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DE STAKIN GSBE}TEGING TEGEN DE HERSTEL-

ITETTEN V AN DE BELGTSCHE REGERING

(Van een Belgiscbe mede¡¡erker)

Zoals in Necterland., Groot-Brittannië en cle Verenigate Staten wordt ook
in België gepoogd. het levenspeil onlaag te dnrkken. SteecLs openl-ijker is
er sprake van diefstal uit het loonzakje. Maar deze aanval op dle arbeid.en-
de klasse verJ.oopt niet genakkelijk en bezorgt cle burgerij heel wat kopzor-
gen.

Het streven naar een drastísche versind.ering van cle loonkosten da-
teert in België van 1973/'Tl+. Het leid.cle ond.er andere tot een voortdrrrend
stijgencte werkJ.oosheid, rraarvan het cijfer nu reeds boven d.e 600.000 moet
J-iggen op een totaal aantaL loontrekkend.en van 3 nitjoen. Venracht word.t
clat tle werkloosheid. nog verd.er zal stijgen en velen vrezen, dat ze cle re-
korclhoogte van een niljoen bereiken zal. Dat zij gepaard. gaat met een aan-
zienJ-ijke loonsvernincl.ering is ctuiclelijk: een Belgische werkloze krijgt in
het eerste iaar 60/' van zijn brutoloon en d.aarna - inctien hij gezinshoofd
ís - l+O/', met ninima en maxíma tussen ongeveer 10.000 en 1?.OOó nefgische
franken ( f 75Or- en f 1275 r-).

Daar kont bij dat ond,ernemerdom en vakbeweging de loonstijgingen zo
beperkt nogelijk hield.en. Zij slaagden d.aarin d.oor midtlel van een fopspeen:
d.e ve:miadering van d.e arbeidsttuur, die het bed.rijfsleven veel ninder kost
dan looneverhoging.

!ilat bovenclien als een verninctering van het reël-e l-ooninkonen uitpakte
l¡as een regeringspolitiek tiie erop was gericht de overheid.sinkonsten dras-
tisch te verhogen via d.Írekte en inclirekte bel-astingen. ÌIet gebeurde voor-
aL door een verboging van d.e premies voor d.e sociale voorzieningen en door
een verh,oging nan het tarief voor de BTI,I.

Dat dit niet altijct van een l-eien dakje Bing, bfijkt uit d.e gebeurte-
níssen van 1978. Er r.¡as in dat jaar een Roomd.-rode koaLitie aan het bewind.
clie oncler drr¡k van d.e vakbonden tot stancl was gekomen. Zij besloot ook de
dtirekte betastingen te verhogen. Ðat resulteerd.e bij de arbeid.ers in open-
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bare dienst o.a. in een fikse d.aling van het vakantiegeld.. Op het moment
d.at het vakantiegeld werd. uitbetaald. brak a1s gevolg daarvan een land.elij-
ketrwildeil staking uit. Geen enkele bond. r^¡ild.e haar erkennen, maar niette-
min moesten d.e regering-Tind.emans en d.e bond.en hun plannen laten varen. Be-
sl-oten werd d.at het vakantiegeld. én d.e nieuwjaarspremie zouden r,¡ord.en ver-
hoogd' Bii d.ie gelegenheid bleek, dat ook in België de burgerij sleehts
binnen zekere grenzen kan opereren"

Hieraan moet word.en toegevoegd., d.at e:' d.e laatste jaren in België di-
verse arbeidersakties zijn gewees'b d.ie heel duid.elijk gericht t¡aren tegen
d.e vakbeweging, Voorbeelden hiervan zijn d.e akties bij bed.rijven als ALE
in Luik en Rod.ang Athus in Arlon, d.e aktie van de Brussel-se metrobestuur-
ders en die van d.e treinbestuurders van d.e Belgische Spooiwegen. De Belgi-
sche vakcentralen, d".v.z. het Algemeen Christel-ijk Vakverbond. (katholiek),
het Algemeen Belgisch Vak-Verbond. (soeiaald^emokratisch) en ðe kleinere A1-
gemene Centrale d.er Liberale Va^hbonden van België, zijn dientengevolge ge-
dwongen d.e arbeidersklasse uiterst behoedzaam te manipuleren. Teveel- open-
lijke vijandsehap zou hen nog meer van de arbeiders vervreemden. Ðaarmee
zou d.an het gevaar dreigen, d"at d.e ond.ernemers bij d.e loononderhandelingen
geen serieuze gesprekspartner meer tegenover zícln zou vind.en.

Voorzichtig manoeuvreren valt de Belgi.sche vakbeweging echter alles-
behalve genakkelijk, wordt haer integendeel bemoeiJ.ijkt d.oor de in België
bestaande politieke verhoud.ingen. De staatshervorming van 1980 heeft ond"er
meer tot gevolg gehad. dat zowel d.e sociaaldemokratie als d.e christen-demo-
kratie d.eel moeten uitmaken van de regering. Beiden zijn nodig om in !,Ia11o-
nië en in Vlaand.eren een parlementaire meerd.erheid. tot stand te brengen.
Gevolg: de Sociatistische Partij (in Vlaanderen) en de Parti Soeia].iste
(in Wallonië) noeten helpen bij het organiseren van d.e loondiefstal. l^Ielis-
waar hebben ze d.aar geen enkele afkeer van, maar het betekent wel, dat er
een eigenaardig soort toneel moet r,¡orden gespeeld, waarbij de ene tak van
de soeiaald.enokratie (¿e partij ) ae ¿iefstal mede organiseert en de and.ere
talc (de vakbeweging) daartegen moet protesteren. Vooral in Î¡Iallonië heeft
d.at reeds geleid. tot wrijving tussen d.e Parti Socialiste en het vakverbond
ABVV, althans in het openbaar. Binnenskamers is er uíteraard van die ruzie
weinig te merken.

Dat d.eze ruzie zich vooral in het franstal-ige lrlaalse fand.sdeel mani-
festeert heeft zijn red.enen. Het industrieel apparaat in dit gebied. is het
sterkst veroud.erd. en bovenclien heerst er grote werkloosheid.. Van sornmige
streken, zoals Charleroi, trrlaals Brabant en gedeeltelijk oolc Luik, word.t er
gevreesd. d.at zij binnen tien jaar industriële r¡oestijnen zulIen zijn. Bo-
vend.ien is hier - and.ers dan in Vlaand.ereno waar vele streken pas na 191+5

r¡erd.en geindustrialiseerd. - sprake van een lange vakbondstraciitie, r,relke
voor d.e bond.en verplichtingen sehepte van bittere ervaringen met de vakbe-
weging tevens, vat de bond.en tot extra omziehtigheid. noopt. Geen wonder,
d.at de eerste red.akteur binnenland. van ttDe Standaardrt - een vertrouwensman
van CVP-voorzitter Tindemans - meermalen d"e vrees uitte voor een moge-
lijke tfontploffingtt in Luik en ôe rest van llallonië.

Nad"at d.e problemen rond. d.e staatshervorming althans gedeeltelijk uit
d.e weg waren geruimd., achtte de heersende klasse het ogenblík gekomen voor
een aanval op d.e Ionen. Door midtlel van allerlei taktieken poogd.e men d.e
arbeid.ers te verd.elen in verschillend.e groepen, zoals werklozen en zij d.ie
meer d.an 35.000 en h0.000 Belgische franken bruto per maand verd.ienen. De
nog lopende c.a.o.rs werd.en vernietigd, d.e inkomens van de werklozen zou-
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den worden vermind.erd en men zou een nieu¡.¡e aanval wagen op het vakantie-
geld van d,e arbeid.ers in overheid.sd.ienst. Dat r¿as d.e z.g. herstelwetr'r{aar¿
mee natuurtijt< niet het herstel van d.e arbeid.slonen, maar het herstel van
d.e winsten van het bedrijfsleven werd beoogd..

Tegelijkertijd werden op bed.rijfsniveau enkele maatregelen aangekon-
d.igd.o ciie de aanval- op de arbeiclersklasse nog verhevigd.en. Drie belangrij-
ke bedrijven, te weten British Leyland in Seneffe, Citroën in Vorst (bij
Brussel) en Fabelta in Tubize, zoud.en worclen gesloten. Bij d.e scheepswer-
ven va,n Boel in Tense en bij Clare in Tienen zouclen verscheidene ontsS-agen
vallen. Als klap op d.e vuurpijl kr¡am d.an nog d.e voorgenomen fusie van tvee
van d.e voornaamste staalbedrijven van België, n.1. Coekerill in Luik en
Ifainaut-Sanbre in Charleroi, vaard.oor op zijn minst l+.500 arbeid.ers van d.e
ruim 20.000 r,rerkloos zouden r¿orden. Dit alles maakte de situatie in janua-
ri en februari van dit jaar uiteraard. zeer gespannen.

Eintt 1980 vas reed.s gebleken, d.at de plannen van de burgerij op l¡eer-
stand stuitten. Nog maar nauwelijks had. de regering haar voornemens bekend.
geroaakt of er braken reed.s enkele spontane stakingen uit, die slechts met
moeite d.oor cle vakbeweging kond.en word.en onderdrukt. Het betrof een sta-
king in Roeselare en bij de wapenfabriek F.lI. in Herstal. In laatstgenoemd.
bedrijf riepen de vakbondsged.elegeerd.en tot werkhervatting op met het I'ar-
gr:mentrr d.at het ttte vroegtt t¡as om te staken aangezien d.e week erop een be-
toging zou r,¡ord.en gehoud.en van het il6¡emeenschappelijk vakbondsfrontrf .

Bij het neerd.nrkken van de lonen en het afdanken van arbeid.splaatsen
toonden sociaald.emokraten a1s Willy Claes - ex-voorzitter van de S.P., nu
uinister van Ekonomische Zaken en vice-prerrier - , Robert Gillon - ond"er-
voorzitter van het ABW en baas van d.e Luikse metaalbond - alsmede Georges
Staquet, baas van de metaalvakbond. van het ABW in Charleroi, zich het ak-
tiefst. In d.e regering is vooral- Claes d.e drijvende kraeht bij het zoeken
naar maatregelen tot vernind.ering van lonen en sociale lasten en verhoging
van sociale premies en ind.irekte belastingen. Wat d.e top van d.e Belgische
sociaald.emokratie betreft: men vindt daar d.e mensen die omhoog gekloumen
zijn via d.e rrradikaal-linksett vakbond.saktie tijdens de stakingsberreging
van 196O/161 en voor wie die stakingsbeweging natuurlijk nooit iets and.ers
heefb betekend dan een stijgbeugel.

0m de draad van ons verhaal 'hreer op te vatten: terwijl d.e regering
haar aanval op d.e lonen voorbereidde, kwamen dus de twee grootste staalbe-
drijven in tfalJ.onië ¡aet hun fusievoorstel, dat d.oor enkelen in het diepste
geheim was klaargestoomd. 0m de betekenis ervan te verstaan moet men het
oog richten op cie situatie in d.e Belgische staalind.ustrie.

Een aantal jaren geled.en is de Belgische staat meerd.erheid.saandeelhou-
d.er in d.eze ind.ustrie geword.en. De overige aandeelhouders, o.a. de Société
Gén'erale en de Bank Brussel Lanbert, bli jken inmidttels nauwelijks bereid
on beclrijven als CockeriLl en Hainaut-Sa:¡.bre van d.e ond.ergang te reciden.
Ze steken hun niljarden Liever in staalbed.rijven in de Derde T,trereJ.d. of in
nieulre industrietakken a1s de elektronika. Aangezien d.e Belgische politici
en vakbondsleid.ers de staalindustrie in llallonië niet kunnen laten verclwij-
nen zond.er een regelrechte opstand van cle lrlaalse arbeidersklasse te riske-
renr zitten Claes en de sociaald"emokratische beheerders opgescheept met de
problenen van een d.oor d.e Soci'eté Générale in d.e steek gelaten bed.rijf. Er
kont bij ctat d.e Europese staalaktiviteit van de Société Géndra1e georgani-
seerd. word.t via Luxenburg, l¡aar de Gén6ra1e d.e ond.erneming Arbecl kontro-
leert en zod.oend.e d.e kontrole uitoefent over rt grote Vlaanse staalbettrijf
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Sid¡rar. In Luxemburg kan d.e Générale veel'¡rijer opereren. Het is trouwens
opvallend. dat Arbed (en dus d.e G6n6rate) in d.e Europese kommissie goed. is
vertegenwoord.igd. via d.e Luxemburgse ¡ninister Thorn en via de sekretaris
van de Europese Kolen- en Staalgemeensehap Davignon, wiens familie stevige
binclingen heeft met de Générale.

ïIelnu, het plan tot fusie van d.e staalind.ustrie in Luik en Charleroi
is zo goed a1s zeker in het geheinr genomen om Arbed en de Sociét6 G6n6ra1e
voor vold.ongen feiten te plaatsen. \,lie namen er deei aan d.e fusievergad.e-
ring? Buiten d.e beid.e managers van d.e betrokken staalbedrijven, de heren
Frère en Charlier, vertegenvoord.igers van de Belgische sociaald.emokratie,
te lreten d.e genoemd.e Claes, Staquet en Gillon, alsmed-e d.e heer Cools, d.ie
tot 22 februari j.1. voorzitter van de Parti Socialiste Ìras en die burge-
meester is van een Luikse randgemeente.

Wat te verwachten viel gebeurde: onmiddell-ijk nadat de fusieplannen
bekend waren gemaakt brak er in Charleroi d.aartegen een spontane staking
uit, omdat d.e fusie vooral in Charleroi heel- wat arbeid.ers r¡erkloos zou ma-
ken" Vakbond.sman Staquet, die zelf aan de fusiebesprekingen had deelgeno-
men, toond.e zich een voortreffelijk strateeg. Hij erkend.e de staking en or-
ganiseerde het verzet tegen d.e gevolgen van de fusie.

Gevaarlijker ruerd de toestand toen ook bij Cockerill spontane stakin-
gen uitbraken tegen mogelijke afdankingen en bovend.ien het hele gebied van
Tlaals-Brabant in opstand dreigde te komen vanwege d.e sl-uitingen van Ley-
land. en Fabelte en Clare en Boel de op hanôen ontslagen bekend maakten.
Toen zieh her en der spontane werkond.erbrekingen voorded.en en de nogelijk-
heid. van een grote, aan de kontrole van de vakbeweging ontsnappend.e sta-
kingsgolf allesbehalve denkbeeldig werd., z,agen d.e bond.en zich verplicht ak-
ties en betogingen te organiseren om alles in hun greep te kunnen houd.en.

Typerend. voor dit optred"en van d.e vakbeweging was wat er gebeurde op
de Cockerill Yards, d.e scheepswerf van Cockerill in Hoboken bij Antwerpen.
Via lnaar vertrouvenslieden organiseerd.e d.e vakbeweging daar drie bijeen-
komsten met d.e arbeiders: "e'en voor d.e ochtend.ploeg, één voor d.e na,niddag-
ploeg en óén voor d"egenen die uitsluitend. overd.ag werkten. Het was kenne-
lijk een nethod.e om d.e arbeid.ers te verdelen.

Volgens een ooggetuige, eerr jonge lasser, had.den de arbeid.ers d.e r¿il
om op zrn ninst te beginnen met een staking van een vo11e dag. Diezelfd.e
vi1 kwam in d.e beide andere bijeenkonsten tot uiting. l'{aar toen de sta-
kingsaktie voor d.e week erop werd aangekondigd, bleken de vertrouwenslie-
den gekozen te hebben voor een werkond.erbreking van arnper tr,¡ee uur' tii-
dens 'wefke er zou r¿ord.en betoogd.. Die beioging zou dan moeten gaan naar
het gemeentehuis, alwaar aan tr,¡ee d.aar aanwezige parlementsleden een peti-
tie zou moeten rtord.en overhandigd..

Tijd.ens é'en van d.eze bijeentromsten op d.e werf vertoonde zich ook de
sekretaris van de bíj het ABW aangesloten vakbond. Volgens me'1edeling van
dezelfd.e ooggetuige als zoeven r^¡erd d"eze sekretaris duchtig uitgefloten.
De vertrour.lensliedene even bevreesd voor d.e arbeiders als voor hun baas, de
sekretaris, lieten d.at fluitconcert over hem heen gaan zonder in te grii-
pen. De maoîstische g oep d.ie zich voorheenttAnad.attnoemde en nu P.v.d..A.
heet, telt enkele vertroul¡enslieden onder haar aanhangers. Maar over de
stenming in de drie werfvergad.eringen, laat staan over het fluiteoncert
r,¡erd. in haar blad. "Konkreetrf met geen l¡oord gerept. Het vakbondsspelletje
werd meegesp,e1d..

De grootste moeilijkhed.en ond.ervond. d.e vakbeweging echter in Luik en
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Charleroi. Om de stakingen te breken paste zij hier ond.er meer d.e verd.eel-
en-heers-method.e toe. Zij zette de arbeiders van beid.e sted.en tegen elkaar
op. Een and.ere taktiek die zij toepaste bestond hieruit, dat zij iectere
staking ogenblikkelijk erkencle en zich d.esnood.s bereid. toond"e om tt klein-
ste spontane arbeidersverzet algeneen te maken. Toen bijvoorbeeld op een
donderdag tij fret Cockerill-bedrijf in de Luikse voorstad Seraing spontaan
de arbeid. werd. neergelegd, schaard.e Gi1lon zich terstond. erachter en hij
riep voor d.e zaterd.ag een 2lr-uurs-staking uit, die vervolgens oncler clruk
van de basis werd. verlengd tot het niðd.en van de volgende week.

Steed.s afzonderlijk poogde men d.e arbeiders van Charleroi en Luik hun
woecle te doen koelen in allerlei vakbondsakties. Uit a1le feiten blijkt,
d.at d.aarbij een mooi stukje toneel werd opgevoerd.. Allereerst poogd.e men
het zoveel nogelijk geheiur te houden dat Staquet en Gillon, Claes en Cools
bii de fusie- en afdankingsplannen r"raren betrokken" Charlier (van Cocke-
rill) verklaarde, dat een staking in zijn bed.rijf alleen maar d.e vijand in
de kaart kon spelen" Hij verzuimd.e d.aarbij niet de vijand. aan te duid.en:
de Christelijke Volkspartij, de liberal-en en het staalbedrijf Sidmar. De
heer Fräre d.aarentegen (d.e staalbaas van lfainaut-Sanbre) r,¡enste voor het
begin van een betoging van d.e staalvakbond in Charleroi d.e betogers veel
sukses.

Innid.d.els ¡rekten de rrherstelplannenn van het (vier¿e) kabinet-Martens
zoveel- verzet bij d.e arbeiders, dat zowel de vakbeweging a1s de onderne-
mers zich genoodzaakt zagen ged.eeltelijk toe te geven aan hun eisen" Er
kr¡am een nieuw, land.elijko eentraal akkoord. tot stand., waarbij de vroegere
arbeid.sovereenkomsten toch konden r'¡ord.en toegepast en van bepaald.e extreme
vormen van loonsvermind.ering - zoals de vermindering van het vakantiegeld.
van het overheid.spersoneel - werd afgezien.

Niettenin lijkt 1981 een stormachtíg jaar voor België te worden. De
regering heeft na,rnelijk te kennen gegeven, dat ze het arbeidersinkomen
toch nog verder wil doen inkrinpen. Dat betekent wellicht d.at tte stakings-
beweging van januari en februarj. all-een nog maar het voorspel is geweest
van een veel heftiger stri

V E R N T E U 1^¡ I }T G V A N I,.¡ A T ?

Het is natuurlijk ondoenlijk - en het zou ook buitengewoon eentonig
en vervelend vorden - om ied.er jaar opnieuïr'ftreer te wijzen op d.e geschied-
vervalsing waaraan d.e CPN zich schuld.ig naakt met betrekking tot de Febru-
aristaking van 19\1. ïtre hebben errzoals d.e lezer zich herinneren zal, uit-
voerig aandacht aan besteed- nadat Frits Reuter zijn boekje over de CPN in
oorlogstíjd. had. gepubliceerd. en wij zijn niet van plan erop terug te komen.
Aan wat wij toen 1 ) schreven hebben wij in het geheel niets toe te voegen
en dat des te nind.er omdat ieder jaar van ctie zijd.e onveranderlijk d.ezelf-
cle onjuisthed.en en d.ezelfde leugens word.en verkond.igd.

1 ) 'fDaad. en Ged.achteil van maart 1979.
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lfij zoud.en d.an ook de redevoering l¡aarmee CPN-voorzitter Hoekstra op
12 februari j.1. de Februaristaking heeft herdacht onbesproken heb,)Lr gela-
ten, a1s het niet zé was dat d.aarin ook enkele opmerkingen voorkwa¡ren die
erg weinig net Ce ber,¡usie staking te maken had.d.en, d-es te meer echter met
het karakter en d.e positie van Hoekstrars partij.

In de bewuste red.e, die later ook a1s brochu.re is verschenen, heeft
Henk Hoekstra betoogd., dat aan de CPN een "drang naar vernieur"ring eigen
ist'. hlelke en hoeveel onwaarhed.en over d.e Februaristaking d.eze brochure
ook mag bevatten, aan d.e zojuist letterlijk van hen geciteerd.e r+oord.en r'riI-
len wij graag geloof hechten, mu.ar dan op d.eze voorwaard.e, dat er een klei-
nigheid aan rEord.t toegevoegd.. De d.rang naar vernieuving die de CPN-ers ei-
gen is, is d.e drang naar vernieuwing van het kapitalisrne"

\¡ie verkondigen met d"eze bewering in het geheel geen nieuws. De bewij-
zen ervoor zijn betrekkelijk gemakkelijk te leveren aan de hand. van offi-
ciëIe partij-uitspraken zowel uit de vooroorlogse periode als uit d.e tijd.
van oorlog en bezetting of die welke d.irekt op d.e oorlog volgde. It{en vind.t
de bewijzen ook, gelijk t¡e aanstonds zullen laten zien, in d.e rede van
Hoekstra die wij hier op het oog hebben

Er is echter heel d.uid.el-ijk met d.e CPN méér aan d.e hand dan het sínd.s
lang bekend.e feit, dat zij het kapitalisme wil vernieu¡"¡en. t'Tn onze drang
naar vernieuwing gaan wij steeds ueyder" heeft lloekstra vestgesteld" Oolc
d-at is iets r^¡at wij trem niet graag zoud.en willen betwisten. Bij haar stre-
ven het kapitalisme te vernieuwen gaat de CPN inderdaad verd.er en verder"
Zij kourt ciaarbijr o& het rnrat duid.elijker te zeggen, van kwaad. tot erger.
Er was een period.e r,¡aarin haar gedachten in d"e richtíng van een staatskapí-
talistische vernieuwing gingen. l4aar d.at is voltooid. verleden tijd." De
CPN treed.t thans in rt krijt voor t'het behoud. en de verd.ieping van de par-
lementaire d"emokratiet' ( I ) " Tot d.e aktie d.aarvoor heeft Hoekstra bij zijn
herd.enking van cie Februaristaking opge"oepen. Er is niets waaruit zo duide-
lijk blijkt om r¡at voor soort van vernieuwing het d.e CPN nu eigenliik te
d.oen is, niets wat zo nauwkeurig aangeeft w'at zíj vernier¡r¡en r¿il, a1s ileze
oproep.

In ?t nidd.en rran ile jaren 130'verscheen er in d.e Verenigde Staten een
boek d.at t'De folklore van tt kapitalisme'? heette. De schrijver was een ze-
kere Thurman W. Arnolds, die poogde aan te tonen d.at er in d.e huidige sa-
menleving een enorme kloof gaapt tussen ideologie en werkelijt<neid., tussen
d.e sprookjes d.ie er omtrent de maatschappij worden verkond.igd en d.e kei-
hard"e maatschappelijke prakti.jk. "Met de folklore van het kapitalisme", zo
zette Arnolds zelf uiteeno "bed.oel ik all-erlei d.enkbeel-d.en over sociale in-
stellingen d.ie (doorgaans) allerminst als folklore worden beschourqd doch
(integend.eel) voor fund.amentele zaken word.en gehouden't. Als de rode draad.
van Arnoldts boek geld.t de ziensraijze, d.at d"e heersende maatschappelijke
id.eeën welisr,¡aar niet overeenstemmen met d.e maatschappelijke werkelijkheid.'
d.och dat niettemin de verkeerde id.eeën d.aaromtrent er juist toe bijd.ragen
díe maatschappelijke verkelijkheid, in stand te houd.en

Vraagt men hoe men d.at moet verstaan, dan kan als voorbeeld dit r^ror-
d.en aangevoerd., dat de d"oor de burgerl-ijlre maatsehappij gevoede denokrati-
sche illusies en id.eeën d.e sehijn úekkeno dat in d.ie maatschappij d.e be-
slissingsmacht bij het parlement ligt; dat door die schijn de werkeJ-ijke
maeht van het kapitaal versluierd. l¡ordt en dat juist deze versluiering er-
toe bijdraagt d.e macht van het kapitaal'be verstevigen en te bestendigen.

Als er iets tot de t'folklore van het kapital-isme" behoort, d-an is het



t¡el d.e zogenaarnd e pq,TLementaðre denokratie o die d.e CPitT behoud.en en verd.ie-
pen vil in stede van haar als folklore te ontmaskeren" En aangezien d"e fol-
klore van ?t kapitalisme natuurlijk ond.enkbaar is zond.er kapitalisme, zeg-
gen wij op grond ilaarvan, d.at ook Hoekstrars uitlatingen het bewijs leve-
ren d.at d.e vernieuwingsd.rang van d.e CPN op d"it kapitalisme is gericht.

Of wij dan tegen de parlementaire denokratie zijn? Dat zijn wij incler-
d.aad.. ldaar d.at betekent geenszins, clat wij tegen d.enokratie gekant zijn.
Wat wij de parlementaire, dat r^ril zeggen: de burgerlijke demokratie verwij-
ten is juist d.at zij niet meer dan de d.enokratische schijn in stand. houdt
en met d.e schijn genoegen neemt inplaats van met het wezen. Vanzelfspre-
kend was (en is) ae burgerlijke demokratie, d"e bij de kapitalistische pro-
d.uktiewijze passend.e bestuursvorm, een stap vooruit vergeleken bij de be-
stur.¡rsvormen der véórkapitalistische samenlevingen. lr{aar dat is bepaald
nog geen reden om haar te id.eatiseren.

Verdieping van d.e d.emokratie is voor ons een zinvolle eis. Maar wat
de CPN wil is volstrekt niet d.e verdieping van de demokratie. De CPN wenst
de verd.ieping van de parLementaiy,e demokratie. Dat kan alleen maar beteke-
nen dat zij de sehijndemokratie nog sehijnheiLiger wenst te maken.

Wil d.e "verd.ieping van de demokratietf zich niet in het rijk van d.e

schone schijn maar in dat van de realiteit afspelen, dan kan ôat slechts
betekenen, niet d.at de burgerlijke demokratie vercliept word.t, doch d.at d.e-
ze zogenaa^nd.e tlemokratie i,rordt afgeschaft en vervangen wordt d"oor d.e øn-
beidez.sdemokratie, a1s zijnd.e de beheersvorm die past bij een naatschappij
waarin cie loonarbeid is opgeheven en de besehikkingsmacht over d.e prodrrk-
tienid.d.elen d"erhalve bij de producenten berust 

"
De CPN praat niet over d.e arbeid.ers- oftelrel d.e radendemokratie, zo-

als zij al evenmin praat over d.e opheffing van ôe loonarbeid. Zij gebruikt
l¡eI fraaie woord.en als rrdemokratische maehtsvorming van de niet-rijken",
maar aIleen al het gebruik van een term als trniet-rijkentt, waarmee angst-
va1Iíg verborgen wordt, d,at de beslissend.e tegenstelling die tussen arbeid.
en kapitaal isn bewijst rn¡at men van haar moet denken.

In een onlangs d.oor d.e CPN uitgegeven verkiezings-brochure heet het:
"De CPN wi1 een and.ere politiek". fets d.ergelijks heeft ook Henk Hoekstra
in zijn toespraak over d.e Februaristaking verklaard. Een d"ergelijke wens
echter staat vér af van d.e strijd. van d.e arbeidersklasse, die in wezen
niet op een andere politieko maar op een andere maatschappij gericht is"
Politiek rtrord.t vaak ged.efinieerd. als "de kunst van het mogelijkett. Die d.e-
finitie vereist een toelichting. Politiek is aLlereerst en v66r a1les d.e

kunst om de ond.erdrukte en uitgebuite klassen ond.er de d.uinr te houden. Po-
litiek is het geheel van maatregelen waarmee d.e bestaande maatschappelijke
orde word.t verdedigd. tegen hen die er het slachtoffer van zijn. Maar zoals
er (soms) né"er d.an één onderdrukte klasse is, zo zíjn er ook verscheidene
klassen (of frakties) ¿ie van de gegeven orde profiteren. ELk van clie klas-
sen streeft er naar die vorm van ond.erd.rukki.ng te reaLiseren of te besten-
digenlraarvan zij zelf de beste vruchten plukt. Een dergelijk streven Ie-
vert het beeld op van d.e politieke strijd., waarin door elke politieke frak-
tie niet meer wordt bereikt dan d.oor de overige politieke frakties wordt
gedoogd en waarin t'een ánd.ere politiek" nooit iets anders betekent dan een
variatie op het bestaand.e systeem van uitbuiting en onderdrukkíngo dat met
zo t n ttandere politiektf allerminst r¡ordt opgeheven.

Zodra echter cie strijd. van d.e arbeiders resulteert in d.e opheffing
d.er bestaande maatschappij, in de opheffing van de loonarbeid. en de uit-



B

buiting, d.an verdwijnt ook c1e politieku t,raarvan sl-echts sprake is in een
klassenmaatschappij, waarin d.e heersenclen tt nod.ig heblien d.e overige klas-
sen te ond.erd.rukken" A1s d.ie klassenmaatschappij en de politiek verdwij-
nen, dan verd.wijnt uiteraard., behoeven ve het nog te zeggen?, ook d.e CPN.

N0GI4AALS å HET BAI{KNOET

V A 1\T M E V R O U 1,T T H A T C H E R

De beknopte beschouwing d,ie wij in het vorige nunmer van I'Daac[ en Ge-
dachterr wijd.ðen aan d.e verple-bterend-e nederlaag die d.e Britse premier me-
vrou'ç'r l'{argaret Thatcher tegen d.e Brítse mijru,rerkers heeft geled.en, was al
geschreven en voor de druk gereed, toen r,rij uit Engeland. een aantal ons
nog onbekende gegevens omtrent d.ie gebeurtenis ontvingen. De kennisneming
daarvan dwingt ons geenszins onze kijk d.aarop te herzien" Nleirroulr Thatcher,
zo schreven wij n heeft het d.oor haar geleid.e kabinet slechts van een wisse
ondergang kunnen red.d.en d.oor het niet op een krachtproef te laten aankomen
en inplaats daarvan op het nippertje te kapituleren. Door het materiaal-
d.at ons thans ter besehikkine staat word.t deze ziensuijze in a1le opzich-
ten bevestigd. l,{aar tussen ciat ¡nateriaal bevinden zich d.iverse z6 marlcante
feiten, d.at wij een aantal d"aarvan niet aan onze leze:rs willen onthouden.
Zied.aar d.e red.en dat wij nogmaals terugkomen op de situatie in Groot-Brit-
tannië in d.e roerige derde week van februari en op d.e r,rijze l¡Iaarop de re-
gering erop heeft gereageerd..

De meest kernachtige sarnenvatting van al datgene wat zich heeft afge-
speeld. in een tijd.sbestek van nauwelijks acht dagen troffen wij aan ín een
red.aktionel-e besehouwing in het 'reerbiedwaard.igett en nauv met de zakenwe-
reld. verbond.en dagblad- ttFinancial Times" van 20 februari tB1. t'In het door
de Tories (de Konservatieven) geregeerde Groo-b-Brittanniê", zo kon men le-
zen,ttzijn het tle mijnwerkers d.íe de macht uitoefenen.tt Hoezeer d.at op het
eerste gezicht oolc schromelijk overd.reven mag schi-jnen - omd.at de macht
uiteraard. nog altijd. vord-t uitgeoefend d.oor lnet kapítaaL - de l¡aarheid d.ie
er niettemin in schuilt is deze, d.at geen enkele Britse regering zich té
vijand.ig tegenover cle arbeid.ersklasse op kan stellen zonder dat zii op een
muur stuit waartegen zij zich te pletter loopt.

Toen Heath in 19Th een mijnstaking d.acht te kunnen breken door d.e pu-
blieke opinie tegen de mijnwerkers te mobiliseren, schreef hii algemene
verkiezingen uit. Hij gaf d.aarbj.j te kennen, dat er langs d.ie weg maar een
keer moest word.en uitgenaakt, r,rie er nu ei-genlijk het land regeerd.e: d.e

mijnwerkers of hij. Het antwoord. d.at hij ontving kon rioeitijt< worden mis-
verstaan. tr'Iie er ook regeren mocht, hii in ied.er geval niet "

Mevrouw Thatcher heeft in februari j.1. zieh er wel voor gewacht d.e-
zelfd.e vraag te stellen als Heath d.estijd.s. Onuítgesproken eehterwas pre-
cies deze vraag we1 d.egelijk aan de orde en op d.e onuitgesproken vraag
kwam een d.ergelijk antwoord als Heath zeven jaar geleden kreeg. Dat is het
wat de flFinancial Timesil met zoveel woord"en betoogd.e. En het blad aarzelde
niet d.at nog nad.rukkelijk te onderstrepen door cle regering van mevroul^I
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thatcher volslagen ttonbekwaamtt te noemen"
Daarmee vilde d.e ttFinancial Tinestt geenszins beweren, d.at aan mevrou\^r

Thatcher íedere bekwaamheid. d.iend.e te ¡rord.en ontzegd, Het moeht haar ¿an
r^¡eliswaar ontbreken aan regeerbekuaatnheid, over ánd.ere talenten beschikte
zij volgens d.eze krant we1 degelijk. Op 20 februari verklaarde het beruuste
blad na,melijk' d.at d.e eerste minister nog veel beter d.an de beroemd.e boei-
enkoning Houdini d.e kunst vesrtond. om te ontsnappen uit een schijnbaar ho-
peloze situatie. Niet a1s bestuurster of politica werd haar 1of toegekend,
maar als vari'eté-artieste . Zii had. een show gestolen waarnaar zowel d.e on-
dernemers al-s velen van haar konservatieve partijgenoten slechts tanden-
knarsend" hadd.en kunnen kijken"

Dl.ie d.agen nad.at d.e "Financial Times" zijn vernietigend oord.eel over
de regering-Thatcher veld.e, publiceerd.e d.ezelfde krant een verklaring van
de konservatieve minister van Hand.el, de heer John Biffin. Deze gaf daar-
mee openiijk toe, dat het kabinet volled.ig voor d.e mijnwerkers had gekapi-
tuleerd. om te voorkomen dat het door diezeifde mijnwerkers d.ifinitief ver-
slagen zou word.en. Ziedaar de bevestiging, niet slechts van 6nze visie,
maar van iets wat aan niemand. in Groot-Brittannië was ontgaan, ook al pro-
beerd,e mevrou't^¡ Thatcher dan krâmpachtig te ontkennen, d.at het d.e aktie van
de mijnwerkers was geweest r¡aard.oor d.e regering rt roer had. moeten omgooi-
en' Ìtrat in feite een terugkrabbelen voor het dreigend. arbeid.ersverzet ge-
weest was, schild.erd.e zíj in het Lagerhuis af als een snelle beslissing
van krachtige bewind.slieden¡ Ç€D schild.ering die bij niet weinig leden van
het parlement een honend gelaöh uitlokte. In d.ezelfd.e bijeenkomst van het
Lagerhuis had. eerd"er de afgevaard.igde l{erlyn Rees het optreden van het ka-
binet geen ftpolitieke ormekeerrt genoemd., maar vastgesteld.o dat ttd.e rege-
ringstruck geschaard was en a1s een hal-f geopend. knipmes tot stilstand. r^¡as
gekomen en d.aarbij volled.ig d.e weg versperde".

trrlat overigens natuurlijk niet te ontkennen viel was d.it, dat de op-
zienbarend.e beslissing van d.e d.irekt bij d.e kolenindustrie betrokken ninis-
terso ind.erd.aad. buitengewoon snel gekomen was. Hierboven merkten we reeds
oP¡ d.at het gehele dra.ma zich binnen zegge en schrijve 6én r¡eek heeft af-
gespeelcl. Op 11 februari gaf mevrouw Thatcher op haar bekend.e hooghartige
toon in het Britse parlement te kennen dat haar regering er niet over pie-
kerd.e om zich met d.e kr¿estie van d.e aangekontligde mijnsluitingen te bemoei-
en en d.at d.e Konservatieven niet aan de regering waren gekomen om als mana-
ger van de kolenind.ustrie op te tred.en. Enkel-e dagen later - in tr^Iales was
er innid.d.el-s sprake van t'wildett mijnwerkersakties - nodigd.e mevrour,¡ That-
cher opeens d.e mijnwerkersvakbond. en d.e liational Coal Boar¿ (a"w.z, d.e di-
rektie d.er genationaliseerde nijnindustrie) uit voor een gesprek met d.e re-
gering. Itet and.ere woord.en: zij ging zich opeens wél ¡ret de toestand in d.e
kolenind.ustrie bemoeien. Aangezien zij echter op d.at moment d.e ernst van
de situatie volledíg ond.erschatte, stelde zij het bewuste gesprek met d.e
bond. en de NCB vast voor maandag 23 februari. En nog verklaarde zij, bij
d.at gesprek slechts een passieve en g6én aktieve rol te wil1en spelen. Bin-
nen 2h uur Ìras men getuige van haar sal-to mortale. Het voor d.e 23e vastge-
steld.e gesprek werd. vervroegd naa? 'lroensdag 18 februari met het bekend.e en
zelfs voor sornmige naaste med.ewerkers van mevrourtr Thatcher verbijsterende
resultaat.

Op die 1Be februari r'¡erd in de a¡nbtsl¡oning van d.e premier in Dor.rning-
street een week afgesloten waarin, zoals d.e trFínancial Tinestt het had. uit-
gedrukt' aan 6'en stuk d.oor dreigend d.e oorlogstrom geroerd. was. Het beeld
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r¡ras juist en het sloeg bepaald. niet alLeen op het toenemend. verzet van de
mijnwerkers in alle d.elen van het 1and.. 0ok, and.ere kategorieën arbeiders,
zo hebben we irunidd.els vernomen, maakten zich gereed, voor: een bittere kon-
frontatie" l^trat voor d"e Britse regeerders en het Britse ondernemerdorn het
meest vetrontrustend. was: het ging d.aarbij h6é1 d.uid.elijk om een alctie van
onderop, d.ie hetzelfd.e karakter en d.ezelfd.e intenpitei'b dreigd.e aan te ¡le-
men a1s d.e klasseakties van 1972 en 1971+. Terwijl de rnijnwerkersvakbend.
nog ôruk bezig Ìrras om een stenriing te organiseren over d.e vraag of er nu
al dan niet gestaakt moest word.enr'r.ras de basis aJ. volop in beweginge l,raren
f'wild.e'r stakingspiketten - net als in tT7 - al voor cle grote kolend.epots
verschenen, werd.en ôe elektrische centrales al geblokkeerd en weigerden de
spoorwegarbéid.ers aI steenkool te vervoeren. Dat is heel r,rat anders d.an een
bij de nationale kolenraad ingediend protest van d.e vakbondsbureaukratie"
Het is voor d.at ándere, dat r,lil zeggen voor de dreigende klasseoorlogr'dat
mevroultr Tahtcher in haar schuip gekropen is. .

VERANTI^IOORDTNG VAN DE VOOR IIDAAD EN GEDÁ.CHTEII

BTNNENGEKOTß}I GELDELIJKE BIJDNAGEN

( 1e kr,rartaal 1981)

G.A" te E. f 2\,JO:, J.A. te G. f 33.-; B"v'B" te l'{.

.f 110r50; C.B. te H. Í 25"-; J.B" te A, f 30"-; H,v.D.

H. te t¡t, f 60.-; c"H,, te A" f 100.-; T.d""J. te.A.. Í 50.-î G,K. te.]J.

f 30.-å R.K" te A. Í 25.-;A.v"d.tr1" te IT. f 1OO.-; G.v.d."14. te L" f 35"'i'::
H.M" te o. f 60.-; J.l'{. te L, Í 25"-; Lrl.M. te D" f 30.-; G"A. 4ç P¡ te B"

f 38.-; B.S. te A, f 50.-:, G.S. te lrl. f 25,'; lf"S. te L. f 2Ar-; H.T. te
.. .j, . .,: ', .. : 

:

N. f 25,-; J.V. te H" f 50.-; K.V. te G" J 100.-; IV.V..,te.,V,,, t' 25":?'H1 .d'.

W. te D. f ,O.-; M.lI"J. te A. f'70.-; S.M'2" te S. J

J 100.-. Totaal f 1\51.-,

A1len die hieraan hèbben meegewerkt zeggen wij harteliik d.ank. Toep wij
aan het eind van'het vorige jaar een beroeB op gnzç le4ers moesten. doen om

te zorgen, dat wij uit de schulden kwamenr'.vertrou¡¡den wij er volkomen op
d.at onze,lezers ons niet in de steek zoud.en Laten. Reeds,in'.!t vorige nu4-
mer van ttDaad. en Gedachtet' kond.en ve me].d.eri¡, dat rn¡e uit de schutrden, l.¡aren.
Thaas is onze financiële positie van dien aard-'. d.at wç bij,een notrmale
'gang vân zaken ons voorlopig,geen zorgen hoeven te,makes.. En dat stemt,,tot
ievred.enfreid.. llel moet ons van het hart d.at er altijd nog lezers,z,ijno die
het met het.storten van'een bijd.rage niet zo naì.Ill nemen. Laten we þgpen dat
ootr zij tij it ,zien van bovenstaand resultaat zich-genoodzaakt voelen als-
nog meteen'hun bijdrage ,over te makqn., .

100.:'i d.e'P.' te D.
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EEN NTEUIIE PARlTJ IN E NGELAND

Men heeft het allenaaI in d"e kranten kunnen l-ezen: vier oud-¡oinisters
van de Britse Labour-partij - David owen, llillia.n Rod"gers, Roy Jenkins en
mevroutr Shirley llil-lians - hebben een nieuwe partij opgericht, waaraan
niet weinig politieke r"¡aarnemers behoorlijk vat kansen gãven bij ae komen-
d-e verkiezingen, vooral a1s die nieuwe partij een bondgenootschàp zou slui-
ten met de Britse liberalen. Of d.ie politieke waarnemers het bij het rech-te eind. hebben valt - ook al vanwege ft in Groot-Brittannië bestaande d.is-
triktenstel-sel - op dit moment rnoeilijk te bekijken. Niettenin geloven wij
d-at er inderd.aad. alle reden is om haar al-s een zé6r gevaarlijke konkurren-
te van zor"¡el d"e Labourparty als de Britse konservatieven te beschourwen.Dat
gevaar schuilt hem d.an hierin d.at zij, op grond. van haar optred.en tot dus-ver' beter dan d.e twee grote partijen van gisteren als de vertegenwoord.ig-
ster van het Britse kapitalisme kan r"¡ord.en aangemerkt.

Dat de nieuwe partij zieh Sociaal Demokratisehe Partij noemt is hier-
mee natuurlijk niet in strijd^. Er is geen 1and., of d.e daar bestaand.e so-
ciaaldemokratische partij was of is de partij die typisch kapitalistísche
belangen behartigd.e. 0m ons tct d.e Britse situatie te bepalen, we zouden
die als volgt l¡illen kensehetsen:
- De Tories (d.e konservatieven van melmour¡ Thatcher) vertegenwoordigen het

kapitalisme van gisteren;
- d'e Labourparty (van Callaghan en li{ichael Foot) vertegenvoordigt tt kapi*

talisme van vand.aag;
- de nieurn¡e Sociaal Demokratische Partij vertegenwoordigt het kapitalisme

]¡An morgen.
Het optred.en van de nieur,¡e partij heeft aanleiding gegeven tot d.e tra-

ditionele vraag of zij nu ttlinkstt clan l¡el ttrechtstt van de Labourparty ge-
plaatst moet r,¡ord.en. I,Iij vinden die vraag niet bijzonder zinvol, omd.at d.e
verschillen tussen rrlinkstt en ttrechtstt in d.e politiek al sinds lang ver-
vaagd. zijn en ied.ere betekenis hebben verloren. Dat d.e nieuwe partij vol-
gens Labour rechts staat en dat d.e nieuwe partij zélf verklaard. d.at zijjuist rtlinkser" d.an Labour is, zegt allebei even weinig. En natuurlijk kan
er ook geen enkele betekenis worden gehecht aan rt feit, d.at mevrouw That-
cher d.e nieur¡e politieke verschijning een "links" etiket heeft opgeplakt.
tr'Iat r¿é1 van betekenis is: d.e nieuwe partij noemt zichzelf niet alleen eent'linkge" organisatie, zij zegt: wij zi¡n aã mod.erne versie van "rinksr'; ve
zijn t'links" in een modern hostuum. (¿.t¿us letterlijk geciteerd. uit d.e ltFi-
naneiaL Times" van 21 februari j.1,)

Een d.ergelijke uitspraak lcan maar één betekenis hebben: voor d.e be-
hoeften van d.e Britse samenleving (1ees: rt Britse kapitatisme) is d.e aan-
pak van Labour veroud.erd en uit d.e mod.e" Direkt na d.e oorlog was zij mo-
d.ern, maar nu niet meer. De mod.erne (1ees: kapitalistische) progressieve
aanpak hebben wij, Olren en geestverwanten.
- -l'trie 1et op d.e fel1e kritiek die het Britse ond"ernemerd.om en de kapita-

listische ekonomen hoe langer hoe openlijker op d.e huidige regeringsprrti¡
uitoefenen en 'wie voorts let op d.e opmars van id.eal-istische iàeotogeã tin-
nen Labour, is geneigd tot d.e konklusie dat de pretenties van de nieuwepartij er niet zond.er red.en zíjn. Zij is kennelijt uit niets and.ers d.an
uit d.e behoefte van het Britse yt*:1_geboren.
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EEN PRACHTTG BOEI( OVER DE

BE I ERS E RADEI\TREPUBLI EK

Over de Beierse Rad.enrepubliek, d.ie in d.e nacht van .6 op f april 1919
in lvlünchen werd uitgeroepen en nog geen vier weken later, narielijk op d.e

eerste mei van hetzel-fd.e jaar, werd- neergeslagen door d.e kontrarevotutio-
naire troepen van d.e sociaald.emolçraat lloske, bestaat betrekkelijt weinig
literatuur. trlie alleen Ned.er1ancls kan lezen is - voor zover wij weten -
aangewezeR op een nogal tenCentieus hoofostuli varr niet meer dan 17 bladzij-
den in ft boek ?tRevolutie in Duitslan,Lrf van E,o. Vofkmann (waarvan d.e ver-
taling verscheen in 1931 ) un op het relaas van Ernst Toller i.n zijn auto-
biografie ttlk r,ras een Duitser" (oorspronkelijke titel: "Eine Jugend in
Deutschlandt'). De hoeveelheid. Ðuitse geschriften over de bewuste period"e
ís uiteraard. groter, maar niettemin toch bijzonder mager.

hlanneer we de d.irekt na d"e val van de Beierse Radenrepubliek door de
kontrarevolutie geprod.uceerd.e schotsehriften als waard.eloos buiten beschou-
wing lateno d.an moet r,¡orden vastgestetd. d.at, afgezien van een bepaald aan-
tal publikaties van ôirekt betrokkenen, over d.e gebeurtenissen van d.estijds
in Seieren vrijwel niets is verschenen. Meer ðan een halve eeuw Ìang werd
daarvan nooit anders dan stechts terloops neld.ing gemaaht. Van de rui¡a 250
paginars die Arthur Rosenberg aan d.e geschiedenis van de Duitse republiek
(van lleimar) heeft gewijd., hebben er bijvoorbeeld zegge en schrijve vier
betrekking op d.e ontr^¡ikkelingen d.aar. In andere geschriften is d.eze verhou-
d,ing nog veel ongunstiger.

Zoals gezegd.: d.irekt betrokkenen hebben het niet laten ontbreken aan
verslagen, notities of herinneringen. Maar het is één van cte gevolgen van
d.e Nazi-d.iktatuur geweest, dat dit soort bronnen na d"e oorlog maar uiterst
rroeilijk te verkrijgen was. Voor zovev d.it soort materiaal in de jaren '20
werd. gedrukt viel- het in het begin van d.e jaren r 30 grotendeefs ten offer
aan d.e d.oor Goebbels georganiseerd.e boekverbrand.ingen. VeeI ervan'nras bui-
ten.Duitsland. ook vrijwel onbekend. D'aãr, buiten de Duitse grenzen ilus,
hebben Duitstalige belangstellenden hun feitenkennis jarenlang moeten put-
ten uit twee kleine broehures. De ene, getiteld. I'Die Bayrische Räterepu-
bl-ikrt , werd. geschreven d.oor P. I,lerner en belicht het onder\rerp vanuit tret
stand.punt van d.e bolsjewístische I(PD. De and.ere, t'Von trìisner bis Levinét'
geheten 1 ) n stalrt van d.e hand. van de d"oor de ltrazi I s vermoorde anarchist
Erich Müsha¡n en toont aano d.at het zojuist genoemde geschrift van I'Ierner
niets and.ers is d"an een poging om de politiek van d.e KPD door dik en d.un

te verdedigen en goed. te praten
Het is waar: ín 196T verscheen er (in tt Duits) een boek van een Ame-

rikaanse historikus, dat speciaal over d.e revolutie van 1918/19 in Beieren
hand.el-d.e. I4aar in het schreeuwend gebrek aan beschikbare goede informatie
rn¡erd daard.oor niet voorzien. De auteur ervan, een zekere l{itchell , be-
sehouwt de Beierse Radenrepubliek als een period.e van "belachelijke verwar-
::ingt', ôie t'niets d.an vanolde teweegbraehtlt. Dat zijn kwatifikaties d.ie de
Duitse klienburger ongetwijfeì-d uit het hart gegrepen zulfen zijn, maar

1) Kurt Eisner (onafhankefijk sociaaldemokraat) en Eugen Leviné
(fpn) 'waren tLeelnemers aan de gebeurtenissen.
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niet d.irekt getuigen van een opnerkelijk inzicht in het maatsehappelijk
proces.

Enkele weken geleden echter heeft d.e situatie met betrekking tot d.e
Beierse Rad.enrepubliek een grond.ige wijziging ondergaan. Bij d.e uitgeverij
Büchergilde Gutenberg in Frankfurt am l{ain is een ruim l+00 blad.zijd.en tel-
lend. boek verschenen, boord.evol- met materiaal dat op d.e Beierse Rad"enrepu-
bliek betrekking heeft" Da.t materiaal is in d.e loop van verscheid.ene jaren
verzarnel-d. d.oor Hansjörg Viesel, die de bewuste teksten, d.okumenten, getui-
genissen, enz. niet alleen vooraf heeft laten gaan door een uitvoerige in-
leiding, maar ook d.oor een chronologie" Aan de hand d.aarvan kan men clat
wat er tijdens de Rad.enrepubliek in Beieren is geschied van dag tot dag
volgen.

Het bewuste boek heet "Literaten an d.er l¡Iand"rr en die titel slaat daar-
op, d.at niet weinig (on niet te zeggen de meeste) aer opgenomen teksten af-
konstig zijn van tijdgenoten en betrokkenen zoals Tollero Niekischn Graf"
Marut en Mühsa,:n, d.ie a1s publicist of literator in Duitsland" bekendheid.
kregen"

De rangsctrittring van al- het materiaal- is buitengewoon overzichtelijk.
Teksten van é'en en d.ezelfde auteur zijn bij elkaar geplaatst en r^¡orden tel-
kens vooraf gegaan d.oor een geschreven portret van d.e betrokkene, d,at d.oor
een bekend. tijd.genoot is vervaard-igr1-. lüie dus, om een voorbeeld te noemen,
niet mocht weten wie Toller of lr'fühsam is wordt over d.iens persoon en poli-
tieke of literaire aktiviteiten ingelicht alvorens hij diens teksten ziet
afged.rukt.

De betekenis van het boek is d.aarnaast gelegen in een schitterend.e
reeks van met zorg gekozen il-l-ustraties en in de reproduktie van oproepen
en proklamaties die d.estijd.s in d.e straten van l¡lünehen werd.en aangeplakt.

trnlat tenslotte ten gunste van deze d.okumentenverzarneling kan r^rord.en
opgemerkt is d.it, d.at hiermee historische feiten word.en gepresenteerd zon-
der d.at ze overgoten zijn met de pikante saus van de een of and.ere ideolo-
gie. Zeker, wie Vieselrs uitvoerige inleid.ing aand"achtig leest, twijfelt
er niet aan of hij heeft te doen met iemand voor rn'ie een vrije sa.:nenleving
het id.eaal vormt en wiens sympathieën ongetwijfeld. een figuur als Mühsan
ge1d.en" Maar Viesel d.ringt zijn vísie op de maatschappij in het algemeen
en op d.e Beierse Radenrepubliek in het bijzond.er, de lezer nergens op. Hij
laat het aan d.ie lezer over zichzelf een oord"eel te vormen. Het is al-l-een
maar zijn bed.oeling geweest die lezer zoveel nogelijk gegevens aan te rei-
ken opd.at hem of haar een d.ergelijke eigen oordeelsvorming mogelijk wordt.
IIet laatste r.¡ord.t ook vergemai<kelijkt door een uitvoerig en zeer verant-
woord. notenapparaat.

Wij kunnen ttliteraten an der '[,Iand.tr diegenen ond.er onze fezers die d.e

Duitse taal machtig zijn van harte aanbevelen.Het op d.ik papíer en met een
kloeke letter gedrukte, typografisch erg mooi verzorgd.e boek maakt een bui-
tengevoon ttdurett ind.ruk. Voor een werk van deze omvang, d.it formaat en de-
ze hoeveelheid illustratiernateriaal valt die prijs echter bijzonder mee.
In de Duitse boekwinkel kost het DM 3)+.-. Bepaa]-d. niet niks, maar spotgoed-
koop als men ziet wat men ervoor in handen krijgt.

Hebt u voor het jaar 1981 al een financiële bijd.rage overgemaakt?
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OVER DEMOKRATIE GESPROKEN

In alle toonaard.en hebben we steed.s l¡eer horen verkondigen, dat onze
rechtsstaat en d.aarmee tevens de d.emokratie in gevaar is. Vooral na de ge-
beurtenissen bij d.e kroning van Beatrix op 30 april van het vorige jaar en
na d"e ontruiming van de flats aan d.e Prins Hendrikkade en van d.e Grote lle-
tering, beid"e te Amsterd.an, 'warerì d.e klachten van bepaalde bewindslied.en
over een in gevaar verkerend.e d.emokratie niet van d.e l-ucht.

Hoezeer d.eze demokratie onze bewind.sl-ied.en en parÌementariërs vel ter
harte gaat, heeft men regelmatig kunneirl"raarnenen. Toen bijvoorbeeld. in rt
vorige kabinet (van Den Uyl) een abortuswet verd aangenomen, ondanks een
"onaanvaarilbaarti van d-e minister van justitie Van Agt, trad deze ninister
niet af, zoals gebruikelijk is, maar bleef aan om, naar hij zelf verklaar-
d.e, de wet tegen te houd.en door het niet te ond.ertekenen. Gelukkig kwa,m d.e

Eerste Ka¡ner hem te hulp, d.oor het wetsontl¡erp te ver'$rerpen.
Herhaald.elijk kom-b het voor, d.at een bewindsman een aangenomen motie

naast zich neer 1egt, zond"er d.at d.it enige gevolgen heeft voor zijn posi-
tie. lfant als puntje bij paaltje komt kiezen d.e parlementariërs van ile re-
gerend.e partijen vóór het voortbestaan van het kabinet tégen hun eigen op-
vattingen in.

Een meerd.erheid. van d.e Tr,¡eed.e Kamer was v66r een olieboyeot van Zuid.-
Afrika" De grootste strijder voor zorn boycot was d.e CDA-er Scholten. Nu
het kabinet d.uid.elijk te kennen heeft gegeven niets voor een boycot te voe-
1en, slikt Scholten aL zt n grote woorden weer in omd.at bij een cloorzetten
het kabinet in gevaar komt.

Hetzelfd.e gebeurd.e met d.e opwerkingskontrakten, d.ie gesloten l¡aren
met twee fabrieken in het buitentand," De Tweede Kamer moest de wet d.aar-
voor goedkeuren zonder d.e inhoud van de kontrakten te kennen. De oppositie
en een groot deel- van het CD.A. was d.aartoe niet bereid." It{en wild.e eerst d.e

inhoud. van het kon'brakt kennen, opd.at men zorgvuld.ig zou kunnen oord.el-en.
Dit nu weigerde het kabinet, omdat ri.e buitenlandse bedrijven d.at niet ¡'¡il--
d.en toestaan" trriie nu mocht menen, dat d.it een hachelijke situatie voor het
kabinet r¡¡as, vergist zich d.eerlijh. Ook nu veer gingen d.e CDA-ers door de
knieën. Ten koste van eigen opvatiingen moest het kabinet worden gered.

In naa.rn heeft het CDA dan r¡el- tien d.issidenten, onder aanvoering van
d.e voormalige voorzitter van d.e ARP Hans de Boer, maar deze dissid.enten
hebben all-een maar een grote bek zolang d.at geen ktraad. kan. Zo gauw echter
het kabinet in gevaar komtn weet fraktieleicier Lubbers de Lepe ze altiid
Ì{eer op het juiste pad te krijgen, zod.at het lcabinet geen gevaar loopt.

fnd.erd.aad., de geloofwaardigheid. van de parlementaire demokratie word.t
steeds meer aangetast. Voor het grootste d.eel ligt d-at aan de parlementa-
riërs zelf. Laten we hen d.aarvoor dankbaar zíin"

==========================================================================

Het slot van het in ons maartnummer gepubliceerde opstel over de vak-
beweging in Oost- en in West-Er.rropa zal- verschijnen in het komend meinum-
mer.
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