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Dat de ontwikkel.ingen in Zuíd-Afrika voor een eens per naand verschíjnend blad als dít te snel gaan om ze op de voet te kunnen volgen, ís
nauwelijks een probLeem. Dat de machthebbers daar de ontr¿íklcelingen nauweLijks bíj kunnen houden is voor hen weL bedenkelijk. All.een het aantal
zwarËen dat de politíe vermoordt líjkt tamelijk nauwkeurig bíj te houdens
¡¡inds vorig jaar september he¡ verzet passale vormen begon aan te nemen
zÍjn er ongeveer 700 nensen gedood. Het doorgaan met doodsehieten van mensen en het-turven van de aantallen lijkt ."ã.tao de weinige blijvende beleldst.íjnen te zíjn van de Zuid-Afrikaanse regering. Of bedriegt ook hier
de schijn? Iteeft de regering Botha rael degelijk een bepaald beteid? Voor
een aanzÍenlijk deeL heeft zíj dat voLgens ons inderdaad.
De apartheíd heeft zichzel,f. overLeefd, ís ten dode opgeschreven. r Het
gaat er voor de ¡nachthebbers in dat land evenwel om te voorkomen dat de
zwarte arbeÍders aL te veel zeggenschap krijgen, dat de polítíeke o¡¡¡¡enteling gevolgd wordt door een sociale. Het gaat ín Zuíd-Afrika níet in de
eerste plaats om een onderdrukking van zwarten door blanken zonder meer,
nee, Zuid-Afrika is een burgertíjke samenleving waarín het zr¡arte proletaríaat op poLítiek terreín nog niet geämancípeerd is, nog geen politieke
rechten heeft. En ín zoverre verschílt Zuid-Afríka heel sterk van fderde-

v¡erel.d-Landent n¡aar in revol.utíes juist een burgerlijke samenLevíng tot
etand wordt gebrachÈ. In Zuid-Afrika ís die revoLutie nog níet voLtooid.
Nu zou het misschíen nog wel betrekkeLijk gernakket ijk zijn om de zwarte
arbeiders een vorm van polítíeke ínspraak te geven, maar omdat hun dat zoIang ontzegd is, is dat op dit rnoment niet voldoende meer. De zwarte arbeíders streven in feite naar meet, zoaLs in de tegenwoordige tijd ín aLl-e
ontwíkkelde kapitalístische Landen waar arbeiders zich in grote geËale $rerzet,ten en zíj tendentieeL de grenzen van de samenleving overschrijden.
Met andere woorden, in Zuid-Afríka bestaat, índerdaad een volledig
achterhaaLd nodeL van poLítíek-e onderdrukkíng: ín een moderne burgerlíjke
samenleving heerst de burgerlijke de¡nokratie" Het beetaande systeeo levert
voor de zhtarËe arbeiders zoveel ellende op dat zíj zíe}¡. verzetten en zich
niet meer Laten íntimideren door heÈ gebruitefi5te-ger,reld" Door 'dít niet

-2aflatende verzet zijn Botha en de aijnen gedwongen koncessies te doen. zij
moeten echter rekening houden met een trechtervleugeLs onder de bLanke
machthebbers die van geen wijken wíl weten" Kortom, cle politieke emancipatie van de zwarte arbeiders zaL in een konsrante stri3à in her zuid-Afii*
kaanse krachtenveld tot stand komen"
Deze ontwíkkeling, die a1s gezegd al enige tijd aan de gang is, r,ro¡,Jt
doorkruist door een zeer beLangrijke konplí.kai.ie: de tíjd rr.ñ ¿ã poÍiti"L.
emancípatíe van de arbeÍders is voorbíj
ontrrrik" Dat hoorde lij een zich
kelend kapitalísme dat de arbeiderskl.asse
nog h?at te bieden had" politieke
konsessies hebben nu geen reäLe inhoud meere kunnen mísschien rzoor lcorte
tijd tevreden steLlen, maar r,ranneer arbeideis nu stríjden kornen ze vrijwel
direkt net de samenlevíng aLs zodanig in tconfLikt. nã nritse míjnwerkärsstaking van l9B4/85 heeft dat nog eens nadrulckel"ijk aangetoond. Die tendenzen bestaan ook ín zuid-Afrika, zoaLs overduidelijk blíjlct uít de reaktíes van de mijnondernemingen tijdens de Laatste mijnstaking. Zeer veel ondernemers' en met name de hele grote, realiseren eich dat dã arbeiders bij
het politieke proces betrokken moeten worden en dat dat snel moet gebeuren
voordat het te laat ís. Oftewel voordat de arbeíders daar geen genoegen
meer mee nemen. Die ondernemers vinden dat de regering-Botha teveeL rekening houdt met de rreehtrevLeugeLr. Zij ondertrandãl-en met het AliC over een
versnelde politieke emancípatie van de achterban van het ANC, maar treden
keíhard oP tegên die achterban bíj een staking op dit momeni. o" ondernemers wíLLen niet dat de la'¡tatte arbeíders hun-kracht al-s klasse gebruiken
voor eigen doeLeinden die buiten de huidige samenleving liggen"
Hoe zaL het AirlC, de verboden bevríjdingsbewegíngr-zicñ-opstel-Len? Zij
atreeft naar voLledíge opheffing van de aparthei.d en is Ëot nu toe geen
erkende gesprekspartner gev.reest voor de regering. Iataarschijnlijk zijn de

gesprekken díe het ANC heeft geveord met ondernemersvertegenwoordigers in
Zastbia rnÍdden september nuttÍge wegbereiders gelreest om deze organisatie
meer akseptabeL te maken. Hoe ver de standpunten van het ANC en rle regering-Botha ook uít eLkaar f.ijken te líggen, zor¡el de bevrijdingsbeweling
1}tblanken
9. regering blíjven binnen de grenzen van de burgerLijke rnaaãscnapti3l
0f
van het soort zoaLs Botha zich zullen kunnen handhaven ín ZuiãAfrÍka ná afschaffing van de apartheíd vaLt nu nog niet te zeggen" Dat zaL
vooral afhangen van de strijd dÍe de bevolkíng in ¿e zwatte õãonwijken nu
nog dagelijks voert. Zeker is wel- daÈ, gezien de verhoudíngen ín de wereld,
op dit moment een socíale revolutíe nog niet op de dagorde staat. Voordat
de poLitieke omwenteLíng voltooÍd zat áíin zair er ook nog veel. zwart bLoed
vLoeien"
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Dezer dagen is ï,lim ltok afgetreden als voorzitter van de FNV en opgevolgd
door Eans Pont, de vroegere vice=voorzitter van de ambtenarenbomd
"qbva/Kãbo. Ter gel"egenheid daarvan heeft hec liberale dagbl-ad, NRC/HandeLsbLad.
d,e

-3níeuwe LeÍder van NederLands grootFte vakcentrate,bij zíjn lezers geintroduceerd en eraan heríonerd dat híj regn uitsËelcende bruggenbouwere rvordt
genoemd. Hoe men dat moet verstaáo wordt in het desbetrãifende hoofdartikel niet nader toegelicht" Gezien het feit, dat pont nog niet zo lang geLeden de klassenstríjd als iets van den verleden tijd heãft genoemd, -künken ¡¿e de rbruggenboul¡î díe zijn specíal.íteit, zou zijn, alleen maar z6.opvaÈÈen, dat hij een brug r¿il. sLaan tussen de twee .róoroaamste kLasse", ai"
in deze naatschappíj tegenover elkaar staan.
Qngetwijfetã- ireefã de liberale krant dezeLfde opvatting en her ls
zeker dac zíj daarom in hel'ber¡uste artíkeL heeft geaegd, daÈ Pont, deze
eigenschap en andere'?goed zal. kunnen gebruilcenl. i*ruis" zo wordt, daar,betoogd, t'de vakbeweging. ".. moet aan de ene kant zûen vast te houden aan de
solidariteÍt (met de werkenden) die haar bestaansgrond ís", maar 'raan,de
andere kant moet'zij ruimte scheppen voor differentiatie en decentralisatie ín het overLeþ over arbeídsvooqraarden"t'
Anders gezegd¡ de vakbeweging moet de schijn ophouden dat zij het arbeidersbelãng in alle opzíchten dient en zij moet tegetijkertijã h"t lr"lang van het bedrijfslevenf dat wil zeggen van het kapi.tali.stlsche ondernemerdom behartÍgen. Nog weer anders geformul.eerd: de vakbeweging moet het
ónverzoenLiJke zien te verzoenen, ziJ moet, trachien een brug ie õlaan tussen wac niet te verenigen valt
Het is steLlíg geen toeval. dat het hoofdartikel waarvan wij spreken
eindigË'met de vasÈstelLing, dat van llans pont estuurmansrcunstt wórdi verLangd. Hij nag niet te veeL naar línks en niet te veel naar rechts sturen.
Dat is natuurlijk gemakketijk gezegd. De vraag is alleen maar, waarhe-en
de krachtige stroom van de naatschappelijke ont¡¡ÍkkeLing henr zal voeren en
of hij en zíjn achterban op hetzeLfde punt zuLLen uitkornen.
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Het A¡neríkaar.rse beursblacl WaLL Stpeet JouynaL l) d,at te vergelijken is ¡ret
Het Fðnanci¡)aLe DagbLad in Nederland, heefË ení.ge tijd gele¿ãn eéa geschreven pottreÈ gepublieeerd'van Lynn L{íllía¡rs, de presídent vaa de vakbond
van staaLarbeiders ín Cre Verenígde Staten. De direkte aanl.eÍding daartoe
vormde een korte tijd tevoren uítgebroken staking bíj de I'lheelíng-Pittsburgh SteeL Corporalion, die e"i Loorrsvertagínl .rai lB% had doorgevoerd"
llet was ¡ zo blijkt uit hetgeen het, berusbLad meedeeLde, de belangríjkste
stakiûg in de AmerikaarrsÊ staalindustríe sedert 1959 en er r^raren glZOó arbeiders bij betrokken. Voor het overíge echter bevat het bedoelde artikeL
over het verloop van het konflikt zo gõed aLs niets. De schijnwerper r¡ordt
gericht op de leíder van de vakbond, díe de staking heeft ,titgeroepen en

l) In l,IalL street in New York bevindt zich de beurs.

-4die - zo kunnen r¿e tussen de regels door l"ezen - de staking moest uitroepen wílde hij zíjn geloofwaardigheíd voor de achterban bêwãren,
Het stuk is ínteressant, omdat het een helder lícht werpt op de positíe van de vakbeweging in Ameríkå¡ op de problemen waarmee die worstelt en
op het type bureaukraten dat er aan de top daarvan staat.
Lynn iùilliams, dat, wordt de lezer wel duideLijk, heeft niets gemeen
met de oude, beruchte vakbondsleider Samuel Gompers, clíe zích van arbeider
in de kledingíndustrie tot Ce machtigste vakbonãsman ín de VS en tot een
van de beste vríenden van het Amerikaanse kapitalísme opr.rerkte" I^iijlen sarnuel- Gompers, zo,Langzamefhand een schím uit het verleden, sprak onverholen de taal van de lclasseverzoening en kon zich die taal veräorl-oven niet
alleen doordat hij haar sprak met het aksent van de New Yorkse achterbuurtenr maar ook vanr¡ege zt n Langzamerhancl verkregen en zorgvuLdíg opgepoets-

te populariteít"

Lynn ldílLiarns is een vakbondsleider van een geheel ander type" Hij is
een intelLelctueel en een Levend bewijs ervoor aaã ín het moderne en sterk
veranderde kapitalisme de funktie van de vakbeweging heel anders is dan.in
het verLeden" Lynn trIi1-Líams, zo Íreet WaLL Street JournaZ te meLden, voljde
een universitaíre opleiding. Hij studeerde aan de Mcirîaster universitei-t ín
HamiLton in de Canadese provincíe ontario. Een woordvoerder van een Ameri*
kaanse ínvesteríngsbank heeft verklaard, dat híj ?tot een nieuwe generatie
van arbeidersleiderst behoort en tt beursbLad vãrzuimde niet
daarvoor altíjd hoogst gevoelige lezers mee te del-en dat híj rinet^aná?n
zachte stemr
spreekt (Lees: géén demagogísche schreeuwer is) en al.tijd in een keuríg
gríjs en rÀ7at ouderwets kostuum steekt (Lees: EoË dezeLfde soort behoort
als de rnanagers)"
Het bLad voegde daar nog aan toe, dat de heer Ï.lill.íams een zéér ontwikkeLd íemand iso die in ínternationaal- geze!-schap over ekonomísche proþ]9men mee kan praten (leeså geen 'radikaler rheoríeän verkondiet)" Hij
f.ijkto zo eindigt de desbeereffende passage, meer op een stafLi¿ van ¿ã
een of andere onderneming of op een universiteicsprofessor, dan op een valcbondsleider" t{íer nu echter begaat het beursbLad een vergissing. Tdant uit
heel het verdere artikel blijkt, dat de heer r^Iilliams naast de door het
1Íjfblad van de fínanciäle wereLd zo hemelhoog geprezen kwaliteiten, ook
nog andere bezit.
Lynn ïüi1"Liams, zo Laat de beurskrant duídeLijk doorschemeren, is alLermínst bLij met ft staaLkonflikt waarmee hij is gekonfronteerd" Maar anders dan Gompers, is l^líL1iams desondanks aLlesbehal"ve gespeend van een
vastberaden stríjdbaarheid" tlet beursblad cíteert uitspraken van hem, gedaan op diverse tíjdstippen van zijn karrière, die onr^rillekeuríg doen denken aan somnige uitspraken van de Brítse mijnwerkersLeíder Arthur ScargilL.
Níettemin hebben de Ameríkaanse Canadees. en de BriË naur¿elijks iets rneã eLkaar gemeen en is het beeld dat van de een in de media roidt geschilderd
vol.maakt anders dan het beeld van de ander.
Over Lynn Ï,líl-lia¡ns laat de stafredakteur van WaLL Stveet Jouy,nal nergens ook maar één onr^relwíLlend woord horen. Hij wijdt weLiswaar uitvoerig
uit over díens lstrijdbaarheíd', maar híj vermefat ãot zíjn bekwaanheíd ín
het rnanipuleren van arbeíders en zijn bereidheid tot wat gínds evenals ín
Nederland het rinleverenr ¡,¡ordt genoemd.
De konkLusie die zích opdringt ligt voor de hand: de stríjdbaarheid
van Lynn l,líLliams is bestemd om de achterban aan de bond te binden, zijn
gesoigneerd voorkomen en zíjn ínteLLektueLe ontwikkeLing maken he¡n tot een

-5voor de ondernemers akseptabele figuur aan de onderhandeLingstafel en de
kourbinatie van deze tr¿ee dingen brengt met zich mee, dat hij - en het bLad
wijst daar dan ook op - koncessies kan doen die hij door de vakbonds}eden

kan doen aanvaarden"
De beurskrant noemt dat terecht bel-angrijke ríingen in on tíjd van ekotromische krisis (beLangrijke díngen door de kapitalistenkLasse uiteraard)
Ot ze voldoende zíjn om de jongste staal-stakíng in voor het ondernemerdom"
goede banen te Leíden, is een vrâag díe het beursblad zic.h ook steLt. Bij
zijn pogíngen om een kompromÍs tot stand te brengen, zo zegt het bladl
zou het wel eens kunnen gebeuren, dat de st,aalarbeíders hem laten valLen.
Van de vele ware dingen díe ín het artíkel worden gezegd zLjn deze woor" ook.
den mísschíen nog dichter bíj de v¡aarheid dan welke andãre
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Soms lezen lite rare,bLaadjes, en de Reuíeu of Intewtatðonal Affaírs is er
daar één van (probeer zulke tÍjdschriften maar eeîs n'?:et te Lezen, aLs je
van de hoofdredakteur behaLve een uitstekende brandewijn ook een gratis
abonneuent geschonken krijgt).
Ðeze Reuieu of InternatioäaL Affairos nu is
een Joegoslavische uítgave, díe ís gewijd aan de internationaLe poLítíek
maar 6oms ook - vanuit het regeringsstandpunt - de binnenlandse toestand
in JoegosLaviä bespreekt. Zo ¡¡as in het nunmer van begín juli een artikel
rarbeiderszelfbeopgenomen
.vanover de geschíedenís van het Joegoslavische
stuurr,
de hand vàn niemand minder dan Lãzar Djodjiéo de voorzítter
van de Confederatie van vakbonden van Joegoslavíi!" In dit artikel, tDe
r4regen van het zeLfbestuurt, wit Djodjió gedenken, dat 35 jaar geLeden rde
ekonomísche ondernemingen in dit land ter besturíng aan ¿ã ar¡ãiaers r¡rer-

den overhandigdf "
Uít de aard van de zaak én van zrn funktie beziet Djodjié de geschiedenis van het tarbeiderszelfbesÈuurr vanuit idealístisch standputtt. Híj
schetst, hoe tde wegen van het zelfbestuurt al in de vorige eeuw werden
ge!üezent door soeialistÍsche denkers, door de revolutionaiien van ,ile parijse Conmune en door Lenins (sic) fabriekseomitérs en sovjetsl. Als men
zó denkt is het niet moeilijk om ook aL in het Serviä van ãe voríge eeuw
voorLopers voor dít Joegoslavische 'arbeiderszelfbestuurt t,e vinãen, en
clít doet Ðjodjiõ dan ook prompt" Iîaar deze truc is niet onbekendn en geen
ander dan de bolsjewistísehe historicus Max Beer heeft geschreven, dat men
op deze manier af die historische personages tot kornmunist verkLaren kan
die ooit de rraaLtijden geneenschappelíjk hebben wiLlen nutrígen. Blijkbaar
voeLt ook Djodjiõ ídeologische nattigheido want hij haast zich re verkondígen dat het roverhandigen van de ondernemíngen aan de arbeiderst niet
het result,aat rrras van de inspanningen rr¿n ds Cormnunístische partij in díe
richtíng, noch van een ?experiment¡ of een !ideaListísch projekit, maar
dat de tlet op de Arbeidersraden van 1950 slechts de kroon r"ã op een maarschappelíjk proces dat begon in de bevrijdingsoorlog van rg4o-lt4s,
Dit Laatste is inderdaad de waarheid, zíj het dan dat van d.e recht1íjnige ontwílckel.íng van bevríjdingsstrijá tot rarbeíderszelfbestuur', die

-6Djodjíõ suggereert, geen sprake is" HÍj verzwíjgt, dat tussen

1945 en heË

konfl'íkt van de Joegoslavísche partíjleiding met de Sovjet-Uníe in l94B
aLLe aanzetten tot een werkel-ijk zelfbest,t,tr rãn de arbeidãrs door Tito en
díens hofhouding in de kíem werden gesmoord. Pas toen de partizanenl"eíders
van weleer ín hun trrríst met Stalin van de steun van de bevol.kíng verzekerd
moesten zíin, gíngen zíj tot een zekere liberaLiseríng van hun straffe
staatskapitalisme overo Vanzelfsprekend ging echter deze l.iberaLisering
nooít zo ver' dat de arbeidersraden Ín de ondernemíngen werket ijk 'gru"p op
de gebeurtenissen kregen. Ì,lant naar de staat in Joegoslaviä sínds 1953 een
ståp terug deed en zich deel-s terugtrok uit de organísatie van het ekonomísche l-even, daar kwamen andere belangengroepen naar voren zoals managers
van fabrieken, banken en hancleJ.sorganen, ptaatselijke bestuurders ¡ vertegenntoordigers van vríje beroepen en kLeine partikuliere ondernerners" llie
er ook profíteerde van de vermÍnderde sÈaatsinmengíng, níet de arbeidersraden.
Lazar Djodjiô noernt verschíllende tegenstanders van het tarbeíderszelfbestuurt, díe in zijn visie de ontpLooiing elaarvan in de loop van de
tijd hebben proberen af te renmen. Nu eens zijn dat vclgens hem rcentra1ístísche en bureaukratísche krachtent (hij bedoelt de in 1966 afgezerte
Rankoviõ), dan weer tpseudo-liberaLe en na,tionalistische krachtenr, díe in
l97l na de herLeving van het Kroatische natíonalisme de domper kregen opgezet." Tussen deze klippen door is volgens Djodjiõ het sarbeiderszeLfo-estuurî gelaveerd naar het hoogtepunt van zijn ònmikkeLing: de Grondr^ret en
de Wet op de Geassoeieerde Arbeid van 1g74. De voorzitter van de JoegosLavische vakcentrale laat zich op deze wí.j ze zien a êen trouûr aanhanger
van de offícíäLe Lijn: hij distancíeert zich van lrechrs', hij distãncieert zich van rlinkst en prijst vervoLgens een wetËekst de hemeL in.
Het is noeílijk om dan nog met offícitil"e ínstanties ín konfl.íkt te raken"
Het Leven stel-t echter vaak problemen aan de orde, díe met een greep
naar de partíjdokumenten níet uit de wereld te heLpen zíjn, Ook iemand als
Djodjíé moet dan eieren voor zijn geld kiezen. lru ís echter het probLeemo
dat de huidíge ontwikkeLing in de Joegoslavísche polítÍek er een is van
polarisatíe. Aan de ene kant staan díegenen ín het staatsapparaât, díe van
nnening zijn dan een verdere versl.apping van de greep van de overheid op de
ekonomíe onaanvaardbaar is, omdat dan de partíj van haar meest wezenLíjke

machtsmiddelen zou worden beroofd. Deeen wiLlen terug naar een centraLe besturíng van de ekonomie en zijn desnoods voorstander van hard ingrijpen"
Aan de andere kant staan de zogeheten liberaLen. Zí3 stelLen vast, dat een
centraal geleÍde ekonomie nooit die mate van effektív{teit en produktiviteít kan bereiken die nodíg is om te kunnen konkurreren op de wereldmarkt.
ALleen marktverhoudingen kunnen ervoor zorgen, dat de Joegoslavische ondernemingen naar lrregËerge normen gaafi streven, en marktverhoudingen moeten
dus ook in Joegoslavíë ¡,¡orden ingevoerd, desnoods ten koste van de partij
en van de Lokale overheden" Als gevol.g van de druk, uitgeoefend door de
ekonomische krísis en door de schuldeisers van het Internationale l,Íonetaír
Fonds, verscherperi zich de verhoudingen; beíde partijen groeien toe naar
een konfrontâtie.
De Joegoslavische vakbewegíng kíest voor een ontwíkkeLíng díe wegleídt van het oude staatskapiitalisme" Aan het stuk van Djodjié-ís dat te
merkeno Hij stelt voorop, dat teen wezenlíjk vereíste voor de verdere uítgroei van_ het systeem van social.istisch zelfbestuur is de vergroting van
de materiäle basis van de maatschappij t " Er moet, kort,om, meer word"n g"-
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produceerd" Dít nu kan voLgens Djodjí6 gebeuren aLs met randere beLangen
dan de belangen van het zeLfbestuurt korte metten wordt gemaakt, met name
voor wat betreft het vasthouden van arbeidskrachten en hul.pbronnen door
voornoemde tbeLangenf (Djodjiê heeft hier vooral de kongsi's van dírekteuren en l.okale partijbazen op het, oog, die eigen bei.angen voortrekken
oolc aLs dit ekononisch gezien onvoordelig ís). Djodjíõ konstateert ook,
dat het najagen van lokale of prívê-belangen een versterkte staatsinmengíng dreigt uit te loklcen, juist via de betrokkenheid van de pLaatselijke
autorÍteÍten" lfet het oog op de veel voorkomende praktíjk, dat geschooLde
arbeiders uit andere repubLieken van Joegoslaviä uit openstaande banen
worden geweerd omdat eeigene arbeíders, desnoods ongeschoold, worden voorgetrokken l), bepLeit Djodjið in wezen een vrije arbeidsmarkt. ovet heeL
JoegosLavítåo díe door de organen van het tzel.fbestuur0 op zijn werking
moet worden gekontroleerd" Op dít punt ínterpreteert de Confederatíe van
Valccentrales de belangen van het rarbeíderszeLfbestuurl sterk ín de richtíng van de marktgerichte stroming.
Aan de andere kant weet DjodjÍõ echter terdege, dat bij dit verfoeide
najagen van zuíver plaatselijke belangen ook menige tarbeidersraadr betrokken is, Hier vergt de ideologische zuiverheid, dat niet wordt gesproken van belangen die vreemd zijn aan het 0arbeiderszeLfbestuurr, maar van
rzwakhedenr en ttekortkomingenu in de besluitvorní.ng van de arbeidersraden
zelf" SesLuíten van de organen van zelfbestuur, zo schríjft Djodjié, wor-

den vaak genomen rmet, het oog op de krachtsverhoudíngen van het ogenbLÍk
en dikwijls zonder te letten op de beLangen en de behoeften van de arbeidersr. Maar hoe kan het dan dat arbeidersorganen besLuiten nemen die niet
stroken meL hun eigen beLangen? Djodjiõ durft deze vraag niet rechtstreeks
te beant¡voorden met het klassieke arguüent, dat kleíne groepen arbeíders
het algemene beLang van aLLe arbeiders verwaarLozen. Hij weet dat hij dan
de partij van het staâtskapitaLísure in de kaart speelt. Dus schrijft hij ¡
tç'at we het allereerst moeten doen is, al datgene ontluisteren r¡at vaak
aan ons als het algemeen belang wordt opgedrongen, flraar ín rnrerkelijkheid
een vorm is van vermomd staatscentraLisme. Op dezelfde manier moeten !ûê
ook vraagtekens pLaatsen bíj zekere eisen die worden gesteld door afzonderlijke arbeidersraden, eisen díe afwijken van de ware belangen van de Joegoslavische arbeiderskLasset. Inle weten nu dus, dat de rware beLangen¡ van de
Joegosl.avische arbeíderskLasse volgens Djodjiõ niet 1íggen ín het staatscentralisme. I{aar waarin f.iggen ze dan weL? tr'Iederom luidt het antwoord: in
de vríje arbeidsmarkt, ín de vrijheid van de arbeidskracht, kortom, in datgene $7at aL door tlarx Ís gedefínieerd als de basisvoorwaarde voor de ontpl.ooiing van het klassíeke kapitaLísme. Naar verhogíng van de produktiviteít. l{eer ruímte voor de ekonomische wett,en" Deelname aan de ínternationale u¡arkt,. IAIeg met de beslotenheid van deLen van de JoegosLavieche markt.
I,leg met de streekbeLangen, zo roept Djodjiõ uret zijn regeríng in koor. En
aLs de arbeiders in hun organen voor tzeLfbestuurt níet willen inzien wat
hun ware belangen zíjn, dan is het eerste ú¡at nodig is een verhoogde polí-

l) In

de meesË ontr,,rikkelde repubLiek van Joegosl.aviä, Sloveniåi,
gaat dit zelfs zo ver dat bijvoorbeeLd Bosnische of lrfacedoonse arbeiders (laat staan de ALbanese uít de Servische deeLrepubliek Kosovo) er zonder blikken of bl"ozen tot tgastarbeídere
verklaard worden"

-Btielt-opvoedkundige aktiviteit van de kant van de JoegosLavische Bond van
I(ormunisten Ëeneinde hen daarop te wijzen" I{as ínlrroãg.r aage; de agita*
tie van de bolsjer¡íeken er al-tijd op gerícht om de arbeiders ã" rug*rlngul
van het sËaatskapítalisme te doen- inzieno nu pleit althans de Joegosl_avische vakcentrale ervoor om met tÈ hele-gewiehi van het staatspropaganda*
apparaat de provínciale Servische, Kroatische, Bosnísche enz. ai¡ei.¿ãrs te
drukken in de pasvorm van de vrije r¡ereldmarki" Van diaLektiek zijn deze
heren van de vakorganÍsaties waarl-ijk niet gespeend. De wegen van het tarbeiderszeLfbestuurr zijn ondoorgronãet ijk"
====Ê========

BgLEEFT

HET

NEO-I(ONFUCIANISI.fE

IüEDERGEBOORTE

I}I

EEN 1

CHINA?

fîDe-dagen-tsan aar¿bíddtng
uan Konfueius z.íjn uoorbíi,
maar
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ook,
da.gen .uan blínde oenterping. Het is de
-de

tl:Jd. dgt uíj de feodaLe restarrten l)ennerven en de ie*okzatísehe essentöe tsan het konfuciavtisme'a,ssdmiLeyen. îl
Zhang Daínian
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sinds de tweede heLft van de jaren e70, om pr:ecÍes te zijn; gelijktijdíg
met de stijgende ínvloed van Ðeng xiaopingo is er in chiia spiake \ran een
soort van eerhersteL voor de oude wÍjze l(onfr¡cius, die in dä nadagen van
de zogenaamde ekuLturele revolutieo weid verguísd" Ñu wij ínmiddels in het
midden van de jaren r80 leven wordt deze Koniucíus - zíj het *"t
voorbehoud - steeds Luíder geprezen aLs onderríchter van tt-voLk, a1s"rrig
humanistísch filosoof en als voorvechter van juíste híärarcttíu"tr.'*ãaËschappijen famílieverhoudingen, van matíging, rãautí5tr,eid, mensriu""n¿tt"i¿,'iraimoníe en overeenstermning in de inteimenselijkã verhóudingen" Heeft, aldus
vroeg onlangs een NederLands China-deskundige, het koniucíanísme nog een
toekomst? I ) "
Het antwoord op deze

vraag, menen wij, moet aor¿eL nee al-s ja luiden"
toekonst zien wij voor de leer van Konfucius voor zovet deze de betrekkingen díe er tussen de mensen ín de oerrnaatschappij bestonden ai-s
ideaal beschouwde en in de toekomst projekteerde" Iviet voor niets heeft in
augustus j.1. de president van het zojuist genoemd-e ínstituut dat tot taak
heeft gekregen de erfenis van Konfucíus ryeienschappeLijk te onderzoeken,
de woorden gesproken díe wij híerboven hebb"tt g*"Ltu"ia. t+" laten in het
rnidden of er bij ronfuciua lfeodale restenr kunnerr worden aangetroffen dan
weL resten die minder met het feodalisme dan we1 met een daãraan voorafgaand produktiestelsel. verband houden, I.lat in elk geval uit de vroorden van
Géên

l)

lliLLem van Kemenade

in

NRC/Hand,eLsbLad,

van 14 september
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-9Zhang Dainiaa duidelíjk bLijkt ís, ds.t er aan het konfucianisme verschillende kanüen zitten, Voor zover het konfucianísme ín het huidige China een

soort van wedergeboorte beleeft, is niet de wedergeboorte van het kLassíeke konfucíanisme, maer van íets wat men neo-konfucí¿nisme zou kunnen noe-

men.

ewedergeboortee hebben geleid af bezLg zijn
te leiden, zíin ons inziens gemakkelí.jk aan te geven. I,Iij beschouwen het
fneo-konfucianismet aLs een reaktie op de gangbãre opvattingen
tijdens de
felle, jarenlang woedende stríjd tussen de traditionele partijbuiokratíe
en de nieuwe managerskLasse" Wij zien het aLs een reaktie daarop op soortgelíjke wíjze als het eklassíeke konfrreianisme' (d"w" z. d.e oor"pronkelijke
theorie van Konfucíus) een reaktie i¿as op de feLle maatschappefljke
De oorzaken

van

zíjn

die tot deze

"tri¡a

dagen"

De tijd waarín Konfucít¡s leefde was even chaotisch aLs de jaren tussen 1967 en lg77 ín Chína waren" Zeker, de tijd waarin het konfucíanisme
ontstond r¡las er een van verbítterde kLassenstrijd" De jaren na f67 daarentegengaven niet een stråjd tussen twee k I a s a en maar tusseneen
nieuwe kLasse en een p a, Ë t ij te zien, , een partij roude stijLr. weL te
verstaan" Maar dat allesbehaLve te verruaarlozen verschil verklaar.t volgens
ons nu net precies het verschíl. tussen het, oude en het nieuwe konfucianis-

me.

Naarmate het burgerLijk karakter van de Chinese revolutie sÈerker op
de voorgrond treedt, naarmate,de kapitalístische wezenstrekken van de,Chinese samenleving hoe langer hoe duÍdetijker worden, is die Konfucíus wíens
leer de maaËschappelijke verhoudingen van duizenden jaren terug weerspíegeLt uiteraard hoe Langer hoe nnínder bruikbaar; lfaar doordat -de huíáige
tÍjd van Deng Xiaopíng bepaaLde paralLelLen vertoont met tte tíjd van Konãucius - die eveneens door maatschappelíjke veranderingen gekenmerkt werd zíjn er bepaalde el-ementen in het konfucíanísme díe-'de iheoretíci van de
nieuwe
-nanagerskLasse buitengewoon sterk aanspreken, Of dat iets blijvends
zaL zíjn
moet worden afgewacht. Dat hangt ons ínziens af van de snãIheia
waarmee de modern-kapitalístische ontwikkelíng ín China voortschrijdt enerzijdsr varl de betekenis van rüas Zhang oaínlan rhet demokratischã rn¡ezent
van het konfucíanisne heeft genoemd, anderzijds. Ifaar wat er momenteel op
het terreÍn van de geest ín China aan de hand is bewijst voor de zoveelste
keer hoe sterk de geest bepaal.d r¡ordt door het nraatschappelijk zijn.
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In augustus j.1' heeft een,uit vooraanstaande Aursterdammers samengestelde
deLegatÍe een bezoek gebracht aan Nícaragua. In díe delegatie zateî raadsLeden, vertegeiltoordigers van de gemeentàlijke unÍversítãit, vertegenúroordígere van de vakbeweging, Leden van de Ïlerkgroep Basisbeweiíng AnsterdamManagua en Leden van het Nícaragua-komítee, nén was l-Ierma nÍeij, aíe voor
de WD ín de Amsterdamse gemeenteraad zit. Op de 7pen Eorwn-päii"r van De
VoLksl<Yanl! heef t zij verslag gedaan van haar ervaríirgen t ) . rn ãen uiterst

r0korte inLeiding bíj haar indrukken steLt ð,e 1pen þ'oy,um-redaktíe vast* dat
'voor velen (van de delegatie) Nicaragua is, Ìrat Cuba ín de jaren åestíg
r¡as: het voorland van de revolutiee. Zij voegt daaraan toe, dãt ,dit nie;
geLdt voor Herma Pleij r " I¡Iat de redaktie in kv¡estíe op*"tát omtrent vele
delegatieleden ís in niet mindere mate van toepassing óp tal van anderen.
trrie hebben het meermalen gekonstaLeerd (en we rnríLlen het hier nog eens herhalen): de kritiekloze en door weiníg kennis van zaken uitmuntende bewonde*
ring, die men aanvankelijk voor hei bolsjewÍstísche Ruslancl, vervolgens
voor China, daarna voor Cuba, toen voor Víetnam em tenslotte voor portugal
koesterde, richt zich thans op het genoemde kleine land ín I'Iidden-Amerika.
Itlij del.en deze bewondering allermínst. lfij beschouwen - het is nodig dat
nadrukkelijk op te merken - de Sandínistische revolutie die een eínde-maakte aan de díktatuur vån Somoza als een belangrijke stap voorrìraarts en aLs
een positieve ontwikkeling,, llaar het is een
rr".t sàortg"líjke
"t.p ontwikkeling nietbetekenis als de grote !'ranse revoiutie van lT8gu een
in de
ríchting van de een of andere vorm van rsocialisne?, maar iã ¿e ríchtíng
van heÈ moderne kapítali.sme. De, naar onze rnening objektieve en allerminsi
anti-Sandinistische bijdrage van mevrour¡¡ Pleij Laat ãaaromtrent geen enkele twijfel"
Zij acht de verr,rorvenheden van zes jaar Sandinisme rde moeite v.raardr"
Als zij aangeeft üIaarom, dan heet het: "het analphabetisme wordt bestreden,
de onderwijsmogeLijkheden zijn uitgebreid¡ êr is-een aanzet tot speciaal
onderwíjs voor gehandieapten, de gezonclheidszorg is gratís, 30 duízãnd boeren hebben níeuwe landbouwgrond gekregen in coöperatief of eigen bezit, en
er is grotere gelijkheíd tussen de sociale klasseno ruui mensen doen
aktief mee aan het-maatschappelijk Leven, vrout¡en hebben een belangrijker
roL in de samenleving gerkegen en het machismo ís minder gewordan,'ã).Aangezíerr de eerste indruk van mevrouw Pleij deze wai, dat er in Nicaragua farmoede' heerst en dat er oeen ongefooetijt< groot verschil tussen
de armen en de middenkl"asse? bestaato tom over ae ii3Èen maar te zwíjgenr,
kan tde grotere gel"ijlcheídt r¡aarvan zij verderop in úaar bíjdrage spreekt,
aLleen maar r¿orden verstaan als een grotere getíjtheid voor- d ¿ br e t
Dat nu, gevoegd bij de landwinst van de boeren en de overige door haar genoemde verltorvenheden van de omwenteling, is een onmiskãnbaar teken van
het soort revoLutíe dat zich in Nicaragua heeft voltrokken. Het feodale of
semí-feodaLe systeem van somoza is weggevaagd door een b u r g e r I ij k e omwenteling"

Natuurl.ijk vormt de kapitaLístische produktiewijze díe van een dergelíjkeomhrenteLinghetprodukt is, de vo o rr,ra ard e voore"o
"o"iulistische maatsehappijvorm en voor de arbeidersrevolutíe" l:,Iaar dat r^¡il
aLlerminsË zeggen' dat die revol.utie en die samenleving nu in Nicaragua al
aan de orde zijn"
Uit het verslag van Herma Pleíj blijlct zonneklaar, dat de Nicaraguaanse samenleving nog een lange weg zaL moeten afLeggen eer zíj het nlveau
zal hebben bereikte üraarop er sprake is van een *odãrn prol-etáriaat. Inlie
daar de ogen voor sluít geeft zích over aan il-lusies oi wel zíet voorbij
aan het typische karakter van r^rerkeLíjk proletarische sÊrijd"

l)

2)

De VoLkskz,ar¿ú van 14 sepr" t985.
I'fachismo = hanig mannengedrag.
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jaar geLeden, in 1957, benoemde de AmerÍkaanse Senaat
die een onderzoek moest instel"i.en naar <le crimineLe praktíjken van sommige vakL¡onden, in 't bijzonder ,Cíe van de vakbond van de TeamsÈers ofteq¡el de transporcarbeÍders. Advíseur van die kor¡nissíe was Bobert
Ft Kennqdy, een jongere broer van de Latere pres,ídent. Het onderzoek nam
2l jaar in besLag' Ioen sprak de komrnissíe een vernietigend oordeel uít
over de man die op dat tijdstip presídent van de Teamsteis üras: te îreten
Zoen-kleine dertíg

een ko¡mnissie

JÍmny Hoffa"

"Indient', aLdus her rapport van de kommissíe, ttaan Hoffa geen haLt
wordt toegeroepen, za] hij de bonafide arbeider'sbeweging in de üerenigde
Staten kapot maken en dan zal, gezÍen de elconomíschã rnacht díe de teãnsters nu eenmaal hebben, de onderwereld de gelegenheíd krijgen een stempeL
op het Amerikaanse leven te drukken" "
Robert Kennedy verduidelijk;;; "Ik houd Hoffa voor een buiiengeÌ^'oon
kw¿de geest in de Verenígde Staten en daar moet iets tegen gedaan woiden.t,
Sindsdien is er aan de overkant van de AtLantische ocãaan-r¿eL het een en
ander veranderd, niet echt,er bij de Teamsters"
Destijds werd Hoffa, nog voor hij op 4 oktober ?57 tot:president van
de Teamsters werd gekozen, doãr het rederàL Buæeau of rrusest¿ga¡¿;; lparj;
gearresteerd en van omkoperij beschuLdigd. Daarna to"rdro er diverse rechtszaken tegen hem aanhangíg gemaakt. Na aLles wat er door de kommíssie en
voor rechtbanlten boven htater werd gebracht, zette presÍdent Eísenlrower op
l4 september t959 ter bekrachtíglng zijn handtekeníng onder een wet, die

op een hervormíng van de vakbeweging-rnikl"..,
--Hoffa ís al-lang geen presídent van de Teamsters meer. VoLgens een officilil.e
lezing ^ is híj jaren geLeden bíj een vt íegruÍgongeluk o¡¡ het 1even
gekomen, maar zijn
stoffelijk overschot is, .rree*ã g"ño"t, nooít gevondui"
Presídent van de Teamsters is al" geruíme rijd Jackiã nreãÁer, vijã jaar geleden werd - dirmaaL voor her
'buieau voor afpersÍig ei
"p"õi.l"
binnen de vakbondent - naar zijn
eventuele eríminele atlivitelten "t;;1";;
eveneens
een onderzoek ingesteLd"
Anders dan destíjds ín het geval-Hoffa is Presser niet door het FBI
gearresteerd. I'Ielíswaar zou hij eind juLi j,L. dan eíndelijk ín staat van
beschuldiging worden gesteld, mãar juiãt op dat momenr r¡erd her justiriëie
onderzoek tegen hem gestaakt. Het FBf kwam niet tegen he¡n ín atlíe en welomdat Presser in het diepste geheim voor dat FBI alã tverklikkert ürerkte
en ook.omdat Presser buitengeüroon goede en vriendschappelijke betrekkÍngen
onderhieLd met de regeríng-Reagan
Dat Jackie Presser - evenals Jimny Hoffa en diens voorganger Beck konËakten heeft meÈ de georganiseerde mis,ilaad is bekend aan"aLle jurídische instel"Lingen ín de Verenígde Staten. Maar dat soorÈ lcontaktê; heeft
de pol'ítíe eveneeaso In de loop van dertig jaar zíjn, de door Eísenhower
ondertekende wet ten spijt, niet de praktíjken van ãe Teamsters mínder crimíneel' geworden, maar werd het hoe ianger-hoe duideLijker, dat zoroel de
politíe aLs de regering crírníneLe trekkén vertonen.
Kort nadat het onderzoek tegen Presser op last van het mÍnisterie van

t2justítíe

gestaåktr awaaide een r4rootdvoerder van president Reagan aan
lof toe" "rk feliciteer u", zo zeí hijr'rdat u van deze
last die u vijf jaat heeft achteqvolgd" - d,v¡.2. de verhõren <loor
het speciaLe bureau - u'verlost bent. Jackiã Presser en Rona1d Reagan geloven in
dezeLfde nannen en vroulten dfe Amerika hebben groot gemaakt.- lrei ruiãers
al"s Ja.ekie Presser kunnen we Amerika sterker
b"t"r maken",,
i{e weten niet precies ín $Iat voor mannen"ien vrourren Reagan en pfesser
¡gel"ovenr trrle
weten r¿êL, dat ze niet geLoven Ín de marteLarei .run Chicagoo
"
niet in Erma
Goldman, niet in de milltante mannen en vroursen die tíerttaLLen jaren aehtereen de achterban van de rndustríaL r.lorkeii ò¡ rftn worid.
vormden, niet in de mijnwerkers van Pensylvania, die zíeh enkell jaren geLeden met primitieve lrapens moesten verdedigen tegen aanvallen van goeel
bewapende politietroepen en militairen"
Dat Jackie Presser een graag geziene gast is op het Ïlitte Huis komt
natuurlíjk niet daardoor dat Reagan uit n¿îviteit oi uít blanke onschuld
van de praktijken van de TeamsteÌs totaaL onkundig is" I.îet komt veeleer
hierdoor dat Presser, om zich rugdekking te verschaffen, als enige vakbondsleider bij de presídentsverkieãíng van vorig jaar noná1d Reagan heeft
gesteund. De regering-Reagan heeft ãr geen
bezwaar tegen terr,rilLe
"trtut op de koop
van die steun de crimineLe aktivíteiten vãn Presser
toe te nemen" Hoffa mag zijn verdl¡renene de onderwereld blijkl
gråt.r
stempeL
op ft Amerikaanse leven te drukken dan Robert Kennedy en"*r,
de õenaatskomnrissie uit zijn dagen vreesden"
overigens moeten er bij dit aLles wel. een paar kanttekeningen r^rorden
gepLaatst" A1 het geweeklaag en gejanwrer over dà criminele praklijken
van
de Teamsters en andere'¡akbonden - zoals bijvoorbeeLd die vån ae havenarbeíders aan de Ameríkaanse oostkust - gaat
voorbíj, dat
zogenaam"1".r,onderhoudt metCe
de 'bonafíde arbeídersbewegíngo nauwe ñontakten
it oãdernemerdom en dat, vanuit het standpunt van de arbeidende kLasse, rlie kontalcten even mísdadÍg zijn a1s kontakten met bíjvoorbeeld de maffia of mer wij1en John^Dí11inger. rn de industriiile sameãleving is het onderscheid tussen een rroofriddert zoals RockefeLler en een tstiuikrover? ,o"iu rlãitr-.f
Presser sLechts gradueeL. I^Iat de Senaatskornníssie uit de víjftíger jaren,
wat Robert Kennedy of het specíale bureau voor afpersÍrrg ãtt
då
Leiders va¡r de Teamsters kwalíjk nemen, is niet aat ài1 de arbeiders
"tr.trtãge
belazetert' maar dat zíi de georganiseerde mísdaad in de arm nemen om het lcapitaal te chanteren" Irrat zij veroordelen is niet, dat vía dat soort chantãge
de klassenstrijd wordt vervangen door de klassánvrede, *à.r ¿åt het kapftaal moet dokken op straffe van onaangename ervaringen m.eË de onderwereld"
rÀras

Presser uitbundige

Kennedy en

diverse Demokratische én Republíkeinse senatoren çraren

om-

trent dat alles van zorg vervuld, omdat zíj beschouwd kunnen worden aLs de
typische vertegeffüoordigers van het produklieve kapitaal. Ronald Reagan is
dat-niet. Hij is een echanteurr in de poLitiek zoaLs Presser een 'chãnteurt
in ft bedrijfsleven is. Als die samen Amerika 'beterr zullen maken, dan in
elk geval níet voor de werkende klasse, die ze beiden aan hün l-aars Lappen.
llat tenslotte niet vergeten mag worden - en wat bij het gescrrri3t
over lloffa en Presser weL eens vergeten r,¡ordt - ís, dat dã praktíjk"r, rrãt
men over valt of die men met de mantel der liefde bedekt niet van recente
datum zijn en al bestonden voor íemand nog ooít van Hoffa of presser had
gehoord" Dat er opeeris de aandacht op r¿ordi gevestigd is op zichzelf niet
verkeerd. Maar juist omdat het zo opeens gÀbeurt ãn op opgeklopte wijze
kunnen we ons moeilijk aan de indruk onttrekken, clat het aLlemaal met min-

r3 der nobel"e en zuivere bedoeLingen geschied dan men we1 zou denken. Irle vrezen dat het specíale bureau voor afpersing enz" minder ín de belangen van
de Arneríkaanse arbeíders is geinteresseerd dan ín de presidentsverkí ezing
van 1987. We zíjn ook van mening, dat korrupte vakbondsleiders níet dooi
Amerikaanse gerechtshoven veroordeeld moeten worden maar door hun eigen
achterban. Dat díe aan figuren aLs ltoffa en Presser trour{r bLijfr zoLang er
zích geen sociale konfi.ikten voordoen Ís Logisch" Þtet hun prãt ti5t en ñebbem zowel Hoffa al.s Presser niet enkel hun eigen zakken gespektu maar ook
financíäle verbeteringerr voor de achterban beieikt. Komi het tot een fel
konfLíktrdan liggen de zaken anders" Dat heeft de geschiede¡rís van de Ameríkaanse arbeidersbeweging meer dan eens beroezen.
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Toen míníster Ruding - van r¡at Stoker thet kabinet zr¡endelaar-leugenaart
pleegt te noemen - geruíne tijd geleden al hreerr zích op hoogst Laaidunkende wijze uítLiet over hen die tengevolge van de ekonomische-malaíse werkloos waren geworden, barstte aLl-err¿ege de verontrrraardigíng Los, niet in de
laatste plaats bíj de PvdA" Ser-i-euze kranten publ"iceerãen-artikelen naarin
híj als thautaint beschreven werd, als een spruit van de bevoorrechte klassê, díe rnet oogkLeppen door het leven ging, als iemand kortorn ín wie alle
vooroordelen en aLle bekrompenheid van de heersende klieken als het r¡are
beLichaamd Íùaren. Iiij wãs op het moment dat hij zíjn beruchre uitspraken
deed aL het symbool van een gevoeLLoos bezuinigingsbeLeíd" Nadat tri5 ziSn
verhaal over otante Truust de r¡erelct in gestuurd had, was hij het eens te

meer"

Ifidden septenber verklaarde I,,Iim Meijer, de vice-voorzitter van d,e partij van de ArbeÍd, dat hij er geen enkel-bezrraar Ëegen had indien uitgerekend minister Ruding - líd van het cDA - als minísrer zirting zou hebben
in een eventueel te vormen nieuw kabinet-Den Uyl. "Hij zou",
lfeíjer,
"idur of du
"dan weL naar onze verlangens moeten luisteren
Uáfei¿
"i3t aLs een"ou
"nabsurd
helling moeten. " Die toevoeging ûras natuurLíjlc even
verkLarfng van de paus, dat híj neätzebub graag in het vatícaan zou zien, mits
hij roours-kathoLiek zou r¿orden"
Zoals te verwachten víeL heeft de konstateríng van l'1eíjer niet weínig
reakties losgennaakt" De verstandigsÈe d.aarv¿n stond op dinãdag l7 septem:
ber in De VoLkskrant op de pagina, üraarop de lezers-hun kij[ op akiuele

kwesties geven" Een zekere Bob '¡an den Bos betoogde daar dat vele pvdA-leden volkomen ten onrechte door t'ieijers aan Ruding gerichte luitnodigingt
verbijsterd waren. I,lat t{eij er zeí, aldus Van den Bãs, wa" volstrekt niet
verbazingwekkend._ttHet is", zo schreef hij, "wederom een s)rmptoom van een
versneld veranderíngsproces in de t'iederl-anåse politiek: de ir.rr"g"rrrde verwatering van het kenrnerk bij uítstek van traditionele politieke partijeno
nameLijk de ideologisehe basís. Doordat polítici de ideologiseire
""tri5tt
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r¡êL r¡ênse¡r op te houden, gaât
ontwíklceling gepaard met een oN\rqaraóhtig'heíd'die het vertrouwen in tdede
pol"itiek¡ onderrnijnt"" Van den Bos zet..dan
vervol.gens uiteen, dat de politíeke partijen steeds meer op eltrcaar zijn
gaan líjken en onderLing hoe langer hoe meeï vervrísselbaar zijn geworden,
In r¡ezen zíjn wij het met Van den Bos volLedig eens. I^,tat ín zijn, met
veLe voorbeelden gekruíd stuk ontbreekt, ís eer,t verklaring voor de verscþíjnselen die hij signaleert. idaar onze mening moet die híerin ruorCen gezocht, dat in het, verLeden - in die període die men eventueeL rhet heldentíjdperkr van het parlemenËarisme
van de pol"ítiek zou kunnen noemen *
"o.
dþ diverse fraktÍes var de heersende klasse onderlíng streden ter behartiging vait hun onderscheiden belangen, fabrikanten en grootgrondbezitters,
hand,elslieden en fí.nanciers hadden alLesbehaLve dezelfde en vaak genoeg tegenstrijdige interessen" Tussen de progressÍeve bourgeoisie en haär beñoudende, om niet Ëe zeggen reaktíonaire vleugel-o bestond éen niet te overschatten kLoof. Dat was te tijd, waarín wezenlíjke belangem¡erschillen hun
ídeoLogísche uítdrukking vondãn-en er plaats waã oo"r rUiitjantei polírici
en parlementaríilrs van het slag van Troelstra en Tal-ma, de lii¡eraal Sam
van Houten of mgr. lrlolens
' Naarmate, als gevoLg' van de maatschappeLijke ontruikkêLíngen ín het
c

moderne kapital.isme de tegensteLlíngen bínnen de heersende klasse geringer
werdenr vervaagden ook dé poLítieke tegenstellingen, die nooit anders dan
de afspiegeling van naatschappeLijke tegepstelLíngen zijn" Ðat betekende
dat het gLorietÍjdperk van 't parlenent en van de polÍtiek ten einde f.iep"
GroÈe parlementariiirs rÍaren niet meer nodíg en stonden niet meer op" I,Iaar
men behoefte aan had, dat rilaren bekwame bestuurders" TegeLijk net een opkomst van de managefs in het bedríjfsleven versehenen de fmanagersf in de
políeíek" Drees, opgegroeíd in de nadagen yan rhet heldentijdperkt, was in
zíjn kríng de eerste díe meer besEuurder dan politikus was. Na Ronrne zag
men een soorÈgeLÍjke ontwikkeling in het lcatholieke kamp.
l,ü!e de íLlusie koestert, dat er tussen de PvdA en regeríngspartijen
als het CDA of de WÐ fundamentel-e verschílLen bestaan, za1 een dergelíjke
iLlusíe vroeg of laat moeten prijsgeven" Uitspraken als die van T.feíjer níet erg verstandig net het oog op de naderende verkÍezingen, maar wel erg
reäel en verhel-derend - zuLl.en nog ín menígte votrgen. En l¡ea mene niet d¿ã
de onderlinge inwisselba¿rheíd van partijen uitsluitend een Nederlands verschijnsel is. In andere landen doet het eích eveneens voor. Irr een bij uítstek kapitalístísch land aLs de Verenigde staten bestaat 'Ë al zeer gerui-
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