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llebben ir¡lLie het misschien toeval.lig ook gezien, Lezers, dat tv-prograûnå rrlÍeclerland b.v.r? op vrijalagavond 10 oktober j.1.? Een begeleiáenct
orkeEtiet interviews met parl-enentariërs of leclen van de regering; wat opzet betreft ch.¡s net zoiets a"J-s het woegere trHaagse Kríngentt, zeker niet
slechter' nisschien uelfs nog we1 een tikl¡eltje beter. En ctat zit rm d.an
vooraL hierin, d,at nu nÍet uitgluÍtend bekencLe politici en tt6t soort Haagse kringen op het scherm verschenen, nâ,a;r clat op een gegeven moment bovendien dooctgewone' niet tot d.e heersende klasse of haar intellektuele dienaren behorende mensen ongezouten komentaar kond,en l-everen op aktueJ-e zaken.
lfe zien het allenaa). nog voor ons: d.at progre.Ìma-onderdleel waarbíj

aan eea rond.e tafel zea Bersonen geschaarcl varãn van zêêr uiteenlopenttã
status en naatschappetijke positie: gesprekleider Henk van Hoorn, werþeversvoorzitter Van Veen, staatsEekretaris De Graaf van het ministerie van
SoeiaLe Za&en, een naatechappelijk verker, een alleenstaande \lrouw, die
met t'¡ree jonge kincleren van bijstanclsuitkeringen rond moet komen, alsmede
een al wat oud.ere, in soortgetijke onstand.igheden verkerend.e maa. Onderverp v€ul cle clískussie: het regeringsvoornemen tot korting van ile socia]-e
voorzíeningeni resultaat van cle tliskussie: een konplete aigang va¡¡ d.e heren Van Veen en De Graaf.
tfKunt u[, zo \rroeg d.e gesprekleicter
aan de moeder van het onvolJ-ed.ige
gezin, rrop het ogenblik rondkomen van hetgeen u va,n sociaLe zaken beurt?i
Het ant¡¡oordl klra,n zonder aarzeJ.ing: tfNee, op geen stukken na.tt
ttlt{a,a¡
hoe rtoet u clat dl.an?rf, lriLtte Henlc van Hoorn weten.
ttDoor te lenen,
d.oor het ene gat net het and.ere te stoppenn cloor betalingen zo J-ang nogelijk uit te steLlen.tr
ItDacht u, d,at er van
uw uitkering nog wel iets af kon?rt
oAbsoluut níetltr, verklaard.e
zij en verklaarde ook haar manneLijke

lotgenoot z6ér beslist.

Dat naE rt min of meer voorspelbare begin, na,arvan ook d.e verkgeversvoorzitter en cle staatssekretaris vel niet aL te zeer zuLlen hebben opgekeken. I{at zij vernoed,eLijk niet hebben zien aankomen vas cle storn dlie-ãnnidtlellijk d,aarna over hun hoofdeu losbra,k. Niet in het ninst geîntini-

-2d.eerd. overstelpten d.e twee bijstancltrekkers plus d.e maatsehappelijke r.rerd.e heren De Graaf en Van Veen met een vloed" van ver¡¡ijten, aanklachten
en argumenten, waarmee ze volledJg werd.en platgewalst.
De maatschappelijk rnrerker definieerd.e d.e regeringspolítiek als ?ieen
schand.alig beleidf', dat erop nrikte de topsaLarissen te on'tzien en waarbij
er naar werd. gestreefd. de sl-echtstbetaald.en niettegenstaand.e hun tekort
nog te laten inleveren. Dat mensen die veleu vele malen meer d.anltmodaalti
verd.ienen er sl-echts luttele procenten meer op achteruit zullen gaan d.an
zij aie op de rand van het bestaansminimum balanceren, noemd.e frij niet afleen belachelijk, maar ook een hoon"
De bijstand.trekker ruild.e rsel eens r^reten hoeveel de heren Van Veen en
De Graaf nog zoud.en overhouclen na d.e ttinleveringtt Hij stelde d.e vraag een
"
paar maal' maar d.e aangesprokenen onthield"en zieh
- met uiterst zure gezichten - zorgvuld.ig van een antwoord.. De steller van d.e vraa¿5 gooide het
d.aarop over een andere boeg: ttHoe zou u het vind.en als u moest leven van
wat ik straks nog overhou?tt Ook d.aarop bleef een rechtstreeks antwoord- uit.
Het enige vat d.e heer staatssekretaris telkens ma&r weer in het nridd.en
bracht - letterlijt net enige wat men uit zijn mond vernam - was d.it, dat
er allemaal ttheel weinig aan te d.oen viel" omd.at in Ned.erland nu eenmaal
bij ile wet d.e sociale uitkeringen aan de ninimunlonen waren gekoppel-d. en
d.at derhalve als de ¡aininr:mlonen on-Laag gingen automatisch ook d.e sociale

ker

uitkeringen verminiLeren.

I'

Bii het uitspreken van die woorden trok d.e staatssekretaris de ene
keer een hoogst ongelukkig gezicht, 'r¡¡aarmee hi j te kennen scheen te wí1len
geven' dat hij d.tr echt ook niets aan kon iloen, d.e andere keer speeld.e hij
d.e onnozele, die er geen flauw benuf van seheen te hebben, d.at bij d.e wet
vastgestelcie koppelingen via een wetswijziging kunnen word.en losgekoppeld.
Maar zijn gesprekpartners prikten het d.oor hern opgelaten ballonnetje niet
op dát punt d.oor. Ze zeid.en niet: waaromkan er aan die koppeling van de
soeiale uitkeringen aan d.e ¡ninimumlonen volstrekt niet r'¡orden getornd, nee
ze verklaard.en in niet ¡nis te verstane be's¡oordingen, d.at tt heLe uitgangspunt
d.at wil zeggen d.e opvatting dat de minínunlonen d.ienden te word.en
'
verlaagd.,
een ttgodvergeten schand.e'f was.
Daarop kwa,n de heer Van Veen met het afgezaagd.e verhaal over d.e moeilijke ekonomische situatie en d.e zorgen van het bedrijfslevene lraarop de
bijstand.trekkers de vraag steld.en of zij d.an moesten bloeden opdat het de
heren ond.ernemers vat meer voor d.e wind. zou gaan. Ook d.ie vráag liet d.e
heer Van Veen onbeantrrroord.. fnplaats d.aarvan kwa,m hij met een and.er, al
even afgezaagd' verhaal: Itinleverentt lras onvermijd.elijt als men meer werkgelegenheitl witae scheppen. Nad.at de gesprekpartners eerst het begrip ttinleveren" belachelijk had"d.en gemaakt, veegd.en zij vervolgens het sprook"ie van
ttmeer werkgelegenheid.rt van
tafel. Het regend.e opmerkingen in de geest van:
zelf
niet?"
of ttMet dit beleid word.t de werkgelegen"Dat gelooft u toch
heid nog kleiner. I'
Hoewel de twee bijstandtrekkers en d.e maatschappelijk werker in slagvaard.igheid en seherpte nauwelijks voor elkaar onderdeden, kwam d.e scherpste aanval op d.e werkgeversvoorzitter en d.e staatssekretaris toch van de
kant van de maatsehappelijk r,¡erker. t'Deze regering", zo zei lníj, 'rheeft
meer minachting voor het vol-k dan ooit door enige regering aan d.e d.ag is
gelegd.. Zij heeft er ook geen flauw vermoed.en van" wat er onder het volk
leeft en d.e Ka:nerleden die eveneens d.e arnen r^¡illen plukken en d.e rijken
villen ontzien, hebben d.at al ever¡min. Het is bepaald. geen wonder d.at de

-3aktiekomitees cle pan uitrijzen en d.at er steeds meer sprake is van geweld.
De d.ingen zuJ.len hoe langer hoe meer uit d.e klaur¡ lopen...tt
ttMaar d.e sociale uitkeringen zijn nu eennaal aan de nininr¡nlonen gekoppeJ-d.rto kwan d.e staatssekretaris weer.
ttlnleveren? Morgen brengen!", betoogcle cte maatschappelijke werker met
zoveel woorden. t'ALs ùit d.oorgaat, d.an breekt de pleuris uit.tt
ttnog eens met nad.ruk vra"Mag iktt, vroeg één van tle bijstandtrekkersn
gen, wat of tle beicle heren verdienen en r,¡at of zij weL overhouden nad.at ze
hebben ingeleverd.?rl
De heren ded.en er w"ijselijk het zwijgen toe. lfat bleef hun ook anders
over nad.at het klassekarakter van het regeringsbeleid^ zó onclubbel-zinnig
aan d.e kaak r¿as gestelct?
llat buiten beschour¡ing bleef vas de vraag of niet élke regering tte belangen van cle heersend.e klasse behartigt en behartigen moet en of minachting - niet voor t'het volk'r maar voor cle arbeidend.e kLasse of cte niet meer
arbeittencle leden d.aarvan - niet altijd tle regeerders (zowel dle leden van
é6n of and.er kabinet of van d.e zogenaa.mde vol-ksvertegenwoorctiging) heefb
gekenmerkt. Het was d.e enige zvakt,e van het clrietal tLat d.e heren De Graaf
en Van Veen cluchtíg d.e oren'¡raste, Maar zij verkeerden uiteraarcl niet in
cle positie om hun ciie zr¡akte onder het ook te brengen.
Over rrinleverentt gesproken:

Ornd.at Ud.ink niet bekr¡aan genoeg zou zijn, nerd
hij bij OGIII{ tle laan uitgestuurd met een gouden handdruk van t 2.000.000,
een bectrag waarvoor een arbeider met een mod.aal inkomen ongeveer 58 jaar
moet werken. De hartkliniek ttDe Klokkenbergrr weet ook van wanten. De hartspecíalist V.dl. Schaar wercl afgekocht met f 1.000.000, ten¡íjl ook clr, Ðon
Ïûrkash werd ontslagen met behoud van salaris, d.at f 100.000 per maand beilraagt. Daarna werê de heer G.P. van Dijk van het bureau Reuchlin, Ðekker
en partners aangetrokken als nanager. Hij kost dan ook niet zo veeL; maar
t 2.000 per clag. Ja, jao de sterkste schouders zul-len ôe zr¡aarste Lasten
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OOK WTJ HOORDEN TOT DE PAUPERS
Ja, in het dozp behoorde ook ons gezin tot

de patryers,

tot

de annsten

der annen. Dat aas døn ook ëén uan de z'edenen, dnt ùLi 's uínters zonder
ontbt jt nadt eeVtaoL gíngen. op schooL lo,egen oe dan tuee sneden ùrittebrood
en een snee krentebrood pLus een gLas uanne meLk. Nee, erg uonden ttt'i kinderen dat d,et" úarlt utLttebrood behoord.e thuis tot de uitzonderingen, om
oan krentebrood maav, níet te spneken. TVaís aerd ur"ijuel uitsluàtend roggebnood gegeten, uqnt dat uas het goedkoopst.
Goed, er úaren er &ie nog ormey úaren dãn 7')1,i. Díe uoonden dan ook in
de l<azenatteno het tehuí,s 'Ðoor dakLozen. Een Laag bLok, met een zeetaL
hokken, uaæ &ie mensen úoonden, die geen huur konden of wi'Lden betaLen en

due geen nprrnale woning konden læ'ijgen.
Nee, wij fndden nog ueL degeLijk een lruum¡oning. Nou ia, uoring. Het
u)a,e een groot reehthoekíg huís, uerdeeLd in oier uoníngen, ELke uoníng be1)atte een garlg, een huiskøner met ü¡ee bedsted.en en een sehuur uaar ook de
regenhak uae, Vqn aatepLeiding uas nøttturLíjk nog geen sprake. En een zol-
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der uas ez' ook. Die uas uarr de zoLd,er uan d.e buz,en gescheiden d.oot, Latten,
Aangezíen ue thu'i,s met zîn zeuenen u)aren, kon hel; íziet anclers of ez, moest
o9k 2n de gang e? op zolden uorden gesLapen. rn de gang sLí,ep m,n zus. rn
de uinter üqs ?tet daaz' ijaög koud nn -du" wey,d. aLlbs i¡at be'scht)kbaar' ?ia,s
aan ouez'jassen en manteLs bij haan op bed. geLegd., uant d.ekens üaren e? na,tuurLiik nooit geno.eg. Twee iongens -sLdepun
,:n" eân bed.stee en 'ik sLiep met
ëën uar¿ m'n broerties op zoldev,-. ALs de -buoen op zolder kuanen ten¡íi7 w¿j
sLiepen, konden ze ons zo zíen Lðggen. pri.ttacy 7s ueL uat and.ers
"
rn áën uan de andere dríe uôníngen uoonãn ons buurrneísje Eenna.
zij
uas denk i.k een jaar of ,zeÐen oudev, dqn ¿k. Toen ik nog n"ni kleutey, uas
gíng ze uaak met me speLen. 1ok nam ze me ueL mee naar h'et ueiland, aehter
het huis" pLukte madeLdefjes uoov me en u)ees me de steke\baaz,sjes ín d.e
sLoot.
roen ik naqr de grote sehoo| ging - een kLeutey'sehooL was ey uanzeLfsp?ekend^ no-g niet - u)a,a Fenna reeds &ienstrneísje bij een eomnissionaizt 7n
g?anen in de dazpsstraat.
Eén uan de geLíefde,spel,Leties uan de jongens bij ons dn lzet dorp was
het sL_ootiespz'íngen. De boerdezdjen aan d.e d.orþsstz,aat had.d.en aLLemaaL een
nnn of meer brede sLoot tsoor hun huds aan de straat. B¿j het naay sehooL
gaan dg.agde ie elkaar uít" r,/íe dw,fde er o*er &[e sLooi te springen? Ez,
uas a,Ltíid ueL e,en haantie-de-uoorste" die het eerst spron{. De anderen
uoLgden dan uanze-Lf. NatuurLijk ging ey, ueL eens iets mis". 07 je had je
aanloop níet goed genomen, de afstand níet goed geschat of jZ struíkeLde.
Het resuLtaat uas dan natuurLíjk een pa,ar natte uoeten of ben nat pak.
Dat gebeurde ook nii een keer. Na niet de juíste aanloop ie hebben
genomen kuam ¿k tot aan m'n knieën in het uatez,. ts Zomers was dat geen
probLeem" Je spoeLde dan je kousen uit in de sLoot, u)r.ong ze goed. uii en
trok-ze geuoon üeer aan, Ze droogden dan ueL ueer âan je "bunn . Maar toen
uas het wi,nter en ie kon níet de heLe sehooltíjd. met &ie natte kousen bLijoen z'ondlopen. Ik dus naar huis. En dø,ap uoLtrok zícîz het nood,Lot. gr z¡as
geen and.er ,paat kousen ooor me. Het enige uat mrn moeder nog kon opdiepen
üa?en - ueLk een elLende - h¡ee uersehiLLende kousen. De een ?ias re"eht gebreíd en de andere ü¡ee reeht/ü'tee aueyec4tt. Ey' höeþ geen Lieuemoed,eien
ã%rt' ik moest ùie ü'tee oersehíLLende kousen aanty,ekkenr- hoezeer ík me ook
teueerstelde. Líeuer uas het me toen geueest, b)anneey ik heLemaaL in het
uatez' terecht uas gekomen, uant dqr¿ had ik iaar bed. moeten gaarl tot mijn
kLev'en üaren geaassen en gedroogd, Niet naar sehool kunnen gaan tond,}k
a-eL,erg" maar niets kon ín nn'jn ogen zo ez,g zijn aLs met tueeiez,sehiLlende kousen door de dorpsstz,aat naar schooL -te moeten" L[aar er' ltas geen ontkomen aan.
Met Lood in de sehoanen ging ik op pad. GeLukkig u)a?en ez, niet oeeL
m3n9,en op straat. De elLende begon echtey haLuen'tege. Reeds üan üerre ãag
¿k dÃt Fenna bii de corwm)ssíonair ín gyanen bezdg uâs de styaat te schrobben" [nlat nu? wachten tot zii kLaay uas en ,oai binnen gí.ng kon níet. rk
aíst intnev's níet hoe Lang ze bezíg zou zijn en ik zou me aL moeten haasten
om op tí.id op sehooL te zijn. WíjfeLend stond ik daaz, en uist níet wat te
doen. Dat het nu iuíst Fenna moe,st zijn" dte daar bezig uas. Zo maar Langs
haan Lopen, zodat ze nriin sehande zou zöen" uas natuu"i¿jl< onmogelijk" bn
opLos-sing sehoot-me plotseling te bínnen. Het uas weL ni.bt de fiaaiâte opLoesíng" ryaaT het boo-d p-erspektíeüen. Het huís oan d.e eonrníssionaít, Lag
aan de Linkev'kant uan de dorpsstraat, Reehts uqyt d.e straat Lagen d.e y,aiL"s
uan het stoomtrørnmetie en daarachter Lag op d.e hoogte xan l¿et ie nemen bas-

r

tíon een droge greppeL Da?x ongeueer 20 centimeter diep. Ð.íe greppel uas
miin witkomst. ALs ik nu met éën been ín die gneppeL gíng Lopen" dnn zou
lenna niet ku.nnen zien" døt ¿k qnn mtn rechtepbeen een ándere kous had dan
aan mtn Línkerbeen, En zo Liep åk daar aLs Itlanke NeLis Langs îenna" dde
ueL oreemd keek, maøy toch uriendeLdjk groette,
Hoe Ttet oerden op sehooL ís gegaan, bdjuoorbeeLd tíjdens het speeLkuartíen en ueer naar huí.s, daav herinner ¿k me niets meer oay¿. ALLeen
Fenna en míin 'tMqrzke NeL¿s-sholt" staan onwitwísbaar ín wijn geheugen gegrift' zoaLs ook een andere gebeurtenis in nn jn heniwter'ing beuaard is gebLeuen"

vii thuis straatarîn ù)a?en 'is nu weL dtñdeL¿jk. Op aLLe mogeTijke
døt tot uútdrukking" zoa.Ls bíjuoorbeeld kLonrpen dragen op
een schooLfeeetie" omdat er geen geLd uooz, sehoenen was, rnet aan oerjaardagen doen omdat hpt kopen ùan een eadeautje tot de onmogelijkheden behoorde, aLs kínd ín de zomev aL meeheLpen op het Land" uaay, ook je moeder
uerkte, na sehooLtijd ín de moestuin uerken, enz., enz.
Je tnd in de regeL geen qndey,e kLeren dan d'ie ueLke je aan ie fíjf
dtoeg. Op zaterdagaoond uerden &te geuassen" ts nachts gedroogd en op zondagmorgen kon ie dan sehone kLeren aantyekken. Nee, heel uas je ondergoed
Lang niet a,Lt¿id, maar geLukkig kon wiemand dat zien.
Kousen hadden ue in de negeL aLtíid aeL éên paar. l,layen ze in de zomen" aLs het mooí úeev uas, erg stuk, dan was dat ndet zotn probLeem. B¿i
mooí weer Liep je toch de heLe zomer op bLote ooeten. Was het eehter koud,
Dat

mar¿íeren kuan

dnn aas het nrinder mooi, uønt ueelal t)a,s er geen geld om uoL te kopen om
de kousen te stoppen, Dat had tot geooLg, dat onze kousen ueelaL uol met
gaten zaten, Zeker, booen je kLornpen îias aLLes ueL heel. )ok de hieL uerd
zo goed mogeL'ijk heeL gehouden. Iûaar ondey ie uoet uas heeL uaak niets
mee!. ALLeen het stukje oüer je tenen nog. Je zorgde er dus ueL ooon, d.at
je døn níet je klonrpen uittz,ok.
JaøeL, man" uees als kz:nd in het speeLkwartier op het schooLplein je
daar maav eens aLtijd z¡an bewust, In het Ðuur oan het speL uergeet je aLLes" Zo ook ik met als resuLtaat" dat bíi een hayde ren wijn kLonrp uan m'n
ooet uLoog, Dat zou alLemaaL níet ao erg zijn geuteest, uare het níet dnt
tegeLíjk het stukje kous oÐer m'n tenen sehoot, En daay stond ík net een
un'ùiweL geheel ontbLote uoet. Ik besefte meteen de uolLe omuang uan de
raÌnp en uerd LijkbLeek. Het btLdez,end geLach oan de jongens en meísjes uas
aLs een geseLíng en ík had uan sehaarnte ueL onder de stenen pqn het sehoolpLein uyiLLen kmtipen,
Het uas wiet de eerste keer" en het zou ook níet de Laatste keer zijn
dat ik Ðalzttege onze armoe aar¿ sehaænte ten prooí uas.
Natuurlijk, díe sehaønte uooy armoede ben ik ueL ku¿Jt genaakt toen
ik eennaal ooLt¡assen ù)a,s. Iûaar uéL is gebleuen de haat. De haat tegen een
maatsehappii" &ie de omstandígheden sehept waapdoor kinderen aan. dergeLijke pemederúngen worden bLootgesteLd.
En toeh.,., achteraf ben ik bL¿j zotn arrnoedåge jeugd te hebben gehad,
Daardoor uoeL ik nog altíjd de Lotsuerbondenheid met de anmeten der armen.
Zie ík hen aLs soovt uan nrijn soort. ALLeen urie het pauperdom zeLf heeft
gekend ueet lne paqers denken en ÐoeLen" t)eet hoe haat en oerbittering ín
hen uroet, ueet ook dat geen Ðerqpdering hen uoz,dt bespaard. En rwjn jonge
iaten hebben nnj mede geoormd tot wat ík nu ben" en ik zou niet anders

viLLen zíjn.
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llanneer, zoals gezegd. wordt, een half woord a1 genoeg is om de grootste misverstand-en in het leven te roepen, kan men zícln afvvagen r'raar d"e
oorzaak d.aarvan ligt " Ts het bi j een half r,¡oord. gebleven door onzorgvuld.igheid. van de schrijver, d.ie beter meer lüoord.en had kunnen gebruiken, óf
d.oor d.e snelle interpretatie van de lezer, d.ie meent een bekende redenering tegen te komen en zieh aL te zeer haast om d.ie tegen te spreken?
fn d.e diskussie over d.e rol van het I(OR in d,e Poolse stakingen van d.e afgelopen zomer is beid.e het geval. Ik heb in nijn artikel "Van leninist tot
volkstribuunt' d.uidelijk willen maken, d.at het KOR "erin is geslaagd. aanzien onder d.e arbeiders te verwerven en nau\.,re kontakten met hen op te
bounen". De vraag in hoeverre d.e aktiviteiten van het KOR van invloed zijn

geweest op het arbeidersoptred.en kon en r¿iId.e ik niet beantr,¡oord.en" Daarom
heb ik uitd.n:kkelijk in het nidd.en gelaten of de adviezen van het KOR door
de arbeid.ers zijn opgevolgd of niet. t'{ijn konk}usie ging niet verder dan
d.at d^e d.ad.en van d.e stakende arbeid"ers en d.e inrensen van het I(OR op dat moment sa,¡rienvielen. l4isschien is het wat aI te kernachtig gezegdu da+. "het
KOR uitd.rukt wat d.e stakers doen?î , maar ook d.an staat er nog wat anders
d"an dat het I(OR t'min of meere? de spreekbuis van de Poolse arbeid.ers zou
zi.jn, d.us namens d.e stakers zoll spreken"
Het aanzíen van het KOR ond.er d.e arbeid.ers en zijn nauwe kontakten
met hen heb ik geprobeerd. te illustreren d.oor te vertellen van d.e gebeurtenissen in Gdansk in december 1979-januari 1980. Het KOR had. opgeroepen
tot een herdenking van de gedod.e stakers van 19T0-t71, Veel arbeid.ers
nanen d.aaraan d.eel, a1 sproot dat niet d.irekt uit hun materiëIe belangen
voort. L{et akties verd.edigd.en zij d.e initiatiefnemers van de herdenking en
bevezen aldus d.at zij d,eze KOR-leden tot d.e hunnen rekenden. De vrienden
van I'Daad en Gedaehte'f hebben d.e neiging om het KOR en zijn sylrpathisanten
op te vatten als een beweging van louter intellektuelen. Dat is iuist in
zoverre het d.e georganiseerd.e kern van ruim 30 mensen betreft: d.at zijn
praktisch allemaal intellektuelen, d.ie het arbeíd"ersbestaan sl-echts vanuit
d.e verte kennen. lliet over het hoofd. te zien is echter de brede groep van
medewerkers rond.om met nane het I(OR- X-ad. Robotník. Juist door deze groep
kan het KOR zulke nauwe kontakten onderhouden met de arbeid.ers en berichten uit de bed.rijven direkt opnemen in zijn orgaan. Ook Robotnik Wybt'zeza
is geen blad. d.at uitsluitend. door K0R-intelfektuelen word.t uitgegevene zoals "Daad. en GeðachteîÎ schrijft; sa,men met Sorisewicz (Aie a1s "historikusil vermoedelijk geschied.enisleraar is ) zaten onvervalste arbeid.ers als
Lech lÍalesae Anna lrlalentynowicz en And.rzej Gwiazd.a in de red.aktie. De inteJ.lektuelen van het KOR en de arbeid.ers staan dus niet zo geÏsoleerd. van
elkaar als nijn vrienôen van "Daad. en Gedaehte" schijnen te d.enken.
Zo komen $re op Ît tr¿eede punt waarover ik graag konrnentaar zou geven.
De voorstelling die I'Daad en Gedachte" geeft, als zou het KOR een zuivere
intellektuelenbeweging zijn, die dús uit d.e aard der zaak zuiver politieke
hervormingen nastreeft" en als zouden d.e arbeid.ers op een totaal and.er
terrein aktie voeren, na,nelijk de zuivere verdediging van hun belan6çen, is
te eenvoudig. In de Poolse situatie uan dit ogenbLik liggen belangenstrijd
d.oor de arbeiders en politieke hervorming direkt in elkaars verlengd.e. Ik
heb in raijn opstel d.eze stand van zaken geschetst voor r^¡at betreft d.e ont-

-7 wikkeling van de oppositionele intellektuelen; de stakingen van 1970 en
1976 hadden hun ingeprent, d.at d.e arbeid.ers een macht vormden d.ie het regiem werkelijk ond.er d.ruk kon zetten. Bij d.e arbeiders d.iend.en zij dus aan
te sluiten wild.en zii voor hun eigen progran van ild"emokratisering" de
stootkracht zien te krijgen. En za zochten zíi aansluitj.ne bij de konkrete
levensomstandighed.en van de arbeid.ers en d"e boeren, want alleen met d.e
steun die zij kregen d.oor hun akties voor verbeteringen konden zij het regiem verand.eringen van and.ere aard. afclwingen. Zo ook groeid.en d.eze intellektuelen in hun rol- van verded"igers van 'rd.e maatschappijtt tegenover ttd.e
staatfl" irliet voor niets heb iic voor hen d.e term rrvolkstribuun" gebruikt:
iemand d.ie d.e belangen bepleit (zoa1s hij ze opvat ) van een "volkf' l¡aartoe

hij zelf niet behoort.

De andere kant van d.ezelfd"e nredaille is geweest dat de method.en r^¡aaz'mee het regíen de arbeid.ers liet opdraaien voor d.e ekonomische problemen
er d.e oorzaak van Ìraren ctat de arbej.d.ers ook op politieke wijze hun belangen moesten verdedigen. 'f^tranneer d.e vrienden van trDaad en Gedachtett menen,

níet uit pool-s-nationalistische of poLitiek-vrijheidslievend.e motieven ertoe lcra,nen de konmunistische partij aan
te vallen, ond.erschrijf ik d.at ten voll-e. Het signaal- tot d.e stakingen van
1980 r,¡erd. gegeven d.oor spoorvegarbeid.ers in Lublin díe een (geka¡roefl-eerd.e)
\{agon met vlees, bestemd. voor d.e Olynpische Spelen in Moskou, vastlasten
aan d.e rails" Ond.anks het voor d.e hand liggend.e ressentiment is het niet
tot een anti-Russische opstand gekomen zoals in 1968, lliet de Bussen, maar
het vlees was inzet van d.e strijd." De regering probeerde nog krarnpachtig
een scheiding te maken tussen (bespreekbare) ekonomische eisen en (onaanvaardbare) politieke wensen. Zij moest echter zç,¡ichten voor d.e stakersu
die vrije vakbonclen eisten al.s een zekere garantie d.at zij voortaan zond.er
gepest van de autoriteiten voor hun belangen konden opkomen. En juist ín
ile voorbereid.ing van cteze politieke eisen van d.e arbeid.ers heeft het KOR
een belangrijke ro1 gespeeld..
Men kan we1 , zoals tie v¡ienden van ttDaad. en Gedachtetr, van mening
zijn d.at de politieke doeleinden van het KOR en de sociale strijd van de
arbeid.ers niet over één kam kunnen r,¡ord"en geschoren, in het konkrete geval
van d.e vrije vakbonden bleken <le Poolse arbeiders d.aar anders over te denlcen. Laat ik als voorbeeLd daarvan het verhaal aanhalen van Wlatlislarnr Sulecki, mijnwerker uit Gliwiee in Silezië. Suleeki (die in de 50 is) is van
oorsprong allesbehalve een linkse oppositioneel: hij is praktiserend katholiek en kreeg het in 1960 aan de stok met de autoriteiten toen hij
bij een groep hoorde d.ie wilde verhind.eren dat de militie een kruis van
een gebouw trok, Hij heeft 18 jaar in de mijn gelrerkt en daar gezien dat
de partij en d.e vakbond. alleen belang stelden in het delven van zovee]
nogelijk steenkool, zonder te letten op arbeidsomstandigheden of veiligheid. Vooral sind.s het Poolse regiem in de jaren t70 zijn buitenl-andse
leningen l¡"ilde afbetalen met een verhoogde uitvoer van steenkool r^¡erd d.e
d.ruk van het' nidd.enkad.er -inspekteurs en voormannen die allen 1id (moesten)
zijn van d.e partij- op d.e nijnwerlcers steed.s groter. Onder Gierek zijn de
mijnverkers tot cle bestbetaald.e arbeid.ers van Polen gaan behoren; de genicldelde nijnwerker verd.ient twee keer zoveeL als d.e ge\,rone arbeider en
heeft meer faciliteiten. Daar staat eehter tegenover, d,at d.e mijnwerker
over het algemeen genomen korter leeft en a]. op lrO-jarige leeftijd rnet een
verr.roeste gezond.heid, zíþ. In 1!80 begon d.e staking in Silezië ook pas na-
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dat er een ongeluk had. plaatsgevonden"
Sulecki nu, en and.ere nijnwerkers met hem, zag in juni '76 dat arbeid.ers als hi j verd.en vervolgd d.oor d.e nil-itie en de veiligheid.sdienst. De
r:nijnwerkers namen het d.e officiële vakb'ond.en kwalijk, dat zij niets deden
voor d.e arbeiders d"ie door rankune-maatregelen werden getroffen en honger
leden" ttToen het nieuws d.oor Polen de ronde cl.eed.tt , zo verteld.e Sulecki cle
Inteynatt)onaL Sakhayoü Hearings ín d.e Y.S", "dat een onafhar¡keLíik Comité
uoor HuLp a.an de Arbeidey,s (K2R) u gesticht d.oor intellektuelen, geleerd.en,
schrijvers en mensen van goede vi1 o in llarschau r¡ras ontstaan, besloot ik
oruoid.dellijk om met ait Comit6 kontakt op te nemen en zijn aktiviteiten
onder d.e uijnverkers te steunen. 0p advies van iemand. d.ie veel te l-ijden
hacl gehad. van d.e autoriteiten na de werfarbeid.ersstaking in 1970 ging ik
naar Inlarschau. Daar deed ik navraag over het I(OR bij gelovigen in 66n van
de kerken van de hoofd.stad.. En zo raakte itc betrokken in een onafhankelijke
strijd. voor mensenrechten en voor het in ere houden van de werkende bevolking en de demokratie in mijn land", Sulecki begon ervoor te ijveren, d.at
de officiëIe arbeid.swetgeving ook ind.erdaad werd. nageleefd,. Toen d.e direktie van d"e mijn een keer weigerd.e het loon uit te betalen over een dag
waarop de nijnr+erkers wegens een ongeluk niet hadd.en gewerkt, schreef Sulecki een brief ôie werd. afgedrukt in Robotnik. I.{et hulp van kollegaf s
verspreiclde hij dit nunuer in het bed.rijf ; binnen een paar minuten 'was hij
duizend. exemplaren kwijt" Kort d.aarop werd het bed.rag toegekend..
Za waren er nog meer akties" De d.irektie plaatste Sulecki, d.ie inmiadels met anderen in het begin van 19TB een Comité uoor Vrðje Vakbonden bad
opgericht, als hulparbeider o.¡er naar een zeer beroerde post in d.e mijn,
hoewel hij "veteraan-nijnwerkerît 'was. Ook werd. hij in een ploeg geplaatst
waar hij noeilijker met and.ere mijnwerkers in kontakt kon komen. Van de
nijnwerkers van wie bekend was o.at zij met het KOR sympathiseerden doorzocht de militie de kasten in d"e kleedruimten; de sloten ervan werden -favoriete pesterij- volgegoten met lijn. Het was ond.er deze omstand.igheden
alleen maar logisch, dat d.e mijnwerkers'heimel.ijk instemden met d.e eis
voor vrije vakbond"en. Deze zouden successen kunnen behalen zoals durvers
als Sulecki, Switon, Cygan en de hunnen had.d.en geðaan en in staat zijn om
paal en perk te stellen aan de opgeschroefde eisen, d.e willekeur en d.e
pesterijen van partij en d.irektie. En d.at vas niet alleen in de mijnen zo;
Sulecki |treisd.e een beetje d.oor het l-and. voor d.e vrije vakbond.en en de publikatie van Robotndk, zodat ik in staat was ïraar te nemen vat voor een
hard. leven d.e arbeid.ers van alle beroepen leiðen" In Lod.z bijvoorbeeld.
zijn werkende vrouwen lieharnelijk verr,roest op de leeftijd, van 35tt. De afgelopen zomer was in Lod.z de staking van d.e textiel-arbeid.stevs z6 hevigo
dat hun kritiek op d.e ploegendiensten en r¡roonomstandigheden zelfs tot in
de Russisdne Prauda doordrong.
Al-s met d.it voorbeeld. iets d.uid.elijk is geworden, dan is het d.at op
het punt van d.e vrije vakbond.en d.e intellektuelen van het KOR - met na¡ne
via het b3:ad, Robotnik - en de arbeiders we1 degelijk aan é6n front hebben
gestreden. Het optreden van het regiem bracht dat mee. De verd.enking d.ie
de vriend.en van ttDaad. en Geðachtett uitspreken aan het adres van het I(OR,
als zou het nauwelijtçs of geen besef hebben gehad van enige vorm van zelfverded.iging door d.e arbeid.ers is dan ook geheel ten onrechte. Zii zijn teveel uitgegaan van het denkbeeld., dat een beweging van oppositionele intellektuelen pey defin'itie geen idee kan hebben van vat zoiets inhoud.t.

-9Zíj zíen d.aarbij over het hoofd, d.at juist de stakingen van 1970 en 1976
voor deze intellektuelen een duÍd.elijke 1es zijn geweest, Het program van
trmaatschappelijke zelforganisatie[ d.at na r?6 door het KOR r.¡erd. ontwikkeld
was d"an ook mind.er een voorschrift aan o.m. d.e arbeiders hoe te hand.elen,
dan weL een politieke aanpassing d.ie nod.ig r¡ras om d.e bus van d.e zich voltrekkende ont¡¡ihkeling niet te missen
Ik heb nu in rnijn artilcel gezegd, dat het I(OR de bus inderdaad niet
gemist heeft. De regering, d.ie eenzaam aehterbleef, zag dat ook en zette
d.iverse KoR-led"en vast. Op d.e d.ag dat het t'Akkoord. van Gd,anskrt in feite
rond. was eisten de stakers op de Lenín-treyf op de valreep d.e vrijlating
van d.e KOR-led.en en van een MKS-d.elegatie uit ì,Iroclaw" Zíj kregen hun zin;
K0R-arbeid.ers als Edmund. Zadrozynski, cloor de stakers speciaal genoemcl,
lraren a1 eerd.er vrijgelaten 1). Door er met veel nadruk op te lrijzen dat
de macht van d.e stakers deze vrijlatingen heeft belrerkste1lied. en niets
anderso lijken d.e vriend.en van "Daad. en Gedachte" te wilIen benadrukkeno
d.at de arbeid.ers deze zomer aan het stuur zaten en níet het KOR" 11ç hoef
d.aarvan niet te word.en overtuigd.. Het i(OR is echter nog steeds nauw bij de
ontwikkeling van d.e wije vakbonðen betrokken: aclviseur van T,Ialesaf s vakbond. SoLídamose is de hoofd.redakteur van het katholieke b1ad" T'liez en
samen met deze en de CLub uan KathoLíeke InteLLektueLen (eelijkeezind aan
het KOR) protesteerd.e ltralesa tegen verdachtmahingen van d.e Poo1se TV aan
het atlres van Jacek Kuron. Alleen al om die reðen is het belangrijk om in
d.e gaten te houd.en welke verwachtingen het KOR koestert met betrekking tot
met na¡re cie vrije vakbonden. Juist omdat het KOB via zijn b]-.ad, Robotnik
wél aan 6én front met de arbeid.ers heeft gestaan, is het noodzakelijk om
rekening te houd.en met opvattingen zoals ik van Jacek Kuron heb gecíteerd..
Aan d.e hand. van d.e opvattingen van het KOR zor.l men zich een bee1d. ervan
kunnen vormen of d.e bel-angen van de arbeiders en d.e politieke rüensen van
d.e oppositionele intellektuelen ook d.e komende tijd nog zuJ.1en samenvalLen
óf dat een splitsing vanl^¡egen onvermijdelijk is. Met d"e keuze van citaten
d.ie ik heb gebruikt is het ook geen wonder, dat 'fDaad en Gedachtett de bewijzen dat het I(OR and.ere uitgangsposities heeft d.an de arbeiders, "ze1fs"
in nijn stuk gevonden heeft.
Nu het misverstand. tussen d.e vriend.en van t'Daad. en Ged"achte't en nij
naar n:ijn idee grotend.eels is rechtgezel, zal- ik me hier niet aan een ged.etailleerd.e voorspel-Iing wagen. fk wil- hier alleen het vermoeden uitspreken, dat een daadwerkelijk belangenkonflikt tussen arbeid.ers en oppositioneLe intellektuelen nog niet aan de orde is. De arbeid.ers r,racht nog een
lang en taai gevecht ¡iet de regeringo d.ie met handhaving van enige materieIe koncessies toch op d.en duur d.e eigen macht van d.e arbeiders zaL trachten in te perken. Hoer,,re1 het i(OR de bezorgdheid van de regering over d.e
ekonomische toestand. van Polen d.ee1t, zal_ het toch in geen geval afstand
nemen van d.e arbeid.ers omciat het juist d.e maeht van de arbeid.ers is, en
aIIeen die, die d"e garantie bieclt voor een betrekkelijk liberale censuur
en voor de ruinte die t'maatschappelijke zelforganisatie" nod.ig heeft. Pas
als de regering zich definitief heeft neergelegd bij de macht van d.e arbeid.ers is d.e volgend.e fase aangebroken. Het zou echter een soort wond.er zijn
als daar eerst niet cle meest hevige strijd aan zou zijn vooraf gegaan"
I
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Dat er bij d.e d.iskussie over het Poolse KOR, zoals d.ie tot dusver in
ons blad is gevoerd., misverstand.en in het spel zijn, is iets dat wij volmond.ig beamen. \,laav ze vooral te vinden zijn? In d.e bijd.rage "Nogmaals het
KORtf , die op d-e voorafgaande blad.zijd.en staat afgedrukt.
l^lij betwisten niet - en hebben geen ogenbtik betwist * d.at het KOR
aanzien ond.er de Poolse arbeiders geniet. ilij verbazen ons daarover nieto
wij vinden het een vanzelfsprekende zaak, gezien de inspanningen die het
KOR zich heeft getroost ten behoeve van gearresteerd.e stakers of van fa¡niLieled.en van arbeiders, díe in de strijd het slachtoffer zijn geworden van
het gewelddad.ig optreden van leger of politie.
Op d.e vraag "in hoeverre d.e aktiviteíten van het KOR van invloed. zijn
geweest op het arbeidersoptred.entt, alsmede op de vraag ttof d.e adviezen van
het KOR door de arbeiders zijn opgevolgd of nietil zijn wij ternauwernood.
ingegaan en Ì{e hebben tot de vriend. met wie 'r.rij van mening verschillen bepaaId. niet het verwijt gerieht, d.at hij deze vragen in d.eze of gene zin op
and.ere r'rijze zou hebben beantwoord. d.an wij.
trrlaarmee wij ons r¡ét nad.rukkelijk hebben bezig gehoud.en, d.at is net
precies d.atgene vat hij in zrn 'hreerwoord aan ons als zijn konkLusie onderstreept, namelijk d.e opvatting d.at "ð,e daden (door ons gekursiveerd.) van
de stakend.e arbeid.ers en d"e wensen van het KOR.... sa,menvielenl'. D6'â'r en
nergens anders moet het kardinale versehil tussen ons trord'en gezocht. llant
naar onze mening zíjn het niet de daden van d.e arbeiders d.ie samenvielen
met d.e verlangens van het KOR' maar op zijn hoogst sommige van hun eisen
en leuzen. En daar moet dan bovendien nog aan worden toe6¡evoegd, dat het
ook r,rat díe eisen en leuzen betreft slechts om een sehijnbaanr samenvallen
gaat, om d.e eenvoud.ige reden, d.at wanneer twee hetzelfd.e zeggen zij Uepaa1d. nog niet hetzelfd.e bedoelen.
Aan het slot van zijn stukje "nogmaals het KOR" schrijft onze vriend,
d.at rieen daadwerkelijk belangenkonflikt tussen arbeid.ers en oppositionele
intellektuelen (in Polen) nog (kr:rsivering van ons) niet aan de ord.e is".
Zied.aar een uitspraak waarmee wij ons tot op zekere hoogte zeer r^¡el kunnen
verenigen. Want uit d.e desbetreffende woorden en uit hetgeen er nog meer
in die slotalinea r¿ord.t gezegd" valt af te leid.en, d,at d.e schrijver voor de
toekomst, vJ'anneer d.e tegenstelling tussen arbeiders en (thans) oppositioneIe intellektuelen niet langer versluierd. wordt d.oor de politieke onderdrukking van het heersende regiem, een openlijk konflikt tussen de arbeiders
en die intellektuelen voor een reële nogelijkheid houd.t, It{en behoeft er de
besehouwing trZat het K1R aan hetzeLfde front, enz.rt in ons vorige nulrmer
'maar op na te lezen om te konstateren, d.at aan het slot dáárvan een soortgelijke zienswijze vordt verkondigd 1 ).
lfie echter een toekonistig konflikt tussen de Poolse arbeiders en de
nu nog oppositionele Poolse intellektuelen voor een reële mogelijkheid.
houd.t, die komt er niet onderuit d.at hij noet aangeven ÌIaarop een dergelijk perspektief berust. Iíelnu, die basis kan slechts deze zíin" dat het
toekomstige konflikt in beider huidige maatschappelijke positie zit ínge'
bakken. Het toekonstige konflikt valt te voorzien doordat het in feite ook
nu al aanwezig is en alleen maar door de gegeven situatie word"t versluierd"
Men ziet het, zodra er een tipje van de sluier word.t opgelicht; men ziet
het 6ók, t,¡anneer men zich de moeite geeft door d.e niet al te ondoorziehti-
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ge sluier heen te kijken.
Nie¡rand zal kunnen ontkennen, dat verbetering van het levenspeil: sociale wetgeving of betere ¡¡oontoestand.en van betekenis zijn voor d.e arbei-

dende klasse. l4aar meer d.an een eeuw geleden heeft de Engelse textiel-fabrikant, Robert }t¡en al aangetooncl dat d.it alles van minstens zo grote betekenís is voor d.e kapitalisten, aangezien het tot betere arbeid.sprestatie en
hogere prod.uktiviteit voert. 0p een wat later tijd.stip r,¡erd hetzel-fd.e eveneens ged"emonstreerd. d.oor d.e Delftse fabrikant Van l"larken, Maar niemand. zal
toch op grond. d.aarvan will-en belrreren, d"at d.e belangen van arbeid.ers en kapitalisten samenu¿elen? Schijnbaar sl-echts liepen ze para1Iel, in wezen
bleef d.e fund.anentele tegenstelling tussen beiden (alsnede d.e tegenstel-

ling tussen d.e progressieve intellektuelen die voor genoemde verbeteringen stred.en enerzijd.s en d.e arbeid.ers anderzijds) onverzwakt gehandhaafd..
Dat, om een ander voorbeeLd. te geven, zor,rel d.e Algerijnse boeren en hand.werkers áts de bezittende klassen van A1geríje beid.en naar de onafhankelijkheid. van Frankrijk streefd.en in de jaren '50 is onbetwistbaar. I\laar
kan er r.rord.en gezegd., dat ttop dat momenttt (om d.e woorden te gebruiken die
onze vriend. in d.e eerste alinea van zijn weerwoord bezigt) tun r,red.erzijdse belangen sa,nenvielen? Het kan slechts dán wanneer men cle bijkomstigheid. van een tijd.elijk streven (hoe reäel ook overigens) verwart met of
aehterstelt bij de uezenLíjke belangen of de uezenLijke tegenstelling die
juist vaff.¡ege hun totaal and.ere klassepositie van funda¡nentele aard is "
Een arbeider is niet zo maar iemand of iets; d.at wat hij is blijkt juist
uit zíin belangentegenstelling tot alle overige klassen van de samenleving. Het ís niet zo, dat een arbeider nu eens niet en dan of straks r'¡é1
tegengesteld.e belangen heeft ten opzichte der overige klassen, nee die
tegenstelling van belangen liet in zijn arbeider zijn opgesloten. En z6
fund.a.rnenteel is d.eze tegenstelling, d.at zelfs vanneer de door haar gescheiden klassen op een gegeven moment tijd.elijk naar hetzelfd.e streven,
zij d.at nochthans niet op dezelfde wijze doen en evenmin met dezelfde motieven.

rriend schrijft: '?Misschien is het r'rat aJ. te kernachtig gezegd.,
d.at het KOR uitdrukt wat de stakers doen". !¡ij vinden een dergelijke formulering niet 'rte kernachtigrr, maar onjuist. tr^Iat de arbeiders ru-r en dan
(niet eens altiið.) zeøgen of verklaren vertoont - zuiver formeel bekeken enige overeenkomst met datgene wat het KOR verklaart en zegt,. lt{aar ¡,¡at de
arbeid.ers doen heeft een geheel andere inhoud en betekenis of zij zich
daarvan nu wel of niet bewust zijn. Is - r.rat zeker voor d.e meesten van de
arbeiders het aannemelijkst lijkt - het laatste het geval, dan zal de ervaring van d.e klassenstrijd. het hun duid"elijk raaken, bijvoorbeeld wanneer
in de toekomst het konflikt duidelijk tussen hen en d.e Poolse oppositionel-e ínteltektuelen van nu gaat. Maar een tegenstelling waarvan d.e betrokkenen zich nog niet bewust zíjn" houd"t d.aarom toch nog niet op een tegenstellíng te zijn?
Het is om d.eze, hierboven stuk voor str.¡k opgesomde redenen, d.at wij
van mening zíjn, d"at bij eelijktijdig verzet tegen d.e Poolse staat en de
Poolse partij o d.e arbeiders en het KOR niet aan hetzelfd.e front staan en
d.at het KOR níet de spreekbuis van de Poolse arbeid.ers is. En a1s wij zeggen, d.at het KOR niet d"e spreekbuis van de Poolse arbeiders is, d.an bedoelen wij, d.at het KOR níet "uitd.rukt wat d.e arbeiders d.oentt.
In de eerste alinea van zíjn stuk "Nogmaals het KOBrf betoogt onze
vriend., d.at spreekbuis van d.e arbeiders zijn, zoveel wi1 zeggen als nâmens
Onze

-12hen spreken. LiIe menen åat irij zich d.aarin vergist. Iemand kan zeer goed. d.e
spreekbuis van een bepaalde kl-asse zijno zínder namens haar te spreken. Tn
d.e geschied.enis is het meermalen voorgekomen, d.at d.e een of andere schrijver (in het l8e-eeuwse Frankrijk, in het 1Je-eeur.rse Engeland, in het 16eeeurüse Duitsland of in de Lage Landen omstreeks d"ezelfde tijd) d.e pen opn€¡n om tegen uitbuiting en onrecht te protesteren. lr{aar ook onze vriend.
za! zich dat feit toch wel niet aldus voorstellen, dat er op zekere dag
half-verhongerd.e boeren of door d.e katholieke kerk d.an wel de justitie vervolgd.e handverkers bij die goeie man op d.e stoep hebben gestaan met het
verzoek of d.e opdracht om namens hen te protesteren? Nee, d.ergelijke auteurs spraken op eigen gezag. Zii maakten zich, zoals dat heet (en het zit
hem in dat r.¡oordje zdeh)u tot spreekbuís van d.e onderdrukten"
l4en kan onmogelijk namens deze of gene of namens een groep of klasse
spreken zond.er tegelijkertijd. zijn of haar spreekbuis te zijn. I'len kan echter zeer goed. zich tot lnun spreekbuís maken zonder dat men namena hen het
voord. voert. Het KOR d.eed. noch het een, noeh het ander.
Onze uitspraak: het is niet zo, d.at het KOR min of meer de spreekbuis
van d.e arbeid.ers zou zíjn, richtte zich tegen de opvatting, d.at het KOR in
zijn
mond.elinge en schriftelijke
iets zou vertolken of zou
truitdrukkentt, dat het belang vanuiteenzettingen
d,e arbeid.ers a1s het r^rare r^7eerspiege1d.e.
En die opvatting menen wij nog steeds bij onze vriend. te bespeuren.
ùnd.at wij ons hier beperken moeten - ook a1 omd.at wij de diskussie
niet al te veel r,¡il-l-en rekken - signaleren wij, ter verkl-aring lraarom wij
d.at menenu slechts enkele details uit zijn betoog"
De method.en van het regiem u zegt hij, hebben tot gevolg gehad, d.at d.e
arbeiders t'ook op politieke vijze hun bel-angen moesten verded.igentt. Onze
opvatting is het dat de Poolse arbeiders d"at niet hebben getlaan en dat degene d.ie een d.ergelijke mening verkondigt het slachtoffer is van de schijn
d.ie d.aard.oor r¡ord.t veroorzaakt, dat hun optreden politieke gevolgen heeft
gehad, waarvan d.e betekenis overigens hoogst twijfelachtig is" De arbeiders in Polen hebben hun belangen niet op poLl:t'ieke, maar op soedaLe wíize
verd.etligd. en voor hún eis van "vrije vakbond.en" is er een d.irekte sociale
achtergrond. Er liggen aan die eis, zodra zíj hem stellen, materíêle belangen ten grond.slag, trij vloeit regelrecht voort uit d.e omstandigheden van
hun aktien heeft niets van doen rnet het een of andere (politieke) vrijheid.sbeginsel-, zoals tij iret fOn. Nogmaals: als twee hetzelfde zeggen bedoelen zij nog niet hetzeLfd.e.
Onze vriend verhaalt van de Poolse arbeider Sulecki die omtrent zichzelf vertelt, dat hij via het KOR betrokken raakte bij "een on&fhankelijke
strijd. voor mensenrechten en voor het in ere houden van d.e werkend.e bevolking en de demokratie..."" Ervan afgezien, d.at d.e uitspraken en gevoelens
van é"en of zelfs van verscheid.ene arbeiders uiteraard nog niets zeggen omtrent cle arbeid.ersklasse in haar geheel, heeft men hier allerminst te maken met een bevijs d.at het KOR de taal- van d.e arbeiders, of preciezer gesteId., d.e taal van d.eze arbeider, spreekt. Het voorbeeld. toont enkel maar"e
d.at Suleeki ongekeerd de taal van het KOR spreekt. Een formulering a1s d.ie
van "het in ere houd.en van d.e werkende bevolking" is er typisch één zoals
d.ie door d.e rad.ikale intelligentsia worðt gebruikt en striid. voor d"e mensenrechten is ook typiseh iets, dat men in inteltektuele kringen iloet, al
ware het al-leen al omd.at de a.rbeid.ersklasse het d.agelijks net de strijd.
voor haar belangen en voor de rechten, niet van d.e mens maar van de arbeii[er, waarachtig aI druk genoeg heeft. i,traarbij we dan nog maar niet eens in-
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gaan op cle vraag wát voor een arbeíder d.ie Sulecki d.an eigenlijk we1 was
en l¡aar hij d.e kans vand.aan haald.e om tlzotn beetje het land. d.oor te reizen
voor de vrije vakbond.en" en wat of d.ie Sulecki vel bed,oelt met zrn opmerking dat hij zodoend.e lrin staat r¡as waar te nemen wat voor een hard. leven
de arbeid.ers van aLle beroepen leiden't " triist hij als arbeid.er d.at d.an nog
niet? Zo nee, is hij dan wel een arbeiðer?
Een gepensionneerd.e arbeiderl
zal onze vriend. opmerken. Þie blijven het, juist gezien de Poolse verhoudingen en d.e niet florissante omstandighed.en waaronder d.aar ook bejaarde arbeid.ers leven, een zaak vinäen die onduidelijk is. En wij blijven van mening dat net zijn voorbeeldo and.ers d.an onze vriend. meent, allãrnainst d.uid.elijk is geword.en d"at'îop het punt van d.e vríje vakbonden de intellektuelen van het KOR en d.e arbeiders wel d.eeelijk aan één front hebben gestreden'f , I'trat er duidelijk uit r,iordt is heel iets and.ers - iets wat voor ons
vanzelf sprak en r¿at wij niet hebben betwist - nanelijk dat niet alleen
het Kon' maar ook diverse arbeiders (ten onrechte) meenden dat zulks het
geval was. l4aar voor een beoordeling van d.e werkelijke verhoud.ingen en cle
werkelijke situatie komt het er niet op aan wat d.eze of gene arbeid.er of
d.esnood.s álle arbeid.ers menen of meend.en, of rn¡at and.erzij,Is het KOR zich
inbeel-dt. Van belang daarvoor is wat de arbeiders,Coen, zoals het vanzelfsprekend ook van belang is om te weten wat het KOR d.oet.
Over d.at laat;ste zegt onze vriend^: ttDe stakingen van'TO en rT6 had.den de oppositionele intellektuelen ingeprent, dat de arbeiders een maeht
vormd.en d.íe het regiem werkelijk onder druk kon zetten. Bij de arbeiders
diend.en zij d.us aan te sl-uiten 2) wild.en ze voor hun eigen prograJn van de-

mokratisering d.e stootkracht zíen te krijgen."

tr^Iat hier staat ís allerminst d.e beschrijving van een groep intel-lektuelen d.ie op weg is naar het front van de arbeid.ers. Het is een onschrijving van de red.enen t¡aarom åie intell-ektuelen pogingen ond.erna¡ren om de arbeiders aan hún front, d.w.z. aan het front van d.e intellektuelen te kr{jgen" Anders gezegd.: men ziet eruit, dat d.e intellektuelen begonnen te beseffen, d.at zíi d"e arbeid.ers als stoottroep diend.en te gebruiken bij de
striid voor d.e verwezenlijking van de politieke idealen der intelligenisia.
Als d.eze passage van onze vriend" iets bewijst d.an juist d.it, dat d.e arbeid.ers en het KOR aan andeye fronten staan.
Tenslotte nog d"it: a.ls onze vriend ons verwijt, d.at wij het KoR ten
onrechte a1s een zuivere intelLektuelenber,reging zien, dan wijzen wij hem
erop, dat hij in zijn artikel o'Van leninist tot volkstribuuntt voortdurend
over d.e frintellektuel,en van het KORI' spreekt en dat afgezien daarvan met
d.e aannrezigheid van enkele arbeiders ir¡ dat ko¡nraitee of in d-e redaktie van
een KOR+ X-ad. het KOR of die redaktie natuurlijk niet van het intellektuel-enkarakter wordt beroofd. AIs hij ons verwijt aat d.e seheiding tussen intellektuelen d.ie zuiver politieke hervormingen nastreven en arbeiders die
zuiver hun materiëIe bel-angen verd.edigen, ttte eenvoud.igtt is, d"an antwoord.en wij all-ereerst met d.e vraag; wat heet zuiver? In de trn¡eed.e plaats erkennen we graag d.at d.e werkelijkheid. gekompliceerder is d.an onze formule,
maar d.at die gekonpliceerdheid. juist hierin bestaat dat d.e eenvoudige î¡aarheid. overr¡oekert wordt d"oor d.e schijn.
Kortom: onze vriend heeft het ttmisverstandtt tussen hem en ons niet
rechtgezet, zoals hij verond.erstelt. Hij heeft slechts ged.emonstreerd hoezeer hij zowel ons als d.at wat wij voor het wezenlijke in d.e Poolse situa-
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) Oat wij ons tot op zekere hoogte met d.e uitspraak van onze
vriend. kunnen verenigen, spruit hieruit voort, dat wij er onze twijfels over hebben of d.e ontwikkeling in de staatskapital-istische landen z"a zal- zíjn, dat er pers6 altijd éérst een
overwinning van de ttnieuwe (managers)klasseotmoet plaats vinden eer de weg is gebaand. naar definitieve maehtsvorming van
de arbeid.ers. I,,Iaarschijnlijk lijkt dit wel-; een wet van tr{ed.en
en Perzen zoud.en wij het geenszins willen noemen. Maar dat is
iets, dat geheel buiten het ond-erwerp van d.e d.iskussie staat,
d-e wederzijd.se argr.rmentatie niet aantast en d"us buiten beschouwing kan blijven.
e) Wat betekend.e voor het KOR: zích aansluiten bij de arbeiders?
t

Dat het KOR ad.viezen van d.e arbeiders opvolgôe? IVee, het betekende d.at het KOR adviezen aan de arbeid.ers gáf ( zie d.e allereerste alinea van het r,¡eerwoord. van onze vriend ) . Men ziet
het: ook het woortl. ttaansluiting$ heeft een and.ere betekenis
(bedoeline) af naar gelang het b.v" door ons of door het KOR
word.t gebruikt. I"lisverstand kan al d.oor één enkel ¡"¡oord word.en gewekt.
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Minister Albed.a van Sociale Zaken zou graag r.¡i-J-len, dat er "gedragsregelstt werclen vastgesteld, waaraan stakers zich zouden moeten houden in
geval van een arbeid.skonflikt. Noch werkwilligen, noch ttderd.en" die niet
¡ij net konflikt betrokken zijn zoud.en van stakingen hinder mogen ond.ervind.en en de eventuele schad.e aan d.e ekonomie zou volgens de ber¿ind.sman zo
beperkt mogelijk moeten zijn. It{et andere woorden: een soort van afspraak
vooraf, door midd.el waarvan tt stakingswapen tot een zo stomp mogelijk wapen zou word.en gemaakt.
De minister heeft eraan toegevoegdo dat hij voorstand.er is van desbetreffende afspraken tussen werknemers en ond.ernemers in de Stichting van
de Arbeíd." want - zo zegt, hij - een wettelijke beperking van de stakingsvrijheid acht hij uit den boze.
Zitten er d.an, zal men verwonderd vragen, werknemers, d.'w.2" arbeiders, in de Stiehting van de Arbeid.? Nee natuurlj-jk. In de Stiehting van
d.e Arbeid treft men alleen vakbondsbestuurders aan, die zogenaamd de arbei-

d.ers vertegenwoordigen "
Meer d.an 23 iaar geleden sehreef dezelfd.e Albedardie nu minister en
voorstand.er van een stakingscode is, in een proefsehrift waarop hij tot
doctor in de ekonomische wetensehappen promoveerd"erover de vakbeneging een
aantal opmerkelijke uitspraken. Hij zag haar al-s "een bouwsteen van tt bestaand.e maatschappelijk bestel", a1s een met de br:rgerlijke maatschappij
verbond.en instituut ciat niet bereíd. was om te staken, red-en - naar hij uiteenzette - rrrâ,â.ror men vrijwel uitsluitend. nog ttwiL.de" stakingen zag" Dat
een d.ergelijke vakbeweging (en haar afgevaard.igden in de Stichting) best

bereid is het stakingswapen, d.at zij toch naurrelijks wil hanteren, stomp
te maken, mag de bewindsman veilig aannemen. I4aar gelooft hij werkelijk
d.at d.e arbeiciers zich er aan zoud.en (kunnen) storen?

