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Indien de PooLse vakbewegíng "So1.ídariteit'î zich min of rneer zou rreten aan te passen aan de omstancligheden zoals die na de opheffing of zo
rnen wil gedeeLteLijke opheffing van de oorlogstoestand ín het land
[egerzen
zijn, dan zou uitgerekend deze verboden organísatie r¡eL eens de nieuwã
vakbeweging kunnen worden, die het nilitaíre bewind bereíd is Èoe te staan.
P1t iq ongeveer de stràkkíng van een intervier¿ van het Frans e d.agbLad :ìLibératdon'¡ met de Poolse sociologe Jadwíga Staniszkís" in de herfsr van her
vorige jaar reeds gepubLiceerd maar ïiraarvan wij eeist dezer dagen kennis
hebben genomen.
De r¿oorden waarín wij deze strekking zojuist hebben samengevat zijn
niet die van Jadwiga Staniszkis zeLf. llet onãe formuleríng toorãt uer, rãg
aangeduid, díe "So1ídariteitl?mogelíjkerwijze zou kunneo gaã.r. I¡at Jadwigá
Staníszkís daarentegen aanduidt, is de weg die naar haar neníng "SoLi¡lari-

teit'rzou moeten
daan. z,ij p1eit
vooreendergelijke ontwíkkeling; zij waarschurvt voor en zíj keert zich tegen datgeãe wât zíj defi*
níeert aLs 'teen star vasthouden ann begínseLen uðl sentimente\e oueíuegingenr'" In een kompromis met het regiem âíet zíj de beste kansen voor de illegaaL opererende vakbe¡n¡eging. Het is onze overtuiging d.at een dergel-íjke
mening aLleen maar een weerspiegel-ing ís van dargená rãt ,i"h ín r,reitetí3theid.aL bezíg ís te voLtrekken. I.lat naar de vorm en zonder enige trvíjfål
ook in haar bewustzijn niet meer is dan een aanbeveLíng, niet sLechti in
het openbaar geuit, maar ook onder vier ogen verstrek¿ aan iemand als Bujak tot r¡iens adviseurs zij behoort l), i; in feite de weergave van een
zích steeds duídelijker aftekenende reaLíteit" i.lie oplettend toezíet kan
niet anders lconkluderen dan dat mevrout"T Staniszkis datgene \dat, onvermijdelijlc lijkt als w e n s e 1 Íj k h e i d verr¡oordr.
l) rn het

ber,uuste intervierv deelt Jadwíga staniszkís mee ð,at ze
haar opvattin6¡en rnet Bujak heeft besproken.

-2Antt'roordend op de vragen van Libëration komt mevrouw Staniszkís te
spreken over de situatie zoals díe in Polen bestond in mei en juni van het
vorige jaar. llet rvas de tijd rvaarin Bujak en een aantal andere ondergerlo*
ken l-eiders van '?So1ídariteitf in een brief aan Jaruzelski hun bereiãfrui¿
toü -samenÌùerlcing toonden. t'ALs men;î" zegt JadrÀriga Staniszkis , iîtoen op een
sez'ieuze wöize had onderhandeLd, zoud.ei de kansen op een koinpromis grotez,
zíin geweest dan nu.t' Ze verklaart vervolgens ¿at Ulide partïjenr cI.v.z.
de iLlegale vakber¡eging en heË -r'.u'-1ítaire ber¿ind zich steàds vãster in hun
eigen positie en opvaLting hebben vastgebeten, dat de band tussen
riteit" en de Poolse bevolking hoe langer hoe neer tot een mythe is"Solidageworden en dat het dagelijks leven r¡oor strijcl geen perspektíef neer bíeãt. Om
die reden verlangt zij, dat men de nieuwe-vakbonden van het ber,rind - die
naurvelijks ieËs voorstellen - niet langer boycot, maar er zich bij aansluit om er zich van te bedienen en er zijn sternpel" op te drukken. ,,itre moete.nt'" zegt ze' 'îzoüeeL mogeLiik gebnudk maken oan de mogelijkhed.en dde d.e
nieuue door het reg'iem toegestane stz,uktuyen ons bíed.en"".. Zbnd.ey een Cez,geLíike taktíek z'iskeren udj dat onze kz,acht wordt ueggeuretei.,,
" geeft, dat het regiern"ánrnogeli.lk zal kunI'Iie zích er rekenschap van
nen blijven vasthouden aan een beleid, daE ándere valcbonden de plaats van
e'Solidariteitt' dienen in t,e nemen en dat
anderzijds "Solidariteii', onmogelijk een positie zal kunnen blijven innemen die deze
vakbewegíng tot ãen
gevangene maakt
¡tde í.deoLogische houdaËgene
rrrat
mevrou¡u
Staniszkis
ding uan het K7R't--van
heefr gãnoemd, die begrijpt ûraaron zij er äo.r.rt.r"r,
overtuigd lijkt,
dat er voor îlsoLidaritãiË"- geen andere lceus is dan die
werke door haar wordt aangegevene een keus clie, zien wij rt goed, d.oor ie'rnand als Lech l,Ialesa iruniddels al gemaakt
is 2)
Staniszkis
heeft
volkomen
gelijk
wanneer zij er nadrukkelijlc
-Jadwiga
op wijst, dat konstrukËíes die geen rekeñing houden mer dá maarschappelijke realiteit geen enkele levensvatbaarheid hebben en dat de leí.däi" ',rãr,
het I{OR rvat dat betreft er illusies op na houden. I{ij onderschrijven eveneens haar zienswíjze, dat de ondergrondse leiders .ran utsolidarit.eit" zoals
Bujak en de inmiddels gearresteerdã Frasyniuk 'tin poLitieke teimenn aan de
toekornst van hun beweging denken ofschoon hun de mbgelijkheid om een politieke roL te spelen juisi ontbreekt en zij zich binnen áulke naur^re grenzen
moeten bewegen ín het huídige Polen dat hun níets anders overblijft dan er
rtromantísehe ziensuíizenrt
op tr t,e houden. Ben dergelijke kritiek van JadI'Iiga Staniszkis kan slechts êén betekenis hebben: ãi: ri.jsr de leiders van
"solidariteit" er op, dat de onverbiddellijke werü.elijtneia geen ruimte
Laat voor hun ¡nrensen en dromen" Ook in Polen zaL rJ.e.raËbeweging niet dat
zíjn wat mogelijk de leiders voor ogen stond en wensteno maar de leiders
zullen" al hun voorstellingen ten spijt, datgene zijn wat de ber,øeging
van
hen maakt.

2) tlierop zou L{alesa hebben kunnen doelen, toen hij aan een versLaggever van de sunday Tdmes verklaarde, dat hLj tíjde's z?n
internering na de l3e december eBt nieu¡¡á opvatti.ngei ontwíkkelde. (Sunday Times van 9 januari t9g3)"
=======-=====
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Bovenstaande vraag krøaur bij ons op na Lezing van een Íntervier¡ in het
weekbLad De fí.id van l8 februari j.1. Het onderwerp van het ber¿uste vraaggesprek was praktiseh hetzelfde als dat $raarover het op l3 februarí ging
ín zijn TV-programma De Achterkant'oan het geLdjk" naneLijk het funktione-

ren van de demokratie, de vraag in hoeverre meerderheidsbeslissingen kunnen worden opgelegd aan mínderheden die het daar vol-strekt niet mee eens
zijn en in hoeverre onder zulke omstandigheden burgerlijke ongehoorzaaaheid gerechtvaardigd Ís.
lfat ons in het stuk in De Tijd níet minder opviel dan bij het kijken
naar de TV-uitzending: l.Iarcel van Dam gaat bij het stellen van vragen en
bij het plaatsen van kanttekeningen zonder meer uit van d e demokratíe,

datwil zeggenvaneen ab s t r ak t e

demokratieo

die inwerkelijk-

heid niet bestaat en nimmer heeft bestaan. Hij heeft het in zijn gesprelc
met tÌdee redakteuren van het genoemde weekbLad rn¡el iswaar over ttkLassenstriidtt - r^raarover aanstonds meer - maar hij zwijgt erover dat er van klas-

senstrijd slechts sprake is in een kLassensamenleving en daË hranneer er
in een kLassensamenleving sprake is van datgene ríat men u'demokratiett pleegt
te noemenr het steevast gaat om de demokratie van de heersende kLasse l),
I
t Is niet toevallig dat allerhande groepen die met de machË van deze
heersende klasse en met de bestaande orde in botsing komen hoe langer hoe
vaker verkondigen, dat de rechtsorde van de heersers niet de hunne is. Inplaats van deze bekende leuze zouden bijvoorbeeLd ook strijdende arbeíders,
die met eigen stakíngs- of sÈrijdkomnitees duideLijk afstand van de bestaande demokratie en haar organen nemen, op hun beurt, - met een kleine varíant - de overheden kunnen toevoegens r\n) demokratie ðs de onze niet.tl
I,lant of zij zich daarvan nu ber,rust zijn of niet, hun pralctijk bewijst, rlat
ernaastde bur I er 1 ij ke demokratiedie indiverse landenheerst,
ooknog zoiets al"s de arb e íd e r s d emokr a t i e bestaat, ook
al treft men deze nog nergens ter wereld aan. Voor r¿ie zich van het onderscheid tussen de burgerlijke demokratie en de arbeídersdenrokratie geen rekenschap gaf waren de vragen van Marcel van Dam (rae doeLen op het tv-prograrrra) spits en zinnig. Voor r¡ie zieh daar wél rekenschap van gaf veiloren ze herhaaldelijk iedere zín of betekenis. Dat was, bij clit onclerwerp,
de grote zwakte, die voorheen bij De Aeltterkant oarL het geLijk niet aan de
dag was getreden. Het ging ditrnaaL om de achterkant van een b e p a a 1 d
geLijk' dat alleen maar een gelijk was zoLang men zich stil-zwijgãnd op de

bodem van de

burgerLijke demokratie pLaatste,
Dat I'farcel van Dam dat z'eLf. doet is voor ons aan geen enkele twijfeL

l)

ieder werkeLíjk of voorgewend misverstand bij voorbaat uit
te sluiten, verklaren wij hier nadrukkelijk dat wij zowel de
westerse samenLeving als die weLke ín oost-Europa, china of
cuba bestaat voor een kl-assensamenleving houden en dat de afwezigheid van de burgerLijke demokratie aLdaar allerminst wil
zeggen dat men er geen heersende klasse aan zou treffen.
om

-4onderhevig. [rlaar de redakteuren van De Tijd t'em aan het woord laten, daar
zegt híj:
ttlk uord buitengeuoon onrustög uan de gz.ote y,ust uaarrnee iedev,een doet aLsof en niets aan de izand í,s. Een protest hier,, een
aetíe daar" maay uey,der níets. Men díent dn de Kamey, moties ín"
spreekt er schande uan i.n afuacVttdng Lran de uoLgende maatregel.
Ik ooorzie dat tt helemaaL tnísloopt, Gz,ote gy,oepen menlen, '0ooraL de ongrijpbare groep die niet geonganíseez,d is" u o e L je
geüoon in optband komen" Ik uil geen onhei'Lsprofeet zijn" maar
aLs je het mij oraagt: het Loopt h e L e m a a L n ¿ s " ALs
de onduideLijke gyoep die de meeste kLappen optsanç1t in actie
komt""" Ik uoonzíe ehaos" }pstand" I,lissch¿en gebeurt en níets"
maar het gist".. Je h.ebt mensen die TLun 'ltuur níet betalen" ALs
zoiets nou eens een oLiet;Lek zou t,)orden" dart sta je. uolstrekt
machteloos" daano kun je níets tegen doen" Eén Ltuuyueígeraar kun
je uít zi,jn huis zetten" Maar tíendt¿ízenden" daaz, kun je níets
tegen doen. En dat ís rng maar een onsehuldig ooorbeeLd, dat is
aeiníg geueLddadíg, maar ook dàt saort acties ís op tiL. We ueet
wat de uonk uas die de opstand onder ongeo?galtíseerde bow¡uakkers ín L966 deed erploderen? Er uas iets met oakantíezegeLs, en
íneens uas het in Amsterdøn dngenLang bijna burgeroonlog" De TeLegraaf uerd ín elkaar gegooid" stz,aten uerden opgebroken" " Maar
kun jíj aehteraf uitLeggen uat e!, pneeöes gebeuz,de? Dat ueet níemand" Ik ü o e L dnt er iets broeit; dat uoéL ik geuoon. Míssehíen dþ¿jft het ouer, md.az1 wtssehíen gebeurt het ook morgen.
Ik heb preeies hetzeLfde geooeL aLs ín het midden Ðan de janen
zestig" Iúaay dan net. dit uersehiL dnt er toen een g e n e r a t i e uas die op een uat ongebnuikeLijke maniey tsan zieh deed
hoz,en; nu is het een k L a s a e n s t r ij d en dat is aanzienLí.jk gettaanLijker,".. ,Ie zdet in de heLe samenLetsing een tendens naar ontbínding".. MLin grootste zorg ís dat zo aeinig nensen evoüer denken zoaLs ik. Dat niemand díe zorg heeft. Ik ben
kemeLijk de eníge die het ziet. ..rl
Tot zover Ì4arcel van Dam, die in dit vraaggesprek ook nog verklaarÈ,
dat ttLubbers geesten uit de fles haaLt dt e hij ey, níet meer ín kan kz,ijgentt en die voorts te verstaan geeft, dat hij van heÈ parl"ement geen hoge
Pet op heeft" Op een vraag van de verslag¡¡evers of de chaos die hij voorziet als een soort burgeroorlog moet r,rorden opgevat antwoordt hij bevestigend. l'{aar als éên ding duidelijk is dan wel dit, dat }larcel van Darn over
een eventuele burgeroorlog n i e t praat vanuit heË standpunt van de arbeidersklasse of vanuit het gezichtsveld van de arbeidersdemokratie. Idaar
híj zich zorgen over maakt, ãat is het zonder wrijving of incídenten funktioneren van de besÈáánde uraatschappij en de bestáãnde orde.
Dat hij tegenover die maatschappij en tegenover die orde uíterst hritisch staat kan niet betwist worden. r.taar zijn kritiek is een kritiek op
basis van die bestaande naatschappij zeLf.. iÍarcel van Dam is de meest radikale woordvoerder of êên van de radikaalsËe ¡+oordvoerders van de officiille,
datwiL zeggende burg er I ij ke oppositie. Dar zíjnbliknierverder reikt dan de burgerlijke horizon blijkt onder neer uit zijn vrees voor
ongrijpbare' ongeorganiseerde groepen, uit tt feit dat hij niãttegenstaande zijn bittere kriciek op het parlement toch besLisr niát voor ã.n anti-

-5parLementariär wíl rvorden gehouclen, uit tt feit ook dat hij rvel felle kritíek op zrn eigen partij en haar Kamerfraktie heeft, maar geen ogenblik op
de gedachte komt dat al hetgeen hij aan die beiden kritiseert een regelrecht gevolg is van haar burgerlijk rìrezen. Indien het misschien waar mag
zijn dat hij verder kíjkt dan de meeste vertegenwoordigers van de burger:
líjke samenleving, qtat er voorbij díe samenleving of achter die samenleving opdoemt ziet hij niet. En hij mag dan weLi-sv¡aar de verschijnseLen dÍe
hij waarneemt als een klassenstríjd definiären, hij geeft er geen ogenblík
bLijk van dat hij rt klassenkarakÈer van de samenleving r¡raarneemt. Een belangrijke - ín het tv-programr$a gestelde - vraag als: hoe demokratisch is
de demokratie? kan hij dan ook, naar hij zelf heeft coegegevenu nieÈ beantwoorden. Híj schijnt ín de verste verte niet t,e beseffen, dat, men die bet^rust,evraag aLleenmaarmet een t e g env r aa g beantv¡oordenkan:
I{eLke demokratie bedoelt u, meneer Van Dam? Bn hoe demokratisch voor wie?
I,ùat zegt u? Begríjpt u de bedoeling van deze tegenvragen niet? Daarvan had.den we aL zol n vermoeden.
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Onze Lezers zuLLen zich ongetwijfeld nog wel herinneren, dat wij in
de loop van tt vorige jaar uitvoeríg aandacht hebben besteed aan r,üat algemeen en terecht werd aangeduÍd a1s tde krisís vane of binnen de PvdAr. Ons
betoog kwam in het kort hierop neer, dat deze rkrisisr voortsproot uit het
verschil tussen schijn en wezen.
Evenals de vooroorlogse S"D.A.P., lraarvan zÍj de direkte erfgename is,
s c h ij n t de Partij van de Arbeid bíj uitstek de vertegenr4roordigster
van de arbeidende klasse te zijn. l4aar evenal-s die S.D.A"P. en evenals de
Vrijzinnig Demokratische Bond van voor de oorLog, rlraarvan zij eveneens de
direkte erfgename is, funktioneert de pvdA i n rr e z e n aLs een radikale bur ger 1, ij ke ber,regíng, díekanwordenbeschouwdals de exponent van het moderne kapitaLisme.
ZoLang dit wezen verborgen blijft,
min of meer verborgen blijft, achter de zorgvuldíg gehandhaafde schijn behoeven de politiekã lcopstukken van
de PvdA zich ¡^reiníg zorgen te maken. Zodra echter, door welke ãmstandígheden ook, de sehone schijn verbleekt worden de krisisverschijnselen ziãtrt-

baar.

dat laatste is sprake ger{eest nadat in de zomer van l98l tt tweede kabinet-Van Agt rvas gevormd, bestaande uit minísters van het CDA, D r66
en de PvdA' Dat er ook vertegenwoordígers van de Partij van de Arbeid tot
de regering toetraden úras een logísch gevoLg van wat wij zojuist aLs haar
$7 e z e n hebben aangeduid" Dat er van meet af aan binnen de partij ook
stemmen opgingen die zich tegen regeríngsdeeLname verzetten, r¡ras een al
even logisch gevolg van de s c h ij r , waardoor zowel binnen aLs buiten
de partij niet r,reinigen werden en rnorden verblind.
Toen tt tweede kabinet-Van Agt, rraaraan de taak was toebedeeLd de beVan

-6langen van tt kapitalisme in krisistijd te behartigen, de ene impopulaíre,
dat ruil zeggen tegen de belangen der arbeiders geríchte, maatre¡¡el na de
andere in heË vooruitzicht stelde I ), nam in de Partij van de Arbeid ,le
krítiek op de regeringsdeelname voortdurend toe. \/el-en zull"en zich ongetwijfeld de televisie-opnamen herinneren die toonden hoe het PvdA-itamerl-id
Elske ter Veld in de ene politieke vergadering na de anclere in het naun
werd gedreven door v¡oedende of teleurgestelde arbeidel:s,. di.e de koers van
"hun" bewindslieden aLs Ðen tlyl-, Van Thijn en ancleren niet meer lconden en
wílden volgen en voor wie de "social-istischeo'schijn plotseling hras tüeggeval1en.
Deze ont¡,¡ikkeling leídde ertoe dat de PvdA bíj cle Starenverkíezingen
van 1982 een verpletterende nederla.ag leedo r,¡el-ke haar stel-Lig nog lang
za1 heugen. Doch van die nederlaag ruist de partij zich í.n bijzond.er korte
tijd volledig te herstel-len nadat haar ministers niet al te lang na deze
Statenverkiezingen hun ontsLag hadden aangeboden. Dat herstel l.,an naar onze mening maar op éên manier worden verklaarci: het blote feít van dat ontslag werd door de traditionele k-iezers van de PvciA aldus geinterpreteerd,
dat de arbeidersvÍjandige koers van het kabinet de zogenaarnd "socialistíschett ber,¡indslieden tenslotte toch. te gortíg was ger+orden.
I^Iat er gebeurde kr¿am hierop neer, <lat de schijn gered r,rerd dc¡or rle
sclrijn. De kiezers die vonden, d.at rteen minister uan de htdA niet ín het
bewuste kabinet kon zíttentt, dachten dat I'hun" mínisters dat uíteindelijk
ook hadden gevonden. l4aar daü léék all-een maar zo doordat zíj, om een ge..
heel ándere reden, hun ont.slag aa.nboden. De rninisters vonden dât ze best
met het CDA en met D 166 konden regeren. i.{aar ze hadden inmiddels ontdekt,
dat minister-president Van Agt dat niet vond. De PvclA-minist,ers ryílden van
het begin af aan niets anders dantthet tt¡eede kabínet-Van Agt een eerLíjke
kans geüen". De heer Van Agt zelf was daar aLlerminst op .rit. Langzaam en
zeket r¡erkte hij de ministers van cle PvdA eruít. Deze van hun kant zagen
geen enkele reden l¡raarom de regerende koalitie uít elkaar zou valLen, afge*
zien dan de duidelijke tegenwerking van de premier.
Begin februari publiceerde rt weekblad "VriJ IVedey\and' een groot interview met de heer Van Agt, rvaarin deze te kennen gaf dat hij zijn tweede
kabinet (met PvdÀ en D ?66) ninnner had zíen zítten en dat de lop"r naar de
WD al uitlag nog eer dit kabinet tot stand kwam" I{ebben cle voormannen van
de PvdA na de publíkatie van dat íntervierv georotesteerd en om het hardst
geroepen, dat zij hun portefeuill-es ter besehikking stelden omdat z íj
Ìtensten te breken met Van ,Agt? I'Ielnee, ze verlclaarden triomfanËelijlc,, bij
monde van de heer Ed van Thijn, dat de heer Van Agt net deze rvoorden beves-'
tígde wat zíj al voortdurend hadden betoogd, r,u*åtijt dat h íj met hen
v¡enste te breken en niet omgekeerd.
hlie de PvdA beschouwt als een "socíalistische" partij of op ztn minst
a1s een "arbeiderspartij"' za1- het zonderlíng toeschijnen, dat tret geens-.
zíns háãr mínisters !üaren díe de breuk ín het twee<lã kabinet-Van Agt veroorzaakten, I,Iie daarentegen oog heeft voor het nezentijk b u r g e r I

)

willen hiermee geenszins zeggen dat andere kabinetten een
andere taak hadden. redere regering dient de belangen van de
heersende kLasse. Dat geldt voor 't kabineÈ-Ðen uyl niet nrinder dan voor het kabinet*r/an Agt-lliegel of het kabinet dat <te
heer Lubbers heeft gevormd.
I,le

-71 ij k karakt,er van de z,g, Partij van de Arbeid zaL daar niet zo ver\¡ronderd over zijn,
r'laar, zo zat men wellicht vragerr, als de PvdA ín r¿ezen een burgerlíjke partij is, üraarom lvilde de heer Van Agt dan zo nodig van haar belrindsLieden af? Iiet antwoord luidt, dat de PvdA het kapitalisme van rnorgen vertegenwoordígt, het CDA - en zeker het door Van Agt geLeide CDA - daarenËegen het kapitalísme van gisteren. Ðat feit vormL de oorzaak van een poLitiek konflikt, waarbij noch "socialistische beginselen", noch de belangen
van de arbeiders een rol hebben gespeeld.

OP HET
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Dezer dagen Lazen we in een krant vüeer eens de zoveelste ontboezeming
r,raarin de gebruíkelijke tol v¡erd betaald aan de hardnekl.;.ige myÈhe omtrent
de mei-gebeurtenissen van l968 in Frankrijk. Het rlras r,üeer het oude liedje:
voor de klassenstrijd van 9 miLjoen tr'ranse arbeiders had de journaList in
kwestie geen enkel oog, de ietr¿at tumultueuse knokpartijen tussen de Parijse politíe en de studenten van de Parijse unive.rsiteít, die ?de verbeelding aan de machtt wílden heLpen rrerden rde z,iteeLende z,euoLte uan 1-9681
genoemd. In de ber,ruste ontboezeming werd overigens die tritselende revoltel bepaaLd niet overschat. Terecht: naast de strijd van de Franse arbeíders die de fabrieken bezetten was de puur polítieke aktie van de studenten nauhrelijks van betekenis. En het is volkomen juíst, dat de deelnemers
aan het studententumult naderhand tin grote meey,derheöd het caruièrenad
kozenî zoaLs in het bewuste krantenstukje werd vermeLd. De schrijver nag
" geen oog hebben gehad voor nat zíeh in de bedrijven en in bepaalde
dan wel
industriegebieden van Frankrijk afspeeldee voor rvat de studentenrevolte in
feite betekende gaf híj blijk van een scherp oog"
Hoe scherp wel, bleek, eveneens dezer dagen uit een intervíew van een
meder¡erker van de Internat,ional llerald Tribune met Daniel Cohn-Bendít, die
in de meidagen van l96B één van de studentenleiclers was, daarvóór naur,¡ samenr.rerkte met de min of meer anarchístische groeperíng Noír et Rouge en
die van mening was, dat h ij tde az,beideys moest Leren hoe zíj de kLassenstz'iid moesten uoeren' I ). Van dat alles heeft hij tegenover de versLaggever van de Amerikaanse krant met geen ¡voord gerept. !traarover híj wel het
een en ander opmerkte, daÈ was datgene war hij ?"taa1 in het Leven zou bereiken. HeL liefst, zogaf hij tekennen, zouhij rninis
ter
rnrilLen
¡¿orden.

Minister, ziedaar tt ambitieuse ideaal van één dergenen die de col1-eín de steek liet om de arbeiders de juiste ïireg te wijzen" I{et is
íets, dat ons niet in het minst verbaast. Integendeel, het is iets dat rve
even voorspelbaar aLs typerend vinden voor dit soort lie<len, die anclers
dan onze hierboven geciteerde journalist geLoofto wel jong en heftíg rraren,
maar bepaaLd n i e t tsocialistischr en díe voLstrekt niets te maken hadden rnet de strijd van de ryerkende kLasse.
gezaal

l) Aldus hebben wij het

Cohn-Bendit zéLt horen verkondigen.
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l9 januari van dit jaar bracht tt Britse dagblad The Tímes de eerste minister mrs. Thatcher in herinnering dat niet rveinigen van haar voorgangers, doorgaans tot hun schade en schande, de kracht van ,1e arbeídende
klasse te bespeuren kregen. CaLlaghan was in 1979 nachteloos tegenover de
stakende vrachtwagenchauffeurs", I{eath brak z'n polirieke nek door het optreden van de inijnr'rerkers in 1972 en 1974l., I{arold l^lilson verloor ztn gezicht bij een akti.e van de zeelieden ín 19661 hetzel"fde overkwam Anthony
Eden ín 1955 door de stríjd van het spoorrdegpersoneel en AtÈlee raakte in
l94B en 1949 in een bítter konflikt met de dokwerkers. De onuit¡lesproken
vraag daarbij was natuurlijk ð.eze, of nrs. Thatcher op háár beurt rvel-licht
op soortgelijke wijze haar polítieke carrière op het spel zou zetten rìet
Op

een overeenkomstig resultaat.
Aanleiding $ras een dreigende staking van de 29"000 arbeiders bij de
r.¡aterleiding en de riolering" In de jaren t70 rvas hun loon voortdurend achtergebleven bij t t loon van arbeiders ín andere openbare nutsbedrijven zoaLs gas en elektriciteit.
In 1980 en in lg8t kon een landelijke staking
van de r¿aterwerkers nog maar net worden voorkomen. Toen in november l9B2
bij het gebruikelijke loonoverleg de National Water CouneíL een loonsverhogíng van 67, aanbood r^raren er nog geen voortekenen van een dreigend konflikt. Dat beeld wijzigde zich vol-komen toen dat aanbod onder sterke druk
van de regering rrerd teruggenomen en men de arbeiders te verstaan gaf-, dat
het hoogste en l.aatste bod niet meer zou kunnen bedragen dan 42"
De bonden, die l57J gevraagd hadden, maar voorbereíd rvaren op een 1oven en bieden en uiteindelijk een voor alle partijen aanvaardbaar lcompromis, waren woedend over vrat zij als îlklínkkLare regeningsbemoeíeníst' be*
schournrden, De vakbontlsleden kraren nog veel bozer en gaven blijk van een
strijdvaardigheid, die niet alleen de overheÍd en heË oubliek, maar ook cle
bestuurders verraste" ì/iet de hete adem van de arbeiders in hun nek konden
de bestuurders nie-ts anders doen dan hardnekkig aan hun eis van l5[ vast-

houden. llet de hardnekkigheid díe karakteristielc is voor de'tjzeren dame,
hield de regeríng (en dus de IúatíonaL llater CouneíL) vast aan het maximum

van 4%. De bestuurders van de drie betrokken vakbonden kvramen daaroo tot
de konklusie, dat harde aktie de enige nogelijkheid r¡as om uiÈ de ímpasse

te

geraken.
Nadat de leden zich met 4 tegen I voor stakingsaktie hadden uitgesproken ging een landelijke oproep daartoe uit. De staking zor: beginnen en begon ook índerdaad op zondag 23 januari om niddernachË. Een weigering om
overwerk te verrichten ging er op vrijdag 2l januari aan vooraf.Tot op het
allerlaatste rnoment echter r.¡erden pogingen ondernomen om een ernstig konflikt te vermijden. In het r,reekeinde van 22 en 23 januari spraken officiäle bemiddelaars afzonderlijk rnet beide partíjen. tt lrlas een narathon-overlag, dat uiteindelijk níets opleverde ofschoon de \IatíonaL úlater CouneiL
op het nippertje rrtet een nieuw bod kwarn en ofschoon de vakbondsbesÈuurders
toen puntje bij paaltje kr¡am bepaald niet stonden te trappelen om zich in
het gevecht te storten I ) .
In vele, niet ín alle, opzichten Leek de staking van de r¿aterr¿erkers

'

'1.,

op de niíjnwerke'isstaktng va¡r 1972. Op een enkel punt vertoorlde zíj oo¡ ge.
lijkenis'met-de poststaking van 1971. t'iet de laatste had de aktie bij de
rnralerleíding en åe 'riolering clit gemeeno daÈ' cle , betrokken vakbondslã,len
nog nooit , eer4gr ' in staking rüaren Begaân" Zorvel voor de bestuurders'ál-s
voor mevrouw Tþatcher r.¡as d.at een red,en orTÌ aan tê nemen, dat' 'zíj, wel spoedig het hoo,fd in de sehoot zoucl.en Leggen, .},{aar'dat;bLeek u"n.*l"r"kening.
ülat betnef t , de overeenlcomsten niet de strijd van cle mijnwerkers: evenals
hun stäkingsaktie is oolc die r¡an de waterwerkers cloor de vakbêrveging geproklameerd. De mijnwerkers ontr,rikkelden toendertijd hun eigen strijdmethoden
en lapt,en,de, officiäl-e taktiek van de o::ganisátie aan hun laars. Dat hebben'de {^rate-r!,rerkers maar: op zé6r beperkte schaal en i.n errkele geval-len gedaan. liet rvas een aanr¿íjzingr'dat hàt eveneens die lcanË op zou zija gegaan
als de staking nog Ïanger zou'hebben:geduurd. -Dat het er níet op grote
schaal van ís gekomen houdt mogel:r: jk niet alleen.!le! de kortere duur van
d,e staking verband maar ook hieruele" {at ¿e níj,nwer,ker'sleiders iq..0!2 een
.koinprornisvoorgtel aanvaardden, dat weid afger.rezen door,dg kompels-die van
dat ogenblik af hun eigen weg gingen. De leiders van rle'itater¡^rerkèrs zijn
"cip delgelijke kgmproroiã.rnotri"îfn" niet ingegaan. i{.ogef ij.k hebben àîj aa.ar
dooreen gfotere greep,op de achterban gehduden.
t
D* grootste- oväreäntomst tussen-'de'mijnwe-rkersstáking, van genoemd
jaar en de r¿aterstakÍng echter ;is gelegen fn de grofie bedreiging die ervan
uitging voor de regering, 'voórËspruitend uit jde'omstandi$heíd clat zowel de
kon¡iels ;a1s de .waterwerkers Èot de arbeiders iR sleutel-lùdustríeåin behoren
en hun alcii'es;,"':onmiddellijk leiden tot, een verlarnning'van rle ekonomie en
van het openbafe Leven,,¡ Vandaar de waarschuwing van T'he"Tímes aan de premier; vandaar dat tijdens debatten in het Lagerfruis fngË'nadruk op de ernsÈ
van de situatie werd gewezen:- vandaar dat - net,afs,piémi,er Heath destíjds
in 172 - mevrour^r Thatcher. tenslot,te een verpLetteren{êlniiderLaag heef t ge:,. r

1eden.

j', i,.,':
':.,
; I

ì. i..

Tijdees "het Lagerhuisdebat op de eerste dag van de staking werd clie
nederla.ag a'l'vó'orspeld en werd tegeLijkertijd de oorzaak ervoor aangegeven.
Tegenover zwaÈkê"gr,oepene zoals- de gezondheidswerkers, kan de regerinB zottder veel moeit,e.voet. bíj stuk houdenr' .zei mr3.'Shírley I'Iilliams" Komen echter arbeiders in lktieí die kracht kunnen"bntwikkelen dan geeftrde regering
. to9. l{oe juist ze had gêzien bleek 3l dagen, latqr"
verklaarde in 1972 dat hij niet.voo¡'de míjnwerkers zou kapitu.,) -:. Hea-th
lerent 'nn(?vsguwtTliatc¡er,l.'erkondigde, toen ae àt<tie al. diverse dagen aan de
gang waq" dat'àé"'he,t,gç.uoèl had",dnt de regering dít geoecht zou üdrvtent'"
Tle Sunday' F¿k:As', ' r,raaruíq rie:rhaar \,rqprderr iciteren¡ tekende er bij aan, dat
het inmíddels al duidelíjk'f,ras'gewp¡dqn,'," dat 'llr\e tiid':1tiet uoor de ?ege'

ring,uerftte,,

4)
lóönsverhoging
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die de waterwerþers tenslotte

"

',

':/

!

De
uít.de bus hebben
gesleept is niet - zoals'séinmige' lcran.Çen. beweétd hebben - de eersre bres
in de Loon- en inkomenspolitiek van däiregeriÐg";¡,,De e.gr aiei te hebben geschoten, komt toe aan de dokr+erkers van Liverpodl, enlcele jaren geleden.
Maar dit succes van de waterwerkers is r*téL de grootste bres tot dusver en
het ís daarom zorn gevaarlijlce bres, doordat in de publieke sektor andere
loononderhandelingen aan de gang zijn, \raarop deze afloóp van de ruaËerstaking niet zonder invloed zal r,rezen. Na de aktie van de Liverpoolse dokr"¡erkers moest mevrour^r Thatcher - die verklaard had niet te'zulLãn r,rijken - een
paar passen terug doen. Maar het Ì¡raren kleine passen en haar echec r"ras tamelijk gaur¡r verget,en, lÏu verwachten vrijr¿el alle kornmentatoren dat de uit127,

t0 komst van deze waterstaking nog heel wat

- voor de regering hoogst onaange- nasleep zal hebben. I:Iatr indien ander overheiclspersoneel zich evén
stríjdbaar of nóg strijcbaarder toont dan de waterrverkers?
The Times schreef op 19 januari, dat het bij konfl"íkten van deze omvang en met strijdenden die een sleutelpositie innemen, altíjd qaat om de
vraag, díe lieath ín 1974 aan de vooravond van vervroegde verlciezlngen steld"t de vraag narnel-ijk'îI'Iie regeert het Lancl?utDe mijnr¡erkers maakten toen
duidelijk, dat Heath dat in elk geval níet zou zijn. De stakÍng die toen
tot zijn val l-eidde - een echo van cle staking van lg72 - is voor mevrou\t
Tlratcher altijd een traumatisch iets gevreest, een klí.p, naarop z ij in
Seen geval" ¡uou stranden. tiaar in Groot-Brittanniä vraagt nen zich thans af
r¡at of er zal komen ná deze staking díe zo sterk herinnert aan cle eerste
mijnwerkersstaking onder lleath. Zullen er staking,en van andere kategorieän
volgen, die dan aLs tI{ee druppels rrrater op de tr¿eede mijnwerker"rt.kittg
(die van 1974) lijken? Bn zull.en de gevolgen daarvan voor mevrour¡r Thatcher
dezelfde zijn als die voor i:{eath índertijd? Het zijn vragen ï{raarop nienand
het antrrroord r¡eet. Îíaar hraarover velen in Tlngel-and het vrél eens zijn is
dit, dat de jongste htaterstaking, zo rlie harder (1ees: níet volgens de code van de bonden) zou zijn ger.reest, rnogelijk nu al. tot de val van de huiname

dige regeríng zou hebben ¡1eleid.
Aan de vooravond van de staking stel-de The Times op bezorgde toon tle
vraag of de vraterwerkers tot het uiterste zouden gaan. Nu de staking achter de rug is, kan worden vastgesteld dat ze ,J.at niet gedaan hebben. l.laar
ook zonder dat is r,¡el duidelijk gebleken ¡¡ie de sterkste is.

) volgens een verslaggever van The rúmes rìraren de vakbondslei*
ders in hun hart bezorgd over de eventuere gevolgen van een
landelijke staking. Een andere versLaggever van hetzel-fde dagbl-ad schreef, dat tijdens een pauze tussen de bemidderingsbe:
sprekingen een vakbondsleider ín vertrounde kríng te hãnnen
Ear, dat de staking niet gemakkelijk zou kunnen r¿orden afgelast. (The rdmes van resp. lB en 24 januari "33).8én en ander
bevestigt de indruk, dar de besruurders ook bij dit konflikr
de gedrevenen r¡raren, de arbeiders degenen die dreven"
2) The Sundø¡¡ Tdmes van 30 januari l9S3:
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In ons vorige opstel over de kapitalistische krisis l) hebben r^rij gekonstateerd, dat er bij kapitalistische produktie op uitgebreide schaal a1tijd méêr Ì'üaren' altijd né6r goederen, áoor verbruilcers-*rit rle rqarkt r¿orl)
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il
den genomen dan voorheen, dat r,ril zeggen tot op dat tijdstip,
het geval
was. Ide hebben ook gekonstateerd dat zij n í e t uit de markt r,rorden genomen door de tot dan toe in de produktie of in de dienstensektor rnrerkzame
arbeiders, noch door rle heersende klasse, maar door lcategorieän die voorheen niet aLs loonarbeider werkzaam hraren. I-{et is een ontwikkel-ing die
voortspruit uit het feit, daÈ het kapitaaL - zolang het niet door krisis
wordt geteisterd - voortdurend behoefte heeft aan nieuwe arbeidsl<rachten.
Het kapitaal biedt nieur¿e kategorieän arbeiders de mogelijkheid zich
voedsel, kleding, enz. te verschaffen omdat het door gebruih te maken van
hun arbeídskracht een vergrote produktie',.¡i1 bereiken. Omgekeerd is oË zo,
dat nieuwe lcaËegorieän arbeiders zich kunnen voeden, hleden e eîl.. als gevoLg van een vergrote produktie.
Door de invoering van de moderne techniek met haar i'rassa-produktíe,
waarbij een groot aantal, relatief goedkope, goederen kunnen r¡orden voortgebracht in betrekkeLijk korLe tíjd, kon de behoefte aan een vergrote produktie veel sneller worden bevredigd dan in vroegere maatschappijvormen.
Vandaar dat onder het kapitalisme de bevolkingsgroei zich voltrekt ín een
tempo' I¡Iaarmee het tempo van de bevolkingsgroei in het verLeden zich eenvoudig niet kan neten.
Op het gebied dat door de huidige grenzen van Nederland r.rordt omsloten, woonden ín de 9e eeuw niet meer dan -500.000 mensen 2)" rn 1514, dat
wiL zeggen: ruirn zes eeuÌ¡ren later, nas de bevol-king op dit gebíed nog niet
eens verdubbeLd. Een kleine drie eeuhTen later, in 1795, rvoonden er ktap Zl
maaL zoveel mensen als in l5l4; in lB40 woonden er ruim driemaal en in het
jaar lB80 ruim 4l rnaal zoveel. Daarna, ín de veerËig jaar tussen lBB0 en
19200 werd de lrlederLandse bevolking bijna verdubbeLd" In vier decennia nam
ze toe van dik vier tot zo\¡rat zeven miljoen, In de zes decennia die daarop
volgden is ze nog eens met circa zeven miljoen toegenomen. In landen als
Groot-BrittanniiË, Belgiä, Frankrijk en lluitsLand vertoont de bevolkíngsgroei een overeenkomstig beeld, zij 't dan dat de versnelling van heÈ Èempo op een vroeger tíjdstip begínt doordat het kapitalisme er eerder tot
ontwikkeLing komt.
Deze door het kapitalisme teweeggebrachte bevolkíngsgroei in o t algemeen is een groei van de beroepsbevoLking in het bijzonder en groei van de
beroepsbevolking komt neer op een groei van de arbeidende klasse. Haar aan:
vìrasr zo schreven wij ín ons februarinunmer, wordt uit de arbeidende klasse
zelf gerekruteerd en stelt de produlcËie van een fgotere hoeveelheid konsumptie- oftewel verbruíksgoederen voorop" Dat lokte - eerder al - de begrijpelijke vraag uit, of deze oaanr¿ast dan n i e t tlçonsumeerdeo voordat hij in het arbeidsproces werd opgenomen. ons antrvoord l-uidder natuurlijk wel: via de lonen van vader, vaïÌ noeder, of van beiden. I(ijken we echter naar de beginperiode van tt kapitalisme, de periode r,raarin er een bijkans onvoorstelbare roofbouw op de arbeiders werd gepleegd., clan zien we
dat het loon van de vader, en zelfs het loon van de ouderso aL spoedig ontoereikend is om de behoeften van de kirrderen re bevredigen en dat deze al

op 4 of S-jarige leeftijd de fabriek ingaan. De vraag of zíj ¡eer ze als

2) De cíjfers betreffende de bevol-kingsgroei zijn ontleend aan
prof . dr. H. Blink, îr2pkomst uan llederLand als economisch-geognaphisch gebied uan de oudste
1925" b1z. l0l en t03.,

tijden tot Ttedenît,

Arnsrerdam

t2Loanaz'beider aerkzaam zijn soms niet konsumerettt , kan voor r^raË hun hetref t
met, enaur,relijksr worden beantwoord.
op een later tijdstip in de historie, bijvoorbeeld wanneer er sprake
is van leerp1-icht tot het zeventiende of achttiende jaaro duurt het heel
ruaË jaren langer eer de arbeide.rsjeugci bij de produktie wordt ingeschakeld.
lfaar voor de kwestie die ons hier bezighoudt maalrt dat geen verschil uit"
Zowel in de tijd van de kinderarbeid als in het begin van de 20ste eeur¿ of
nu heeft de jeugd gebruiksgoederen nodig om in leven te blijven 3) en hei:
simpel-e feit dat de jeug,d bestáát, betelcent dat er mé6r goecleren dan voorheen verbruikt r.rorden. I"Ji-e er zich rekenschap van geeft, dat deze jeugd zovrat 30 à 402 van de bevolking uitmaakt, zal- gemakkelijk inzien dat het om
aanzienlijk méêr goederen gaat. iiaar hoe dat ooh zij, eer ze lgekonsumeerdt
worden dienen die goederen gepro<iuceerd te zijn.
Zor,rel in de periocle van de lcinderarbeíd als in rvelk daaropvolgend
tijdvak ook, worden clie goederen uit de ¡rarkt getroklcen door middeL van
geld, dat uaríabeL kap'i,taaL ís en als Loon verstrekt wordt. zolang er sprake is van kinderarbeid, gaat heË om l"oon dat de lcinderen zelf verdienen.
Later vrordt hun levensonderhoud uit vaders loon bekostigd. Als dat het geval is, is de tijd dat er roofbouhT op de arbeidskracht gepLeegd r,¡ordt voorbij. De arbeidslonen zijn hoger geworden; de arbeidsprodulctiviteit í.s gestegen; cle arbeidersjeugd kríjgt meer onderwijs omdat cle technische verbateríng van het produktie-apparaaË dat vereist. De loonstíjging van de vader is een voorschot op datgene wat de kapitalist aân r¡aarde en meer¡vaarde
terug zal krijgen, in de naaste toekomst van de vader, in vat verdere toekomst van diens kroost dank zÍj het feit, dat de produktiviteit van de arbeid toeneemt.
Dit echter is de a1-gemene tendens van de kapitalistische procluktiewiize, daÉ met de stijgende produktiviteit van cle arbeid, de stij¡¡ende massa meerl^taarde, de steeds in omvang en tempo toenemende akkumulatie van kapitaaL, de uínstuoet kleiner wordt, anders gezegd: het wönstpereentage
daaLt. Als gevolg daarvan wordt er geen nieurv kapitaaL in de produktie gestoken, geen nieuw konstant kapítaaL, geen nieur¡ uay,øabeL kcrpítaaL. In een
der voorafgaande beschouwingen hebben we reeds ¡¡ezienu dat de vermindering
van het varíabe1e kapitaal tot ontslag van arbeíders leidt" IIet l-eirlt er
natuurlíjk ook toe, dat zij die op een gegeven moment dátgene zouden gaan
vormen wat wij tde nieuue kategonie arbeíder.sr hebben genoemd, niet in het
produktieproces worden opgenomen, Reeksen rschoolverl"aterst komen eenvoudig niet aan de bak" De snelle kapitaalsakkumulatie, door de arbeidende
kLasse geproduceer<l (en tegelijkertijd gevolg én voorwaarde van haar eigen
getalstoename) voert tot over:tolligheid van arbeidersu tot een reLatieve
overbevolking in verhouding tot lret kapitaal. I-Iier hebben rre te maken met
de specifieke, aan heË kapitalisme eigen bevolkingsÌüet" Voor zover zíJ
zích in de vorm van stíjgende r¿erkloosheid rnanifesteert is zíj níet anders
dan een bijverschijnsel van de akkurnulatie van het kapitaal, rvaarín heÈ
telkens opnieuw optreden van een krisis ligt besloten.

***
Uit het

bovenstaande

3) Dat velen niet in
ruing blijven.

vo1gt, dat, gelet op de voortduren<Ie en snelle,
l-even

zijn

gebl-even kan

hier buiten

beschou-

¡3 zoweL door heË kapitalisme vereiste als door het kapitalisme mogelijk gemaakte bevolkingsaaff^ras, het bij nader inzien niet zo moeilijk vaLt om te
begrijpen, dat er bij produktie op uitgebreider schaal âLtij<1 meer goederen r'rorden geproduceerd dan in een voorâfgaande produktieperiode" IJet probleem is níet d á t de produktie voortdurend de (voorafgaande) tkonsunptier overtref t en de vraag door rvie dan rvel het f overschote aan geprorluceerde goederen worclt afgenomen is, naar l'le hopelíjk hebben aangetoondu
evenmín moeilijk te beantwoord.en. De ernstigste noeilijkheid schuilt ergerrs anders" De r¡¡aren, die door de lcategorie rndew¡e av,beíderst worden gekocht, kúnnen door hen gekocht r,rorden doordat zij direkt of indirekt loon
ontvangen" Ðat loon, zo Ìnreten r,re, is 't 'oaydabeLe kapitaaL van de ondernerner. Die besehikt daarover doordat bij verkoop vân het produkt de úaren'
uorm vara zijn kapitaal- weer pLaats maakt voor rle geLduoz,m" Verkoopt trij dezeLf.de hoeveelheid waren als in de voorafgaande produktieperiode, dan. beschikt hij over het geld voor de ongesEoorde voortgang van de bestaande
produktíe, voor de loonbetaling ook aan de arbeiders díe hij reeds in zijn
dienst had, niet nog over het geld voor de loonbetaling aan n i e u r¡I e
arbeiders. Om die laatste hoeveelheid geld te verkrijgen moet hij ook nog
verkopen \^¡at er méér geproduceerd is" De afnemers van dat meer geproduceerde zijn tle arbeiders van de tnieuwe lcategoriet, ,lie echter alleen rnaar afnemen kunnen Í/ânneer ze over loon beschikken" dat de ondernemer pas als variabel kapitaal verkrijgt r^rannèer hij datgene rvat zij rnet dat loon nog kopen m o e t e n reeds verkocht h e e f t . Rara, hoe kan dat?
I{et antwoord is, daE dit ook inderdaacl níet zou kunnen indien de werkelijkheíd overeen zou steÍmen met het simpel-e" terruille van een goed begrip gehanteerde voorbeeLd van één bepaald kapitaal dat, gesirlítst in konstant en variabeL kapitaal, gebruíkt wordt om machines, grondstoffen enz.
en arbeidskracht te kopen, vervolgens één bepaalde üraar op de marlct brengt
die bij verkoop, in de geldvorm, de waarde r¡an het voorgesehoten kapitaal
plus de meerr¿aarde opleverL. I^Iaarmee we in de ruerkelíjkheid Ëe doen hebben
is niet slechÈs de produktie op uitgebreider schaal, naar het totale proces van de kapical"istisehe produktie, r^raarin niet één lcapitaal, maar vele
kapitalen werkzaam zíjn, r¡aarin sprake is van zéér verschiLlende en van
duur ongelijke produktietijden en waarin bovendien niet sleehts een foverschott aan verbruiltsgoederen naar (uiteraard) ook een overschot aan kapitaalgoederen r^rordt geproduceerd, T¡Ta.t¡ afgaande op een vereenvouCigd beeld
van de kapitalistische samenieving, op het eerste gezicht een onmogelijkheid schijnt, blijkt, zodra met de gekompliceerdheid van die maatschappij
rekening wordt gehouden, rvel degel.ijk mogelí.jk, lvanneer een krisis althans
geen roet. in het eten gooit. Op cle gekornpliceerde r.rerkelíjkheid zuLlen $Ie
derhalve in een volgend opstel ingaan.

Aan de l-ezets

Er zijn nog steeds lezers die nog geen bijdrage voor het jaar l9B3
hebben overgemaakË" Zij norden rvel verzocht dat alsnog snel te doen"
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I I'IETENSC}IAPPERS'

TOCH

is er in de \.¡erenigde Staten een boek verschenen met bijdragen van vijftien verschillende zogenaamde r¡.¡etenschappelijkl geschoolden.
De Èitel luidt 'ol,lat A1s? Verkenningen in sociaal-wetenschappelijke fiktie",
Elk van de auteurs houdt zich daarin bezig met d,e vraag, h;ä of de geschiedenis ruel zou zijn verlopen intlien er dit of d.at gebeurd was inplaats van
datgene rvat r¿erkelijk heeft plaats gevonden. TfaÈ als Hitler v6ór de Anerikanen over d.e atoombom zou hebben besehikt? L.Iat als }Iapoleon in l8l2 géén
veldtocht in RusLand zou zijn begonnen? hlat indien tijdens de fvreede wereldoorlog níet ?ius XII mae.r de apostel Petrus a1s Paus in Rome zou hebOnlangs

ben gezetel-d?
ilebben die dilc betaalde e¡^ret.enschappersr

niets beters te doen, zul-t u
r¡eLlicht vragen. Kennelijk niet. Ileeft het zin on aan hun nutteloze fantasieän aandachc te besteden? Nauwelijks, maar in één bepaaLd opzicht, toch

degelijk. llun bespiegelingen naar aanl-eiding van iets wat níet gebeurd
is tonen narnelijk haarscherp aan Írat voor zonderlinge denkbeel-den sommigen

rnrel

huLdigen orntrent datgene r.¡at wél gebeurde"
Een duidelijlr voorbeeld is Roger ,.'lasters, hooglerêar aan de universiteit. van Dartmouth, die ber¿eert clat. zonder T{apoleonrs nederlaag tegen Rusland Parijs het politieke hart van de westelijke wereld zou zijn gerr'orden
en Frankrijk e.en wereldrijk inplaats van Engel-and. Alsof de Britse ¡.rereldheerschappij gedurende de I9e eeuw op het slagveld van I.Iaterloo tegen de
reeds verzwakte en tanende macht van Bonaparte lrerd. bevochten inplaats van
te berusten op de vruchten der indsutriäle revolutie cLie Groot-Brittanniä

tot het eerste modern-kapitalístische land ter r,rereLd maakte"
Nog veel zonderlínger maakt het Kenneth l'linogue van de London SchooL
of Economics. Díe vraagt zich af wat of er zou zijn gebeurd indien t(ar1
Marx op 29-jatíge l-eeftijd zou zíjn verrlronken. Dan zou men, aldus ztn konkLusie, een wereld hebben gekend waarin de arbeiders niet tot revolutie
zouden zijn geinspireerd.
Deze twet,enschappert schijnt dus in alle ernst te geLoven, dat l.farx
î'de arbeiders tot reuoLutíe dnspireerde't. :{ij
heefr ui g".o flauv¡e norie
van' dat niet lfarx de arbeiders rinspireerdet - al-s men het ten onrechte
zo noemen wil - maar dat omgekeerd de arbeiders hém hebben geinspireerd.
Flinogue schijnt niet te &7eten, dat de klassenstríjd, dírekt gevolg van de
kapitalistísche maatschappijverhoudingen, al werd gevoerd toen l,farx nog in
de wieg 1ag, ia zeLf.s eer hij werd geboren. i{ij schijnt evenmin te r,¡eËen
dat deze klassenstrijd eer hij door l{arx r¿erd bestudeerd aL door verscheidene anderen rverd hraargenomen en beschreven. llij heeft er geen enlcel begrip voor dat niet l.{arxr geschríf ten de klassenstrijd hebben beînvloed,
maar d.at de klassenstrijd van invloed ruas op datgene T,rat llarx schreef .
Irlat, vragen wij op onze beurt, zou de ewetenschapt voor verLies hebgeleden
ben
indien de bewuste auteurs nu eens niet op kosten van de ÍTemeenschap op de kol-legebanken zouden hebben kunnen

zítten? Precies: geen enkel.

