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ISTBTITKELEN ovER GRoTE T,ÍELoENENI

Een kleine eeult gel,eden al verkondigde nren het van de daken; rEr be-
-steatr zo -wij io onze maatschappij aog van klassen kunnen spreken, geen
klasgenstrijd, naar klassenharmoalà.-rr zijn weLis!üaar kl.eine telangånõer-
schÍllen, naar daÈ is dan ook alles. De theorie van de klassenstii5a i"
volstrekt onjuist;-zÍj dfe van klassenstrijd spreken zijn of wel niedàdige
el'emeuten, of wel tt slachtoffer van e€n dwalíng. t Sinds de tweede roerelã-
oorl'og zijn dergelijke spreekkoren nog luider dan ooít tevoren aangeheven
en ie men níet noede geworden de zogenaa¡nde ftheorie van de klassenãtrijdt
een tverouderde theoriet te noemen.

Maar er bestaat heLenaal geen ttheoriet van de kLassenstríjd. De wor-
steling tussen de klassen, verre vån tgrauwe theoríer te zijn, is doodge-
woon een feit. ttet ís een feit, dat zichtbaar ís voor iederãen, die onbe-
vooroordeeld, zonder oogkleppen of zonder, gelijk een struísvogel, de kopin het zand te steken, dagelíjks kan wordån ãaargenomen. Natuurlijt t ro ut
op dat feit een theorie worden gebaseerd. Maar ãat is geen theorie van de
klassenstrijd, maar een theorie omtrent, de maatschappelijte ontwikkelíng.

In géên westeuropees land zijn de klassentegenste[lngeû, r¡aaruít de
kLaseenstrijd voortspruit, duidet ijker dan in Engeland ãn io g""tt enkel
ltesteuropees land kan het bestaan van de klassenstri5d 

"o duídelijtc worden
gekonstateerd als daar. Het is, zoals het r¡oord reeãs aangeeft eãn strijd
tussen de arbeidersklaese aan de ene kant, de heersende klãsse, haar regã-ring en haar onderdrukkingsapperaat aan de andere kant. nn geeá van de bei-
de lcaopen laat zich in deze stríjd onbetuigd. De regering voert, uit naam
van de kl'aese díe ztj vertegenriloordigt, de stríjd minetene zo fel als de
arbeiders het van hun kant doen. En dat alles is in rt oudste kapitalisti-
sche land ter r¡ereld dermate vanzelfsprekend, dat dáãr het feit nauwelijks
benantel'd ¡¡ordt en er maar weinigen ãijn aiå ¿e klassentegenstellírrg"o-"r,
de klassenstrijd pogen te ontkennen.

i{et gehel.e Brítse openbare leven, al datgene r,rrat men tde pol.itíekf
pLeegt t'e noemen' staat in Engeland in het Èeken van de klassenstiij¿. ALte ver wil'l'en wij níet in het verleden teruggâan, maar men behoeft álechts
naar de díverse Britse k¿binetten te aien diã sínds de tweede wereldoorlogzijn opgetreden, om te konkLuderen, dat zij, of ze nu door de Labourpartíj
dtn wel foor de TorieE r¡erden gevorrnd, stáeds krachtiger tegen de ilrítsã
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arbeiderskl.asse front hebben gemaakt. Or een paar voorbeelden te noemeni
mevËoulÀt Barbara Castle, minister ín het door Harold l{í1son geleide Labour-
kabinet bereídde een wet,gevíng voor, die 1t 'euvelo van ci.e twildet stakin-
gen moest beteugelen; de ConservaËief Heath kwam met zijn wet op de Indus-
tri'tile Verhoudingen, die een getrouwe kopie van Barbara¡s plannen rrras; de
Labour-premíer CaLlaghan voerde een wanhopige strijd tegen het rsecondaire
postent .

Van alle na-oorlogse Britse regeringen heeft die van mevrouqr Thatcher
de krijgstrompet het Luidst laten kLínken. De tíjzeten damef r.rerd ze ge-
noemd, díe aan de Brítse arbeiders r¿el eens even ha¿r ijzeren vuist zou la-
ten voeLen. Zí3 zou de zaken doortastender aanpakken dan de slappe Heath
en de nog slappere Callaghan en een nederlaag tegen de verenígde krachten
van mijnwerkers, spoorwegpersoneeL en dokr,¡erkers, zou hããr níet overkomen.
Zo al.thans líet zij weten aan ieder die het naar horen wilde, Zí3 zou ein-
delíjk eens orde op zaken stellen ín Groot-Bríttanniä en tkompromissent be-
hoefde van háár nienand te verqrachten.

Ln fvolle wapenrustíngt is zij een paar jaar geleden uítgereden, Tot
op het moment dat wíj deze regeLs schrijven (de Lezer zaL bemerken dat r'ríj
de uíterste voorzichtígheíd betrachterr, en dat bepaald niet voor niets) Ís
zij nog nlet versLagen, zoals destijds haar partijgenooc l{eath, maar zij
heeft al we1 een reeks nederlagen geLeden en een overwínning ís haar nog
niet beschoren gerÀreest, behal.ve dan díe in een b u i t e n L a n d s e
oorlog. De popuLariteit dÍe haar dientengevolge tÍjdelijk ten deel viel
heeft zÍj in¡oiddels al r¡eer grotendeels verloren" De Britse ekonomie, díe
zij wiLde opvijzelen' door de werkende kl.asse de broelcriem zo strak üoge-
lijk te laten aanhalen, heeft bítter weínig, van haar ekonomisch beLeíd kur.r-
nen profÍteren en van haar ríjzeren vuístt hebben de arbeidere zích niets
aangetrokken. ¡Ta in de loop der jaren over tde ene bananenschíl na de ande-
re Le zíjn uitgegledenf ís het thans zo ver gekomen, dat zeLfs een van de
staatssekretaríssen ín haar kabinet heeft moeten vaststellen:

' 'tüet heeft níets meer met uí"tglijden otter bananensch¿L\en te ma-
ken, het L¿jkt meer op struikelen ol)er gnote meLoenentt.

Maar desondanks: er kan niet worden ontkend, dat mevrourr Thatcher, welke
enormíteiten zíj zo at ten beste heeft gegeven en weLke bokken zíj zo al
nag hebben geschoten, voor de klassenstríjd beter ís toegerust dan wÍe van
al. haar voorgangers ook. Niet doordat zij beschikt over meer kennÍs of in-
zícht, Verre van dat. Inlat, dat betreft steekt zij met haar geborneerdheid
nog ongunstig af bij de toch ook níet aL te snuggere Ted Heath. Maar me-
vrourr Thatcher onderscheídt zich door heÈ bezít van een onmiskçnbaar poli-
tiek ínstÍnkt, door de gave op het laatste nippertje feilloos aan Ëe voe-
l.en, wat zíj zich wéL en wat zíj zích níet kan permitteren.

Heath schreef, toen hij zich ín lg74 met een grote míjnwerkersstakíng
gekonfronteerd zag, vervroegde verkíezírrgen uit. llevrouw Thatchet heeft er
niet over gepeinsd om zoiets te doen. AttLee (en op wat beperkter schaaL
ook CaLLaghan) hebben tt leger íngeschakeLd toen zij akties van tr¿¡nsport-
arbeiders en dok¡nrerkers de kop wilden indrukken. llevrouw Thatcher heeft
met de gedachtegespeeLd enookpublíekelijkover de mo I e L ij kh e -
d e n daarvan gesproken. Maar ze heeft het níet gedaan. Ze moet begrepen
hebben, dat zoiets, ín de gegeven sítuatíe van gelijktijdige stakíngen van
míjnwerkers, dokwerkers en zeelieden (en met een op het nippertje voorko-
men spoorwegstaking) niet anders zou betekenen dan fde rode l"ap voor de
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proLetarischê stierl. Ze moet - en terecht denken wij - gevreeed hebben,
dat het effekt van de noodtoestand en mílitair ingrijpen nu net preeies
geleid zou hebben tot een herhaling van lrat ÏIeath ís overkonen. De ver-
schíjning van troepen in de Lan gelegde Brítse havens zou de verdeel.dheid
binnen de Britse arbeidersklasse net één klap veel gerínger hebben gemaakt.
Nog meer kategorieän arbeiders zouden zich - wellicht - in de strijA treU-
ben geworpen. De nogeLíjkheid alleen al moet voor de tíjzeren dameî zoiets
als een rnachtmerrier hebben betekend. Gevolg: de stríjd ís nog altijd on-
beslíet.

Er nag worden aange¡¡onen, dat - Thatcherrs afkeer van kompromíssen
ten epijt - er eên tpatstelLingr zal ontstaan die tot kompronissen noopt.
Nadien zull.en níeu¡¡e bananenschíllen en nog grote meloenen op het pad van
Margaret Thatcher ¡¡orden gestrooid. ülant de kLassenstríjd gaat onverurin-
derd door. De burgerlíjke Frange hístoríkus Guizot rrrist het al in het mid-
den van de vorige eeurú, toen hij de adeLLíjke tegenstanders der bourgeoi-
eÍe toevoegde.

ttUa uootden ¿uLlen ean bespottíng zijn, wi da.den niets døn af-
gedúoltgen koncessies uan tutíjfeLaehtige uaa?de. De rezsoLutíonaí-
re pa.eeie zaL u trotaeren zodta aij het dilr.ft, za| in het gehein
gz,oeien ale zij u ?1og uyeeet en zei¡s dan, 

- 
nâg uachtende iot ae

uítbæst, æL aíj d.e bodem ondey w,t sehúeden doen tyiLLen,,,
Dat de Britse arbeíders er minder op uit aijn de poaitie der heersenden
aan te tasten dan weL hun eÍgen posítíe te verdedigen, zodat mínder vån
hun trevolutionaire passiet kan worden gesproken-dan van een trevolutio-
nalr effekt van hun optreden op de lange áuur, veranderÈ nauwelijks het
feit, dat de woorden van Guizot voor mevrouw Thatcher, voor haar regering
en de Britse heersende klasse Lijken te zijn geschreven,

OVER EEN POVERE EN OVER EEN I,üEZENLTJKE

KRTTIEK OP DE SOCIAAL-DEMOT(RATIE

Slot "

Want in úitzelfde fatøLe teken
de uroegere: døt ge het ín wt
niet uinnen kúnt.,"

J. Saks over de tl"inkser oppositíe binnen de
SDAP Ín het begin van de jaren t30 in het
uraandblad "De Níeuwe l,legrt, 6e jrg. (1931),
nr. 2, blz. 42,

In het zesde en laatste hoofdetuk van Het oerbleekte ideaal treft meaal evennin als in de víjf voorafgaande ook maar iets aan van datgene watÌ"ij inonze eerdereuíteenzettíngende vrez enl íj ke tcritíãtcopde

etaat u,t oppositde als
tdemol<tatieehet pætd.j



-4-

socíaal-demokratie hebben genoemd I ) . Doch ook dat wat wíj voor een p o -
v e r e krÍtiek houden wordt in het slotopstel van de genoende bundeL
níet, meer dan stiefnoederLíjk behandeld" Het gaat in díe laatste acht blad-
zijden van tt door ons behandelde boekje over de lotgevallen van heÈ twee-
de Sociaal-Democratisch Centrum in de PvdA 2), het gaat niet of nauweLijks
over het onderscheid tussen dit SDC en de meerderheid díer partíj. Het kor-
te stuk beschrijft niet zozeet de i n h o u d van de zogenaamde ¡linkser
kritiek, dan wel wie de zogenaamde rLínkset kriticí waren en hoe het hun
ís vergaan.

Idât betreft het eerste, het onderscheid tussen het SDC en de rest van
de partij, het is niet verwonderLijk dat de lezer daåromtrent niets tast-
baars verneemt, Uit de tekst blijkt nameLíjk terloopso dat de leden van
het genoemde centrum t t beginseLprogram van de PvdA van 1947 voor een I so-
ciaLístischr program hielden omdat daarin stond, rdat de voornaamste pro-
duktiemíddelen gesocial.iseerd moesten r¿ordenr, Uit de tekst bLijkt voorts,
dat zii van mening waren, dat rde klassentegensteLlíngen slechts opgeheven
kururen r¡orden vol.gens dit programe, r¿at dus zeqgen wíl: door verwezenlij-
kíngervan. l,fetanderewoorden, erúrasvanenig pr inc ip ieel on-
derscheíd geen sprake. l"lat het SDC aan de meerderheid van de PvdA verweet
Ì,üas n i e t r dat met sociaLisatie de loonarbeid en derhalve de meerwaar-
deproduktie alLer¡nínst wordt opgeheven, rnaar... <lat de in beginse!. aanvaar-
de socíalisatie te weínig ernstíg werd genomen. tt Program van t47 verkon-
dígde nog, dat, sociaLisatie de r e g e 1 zou zijn en dat het slechts bij
u í t z o nd er ing zou gaanomenige beperkingvandebeschikkíngs-
macht van het ondernemerdom. Luttele jaren later bLeek de offíciälle partij-
opvatting aldus te zijn dat er t s o m s t gesocialíseerd diende te wor-
den en beschouwde de partij juíst de sociaLisatíe als iets dat bij uítzon-
deríng uoest geschieden. Tegen die (gewíjzigde) opvattíng keerde zích het
SDC. Everunín als zíjn voorgangere het SDC uít de tweede helft van de jarent40, was het tweede SDC gekant tegen het beginselprogram van de PvdA; het
pLeitte er integendeel voor, dat men tot dat prgram zou terugkeren 3).

tnlat rt lot van het (tr,¡eede) SDC aangaat, de door de partijLeiding on-
ophoudeLijk gevoerde scríjd ertegen ís voor de auteur van het slothoofd-
stuk aanLeiding geweest orn zijn opstel de titel mee te geven van Koud,e oor-
Log in de PudA" Die auteur is drs. Th. van Tijno die in genoemd centrum,
o.ao aLs mederedakteur van het orgaan SociaLístíseh Perspectief, een niet
onbelangrijke figuur is geweest. Dat zijn titel onjuist is, dar er in de
PvdA in de jaren r50 geen 'koudei maar een hete oorlog tegen de lopposíti-
onelenf aan de gang was, bLijkt uit zijn eígen beknopÈe notitíeso Er r,¡erd
tegen de leden van het SDC niet met het mes op tafel gestreden doch, naar
hij zelf konstateert, rmet het mès op de keelt"

Het blote feit van deze hete oorlog beweesr' hoezeer de verwachting,
of Liever de hoop der opposirioneLen dat zij b í n n e n de PvdA een mo-
ge1ijkheíd tot aktíevoeren zouden kríjgen, of wel op zrn minst hebben en
behouden, niet meer was dan een illusíe; een illusie overigens díe geruíme
tijd vó6r de tweede wereLdoorl.og reeds als zodanig aan de kaak was gesteld.
rmmers, toen op het eind van de jaren '20 en in het begin van de jaren t30
zich in de t,oenmalige SDAP die oppositie aftekende die zich naderhand aLs
OSP zou konstÍtueren, wees niemand minder dan Saks erop, dat zij nieË aan
het lot zou kunnen ontsnappen dat. de eerste oppositie in de SDAP ín t909
in Deventer te beurt was gevalLen, zodra zij haar pijlen in hoofdzaakop
de eigen partíj, in rníndere mâte of nauwelijks nog op andere '!.ínksef orga-
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nisaties of groeperíngen zou ríchten.
Saks zette uiteen, dat de oppositíe van Schmidt, De ltadt, v.d. Goes

e,a. lteinig van de meerderheíd der SDAP te duchten had zoLang zíj, mín of
meer alg bondgenoot van die neerderheid, tegen kleínere ¡1ínkset organisa-
ties optrad, die - als gevoLg van diverse omstandigheden - voor de partij
gevaarlijker ¡¡aren dan buitenstaanders als syndikalísten en anarchisten ín
de jaren v6õr Deventer. tPas wanneer gee, zo hieLd Saks de oppoganten voor,¡ur externe tegenpartij minder afbreuk gaat doen dan urr ínteine ministería-
lístischef doemt ¡voor u het gevaar van Deventerf op, En vervoLgens karak-
teriseerde hij ¡het verLeden van de vroegere oppositie als het voorland
van de nieuwer 4).

De waarschuwing die Saks in l93l tot de opposanten in de SDAP richtte
zou men een k¡'¡arteeu¡u later letterlÍjk zo eveneens hebben kunnen richten
tot de oPpoÊariten ín de PvdA, georganÍseerd in het Sociaal-Demokratisch
Centrum. De voorzitter daarvan, nr. B. v€ut Tijn (géén farnílie van de ge-
Lijknanige drs. Th. ) verkl"a¿rde tijdens een vergaderíng in het Amsterdáürse
gebouw De Leeuw, dat hij voor dít SDC reen taak zag r.r¡sggslegd om teLeurge-
stelde cotmunisten de üreg te wijzen naar de PvdAr 5)" lfu had het bonte ge-
zelschap van Evert vermeer en Koos \rorrink, ds. Banníng, Joop den uyL en
Jacques de Kadt er natuurLijk weinÍg op tegen dat het SDC als 'makeLaar'
fungeerde als mensen in¡vonÍng zochten omdat ze níet langer onder één dak
bleken te kunnen wonen met Paul de Groot. l:4aar dat rmakeláarschapr, vondenzêt mocht níet z6ver gaan, dat de tmakel.aarsr zích behaLve hun - gewaar-
deerde - kritiek op de CPN, ook nog krítiek op de PvdA-koers taaru4aiígden'
dÍe rde grenzen van het toe!.aatbarãt otrurschräed. Díe grenzen liepen pre-
cles z6 als Saks zotn 25 jaar tevoren had aangegeven.

Saks doorschour.¡de relatíef vroeg en als een der eersten het in w e -
z e n burgerlijk karakter der socíaaldenrokratie. Híj voLgde van het begínaf aan de burgertijke ontwikkeling van de SDAP. Itij zag hoe zích aankondí-
gende feiten tot zích voLtrekkende en vervoLgens tot rroldongen feiten røer-
den en hij kwan door zijn waarnemingen de weimatigheid van het gebeuren op
het,spoor. Dientengevolge koesterde hij, ofschoon hij - kwestíe-van partí-
kuliere smaak naar hij lelf toegaf - dá-werkzaamheid van de tr¿eetle opposi-tie ¡ret genoegen aanschour¡de, niettemin over haar toekomst geen va1sä-hoop.
De opposanten in kwestíe deden dat wél; drs. Th" van Tijn en de overige op-
posanten uit de tr¿eede helft van de jaren ?50 deden dat eveneens.

NaÊuurl'ijk wae het aLlesbehalve toevallig, dat beÍder verwachringen
op exact dezelfde wíjze r,¡erden beschaamd. Aan sctmnidt, Ðe l<'adt, v.d. gões
en hun medestanders werd rond 1930 verr,reten dat zij teen partij ín de par-tij t vormden en om die reden níet langer in het gróte gehãel kõnden worden
geduLd 6). op 3 juni t959 pubLíceerde rt PvdA-bestuur een varklaring rraar-in het SDC eveneens teen partij in de psrtijt r¡erd genoemd en lraarmee het
lídmaatschap van de PvdA onverenigbaar werd verkl.aard met dat van bedoeld
Centrum. Beschuldigíngen dÍe ín 1909 te Deventer opgeld deden werden op-
nieul¡ gehoord toen ook de latere oppositíes hun 'De;ãntert beleefden. Degesehiedenis herhaalde zich tot mãe¡naaL toe, omdar zíj zich, geTien dehístorische ontwikkeling van de sociaaldemokratie, ç¡eL ñerhaLån moest. Dat
:"þ9"I ontging zor,¡el aan de opposanten díe zich destijds rond het blad De
FakkeL, al's aan die welke zicir- later tond. Soeialisüsäh eeripeàtöef haddcngeschaard. Drs. Th. van Tijn, de redakteur van laatstgenoerd- org.an, mocht
dan hietorikus van beroep wezen, van de tot dusver lãatste oppãsitíe goiain niet uindere mate hetgeen sáts índertíjd van die andere i<ånstateerde,
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naneLijk, dat thístorische kennis en inzicht niet haar sterke zíjde bleken
te zijne 7).

Van grondÍg ínzicht in de door Saks bíj díverse gelegenheden naar vo-
ren geschoven feiten bespeurt men nog steeds niets in het, ZZ jaar na de
ondergang van het SDC versehenen laatste opstel uít Het uerbLeekte ddeaaL"
ook al v¡erd de auteur Ín¡niddels hoogleraar in de socíaLe- en ekonomische
geschiedenis aan de UtreehLse uníversiteit. Anders dan Saks reeds de SÐAp
beschour¿de, andersdaniederdieooit wëz enl ij lce kritiekopde
sociaaldemokratie leverde, ziet prof. Van Tijn in genoemd stuk de PvdA tot
aan het eínde van de jaren e50 als een tsociaListischet partijo die eerst
toene door de aanvaarding van tt, herziene beginselprogram, ral1"e socialís-
tísche r,rtort,eLs af zaagdet 8) .

Deze opvattíng van de hooggeleerde beschríjver van de in de PvdA te-
gen het SDC gevoerde oorLog måg merkwaardig worden genoemd, omdat men zich
terstond cn onwillekeurÍg de vraag steLt, ru á t hij toch weL voor het af-
zageÍL van dergelijke worteLs mag hebben aangezíen. FIet program dat in 1959
werd herzíen - het beginsel-program van de PvdA uit 1947 - was het program
van een burgerLijke hervormingsbewegíng die, zoal-s o.a. Banning verklaarde,reen radikale demokratiel nastreefde 9). De wortel-s daarvan konden naar
verkíezing chrístelijk, humanistisch, ethísch of met het moderuoord tperso-
nalistísch', maar bepaaLd níet socialistisch worden genoemd. I,iel-iswaãr was
díe burgerlijke hervormingsbeweging, die formeel op 9 eeUruari 1946 werd
gesticht en aLs een tnieuw beginr werd gepresenteerd, I0), de voortzettíng,
zo men wil de erfgename, van de SDAP, van de v6óroorLogse socíaaldemokra-
tíe, maar wie ín de geschiedenis van de sociaaldemokraiie in het algemeen
en in de partijgeschiedenis der SDAP ín het bíjzonder gâêt gravene stoot
evenmín op dat soort wortel.s, rraarvan het bestaan door prof. v. Tijno naar
het ons voorkomt vríj kLaklceLoos, is aangenomen.

Idaar men o.a. r,réL op stuít, is een uitspraak van Frank v.cï. Goes r\raar-
mee hij' zoúIat dríekwart eeuw geleden, het verschijnseL signaleert, tdat
men onder de naam van socialísme mín of meer burgerlijke hervormingspoLí-
tíek voorstaatr ll)" Hct ís een uitspraak rnraaruit v"d" Goes zeLf , nåai wij
menen' geenszins de konsekwenties heeft getrokken of kón trekken, maar die
ons niettemin omtrent tt r^rezen der sociaaLdernokratie méér opheLdering ver-
schaft dan men doorgaans aantreft in de aan haar gewíjcle lcLassieke hostori-
sche verhandeLingen of in de gedenkschriften van ha¿r voormannen.

BurgerlÍjke hervorrningspolitíek ís rt r¡at de SDAP bedreven heeft, al-
Le legenden ten spijt; aLs burgerLijke hervormingsbeweging heeft zíj zích
ook dan en daar aangediend, rvaar zij de s c h ij n heeft gewekt van íets
anders te zijn, naurelíjk in haar beginseLprograms" llaar la¿tste, van lg37 

"ís welbeschouwd nieË minder burgerlijk dan het eerste van de PvdA" llaar
tweede, van 1912, poogt veel nadrukkelijker de schijn te handhaven, die de
samenstellers van het program van 1937 grotendeeLs en zonder zich Lang te
bedenken hebben laten vallen" I{et is die schí.jn, die Saks omtrent het ont-
werpprogram van l9l2 aL heeft doen opmerken, d"at zíjn eerste indruk ervaneníet ongunstigt r^ras. T{et is de achter die schijn'n"iborgen r.rerketijkheid,
die hem terstond daarna heeft laten konstateren, dat dÃ volgende índrut<,
bij de herl-ezíng, eniet gunstigr r¡as 12) " In het stuk van zijñ hand waarin
deze opmerkingen kunnen worden aangetroffen heeft hÍj dan al" eerder vastge-
ste1d, dat de SDAP zích londer het vaandel van het liberaLe vervalt bà-
r¡índt l3). IIa een spitsvondige analyse karakteriseert hij de programtekst
als îvrij slap en vrij verward' 14).
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FIet aLdus gewraakte program 15) verving het eerste van t894, claË nogin Íeder opzicht de toenmalige zrøakte der beweging rueerspiegàtae. fìakã
heeft het ín een ander opsteL teen beel-d der jeugdt genoemdn tvoor zover
het zijn lcracht in overdrevenheíd en zijn goede íntenties in onbeholpen-
heid vertol-ktr l6) " !-¡ij heef t er niet minder de theoretische zrvakte van
bLootgeLegd dan van de lalere. llij heeft erop genezen, dat rnen in dat oor-
spronkelijke program, e temidden van zeer onbeholpen geformuleerde rnarxistí-
sche voorstellingen, te <loen had rnet díe speciale uitdrukkingen, ttaarmee
burgerlíjke of half-burgerlijke schrijvers zich de '?dierrstrl bervijzen de
ekonomische werkel-ijkheid te vervLakken, te vervagene zo niet te verbloe-
men of te verdraaieno 17). ilij heeft nÍet nageLat,en de vinger te Leggen op
de gebrekkigheid van het geheeL.

l4aar wat vol-gens Saks naast deze algemene gebrekkígheid opvalt, is de
bijzondere onberispetíjkheid van die passages clie betrekkíng hebben op de
destijds bij uitstek aktueLe en principiäl-e k¡¡estie der parlementaire ak-
tíe. Hij heeft het rkenmerkende genoemd tvoor de zeer bijlondere omstandíg-
hedenwaaronderde SDAP als zelfstandige p ar 1 emen t a ír u p.r:
tij ontstondl, dat de parlementaire taktiek scherp r-riteengezet r,rordt in
het program van díe partij, die t in het volgen van deze takiiet voornåme-
f.ijk haar bestaansreden kon zoekenl lg). l,len kon, zo E;aat híj verder, rde
aLgemene eisen der praktíjk scherp en juist. ". formuleren omdãt zíj járun-
lang het voorrrrerp van onderzoek en dískussie hadden uít¡¡emaakte, men faaL-
d9 op het punt van de theorie tomdat eigen onderzoelc, zowel aLs onderlinge
diskussie hier tot dusver hadden ontbrokent, [n, voegen wi.j hÍera.o toã,
indien - ürat het geval schíjnt - met het woord i theoriet niáts ninder dan
so c ia 1 í s t í sche theoriebedoeldr¡ordt, welontbrekenmoestene
gezien de maatschappelijke verhoudingen in Nederland op 't eind van de vo-ríge eeuw. Irliet die bevríjding der arbeíderskLasse was aan de orde, díe
sl'echts het werk van de arbeíders zóLf kan zíjn, maar hun burgerlíjke eman-cipatíe, v66r hen en ín huri naam te verweeenlíjlcen door een parÈi.j, die
zLch r¿eLísr¿aar voor esociaListischr hieLde maar vamirege de-histãiische
taak die zíj zich steLde niet méõr dan een radikaaL-demoÈratische btrrger-lijke hervormingsparríj kon zijn t9).

Van deze burgerlijke hervormingspartij, in lB94 door de 'rtwaalf apos-
teLen'¡ gestícht, loopt een ononderbrolcen 1í5n naar de PvdA, na de tweede
r¿ereLdoorl'og mede door het optreden van vijftig predikanten ín het l"evengeroepen. Deze domínees drongen erop aan, dat ede toekomst. van het socia-
l"isme nÍet zou worden opgeofferd aãn het verLeden van de arbeidersbewe-
gíngt 20). i{et andere rvoorden¡ zíj * en bepaald nÍet zij alleen - neenden,
dat de ¡onder de naam van socialísme bedreven burgerlíjie hervormíngspoliltíekr het meest gediend was door af te zien van ãuvrãug"re proletarísche
schijn. llet was geen nieuw geluid" Ì,Ien had het ook vóör ã* oo"tog al ín de
SDAP vernomen uit, de mond van hen bijvoorbeeld, die de stoot gaven tot het
herziene partijprogram van lg3l , i?oãn, noch iater, lq,ram dat neer op hetl af.zager. van socíalistísche rvortelsr o om de ."nro,ráÍge reden d.at men treenr'¡ortels af kan zagen die uítsluitend in de verbeeLding en niet in r¿erke-lijkheid bestaan.

Aan te tonen, dat het zogenaamde ?socíalismet rler sociaaLdemokratíe -vooralsnog dan wel níet méér door proletarÍsche schijn omgeven - inderdaad
op níets anders dan de verbeeLding berust, daarí.n båstaa[ de er e z e n *l ij ke krítielcnpdezebewegíng, diewij dããromeen \íez cnL ij kekrítiek noemen, omdat aij de socíàalde¡nokráríe herLeidt tot rdar zij røãrke-
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Líjlc i s . Het is niet deze kritíek die het Soc.iaal-Demokratiseh Centrum
in de jaren r50 op handel en rvandel der PvdA uitoefenr. Irnners het poogt
niet duídeLíjk te maken wat of die partíj nu eígenl.ijk is, maar wat zíj
naarhet oordeelvanhet sDC zoLr moe t,en z ij n. FletverklaarË
de pol-itiek van de PvdA niet uit haar burgerlijk karakter, het veroordeeLt
die pol.itiek; het veroordeeLr haar standpunten als zíjnde niet in overeen-
steruring met het socialístisch karakter, dat het t,en onrechte aan dÍe par-
tij toeschrijft. Als prof. Banning in zijn brochure Ons SoeiaLisme van derklassenstríjdmythe'Î spreekt (op b1-2" 22), dan noemt Sam de hlo1ff dat - ín
de rede útaarmee hij aLs voorLopig voorzitter het stÍchtingskongres van het
Sociaal-Demokratisch Centrum opent - reen schandstuke 2l> " Hij noemt het
niet: een voLstrekt logische uitspraak voor de vertegenúroordiger van een
burgerLíjke partij ín de gegeven sociaaL-poLítieke konstellatie" Híj be-
strijdt Banning niet als een typísch vertegenwoordiger vân het ínte}Lektu-
ele burgerdom, híj bestrijdt hem alsof híj een miserabel. soort 'socialístr
zou zijn. Het voorvaL, dat zich afspeelt bij het eerste openbare optreden
van het SDC, is tekenend voor heel" het verdere bestaan daarvan"

tleË Sociaal-Demokratisch Cent,rum heeft de PvdA niet als een burger-
Líjke partij begrepen, naur^rkeuriger gezegd: als een burgerlíjke partij die
op het punt stond de door haar nagestreefde hervormíng te voltooíen. Het
SDC heeft evenmin begrepen hoezeer die partij zich bedreigd moest voelen
door een groep, die dagelijks begrippen hanteerde, een taal bezígde, rnaat-
staven aanlegde en nêar buíten trad op de manier zaaLs die burgerlijke her-
vormingspartij dat deed toen de beoogde hervorming nog rhet heiLig ideaaLt
!ûase dat wíl zeggen ver ín het verschiet l.ag. Ilet SDC vond, dat de PvdA
dat ó6k zou moeten doen. Dãárvoor streed het," Het besefte níet, dat het
- om het te zeggen met de woorden van Saks die we als motto kozen - ín cle
partij waarbÍj het was aangesloten niet wínnen kóm, omd¿t de historische
ontwíkkel.ing van die partij vanzel-fsprekend niet kon worden teruggedraaí<l.

Het SDC r'tas een anachronísme. l'let vert,egenwoordigde het verLeden van
de sociaaLdemokratíe, r^¡íLde dat aLthans vertegenwoordigen, binnen een he-
dendaagse sociaaLdeuokratísche partij, díe onder de druk van de maatschap-
pelijlce noodzakeLijkheid stap voor stap de 'socialistischee schijn voor de
radikaal-burgerlijke realiteit had laten varen, Het zag zích omringd door
een samenleving waarin de arbeiders, uitzonderingen daargeLatene nÍet l"an-
ger onder de ídeologische vaan van de een of andere partij streden en Ìraar-
in de toekomst door de steeds meer zeLfstandíg handelende werlcende klasse
werd vertegenwoordigd. lrlat rt SDC een tsocíaListische stríjd in meer radi-
kale zinr noearde 22), sras - aLdus een der uítkomsten van de Íßt e z e n -
l. ij ke kritiek-devoorbije p o 1 i t i eke vrorstelingvoordevol-
tooííng van de burgerlijke demokratíe" De ver¡¿aehting dat deze, binnen het
mit ieu van de tradítionele o u d e arbeiclersbeweging zou herleven kon
níet anders dan een ill,usíe worden genoemd in een tíjdvalc, waarin niet de
arbeidersbewegíng een stempel op de gebeurteníssen drukte, mâar de bewe-
ging van de arbeiders, díe voor hun maatsehappeLijke belangen strijden, Ín-
plaats van voor ídeaLen. Daar LÍgt dan de reden, dat, zoals Van Tijn heeft
gekonstat,eerd, thet SDC zich niet ontr¿íkkeLd heeft zoals zíjn inítíatíefne-
mers hadden gehooptr,

Aan het slot van zíjn fra¡¡nentarísche notitíes schrijft Van Tíjn, dat
het optreden van de PvdA-kopstukken tegen het Sociaat--Demolcratisch CentrumrLe verstaan (is) als een onbedoeld eresaLuut aan de potentiäLe kracht van
de door het SDC verkondigde ídeeålnr " Onze zienswíjze komt hierop neer, dat
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de ideeåin die't Centrum in kr¿estÍe heeft verkondígd, zích niet minder ge-
bLeneerd hebben dan wéLke idee in de geschiedenis ook. De poverheid van
die ideeiln is het juist geweest, dat zij a1s politiek idee veibreid werden
op een tijdstip dat de maatschappel.ijke verhoudingen hr¿raraan zíj hun ont-
staan hadden te danken ingríjpend r,¡aren gewíjzigd. De tegensteLl.ingen die
de huidige samenlevÍng kennerken zijn niet langer van poLitieke aarã, zo-
als ín de lang vervlogen dagen dat parLementaire aktíe Ín naam van een ont-
rechte kl"asse een gebíedende en ononÈkoombare maatschappelíjke noodzaak
vormde. zehebbeneendirekterkarakter, trladatde po 1í t ieke on-
derdrukking van de arbeiders eenmaal was opgeheven trad hun e k o n o -
m í s c h e onderdrukking scherper op de voorgrond. Het konfLikt tussen
de kopers en de verkopers van arbeidskracht werd het belangrijkste kon-
fLíkt ín de huidige maatschappij. Het gevoLg Ì¡as dat oude strijãvormen en
gedachten stierven, nieuwe strijdvormen en opvattingen sich ontwíkkeLden.
Aan wíe dããrvoor - voor die nieuwe strijdvormen en zíenswijzen - oog had,
kon vervolgens de rcezenJ.ijke betekenis der sociaaldernokratie moeilijk meer
ontgaan" Hij kon niet anders dan haar de werkelíjke pLaats geven dÍe haar
in de geschiedenis toekont, hij moest tegelijkertíjd wel de poverheid door-
zien van een kritiek, die de sociaal.demokratíe een socíaaLdenokratische
maatstaf aanlegt inplaate van haar vanuit de hístorisehe werkelíjkheíd te
beoordelen; díe níet van de kapital.ístísche verhoudingen uítgaat, doch van
een socíaal-poLitiek ideaaL.

Orn dãt soort van kritíek gaat het, hebben hre gezien, zowel. in het zo-juist besproken opstel van prof. Van Tijn aLs in de geheLe bundel waarin
dat is opgenomene een bundeL die niet voor niets Ílet üeybLeekte ideaal ís
genoemd. De títe1 van dat boekje laat aanstonds aL verrnoeden, wear d.e z.g.tlinkser kritíek der respektievel.ijke auteurs op neerkomt. nå inhoud mau[t
de lezer niet wijzer omtrent hetgeen de sociaaLdenokratie i s . De stro-
mingen die aan het r,¡oord komen dan ¡¡el besproken r¿orden munten meer uit
door een moreeL oordeeL dan door kritische analyse. Er wordt niet v e r -k L a a r d lùaarom of waardoor de socíaaLdemôkratie zích zo ontwikkel-de
als zíj gedaan heeft en haar funktie in de maatschappij blijft onbelicht.

l) De eerste vijf afleveringen van deze serie zíjn respektíeve-
Lijk verschenen in rtDaad en Gedachte" van januari, lebruarí,
apríl, mei en juní van dit jaar" rn et meínummer werd abusíe-velijk vermeld, dat de derde afl.everíng ín maart verscheen.

2) Aan het eerst,e SDC uit de jaren 146 err 147, d,at wordt genoemd
in de - in one meinummer besproken - bíjdrage van l,uut< l^líj-
Ilrans' is in de bundel gêên af.zonderlijk hoofdstuk gewijd.

3) pat de socialÍsatíe aLleen maar fsomsi moest plaatãvínãen ¡oasiets, dat in 1952 o"a, te kennen werd gegeven door de Latere
fraktievoorzit,ter drs" J.t'f . den uyL, ioendertíjd dÍrekteur
van de l,líardi Beckman stichting, roen hij een toer.ichting gaf
op het mede onder zíjn ínvLoed tot stand gekomen epLan¡ ãat
De ueg naan zsnijheid, een sociaListiseh perspeetief werd ge-
noemd. !üíjLen sam de wolff, die een voòraanstaand fíguur ín
het eerste sDC lras geweest en een vooraanstaand figuur in het
latere SDC zou worden, kritiseerde de opvatting"n .ran Den Uylin de hierbove¡ weergegeven, dus niet principiëre, zín ín be
Gyoene AnsterdøÌTner van 2 f ebruar i lg51-.
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4) J, Saks, Legendeuorrning fV" "De Níeuwe Ïfeg,¡, 6e jrg" nr" Z,blz. 46"
5) lfededeling van rgor corneLissen, van zuoLle tot Brest-Litousk

- Onstuimige herinneyingen, bl,z. 135"
6) t4en zie de door F"v.d" Goes, J. de Kadt en p"J. schnídt gepu-

blíceerde brochure Actie of scheuríng?" een uoord uon uuh,ràno
door de redaeteuyen üan ,,Db FakkeTi,""l:iz. 4.

7) J" Saks, Legendeuormíng J'V" als voren bLz" h4.
B) Het uez.bleekte ideaaL" bLz. 7h"
9) Prof " dr" I't" Banning, 7ns socdalisme" de partúj om d,e Arbeid,in Nedez,Land" Amsterdam lgÍ4, bLz, 6b en 61,

l0) Banning in zíjn openíngsrede ín het oprichtingskongres van de
PvdAr gecíteerd uit: dr. H"I,f, Ruitenbeek, Het ontslaan üan dpPartíj uan de Arbeíd, blz, Zl5.

ll) f.v.d.Goes in De Níew¡e T¿id" jrg. 1912, blz, 55S.
12) l. Saks, Programbeschow,rtnge,n" '¡De Ì,Iieuwe Tíjd'r, irg" lgl},

bLz" 182"
l3) Idem, bl.z. 73"
14) Idem, bLz. t99,
15) Het ontwerp r¿aarin saks 't ontleedmes zette werd op het Leid-

se kongres der sDAP aanvaard3 een door saks ingediãnd onthrerp
werd door de programkou¡nissie eongeschíktr bevonden.

¡e) {. Saks, Het BegínseT,prognøn dey S"D,p", "De Nieuwe Tijd'r,jrg. 1910, blz. zB9, - nal wíj voor saksl kríriek op her ãer-
ste program der sDAP teruggríjpen op een artíkeL dat over het
program van de sDP gaat, komt hierdoor dat het program van
de SDAP onger,rijzÍgd door de spD ís overgenomen. saks bekrítí-
seeTt in zijn stuk een program, naarop tnree partíjen zich te-gelijkertíjd beriepen, de jongsre daärbij echrer aan de oud-
sËe verweet, dat -zíj zich er weinig aan geLegen liet liggen.

11) J. saks, Het beginselpnogtøn der s.n"p., ar.s voren br.z. 354"l8) Idem, bLz. 359"
19) lle verwijzen naar de brochure llas d,e soeiaaLd.emokratie ooitsoeialistiseh?" die een aantar jaren geleden door de groeptDaad en Gedachter ¡"¡erd uitgegeven" rn dle brochure ruordt hetburgerlijke wezen der sociaaLdemokratie aangetoond aan de

hand van de praktijk" uit het voorafgaande hãeft men kunnenzien, dat de praktijk niet zonder konsekwenties was voor de
sociaaLdemokratísche theoríe "20) I.Iíj citeren uit de brief die víjfrig predikanren aan 't voor-lopig bestuur van de na cle uevri3aing aanvanlrelíjk wederom op-gerichte sDAp zonden. De brief íã íniegraal afgeãrukr in Rui-
tenbeek, Het, ontstaan. uan de pudAl al_dãar blrz. 263.2l) t4ederteling van Martín van Amerongen in vyi,j Ned.ez,Land van t6
septenber 1978"

22) zíe Th" van Tijn, De koude oonLog in de pvdA" "Het verbleekte
ídeaaLrr, bLz. 70.

æ======êt=-E==



-il-

BESTAAT ÐE KANS, DAT DE JORDAANOPSTAND

ZTCH ZAL GAAN HERITALB¡I ?

Levert de voortdurende aant,astíng van tt Levenspeil van de arbeidende
klasse en van cle zwakste groepen ín de samenlevíngrr,rraarvân sprake Ís sinds
het optreden van het huidige kabinet, het gevaar op, dat regãerders en be-
zittenden op een gegeven moment gekonfronteerd zul1en worden met onvangrij-
k9 en gewelddadíge aktÍes, zoaLs bijvoorbeel-d de Jordaanopstand van vi3f-
tíg jaar gel"eden? Ziedaar de vraag die gesteld en be.antr¡oord wordt in twee
verschíLlende rapporten, het ene opgestel-d door het Sociaal en CultureeL
PLanbureau, het andere door een uit vier personen bestaande anbteLíjke
werkgroep van het departement van socíal"e zaken"

Het blote feít aLLeen, dat beide rapporten bestáãn, vormt naar onze
mening een aanr,¡ijzing, dat de heersende ki.asse en haar regeerders, druk
doende de gevoLgen van de ekonomische krisis op de arbeiders af te nente-
len, zich bepaaLd ¡¡eL rekenschap geven van ürat zíj doen, best weten wat de
door hen getroffen maatregelen voor de sLachtoffers ervan betekenen, zich
daar echter níets van aantrekken en aLl-een maar graag willen rtreten hoe
strak de boog nog kan worden gespannen, hoe Lang de kruik nog te water kan
gaan eer zíj breekt"

In het rapport van het Sociaal en Cul-tureel Planbureau leest, men:
ttWexkLoaen en apbeidsongeschikten 1)orînen geen ?eoolutiorwir

eLement in d.e sønen\euing. 2e zijn natuurLì.-jk weL onteuneden,
maar dat gaat niet sarnen met een toegenomen beLangsteLLíng ooon
poLitiek, integendeeL " 

îl

In het r¿pport van de ambteLijke werkgroep staats

"De kans moet betyekkelíjk kLein uorden geacht" dnt er een
massaaL ptotest ùan mensen zonde.r een hetaal,de øaan zal ontsta6n,, î'

Beide antwoorden líjken op het eerste gezicht tamelíjk geruststellend
voor Lieden als staatssekretarís De Graaf oi de heer Duísãnbãrg, de rsocia-
Listíscher presídent van de Nederlandse Bank, wiens tsocial.ismãi zoals be-
kend daarin bestaat' dat híj de maatschappeLijk minst bedeelden n6g stevi-
ger wil aanpakken dan deze arbeidersvijanaigã overheid reeds doet of vanplan is. Beíde ant!íoorden schijnen ook een direkt,e weerl"eggÍng te vornen
van het somber-dreigende beeld, ooit door het KamerLíd t.tarãål van Dam ín
een onzer weekbladen geschetst toen hij zích bezig híeld met de vraag ofrJan SpLínter9 in staab r¿as fde r¿intert te overleven die premier Lubbersín het vooruitzicht had gesteLd.

Híeraan moet echter terstond worden toegevoegd, dat de werkgroep van
departementsambtenaren zich toch iet$rat minder optimistÍsch heefi geloond
dan het Sociaal en CuLtureel Pl.anbureau en bepaalde reserves maakt. De amb-tenaren spreken nameLijk nadrukkelijk van

t' een ogenschijnLíjke maats cløppelijke mtsttl
en zij voegen d¿araan vervolgens toe, dat

t'|het uitbLiioen uan geueLdÅadig oez.zet lcan uorden toegesehne-
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ùen a,an het ue.rsehijnseL døt bez,usting thans de meest ooorkomen-
de maníer is uaaz,op mensen zonder baan op hun situatie reageren.
..,8r moet rekening mee uorden gehouden dat frustnaties Ðan men-
sen zonder betaa,Ld.e baan zuLLen toenemen, naawnate zíj hun ínka-
mensniueau meer bedreí.gd zien, en mínder ouertudgd zíjn dat in
het regeri.ngsbeLet)d me.t hun baLangen rakening uordt gehouden,, ".
Benuetende me.nsen zouden dan ueL eens heel, ande.ys zich kunnen
ga,a:n gedvq.gen" " " Benusting kan døn omsLaan in apathíe, maan het
4s ook mogeLíjk, dat deze mensen het niet Langen píkken"lt

Met andere woorden: de a¡nbtel-ijke werkgroep versclrilt voor r{rat de situatie
van nu betreft, niet zo heel- veel van mening met het genoemde pLanbureau,
maar maakt zich voor r'rat cle naaste toekomst betreft toch wel enige zorgen.
Alvorens daar nader op in te gaan rn¡il.len wíj híer de aandaeht vestigen op
een naar onze mening hoogst opmerkelijke en karakteristieke passage uit
het rapport van de vier ambtenaren.

Deze wijzen er namelijk op, dat in het naw,r gedreven werkl.ozen nu al
hun toevlucht nemen Ëot illegaLe of half-iLLegaLe methoden zoals bijvoor-
beeld het grÍjs- of zwart-werken en het verzwijgen van neven-inkomsËen. De
ambtenaren pleiten ervoor dit soort van fraude maar niet al te hard te be-
strijden en door de vingers te zien, dan weL te doen of haar neus bloedt.
ï,'lantr zo redeneren zLJ ín hun rapport, dergelÍjke iLlegale aktiviteiten
hebben een dempende werking op het ontstaan van koLlektief veraet" Het op-
merkeLijke van een dergelijk advies is hierín gelegen, dat ambtenaren, dat
wiL zeggen líeden dÍe beroepshaLve volstrekt gebonden zijn aan het handha-
ven der bestaande I{etten, hier een pleidooi voeren om het met. sommige \^ret-
ten niet aL te nauw te nemen. Het feit is volstrekt vergelijkbaar met een
bepaald gebaar van de Britse premier, mevroull Thatcher. Vanaf het moment
dat zíj aan de regeríng kn¡am is tt door haar gepresideerde kabinet uit aL-
le macht erop uit gerüeest bepaalde vormen van rpostenf tijdens stakingen
te keren, iets overígens r^rat voorafgaande kabinetten, zo¡,teL van Labour aLs
van haar eigen partij, tevergeefs hadden gepoogd" De regering-Thatcher
sLaagde erin een r¿et door het parlement te slepen, die het zogenaamde rse-
condaíre posten¡ - d.¡^r, z. het posten bij andere bedrijven dan het eigene -
verbood. I,Ianneer het gebeurde, aldus de bepalingen, dan diende het daarmee
benadeelde bedrijf de rsecondaire posterst dan wel hun bond terstond voor
de rechter te sLepen. Maar toen zÍch dit voorjaar dat tsecondaire postenl
op grote schaal voordeed, toen werd de tsritse rechter n i e t ingescha-
keLd" ÞÎen zag het door de vingers. En toen het spoorrrregpersoneeL looneisen
stelde, die voLstrekt in striJd üraren net de richtLijnen van het kabinet,
toen schreef mevrours ThaLcher een brief aan de dírektie van de staatsspoor-
Ì¡tegen met de wens dat men die eisen toch maar moest inwil"ligen om een mas-
saLe staking van de spoorjongens, naasË de reeds aan de gang zijnde mijn-
werkersstaking te voorkonen I ) "

I ) De brief ¡¿erd in handen gespeeLd van het Brirse dagblad DaiLy
Miv'ror en tot grote woede vån mevrouw Thatcher in deze krani
gepibliceerd. Andere Britse kranten zoals The Tímes en rhe
Guatdian hebben vervol"gens ook van de t¡rief meltling gemaakt"
De opposi.tie steLde er vragen over ín het parLement" Mevrouw
Thatcher kon, a1 haar boosheid ten spíjt, het bestaan van de
brief niet Loochenen,
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hlaË het standpunt van de NederLandse ambtenaren aangaat, het laat zo-
nin aLs de praktijk van mevrou$r Thateher ook maar íets aan duidelíjkheíd
te Ìsensen overo I'Ietten zíjn een uitstekend níddel om de arbeÍdende klasse
onder de duin te houden, maar zodta dat míddel erger dreigt te worden dan
de kwaaL kan men er maar beter van afzien.

!üat te zeggen overígens van de mening, díe vooral- in het rapport van
het planbureau zo sterk naar voi'en ís gekonen, dat r¿erkl.ozen tgeen revolu-
tíonair elementt in de samenLeving vormen en dat dit o"a. zou blijken uit
hun niet toegenomen, doch eerder afgenomen beLangstet ling voor polítiek?
Het pLanbureau, al"dus onze mening, huldígt de r^rijdverbreide dr^raLíng, dat
verzet van de arbeidende klasse (werkLoze arbeiders zijn óók arbeiders en
makendeelvandezekLasse uit) een po 1 i t i eke zaakzou zíjn. Po-
litiek interesse ofwel polítieke aktiviteít veronderstel-t een geheel ande-
re positie ín de üaatschappij dan door de uitgebuÍte klasse wordt ingeno-
meno Zíj, die uitgebuite kLasse, stríjdt niet voor politieke idealen, maar
voor haar belangen, die met de beLangen van aLle overige kLassen in de sa-
menleving in stríjd zíin" En afgezien daarvan: hoe kan men belangsteLLing
voor het poLitíeke bedrÍjf verwachten van mensene die niets anders zien
dan dat de poLítieke bedrijvigheíd tegen hen gerícht is? Verre ervan, dat
de geringe politíeke beLangstelling van werkLoze (en werkende) arbeíders
een teken van hun berustÍng zou zijn is eerder het omgekeerde het gevaLl
zolang die arbeiders geimponeerd zíjn door de politiek hebben zij ninder
oog voor hun (klasse) beLangen en kan de heersende klasse - om een troord
van CoLijn te gebruiken - gerust gaan slapen. Hoe groter daarentegen hun
pol-ítieke onverschiLl.igheíd, des te gereder de kans op een explosie. llet
eníg rrevol.ut,íonaírr streven staat dat in een volsËrekt ander verband dan
door het planbureau wordt verondersteld" Ðe arbeiders komen bepaald niet
in verzet of in opstand ondat zíj trevol-utionair? zijn. Ze verzetten zích
omdat hun belangen hun daartoe noodzaken, omdat het water hun tot de Lip-
penstÍjgt" Dat verzet heeft,, d6õrdathetom arbeiders-
verzet gaat.t een revoLutionaíre betekenis. Maar degenen die het pLegen
zijn zich weLl.icht het minst daarvan ber,¡ust.

In een konmentaar op beide rapport,en heeft het liberale dagbLad NRC/
HanÅeLsblad er op gelrrezen, dat rdä- stabilíteit van onze samenLeving üraar-
schijnlijk méêr bedreigd wordt door afnemend vertrouwen in de pol.itiekt
dan door wat anders. Dat getui.gt van grotere r¿erkeLíjkheídszin dan een ge-
ruststellende konklusie díe uit de afwezigheid van politÍeke beLangstel-
ling wordt getrokken" llet is bepaald niet zo zeker, dat fde regeríng nog
geen hulpt,roepen achter de hand behoeft te houden om een herhalíng van het
Jordaan-îoproert de kop in te drukken, zett ð,e tiberale krant naar aanlei-
díng van heÈ anbtenarenrapport. Anders gezegd: de kans op een herhaling
van de Jordaanopstand bestáãt.

In Engeland is die kans aL werkelijkheíd geworden toen twee jaar geLe-
den in díverse armoewijken ín Britse steden de vlam ín de pan sloeg. De
Britse regering houdt met de reille mogelijkheid van een dergelÍjke opitand
66k rekening bíj ieder arbeídskonflikt. Ze nag de antí-stakingsr,retgeving
op zot n moment buíten gebruík stellen, \^rat ze v¡el doet is: koloàsale eenhã-
den -van de politiemacht mobilíseren" De pol"itíe handhaaft daar niet langer
de (arbeidersvijandiee) wet, de politíe (al.s arbeidersvíjandige macht) ver-
vangt die wet. Ons komt het vol.strekt niet ondenkbaar voor, dat ¡¡e ook ín
itlederLand van een dergelijlce ontr¿ikkeling getuíge zuLlen zijn" t{e beschou-
wen het al.Lermínst als toevallig, zien het integendeeL in nauw verband met
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tt feit dat de overheid zich voor de stemning onder de werkLozen interes-
seettr dat er ook sternmen opgaan, die voor eeri reorganisatie van de poli-
tie pLeíten"

'tDe interuentiestaat eist een andere politie dan de LdberaLe
reehtsstaattr,

betoogde onLangs de dírekteur van de lilederLandse PoLÍtie Akadernie in een
artÍkel op de ?Opinieî-pagina van de /tiFC. [rrat voor geLeerd betoog hij ook
mag hebben opgezete voor arbeiders is clat duideLijke taal , Ze beseffen om
hrat voor íntervent.ie (van de politie) het gaat bij wat voor gelegenheden.
Als arbeiders in verzet komen, dan moet er behoorLíjk op íngãhatct kunnen
r,¡orden.

DE GIFI{ENGERS VAN NEDERLAND

^ !üíj hebben er al- neer over geschreven, dat veel grote bedrijven in dejaren vijftig en zestig geweldÍge r¿insten hebben kunnèn maken doär duizen-
den tonnen gíf il.Legaal te storten. Lekkerkerk, Gouderak, St"adskanaal, cle
Volgermeerpolder, Utrecht, Tr,¡ente en ga zo maar door. Vele honderden gif-
pl'aatsen zijn al. bekend en bijna dagelijks r,¡orden er nog nieuwe gevonden.
Bedrijven als PhíLips Duphar, SheLl., Akzo en vele anderãn hebben hun spo-
ren in het vergiftigen van de Nederlandse bodem dik verdíend. En jhr. mr,
A"A. Loudon mag dan a1s gastcoLumnist in De VoLkskyant verklaren, dat hij
verbaasd is, dat het geheugen van de mensen zo kort is, omdat ze - nu het
een íetsje beter gaat - de lastenverLichting voor het bedríjfsLeven niet
meer nodig vinden, zelî. is hij btijkbaar vergeten, dat ook het bedrijf
waar hij voorzitter van de Raad van Bestuur is (AKZO) zowat heeL de bo-
dem van Twente heeft vergiftigd"

In Gouderak was de Zellíng¡ijk gêheeL voLgestopt met gif dat afkom-
stig was van SheLl. De huizen aldaar zíjn aL gedÃe1teLíjk geãloopt. De sa-
nering zaI zofn sLordige l l0 uriLjoen guLden gãan kosten. De overheid heeft
nu een proeedure tegen SheLl aangespannen" Zíj r¿it de saneringskosten op
dat bedrijf verhalen"

Een jorunalíst var. Het W,ije VoLk en éên van De Volksky,ant t.adden on-
afhankelijk van elkaar het mi.nisterie gevrâagd om het verÍüeer van Shell.
De journalisterr deden een beroep op de l,let 7penbaarheid ua1, Bestuur. i.{i-
nister ltlínsernius wí1de I t verzoek ínwílligen, maâr Shell spande een schor-
singsprocedure aan bij de Raad van State" SheLl betoogde dat het concern
er op heeft vertrouwd dat zíjn bedrijfsgegevens niet openbaar gemaakt ruor-den. Anders zou de maatschappij in haar verde<ligingsnogelijkheden r,¡orden
beperkt"

Ondanks daË er ín het verú¡eer van ShelL, volgens het ministerie, van
vertrouwelijke gegevens geen sprake is, werd het bedrijf toch in het ge-
líjk gesteld"

Niet al1een jhr. Loudon van Alczo, maar alLe ondernemers zijn brutaalals de beul als het, er om gaat de lasten van hun misdadíge gifmengersprak-
Ëijken af te wentelen op de schouders van de minst araaltrãchtígãn, r4rantuiteÍndelijk zulLen die voor de kosten opdraaien,


