisch objekt gered.uceerd.. Vrijheid en verantwoord.e-
lijkheid zijn sleentÁ scnljn. De r,¡are aard van die schijn bliift
verborgen áoor de invloed- die van d.e moderne mythen, zoals d.ie

van de ôemokratie en van de vooruitgang, uitgaat. iiie,daar ech-
ter d"oorheen ziet , za! erkennen d.at d.e autonome techniek een u-
niverseel koneentratieka^lrp brengt en een blind.e kracht voor de

toekomst is." (b!z. 16S/\).

Hoewel Ell-ul- hier en daar van blind.e kyaeht spreekt, overheerst toch
zijn nad.ruk op een autonome maeht, d.ie de teehniek zou zijn. Dit past ook

*"i itr zijn cirristelijke levensbeáchouwing, d.íe aI van oud.sher eschatolo-
gische gróeperingen onder haar aanhangers teld.e. Deze lied.en zien het ein-
d.e van d.e ¡"¡ereld. nad.eren. \rroeger was het een vulkaanuitbarsting, een gro-
te droogte, een zware overstroming of een and.er hevíg natuurverschijnsel'
Toch schetst El1ul een goed. beeld- van het onbehagen, dat d.e techniek bii
d.e mens teveeg brengt. Een merkwaardig citaat van 811u1 brengt Schuurman
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op blz. tl+1:

ttHet kapitalisne mag d.an deze ontwitrketing nog enigszins kunnen
ïenmen, uiteind.elijk zal het d.e ned.erlaag Lijden en krijgt l'{arx
op clit punt gelijk, thet is het automatisrne van d.e technieku
met haar eis, d.at al-les op 6én lijn met haar word.t gesteldo dat
het kapitalisme in gevaar brengt en zijn uiteindelijke verdwíj-'
ning aankondigt' (vert. - Zijlicht). Dat betekent dat d"e teehniek
alles zo efficiênt mogelijk onder haar bereik zal brengen."

EIIul houd.t dus vast aan een overwinning van d"e techniek. Voor wat er
dan komt, is hij blijkbaar bevreesd, want da,t is het einde van het kapíta-
lisme. l{ij zouden zeggen: So what? tenzij hij het kapitalisme ziet als te-
gengesteld aan het bolsjevisme en d.an is het natuurlijk de d.uivel- met Be-
ëlzebub uitdrijven...

Eén ding staat vast: J. 811u1, van vie ik nogal wat geciteerd heb,
hoeft niet overtuigd" te r,¡orden van het primaat van de techniek (zie citaat
hierboven van blz. 163) over d.e maatschappelijke ontwikkeling. Hopelijk
sl-uit dit meteen het antwoord. op de lrraag aan het eind van D. & G.ts reak-
tie in het maartnunrner 1980.

Ik wil overigens nijn waardering uitspreken over d.e wijze, waarop de
red.aktie van D. & G. aan het slot van haar reaktie ingaat op nijn ziens-
wijze. De d"oor haar genoemde overwegingen voor de mensheid. om zich op an-
dere planeten te vestigeno 'h¡aren niij wel bekend. Aan de ord.e was echter
niet d.e vraag welke noodzaak de mensheid dvingt.Dat is in d.e eerste plaats
een maatschappelijke noodzaak. Maar wat is de oov,zaak, dat de mens zich op
and.ere planeten zou kunnen vestigen? Anders gevraagd: vat geeft d.e moge-
lijkhed.en om zich op and.ere planeten te vestigen? De techniek, de techni-
sche ontwikkeling.

llat we} beklemtooncl moet worden is, d"at zowat alLe moeiLijkheden met
d.e technisehe ontwikkeling voortspruiten uit het feit, d.at wii in een ka-
pitaLístisehe maatsehappij leven, dat het beschikkingsrecht op en de be-
slissingsmacht over d.e prod.uktienicld,elen niet in handen is van d"e produ-
eenten, maar d.at zich nog altijd. een kleine groep bevoorrechten, kapitaal-
bezitters en kapitaalbeheerders e.d. zich tussen de producenten en de pro-
d.uktienid"delen plaatst. Dat feit word.t niet door de in Schuurmans boek be-
hand.eld.e auteurs gekend. of erkend. Ook niet door Georg Klaus, hoogleraar
in de t'marxistische'r filosofie aan de universiteit van Oost-Ber1ijn, d.ie
van mening is d.at:

"...cybernetische machines... gevolgen zullen hebben voor de ar-
beidend.e mens, voor ðe produktieverhoudingen en voor de maat-
schappij. Deze naatscheppij zaL noodzakelijk een conmunistische
maatsehappij moeten zijn of worden, omd.at pas dan de vruchten
van d.e technische ontwikkeling volled.ig tot hun recht kunnen ko-
men en niet het tegendeel zul-len veroorzaken van r^rat zij werke-
lijk inhoud.en. Klaus ziet in d.e mogelijtrheaen van de cybernetica
een bevestiging van d.e wetten van het d"ialektisch materialisme.
De arbeid"tu ,ùlt"n vrij worden, de klassen zull-en word-en opge-
heven. " (blz. 279).

tr'Iat Klaus ond.er kommunisme verstaat, word.t in volgend"e bladzijden van
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frTechniek en Toekomstt' duidelijk. Over de vrijheið van het ind.ividu in d-e

ko¡cende maatsehappij merkt Klaus op:

'rHet d.oe1 dat nagestreefd. wordt n is een voortd.urend.e optimalise-
ring van d.e menselijke nogelijkheden op basis van de ontr¡ikke-
ling van d.e techniek. De eybernetisehe machines staan ten d.ien-
ste van d.e planning. Het maatschappelijk systeem zal steeds meer
en steed.s beter met behulp van d.e computer word.en gesimuleerd.
Dat maatschappelijk systeem is een nrultistabiel systeemo dat uit
ultrastabiele ondersystemen bestaat. Het geheel optimaliseert
zLclt zodanig dat d.e verschillend.e ondersystemenr'$¡aaronder d.e in-
äividuen, een maximaal mogel-ijtce vrijheid bezitten bij eLke stand
van de prod.uktiemid.d.elen. De deelsystemen zijn van het grote sy-
steem afhankel-ijk, maar in die afhankelijkheiil vrij. 'In een muL-
tistabiel systeem is d.e partiê1e vrijheid. d.er ondersystemen der
individ.uen etc. niet alleen nogelijko maar ook onvernijdeliik
nood.zakelijk; want alleen als d.e ultrastabiele ondersystemen van
het nultistabiele systeem zeLfstandig (kursief - Schuurman of
Klaus) trun bijd.rage tot aanpassing en hogere ontr"¡ikkeling J-eve-
ren, d..w.z. sleehts r¡ranneer zij zich als ind"ivid.uen resp. onder-
systenen ontwikkelen kunnen, is een optimale l¡erkzaamheid. van
het totaalsysteem nogelijk' (vert. - Zijlicht). Deze cyberneti-
sche regeermaehine, d.ie het gehele maatschappeliik proces be-
heersto vertegenwoord.igt, zegt K1aus, een demokratisch centra-
lisme, waarin het maatschappelijk bewustziin het bewustzijn van
individuen regelto d.ie elk op hun beurt de technische ontwikte-
ling zod.anig bevorileren, dat dreígende gevaren r,¡ord.en voorkomen
en d.e mens steed.s meer in zijn vrijheid. zal vooruitgaan, omdat d"e

techniek vooruitgaat.'r (¡rz. 313).

Het is d.uidelijko dat Klaus, als bolsjewist, d"e maatschappij alleen
kan zien als een van bovenaf geleid. systeem, ondanks toespelingen op tpar-
tiële vrijheidt en rhet leveren van zelfstanrLige bijdrage¡. In plaats van
dat d.e techniek de mens zal dienen, word.t d.e mens aan de techniek onderge-
schiht genaakt.

I,Iat Marx in zijn analyse van d.e kapitalistische maatschappij al-s ken-
schetsing van een sÍtuatie bed.oe1d.e, word.t d.oor de bolsjewisten tot lei-
d.raail, tot systeem.

At-s l,farx in rt eerste boek van "Het Kapitaal", hoofdstuk C.1. het ar-
beidsproces (neesterlijk) beschrijft, d"oet hij dat op basis van de histo-
rische ontwikkeling van het arbeidsproces. De bolsjewisten d.istilleren
hieruit het arbeid.sethos. Hetlirezen van de mens iÉ voor hen: arbeid.. ltraar-
om? Omd.at geleverd.e arbeid. toena,me van macht betekent. En in een door d.e

staatsmachinerie geleid.e maatschappij betekent dat toena,me van macht van
de staatsnachinerie, il.w.z. van de apparatsjisk e.d.

In haar tegenkritiek word.t d.oor de redaktie van D. & G. ook nog gere-
ageerd. op d-e wijze, waarop ik d.e begrippen hanteer. ln een volgend. artikel
hoop ik op d.eze zeker niet eenvoud.ige materie in te gaan.

zijlicht


