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Begin naart sprak vice-prernier Den Uyl pp een bijeenkonst van d,e I¡vdA
cleed daar - opnieüü - eêr hartstoehtefijit beroep op cte ENV
oü het verzet tegen tte korting op het ziektegelcl te staften. Dãn UyJ- zei:
",,..Ibrting op rpt aíektegeLd, is oruterrntideLíjk aLs et, moet ttorden ooorkomen dnt dp sosíaLe u¿tke?ingen en het minitmmLoon l)ørl
elkaar uo?den Losgekoppe.Ld en een debgelijke LoskoppeLing daar
ziin urij tegen, ondat zíj betekent dnt -er eân kLasse;;aaæehãwi¡
zal ontataan úaarín uerkenåen qn rríetq¡erkenden tegenotser etTiaar
komen te ztaan. 4ry fu koppeling Tnuden aii ùast. bâár etøan ttíi
ooor! Ðaawoor ziin urii ¿i úit lcabinet gaan zitten.
bezuíní-. T2ngen owermtideliik zíin, dcn gøat heî er om, dat ALs
die bezuíwigíngen zo rechtoaardig nogeLíjk uorden oerdee'[d. Dát ís het beLeíd uart de h)dA. Daan ueneen utíj níet aan te Laten towpn.Daat,om zeg ík tegen dp F.N,v.: troorkom dat de ksdA uordt oenar¡akt en
dat onze éehte tegenetanders in lwn uuístje Lachen. Däárom zeg
ík tegen de !,N.v.: lciik uaar dit op
' uitdraøit; wéêt uaar je me"e
bezíg bentltt
Is Win Kok een nan, d.ie niet weet wat of hij doet? Die indruk hejbbçn
wij nooít van hen gekregen. Integendeel, wij ziji ervan overtuigd, dat
hij
clat heeL goed. weet. trrlaamee I,Iin Kok bezíg is, d.at is: het o"g.ãi""r"r,.1rui
protestakties teneinde ongeorganiseerd.e protestakti,es te voõrkomen. lfin
Kok wil- een protest raarván d.e nadeJ.en bepãrkt blijven, opd.at er vooraL
geen verzet ontstaat r¡aarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Hij is er
op uit nu eenõ in d.eze, d.an weer in gene sektor stakingen rr"i bup""kte, altha11 naurker¡rig vastgestelde duur te prokla,neren opclat ae aräiging'.,."o
eeLiiktiictige stakingen van onbeperkte duur zoveet nogãtíjk zaL rrorden afgevencl. Dat füi-m Kok in deze opzet niet volled.ig slaãgt,- is allesbehaLve
zíin sclnttLd'; het moet ¡¡orden geweten aan d.e onstãndiehãi.á aat uepaaiil;;:
dernemers en d.e rechter hem een spaak in het wiel- ñebben gestoken, zoals
bijvoorbeeld' in het Ï,IaterweggebiecL. VanzeLfsprekend: nadat vice-presittent
De Fbuijff r¡an d.e Amsterd.a¡nse rechtbank de Inãustriebond. FNV een ãtaf.irrg"verbod hatt opgelegd (op verzoek van twaalf netaaLbettrijven) heeft d.e beçus_
te bonct in ctíe bedrijven g66n sta^lcingen uitgeroepen. Éet gevolg is eeuter

- Assen. Hij
in

-2geweest, d.at er wêJ. ttwiLd.e" stakingen zijn geweest,
Tot dusver waren d.e akties van ond.erop nog niet erg omvangrijk. l{aar
het feit dâL, ze zijn uitgebroken heeft d.uidelijk aangetoond hoezeer de sociale spanning is opgelopen. I'Iaar tr'iin Kok naar streeft, is het vermind.eren
van die spanning, d.oor het afblazen van stoom" Anders gezegd: terwijl Den
Uyl het d.oet voorkomen alsof fiin Kok de spanning tussen d.e arbeid.ers en de
PvdA vergroot - een spanning die hieruit voortspruit, d.at in een tijd. van
ekonomische malaise d.e (arbeid.ersvriend.elijke) .myt4ze van d.e FvdA steed.s
rnoeilijker valt te handhaven - is het omgekeerde het geval"
Voor Wim Kok is het vermind.eren van d.ie spanning een kolfje naar zijn
hand.. Niet omd.at d.e FNI' als vakbeweging zo radikaal j.s en zo strijdbaar,
maar juist omd,at ze d.at - gezien haar funktie - níet is en nu ð,e sehdjn op
zieh kan laden, het w61 te zijn"
Hoe parad.oxaal dat ook moge kli-nken, bij het ophouden van d.ie radika1e schijn krijgt d.e F"iÎ.V. steun van d.ezelfd.e zijd.e, die hier en d.aar de
opzet van d.eze vakbeweging d.oet misl-ukken, nan,elijk ðe reehterlijke macht.
Inmers, indien het uitroepen van een bepaald.e staking door de rechter verboden word.t, ilan r+ord.t de rad.ikale schijn van d.e betrokken bond. versterktu
terwijl tegelijkertijd de bond. gevrijwaard" blijft r¡oor afle risiko's (van
financiële en van andere aard.) d.ie aan een staking nu eenmaal zijn verbond.en. Voor de bewuste bond en voor cle vakbeweging brengt een d.ergelijke uita¿
géén
spraak
nad.eLeir mee; voor rt kapitalistisch bed.rijfsleven, voor d.e regering, voor d.e burgerlijke samenleving doemen gevaren op: wat d.e vakbeweging ná zorn vonnis niet meer kan, d.at kunnen de arbeiders'nog altijd wel,
d.at is een sind.s jaar en dag bewezen feit. En hoe groter de spanning, hoe
groter de kans dat de arbeiders het ook zullen doen: z6lf, buiten alle gevestigd.e en traditionele organisaties om"
Maar weet zo?n Den Uy1 d-it allemaal dan niet? i'Tatuurlijk rrel. I.{aar d.e
taak van Den UyI is het om koste wat het kost en hoe ondankbaar dat werk
ook moge vrezen, d.e nythe van d.e PvdA als een zogenaamde ;rtarheiderspartijtt
in stand. te houden. Het past bij d.ie r4ythe om het te d.oen voorkomen alsof
een verzwakking van de PvdA een r¡erzrrakking van d.e arbeidersklasse zou l.rezen en of PvdA en vakbeweging een gemeenschappelijk front behoren te vormen tegen wat Den lJyl. Itonze eehte tegenstanderstt heeft genoemd..
Getuige bepaalde passages in zijn Asser rede doelt Den UyI daarb.ij op
d.e heer I^Iiegel en zijn V.V.D. Al-s Den UyI het over tegenstanders heeft..d.an
heeft hij kennelijk poLítie.ke tegenstand.ers op het oog, Politieke. tegenstand.ers echter zijn partijen of personen, ùe ziCn ond.er bepaald.e omstand.ighed.en niet tesamen-in een reger.ing kunnen bevinden. (nn'Aat betekent
dan tevens: ond.er, ándere omstandighed"en r,¡ó1), De werkelijke tegensteLl-ingen in de sa¡nenleving zijn niet van politieke, maar van maatsehappelijke
aard.; het zijn, geen tegenstellingen tussen partijen, maar tegenstellingen
tussen klasseri, De heersende klasse lacht in haar rnristjel^ranneer de arbeid.end.q klasse wo¡dt verzvakt. Er is geen enkele red.en 't,raarom lliegel of d.e
WD zoud.en lachen ¡^ianneer d.e PvdA en de vakìeweging, zoud.en worden verzwakt.
Eç1 rnan, als werkgèversvoorzitter Chris van Veen heeft uiting gegeven aan
zrJn vrees voor ttEngelse toestand.entl . I:.{aar wat het karakteristieke van de
t'Engelse toestandent' uitmaaktn d.at is dit, d.at de vakber,¡eging ån GrootBrittannië geen greep meer op
d.e arbeiders heeft en dat,daar t,e lande nou
net precies d.át gebeurt, wat 'l'trim Kok voorkomen ¡^ril* t'Engelse toestand.enr',
d,at wil zeggen een d.irekte, onversluierde konfrontatie tussen de twee belangrijkste klassen in de bureerlijke maatschappij
,

-30n clie kLassentegenstelling gaat het, een konflikt tussen beitle r.¡il
a1s zogenaa,nd.e |tarbeid.ersorganisatiet' voorkomen op het moment d.at de zogenae.md.e trpolitieke arbeíd.ersorganisatiett haar glans verloren ziet gaa,n. Men hoeft üraar naar Engeland te kijhen om te weten clat r¡anneer d.it konflikt in hevigheid losbarst, er van een klassentegenstelling
tussen werkenilen en niet¿ lerkend.en als waarvan Den Uyl- heeft gerept, geen
spral<e is. Stakingenr tegen aantasting van d.e levensstand.aard en beclrijfsbezettingen tegen sluitingen, wisselen daar elkaar af en vloeien in elkaar
over. Dat ond.ervinctt mevrourr Thatcher nu, d.at ond.ervond Den Uylrs geestverwant Cal-laghan een paar jaar geleden. Den Uyl zou het morgen. kunnen ondervind.en. De kans d.aarop is des te groter, naarmate hij in zijn toespraken
d.e schijn wekt, d.at ve pas bij d.e z"g. ttloskoppelingtt in een klassemaatschappij verzeíId. rakenn met and.ere r,¡oord.en daar nu níet ín verkeren. Hij
zou d.at eens op een vergaciering van arbeid.ers in Ï^Iaterweg- of lJnondgebied.
moeten komen vertellen inplaats van in de Drentse hoofd.stad aan een aantal
aan d.e partij verknochte kad.erleden. Ì¡trat hen d.an r^¡el overkomen zou? trfellieht iets nog veel onaangena.mers dan zijn partijgenoot/fraktieleider Wim
Meijer in november j.1. op het Ansterd.amse lfuseumplein is overkomen.
cle vakber¡eging
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(Van een Belgisehe med.ewerker)

In tegenstelling tot betogingen, zoals d.ie bijvoorbeeld worden georganiseerd. tegen (kern)bewapening of v66r een rechtvaartiiger wereldn is een
staking iets, dat men zelden of nooit ziet aankomen. Ðe deelnemers of direkt betrokkenen immers zíjn geen kleínburgerlijke intellektueLen - met
so¡ns sJruIpathieke eisen en verlangens - maar arbeid.ers: Jan en Piet net pet
en overall. Is d.e aktie van de intelligentsia goed georganiseercl en d.oorgeans ord.elijk, bij het (eieen) optred.en van d.e arbeíd.ers is díkwijls het
tegenovergesteld.e het geval. Zíi reageren inpulsief op hun probJ-emen en ze
beschikken niet over zoiets wat men een trgenerale staf voor d.e aktiert zou

kunnen noemen.
Vanzelfsprekend. moeten hieraan twee opmerkingen word.en toegevoegcl. In
cle eerste p3-aats zijn er natuurlijk stakingen, die wél- worden georganiseercl d.oor een soort van |tgenerale staftr zoals d.e valcbeweging. Deze echter
za.l bijna ni¡omer eigener beweging hand.elen, meestal slechte tengevolge van
de clruk van ond.erop. Dit soort georganíseerd.e stakingen heeft d.an ook d.e
becloeling on ttï"ild.etf stakingen te voorkomen. In d.e tweede pJ-aats: hoeweL
stakingen van arbeid.ers in d.e regel spontaan uitbreken en een ttonofficieeltt
karakter hebben, kan het gebeuren dat zotn aktie - als d.e intensiteit van
tle sociale konflikten toeneemt - ertoe leidt dat er zoiets ontstaat als
een organisatie in tte beclrijven en tussen de bed.rijven onclertíng, teneinde
de aktie(s) te coördineren en clus sterker te staan.
De geschiedenis leert - zoals nu in Polen - clat clergelijke organisa-

l+

ties van karakter kunnen veranderen, d.at zij, gelijk SoLidarnose, van een
instrument tot verd.ed.iging van d.e arbeid.ersstrijd. tot een instrument tot
verd.ecliging van d.e burgerlijke maatschappij kunnen word.en 1).
Hoe d.it ook zíi" een feit is het, dat een toestand van sehijnbare
rust plotseling kan overgaan in áén d.ie d.oor felle strijd. r^¡ord.t gekenmerkt,
een strijd, die niemand" had voorzien" Stakingen zoals er in april en mei
19TB in België bij de openbare d.iensten zijn geweest, zag niemand aankomen.
Zij had.d.en tot gevolg d.at tiend.uizend.en arbeid.ers uit Brussel, bij gebrek
aan openbaar vervoer, volledig zijn gestrand..
't¡ eg
De moeilijke
ng
van
de inleveri
AI vanaf 197\/75 dateert in België het streven om ten voordele van d.e
bu:rgerij de l-onen van d.e arbeid.ers te verminderen. l¡ien herinnert zich hier

levend.ig d"e ind.ex-manipulaties van d.e d.oor Tind.emans geleid.e regeringen,
vaarmee bijvoorbeeld. de prijs van de aardappelen officieel op 10 frank per
kilo werd. gebrachto ofschoon ze in feite voor het d.ubbele van d.at bedrag
slechts noeilijk te krijgen r/aren. fn dezeJ-fd.e period.e begonnen de bedrijven op grote schaal arbeid.ers en arbeidsters af te d.anken, met de bedoeling met mind.er arbeiders evenveel of zo mogelijk nog meer prod.ukten te maken. Als gevolg hiervan is België in tweeërlei opzicht Europees rekordhoud.er: het heeft het grootste, stijgende aantal r,¡erklozen en de arbeidsprod.uktiviteit vertoont een voortd.urend.e stijging.
Tnmid.del-s vertoont het budget van d.e Belgische overheid een steed.s
toenemend. tekort. De regering moet aan steed.s meer ontslagen of niet door
het bedrijfsleven aangetrokken arbeid.skrachten een werkl-oosheidsuitkering
verstrekken en zij derft bovendien de door hen direkt of vó6r hen door het
bedrijf ingehoud.en bel-astingen. Daar komt d.an nog bij, dat d.e Belgische
staat een steeds grotere finaneiële steun aan het bed.rijfsleven verleent.
Er word.en plannen ontworpen met subsid.iebeôragen die in de niljarden lopen
en vervolgens ook uitgevoerd zoals bijvoorbeeld. ten bate van de scheeps-

bouw, d.e scheepsreparatie, d.e glasnijverheid., de textielind.ustrie en d.e
staalbed.rijven. En voorts krijgt d.e Belgische bourgeoisie d.an nog tal van
and.ere cad.eautjes in de schoot geworpen, zoals een verlichting van de belastingdruk. Daarnaast laat men Ît kankergezwel van de belastingfraude ongestoord" voortwoekeren.

Het resultaat kon uiteraard. slechts zijn d.at de overheid in grote financiëJ.e moeilijkheden raakte. Daar de regering een uitvoerend komr¿itee is
dat d.e belangen van d.e bourgeoisie behartigt, kan het alIeen naar logisch
word.en genoerod dat zij - om uit d.e impasse te geraken - trachtte te snoeien in d.e sociale zekerheid. van ð,e z.g. "welvaartsstaatt'. In dit licht is
het ook niet te verwond.eren dat een man aLs Guy Verhofstadt, die openlijk
d.roomt van het 'l9e-eeuwse vrijheid.sideaal, dat het aan kapitalisten toestond om van kind.erarbeid te profiteren, benoemd r,¡erd tot voorzitter van
de PW, d.e partij waarin de uiterst reehtse Vlaa:nse bourgeoisie haar politiek tehuis vind.t. In period.en vaarin d.e sociale afbraak aan de orde is o
gedijen d.ergelijke oud.erwetse opvattingen nu eenmaal beter dan theorieën
met behulp waarvan cì.e tekorten van de welvaartsstaat kunnen worden aangetoond.
Het is tekenend. voor d.e situatie in België, d.at hier bijvoorbeeld de
horloge- en de autohandel alleen nog maar cle duurðere modellen verkopen
en d.e overige nog niet aan de straatstenen kwijt raken" Hoe kan het anders
in een tijd. waarin d.e arbeid.ersgezinnen hun inkomen voortd.urend. achteruit
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zien

gaan"
De politiek

die de Belgische heersend.e kLasse tot in 1981 voerde was
die van d.e geleid.elijke loondiefstal door nid.äel van de ind.exering zoals
clie in België werd toegepast, Dit systeem toeh kwam er op neer d.at men een
kr^rart van ztn koopkracht tengevolge van d.e infl-atie inboette, ond.er and.ere
d"oord.at d.e belastingschalen niet r,¡erden geindexeerd. hleliswaar stegen de
brutolonen nog wel, maar d.oord.at de belastingd.ruk steed.s groter werd. d.aald.e de koopkracht.

In sorurige takken van het bedrijfsleven zijn ey sinds lpJh bijna geen
loonsverhogingen meer geweest. Hetzelfde geId.t voor ft overheid.spersoneel,
in het bijzonder de staatsambtenaren. En de neiging om brutale looningrepen toe te passen vord.t voortdurend groter. Pogingen om "inleveringrr tot
stand. te brengen bij sornmigs banken, bij een krantenbedrijf a1s d.e Gazet
uan Antuerpen, bij de seheepsreparatiewerven en bij Sidnar lukten soms,
maar botsten ook wel, zoal-s bij Sidnar¡ op een sterke nuur van verzet.
Voor de regering is d.eze brutale inleveringspolitiek dan ook geen genakkelijke zaalr.. Zíi moet terd.ege rekening houden met d.e reaktie van d.e
arbeiders. Terecht wordt door overheid. en ond.ernemerclom gevreesd dat bij
een brutale politiek van loonsvermind.ering (¿efLatie) gerekend moet word.en
op weerstand. van cte arbeid.end.e bevolking, vooral in het ekonomisch zwaar
geteistercLe Wallonië. ¡tet behoeft d.an ook geen verbazing te wekken dat eer
er tot de gewenste sociale afbraak word.t overgegaan, de sociaaldemokratie
naar d.e oppositiebanken r¡ordt verwezen.
I{oelrel de sociaald.emokratie als een d.eel van de burgerlijke sanenleving moet r,¡orden besehouwd., is haar ro1 d.aarin een bijzondere. Via haar
vakbeweging (in België het ABW) beschikt zij over een degelijk uitgebour^¡d.
net van informanten binnen d.e arbeid.ersklasse: haar vrijgestelilen en vertegenwoorctigers in cie bed.rijven. Op die wijze is zij beter dan ¡¡ie ook in
d.e burgerlijke sa,¡menleving op d"e hoogte van eventuele spanningen binnen de
arbeid.ersklasse. Zíi moet ervoor zorgen dat d.eze spanningen worden opgerangen en gekanaliseerd., zodat op d.ie wijze de klassentegenstellingen word.en
geneutraliseerd. Dit kan zij echter all-een naar ind.ien zij beschikt over
een zeker vertrour^ren van de kant van cle arbeiders.
Het beschikken over een anti* lrrreerlijk imago, over d"e sehijn van anti+ fu'gg¡lijkheid, is d.an ook voor de vakberseging een noodzakelijkheid. En
d.aarom kan zij niet t6 ckastiseh tegen cte arbeiders optreden. Eehter aIs
d.e burgerlijke nood. aan d.e man komt zal zij zicb volled.ig voor cle verded"iging van cte burgerlijke sa¡nenleving inzetten. De ervaringen in Duitsland. na 1918 (het optreden van de bloedhond. Noske, de moord. op Liebknecht
en Rosa Lurcerrburg) heb¡en d.at wel bewezen 2).
Het optred.en van de vakbeweging en haar uiteind.elijk positie kiezen
aan de kant van de burgerij, d.at zijn ciingen die onl-osmakelijk met elkaar
verbond.en ziin. Er is hier sprake van een clualisme dat de vakbeweging nauwelijks kan verbergen. Ettelijke vakbond.sbestuurd.ers en ook vakbond.sgedelegeerden in d.e bedrijven zijn clientengevoJ-ge tijdens stakingsakties dan ook
door d.e arbeid.ers weggehoond.. Een frappant voorbeeld î¡aren d.e gevechten
die er verled.en jaar werd.en geleverd. tussen arbeid.ers en vakbond.smensen
bij de Fabrique Nationale in Herstal.
Soms is d.e bind.ing tussen vakbondsleiders aIs Van den End.e en Gillon
en d.e kapitalistenklasse z6 groot, dat de eersten als gevolg daarvan hun
rol als vakbond.sbestuurd.er helemaal vergeten en zij aId.us de kloof tussen
arbeid.ers en vakbeweging op voor d.e burgerij alleizins gevaarlijte wijze
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groter laten word.en. Het voorbeeld van Polen, r^¡aar d.e vakbond. Solidarnosc
het woord. staking uit haar vocabuLair had geschrapt is wat dat betreft erg
d.uid.eliik. TeLkenmate al-s er sociale spanningen ontstonden l/aren d.e "onafhankelijkef'Poolse bond.en nergens te bespeuren, behal-ve dan bij d.e politie"
Als resultaat ontstonden er voor het regiem gevaarlijke stakingsgolven d.ie
tenslotte slechts met bruut geweì-d kond.en word.en inged.ijlct 3)"

Het

BeL gische
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Ðe tegenstelling tussen d.e arbeid.ers en d.e vakbond.en kwan nog eens
d.uid.elijk tot uiting tijd.ens het konflil<t rond. de seheepswerf van Cockerili in Hoboken. Nog ond.er d.e voorgaand"e regering Elskens poogd.e de d.irektie d.oor nidd.el van chantage de arbeid.ers hun prenie aan het eind.e van het
jaar te ontfutselen. Dat mislukte. Toen d.e woedend.e arbeid.ers d.e d.irektiekantoren kort en klein begonnen te slaan ging de werf onmid.delfijk tot d.e
uitbetaling van de premies over.
Toen d.e regering Martens d.e regering Eyskens opvolgde r^rerd. d.e heer
Eyskens daarin minister van ekonomische zaken. "Ur^¡ geld. of uL¡ werktt r^¡as de
leuze llaarmee hij d.e werkende bevolking tegemoet trad. Maar de eis om in
totaal tien proeent van rt loon in te leveren voor staatssteun aan het bed.rijfsleven werd d.oor d.e arbeiders met een donderend ttneett ver\íorpen.
De houding van de vakbonden en van d.e vakbondsafgevaardigd.en was typerend " In de pamfletten d.ie d.oor d.e vakbelreging werd.en verspreid. r'¡erd. de
brutale chantage van Mark Elrskens volledig overgenomen. fn sa,nenwerking
met de d.irektie van d.e genoemd.e scheepswerf en de regering organiseerde de
vakbeweging verscheidene referend.ums. Zij verlangde uiteindelijk een referend.um per post en kond.ígd-e d.aarbij aan dat diegenen die niet aan het referendu.m d.eelna¡ren als voorstand.ers van de voorgesteld.e inlevering zoud.en
word.en besehouwd.. Via chantage en stemvervalsing zou men het resultaat wel

kunnen manipuleren, d.acht men"
Innid.dels was d.e stemming op d.e scheepswerf van Cockerill om te snijden. De arbeiders leefd.en reed.s verscheidene weken in totale onzekerheid
en hun rrroed.e keerd.e zich tegen d.e vakbewegin6¡" De sekretarissen van d.e bond.en d.urfd.en a1 maand.enlang de werf niet meer te betreden" Nu kreeg ook een
d.eeL van d.e vakbond.safgevaard.igd.en op d.e werf het moeilijk.
Vakbeweging en regering l^raren er op uit bij de seheepsr^rerf van CockerilI een precedent te scheppen voor wat betreft d.e hele Belgische arbei-

d.ersklasse en in

d.e eerste plaats vel die van het staal-bedrijf Coekerill-vlieger ging niet op. Liever echter d"an toe te geven en
het bedrij¡ via een kapitaalsinjektie voort te iaten werken en weer rendabel te maken, verklaard.e men het faiJ.liet.
Hoe zeer het gist onðer de Belgische arbeid"ers bleek vervolgens uit
de gebeurtenissen in ÌIalloniëo vooral uit d.e gang van zaken bij d.e staalreus CockeriLl-Sambre. In ê"en week tijds w&ren er in Luik en Charleroi
drie stakingsdagen, waarvan er twee duid.elijk uit de hand. liepen. Een betoging in Brussel liep uit op z'r¡rare rellen en vormd,e d.e aanleid.ing tot een
diskussie tussen l'{athot, topman van d,e Luikse sociaald"emokratiee en een
vertegenwoordiger van het Algeneen Belgisch Verbond van Vakverenigingen"
De laatste stelde d.at men niet ten eeuruigen d.agq heen en l^reer kon blijven
praten en hij voegde eraan toe, d.at de spanning binnen d.e Belgische arbeid.ersklasse bijna ond.raaglijk r'ras geword.en en d.at zij zowat niet meer in
het gareel kon worden gehouden. De snelle opeenvolging van stakingsakties
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-7 Hierop gaf d.e heer lviathot toe, d.at de situatie inderdaad. erg gevaarlijk was en d.at men d.e arbeid.ers zeker niet tot het uiterste moest tergen.
Hii zeí dat op een moment dat d.e regering haar plannen voor sociale afbraak nog bekend. moest maken. Het laat zich denken dat de openbaarmaking
daarvan d.e spanning bepaald niet zal vermind.eren. fntegend.eeLl Het is dan
ook niet zo vervond.erlijk, dat men in so.tlige kringen hoe langer hoe meer
d.e vrees koestert, d.at België een herhaling zal beleven van de grote stakingsbeweging uit d.e winter van 196O op e61.

Toen worstel-d.e het land. eveneens met grote ekonomische moeilijkheden,
d.ie op d.e arbeid.ersklasse werden afgewenteld.. Ogenschijnlijk kwan d.e vakbeweging d.aartegen in verzet d.oor een algemene staking te organiseren. Die
staking leidde tot de va1 van d.e regering en tot d.e vorming van een nieuw
kabinet, waarin de sociaaldemokratie vertegenwoordigd r¿as. Die nieur,¡e regering heeft d.e maatregelen d.ie zoen storm van verontwaardigd verzet hadd.en

uitgelokt tenslotte toch d.oorgevoerd. l+).
Of een herhaling van d.eze feiten zíeln zal- voordoen is natuurlijk onzeker" Het liikt echter duid.elijk dat de huiaige regering de lonen met wel
twintig procent wil vernincleren, uitgesmeerd. over twee jaar. Dat d.aartegen
fel verzet zal rijzen behoeft niet te in¡ord.en betwijfeld., maar het is zeer
de vraag of ciat komend.e verzet evenals destijd.s gekanaliseerd zal kunnen
¡rord.en. De arbeiders zullen nanelijk vast en zeker veel mind.er d.an toen geneigd. ziin zíe]n achter d.e bonden te scharen. ïlie zich, in het kamp van d.e
Belgische burgerij, bezorgd afvraagt of een herhaling van 6O/61 te vermijden zal zijn, zou zich eigenlijk heel iets anders moeten afvragen. Hij zolr
moeten hopen d.at d.e gebeurtenissen van toen zícirr uêL zullen herhalen, omd.at juist in woelige tijden d.e bonden d"e zekerste steun van d.e bourgeoisie
zijn, een steun waarop zij bij haar plannen voor loondiefstal is aangel,rezen. trüat d.e brave burger zou moeten vrezen iso d.at 1960/61 zich niet herha1en zal. ülant d.at zal onherroepelijk betekenen d.at d.e Belgische vaJrbeweging haar greep op d.e arbeid.ers heeft verloren en dat deze zích niet meer
voor háár karretje laten spannen of genoegen nemen met simpel stoom afblazen, zoals in d.e d"agen van André Renard. In dat geval za1 de beweging van
de arbeid.ers d.e arbeid.ersbeweging ovgrspoelen.

Onze opvatting omtrent Solíd.arnosc verschilt van die van onze
Belgische vriend. Naar onze mening is d.eze Poolse vakbeweging
evenals haar rzusterorganisatier in rt westen, altijd. instrument van d.e bestaande, kapitalistische maatschappij geweest.
2) Wij vind.en dat de schrijver van het artikel de pàrtijpolitieke organisatie van d.e sociaald.enokratie en de met haarn hetzij nauw, hetzij wat losser verbonden vakbeweging te veel
over één kam scheert en te weinig oog heeft voor beider toch
rael degelijk verschillende funktie. t{et de wijze waarop hij
d.e taak van d.e vakbeweging schildert kunnen vij grotend.eels
akkoord gaan. I^Iat hij over het hoofd. ziet iso dat de sociaaldemokratische partij,
a1s het voor d.e bourgeoisie moeilijk
rrord.t, veelal niet naar d.e oppositiebanken wordt verwezen. Ze
wordt d.an juist tot regeren geroepen, soms all_één, soms in
een koalitiekabinet. Het voorbeerd van onze Belgische vriend.
(het optreden van Noske in Duitsland.) vornt geen uitzondering
op deze regel. Noskers bazeno d.at waren de ministers van SDp
1
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en USP, l-ater die van de SDP aLléén. En d.e sociaald.emokraten
taregeerd.en
toen Karl en Rosa verd.en afgeslacht. De na-oorõõk
logse problemen van het Britse kapitalisme werden door de Labour Party opgelost, voor d.ie van het ïtal-iaanse kapitalisme
werd.en sociaal-demokraten al-s Pietro }Ienni en fgnazio Silone
ingeschakeld. De ïreg naar een mod.erner kapitalisme werd. in
Frankrijk ingeslagen ond.er Léon Blum" Toen Zwed.en voor een mod.ern kapitatistische aanpak hoosu bevond. niet al1een de sociaald.emokratie zich aan de regering, maar voerd.e d.e vakbeweging zelfs geen oppositie: ze sloot r¡ret het Zr^¡eedse ond.ernemerd.om d.e beroemde klassenvred.e van Saltsjöbad.en. 14"a"w. de
werkelijkheid. is ietr¿at gekompliceerder d.an men uit de schild.ering van onze Selgische vriend zou kunnen afleid"en. fn het
aLgemeen echter treden partij en vakbeveging, die beid.e de
burgerlijke belangen dienen: op versehillende en we1 schijnbaar tegenovergesteld.e wi j ze op. Dat kan dan ald.us omschreven
worcLen, dat d.e partij (med.e) regeert onrLer het mom d.at op d.ie
manier d.e belangen van de zwalchen het beste kunnen word.en gediend en dat de vakbeweging, met soortgelijke smoes schijnbaar tegen d.e regering in het geweer komt.
3) Uet komt ons voor, d.at onze Belgische kameraad. hier een mening over Solid.arnose naar voren brengt, die d.ichter bii ¿e
onze staat en d.ie in ieder geval in strijd. is met d.ie welke
hij in de aanhef van d.it opstet heeft verkond.igd.
)+) Deze - naar ons oordeel juiste - schild.ering houd.t wel in,
dat onze Belgische vriend erkent, d.at de soeiaal-d.emokratie in

Belgiê ook d.e kastanjes voor d.e bourgeoisie uit rt vur:r moest
slepen. De rtsocialistischet' regering van Achilles v.d.. Acker
voerde de maatregelen d.oor die de liberaal-katholieke koali. tieregering voor hem vanwege tt arbeid.ersverzet niet kon verwezenlijken.
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De Poolse primaat Jozef G1emp, het hoofd" van d.e rooms-kathotieke kerk
in Polen, heeft op zond.ag 1)+ maartu op d-e kop af d.rie maanden na het instellen van d.e staat van beleg, een preek gehoud.en in d.e Warschause voorstad Ursus voor 20.000 arbeiders van d.e d.aar gevestigde traktorenfabriek.
In zijn toespraak d.eed aartsbisschop Glemp een klemmend beroep op d.e militaire autoriteiten tot vrijlating van vakbond.sleider Lech 'T,Ialesa"
De voorzitte-r van d.e onder de huid.ige staat van beleg verboden wrije
vakbond Solid.ariteit kan volgens d.e Poolse prinaat een belangrijke ro1 spelen bij et tot stand. brengen van nationale sa¡nenwerking. De kerkvorst legde er vervolgens d.e nad.ruk op, d.at d.e aanwezigheid van trnlalesa in de Poolse
sn.enleving voor niemand. en niets een bedreiging zou vormen.
De werkel-ijke betekenis van Lech hlalesa en van zijn optreden in d.e ka-
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Pool-se maatschappij kan naar onze mening moeilijk beter wórd.en aangegeven d.an met d.eze woord.en, r^¡aaruit zonneklaar blijkt d.at l¡Ialesa
geen reputatj,e als klassestrijd.er heeft opgebouwd, doch zich faam ver.r¡rorven heeft als klassenverzoener. trdalesa r¡ord.t niet beschouwd als een vijand
van d.e in Polen heersend.e orde, integendeel zorrel Jaruzelski eerst als mgr.
Glenp thans beschouwen hem als íemand d.ie mogelijk ðe potentiële vijand.en
van die ord.e met d.e orcle zou kunnen verzoenen. Twee gelijkluidend.e oord.e-

len dus. Ze zijn,
d.e hemel komen

zelfs niet in het geval van mgr. Glenp, allerminst uit

vallen
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De eerste vraag d.ie er ons inzierrs met betrekking tot het banenplan
van minister Den Uyl moet worden gesteld., is niet hoeveel banen dit plan
nu werkelijk op zal leveren, maar wat er in feite net dit plan wordt beoogd. Het antwoord. sehijnt nogal sinpel te zijn en voor de hand. te liggen:
de regering vi1 arbeid.splaatsen oftewel- werkgelegenheid scheppen en welu
volgens sornmigen om d.e r.¡erkloosheid. terug te dringen, volgens anderen om
haar nind.er snel te laten toenemen. Dat lijkt afd.oend.e, maar slechts d.án,
wanneer men er zich gé6n rekenschap van geeft, wat onder uez,kgeLegenheid.
moet vord.en verstaan.
Werkgelegenheid. is allerninst d,e gelegenheid tot r,¡erken, d.e gelegenheid. tot het verriehten van arbeid. zondey meez1" Het is een gelegenheid. tiie
word.t gebod.en l,Ianneer degene d.ie haar bied.t van d.e te verrichten arbeid
voord.eel trekt. Meer dan honrlerdvijftie jaar geled.en, in de jaren 12O van
d.e vorige eeuw, schreef de innid.dels totaal in vergetelheid geraakte Brit-

se ekonoom Thomas Hod.gskin:
t'.., A.en een arbeider is het sLeehts dan toegestaan om te arbeíden" uanneer híi met zíjn arbedd níet enkeL datgene reproduceert
uat fu)i zeLf gebruíkt of konsumeert en daarnee zíchzeLf, dat uíL
zeggen ztn avbeidskraeht ín stand houdt en/of ueruwLgt., ma.qx' u)anneer hí'i er bouendien Ðoor zoz,gt dat aLs geuoLg uan de produktíe
aL het kapitaal dat de kapítalist daaz,in lzeeft gestokei met redeLijke u¡inst tez,ugkeent" . . tl
I,Ierkgelegenheid., zo wist met and.ere woord.en llod.gskin a1, is er dan,
wanneer het werk in kl¡estie winst oplevert aan d.e ondernemer; werkgelegenheid is er niet' wanneer d.ie vinstmogelijkheid. ontbreekt. Banen scheppen
geen winstmogelijkheden, het is orogekeerd: r,¡instmogeJ-ijkhed.en scheppen banen' Îfat overigens nog niet zeggen wil, dat ied.ere nogelijkheid. tot vergroting van de r^¡inst automatisch tot een vermeerdering van het aantal arbeid.splaatsen Ieid.t. Wanneer de winstmogelijkhed.en kl-einer r^¡orden neemt d.e
verkgelegenheíd" onherroepelijk af ; 'r¡¡anneeï de winstmogelijkhed.en groter
word.en hangt het van een aantal omstandigheden af of de werkgelegenheid

za\

toenemen"
Ind.ien d.e wínstmogelijkheden

kleiner worden dan vel ontbreken spreekt
van een ekonomische krisis en een ekonomische krisis leidt tot werkloosheid. Maar het is natuurtijlc niet zo, dat men een einde aan d.e krisis

men

10zou kunnen maken door opheffing van d"e werkloosheid.. Ekonomische processen
omkeez'baar,. Dat is dezer d.agen ook nog eens nad.rukkelijic erkencl
d.oor de Nijneegse professor Ritzen die één van d.e voornaamste med.e-ontr,¡erpers van het banenplan is geweest. l{aar a1s de fil-osofie daarachter niet d.eze is, d.at uitbreid.ing van het aantal- banen tot omkeer van d.e honjunktuur
zal leid.en, wat is d.e filosofie achter het banenplan d.an r,¡á1?
0p d.onderdag 1 1 februari is een d"iskussienota van de ninister voor sociale zaken en werkgeJ-egenheirì" onCerwerp van gesprek geweest tussen overheid., werkgevers en vakbondsvertegenwoord.igers. In de loop van d.at gesprek
heeft de heer Van Veen, de voorzitter van het Verbond van i'Teclerland.se Ond.ernemers, niet voor d.e eerste keer trouwens, te kennen gegeven d.at hij
- d.at wil zeggen het Nederlandse bedrijfsleven - aan het banenplan geen enkele behoefte had.. Dat was, en niet voor het eerst d.an" een volstrekt begrijpel-ijke reaktie. Het bed.rijfsleven is niet en zeker niet in de eerste
plaats ín banen geinteresseerd., maar in het aantrekken van d.e konjunkturir.
liet streven van d.e ond.ernemers is op winst gericht, op winst clie behaald
kan word.en bij een gunstige konkuruentiepositie. Zijn d.e voor"waard.en voor
het maken van winst aanwezig, d-an kémen de banen er ook zond.er plan van de
regering; zijn d.ie voorr¿aard.en er niet, ilan helpt ook het mooiste regeringsplan het bedrijfsleven geen sikkepit; d.an komen d.e banen er niet omôat men van een ond.ernemer of een onderneming nu eenmaal niet kan vergen,
d.at er een arbeider of arbeidster in dienst word.t genomen zond.er ôat dit
d.e ond.ernemer of ond.erneming voord.eel oplevert.
Natuurlijk, ïranneer er een arbeid.er aan een machine wordt gézet,
dan produceert d.ie arbeider waren, die bij verkoop mê'er opleveren d.an de
loonson d.ie de ondernemer aan de arbeid.er moet betalen pJus d.e overige produktiekosten (per stuk). Daarom is het bij de kapitalistische produktie nu
net precies begonnen. lolaar d.at voordeel (voor d.e ond.ernemer) wordt twijfelachtig bij ongunstige konjunkt,uur. Dan na.melijk gaan d.e produktiekosten en
d.aarmee de konkurrentiepositie van een bedrijf een grote ro1. spelen. De
prod.ukten r"¡ord.en aIleen d.án verkocht wanneer ze goedkoper zijn d.an dezeLfd.e prod.ukten van de konkurrent en om goedkopere prod.ukten te kunnen leveren moet d.e ond.ernemer technische verbeteringen invoeren, nieur'¡e machines
aanschaffen waard.oor m6ór produkten in d.ezeifd.e tijd., beter nog: meer prod.ukten in rcind.er tijd. d.an eerst kunnen word.en vervaardigd. Dit alles is op
papier bijzond.er eenvoud.ig, maar in d.e praktijk kunnen zich problemen voordoen en zullen zich vroeg of laat problemen voord.oen.
Voor nieuwe machines immers zijn investeringen vereist, moet d.erhalve
kapitaal r¿ord.en geakkumuleerd " AIs gevolg van die akkr:mulatie kan welisl,Iaar een grotere hoeveelheid" winst word.en gemaakt, maar tegelijkertij¿ is
er sprake van een voor d.e ond.ernemer buitengel¡oon onaangename en verontrustende tend.ens: de winst neemt na,:nelijk af ín uerhouding tot het in het bedrijf geinvesteerd.e kapitaal,
Aangezien wij hier niet over de aan het kapitalisme eigen konjunktuurbeweging schrijven en eveneens ¡t ontstaan van de met het dalend. winstpereentage sa.menhangend"e krisis buiten beschouwing rnoeten laten om ons tot
het banenplan te beperken, volstaan we ermee het volgende op te merken:
bij gunstige konjunktuur zijn er allerlei tegentendensen d.ie de d.aling van
het r¿instpercentage - d"e d.aling van d.e uinstüoet - afremmen; bij ongunstige konjunktuur ís er sprake van een d.usd.anige d"aling van d.e winstvoet, dat
d.e lust om te ínvesteren verdwijnt en ied.ere kapitaalsakkumulatie tot stilstand r"¡ord.t gebracht. Pas bij konjunktuuromsfag is d.aarvan r,¡ed.erom sprake
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en eerst d"an ook ontstaat rn¡etlerom de behoefte aan arbeid.skracht.
l'{et het bovenstaand.e hebben wij traehten aan te tonen, d.at d.oor niddel van geen enkel plan banen in tt bedrijfsleven kunnen word.en gecreëerd-.
Dit des te mind.er, aangezien bij ongunstige konjunktuur eventueel d"oor d.e
overheid. gebod.en investeringsmogelijt<heaen of faciliteiten,
d.oor ond.ernemers niet zullen worden gebruikt om arbeid.skracht aan te trekken, d.och integendeel besteed zu]len word.en voor d.e aanschaf van kostenbesparend.e nieuwigheäen, zoals bijvoorbeeld. "chips".
l4isschien zal men l¡illen opmerken, d.at met het zogenaamde banenplan
in d.e allereerste plaats banen in d.e overheid-ssektor moeten norden geschaoen. De opnerking is juist en zij voert ons naar het feit, dat banen in d.e
overheid.ssektor bijna zonder uitzond.ering banen in d.e d.ienstverlenend.e sektor zijno een sektor d.erhalve waarin géén waren r,¡ord.en geprod.uceerd., De
voor dergelijke banen vereiste loonsom is afkomstig uit het overheidsbud.get en de overheid verkrijgt haar geldmiddelen óf door belastingheffing 6f
door lening. fn beid.e gevallen echter gaat het d"aarbij om geid" d.at elders
- d..r^r.2. in d.e prod"uktiesfeer - verkregen is aIs gevolg van een produktie
d.ie reeds heeft plaats gevonden d.an r,¡el nog moet word.en verkregen bij toekomstige produktie. Dat geld word.t d.erhalve niet opnieuw in d.e produktie
gestoken, draagt niet bij tot vergroting van het ekonomisch potentieel of
verbetering van d.e konkurrentiepositie van het bedrijfsleven. Er zijn d.oor
de aanwend.ing van d.at geId. voor overheidsbanen in die sektor we1 mind.er
werklozenr maar er verandert niets aan d.e situatie, dat steed.s meer mensen
betaald moeten r,¡ord"en uit winsten d.ie d.oor steed.s ninder prodtLcerenden moeten L¡orden opgebracht. Daarmee r¡rordt een situatie in d.e hand. gewerkt, d.ie
eld.ers - lraar d.ientengevolge een grotere nood.zaak tot rationalisering:s¡
bezuiniging ontstaat - tot nieur,¡e r¡erkloosheid. leidt.
De opstelLers van het banenplan houden er wel rekening mee d.at nieuwe
arbeidsplaatsen hier tot, verlies van arbeidsplaatsen gind.s zal voeren. Ze
becijferen echter dat er d.oor hun plan meer arbeid.splaatsen gewonnen zullen
word.en d.an verloren zullen gaan. Zelfs wanneer die becijfering zou kloppen
d.an nog verand.ert er niets aan het feit, d.at d.e overheidsgelden die uit d.e
teruglopende prod.uktie moeten komen níet onbeperkt zijn, d.at er aan rt Þanen scheppen d.oor d.e overheid des te sneller een grens wordt gesteld. naar
mate er mêêr geId. voor op tafel moet komen. De vervanging van produktieve
arbeid. door improduktieve arbeid (en zo kan het effekt van het banenplan
omschreven word.en) d.raagt niet bij tot een oplossing van d.e kapitalistisehe moeilijkheden. Het tegend.eel is r,¡aar zoud.en r,¡e r,¡iIIen zeggen.
t
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een Belgische med.ewerker aan. Zijn
d.e tweed.e maal- binnen betrekkel-ijk

en Gedachtett treft men een opstel van
bijdrage was aI in ons bezit toen voor
korte tijd. d.e 1^Iaalse staalarbeid.ers in

Brussel betoogd.en tegen het beleicl van de Belgische regering met betrekd.e staal-industrie. Zoa1s iedereen weet is deze betoging zo moge-
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nog meer uit d.e hand. van d.e organisatoren gelopen dan de eerste. Onze
Belgische vriend, die zich op d.e dag van de betoging (dinsdag 16 rnaart) te
Brussel bevond., heeft ons de d.aaropvolgende woensdag telefonisch op d.e
hoogte gesteld. van d.e situatie zoals d.ie zich na d.e voltooiing van zijn artikel ontwikkelde.
Omtrent d.e gevechten tussen de staalarbeid"ers en d.e rijkswaeht verteld.e hij,
d.at d.e hand.havers van de openbare ttord.ett tegen d.e woed"end.e arbeid.ers maar slechtl^¡aren opgewassen. In d"e buurt van de in het stadseentrum
gelegen Botanische Tuin werd. d"e rijkswacht niet alleen door d.e met ijzeren
staven bewapende arbeid"ers achtervolgd., maar ook '?besehotentt met behulp
van d.oor hen vervaard.igd.e katapults. A1s prrrjektielen dienden - men had. bepaald" niet voor niets met staalarbeídey,s te d.oen - zware ijzeren bouten en
moeren. Bovendien hadden de staalarbeid.ers ttkraaiepotent' vervaard.igd d.ie
ze kwistig .op de r,reg strooid.en wanneer politievoertuigen oprukten"
Dat de arbeiders behoorlijk van zich af wisten te slaan blijkt ook
hieruitu d.at de Belgische media aa;n het eind"e van d.e dag bekend. moesten
maken d.at er Í¡â.ar eventjes 1B)+ rijkswaehters gewond. rraren, waarvan twee
ernstig. Ernstig gewond werd ook een Joegoslavische gastarbeider, die bij
een uitwijkmanoeuwre van d.e betogers d.oor een ballustrad.e r+erd gedrukt en
d.ientengevolge vele meters omlaag viet op een zieh ald.aar bevindend" wegd.ek.
Zo hij zou komen te overlijden, aldus onze Belgische vriend, zal de toch
al tot grote hoogte gestegen sociale spanning stellig nog verd.er toenemen.
Afgezien van d.e gevechten in d.e hoofdstad, is er op vele plaatsen in
België sprake van proletariseh ve::zet. Dat beperkt zich inmid.d.els al- niet

tot het ekonomisch z.waar geteisterde I¡tral1onië alleen. Op maand.ag 15
er een "lrildeil staking in d.e kolenmijn van l,traterschei in Belgisch Linburg; in Antwerpen lag d.e eerste d.agen van d.e bewuste week de haven totaal plat en uit and.ere delen van Vlaand.eren werd.en spontane akties
geneld. l). fn Luik zijn arbeid.ers tt partijgebouw van d.e liberalen binnenged.rongen. Er werd.en dossiers vernietigd. eer ze er weer uit konden worden
verd.reven. Elders in Wallonië zijn op een gegeven moment tivliegende stakingspikettentf gevormd, n i e t op initiatief van de vakbeweging uiteraard.. Op een gegeven moment trachtte een minister in llivelle (tlijvel) Ae
opgewonden gemoederen van de arbeiders te sussen, maar Ît resultaat beantr^roord.d.e allerminst aan d.e bedoelingen: juist
tijd.ens de aanr¿ezigheid. van
d"e bewind.sman in één der plaatselijke fabrieken brak d.aar een spontane staking uit.
meer

maart lras

Volgens onze Belgisehe vriend. heeft het verzet van d.e arbeid.ersbevolking er reed.s toe geleid., d.at de regering het aanvankelijke bezuinigingsplan aanzienlijk heeft moeten bijstellen, d.¡,r.2. terugschroeven. 0p een
bijeenkomst in Dendermonde heeft een lokaal- politikus van de Chr. Volkspartij verkl-aard, dat d.e huidige regering het naar zijn gevoel hooguit tot
juJ.i zou kunnen bolverken. Een liberale krant a\s Het Laatste Niew¡s heeft
met grote instenming nedling gemaakt van het uiterst genatigd.e optreden
van d.e Belgische vakbeweging. Ì,.{aar juist a1s gevolg van d.ie gematigctheid
zijn de gebeurtenissen in een stroomversnelling geraakt.

t) 0p het tijdstip dat hij

ons

nadere bijzond.erheden geven.

belde, kon onze vriend
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nog geen
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ECIìT?

Een verkiezingsuitslag zegt soms weinig of niets omtrent d.e politieke
kLeur van een na die verkiezingen optred.ende regering. llen behoeft maar te
denken aan wat er gebeurde nadat ín 19TT de Nederlandse PvdA een aanzienlijke zetelwinst boekte en d.aarmee in het parlement veruit de grootste van
alle frakties kreeg. i{et regerende kabinet dat door d.e voorman van de Partij van de Arbeid. werd. geIeid., moest plaats maken voor een kabinet, dat op
de christen-d.emokraten en l-iberalen steund.e.
l{aar als verkiezingsuitslagen sams niets zeggen over d.e kLeur van een
regering, ze zeggen nooít wat over haar politieke koez.s. Er zijn in GrootBrittannië sed.ert het einde van d.e tweede wereldoorlog diverse Labor¡r;kabinetten opgetreden. Ze voerd.en een politiek d.ie, op d.e keper besehouwd., nauwelijks verschild.e van de politiek der conservatieven, Ongekeerd. hebbãn de
eonservatieve kabinetten in Engeland. een politiek gevoerd. die nauwelijks
afweek van d.ie van Labour. En zoals het in Engeland. is gegaant zo heeft
men het ook elders kunnen zien. In d.e Verenigd.e Staten bijvoorbeeld. maakte
het niet veel verschÍf of nu de Democraten d.an r,¡el de Republikeinen in het
l^Iitte Huis zeteld"en. In Zwed.en werd.en na. zorn veertig jaãr de sociaaldenokraten opgevolgd door politici van een and.ere kleurr :naar in tt regeringsbeLeitl heeft niemand ingrijpende vijzigingen kunnen konstateren. 'üIãt lTeãerland. betreft: er zijn natuurlijk nuanceverschillen, om maar te zr.rijgen van
de verschillen in stijl tussen een man als Romme en d.e oude Drees, tussen
Van Agt en Den Uyl of tussen d.e oude De Gaay Fortman en Jan Terlouv" Er is
tussen hen vooral een verschil in aartpak, een verschil in benaderíng.
fn het verled.en - men moet om het ond.erscheid goed te zien zeker tot
v66r de eerste wereldoorlog teruggaan - rnras dat anders. Toen 'r¡ras er tussen
d.e d.iverse politieke partijen uéL een duidelijk ond.erscheid., toen kwa,nen
er in het parlement belangrijke politieke .rraagstukken aan de orcleo toen
werd. d.aar een politíeke stri¿d gestreden. Dat d.it nu niet meer zo is lco¡rrt
hierd.oor, da{ in het verled.en waarop wij d.oelen de burgerLíjke d.enokratie
nog moest word.en voltooid.. fn d.e strijd. om d.ie burgerlijke d.emokratie waren zaken al's aLgemeen kóesz,eeht" uy,ouuenkiesz,eeht" soeiale uetgeuingu koLoniaLísme" openbaar ondezuijs en noem naar op d.ingen waar d.e tägenoíãr erkaar staand.e klassen in de sarnenleving stuk voor stuk op eigen wijze bij
betrokken 'hraren, d.e arbeid.ersklasse niei mind.er dan d"e heersend.e klasse omd.at.d.e bungerLíike emaneípatie van d.e arbeid.ers nog allesbehal-ve lras veroY9r9. Ît Ging in die dagen om de dnriehtöng van de burgerl-ijke maatsehappii."Nad.at zij eenmaal- r^¡as ingericht ging hãt a1len nog maar om beheer.
Bii d.it alles kwam nog, d.at na d.e voltooiing van de burgerlijke demo*
Icratie d-e werkeLdjke tegenstelling tussen ae artãi¿ersklasse en d.e heersende klasse pas in vo1le scherpte aan d.e dag trad. Die tegenstelling was van
soci-aLe aard en niet van politieke. ooor àit alles boetten enerzijd.s de politieke vraagstukken aan'betekenis in en aan d.e and.ere kant r,rerd wat er
van d.e politiek d.an nog enigszins restte zo sterk d.oor d.e maatschappelijke
tegensteJ-lingen overschad.uwd.o d.at d.e arbeid.ersklasse (maar zij niei-al1een)
ied-ere echte belangstelling in d.e politiek verloor. In burgu"fi¡t" kringen
noemt men clat apathie" l.{en kan het verschijnsel ook op een and.ere ¡nanier
besehrijven: d.e arbeid.ersklasse toont zich hoe langer ñoe onverschilliger
voor wat de heersende klasse beroert
Tegelijk met d.eze ontr.¡ikkeling d.oet zich een antlere voor: omd.at de po-
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vraagstukken aan betekenis hebben ingeboet (en steeds verd,er aan
betekenis inboeten), wortlen d.e verschillen tussen d.e politieke partijen
steeds geringer en onduid.elijker" Onlangs werd tijd.ens een fom¡ndiskussie,
rr¡aaraan ook de heer !'triegel- deelna¡n, aan d.eze d"e vraag gesteld." r.rat hij r.rel
in een zogenaa^mcl tinationaal" kabinet zag, d.v.z. een kabinet waarin vier
partijen vertegenwoordigd. zouden zijn "inplaats vari de d.rie d.ie nu a1 veehtend. over straat rollen". lliegel antwoordd.e een kabinet al-s hem voor ogen
zweefde we1 d.egelijk vcor mogelijk 'te houden. I.Iaar hij gine niet in op het
feit, d.at de vraagsteller uitging van een tr:taal verkeerde voorstelling.
De zogenaanrd.e gevechten tussen d.e huid.ige partijen of tussen d.e huid.ige rninisters zijn schíjngeuechten. Voor zover er nog (enige) strijd wordt
gevoerd. is het een strijd over bijzaken, over details. Vroeger, toen er
we1 d.egelijk fe1 getwist werd. over hoofd.zaken, zijn er niettenin een paar
maal z.g. ttnationalett kabinetten geweest. l,let andere r,¡oord"en: als de vorming daarvan niet belet rn¡erd door belangrijke geschilpunten, waarom zouden
de volstrekt ónbelangrijke d.an een beletsel vormen?
Het gevolg van atles wat uij hierboven hebben beschreven is een '?afkeer van de politiekrr, een I'politieke onversehilligheid.r?" d.ie d-aarin tot
uíting komt, dat er een steeds groter percentage van d"e kiesgerechtigd.en
niet meer naar de stembus gaat, Zij vormt ¡uat r,¡el t'de zwijgende minderheid."
wordt genoemd. Bij Ae jongste statenverkiezingen was d.eze zvijgend.e minderheid zo groot, dat zij procentueel even talrijk bteek als de aanhang van
het C.D"A. Uiteraard rn¡issel-t haar grootte bij iedere verkiezing, rnaar de
tend"ens is onmiskenbaar: zij groeit en niet alfeen in ltred"er1and..
In wederom een tv-uitzend.ing konstateerde staatssekretaris Hedy d.'çAneona, d.at die nind.erheid. blj.jkbaar genakkelijk afstand d.eed van het kiesrecht en zij vroeg zich af , of d.e strijd. d.aarvoor d.an als zinloos werd. beschoui{d.. Een d.uid.elijk antwoorrL kwam er in d.j-e uitzend.ing niet, al- bleek
d.aar wel d.at verscheid.ene aanwezigen datgene wat zieh in d.e z.g. politieke
arena afspeelt wel voor gezien hiel-den, Ons ant¡¡oord op de vraag van mevrouw d.tAncona luid.t, d.at strij¿ voor het kiesrecht destijds, toen de burgerlijke denokratie nog moest worden bevochten, zin had maar d.at d.e maatschappelijke problenaen van nu niet meer via het stembiljet kunnen worden
opgelost. In feite is het d.át r.¡at ook d.oor d.ie zwijgende minderheid. wordt
gezegd.. Ze maakt r¿el-iswaar geen hokje op het stembil-jet rood., maar ze laat
we1 degelijk van haar kijk op d.e dingen blijken. Ze zwijgt in feite hele-

litieke

maal

niet.

Dat is nu ir:nid.d.els en eindelijk ook d.oor sommige burgerlijke journalj.sten ontd.ekt. Yoor het eerst is - na d.e jongste statenverkiezingen - de
zwijgend.e mind.erheid. serieus genomen. Ze is, zo rrerd gezegd, uit het stemlokaal weggebleven omd.at ze voor d.e zich aandienende partijen geen alternatief had.. IIaar wegblijven is een vorm van kritiek op d.e politiek.
fnd.erd.aadt zo menen wij ook. l.{aar als d.it zo r,¡ordt opgevat, dat een
and.ere politielc wél een alternatíef zou kunnen bieden, clan zijn wij het er
niet mee eens om tr¡ee red.enen. I,Íij gelovenu op grond. van al Ît bovenstaande" niet aan d"e nrogelijkheid van een politiek alternatief en wij geloven
bovendien, d.at zo men er niettemin één zou vindenu c1e zwijgende minderheid.
zou blijven bestaan en blijven groeien omd.at haar lcritiek - of ze zich er
nu bernn¡st van is of niet - van maatschappelijke aard is en steed.s d.uideliiker een maatschappelijk karakter aan zal nemen. De poLitíeke strijd heeft
zijn tijd gehad, de maatsch"pp"!!!f1-::Iii3 komt steeds meer aan de orde.
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t 50.--; C.H. te A. f 100.--; A"v.d..H. te li. f60.--; 4.1.v.
t 100.--; G.K" te L. f 30,--; J.K. te Z. f 25.--; T"d.J" te
A. .f 50.--; A.v"d.l4. te N. f i00.--; A.v.d.l'Ï. te U" f 35.--; IrI.l.{. te D.
f 25.--; K"P. te D. Í 32,16; E.T. te N. 125.--; N.V. te U. f 50.--; B.v"IrI.
te N. f 25,--; M.J"I{. te A. f \0.--; c.R.v.d"},f. te L. f 25"--; H.A.D. te
L. f 2O.--. Totaa]-- f 792,16.
J.W.D. te A.
d..H. te d..H.

Allen hartelijk dank, En laten zij, aie voor ttit jaar nog geen bijtlrage
hebben overgemaakt, ctit verzuim meteen herstellen.
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