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ÏN BELGIE GROETT DE SOC]ALE ONRUST

0p 6 februari j.1. schreef de Brusselse korrespondent \re;n De VoLks-
kv'ønt, dat in België de sociale onrust toenarn" nadat gebl-eken r¡as dat d.e
centrumrechtse regering van premier Martens .ûrerkel-ijk ernst maakt met haar
potitiek van versobering en het inleveren van koopkracht. Voor de aand^ach-
tige lezer van 'tDaad en Gedachte¡t zal- een d.ergelijke med.ed.eling niet hele-
maal onven+aeht gekomen zijn. In et nunmer van vorig jaar augustus plaats-
ten wij een beschouwing van een Belgische vriend., waarin uiteen werd. gezet
dát en l¡aarom cle sociale situatie in clat land. steed"s meer gespannen rnrerd..
Aan het slot van het bewuste opstel konstateerde hij, d.at d.e komende tija
r^roelig beloofd.e te r,¡ord.en en dat zowel d.e ondernemers als de vakbond.sbe-
stuurd.ers bange uren te waehten stond.en.

In dit nunmer van ons blad. treft men opnieuw een artikel van d.ezelfd"e
Belgisehe medewerker aan. Zíin ond.erwerp is ditnaal d.e jongste Belgische
kabinetskrisis en de maatschappelijke oorzaken daarvan. Zíjn kijk d.aarop
kan aLdus word.en sarnengevat, dat d.e nieurn¡e Belgische regering een uitweg
uit d.e ekononische krisis zoekt via een grootscheepse aanval op d-e r,¡erken-
de kl-asse. fn d.e loop van zijn verhand.eling spreekt hij d.e verwachting uit
dat - 'rmet verd.ere fabriekssluitingen en omvangrijke loonsverlagingãn in
het verschiet'r - de Belgische vahbeweging tot aktíe zal word.en ged.wongen.
De leid.ers d.aarvan voeleno zo sehrijft hij, "reed.s maand.en d"e hete adem
van d.e arbeid.ers in hun neklt "Zijn stuk, d.at in zekere zin een vervolg is op het vorige opstel van
zijn hand., bereikte ons eind januari, net precies te laat om nog in ons fe--
bruarinr.¡mmer te word.en opgenomen. Nad.at het in ons bezit gekomen was d.ed.en
zieh in België d.ie ernstige social-e konflikten voor die men bij lezing van
het bewuste artikel als het vare reed.s aan d.e horizon ziet opdoemen en die
d.e analyse van onze Belgische vriend. i.n vere opziehten bevestigen.

Ïle noemen slechts:
- d.e door rt Belgisch vakverbond. (ond.er druk van d.e achterban) uitge-
"oepen 

2l+-uursstaking tegen d.e vofnaehtenpolitiek, r,raartegen d.e so-
ciaaldemokratie zich niet wezenlijk verzette ;
- cle mars naar Brussel van de trIaalse staalarbeid.ers, d.ie d.anig uit d.e
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hand liep en waarbij zich een opgekropte woede ontlaad.d.e d.ie veroor-
zaakt is d.oor gebeurtenissen d.ie in het artilcel- over d.e kabinetskri-
sis uitvoerig uit d.e d.oeken zijn gedaan.
Wii zijn ervan overtuigd dat men tt bewuste stuk, juist tegen d.e ach-

tergrond. van d.eze ontwikkelingen met des te groter interesse za¡ Lezen.
Terwil-Ie van hen d.ie met d.e Belgisehe verhoud.ingen en Belgische organisa-
ties wat m:inder goed. vertrouwd. zijn hebben wij een aantal verklarende no-
ten toegevoegd., waarin soms ook rn¡at moeilijke begrippen naar ons vermogen
word.en verklaard..

DE rNKR T S T S BELGTE
(Van een Selgische med.er,rerker)

Hoewel op het moment d.at d.eze regels vord.en geschreven d.e bijzond.er-
heden van het beleid. van de nieur¡e Belgische regering nog onbekend. zijn,
bliikt toch reeds uit allerl-ei feiten wat voor politiek dit kabinet van
christen-d.emokraten en líberalen r,¡enst te voeren. Ook uit d.e voorgeschie-
d.enis valt omtrent d.e koers van T¡tril-fried lr{artens het één en and.er af te
leiden. De va1 van d.e regering Eyskens is bepaald niet veroorzaakt d.oor
een zogenaa,md slechte verstandhouding tussen bijvoorbeeld. Brouhon van d.e
trtlaalse sociaald.emokratie en d.e prenier. De oorzaken voor d.e val van li{ark
Eyskensr kabinet moeten op sociaal-elçonomisch terrein word.en gezoeht.

De val van Eyskens
Toen begin 1981 l4artens zijn ontslag ind.iende en hij even l-ater ver-

vangen werd. d.oor zijn partijgenoot li{ark E}skens, bleek reed.s hoeveel on-
enigheid. er heerste omtrent d.e te voeren politiek. l.{artens inmers wilde
overgaan tot een drastische verlaging van mogelijk 5/. en meer aan reële
koopkraeht. I4et het oog daarop streefd.e hij naar een indexhervorming 1 ) en
zoals mag word.en aangenomen naar een (d.rastische?) d-evaluatie 2) van d.e
Belgische frank. De vakbeweging eehter, d.e groepering bínnen de Christelij-
ke Volkspartij d.ie zijn sociale basis vormt, verleend.e hem onvol-d.oend.e
steun. Binnen zijn partij en binnen d.e regering raakte hij ¿ientengevolge
geîsoleerd.. De toenmalige partijvoorzitter Tind.emans zal wel- één van d.e
laatsten zijn geweest om zijn va1 te verhind.eren. l,Iat honing Bouderaijn en
d.iens entourage betreft o deze oefend.en ¿çrote druk uit om d-e sociaaldemokra-
tie a1s regeringspartner te behoud.en.

I ) itet in Be1gië bestaand.e systeem van d.e ind"exatie van lonen en
wed.d.en komt neer op een koppeling van de lonen aan gemid.d.eld"e
kleinhand.elsprijzen. Stijgen d-eze, dan gaan ook d.e lonen met
een bepaald percentage omhoog" lvlen zie D & G van augustus e 81
blz. 2 en noot h) op blz. B van hetzelfde mrmmer.

2) Devaluatie: opzettelijke r,raard.evermindering van het geld rnet
het doel d.e ruilverhouding met het buitenland te verbeteren.
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Uiteraard. r¡aren d.e sociaald.emokraten wel bereid. tot een ingreep in d.e
lonen. Zij weigerden echter I'brutaall? op te treden. zíj bewand.elclen d.e weg
van d.e geleid.elijkheid met heimelijke loonvermind.eringen. Voor d.e sociaal-
denokratie immers is het uiterst noeilijk om brutale ingrepen te d.oen. De
arbeid.ersklasse toch vormt grotend.eels haar politieke ¡asis en het is ge-
vaarlijk d.ie klasse brutaal voor het hoofd. te stoten, r,rant d.aarmee ris-
keert zij, d.at zij haar politieke basis van zich vervreemdt. De sociaald.e-
mokraten zijn d.an ook voorstand.ers van meer voorzichtigheid. Die verschaft
hun bovend.ien nog het voord.eel, dat zij rt naar buiten kunnen doen voorko-
men d.at zij d.e rechten verd.ed.igen van d,e arbeiders en van de minstbed.eel-
d.en. Wat uiteraard. in krasse tegenspraak met d.e waarheid is.

Desondanks toont op bepaalde tijd.stippen ook d.e sociaald.emokratie het
ware gezicht. Zo heeft bi jvoorbeeld d.e heer Claes, d.ie ond.er Elrskens rninis-
ter van ekonomische zaken'was, verscheid.ene malen gesproken over loonsver-
mindering voor bedrijven d.ie staatssteun ontvangen. Voor d.e praktisch fail-
lite staalgigant cockeyiLL-sønbv,e noemde hij zerfs het getal- van 1 j% ars
wenselijk. Ook l¡as het nog deze regering d.ie weigerd.e aan het eind.e van
het jaar een premie te laten uitbetalen aan d.e arbeiders van d.e Cockerill-
werf in Hoboken" En nog onder de regering Eyskens steld.e d.e d.irektie van
het grotendeels door de staat gekontroleerd.e bedrijf S,idnay in ZeLzate
voor om d.e lonen met 10% te verlagen. ldet steun van de vakbonden en hulp
van d.e lokale bond.safgevaardigd.en probeerd.e men zelfs d.it aan de arbeiders
op te dringen. Doord.at hun verzet te groot was is d.it plan mislukt.

Binnen cie Belgische burgerij groeide het ongenoegen. Steed.s kraehti-
ger eiste zij brutale loonsverlagingene vermoedelijk gekoppeld. aan een de-
valuatie. De plannen van Martens en zijn toenmalige adjudant Van Ypersele
de Stryhou werden weer uit d.e la gehaaLd..

De krisis nu werd. voornamel-ijk d.oor d.e CVP uitgelokt d.oord.at zij Coek-
erill-Sanbre niet op tijd aan het nodige investeringskapitaal hietp, l{en
steld.e ft herstel steed.s verder uit. Daarbij speelclen ook d.e Europese Kom-
missie en d.e Belgische bankiers een niet onbelangrijke ro1. Verantwoord.e-
lijk voor d.e staalpolitiek in d.e Europese Kommissie is de heer Etienne Da-
vignon, telg uit een ad.elijk geslacht en door fa¡uilieband.en verbonden met
staal-baron Boë1, met de staalhold.ing Ay,bed in Luxemburg en zodoend.e ook
met de Belgische Soeiétë Génê,v,aLe, l4aandenlang bleef het staaLdossier in
de la van Davignon liggen en pas met het optreden van d.e nieuwe regering
werd het ter hand genomen. De broodnod.ige Europese staalkred.ieten bleven
op die wijze uit. Ook de banken weigerd.en met nieuwe kred.ieten over d.e
brug te komen ofschoon zij schatten aan het staal verclienden. Dankzij d.e
zeer hoge rentestand. en d.e geringe inflatie in Belgiê kunnen cie banken
CockeriLl-Sa,mbre (en de Belgisehe staat erbij) al-s een vanpier leegzuigen.

Toen cle banken aan d.e staat - de feitelijke eigenaar van Cockerill-
Sa¡rbre - steed.s scherper eisen steld.eno lras het resultaat d.at Cockerill-
$a¡cbre maar bleef aanmodd.eren zonder direkt uitzicht op herstel. Voor de
tienduizend.en !üaalse staal-arbeid.ers d.ie er hun brood. verd.ienen betekend.e
dat een voortd.urende onzekerheid., d.íe zich uitte.in d.iverse vormen van een
spontaan verzet. Het l"raren verzetsuitingen d.ie niet steed.s d.oor vakbonds-
leid.ers als Gillon (¿e chef van d.e Luikse metaalbond) kond.en rvord.en gekana-
liseerd.. Bevreesd. dat zij hun aanhang ond.er de \^laalse arbeid.ers zoud.en kun-
nen verliezen, zagen d.e ministers va,n d.e l,Iaalse sociaaldemokratie (de par-
ti Socialiste) zich genoodzaakt op te treden. Het resultaat lras een slaan-
de ruzie binnen de regering en haar uiteind.elijke vaI. I{ark Eyskens, die



4

een haff jaar tevoren via reportages in patronale blad.en als Tyends en De
Standaard nog was ingehaald. als Boy Wonder verdr,reen van het toneel-.

Vorming van een reaktionair kabinet
Ond.anks d.uid.elijk vevzet van koning Soudewijn werd. d.e sociaaldemokra-

tie verwezen naar d.e oppositie. De liberalen, die zieh naar uiterst reehts
ontwikkeld had.d.en, werden binnengehaald., nadat - zoal-s d.at in d.e Ìnlesteuro-
pese vorm van het kapitalisme gebruikelijk is - verkiezingen waren gehou-
den.

Binnen de op solid.aristische leest 3) geschoeid.e Christendemokratie
uitte zich de ekonomi-sche krisis scherp. Deze partij beschikt namelijk
over een arbeid.ersvleugel , een mid.clenstand.svleugel , alsmed"e over een boe-
ren- en een patronale fraktie" De ekonomische noeilijtcheaen hebben gezorgd.
voor d.usd.anige problemen, dat deze vier groepen on:rnogelijk nog tot een
eensgezind. stand.punt kunnen komen en er tussen d.eze frakties openlijt< ru-
zie ontstaat. Die tussen Tind.emans (boerenbond) en l.{artens (afg" Cgr. Vak-
verbond.) is er een voorbeeld. van. Daar homt nog bij, d-at d.e CVP en haar
Itlaal-se zusterpartij zich hebl¡en vervreemd van een gedeelte van hun intel-
lektuel-e basis. Veel religieuzen, katholieke intell-ektuelen, waren bijvoor-
beeld. sterk ontevred.en over d.e houd.ing van beid.e partijen ten opzichte van
zaken als kernenergie, rnilieubeheer, El Salvad.r:r en d.e vredesbeweging in
Europa. A1 d,ie fahtoren d.ragen bij tot een diepgaand.e r¡afaise en allerl-ei
desintegrerend.e l+ ) tendenzen.

Het openspatten van d.e CVP/PSC 5) leek helemaal geen utopie meer toen
d.e verkiezingsuitslagen bekend. werd.en. De partij verloor bijna 12/' van ð.e
eerd.er op haar uitgebrachte sternnen en moest toezien hoeo op landelijlc ni-
veau d.e SP/PS 6) tijna even sterk r,¡erden" Aan de basis van de CVP/PSC werd.
steeds luid.er de roep gehoord., d.at men in de opppsitíe moest gaan" De par-
tijtop kon onmogelijt< terstond overgaan tot d"e vorming van een regering en
moest d.us tijd zien te winnen. fntussen poogd"e de liberale potiticus Her-
man Decroo onder invloed. van d.e BeJ-gische vrijnetselarij en met steun van
PS-voorzitter Spitaels en ABW-sekretaris ?) Oe Bunne een zogenaa.ncle anti-
kathofieke koalitie op poten te zetten. Hierbij r'rerd hij eveneenso al zij
het voorzichtig, gesteund. d.oor het zogenaa.md. "linkse" dagblad. De Ittorgen"
De ekonomische situatie echter maakte een d.ergelijk kabinet onmogelijk.

Uiteind.elijk werd er toch een chrístend.emolrratisch-liberaal kabinet
gevormd, dat voor d.e burgerij d.e nodige hervormingen tot stand. za1 brengen.
Gezien d.e zwakke parlementaire positie van d.eze regering en gelet ook op
d.e ¡noeilijkheden binnen de CVP/PSC zat zíj via volmachten het parlement
voor minstens een jaar buiten spel zetten. Vanwege d.e plannen van d.eze re-

3) SotiAarisme: een in kathol-ieke kring bestaand.e maatsehappijbe-
schouwing, die sociale tegenstellingen zoekt te overbruggen.
De Pauselíjke encyclieken Rerum nouarum en íh,Ladnages¿mo anno
hebben er een belangri-jke stoot aan gegeven.

h) Desintegrerend.: ontbind.end..
5) cvp = Christelijke Volkspartii¡ PSC = Parti Social Chrétienu

de tr^laalse zusterpartij van d.e CVP.

' 6) Sp = Socialistisehe Partii; PS = Parti Socialiste, d-e i'laalse
zusterpartij.

?) AnW = Algemeen Belgisch Verbond van Vakverenigingen.
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gering bestaat de gerechtvaard.igtle r¡rees dat cle vakbond.svleugels (ACV/I¡OC )

B) weJ. eens a¡nok zouden kunnen maken, ond.er d.e druk van hun basis wel te
verstaan. Dat zou, op eend.ere vijze als bij een vorig christend.emokratisch-
liberaal kabinet, rt voortijdig eind.e kunnen betekenen van de pas opgetre-
d.en ploeg van l4artens.

Dat dit kabinet bijna zeher als het meest reaktionaire na d.e tweed.e
wereldoorlog nag r,¡crd.en genoemd,, blijkt reeds uit vele details, &1 houd.t
ge reggring, zolang zíi haar volmacl:ten nie'; heef-b haar plannen opvallend
verborgen. Typerend. is bijvoo::beeld tt feit d.at de heer \olijnen rran d.e dok-
tersfed.eratie, d.e extreem-rechtse partij RAD/UDRT en het Kanerlid. Nols van
de raeistische IDF spontaan ire ::egering toejuichten toen haar nog maar va-
gÊ ¡)Lannenibekend,raakten. Een ande:: typerend. feit was de uítlating,van.,de
ACY-ninister van sociale zaken Jean-Lue Dehaene in de iG¡rerkonmissie tij-
dens d.e d.iskussie over de volmachten. In antr,¡oord op een vraag betreffende
sociale en fiskal-e fraude - waarbij d.e vraagsteller opmerkte dat met de
eerste hooguit 10 níljard. genoeid. kon zijn maar met d.e tweede'aI meer d.an

200 niljard - antr,¡oord.de d,eze J:er^¡ind.sman van soeiaLe va.ken, d.at de'rege-
ring van haar volmachten gebruik zal maken om t¡él d"e soeíale fraud"e aan te
pakkeno maar ni,et de fiskale. Een antwoord-, dat aan d.uid.eliikheid. niets te
Ï¡ensen overlaat

De regeríng heeft niet d"irekt een verbetering van de ekonomie op het
oog, maar bereidt een direkte aanval voor op d.e arbeid.ersklasse en op zwak-
ke maatschappelijke groepen als bejaarden en gehandikapten. Zíi wil bii-
voorbeeld de soeial-e zekerheid. saneren d.oor de zieken te d"oen betalen en
niet door d.okters, ziekenfond"sen of d.e geneesmid.delenind.ustrie aan te pak-
ken. Het Lijkt dan ook bijna zeker clat de loonpo-litiek van BelgiëÎs nieur,¡e
regering tot ger,reldíge sociale spanningen za1 leiden, vooral in I,Iallonië,
het oude ind.ustriële hart van het landu dat zwaar nood^lijd.end- is

De kapitaalsinvesteringen, d.ie brood.nodig zíjn voor een heroriënte-
ring van de ind.ustriêle struktuur in d.eze streek, rniord.en niet of slechts
mondjesmaat ter beschikking gesteld., Met verdere fabriekssluitingen en om-
vangrijke loonsverlagingen in het verschíet zul1en het ABW en het ACV

vooral hier tot aktie r,¡ord.en gedwongen.
Vakbontisleiders als Gillon voelen reeds maanden de hete adem van de

arbeidersiin hun nek. Het zou niet verwonderlijk zijn indien d.eze Gil]on,
in navolging van wat zijn voorganger And.r6 Renard. ín 1960/61 d.eed, een af-
leid.ingsmanoeuvre zou organiscren om ald.us het Belgisehe kapitalisme voor
ernstiger moeilijkhed.en (zoal-s Pool-se toestanden) te behoeden.

Men zal zich misschien herinneren dat twintig jaar geleden na een gro-
te stakingsgolf, de sociaaldemokratie in 1961 tot, de regering toetrad ten-
einde net preciås die maatregelen d,oor te voeren waartegen zij de stakin-
gen had. georganiseerd.

Dat het ABW niet ¡,¡ezenlijk gekant is tegen d.e nieur,¡e maatregelen is
onder meer af te leid.en uit een reeks uitlatingen van Georges de Bunne,
d.ie zieh over d.e pogingen tot loonsvermindering om d.eze reden kwaad. maakt,
d.at het ABW er geen kontrol-e or.er heeft. Het ABW zal na.meli;k niet krur-
nen beoord.elen of de bewuste ttgeschenkentr aa,n rt ondernemerd.om d.oor de on-
d.ernemers wel- op d.e juiste wijze worden benut. De loonsverlaging a1s zoda-

B) ACV = Algemeen Christetijt< Vatrverbond; MOC = l4ouvement Ouvrier
Chrétien, het Ïtraa1se christelijk vakverbond.
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nig wordt niet bekritiseerd..
Opvallend feit bij de houd.ing van de sociaald.emokratie ten opzichte

van d"e regeringsplannen is, d.at zij gedurende heel d.e periode dat deze in
d.e Kamerkommissie aan d.e orde waren, het hare ertoe heeft bijgedragen c1e

besprekingen vlot te d.oen verlopen" Een "merkwaardiget' oppositie. Opmerke=
l-ijk is ook d.e houd.ing van d.e regering ten aanzien van het parlement, een
houd.ing d.ie karakteristiek is voor de werkelijhe betekenis van "onze" par-
lementaire demokratie. Vooreerst is daar natuurlijk c1e uj.tschakeling van
beid.e Ka¡ners voor zeker een jaar. lekenend. r,¡as het echter ookn clat tijd.ens
d.e debatten over de volmachten er tot tweemaal toe geen regeringsvertegen-
woord.iger in het parlement aanrvezig r,ras. Vier excellenties bevond.en zich
op d.at tijd.stip op ôe Brusselse autosalon. I'laarschiinliik vielen daar voor
hen belangrijker zaken te beleven. Er kpn nauwelijks beter in het licht
word"en gesteld. vat voor een schertsvertoning heel dat parlementaire gedoe
r^¡e1 is.

Behoed zaat\ schipperen
Of d.eze regering in haar plannen zal slagen staat natuurlijle te be-

zien. Het lijkt weinig waarsehijnlijk d.at alle plannen reeds konkrete vorm
hebben aangenomen en dat d.aarover al. overeenstemning is bereikt tussen de

diverse frakties van d.e regering is erg twijfelachtie. Het zal voor l4ar-
tens d.an ook behoed.zaan schipperen zijn, waarbij uiteraard rekening zal
word.en gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1982. Het is
ook d.e vraag of d.eze regering wel zeker is van zíehzel'f, d.at ze d.e iuiste
politiek voèrt voor een ekonomisch herstel-. Vast staato dat een d.eflatie-
pofitiek 9) - roet loonsvermind.eringen - tot grotere verkloosheid. zal voe-
ren en de werkloosheid. in Be]gië vormt reed.s een Europees rekord..

De binnen de burgerij heersend"e onzekerheið omtrent d.e te volgen
koers leid.t ertoe dat achtereenvolgens telkens anilere figuren als de e]<.ono-

mische wonderdokter r.¡ord.en beschouwd.: Van Rossem, Eyskens, Palashty en on-
langs weer De Batselier. Ze komen allemaal rnet hun eigen tovermidd.elen aan-
d.ragen en ze word.en, veelal kortstondigu aanbeden door bepaald.e frakties
van de Belgische bourgeoisie. Vrijwel oruniôdellijk bliikt elk van hen te
falen. De nieur,re regering zaL hierop we] geen uitzond"ering maken.

9) teffatie: vermindering van de geldhoeveelheid. bii eeliikblii-
vende goed.erenhoeveelheid. om de prijzen te d-oen dalen"

JE G LOOIfT I'IAARAC HTTG JE OREN NTET

AIs je hoort wat er bij tijd en vijle door sommige politici in of bui-
ten het parlement wordt opgemerkt, heb je af en toe i,rerkelijk moeite om je
oren te geloven. Op dond.erdag 11 februari r'¡erd. in d.e Tweede l(amer een uren-
lang d.ebat gehouden over d.e blokkades van d.e munitietreinen en over de toe-
laatbaarheiã van d.at soort akties. In d.at d,ebat r,"erw'ees CPN- Iborcivoerder
Marcus Sakker naar d.e spoorwegstaking van'1903 om duidelijk te maken, dat
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ook sociaald.emokraten (wier politieke erfgenamen de bewusteo op ernstige
ongeregeldheden uitgelopen d.emonstraties ten seherpste veroordeelden) net
ooit aanvaard.baar hadd.en geacht om rolfend nateriaal- tot strijdmid"d.el te
maken. Die verr.¡i jzíng l-okte protesten uit van ninister Van Thijn en van d.e
Pvd.A- bord.voerd.er Roethof " mâ.â.r..,. d.e uey,keey,de protesten.

Een protest zou volkomen op ztn plaats zijn ger,reest omd"at - zoals men
na kan l-ezen in de grond.ige en ged.okumenteerd.e stud.ie van prof. dr. A.J"C"
Rüter over d.e spoorrregstakingen van 1903 - de soeiaald.emokraten van weleer
het toenmalige optred.en van d.e arbeid.ers volstrekt niet zo traanvaarilbaarrt
hebben gevond.en als I'4areus Bakker scheen te menen. De sociaaldemokratische
leid.ers ÏIaren d.estijds tegen d.e spoorwegstakingen en zij hebben tot ît ui-
terste geprobeerd. de arbeid.ers ervan terug te houd.en. De drang om strijd.
te voeren kr,ram niet van d.e besturen maaf van de 1eden. Ðe sociaald.emokrati-
sche leid.ers vreesd-en het stakingsl{apen d.och beschouwden het als hun taalc
de stakingsdrang d.er arbeid.ers te kanal-iseren en te remmen. Toen cle sta-
king onvermijaetijk bleek narnen zij d.e l-eid.ing om hun vat op d.e arbeid.ers
te behouden en deze zo spoed.ig mogelijk weer in het gareel te kunnen span-
nen.

Van Thijn en Roethof echter vielen Marcus Baklcer niet aan omd.at d.eze
sLecht op d.e hoogte bleek van d.e aerkeLöjke positie d.ie zotn tachtig jaar
geleden door de sociaald.emokratie werd ingenomen, zij hielden d.e vergelij-
king met 1903 voor onjuist omdat zij op hun beurt slecht op de hoogte ble-
ken met het werkelijk karakter van d.e stakingsbeweging in d.at jaar. Zoals
Roethof het zei: rrGeweld.dadige akties tegen het rnunitietransport kunnen
niet r¿orden vergeleken met d.e maatschappelijke strijd uit rt begin van d.e-
ze eeuvr'. . ., schandalíge toestanden kunnen niet op 6én lijn r,rorden gesteld.
met een soort van onschuld.ige sociale aktie..."

Dat d.e bewuste aktie van 1903 in werkeLíjkheid allesbehalve onscVtuL-
díg was word.t bewezen d.oor het feit, dat er terstond een speeiale, tot op
hed.en nog van kraeht zijnd.e wetgeving werd. geschapen om een herhaling er-
van volstrekt onmogelijk te maken. Luttele weken na d.e grote spoorwegsta-
king werd. d.e betekenis ervan uiterst raak als volgt getypeerd. d.oor Ï{enriët-
te RoLand. Holst"" it.,, deze stakíng uas ez,nstige üeï,storunge ûas binnen be-
paaLde grenzen en üoor éën dag" opheffing dez, burgerLijke orde. ¡' En omdat
het d.ie d.ag d.e arbeiders 'waren die de wet stelden aan d.e bezittend.e klasse
inplaats van omgekeerd., vond mevrouw Holst, dat het anti-revolutionaire
d.agblacl t'De Standaardtî ð.e spijker op d.e kop sloeg toen het schreef , dat er
'teen l<raehtige pogíng (was) aangeuend om het gezag te uerplaatsen... die
uoLkomen (was) gesLaagdil al was die verplaatsing oolc slechts zeer tijd.e-
lijk en gedeeltelijk. De brochure i"¡aarin d.it" uitvoerig gedokumenteerde
oordeel staat te lezen, hebben d.e heren Van Thijn en Roethof kennelijk nin-
mer ond.er de ogen gehacl, zomin als zij gehinderd. worden door enige kennis
omtrent het oord.eel van d.e burgerlijke pers, d.ie ín het heetst van d.e r,roe-
lige d.agen over de spoorwegstaking schreef , d.at zij d.e bungerLijke orde in
geoaar. bracht.

ltra het bovenstaande zullen onze lezers er stell-ig begrip voor hebben,
d.at wij bij het Ka,merd.ebat over de munitietransporten onze oren nalrwelijks
geloofden. Het is met d.e historische kennis van hen d.ie in het parlement
over d.e arbeid.ersbeweging zwetsen bepaald. nog d.roeviger gesteld. d.an men al
vreesde; het is er zelfs ndg droeviger mee gesteld d.an wij hier tot dusver
hebben aangetoond.. De ¡ninister namelijk betoogd.e, dat 'tde arbeidev,sbeue'
gdng nog nörnmer treinen heeft stopgezel,,. Dat nu mag - voor Nederland. al-
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thans - formeel juist zijn, omd.at ð,e ay'beidersbeuegiitø nu eenmaal iets ge-
heel ánd.ers is dan cle beUegöng der aybedders" aan d.e bewindsman, die van
d.at verschil, totaal geen weet heeft, moet niettemin het gelijk r,rorden ont-
zegð-. !'leliswaar hebben strijd.end.e arbeiders in lTed.erlando and-ers d.an dr¡or
stakinge geen ty'eínen siopgezet, als men het begrip treinen" wat gezien de
inhoud van het d.ebat alleszins geoorloofd is, uitbrej.d.t tot en opvat in d.e

zin van y,oLLend materíeeL, ilan is er van een stopzetting d.aarvan in die
geest als d.e heer Van Thijn het bedoelde, wel d.egelijk sprake ger,reest. In
apylL 1955 hebben stakende Amsterd.amse tra¡nmannen ôoor bii de remises op
d.e rails te gaan zitten, het onderkruipers onnogelijk gemaakt om uit te
rijden. Ook toen (in 1955, in Amstez'dam) ging het bepaald niet om een ak-'
tie d.ie men onsehuLdíg zou lçunnen noemen. Dat werd dan ook volstrekt nie'b
gedaan; niet door de toenmalige }TVV-voorzitter Ad Vermeulen, d.ie de modern
georganiseerd"e tra¡ribestuurd"ers en cond.ueteurs tot stakingsbreking en ond.er-
kruipen trachtte te bewegen, en niet d.oor rr" Ensing, d.e ad.vokaat die na-
mens de gemeente voor het scheidsgerecht optrad in het ged.ing tegen een
reeks ontslagen stakers. li{r. Ensing verklaarde, dat d,e overheid een der-
gelijke staking nooit kon toestaan omd.at het 't'in uezen een begín yarz de
retSoLutie is'r. Dat nu kan, het rr¡noer in pers en parlement ten spijt' op
geen stukken na r¿orden beweerd van d.e reeente akties tegen lret munitiever-
voer.

Eén d.ergenen d.ie ilaarover in d.e Kamer het woovd. voerde, de heer Roet-
hof , bleek van d,e geschied.enis van de arbeid"ersstrijcl in het algemeen al
even weinig kaas te hebben gegeten als d.ie van de geschiedenis van d-e Ne-
d.erlandse ãrbeidersstrijd" in fret bijzond.er. "Het is'?, zo zei hijo 'tin de
gesclriedenis oan de arbeidez,sbeuegíng nog nool:t uoorgekomen, dat de mensen

de spuLLen kapot sLoegen. L Alsof er niet ooi'b machinevernielers hebben be-
staan; alsof èr niet àoit fret Telegraafgebour,r in Amsterda.m aanzientijk be-
schadigd. werd door woedend.e bouwyakarbeiders. En wat te denken van d-e bewe-
ring vãn d.e ninister, d.at arbeid.ers ni¡nmer ándere arbeid.ers in hun veilig-
nei¿ treU¡en bed.reigd.? Nooit gehoord kennelijk van ¡¡eweld tegen onderkrui-
pers; nooit één regel gelezen van d.e verslagen der daaruit voortspruitende
itrafzaken; totaal onkund.ig van het feit blijkbaar', dat de Rotterd.amse of-
ficier van justitie mevrour^r Korvinius wegens bedreiging van and-ermans vei-
Iigheid. een vervolging instelde tegen een sleepbootbemanning, die tijdens
de staking van 1979 een sleepkabel- probeerde stuk te varen bij een optre-
¿en tegen werkwilligen. hÏie, zo luid.t d.e voor de hand liggende vraag'- zov
er nu ãigenfijk het donste zijn: de eerste d.e beste winkeld.rijvende midden-
stander in hoofd.- en hofstad., d"ie op het eerste teken van arbeidsonrust de

rolluiken voor zijn etalagevensters naa:t^ trened.en laat of de bewindsman?
Met het voor d.e hand. liggend.e antwoord willen wij allerminst beweren, dat
d.e strijdende arbeid.er ãen moderne vand.aal isu r,iel d.at de kfassenstrijd nu
eenmaal niet wordt gevoerd uit d.iep respekt voor de burgerlijke eigendom.

Op ziehzelf was Ivfareus Bakkerrs vergelijking van d.e d.emonstraties te-
gen de-munitietransporten met de spoorwegstaking van 1903 nind-er gek clan

,ijn opponenten wilãen ðoen voorkornen. Gek was slechts irat hij daarmee be-
oogde.,.Maar het ¡¡as niet het enige in zijn speech dat gek i,ras. "Staking""
zo betoogd.e hij, "is tot nog toe aLtijd een minderheidsaktie geu)eest' uaar

"o*" 
go"ln, diiekte" indiiekte en'l<ieine beLangen uan grote g-roepen doon

uoy,d.eít gesbhaad.,'t P;l daarop sprak hij van "duizenden keren dat een min-
d,ey,heii,î.nay zaak ten koste ian- een schdjnbeLang of direkt beLang uan een

meerdpnheid. aan de orde stelde". Ï,ie narnen er daarom met verr'rond-ering ken-
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nis van omdat we tot dusver van d.e getalsverhoud.ing tussen strijd.end.e ar-
beíders en hun tegenstand.ers wier bel-angen word.en geschaad. een totaal- án-
der, ja het precies omgekeerd.e treeld" had.d.en d.an wat de heer Bakker ophing.
In ons beeld. vormde een r,¡illekeurige bedrijfsdirektíe of vormd.en d.e direk-
ties van diverse bedrijven altijd. een mindey'V¿e'td waartegenover d.e strijcì.en-
de arbeid.ers d.e grote meerdez,V¿eíd vormd,en. Zo ziet ook Roland. Holst het in
haar hierboven reed.s genoemde brochure i ). Daarin wijst de schrijfster er-
oP, dat d.e arbeiders in d.e burgerlijke samenleving d.e talrijks'be klasse,
d.e grote massa vormen en d.at d.erhalve d"e bezi"ttend.e burgerij en haar ver-
tegenwoordigers teLkens wanneer zij het zogenaamd e aLgemeett beLang tegen-
over het arbeidersbelang stellen, in feite rnei een zinled.ig begrip l.¡erken.
Want ten eerste kan er in een klassenmaatschappij van een algemeen belang
geen sprake zijn en ten tweede is, wat voor een zogenaa:nd" algemeen belang
r,¡ord.t uitgegeven, niets and.ers dan het belang van een rnind.erheid., van d.e
bourgeoisie.

Als d,e heer Bakker d.it zou r^riIIen ontkennen, ind.ien hij bijvoorbeeld
op zou willen merken dat, om iets te noemen, stakende havenarbeid.ers welis-
llaar een grote meerderheid. vormen vergeleken met de havenJ:aronnen, rûaar
d"at er d.oor een havenstaking m6ér belangen worden geschaad. d.an d.ie van hen
alleen, d.an houd.t hij er in feite een verdeel--en-heers-theorie op na. lia-
tuurlijk, er zouilen ernstige gevaren kunnen d.reigen voor d.e voed.selvoorzie-
ning van a1le inwoners. Maar wie zo redeneert gaat er in feite aan voorbij
dat tegenover d.e bourgeoisie en haar regering aLLe arbeiders dezelfde be-
langen hebben. Hij Legt het aksent op de d.aarbij vergeleken onbetekenende
verschillen tussen d.e ene groep arbeiders en de andere. Indien d.e heer Bak-
ker eraan mocht tr+ijfelen of die verschil-len tussen de diverse kategorieën
arbeid.ers, gemeten aan hun belangentegenstelling tot d.e heersend.e klasse,
werkelijk zo onbetekenend. zijn a1s r,¡ij ber,¡eren, dan zou hij zijn ogen eens
d.e kost moeten geven aan de overkant van d.e Noordzee" In Groot-Brittannië
kan telkens opnieuw ¡^¡orden Ì,raargenomen, dat een aktie in een bepaald. be-
drijf of in een bepaald.e bedrijfstak door heel d.e arbeid.ersklasse aLs haar
eígen zaak woydt beschouwd. Toen in d.e herfst van 1980 de Fordarbeiders in
Dagenlram, Halewood en and.ere vestígingen van deze firma d"e arbeid. neerleg-
den, lreigerd.en de spoorjongens onderdelen van Ford. te vervoereno weigerden
d-e zeelieden ze te verschepen. Toen in 197)+ d.e stakende niijnwerkers het op
een kraehtproef met d.e regering-Heath lieten aankomen en de kolenvoorrad.en
bij d.e eLektrische centrales zo sterk slonken, dat de strooml evering stok-
te, toen bleek het (in neerd.erheid natuurlijk proletarische) publiek d.at
zídn met kaarsjes moest behelpen toch met zijn synpathie aan de kant van
zijn klassegenoten te staan. Dat de clingen bij ons r¡at minder duid"elijk
liggen d.an in Engeland" heeft d.iverse oorzaken d.ie r¿ij hier buiten besehou-
wing moeten laten. 't¡laarom het gaat is, dat m'inden duideLijk bepaalô. níet
hetzelfde is als ueze-nLijk anders.

Vanzelfsprekentl heeft d.e kijk die l'{arcus Bakker op stakingen heeft
niets te maken met d.ie van mevrouw Roland. llolst. Die van hem staat lijn-
recht tegenover d.e hareo d.e hare - wel te verstaan - uit 1903. I¡fie voor de-
ze tegenstelling, d.it verschil in zienswijze, een verklaring zoekt, zal er
goed. aan doen te letten op d.e volgende passage uit Bakkers bijdrage tot

1 ) H. Roland Holst, "De grote spoorwegstaking" de oakbeueging en
de SDAPT'" februari 1903"
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het Kanerdebatz tt.... akties die tijdelíike winderheidsbeLangen Ldjken te
dienen tegen íntev,essen Dqn grotere groepens kumen op de Lange duuv, maat-
sehappeLijk en demokz,atiseh nut opLeueren. Dat is de kunst uan de demokz,a-
tie.".rr Daarop heeft minister Van Thijn gereageerd met de konstatering,
d.at dit "de tseruerpeLijke Leez, (was) uan: het doeL heiLt)gt de middeLen",
Maar dat was verre van een schot in de roos. Er was hier sprake van d.e op-
vatting, dat wat vandaag door een mind.erheid. ged.aan wordt en door een meer-
d.erheid word.t afgekeurd, morgen d"oor diezelfd.e meerd.erheid. als haar aanvan-
kelijk niet begrepen belang kan of zaL word.en verstaan. Het is in feite de
theorie van d.e vooruitziende blik van d.e uooy,hoede d.ie het beter weet dan
d.e kud"d-e. Het is tevens d.e theorie d.ie verkondigt, dat d.e beslissingen d.ie
d.oor d.eze voorhoed"e uôôr en in naam üan de aehterban l¡orden genomen demo*
kratisehe beslissingen zijn. Het is een theorie c1íe vrijwel in precies de-
zelfd.e vorm ook d"oor d.e nieuw-realisten van d.e Pvd.A en ook door minister
Van Thijn zelf gehuld.igd. en in toepassing wordt gebracht: het is de theo-
rie van de burgerlijke, van de parlementaire demokratie.

Dat Van Thijn en Rpethof op d.e bodem van deze demokratie staan behoe-
ven wij hier niet nader uiteen te zetten. Dat ook l4arcus Bakker er zich op
plaatst werd d.oor hem zelf nadrukkelijk erkend.: "Aan de oertegeru'toordigen-
de demokratíe, zoaLs die hier met het paz,Lementaör,e systeem bestaat ben ik
gehecht, meneer. de uoorzittey,. Waarüooy, ík hien sta te pleiten ís" d-eze te
kombinev,en met uenLangens en strijduormen díe uanuit de beuoLkíng nãar Ðo-
ren komen." Het ging in dit debat niet om voor of tegen de parlementaire
d.emokratie, maar om d.e vraag of met het blokkeren van de spoorbaan ook de-
ze demokratie geblokkeerd. werd. (zoals Roethof meende) aan wel of door het
blokkeren van d.e munitietrein een blokkering van d"e d"enokratie juíst r,¡erd
verijdeld. d.an we1 opgeruimd.. Het taatste betoogðe met zoveel woorrLen de
heer Bakker, die echter, waar hij van ttverlangens en st:lijdvormen vanuj.t
de bevolkinglr sprako uitsluitend verl-angens en aktie-methoden van ideafis-
tische groepen (pacifisten, milieu-beschermers, feministes, e.d.) op het
oog had.o groepen derhafve die in d.e marge van d.e kapitalistische samenle-
ving opereren. Op de strijd. van d.e arbeíders doelde l.{arcus Bakker niet,
nog minder op de zelfstand.ige strijd-vormen die zij ontwikkelen"

Juist vanuit het gezichtspunt van d.e arbeid.end.e klasse valt er op de
theorie van de burgerlijk-parlementaire demokratie niet r,reinig aan te mer-
ken en af te dingen. It{aar ?t viel uit de aard van de zaair niet te verwaeh-
ten of te verlangen dat Roethof of Van Thijn d.at zoud.en doen. Vand.aar d.e
ttmisserrt van cle bewindsman en vand.aar d.at de woordvoerder van de PvdA zich
tevreden stelde met een "losse vlod.d.erfi: hij wierp zijn opponent diens sta-
linistisch verled.en voor d.e voeten. Deze op zijn beurt herinnerde er toen
zijn tegenstand.er aan, d.at hij ooit nog eens liberaal l/as geweest. De heer
Roethof beaa,md.e het grif en voegde er - wel- tot niemand.s verr,¡ond.ering -
aan toeo d.at hij liberaal gebleven vas.

Dat alIes had bitter weinig te mahen met de protestakties in rt noor-
d.en van het tand., met de strijd. van de arbeiders of met de inhoud. van het
d.ebat, d.at niette¡nin door de "Nieutte Rotterdamse Counantìt zonder blikken
of blozen pri,neipieeL weyd. genoemd."

NOG GEEN BIJDRAGE VOOR HET JAAR 1982 OVERGE}IAAKT? DOE HET NU DAN }{ETEEN.
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rtúet gesprekt¡ heet, de televisieserie van de VABA waarin, zoals de pro-
gra,nma,:nakers meedelen, ?rdemokratisering, demokratie en verzorgingsstaat
ter d.iskussie staan"" Op zond.agavond. 22 februari ging het tussen vier man-
nen en twee vrouwen een klein uur lang over de poLdtdeke demokyatíe. Ter
d,iskussie stond met and.ere woord.en het politieke stelsel dat zich in tr'trest-
Europa heeft ontwikkel-d. sind"s aan Ît eind.e van de 18e eeuw d.e.feod"ale ver-
houdingen vernietigd. werd.en d.oor de opkomend.e bourgeoisie. Zij is het d.ie
het huid.ige systeem heeft opgetrokken. Het zou zogenaand. een waarborg vor-
men voor d e vrijheid., maar wat d.aarond.er werd. verstaan, was d.e vrijtreia
van d.e burger" die van de Franse eítogen of d.ie van d.e Britse ondernemey,.
De politieke clemokratie kroonde de maeht van d.e burgerlijke klasse. I{et
r'ras de politieke vorm van hâ.âr heeyschappij waarbinnen zí,j zich behaaelijk
voeld.e en die zij al,s iets vanzelfsprekends beschouwde.

Het l,¡as ty¡ierend. voor de gedachtenwisseling van de ber,ruste zond"ag-
avond., d.at d.it kLassekarakter van d.e parlementaire demokratie geen ogen-
blik ter sprake kwam, ty¡ierend" maar niet vervonilerlijk. Zij d.ie voor d.eel-
neming aan d.e d.iskussie waren uitgenodigd waren weliswaar geutone burgers
in d.ie zin d.at zich tussen hen geen parlementariërs, politici of politico-
logen bevond.en, het r,¡aren ook in deze zin inderdaad burgez,s, dat zíj zon-
d.er uitzondering als led.en van d.e burgerlijke klasse konden word.en aange-
merkt. Het was alsof d.e VARA nog eens extra haar best had. ged.aan om d.e my-
the te ontmaskeren, d.at ze zoiets als een arbe¿dersonryoep r¡rezen zou. liat
een arbeid.er over de burgerlijke d.emokratie zou kunnen opmerken was d.oor
de organisatoren van d"it programna blijkbaar a1s volstrekt oninteressant
gehoud.en. Ze lieten een professor in de ekonomie, een professor in d.e ge-
neeskunde, een (vrouwelijk) professor in d.e ethiek, een gepensionneerd.e
hoofd.red.akteur, een ad.vokaat en een sehrijfster met elkaar praten. Wat d"e
verschillen tussen hen ook moehten'wezen, nimmer werd de politieke demo-
kratie d.oor 6én van hen als burgerlijke d.emokratie bekritiseerd. Niet het
wezen ervan kwam aan d.e ord.e, êr werd. slechts bij bijzonðerhed.en a,ange-
knoopt, Ðat dit soms zeer belangrijte d.etails rraren verandert hieraan na-
tuurlijk niets.

I^Iat d.e zes gesprekspartners met elkaar gemeen had.d.en lÍas een cluid.e-
lijk onbehagen, een bezorgdheid., een pessimisme ten aanzien van d.e toe-
komst der d.emokratie , Zii zagen haar praktisch allemaaI bed.reigd d.oor on-
verschilligheid. en wantrouwen, Dat gold ook voor d.e schrijfster, ofsehoon
d.eze, merkwaarclig genoeg, al direkt aan rt begín van het gesprek had. opge-
merkt, dat sínds de Fz,anse reuolutíe ur"ijheid en geLijkheðd uoortduz'end
zíjn toegenomen, Vroege kritici d.er politieke demokratie - zoals d.e Saint-
Simon en vooral Fourier, d.ie vrijheid en gelijkheid als niet meer dan twee
d.roombeelden beschour¿d.e - zoud.en vreemd. hel:ben opgekeken als zij die woor-
d.en zouden hebben kunnen horen. Een eventueel aanwezige arbeider zou haar
meteenttSodemieter opltthebben toegevoegd. Maar de d.rie hoogleraren, de ad-
vokaat en d.e journalist (van huis uit eveneens meester in d.e rechten) l-ie-
ten geen woord. van protest horen. Evenmin stelden zij - later - aan spreek-
ster d.e voor d.e hand. liggencte vraag" hoe de algemeen te konstateren twii-
fe1 ten opzichte van d.e d.emokratie begrepen kon worden aIs het net vrij-
heid en gelijkheid (orn van d.e broed.erschap te zvijgen) ind.erd.aað. z6'was ge-
steltl al-s zij gezegd had.

NOTT T ï ES BTJ EEN GESPRE
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Ter verklaring van d.e steeds algemener en steed.s luid.er word.end.e kri-
tiek wees de ex-hoofdredakteur erop, dat d"e politieke demokratie een zui-
ver formeZ¿ d.emokratie is. Maar hij bedoeld.e d.aarmee niet meer d.an d.at d.e
bevolking bij het potitiet gebeuren slechts in zoverre betrokken is, dat
zij eens in d.e zoveel jaar naar d.e stembus word.t geroepen. Dat d.e burger-
lijke d.emokratie een foz,meLe is ondat haar een d.emokra,ti sehe schijn aan-
kleeft, omdat zij net een beroep op het aLgemeen belang het burgerlijke
klassebelang behartigt, d.at wezenlijke punt kwa.m niet ter sprake en d.ien-
tengevolge werd op geen enkel- moment d.e toenemend.e kritiek op, tt wantrou-
wen of d.e onverschilligheid jegens d.e politieke d.emokratie in verband ge-
bracht net het verbreken van d.e burgerlijk-d.emokratisehe schijn.

De ekonoon in het gezelschap had, toen hij d.e d.iskussie inleidd"e, het
parlement (en soortgelijke openbare licha,¡nen) Sed.efinieerd aIs d.e plaats
waar beslissingen zoud.en r¿orden genomen en waar - volgens d.e spelregels -
de macht gekoncentreerd. zou zíjn. Een arbeid.er zou hem d.irekt hebben ge-
vraagd. of hij wel- ¡^¡ist, dat het in d.e maatschappij niet om het spel maar
om d.e knikkers gaat; of hij nu echt nooit had gemerkt, d.at macht.altijd. en
overal- aan riikdom is gekoppeld., derhalve d.áár berust waar rijkd.orn, door
niddel van d.e prod.uktíe, vord.t verlrorven. l'{aar bij d.e d.eelnemers aan het
gesprek kwa.n iets dergelijks niet op.

De vrij jonge advokaat betoogd.e, dat het d.e demokratie bepaald. geen
goed deed.' dat d.e overheid. hoe langer hoe meer pogingen om haar tot groter
aktiviteit te porren, beantrroord.d.e met geweld.. Toen hem gevraapçd. werd. d.at
eens toe te lichten, noemd.e hij een verschijnsel als tt kraken: een d.uj.d.e-
lijk signaal voor het falen van het woningbeleid, dat niet tot een ánd.er
beleid voerd.e, maar tot politie-optreden en ontruiming. Daarop verklaard.en
zorn¡el d.e ex-hoofdred.akteur al-s d.e ekonoom, d.at het minstens even d.ikwijls
voorkwa.m, d.at de overheicl, zelfs na een rechterlijke uitspraako níet tot
ontruiming overging. fn zorn geval, zeid"en ze, is eï van een ondernijning
van d.e d"emokratie sprake, d.oord.at de overhei¿ zíetr niet aan de regels van
de y,echtsstaat houd.t.

rrKan het zijntt, informeerd"e de hoogleraar in de geneeskund.e, ttd"at 
d-e

overheid. zich soms niet aan de overeengekomen regels kan lnouð,en, d.oordat
ze eigenlijk niet of niet meer passen bij de omstand.ighed.en?ttDie d.iagnose
r,¡erd. d.oor d.e hoogleraar in d.e ekonomie, ond.er het goedkeurend. knikken van
d.e jurid.isch geschoolde hoofd.red.akteur en zond"er veel protest van d.e ad.vo-
kaat, met een besl-ist gebaar van tafel geveegd. Rechtsregels dienden naar
zijn nening gehandhaafd. te worden d.aar and.ers de basis ond"er 'tonze" rechts-
staat zou l¡orden veggehaal-d. Alsof men niet zéIfs in burgerlijke verhande-
lingen over staat en reeht kan lezen, daL het reel¿t tsoor.tdu.z'end in ontt¡ík-
keLing is" dat het zo dícht mogeLijk moet aansLwiten bij in de gemeenschap
aanuaazde denkbeeLden en bij de üeranderende omstandígheden en dat üanneeï¿
de uetsuoorseht'íften (¿e ràcrrtsrege.ls) niet meey, oüereensteftrnen met de
praktiik, z¿j (een deel uan) hun gezag zuLLen uez,Liezen zodat ze door de
z'eehtspraak aan de oerandez,de opuatltngân kunnen ù)orden aangepa,st L).

Het r¡as ook d"e hooggeleerd.e medicus die van mening bleek dat een aan-

t ) Rtaus letterlijk in het in 1957 door zeven voors.anstaande ju-
risten uitgebrachte rapport over tt&ezen en grondsLagen üan
het v,eehttt, waarin o.m. ook de grenzen uan de gehoorzaønheíds-
pLieht beknopt r^¡ord.en behandeld..
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zienlijk aantal politieke partijen het politiek bed"rijf ondoorzíchtig en
d.us tot een onbegrijpelijke za,ak naakt, waarbij om d.ie reden niemand. zich
meer betrokken voel'b. Hij gaf , zei frij, de voorkeur aå.n een 3-partijen-
stelselu zoals bijvoorbeeld. in Engeland. 0 nee, zei de professor in de eko-
nomie, het Engelse stelsel is het sleehtste clat men zich denken kan omd.at
het tot poLardsatíe IeíAt. ltriemand. d.ie hem tegenwierp d.at het Britse sys;
teem van d.e rrloyale oppositie" in elk geval geen poLítíeke polarisatie ver*
ooraaalct en dat, voor zo\rer er in Engelancl polarisatie valt r¡aar te nemen,
het om een soeiale poLarísatie, dat vil zeggen om een verscherping van d.e
kLassentegensteLLingen gaat. Iïiemand die konstaeeerd.e, d.at die klassente-
genstellingen natuurlijk niet d.oor het politieke systeem verooyzaakt, zijnu
maar d.at juist omgekeerd het politieke systeem aan d.ie maatschappelijke
tegenstellingen zijn bepaald"e struktuur dankt.

De meesten van hen die aan het gesprek d.eelnamen wezen weliswaar: het
voorbeeld. van d.e hand. d.at de ad.vokaat had. gegeven, zíj tnraren het wéI rnet
hem eens dat de overheid., voor wat de uitholling van de politieke d"emokra-
tie betreft, niet vrijuit ging. Haar taak is de r,retgeving, d.at wi1 zeggen
het opstellen van rechtsregels. Als zij d.aarin tekortschiet schept zi.j een
fatale sfeer van onzekerheid, zoals ond.er and.ere ten aanzien van het sta-
kingsrecht, naaromtrent duidelijkheid. ontbreekt. Van d.e rechterlijke maeht
r.¡ord.en op d.it punt beslissingen verwaeht, die slechts aarzelend. genomen en
niet anders d.an tegenstrijfig kunnen zijn d.oordat d.e jurid"ische maatstaf
ontbreekt l¡Iaaraan d.e praktijk zou kunnen l¡ord.en gemeten. l,{aar of het dra-
len van d.e overheid, het in de ijskast zetten van een reed.s lang geleden
voltooid. wetsontr,rerp en het aarzel-en van de rechterlijke uracht nogelijk
hieruit zou kunnen voortspruiten, d.at zich in d"e praktijk van d.e arbeid.ers-
strijd. uiterst snelle verancleringen voltrekken in de richting van a,utonome
aktie, d.at alles vroegen d-e gesprekspartners zieh niet af .

Hoe rt antvoord op ðeze vraag eehter oolç zou luiden, het zou het kei-
hard.e feit onaangetast laten, d.at arbeiders ied.ere wettelijke regeling en
iedere vorm van stakingsrecht aan hun laars lappen, zodra zij het nood.za-
kelijk vind.en net d.it strijdmid.d.el voor hun gerechtvaard-igde eisen en voor
hun belangen op te komen. Dat zou de ee::ste de beste aan een clergelijk ge-
sprek d.eelnemende arbeid.er huri met rond.e rn¡oord.en hebben ver:teld.. Jurid.i-
sehe of sociologische termen zou hij natuurJ-ijk niet gebruikt hebben. Hij
zou er niettemin geen misverstand. over hebben laten bestaan, d.at de vraag:
staken of niet staken, niet d.oor de rechts- maar door de rnaehtsverhoud.in-
gen word.t beantwoord. Ì{isschien zou hij het braaf burgerlijke gezelschap
d.aarmee ook d.uid.elijk hebben gemaakt, dat reehtsverhoud.ingen in werkelijk-
hei¿ niets anders zijn dan maehtsuayhoudíngen en dat de door hen geprezen
rechtsstaat een tegen de arbeiders .6¡eriehte machtsstaat ís.

IIU wist niemand een bevredigencl anti,¡oorcl te geven op cle ietwat hulpe-
loze vraag van d.e schrijfster hoe de twijfel aan en d.e krisis van d.e d.emo-
kratie toch wel verklaard. zoud.en kunnen worden. Een arbeider zou ied.ereen
uit d.e droom hebben kunnen helpen. Door sinrpelweg te verkondigen vat hem
op het hart of op d.e tong ligt, zou hij zijn klassewaarheid. tegenover hun
klasseleugen hebben gesteld. Hij zou d.an hebben aangetoond., d.at er zomin
een absolute waarheid bestaat als een absolute betekenis die aan d.e poli-
tieke d.emokratie zou kunnen worden gehecht. Voor een hoogleraar, voor een
schrijver of een schrijfster, voor een advokaat, ja zelfs voor d.e d.oor-
gaans uit stud.entenkringen afkomstige kraker d.ie door d.e ME word.t afge-
tuigd., houd.t zíj wat ánders in dan voor d.e arbeidencle klasse.
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NOG I,TAT ZULKE O VERWTN}ITNGEN EN DAN

Mevrouw Hanneke Jagersma uit Finsterwolde heeft haar benoeming (per
1 april) tot burgemeester van d.e Oost-Groningse gemeente Beerta "een enãr-
me ovefl¡"inningtt genoend. Henk Hoekstra, d,e voorzitter van d.e CPN - bij
welke partij zij al aeht jaar lang is aangesloten en d.ie zij een kleine
vier jaar in d.e Groningse Staten vertegenwoord.igt - verklaard-e, na het be-
kend" word.en van d.eze benoeming, dat hiermee vold.aan was aan een demokra-
tisch recht. Die voorden laten er geen twijfel over bestaan om wat voorItovertr-inningrt het hier gaat: in géén geval een van d.e arbeidersklasse. .

Itlaar rre hier mee te maken hebben is d.e openlijke erkenning d.oor d.e
heersend.e klasse en haar uitvoerend kommitee, dat de CPN sind.s jaer en
dag een partij is, d.ie zich op de bodem van d.e parlementaireu d.at wil zeg-
gen Yan de burgerlijke d.enokratie plaatst en waarvan voor d.e bestaande
burgerlijke ord.e geen enkel gevaar te d.uchten is.

Hanneke Jagersma heeft dat nadrukkelijk en in het publiek bevestigd..
Ofschoon d.e arbeidersklasse als klasse onafgebroken in botsing komt met
d.e burgerlijke staat en zijn wetgeving, heeft zij verklaard-, d.at c1e CPII
beslist niet tekort schiet wat betreft loyaliteit ten opzichte van d.e Ne-
d.erland.se staat . ttlk za,Lrt e zo heeft ze gezegd, t'de eed afLeggen en ik zaL
me er aar¿ houden. "

Zou, informeert een verslaggever: CPN* hrgemeester Jagersma bij even-
tueLe onlusten of relIen d.e politie te hulp roepen om d.e ord.e te herstel-
len? tlAlstt, antwoordt mevrourr¡ Jagersma, rtín dat sooyt sítuatíes poLítie
wordt ingezet" dan ís dat een teken uan angst uan de burgemeester,. Ik hoop
da.t ¿k nooít zouer zaL komen. Ik lnLL eey.st uia een gesprek proberen opLos-
singen te uínden.,l

Over wat er te gebeuren staat als d.at niet lult, als de arbeid"ers to-
taal niets voelen voor een kompromis, als ze niet van plan zijn zich door
de CPN- trrrgemeester in de luren te l-aten leggen, heeft mevrouw Jagersma
zich niet uitgelaten.

Ze heeft we1 gezegd.: |tI\< ben er. uoor de mensentt.Daar plaatsen wij een
heel groot vraagteken bij; d.at vinden vij nogal naief. Naar onze overtui-
ging is er in een Qost-Groningse gemeente een ]id. van d.e CPN tot burgemees-
ter benoemd., omdat d.e landelijke overheid. ervan overtuigd. is, d.at een der-
gelijke benoeming de beste methode is om de arbeid.end.e bevolking ter plek-
ke in het gareel te houden. Bovend"ien is deze benoening met zekerhed.en om-
kleed. In Beerta, waar de CPN ! raad.szetels van d"e li bezetten korot de bur-
gemeester uit d.eze partij en zij word.t d.erhal-ve bewaakt d.oor een meerd.er-
heid' van 6 tot and.ere partijen behorend.e ra.ad.s1ed.en. In Finsterwolder'waar
de CPN d.e meerd.erheid, in d.e-raad heeft, is ðe situatie net omgekeerd. Daar
komt een l-id. van d.e PvdA f t burgemeesterschap bekleden ofschoon t'het d.emo-
kratisch trecht" T,raarvan Hoekstrá sprak i.ets ãnders zon verlangen.

De regering heeft het sluw bekeken en geraffineerd. ingepikt. En d'aar
komt d.an natuurlijk nog bij, dat Hanneke Jagersma nirnmer benoem'd zc>u zíin
als het haar met het zich houden aan d.e op de staatsinstellingen der heer-
send'e klasse gebaseerde spelregels geen irãirige ernst zou zijn geweest.

Met een overwinning van de arbeid.ers (vaar anders op dan op de burger-
rifte ord.e of het ondernemerdom) neeit dat allemaal gêen bliksem uit te
Ëtaan.


