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preeies te zíjn op de l6e februari, is het víjftig jaar geleden, dat het toent,ertijd in Spanje gevormde tt/oLksfrontt d,e zege behaalde bij de algemene verkÍezingen voor de Cortez (het Spaanse parlemenË) "
Die verkíezíngsoverwinníng betekende een mijLpaal. De ín april l93t begonnen revoLutíe, díe jarenlang pas op de pLaats had gemaakt, raakte in een
stroomversnelling" De kontra-revoLutie, díe sínds de septerabermaand van
1933 steeds dríester het hoofd had opgestoken, üras nog alLerminst verslagen en voelde zích ook nog níet als zodanig, Ilat ze de parlementaíre neer*
derheíd had verloren, die haar zoen tr,reeöneenhalf jaar Lang rugdekking had
Deze maand, om

verschaft,, liet de reaktie betrekkelíjk onverschillig" I,Iet parlementaire
stelseL en de stembus had ze nooit anders gezíen dan al-s een vernis.ie, ,iat
alLeen nÂar geschikt was om de werkeLijke machtsverhoudíngen te bedekken.
ZÍj vond r¡elíswaar een parLementaíre meerderheid weL aardig, naar r.¡aårop
het naar haar overtuíging aankwam, dat r¡aren bajonetten. iiet de stembuszege van het VoLksfront was het voor haar een uitgemaalcte zaak, dat zij alleen daarop nog kon steunen. Ze bereidde zich op de burgeroorlog voor, rì,ie
in de zomer van 1936 uítbralc.
I{et is ongetwÍjfeLd de omstandigheid, dat het begin van die burgeroorlog een haLve eeuw achter ons ligt, die rle Belgische teLevisie (r/Laans)
ertoe heeft gebraeht over rlie període van de Spaanse geschiedenis een zes*
delíge serie op het scherm te brengen" Het eerste deeL daarvan hebben røe
- op het moment dat deze regels rororden geschreven - inmiddels gezien. ïIet
is een Britse serie, üraarvan de eerste afLevering ons beslist niet ís tegengevallen. ALs de overige delen op hetzel"fde peiL staane dan heeft de
huidíge generat,ie van tel-evisiekijkers een vrij duídelijk beeld gekregen
van wat er in de loop van de jaren '30 in Spanje is geschíed.
Idanneer de bewuste tíjd in de herinnering wordt terugßeroepen en ode
Spaansè büfgeroorLogr Ëer sprake kornt, clan fijtt het rnrel ããns, alsof het
gaat over het tijdvak tussen de lBe juti t936 en de 3lste maart 1939, toen
bij het vallen van de avond iedere vierlcante lcilometer van Snanje in de
macht van generaal lranco rras en de (tr,reede) Snaanse republiek had opgehouden te bestaan. Die fout hebben de malcers van de f ilmsàrie vermeden. z,iJ

-2zíjn er zich terdege van bewust geweest, dat de gerrrapende krachtmeting tussen de verdedigers van de republiek en haar doodgravers, een onderdeelvormde van een historisch proces, een ondercleel. van Ce revoJ.utie, die een
voorlopig einde naakte aan de monarchie van d.e Bourbons. Vandaar dat in de
eerst,e aflevering tritvoeríg de vijf jaren r¡orclen behandeld, die tussen het
uitroepen varr de republiek en het uj.tbreken van de brrrgeroorl.og zíjn ver.strehen"

De makers van de serie hebben geput uit oud archíefmateriaal en vel:der een aentaL beLangrijice poLi.tíeke f:i,gu::on uiÈ het hgr.nrste iijrlvalc - indien nog in leven uí-teraard -'geinterviewd. i'lel-is\,7aar zou hrrn kÍ.jk op de

Spaanse sociaaLdemokratie wat lcritischer hebben lcunnen zijn na,ar onze
smaak, zíJ laten er geen enkel.e twijfel cver bestaan, dat de Spaanse republikeinen van l93l (de sociaaldemok;raÈen inbegrepen) zich e::toe hebben beperkt de politieke façade van de Spaanse maatschappij Ee tloen instorten en
vervolgens net gedaan hebben al-sof tle ormventeli.ng daarmee zou zijn afgeLopen. De toeschouwer begrijpt, <1ai de lcont,rarevoLutie mísschien een lcort
ogenblik gewankeld heeft, maar niettemin vast in het zadel. bLeef.
De film geeft een goe<l overzichc van het historisch verloop. Belangrijke gebeurtenissen, zoals de arbeidersopstand in Asturii! en de opstand

van de (naar verhouding pr:ogressieve) úatalaanse bcurgeoisie tegen de ín
i'fadríd heersende reaktie, lcomen er uitgebreid in aan de orde en de archi.efbeelden zijn even verrassend als interêsssrrt
it{en kan en men zal zieh mísschien afvragen of het zin heef t na zoveel jaar zo uítvoerig (in zes deLen nr¿,ar lief.i¡ op de social"e rn¡orsteLingen in Spanje terug te komen, r{laar onee mening wel. De geschietleais van
Spanje sinds 1930 toont ondubbei.zinnig aan, dat naatschappelijke ontwiklcelingen zich off^reerstaanbaar doorzetten en rroch net politíeke intriges,
noch met ürapengerrtel-d kunnen worden tegengehou<len. ilat er in Spanje gebeurde ís daarom uiterst Leerzaan¡ voor wie zich enig inzicht rvíL verr¡erven omErent de ontwikkeling van de rraatschappij in het aLgemee.n.
Voor de burgerlijke revoLutieo die in de eerste.tíentallen jaren van
onze eeuür in Spanje aan rLe orde was, stak de Spaanse burgeríj geen vinger
uit. N'iettemin kwam die revolutie t6ch. lTadat de kontrarevolutie twee jaar
Lang (van 1933 tot eind t35) h¿ar verdere opmars had iretefi te vertragene
werd het duideLijk, dat die cpmars desondanks toch voortgang begon te naken, Nadat de kontrarevolutie (in 1939) rroorlopíg de mílitaire zege had behaald, bleken de naar burgerlijke verhoudingen drijvende krachten dermate
sËerk, dat de kontrarevolutie, zonder tret te wiiLen, datgene moest verÌ.¡ezenlijken ttat zíj Ëetracht had te ve::hinderen"
Idat de Spaanse geschiedenis van de 20ste eeuw heeft laten zien ís,
dat de geschieclenis weLisr.raar door mensen *' ín dit geval cloor generaals
als Franco, cloor republíkeinen al-s A.zana, door ídeoLogen als 'le bol-sjer.¡iek
Lister of door ideaListen aLs de anarcho-syndikal.ist De Santillan - rvordË
gemaakt, maar daË deze als akteurs op het hísiorische toneel hun handelingen door de sociaLe verhoudíngen zíen voorgeschreven. Daardoor spelen zij
veelal een geheel andere roL dan zij zi.chzeLf inbeelden. En ¡,¡at voor hen
geldt' dac geldt al" evenzeer voor de maatschappelijlce klassen of groeperíngen, die zij vertegenwoordigen of denken te vertegenrüoordigen"
Onder normaLe of Liever gezegd onder zogenaarnd normal-e omstandigheden treedt dat niet zo duidelijk in rt licht. In roerige tijden van om',üenteLing wordÈ het voor ieder zíchtbaar. Op !6 februa.rí 136 vernam Spanje de
politieke echo van een maatschappei.íjk proces, dat zich - sedert de opstan-

-J-

den van t34 waren neergeslagen - in heË verborgene had voltrokken. IIet ministerie Quiroga - dat aLs gevolg van de stembusuitsLag werd gevormd - had

naar het oordeel van zíjn ehef rsteun van de straatf nodig. In rverkelíjkheÍd liep rde politiekr, zoals aLtíjd, ver achter bij rvat de maatschappij
beroerde en n/as ?de straatr de heren polítici aL ver vooruit. Spanje Liet
$råt dat betreft in Tret jaar 1936 zíen, trat, lang daarna door arrdere revolutionaire gebeurteníseen, b.v. ín Oost-Duitsland of ín Hongarije, is beves-

tigd.
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In de herfst van 't vorige jaar zijn er bíj Uitgeverij De Arbeider te Groningen een paar boekjes verschenen, \,râarvan de titel-s ons wel aanspraken.
llet ene is getiteLd Socialisme en aybeidersbeaeging ðn het ALdanbt 1BB11894 en is geschreven door Piet Hoelanan, Het boekje is alleszíns lezenswaardig en geeft een duideLijk beeld van de opkomst van de socialistisehe
ideeiln in Oostelijk Groningen. AlLeen is het jammer, dat Geert Bruintjes
reeds een viert,al jaren eerder hetzelfde onderwerp heeft behandeld en dan
nog uitvoeriger ook. Dat maakt dit boekje eigenlijk overbodig. Ilie het
werk van Bruintjes echter niet heeft kunnen we toch dit boekje wel aanbeveLen, temeer omdaÈ tle geen feitelíjke kritiek op rt werk van Hoekman hebben. Daarbij komt, dat het boekje van de laatste door de eenvoudíger (maai
wel goede) uitvoering een stuk goedkoper is dan dat van Bruintjes.
Anders ligt het met Tussen paternaLisme en ãeLfstandíglzedd. SoeiaLùs-

me en arbeddersbewegdng op het HogeLand 1-B85-1"922 van de hand van Bert van
Houten. Dat híj een enkel"e keer een ¡.¡el rdat erg vreemd taalgebruik heeft,
zoals bíjvoorbeeld tuat ze uan hem híeLdent inpLaats van ?üat ze uan hem

dnehtenf is niet zo erg. l,faar onvergeefLijk is, dat hij zijn boekje heeft
doorspekt met vreemde woorden, zodat mensen die niet zo tknap en geleerdl
zijn als hij, tijdens het lezen doorlopend de Orote Van Ðale bij de hand
moeten hebben. I.{e noemen slechts: divergentie, componenten, preoccupatie,
de facto, grosso modo, fluctueren, charismatig, eschatpLogisch, causaal,
euforie, ignorantier. accLamatie, anachronistisch, gecasseerd, initiären,
exorbiÊant, evaLueren, introvert en zo nog vele andere. I{e kunnen dat níet
anders zíen dan als snobbistísche dikdoenerij, want voor de meeste van die
vreemde woorden zíjn heel duidelijke en bruikbare ltlederlandse woorden voorradíg. Blijkbaar gaat Bert van l{outen uit van de veronderstelling, dat de
gebreken van zijn r,rerk niet opvalLen aLs hij de aarrdacht m¿ar af leidt door
het gebruik van zoveeL mogeLíjk vreemde woorden.
En gebreken heeft zijn werk zeer zeker. I'taar al te vaak verteLt híj
iets, dat voor íemand, die met de geschiedenis van de NederLandse arbeidersbeweging niet voLdoende op de hoogte is, vol-komen onbegríjpelíik is"

-4Zo vertel-t hij op blz. 20 bijvoorbeeld, dat een zekere tÏanning op het llogeland de rHeldtt van tt noorden ruerd genoemd. Een raadsel rrooi uàr, ieder,
die niet weet, dat de Amsterdammer i{eLãt de algemene voorzÍtter rÂras r¡an , t
Algemene Nederlandse lferkliedenverbond. En hoãvelen, vooral van cte jongerenr weten dat? Ylaat zo zíjn er meer zaken, die Van Houten niet volåoende
duídeLijk maakr" Zo schrijfr hij op blz. ?-l;
îtVan soeiale uetgeuing
\a¡am weí,níg tereehtu uan kiesreehtuitbreícling aL-etsenmin" Ðe gnonr*,tetshey,-aientlng tsal LBBZ bracht hiez,ín nnw,teLijks oenanderöng.,,
I"raaruit bestond díe grondruetsherziening van tBBT? Idii weten het nieÈ
en Van Houten vindt hef niet nodig het even med,e te delen. ZoveeL moet men
rtu ook weer niet-aan hem vragen. lletzelfde geldt voor hetgeen hij op bLz.
53 schríjft. llij beschrijft daar hoe de lanðarbeiders een conÈriLutie van
ttGering naar d,e maatstauen .t)&n r\-e geor,,qa6
-cent ,per week te veel vonden.
niseevde industy,ie-atrbeiderstt, zegt Van Houten dan, ilmaar ue.L zes keer zo
hoog als de contributie uan d,e bij het NAS aangesLoten Bond, uqn Land,aybeídet's.t' Het NAS? I,rlat was het llAS nu r,reer? Hij îaat ons er naar raden.
over
het NAS hoort men geen woord meer. Even duíãelijlt maken, dat het IrIAS een
urin of meer syndicalistisch vakverbond ¡,uas ís hem teveel. Dat nr¡ moeten
de lezers bij andere trístorici (en dan al gaurv betere) aan de v¡eet zíen te
komen.

trnlat Van Houten op blz. B0
aan een seríeuze instelling bij

leest

men:

schrijft doet ons wel helemaal tçrijfeLen
het schrijven van zijn rverk. Daar namel"ijk

"De agrar'ísc-he orísös" als geuoLg üan d,e agraz.t)sche ouerproduein .Vzet naiaat u.an lgeb uítbz,ak" uormde d.e aanTeíd,ing
üoor een eonfLiet
v,ond d.e Laonregeli.ng Lg21/22. De ouerproduetí|e
had ü¿ee oorzrtken.- T.ijdens de obr.Log" had.d.e,n d.r¿ verem)grtn s.tot"n
de
pz,oductie steyk udtgeb"neid." Deze bLeef änuangrijk
-agnanísche
nadat
ín Eurcopa de agr.arísche secioy zíeit had. l.rcrstZLd. uan ân
oot'Log, De tt¡eede ooraaak uas geLegen dn d,e îdndusty.iëLe yepolut'ie in de Landbouu'" door V¿et geørut\< tsc¿n tnaetoren en eombines.,,
Als we Van Houten dus goed begrijpen ü/as e-r in 1920 een crisis in de Land*
bour¿ ontstaan door oveiprodutriie-ãn die overp::oduktie werd mede veroorzaakt door het in gebruik nemen van ttractoreni en ocombínesr.
Verwonderd vragen we ons af waar Van rlouten toch vel zijn kennis
treffende de landbouw våndaan heeft, r^7ånt dit lijkt nergen. oä. En ¿aË beterwijl hij met heel weinig moeire aan de weer had Ë,rrr"rr;;;",'dar
tindn
dustriäLe revolutie in rle Landbouwr, zoals hij het noemt, zich ín ¡Iest-Europa (en dus ook in NederLand) pas heeft voLtiokken in de jaren na de trüeede r¿ereldoorlog. Elke wat oudeie l"andarbeider of boer had hem kunnen vertelLen, dat tot na de tweede r¿ereldoorlog een tralctor een zeldzaam
schijnsel op het land was en dat al.les oãg *"t paarden werd gedaan.vervan
combines was al helemaal geen spralce" Pas tija""ã de staking i*r l92g i;
het Oldambt schaften de meesË kapitaaLkractrtigã boeren zích een zelfbinder
aan en de mínder kapitaalkraehtigen steLden zich tevreden met een aflegger, die all-een rnaar het gemaaide koren in nog te bínden
schoven
terwijl de zelfbindêr - zoals het woord at zeft - <ie schor.r, oot neerlegãe
mer ã"r,
tourrr bond. En nu tril r/an Houten ons doen geloien, ctat bijna tíen jaar
voor
de eerste korenmaaiers hier hun int.rede dãden, er reeds ,machines r,rerden ge-

tíe" die

-5bruíkt, die het koren níet all.een maaiden, rnaar ook dorsten en het stro
tot pakken persten. Hoe verzint ienand het. Combínes, traktoren, bíetenen aardappeJ.rooimachines ertz., deden pas na de tweede trereldoorlog hÍer
hun intrede. Ðaarbij gaan rnre dan voorbij aan de enkeLe traktor en de enkeIe (zeer primítieve) aardappelrooimachine die er al in gebruik was.
A1 rcet al kunnen rde tot geen andere konk}usie komen, dan dat I t werkje van Bert van l{out,en hopeLoos tekort schiet. Zelfs van een aankomende
historíkus mag men meer verwachten. ALs scriptie mag het hebben voLdaan,
als geschiedschrijving voldoet het in geen geval"
Beide boekjes kosten f llr-- per exemplaar, excL. portokosten" Te bestellen bij Piet Hoekman, G. Doustraat ll Ëe Groningen"
J.ï.i.

RAKE EN I{ONDERLIJKE

UTTSPRAKEN

VAN

NE¡T

GE I¡TB Z E N VAK B O N D S B E S T U U R D E R
Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Industriebond FNV had
een verslaggeefster van De Volksknant een gesprek met I'Iim Wamsteeker, een
man díe ruftn 35 jaar bij het vakbondswerk betrokken is gel,reest" AchtereenvoLgens was híj 'bestuurder van de CentraLe Bond van Transportarbeiders"
van cle Algemene Nederlandse l.{etaalbedríjfsbond en van de Industríebond }TV\r.
In 1980, het jaar r^raarin Lêatstgenoernde bond fuseerde met,de industriebond
van het TTIKV, ging híj (op 57-jarige le:eftiid) met'pensioen. H.ij ruimde geheel vrijwíLlig het veLdn omdat er tengevolge van de fusíe teveeL bestuurders r¡aren. Het gesprek met, hem werd gevoerd, omdat er naar lt oordeel van
de bewuste journãlíste - of naar 't oõrdeel úan de redaktie van de genoende krant - niemand was, die zo goed het een en ander uít de histo:rie van
.
de industriebonden zou kunnen vertellen.
Om het maar meteen duidelijk' te zeggen: het uit het gesprelc resuLterende krantenartikeL geeft er ondubbelzinnig blijk vanr dát tlim I,lamsteeker
goed vertelLen kan. Dat het waarheidegehalte van zijn mededelingen altijd
even groot is, zouden wij :niet graag wilLen beamen; Soms geeft hij van het
vakbondswerk een buitengewoon rake typering. Daarnaast echter doet híj uitspraken waarbíj we alleen naar een groot vraagteken kunnen zetten omdat ze
zo wonderlijk en ver bezíjden de waarheid zijn.
Bíjzonder r a a k is de typeríng díe r.lamsteeker heeft gegeven van
de wijze, waarop het veertíg jaar geLeden - zoaLs hij aegr - toegíng bij
de cao-onderhandelingen" tr'líj citeren:
.:

tt.

o o. Ad, Voermah" d,e toenmaLige seknetaris uan het NW, uas beLast met de Loontsorwing, Híj gíng, als ,t zotter u)ee, naar MaitLand" de sel<vetatis uan het centzaaL wenl<getsersoerbond,,. ". Met
ztn tt¡eeën zeidert ze: uat moet het uorden dtt jaax? En lcuam
eett
peneentage uút oan zeg ü¿if , Ze gingen døy¿ naay de r¡nnister oart
sooiaLe zaken, da,t was toen dp welbekende WLLem Drees. Za zeðden dat z,e ü.¿if peveent uiLden en ûrees zeí dat het goed uas,

-6Dan glngen ze

en ze'i:

rli't is

tez'ug. Ad vaerntan ging

uooz, d.e.uez.gad-ez"[ng sta.an

u¡at ue konien bey,eiken".."tl

IIE VERSLAGOEEFSTER; vijf

percenr op zoen makkeLijke manier er-.
uithalen Ís toch mooi?
tt"
o. Pijn in mîn hocfd. zo moo.i., Â,Ls d,e geLdontuaand.i.ng tien peneent uas" en dat u)d.É ã,os dan gíng öedeve.en er uújf þroc"ni op

aehterui'b"

1l

De sehildering van I'Iamsteeker íz z6 duidel.ijk en sprelcend, dat rvij
aan hebben toe te voegen. Ifat wij ons ãllu*n àf.rr"g"á is s.f her
alleen maar veertig jaar geleden zo gíng" I'le hebben reden om åan te neme11e
dat dit soort praktijken bepaald niet tot een voorbije tijd behoren" I'Iat
lùe ons verder afvragen is, of I'Iansteelrer, die - getuige de toon van zi.jn
informatie - een en ander blijkbaar veroordeelt, een vakbondsbestuurder is
geweeat' die tegen dit soort. dingen protesteerde, dan røel een valibondsbestuurder, die zich tegenover de arbeiders op r^¡at ee::l,ijker
¡;edroeg.
0p de eerstc vraag Luidt het ant¡¡oord: nooit iers van'rijze
gemerktl
Op de tvreede vraag heeft Tnlarnsteelcer zêLf. een antüroord gegeven (ín
het bewusEe interview). Dat ant\roord Luidt: nee, volsErekt níet.
I,Iamsteeker vertelt (over bepaalde onclerhandelingen) :

er niets

tt"..--Ik ge!9afr- op de derd,e dag, kond.en ue ean auereenkomst op-.
steLlen" Het Leek Maav'ten Zondemsans onze uoorzítber," uteL iat
ey Jagíe (distriktsbestuurder Jaap r{eynikman - rerl" D & G) sbernde ook in, l,/e zouden díe auond naaz, de sl;alærs ðn I)treeht gaøn"
ondem'seg word ík getntevnsdeud voor d.e nad.io" si;om naar, í{ d-eed"
dat" rk uerteLde dat we een goe,i. resuLtaat hadd.en behaaLd en
dfrt de bezettíng afgeLopen moesb zíin" De stc¿kens die dat hooz.den uaren natuwLijk uaedend" ". 'f,/e uez'd.en u.itgemaakt uooy, ue?-.

y,aders. . îl
"
De verslaggeefster tekende hierbij aan: de affaire snee¿ cliep in de
vakbondsziel van I'Iarnsteeker. ltTiet omdat hij ongenadí.g op zijn <londei kreeg

van rle
sLoot.

stakers. Eerder omdat, heÈ utrechtse bèorijr uitãinde:tijk

toch

opmerlting" vinden wij . i.Jamsteeker blijkt i.nderdaad over
s z i e I tebeschiklcen, niet overde zielvaneenarhem, dat de boncl geen succes had en de sluítíng niet kon
voorkomen, het. spij t hem ook, dat hii zo s t o m $ras om vooraf aL te 1aten blijken dat de bond en de direktie het eens rlraren geworden. Dat l-ríj
zonder de achterban te raadplegen cle bezetting al r,zilde opheffen, daarover
treurde hij niet.,
Tijdens het gesprek liet Idamsteeker zich ooh uit over de voorzitter
van de metaalrverkgevers, A. ?ríns, die veelal tegenover hem aan de onderhandelingst,afel zat. T,Iamsteeker :
'twe hebben elkaar in het ope'r.tbaar" uia open byieuen tn d.e voLkskrant" ..tserrot gesehoLden mady pz,iué kon Zk goecl met lzem opschieten.. "rl
l{aar hebben lrte iets dergelijks toch meer gehoord? O ja, we herinneren het ons" Het komÈ precies overeen met vrat ooit mr. Bactx, de vroegere
sekretaris van de Rotterdamse havenwerkgevers verklaarde, namelíjk, ciat
Geen gekke

een vakbond
beider. I'let spijt

^7 hij en vakbondsbestuurder ttïiLsker van de transportbonrl, een fkomedie Èerwille van de wederzijdse achÈerbanr opvoerden als ze net elkaar bakkeleíden" En rvelke vakbondsbestuurder r¡as ook r+eer 6ók zo intiem met zin tegenspeler aan de onderhandeLíngstafel? 0 .iao vrijlen Sake van der Ploeg, rJie
voorzit,tet 'Ì'íjLstra van de zuivelíndustrie nooit anders dan bij ztn-.voornaam Rínze noe¡nde.

We moeten vaststeLLen¿ uit
dit soorÈ realistische uiteenzettingen
van llamsteeker rijsl een beeld van de valcberireging op¡ dat r.re zouden wiilen
karalcteríseren aLs: de vakbeweging zonder nythe en zonder masker.
I.lat te denken echter van hlamsteekers bewering, dat er direict na de
oorLog geen verzet van de arbei.ders is geweest en ánr clit te verklaren zou
zijn uit thet algemene gevoel dat i$edãrLand $reer op de been moest r,rorclen
geholpenr ? Op zl n záchtst gezegd e zolJ men clit een 'vergissingt ktrnnen noeraen. i{aar dan toch bepaaLd góên kLeine. Om dat in te zíen, hoeft rnen aLLeen maar even aan de Rotterdamse havenstakíngen van Ig45 en l94f¡ te Cenken. Die havenarbeiders vonden toch kenneLijk, dat Nederland er niet op
hun kosten rÀreer bovenop diende le r¡orden geholpen, En l"aten r,re wel r,rezens
ze ütaren bepaald niet de enigen die zi.ch verzetten legen Lage Lonen en ondeugdeL ij ke arbeidsvoorv¡aarden
"
Geen verzet, beweert l^lamsteeker? Laat ons zíjn geheugen er,'e¡Ì r¡rat opfrissen. In 1945 çrerd er, volgens de staËístiel vãn neizelfde CentraaL
lrlerkgeversverbond waarover hij sprak, I lB rnaaL gestaakt door in Ëotaal
36.500 arbeiders en gingen er l6l "000 arbeiclsdagen verloren. In 1946 rüarerì
er 270 stakingen met in totaal 72,10O arbeiders en 69l "600 verloren arbeidsdagen en in 1947 bedroeg het aantaL stakingen 272 rner
59.900 arbeíderg en 203.400 verLoren dagen.
De konflikten begonnen al terstond nadat het krijgsrumoer vas verstomd. In juni '45 staakten de rnelkventers in Enschede en-ae arbeiders van
tie_Staatsmijn i4aurits. Van de overige stakingen in dat jaar noemen r.¡e die
bij Noury & v.d. Lande, de machinefabriek rigãe, de nraká en de texrieLbebedrijven van Gelderman en van Van l{eek"
In 1946 werd er behalve door de havenarbeiders onder andere ook gestaakt bij I^tilton-Feijenoord, door 10.000 míjnwerkers (gedurende 24 uui),
door het gemeentePersoneeL van Anst,erdam, bíj de hoogovens en bij de am-

sterdamse Droogdok i:4aaËschappij .
Dat de bezettíng van de Rolma ín lltrecht in 1969 de eerste bedrijfsbezetting in Nederland zou zijn geweest, ís iets dat ï{amsteeker kornpleet
uit zrn duim heeft gezogen. V6ór de tr¿eede r,rereldoorlog rverd de methode al
toegepast door de nageljongens op de Schíedamse r.¡erf van l,Jilton-Feijenoord.
Zij waren, als we het rveL hebben, d.e eersten die de bezetting als ãtrijdmiddel toepasten naar het voorbeeld van het buitenland" Voor ãe oorlog waren er ook bedrijfsbezettingen ín de t!üentse konfektie-industriu, o.n. bí5
Bendien in Almelo. I'Je hebben sterk het gevoeL, dat het geheugen ofi¿el de
kennis van de heer Wamsteeker tekort schiet e zoðÍa het gåat om konflikten
l+aarbij niet de vakbewegíng het voortouw nam, maar de aibníders of de arbeidsters zêLf '
=============
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SociaaL-Demokratische Arbeidersber,reging
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genr steLt zich - krachtens de statute.n - t,en doet cle stutiie¡.rãn.r, de bezinning op historie en toekomst van rle sociaal-demolcrati.sche arbeidersberaeging ín de provincíe Groningen te bevorderen. in rJe achter ons liggende
maanden heeft deze stíchting onder nìr¡er een rprogrammakrantt De fo¿komst
uitgegeven, r¿aarin een overzicht r^rordt geboden van diverse aktiviteíten
die door deze stichtíng werden ontplooid.
In het derde nummer van dit blad (van septe¡nber/oktober l gB5) ruijdt
een zekere Teun Jan Zanen een herclenkingsartikei.tje aan de rragedachtenís
van de onlangs overled.en Sake van der 1?1oãgo die in ae jaren f 50 bekendheid kreeg als 1eíder van cle stakíng bij de Gronin¡¡se zuivelfabriek lDe om-.
mel'andenr. Bedoeld artikeltje i.s een schoolvoorbeàld van <ie wijzee Ì.raarop
de historie n i e t behandeld client te rqorden. I,let studie van of bezinl
ning op het verleden heeft het artikeltje iveinig te malcen" t'{en moet het
veeleer besehouwen als een pogi.ng om de geschiederris te hersclrrijrren en de
¡raarheÍd grof geweld aan te doen.
Teun Jan Zanen heefr een poging ondernomen om in zeer kort bestek dr¡i-'
delijk-te maken, I¡raarom Salre van der Ploeg we::d uítgenodigd om zittíng te
nemen ín het komíté van aanbeveling varr de genoemde ãric-htlng. I{ij hãeft
dat gedaan door rniddel- van een verheerlijking van d.e overleãene, met weglatíng van alles waarbij men een krítische kánttekeni-ng zou hebben kunnen
plaatsen. Op díe wijze is een onvolledig en door zijn onvoLl-edigheíd vals
beeld geschapen, niet sLechts van de persoon van Sakã, maar ook van ,le gebeurtenissen waarbí.j hij betrokken rvas.
Het stukje gaat er volledi.g aan voorbij, dat Sake van der: pLoeg medeverantúToordelijk is geweest voor het z.g. PaasbesËancl, dat in 1973 achter
de rug van de strijdende arbeiders om een einde aan hun staking maakte.
Zanen spreekt voorts met geen enkel woord over het scherpe lconflíkt Lussen
Sake en Cees Schelling, naar aanleiding van het feit, dat Sake zullce ¡3oede
betrekkingen met wer:kgeversvertegenhroordiger Rinze Zijl-stra onderhield,

dat zijn posítie als vakbondsman iwijfelachrig wercl"
Dat Sake, als burgemeester van Oude Pekela, de emoties hoog deed opLaaien doordat hij zich op hoogst laatdunkende en onbehoorlijke-mani"r ão
in strijd met de werkelijktrei¿ uitliet over de arbeídersbevolking in zijn
geÍÌeente' verneemt de lezer evenmin. Zanen schrijft alleen *r"r, ãrt trijt
d.¡.r.2. zíjn partiigenoÈenr 'hem onvoldoende zijn bijgusprongen'.
Indien dat al1es onvermeld blijft,
kan cle ¡helã'van het verhaal natuurl-ijk gernakkelijk tot ihet synbooL van een strijdbare arbeidersbewegingt
worden gebombardeerd. I'líe de feiten kent kan dat alleen nraar Uijzonaei
kras noemen. Kras ís het'volgens ons ooko dat uítgerekend Sake van der
Ploeg de 'strijdtraditie levend I zou heúben gehouden en dat hij behoorde
tot de ¡felLe bestríjders van de koers tt... .oi progressieve vol.tspartij' .
l^Iij hebben bij het overlijden van Sake van <lei tlloeg geen enkele reden gezien om hem een trap na t,e Éreven. i,Ie hebben trem tijãens zijn leven
scherp genoeg gekritiseerd" Er bestaat eehter ook geen enkãle reden hraarom
r^iij níet krachtig zouden protesteren tegen een onrã.rachtige en onware verheerLijkíng, die alleen maar kan bijdragen tot een volkomen verkeerd beelcl

van de geschiedenis van rle arbeiderãbervãging.
====_-========
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Ideínig opvaËtingen zijn onder de zogenaamde olinkerzijder z6 algemeen verbreíd als deze, dat de klassenstrijd, dat r¿iL zegge 2 de dagelijkse srrijd
van de arbeiders tegen het kapitaal, een d o e 1 zou hebben. En als wij
dit zo neerschrijven, dan menen rvij: een doel, üraarvan de betrokkenen zicü
bewust zijn, dan wel zich bewust dienen te vrorden of ber.¡rrst dienen te \^rorden gemaakt, teneinde het te bereiken of te kunnen verwezenlijken. Dit zogenaamde rdc¡el"' 'van de kl-assenstrijd zou volgens de desbetreffende opvatting niets anders zijn, dan de proLetarische wereldrevolutie en de uiteindeLijke vestiging van het kommunisme,
Deze en soortgelijke opvattingen bertrst.en, naar onze zienswijze, op
een misverstand. Dat misverstand bestaat hieruit, dat het uiteindelijke en
onontkoombare g e v o I g van de klassenstrijd, voor het d o e 1 ervan
wordË gehouden. Arbeiders strijden niet om het lcommunisme te verrÀrezenlijken of om de proLetarische wereldrevolutie te doen uitbreken. ZeLfs indíãn
men de hier door ons bekritÍseerde opvatting huldigt, bLijft de tweede beweríng uitermate dwaas, Men kan zich rhet uitbreken van de proletarÍsche
wereldrevolutíe? eenvoudig niet als doel steLl-en" Een revoLutle breekt uít
!üanneer andere produlctieverhoudingen r¿orden geschapen. Ðe seheppíng daarvan kan men zich inderdaad als doeL stelLen. I.traarom het hier gàãt is, dat
a r b e i d e r s dat niet doen.
Arbeiders strijden voor hogere lonen, voor een kortere arbeidstíjd,
voor beËere arbeidsverhoudingen, voor behoud van hun r.rerkgelegenheid; ziJ
strijden tegen een onrechtvaardíge behandeLing, tegen een-wíLlekeurige be:
handel.íng door hun patroon, tegen prijsverhogingen. zíJ strijden in één
woord voor uiterst konkrete, direkt met hun dagel-ijks bestaan, hun positíe
in heË arbeidsproces en hun positie in de sanenlevíng verband houdende zaken. Die stríjd vloeit voort uit hun klasseposí.tie, uit het feit, d.at zíj
genoodzaakt zijn-door de verkoop van hun arbeidskracht, dat wil zeggen alã
L o onar b e íd er inhun levensonderhoud tevoorzien. Vanáieworsteling zal sprake zíjn, zolang er van loonarbeid sprake is" Er zaL aan
die stríjd pas een eínde komen, r^/anneer de loonaruei¿ is opgeheven.
Deze opheffing van de loonarbeid, die de eigenlíjke inhoud vormt van
het konmunisme, is echter geen doel in bovengenoemde zLn. Zíj is rt onontkoombare gevolg van de arbeidersstrijd, doordat de arbeiders, of zíj dat
nu r^riLlen of niet, gedwongen zijn z6 te handelen aLs hun klasÀepositíã hun

dat gebíedend voorsehrijft.

Dat de opheffing van de loonarbeíd op de duur het gevolg zal. zíjn van
de stríjd van de loonarbeiders, ís een konstatering, ,o rnèn wil eán inzicht, berustend op een analyse. Het is een inzíchio dat resuLteert uit
een theoretische arbeíd, die in het aLgerneen ondernomen wordt rloor intellektuelen, n í e t door arbeiders. Indien inteLl"eictuelen menen, dat, arbeÍders deze analyse moeten maken teneinde met beter resul"taat te strijden,
geven zíi er bLijk van níet te besêffen rzát de positie van cle arbeidãnde
klasse in de kapitaListische maatschappij is, tonãn zij et geen fLauw idee
van te hebben, dat arbeíders (in het algemeen) juist doordat zij arbeider
zijn en juist door al-les îrat dat met ziðn brengi, niet aan anallse, niet
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aan Èheoretische arbeid toekonien en er niet aan lc u n n e n toekomen"
l'Iier staaË echter tegenover, dat cle vera.nderin¡¡ víin maåtschappelijke
verhoudingen, de wijziging van produktiestelsel.s en de omverweroing van
eenbestaande socialeorde een pr alc t i sche
lcwestie is, niet een
van de ¿heorie en dai het de praktiscir handelende arbeiderskl-asse isn die
door de posir.íe welke zij in de huidige samenleving inneemt, rle enige r+erkelijke kracht i.s, dåe clit alles tot stand kan brengen eÌr, ,¡¡ezien haar positie, tot stand zal moeten brengeno of zij zicrr daarva.n r¡ell of niet'berrrus

t is.

Indien intelLektueLen, op grontl van hun analyseo de ureni-ng verkon,ligen, dat de arbeiders clatgene r^rat het g e v o I g van hun optreden zal
zijn zich nu ook ais d o e 1 rnoeten stellen, darr hebben zij ir¡ feite de
posirie v4n de arbeiders naar o11ze mening onvoLdoende begrepen" Het ís 26,
dat zij die revolutie wil"ien maken, die zích de revoluti.e als doel stellen
en daarvan de rnond vol hebben, dat doel nimmer ztr.l-Len bereiken., de revoLutie nimmer zullen verr^rezenlijken. DaarenLegen zul1en de arbeíders, die ín
de verste verte niet van revc¡J.trtie drornen, onger,rílcl de :naatsehappelijke
verhoucl ingen omr¡rentel en.
Om het anders te formulerens de kapitalj-stische ontr¿ikkeling heeft de
proletarische revolutie al-s hístorisch perspektief. I)e opheffing yan de
loonarbeid en <laarmee van iedere klasseheerschappij, is het perspektief
(ofterrrel de enig mr:gelijke uitkomst) van cle k-l.assen.stiij¿" Maar het is onjuist om te berveren - zoals sommigen <loen -' dat her hierbii om een b e hr u s t perspektief zou gaan, evãn orijuist om tc stel.len, daL het hierbíj
zo17 g;aaî om tde ber¿uste eenheid van bewe6ling, err cLoe1 ? en dat dit théf fundamentele vraagstuk van de politieke organieati-e van het irroletaríae.tt zou
Ìíezen. Het valt niet te ontkerrnen, dat cle o t'. d e (t-raditicnele) arbei*
r{ershetteoino
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zich stelde streefde" tfaar <iar kwam, doord.at <1ie-ouãe arbeiclersberveging
een politieke organisatie r¡as. De n i e u r/ â arbeidersbeweginge nauwkeuriger gezegd: de zelf standige belreging, der arbeiders, is clat ¡¡eenszin,s.
De bevríjding der a::beidende klasse voltrekt zcih niet via een politieke,
maar via een s o c i a 1e re-voLutie em cle opganisatie(s) ,lie d.e arbeiders zich ín de kl-assenstrijd scheppen, zíjn g;een politi*í.e doch sociale
organísatíes.

Zij, die van mening zijn, dat cte proletarische revolutie of tle vestikommunisme een cl o e I í-s¡ êf, die voorts menen, dat et zoiets al"s de politieke organisatie van het proletar'íaat tot stand moet komen, bestrijden veelal onze hierboven ont¡vílckelde zí,enswijze met verwijzingen nåar Karl l'{arx, I,Iat wij claaromtTent i¡: de eerste plaats iuíll.en opmerken is dit, dat een dergelijke verwijzing naar I'larx natuurlíjk in het ge.heeL ni.ets zegt, zolang niet Èegelijkertijd r,¡ordt aangetoona, aat het¡¡een
er <loor llarx verklaard wordt, oolc klopt met de maatschappelijke rverkelijkheid. Die immers is hetr, die - naar l{arx eigen ïroorden - de inl'roud van on*
ze gedacht,en moet vormen" Onze ki.jk op <le rvereld moet een af spiegeling
zijn van de realiteít; is híj dat niet, dan moeten wij hen veranderen. Indien wíj dat niet doen, indien $rij bi.jvoorbeeld orls aan de woorrlen van
I{arx vastkl-ampen e.n een beeld van de werkeli-lkheirJ proberen te schetsen
dat, koste wat het kost, met die roroorden in overeenster.nming is, dan verstenen wij onze theorie, die al.s een rrichtlijn toL handelent uít de r,¡erlcef-ijkheid r,rerd ontr¡ikkeld, tot een dogma. Aldus <ioen wij opvattingen \,raärmee aan ieder dogma onverzoenliik de oorlog r¡erd verklaard, verkeren in
ging van het

ll

hun tegendeel "
Afgezien híervan maken dergelíjke verrvijzíngen naar bepaalcle uitspraken van ilarx bijzonder weinig indruk op ons, o*áat daarbíj vrijwel afii5a
de uitspraken ¡raarnaar verr.rezen wordt, los van het verband ryorden g""iteerd en bij het aldus citeren volstrekt geen rekening rvordt gehouden met
de totaLiteit van l.larxt opvattingen.
Het valt, om een voorbeeld te noemeno niet tegen te spreken, clat ook
ÞIarx - en dat bíj meer dan één geLegenheid - over rhet doeLt van de arbeidersstrijd heeft gesproken. Het kan echter evenmin worden ontkend, dat hij
dat edoelr omschreef als iets dat 'cloor de levensomstanrligheden van de arbeidende kLasse, alsmede door de gehele organísatie der burgerli.jke maatschappij in ieder opzichÈ wordt bepaaldt. Dat is totaal \ìra.t anders dan een
doel dat men zich steLt, het woord rdoele staat híer gelijk mel richting
waarin de proletarische strijd onherroepelijk moet verlopen, identiek met
een begrip als rde uitkomsËt van een en ander.
Mogen wij zo ondeugend zijn om heno die onee opvattí.ngen met bepaaLde
woorden van l{arx zouden rnrillen ontkrachten, er een6 aan te herinneren \,rat
deze Marx ooit aan bepaaLde filosofen heeft verweten? "Omdat" schreef hij,
tt",.2mdat uoLgens hun
fantasí,e de uerhoudingen tussen de mensen"
hun heLe doen en Lateno hun boeíen en beperkíngen, pnodukten uan
hun beuustzijn zðjn, daaz,om uez,Langen zij konsbkaeit d.at de nensen hun gegeuen beuustzijn ruiLen uoo!.. ".. een kxitiseh beuustziin en daardoor hun bepez,kingen uít de toeg radmen" Deze eis het

beuustziin te üerandev,en komt- eraop nee?" dat men d,e eis steLt
het bestaande an&ez,s te dntenpz,eberen,. ",r, enz.
Het r.rí1 ons voorkomen, dat. zíj, díe menen, dat de arbeidersstríjd een
cioei heeit, hlaarvan <ie sÈríjdende arbeíders zich be-r.rust dienen te zíjn,
zich ¡noeilijk kunnen beroepen op een man, die het bovenstaande heeft geschreven. Hij vond, zoals men t{aarschijnlijlc r¿el weet, alLerrnínst dat de
samenleving anders geinterpreteerd moest worden, doeh dat 'thet erop aankrvam haar t,e veranderenu'" In tegenstelling echt.er tot hen die zích toenterti.jd rsocialíst,enr noemden, meende hij niet dat het de f ilosofen of voorhoeden tüaren' die een dergelijke verandering tct stand zouden moeten of
kunnen brengen. llaatschappelijke verandering rÀras vol"gens hem voorbehouden
aan het proLetariaat, aan de arbeidende klasse. En hij verklaarde bovendien nadrukkelijk, dat het voor die verandering van geen beËekenis was,
wat of de arbeiders voor voorstelLingen Ín hun hoofd hadden, anders ¡iezegd,
dat hun bewustzijn er daarbij weinig of niets toe deed.
'tÐe arbeiderser, heef t hij op een andere plaats betoogd,
t'De arbeiders
hebben geen ídeaLen (d.w.z. gqen bepaaLde doeLen)
te uetwezenLijken. Z¿j hebben enkeL de eLementen uan de nieuwe
maatsc|appíi die zieh reeds í'n de ineenstortende burgetLíjke samenLeuing ontt¡ikkeLd hebben" uz,íje baan te oez.schaffân,.
"1,
Hgu af'gezaagð, de bekende passage omËrent de verhouding trrssen het
maatschappelijk zijn en het ber¡ustzíjn ook moge \{ezeÍl, lvij wiLlen er nochtans híerr naar aanLeiding van al rt voorafgaãnde, nadrukkelijlc op rvíjzen,
dat het bewustzijn door het maatschappel-ijk zíjn wordt bepaalã en nieã omgekeerd. Dit maatschappelijk zijn nu, is niets anders dan de w e r k zaamhe i d
v an mensen
i n b e p a a 1d e v e r h o u d i n B e n . ÐaÈ i.s de red.en, dat de oorzakelijk"
van het
""*.thang

t2maatschappelijk zijn en het bewustzijn de sch:ijn aânrreemË van ,Joeleinden
die te verurezenLijken zouden zíjn. Immers" doordat de mensen niet anders
kunnen handelen dan z6 als de maatschappelijke noodzakelíjtcheid het gebiedt' lÍjkt het alsof hun hanrieLen het rãsulráat zou zi..jn.rár, u*r bepaa1de keuze uit vrije r¡ii, lijkt het alsof zij zich clir of dat ¿oeL steilen,
líjkt het alsof er - door wie r,¡ordt nimmer rneegedeeld.- een bepaalde taalr
op hun schouders-r¡ordt gelegd. I{et" is die schijn die moet worrlen opgeheven
iviL men inzícht in cle maatschappelijke oni:r.¡i.kkã1ing en in rle i:etekeni.s van
de maatschappelijke strijd verkrij gen.
ïtraË betref t het sociale karakteruan de prol,etarische revoLutíe, ín
tegenstelling tot het politi"eke karakter van cle burgerlijke omwenteli.ng,
daarover heeft Ì'larx, ja alweer hij in<lerdaad, uitersi l"eira*e regels gãschreven in een beroemd opstel uít 1844. Hij heefr daarin uít,eengezet dat,
politiek verstand slechts wordt aangetrofreã ui5 de bezitters en niet bij
de bezitlozen' en dat het najagen van politieke doeleinden een belernnerín!
vormt voor de cntwikkeling van het sociale (lees: klasse*) ínstinkt. Voor
de oorlog al heeft wijlen Paul l.Íatti.ck aan de hand van deze uiteenzettingen kritiek geleverd op de voorhoede-opvattingen van Lenin en op diens
zienswijze dat de arbeiders een poLitiek-revólutíonair beroustzijn diende
te r¿orden bíjgebracht "
Ilat echter dienL er, na het, aanhoren van alle betogen ten gunste vaì1
een fber^rust doelt als konkl.usíe te worden opgernerkt? Dat wat. liarx iu het

bij Das Kapítal schneef:
je eigen gang en Laat de mensen kletsen"tt
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De vraag naar de toekomst van de va.kberveging blíjft
de gemoederen bezig
houden. I'Je schreven erover in ons januarinumrner. Sindsdien heeft ook de Liberal-e Nieutrte Rotterdamse Courant aandacht aan het probleem gesehonken. Op
20 januarí j.1. publiceerde dit dagblad een kommenÊaar, or**iin onder meer
werd opgemerkt, dat lde vakbeweging opnieurv haar plaats heeft te bepa'len

en zich moet bezinnen op haar funktie?.
Er worden in het bewuste hoofdartikeL interessante uitspraken gedaan.

I,lij citeren:

't4r uoz'dt wel gezegd daL de goed gesehoold,eo mondíge uev,kneme.t,
uan uaniaag de uakbond nie't meer nodig lzeeft,
dot is een
^aob
misuattdng, Nog aT,tijd staat de uerknenez. stey,ken
tegenotser cle
u-erkgeuers aLs zijn beLangen coLLectie.f oerdedìgd. wov,clen. 1ok
de uenkgeoers hebben beLang bij ste'r'ke ,*ekbond..r¿ "rJ,ùe zdch mecleuev'antttoordeLíjk üeten uoov, het uel en uee Dan rje onCexnemdng.tl
Het zijn Lroorden' die aan duidelijkheid niets te hrensen overlaten. Dat ís
al evenmin het geval met een uitspraak van P.J. Vos, de rvetenschappelijlre
sekretaris van de Industriebond FNV, die door de krant instemme-nd wordt
aangehaal.d. "De probiematiek van cie ledenontwikkeling van de vakbeweging",

t3 zo schríjft Vos, t'heeft oorzaken, die ook de overheíd en de werkgevers râkentt" Vos heeft ook gesctrreven, dat "beslíssingen over de inrichting van
de arbeidsorganisatie, r,rillen zij een legítiem karakt,er hebben, vragen om
overLeg net een tegenpartij (de vakbond dus - red. D & G) die over de bedrijfsgrenzen kan kijken en legelijkertijd geloofvraardig is aLs tegenpartij en als partner in een overeenkomst.'r
De. liRC noemt, <lat ¡'een sleutelzin, die pasË op het beleid dat de verzakelíjkte Industriebond ].r}trV van pLan is !e voerent'. In een door de voorzít|er van die bond gehouden redeo ziet rle hlRC - terecht menen r-ríj - een
betuíging van de wil tot overleg en sameff\rerking. Ðe ITRC wijst er daarbij
oP¡ dat deee voorzitter verklaard heeft het belangrijkste geschilpunL met
de ruerkgevers op dit moment - de 36-urige werkweek - niet op de spits te
rvilLen drijven" o'AIs het gevecht om de 36 uur heË klimaat tussen r+erkgevers en r,uerknemers zo verpest dat elk overleg or¡er het oplossen van de
werkloosheid verziektr', aldus voorzitter visser, I'dan is die prÍjs te
hoog". De IrtRC voegt hieraan toe:
ttLoonkostenmatig'ing bLí,ift ook in de komende jay,en een Tzoeksteen
pan het in de eey,ste pl,aats op hersteL uan uer.kgeLegenheid gez,icltte beleíd uan de bond" )ok d,zt is eer¿ uitul.oc¿iseT uan de soLidcaiteit di.e de bond ut)L be'traehten met de Lanç¡dur'ùg wey,kT,ozen
en de uitkeringsgerechtigden" HeL ís ook een beLang oan de uey,kgeuëYts die ev' op uit zíjn hut'r, eoncuwentiepos'itie l;e uerbeteyen.rl
Aan het slot van het stuk heet het ¡
t'De Industy,iebond FNV Lí,jkt ntet zdjn sty,euen naar índus-by.¿eeT
hersteL ten bate uooyal uan de aerkgeLegenheid hand op üeg naa?
nestmntnl:í-a
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ooor de jaz.en zeuentíg in ot¡.s Land bestônden,',
Daar hebben wij waarlijk niets aan toe te voegen"
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Onze, herhaaldelijk naar voren gebrachte, opvatting, rlat de bloeitíjd van
het parlementarisme aehrer ons Iigt, dat de pol-itieke partijen hun grote
tiid hebben gehad en dat rue g66n grote parlementaire kopstukken meer zuLlen kunnen zien of horen sehitteren in prachtige parlemencaire redevoeringerr' blijkt ook door mensen met totaal andere maatschappíj-opvattingen te
worden gedeeld. Eind voríg jaar wijdde de socioLoog Bart Tromp een pagina-.
groot artikel in Het ParooL aan het verschijnsel, dat er van een neergang
der poLítíeke partijen sprake is.
Sinds de jaren zestig" zo konstateert hij, is het funktíoneren van de
politÍeke partijen onderworpen aân kritiek. Er voi.trokken zich veranderíngen in het politieke ste.lsel, die de daarin r,rerkzame partíjen niet onbe*
roerd lieten. Buiten het parlemenL vrerd de interesse in de poLitiek voortdurend kleiner. llet l.edental van de partijen rverd al-maar geringer. Zij die

- l4 aktief aan het pârtijvrerk deelnemen vormen slechts een fraktie van het ledental en zÍj zijn vooral afkomstig uít de kringen van de hoger opgeleiden.
Tussen de politiek aktieven en de kiezers is een kloof ontstaane áie wijder en wijder wordt. Er heeft zich een 'lcastet van beroepspolitlci guooråd
die zich ten opziehte van de kíesgerechtígde bevolkíng ín ãen isolement bevindt, evenals troulüens de partijen zelf. Door de veibreiding de:: moderne
komnunikatíemiddelen (radío en vooral tv) r.rorden er steeds minder politíeke vergaderingen gehouden; het gevoel dat dergelijke vergaderingen r¡oor d.e
poliliek of het parlementaire systeen geen enkel nut meer hebben neemt

hand over hand toe.
lvlet bovenstaande regels hebben wíj ? t betoog van Tromp zo beknopt mo..
geli.jk \reergegeven, Aan, het slot van zíjn stuk sãhrijf t nii, dat ,'de sarnen*
hangende beginselen van rda¿lruit cle grote politieke partijen worden geacht
te opereren" de laatste dertig jaar steeds neer pl-aats hebben gemaakt voor
steeds l,angere optelsommen van eisen en verlangens van maatschappelijke organisaties en Srqeperingen. Tdie de huidige, ell.enlange verkiezingsprogrammars leest, zoekt tevergeefs naar helderã principe.s...ne tijd van iofltieke partijen als de pol-itieke voorhoeden van brede rnaatschappelijke- bervegin*
gen... lijkL voorgoed voorbij".."
Ilaar ons oordeel heeft de heer Tromp een treffende schíldering gegeven van de situatie. Naar onze mening is die situatie een direkt gevolg
van de kapitalistische ontr+ikkeling. Van een glorietijdperk der parlemen:
taire demokratíe kon worden gesproken, zoLang ãe kapitãlistische voortbrengÍngswij ze zíetr nog niet volledig had ontwíkkeld, D"t wil zeg¡en zolang
grondbezitters, industriäle ondernemerso ambachrslieden, middãnstandersl
boeren, pachters, arbeiders, enz. nog duídelijk onclerscheiclen groepen t^raren die voor sterk uiteenlopende belangen vochlen. Ilaarmate ¿e ãmUaåhtslieden ruitsciervenr, boeren op grote scñaal kapíta1ísÈen werd.en, de landarbeiders verdwenen, het grootwinkel"bedrijf de plaats ínnan van rle kleine
neringdoenden, werd 't beeld van de maatschappelijke belangenËeqenstell-ingen EoÈaal gewijzigd. Dat leidde ertoe dat er niet langei vraag was naar
poLitiek talenË, maar dat er inplaats daarvan behoefte ont,stond ãan financÍille, ekonomisehe en bestuurlijte specialisten.
Binnen de heersende klasse werd.en de onderlinge verschillen lcleiner.
!üat de onderdrukte betreft: die veroverde, naarmate de kapitalistische. ont-

wíkkeling voortschreed en de burgerlijke demokratie zici'vervolmaalcter,
dat wíl z,e1gen naarmate de politieke bovenbor¡w zich aanpaste aan de elconol
mische onderbouw, de zogenaamde emancipatie. De uítbuiting nerd als gevolg
van de technísche vooruitgang groter, maar de politieke sirijd <tie dã oudã
arbeidersbeweging voor deze ernancipatie had gevoerd, die ,iuu g""treden.
Het resuLtaat van dit aI.les was, dat de onderlinge verschíllen tussen de
poLitieke partijen hoe langer hoe meer verdwenen" Ze r¡erden als het rcare
onderling verwisselbaar. Daardoor verdr¿een tevens het orat.orisch vuurwerk
uit het parlement tegelíjk met de poLitíelce beginselen van r,releer.
Omtrent deze socíal-e achtergronden r¡an heÈ verschijnsel l"eest rnen in
het stuk van de heer Tromp geen ¡,roord. I,Iat híj schiLderi ís enke1 de verschijningsvorm. Zoals gezegd: het is een treifende schildering, maar ze
mist de díepgang van een sociaLe analyse.
}IOGEN IdE TOT SLOT NOG EVEN OPMERKEIIT, DAT HET }TTET
GEDACHTE TE LEZEN OP KOSTB}I VAN ANDEREN?
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