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1. 'KOMMA' ACHTER DE COALITIEPOLITIEK 

Als wetenschappelijk instituut van de CPN stelt het IPSO 
zich tot taak een bijdrage te leveren aan de verdere ont
wikkeling van de theorie en strategie van de socialistische 
beweging. Dat wil zeggen: het IPSO houdt zich vooral 
bezig met vraagstukken, die zich voordoen bij de ontwik
keling van voorstellen voor en ideeën over een 
Nederlandse weg naar het socialisme. In dit kader heeft 
het IPSO het initiatief genomen voor de uitgave van een 
nieuw tijdschrift: 'Komma'. De politieke betekenis van de 
uitgave van 'Komma' is vooral, dat daarmee een discussie
platform gecreëerd wordt. 'Komma' is een discussieorgaan 
niet alleen om de discussie in de CPN over vraagstukken 
van het wetenschappelijk socialisme te bevorderen maar 
ook om de discussie met socialistische en andere onder
zoekers mogelijk te maken. 
De ontwikkeling van de theorie en strategie voor een 
Nederlandse weg naar het socialisme is immers niet het 
monopolie van communisten. In tal van andere sociale, 
politieke en culturele organisaties zijn perspectief, strategie 
en organisatie van de socialistische beweging aan de orde. 
De daarmee samenhangende politiek-theoretische vraag
stukken worden besproken in de vakbeweging, de 
vrouwenbeweging, de milieubeweging en de vredesbewe
ging, in diverse jongerenorganisaties. Deze vraagstukken 
komen uiteraard ook aan de orde in de verschillende linkse 
politieke partijen, in links georiënteerde politieke groepe
ringen, die niet parlementair vertegenwoordigd zijn en, niet 
te vergeten, in verschillende bewegingen op het gebied 
van de cultuur, het onderwijs en de stadsproblematiek. 
Veel van deze discussies over het socialisme worden voor
bereid, onderbouwd en gedocumenteerd in boeken, 
brochures, tijdschriften en weekbladen. De uitbreiding van 
de linkse openbaarheid, die vanaf het eind van de zestiger 
jaren plaatsvond, werd niet alleen gedragen door de min of 
meer traditionele organisaties die het socialisme in het 
programma hebben geschreven. Een groot aantal 
niet-partijgebonden linkse uitgeverijen en tijdschriften 
betrad de politiek-theoretisch arena. In dat verband wordt 
niet ten onrechte wel gesproken van een renaissance van 
het marxisme aan het eind van de zestiger en in de loop 
van de zeventiger jaren: 
- Een renaissance, die nauw samenhangt met de 
toekomst van nieuwe democratische bewegingen als bijv. 
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de Vietnambeweging, de studentenbeweging en de 
feministische beweging. 
- Een renaissance, die ook politiek bevochten is op het 
koude oorlogsklimaat van de vijftiger jaren en het begin 
van de zestiger jaren: een klimaat, waarin marxisme op de 
universiteiten en andere onderwijsinstellingen taboe was 
en waarin discussies tussen de verschillende stromingen in 
de arbeidersbeweging verstomden. Het is politiek van het 
grootste belang, dat in de jaren '80 deze verworvenheden 
ontwikkeld worden. De uitgave van 'Komma' poogt 
daaraan een bijdrage te leveren. Dat betekent, dat het uit
geven van 'Komma' niet alleen van belang is voor het 
onderzoek naar vraagstukken, die relevant zijn voor de uit
werking van de coalitiepolitiek, maar ook zelf een onder
deel is van coalitiepolitiek. 

2. 'KOMMA' EN COALITIEPOLITIEK 

Onze stelling dat de uitgave van 'Komma' zelf een onder
deel van coalitiepolitiek is, vereist enige toelichting. Het 
gaat daarbij vooral om de vraag welke plaats het uitgeven 
van een blad als 'Komma' in de coalitiepolitiek kan 
innemen. Een coalitiepolitiek, die er op gericht is een brede 
sociaal-economische en politiek-culturele coalitie tot stand 
te brengen, die in staat is om de kwalitatieve breuk met het 
kapitalisme te voltrekken in de richting van het socialisme. 
Deze politiek oriënteert zich in tiet bijzonder op de rol van 
de arbeidersbeweging. Maar coalitiepolitiek omvat meer. 
Zij omvat het complex van maatschappelijke bondgenoten 
met andere sociale klassen en lagen. Zij omvat ook 
politiek-culturele coalities, zoals die zich in nieuwe sociale, 
democratiserings- en emancipatiebewegingen aftekenen 
en zij heeft uiteraard betrekking op partijpolitieke coalitie
vorming. Om een succesvolle coalitiepolitiek te voeren is 
het noodzakelijk dat de in en rond de CPN aanwezige 
kennis, ervaringen en bekwaamheden benut worden voor 
de produktie van materiaal dat kan fungeren in het theorie
en programdebat van de CPN. Daarbij zal 'Komma', zoals 
hierboven is aangegeven een functie kunnen vervullen. 
Maar dat is niet voldoende. Voor een succesvolle coalitie
politiek zijn allianties op het terrein van de kennisproduktie 
en programmatische discussies evenzeer een noodzakelijke 
voorwaarde. Tegelijkertijd vormen deze allianties een 
onderdeel van de coalitiepolitiek. Dat wil zeggen coalitie-
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politiek dient ook betrekking te hebben op de kennispro
duktie. 'Komma' heeft in dit verband uitdrukkelijk ten doel 
een bijdrage te leveren aan het organiseren van de groe
peringen die werkzaam zijn op het terrein van het ontwik
kelen en verbreiden van theorie en ideologie. Daarmee 
vormt de uitgave van 'Komma' een onderdeel van wat 
Gramsci 'intellectuelenpolitiek' van de communistische 
partij noemt. 

3. 'KOMMA' TUSSEN WETENSCHAP EN POLITIEK 

Wij. stellen ons voor dat 'Komma' zich moet ontwikkelen 
en profileren uitgaande van een door ons essentieel 
geachte verbinding tussen theorie en praktijk, wetenschap 
en politiek. Daarmee staat 'Komma' in een traditie die zo 
oud is als de arbeidersbeweging en het marxisme zelf, 
maar die tegelijkertijd gekenmerkt wordt door scherpe 
breukpunten en tegenstellingen. 
De relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en politieke 
praktijk is altijd en voor de verschillende politieke stromin
gen uiterst ingewikkeld en spanningsvol. Voor de plaats
bepaling van 'Komma' is het noodzakelijk ons af te 
grenzen van opvattingen en praktijken waarin de onvermij
delijke spanningsverhoudingen tussen politiek en weten
schap ontkend worden door het ondergeschikt maken van 
het wetenschappelijk werk aan de politiek of omgekeerd 
van de politiek aan de wetenschap. 
Dat betekent in de eerste plaats dat we elke vorm van 
onderschikking van wetenschap aan politiek, waarbij 
wetenschappelijke activiteiten gedegradeerd worden tot 
legitimatie van politieke praktijk afwijzen. Op het gevaar 
van instrumentalisering werd al door de grondleggers van 
het wetenschappelijk socialisme gewezen. Zij hekelden niet 
alleen fel het instrumentatisme van de toenmalige universi
taire prominenten, maar waren zich er ook van bewust dat 
de socialistische beweging niet automatisch gevrijwaard 
zou zijn van soortgelijke verschijnselen. Zo waarschuwde 
bijvoorbeeld Friedrich Engels tegen het eind van de vorige 
eeuw de Duitse partijleiders dat het een 'pech en blamage 
zonder weerga' zou zijn wanneer de partij onvoldoende 
bewegingsvrijheid zou geven aan het wetenschappelijk 
socialisme. Marx en Engels zagen hun eigen theoretisch
programmatische arbeid als een noodzakelijk onderdeel 
van de fundering van de strategie van de socialistische 

7 



beweging. Zij ontwikkelden de hoekstenen van een nieuw 
wetenschapsprogramma op basis waarvan theoretisch en 
empirisch onderzoek naar de voorwaarden, vormen en 
perspectieven van de klassenstrijd mogelijk zou worden. 
Daarin ligt ook de betekenis van het door hen geïntrodu
ceerde begrip 'wetenschappelijk socialisme': Om de arbei
dersbeweging te bevrijden van utopisch-socialistische 
ideologiën was het noodzakelijk dat het revolutionaire 
handelen van socialisten en hun organisaties georiënteerd 
zou worden op een analyse van de reëele grondslag voor 
zo'n verandering: het wetenschappelijk socialisme. 
Daarmee werd tegelijkertijd benadrukt dat de emancipatie
beweging voor het socialisme geen belang heeft bij onder
schikking en aanpassing van theorie en onderzoek aan 
politieke behoeften. De geschiedenis van de arbeidersbe
weging laat ook zien welke negatieve consequenties in de 
politieke praktijk kunnen optreden wanneer wetenschappe
lijk socialisme wordt gedegradeerd tot louter ideologische 
legitimatiepraktijk. 

De instrumentalisering van de socialistische theorie ging 
een overheersende rol spelen in de periode van de 
Comintern. Vooral in de Sowjet-Unie onder Stalin werd 
een zeer vergaande onderschikking afgedwongen van 
wetenschappelijke activiteiten aan de directe behoeften 
van de politieke praktijk. 
Voor de wetenschapsbeoefening had dit ingrijpende gevol
gen. Deze manier om de spanningsverhouding tussen 
wetenschap en politiek te onderdrukken bleek voor de 
ontwikkeling van het wetenschappelijk socialisme lang
doorwerkende ernstige consequenties te hebben. Het 
leidde tot een wijde verbreiding en popularisering van een 
verschraald en ingeperkt begrippenstelsel waarvoor de 
volgende reducties kenmerkend bleken: 
- de reductie van wetenschappelijke theorie tot een af
gesloten systeem; 
- de reductie van wetenschappelijk debat tot gestandaar
diseerde ideologische uiteenzettingen; 
- de reductie van verscheidenheid van theoretische 
stromingen tot een monolitisch blok; 
- de reductie van wetenschappelijk onderzoek tot wereld
beschouwelijke stellingnamen zonder empirisch onderzoek; 
- de reductie van de kritische verhouding tussen 
wetenschappelijk socialisme en andere wetenschappelijke 
opvattingen tot een versteende uiterlijkheid van zgn. 
burgerlijke versus zgn. proletarische wetenschap. 
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Deze bekrompen opvattingen van het wetenschappelijke 
socialisme hebben in diverse landen op uiteenlopende wijze 
invloed uitgeoefend. Wat betreft het overwinnen ervan 
bestaan tussen de verschillende landen en communistische 
bewegingen evenzeer grote verschillen. Ook de CPN is van 
genoemde opvattingen niet vrij gebleven. Het is wenselijk 
door nader historisch onderzoek de preciese invloed en 'de 
effecten daarvan vast te stellen. Door het inslaan van een 
autonome koers door de CPN zowel als door de eerder 
gesignaleerde renaissance van het marxistische denken in 
de zestiger en zeventiger jaren werden de voorwaarden 
geschapen om deze verschralingen van het theoretisch 
werk te overwinnen. Het 26ste congres heeft de noodzaak 
daarvan opnieuw onderstreept en heeft op dit vlak 
gebleken remmingen gekritiseerd. 

Onze afwijzing van de instrumentele onderschikking van de 
wetenschap aan de politiek is geen pleidooi voor een 
wetenschapsbeoefening die zich terugtrekt in vermeende 
absolute autonomie en 'neutraliteit'. 'Komma' en het IPSO 
stellen zich zeer nadrukkelijk tot doel door middel van 
onderzoek en discussie een bijdrage te leveren aan de 
verdere ontwikkeling van theorie en program van de 
Nederlandse weg naar het socialisme. Zo willen wij ons ook 
niet laten verleiden door het tweelingbroertje of -zusje 
van de instrumentalistische onderschikking van weten
schap aan politiek, nl. de opvatting waarin politiek als een 
ondergeschikte, van de wetenschappelijke theorie afge
leide activiteit, wordt opgevat. Dergelijke overspannen 
politieke ambities van theoretische activiteit lopen uit op 
een breuk tussen politieke praktijk en wetenschappelijk 
socialisme. Wetenschappelijk socialisme mag daarom niet 
terugvallen in de elitaire zelfopvatting van de utopisch
socialisten, die (in de woorden van Marx) gekenmerkt 
worden door hun 'fanatieke bijgeloof in de wonderbaarlijke 
werking van hun sociale wetenschap' en door 'systema
tische eigenwijsheid'. Het leveren van een wetenschap
pelijke bijdrage aan een partijprogram moet strikt onder
scheiden worden van de formulering van zo'n partijpro
gram zelf. Dat geldt niet alleen formeel: besluiten over het 
programma van een partij worden uitsluitend genomen 
door het congres. Maar dat geldt ook inhoudelijk: het 
programma voor de Nederlandse weg naar het socialisme 
is alleen mogelijk wanneer de permanente spanningsver
houding tussen wetenschap en politiek erkend wordt. 
Open discussie en voortdurende meningsuitwisseling zijn 
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de middelen waarmee deze spanningsverhoudlng produk
tief gemaakt kan worden. 

4. 'KOMMA' EN THEORETISCHE PLURIFORMITEIT VAN 
HET MARXISME 

Binnen de hiervoor geschetste demarcatielijnen zijn nog 
zeer uiteenlopende interpretaties van het marxisme 
denkbaar. Onze stelling, dat 'Komma' een discussieplat
form dient te zijn, impliceert dat het redactiebeleid uitgaat 
van de theoretische pluriformiteit van het marxistisch 
onderzoekswerk. Deze pluriformiteit, zoals die zich de af
gelopen jaren heeft ontwikkeld, hangt nauw samen met 
tendenzen, die door sommigen worden aangeduid als de 
'renaissance van het marxisme' en door anderen als de 
'crisis in het marxisme'. Wanneer onder 'crisis van het 
marxisme' wordt verstaan de crisis van de blokkerings
mechanismen, met name: 

het overwinnen van de idee, dat er één 'zuiver 
marxisme' is, dat alleen nog maar ontdekt en uitgelegd 
zou behoeven te worden, 
het overwinnen van en een kritiek op de praktijk waarin 
het marxisme tot partij- en staatsleer wordt, 

dan juichen wij deze crisis toe als een uiting van en een 
verdere voorwaarde voor een werkelijke renaissance van 
het marxisme. Naarmate de eis tot ideologische eenheid 
binnen de communistische beweging wordt overwonnen, 
worden ook belemmeringen voor de ontwikkeling van het 
wetenschappelijk socialisme doorbroken. 
De renaissance van het marxisme, vooral sinds de zestiger 
jaren ging gepaard met de- onderkenning van het feit dat 
de marxistische klassieken geen afgerond geheel produ
ceerden. Zij leverden een reeks werken, die zowel vrucht
bare theoretische principes en analyses als tegenstrijdig
heden en lacunes bevatten. Zij leverden de aanzet voor een 
theorie van de voorwaarden, vormen en perspectieven van 
de klassenstrijd in de kapitalistische landen. Maar wie 
bijvoorbeeld kennis neemt van het huidige marxistisch 
georiënteerde staatsdebat, merkt, dat deze aanzet in nogal 
uiteenlopende theoriën uitgewerkt kan worden. Met name 
sinds de zestiger en zeventiger jaren kunnen we consta
teren, dat het marxisme zich in zeer verschillende richtingen 
ontplooit. De huidige theoretische stromingen vloeien 
voort uit uiteenlopende uitwerkingen van de theoretische 
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opvattingen van Marx en andere klassieke theoretici: 
marxisme als methode, als filosofie, als humanisme, enz. 
De renaissance van het marxisme heeft in de afgelopen 
jaren bovendien geleid tot de ontdekking van 'Gramsci' en 
tot nieuwe (met name stalinistische) interpretaties van 
Lenin. Ook het onderzoekswerk op tal van wetenschaps
gebieden, die lange tijd uitsluitend onder de burgerlijke 
hegemonie stonden, kreeg nieuwe impulsen. Deze ontwik
kelingen betreffen zowel de terreinen van economie, 
sociologie, politicologie, rechts- en ideologietheorie en 
filosofie als de gebieden van de geschiedenis, de kunst- en 
literatuurtheorie, de architectuurtheorie en sinds kort ook 
de feministische theorie. De pluriformiteit, die zich in deze 
ontwikkelingen aftekent, is niet alleen uitdrukking van de 
diverse marxisme-interpretaties en van de politiek-ideolo
gische verscheidenheid van de socialistische beweging, 
maar ook van de specifieke problematieken van de onder
scheiden wetenschapsgebieden. 

Het spreekt vanzelf dat deze pluriformiteit niet ophoudt bij 
de 'poorten' van de CPN. Ook binnen de CPN is sprake 
van diversiteit van marxisme-opvattingen en daarmee 
samenhangende theoretische interpretaties. 'Komma' gaat 
er van uit, dat deze theoretische pluriformiteit geen 
handicap is voor de ontwikkeling van het wetenschappelijk 
socialisme, maar juist mogelijkheden biedt voor gevarieerd 
onderzoek en discussie en dus positief gewaardeerd moet 
worden. Een bepaalde theoretische consensus kan alleen 
door onderzoek en in wetenschappelijk-politiek debat ont
wikkeld worden. Geen enkele externe instantie is bevoegd 
consensus af te dwingen door beslissingen op te leggen. 
Dat betekent echter niet dat theoretische pluriformiteit 
hetzelfde is als politieke of wetenschappelijke vrijblijvend
heid. We hebben het uiteraard over een pluriformiteit 
binnen een wetenschappelijk programma, dat zich 
oriënteert op maatschappelijke veranderingen in de richting 
van het socialisme. Maar ook binnen deze globale politieke 
grenzen kan het behoud van theoretische pluriformiteit 
nooit het hoogste doel zijn van een wetenschappelijk 
debat. Weliswaar heft het streven naar theoretische 
eenheid de bestaande verscheidenheid nooit op, toch vindt 
kritiek altijd plaats vanuit een bepaalde positie, die er op 
gericht is de andere positie te 'veroveren', d.w.z. te 
overtuigen van haar ongelijk. Pas op deze wijze ontwikkelt 
zich een concensus, die zich kan handhaven totdat nieuwe 
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theoretische posities het terrein binnentreden en weten te 
veroveren. 
Dit is de inzet van het wetenschaps-pölitiek debat, dat het 
IPSO met de uitgave van 'Komma' wil stimuleren. Het 
wetenschappelijk socialisme kan immers alleen door 
zelfstandig onderzoek en open debat verder ontwikkeld 
worden. 

5. 'KOMMA' VOOR HET WETENSCHAPPELIJK 
SOCIALISME 

In het voorgaande hebben we enkele globale lijnen voor 
het te voeren redactiebeleid geschetst. Deze lijnen kunnen 
worden samengevat in het parool: 'Komma' voor het 
wetenschappelijk socialisme. Daarmee geven we aan, dat 
'Komma' zich baseert op die traditie, welke terug gaat op 
de wijze waarop Marx en Engels de verhouding tussen 
wetenschap en politiek situeerden. Tegelijkertijd geeft de 
term 'wetenschappelijk socialisme' onze houding t.o.v. de 
theoretische pluriformiteit weer. Het wetenschappelijk 
socialisme kan zich daarbij alleen door een permanent en 
open contact met andere maatschappijkritische en weten
schapstheoretische stromingen verder ontwikkelen. Ook 
op het terrein van de wetenschap geldt de politieke stel
regel dat in het isolement het grootste gevaar schuilt. Op 
tal van wetenschapsgebieden is onderzoek verricht en is 
empirisch materiaal verzameld waaraan communisten en 
socialisten bij hun wetenschapsbeoefening niet voorbij 
mogen gaan. 
De ontwikkeling voltrekt zich op internationale schaal. Dat 
geldt ook voor het wetenschappelijk socialisme. Op ver
schillende gebieden is het marxistische onderzoek in 
andere landen verder ontwikkeld dan in Nederland. 
Kritische toeëigening van zowel hetgeen in andere kapitalis
tische landen is geproduceerd als van datgene, wat in 
socialistische landen is ontwikkeld, is noodzakelijk, niet 
alleen om 'achterstanden' weg te werken, maar ook om de 
nationale ontwikkeling van het wtenschappelijk socialisme 
(datgene, wat Alex de Leeuw de noodzakelijke 'naturalise
ring van het marxisme' noemde) niet te laten verzanden in 
nationale bekrompenheid. 

6. 'KOMMA' TUSSEN SCHRIJVERS EN LEZERS 

Vooralsnog betekenen de hierboven genoemde aspecten 
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van de verdere ontwikkeling van het wetenschappelijk 
socialisme niet meer dan aandachtspunten, die in het 
redactiebeleid een centrale rol zullen vervullen. Gelet op de 
algemene uitgangspunten van 'Komma', zoals die hiervoor 
zijn behandeld en de tuetie van 'Komma' als discussieplat
form is een verdere precisering van het redactiebeleid niet 
wenselijk. Veel zal afhangen van hen, die aan het blad mee 
willen werken door een bijdrage te leveren. In dit verband 
willen we er nogmaals op wijzen, dat 'Komma' niet alleen 
bijdragen verwacht van hen, die verbonden zijn met de 
CPN en haar wetenschappelijk instituut, het IPSO, maar 
ook van anderen. Veel zal afhangen van de lezers van 
'Komma'. Hun reacties en hun kritieken zijn onmisbaar 
voor een verdere profilering van 'Komma'. Het ligt daarom 
in de bedoeling om op gezette tijden lezersconferenties te 
organiseren over thema's, die in 'Komma' aan de orde zijn 
gesteld. Op deze wijze zou 'Komma' ook nog een kleine 
bijdrage kunne leveren aan de democratisering van 
wetenschappelijke discussievormen. 
In elk geval rekent 'Komma' op een ruime lezerskring: al 
diegenen, die geïnteresseerd zijn in de theorieontwikkeling, 
welke verband houdt met het perspectief, de strategie en 
de organisatie van de socialistische beweging. 

'KOMMA' IN 'KOMMA' 

'Komma' is geen mysterieuze afkorting of een geheim
zinnige code. 'Komma' is, zoals bekend, een leesteken, dat 
precies het doel van het blad aangeeft: geen afsluiting, 
maar opening en uitbreiding van discussies. 'Komma' is 
een leesteken, dat even beslist als voorlopig is. Geen punt 
erachter, maar een uitnodiging tot verder lezen, verder 
denken, mee discussiëren. 

MEI 1980 

DE REDACTIE 

13 



INHOUD 

1 Redactieverklaring 5 

2 Redactioneel bij dit nummer 15 

3 De CPN en de democratische weg naar het 
socialisme - Klaas Anders/ Albert Benschop 24 

4 Democratie, geweld en legaliteit - Duco Hellema 44 

5 Geen ventweg naar het socialisme - Elsbeth Etty 52 

6 Historische kanttekeningen bij het beginsel-
program- Wim Pelt 61 

7 Arbeidersstrijd, crisis en terrorisme - Jelle Visser 70 

8 De intellectuelenpolitiek van de PCF na de 
Tweede Wereldoorlog - Paul Scheffer 79 

9 Boekbespreking Poulantzas: 'L'Etat, Ie Pouvoir, 
Ie Socialisme' 1977 - Klaas Anders 91 

10 Boekbespreking over Althussers bijdrage aan de 
marxistische staatstheorie - Dick Boer 97 

11 SOWISO- Ton KorverfThomas Meijers 99 

12 Stellingen over democratie en socialisme 101 

14 



2.....1 
w w 
z 
0 -I-
U 
cd:: 
0 
w 
a: 

Het eerste nummer van 'KOMMA' bevat merendeels artikelen die gaan 
over staat en democratie, anders gezegd: de mogelijkheden en proble
men van een democratische weg naar het socialisme in Nederland. Dat 
is geenszins toevallig en is ook zeker niet eenvoudig. Het thema 'staat 
en democratie' dekt een groot deel van de problemen waarvoor 
socialis1en en communisten in de huidige situatie staan. De problemen 
van een democratische weg naar het socialisme en van het democra
tisch gehalte van de socialistische overgangsmaatschappij zelf zijn de 
laatste jaren intensief en breed bediscussieerd. 
In de Nederlandse sociaal-democratie domineerde lange tijd de 
opvatting dat het socialisme vooral via parlementair werk, door 
benutting van de smalle marges van de democratie tot stand kon 
worden gebracht. Democratie werd in hoge mate geïdentificeerd met 
parlementaire democratie; ondanks haar 'onvoltooidheid' lag volgens de 
sociaal-democraten de uiteindelijke beslissingsmacht bij de gekozen 
volksvertegenwoordiging. Na een aantal jaren in coalitie met de 
confessionele partijen regeringsmacht in crisistijd te hebben uitgeoefend 
is in brede lagen van de PvdA het besef doorgedrongen dat een parle
mentair gefixeerde strategie ten enen male onvoldoende is om maat
schappelijke hervormingen door te voeren. Nog afgezien van het 
marginale karakter van de gepropageerde hervormingsvoorstellen moest 
men constateren dat de machtspolitieke voorwaarden ontbraken om de 
meerderheidspositie in de regering te benutten om maatschappelijke 
veranderingen in te leiden. Toen het bovendien na een 'historische' ver
kiezingsoverwinning niet lukte om een tweede oplage van het kabinet 
Den Uyi/Van Agt uit te geven, was er voldoende ervaringsmateriaal om 
in de PvdA een verdergaande kritiek te formuleren op haar 'parlemen
tarisme', haar 'staatsgerichtheid' en haar verwaarlozing van de 'feitelijke 
verdeling van de macht'. Daaruit ontstonden verschillende pleidooien 
voor een 'relativering van het parlementarisme', een 'verbreding van het 
maatschappelijke draagvlak' en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om parlementaire strategie te verbinden aan een 'meer maatschappij
gerichte'. Zeer algemeen wordt het gemis geconstateert van een 
'eigen', sociaal-democratische staatsopvatting. Hiermee is niet gezegd 
dat de dominantie van 'klassieke' sociaal-democratische staats- en 
strategieopvattingen in de PvdA is doorbroken, zij wordt wel steeds 
meer ter discussie gesteld. 
Vanuit andere historische tradities en strijdposities wordt de discussie 
over staat en democratie in de CPN gevoerd. Traditioneel heeft de 
communistische beweging aanzienlijk minder last gehad van een over
schatting van de betekenis van parlementaire instellingen en -strijd. De 
CPN legde steeds het primaat bij de maatschappelijke machtsvorming in 
de directe massastrijd. Vooral echter sinds haar 'historische' verkie
zingsnederlaag in mei 1977, waar zij meer dan de helft van haar 
parlementaire steun verloor, is de discussie toegespitst op de vraag hoe 
het mogelijk is dat een partij die zo'n stuwende rol in tal van 
massa-acties vervult niet in staat is hiervan een 'vertaling' te geven naar 
het niveau van de parlementaire vertegenwoordiging. De discussies die 
rond het 26e partijcongres van de CPN werden gevoerd tendeerden in 
aanvang naar de stelling dat hiervoor vooral de rol van de ideologische 
(staats-)apparaten verantwoordelijk gesteld dienden te worden. Deze 
zouden er primair voor verantwoordelijk zijn dat de 'werkelijke' politieke 
krachtsverhoudingen zich niet weerspiegelden in de parlementaire ver
houdingen. 
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Daar kwam bij dat het voormalige ere-lid Paul de Groot de nieuwe 
groepen van 'gepriviligeerde' werkers in dienstverlenende overheidssec
toren verantwoordelijk stelde voor het 'revisionisme' dat hij in de partij 
meende te signaleren. Daarmee ging de discussie ook over de vraag, 
wat de betekenis is van democratische strijd in staatsapparaten en welk 
verband er politiek-klassenmatig bestaat tussen de strijd van de arbei
dersklasse en die van de loonarbeiders van de staat. De discussie over 
deze kwesties vloeide vooral voort uit de toenemende betrokkenheid 
van de CPN bij de strijd in de verschillende instellingen van de staat, 
en de daarmee samenhangende verandering in de sociale samenstelling 
van de CPN. Het is dan ook niet toevallig dat in de hele beginselpro
gramma discussie in de CPN werd begonnen met de thematiek van 
staat en democratie. De opvattingen over verdediging, uitbreiding en 
vernieuwing van de democratie vervullen in het programmatisch debat 
een centrale rol. 

De discussie over staat en democratie beperkt zich natuurlijk niet tot 
PvdA en CPN. Zij wordt in alle linkse partijen en organisaties gevoerd en 
vind ook haar uitdrukking in socialistische tijdschriften, weekbladen en 
in het fonds van linkse uitgeverijen. 
De artikelen die in dit nummer zijn opgenomen zijn alle min of meer 
direct verbonden aan posities en discussies zoals die in de communis
tische beweging bestaan. Deze beperking betekent zeker niet dat wij 
posities die in andere partijen en organisaties worden ingenomen minder 
relevant vinden. Ter inleiding op dit nummer zullen we kort de belang
rijkste discussiepunten in het debat over de democratische weg naar het 
socialisme omlijnen. 

11. 

De verschuivingen in theorie en strategie van de communistische 
beweging hebben zich in West-Europa met name geconcentreerd op de 
relatie die gelegd wordt tussen socialisme en democratie. In het 
algemeen wordt er van uit gegaan dat socialisme en democratie onlos
makelijk met elkaar verbonden zijn, resp. moeten worden. Wat het 
verschil is tussen democratie en socialistische strijd, hoe beide verbon
den kunnen worden in een democratische strijd naar het socialisme en 
wat de rol en betekenis van democratie in een socialistische overgangs
maatschappij is, dat vormt inzet van de discussie. 
Voor de communistische beweging is de herbezinning op de verhouding 
tussen socialisme en democratie nauw verbonden aan twee historische 
ervaringen. In de eerste plaats ging en gaat het om de verwerking van 
de ervaringen in landen waarin de arbeidersbeweging de ketens van de 
kapitalistische uitbuiting al heeft verbroken. Daarbij gaat het natuurlijk 
vooral ook om de lessen die getrokken, kunnen worden uit de 
problemen die de politieke vorm van het bestaande socialisme met zich 
mee bracht en brengt. Niet alleen de 'uitwassen' en misdaden in de 
Stalin-periode werden veroordeeld; de kritiek richtte zich ook op het eta
tistisch karakter van het bestaande socialisme. De Russische revolutie 
leidde tot het eerste en belangrijkste socialistische 'experiment' in de 
geschiedenis van de mensheid. Juist daarom is het nodig concreet te 
onderzoeken onder invloed van welke externe en interne omstandig
heden en machnismen de verzelfstandiging van het staatsapparaat niet 
is teruggedrongen, bureaucratische en repressieve heerschappijvormen 
zijn blijven bestaan, het gebrek aan politieke democratie en politieke 
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pluriformiteit niet is opgeheven en de mogelijkheden tot kritiek en 
dissidentie beperkt en veelal afgestraft worden. Dit onderzoek en het 
politiek debat over geschiedenis en actuele verhoudingen van de 
socialistische landen heeft een aantal communistische partijen doen 
besluiten de term (resp. het begrip) van de 'dictatuur van het proletariaat' 
los te laten. Zij vatten daarmee de dictatuur van het proletariaat niet meer 
op als een samenvattende formule voor een bepaalde klasse-inhoud van 
de socialistische overgangsperiode naar het communisme. Zij identifice
ren de term met de specifieke politieke vormen van socialistische opbouw 
in de Sowjet-Unie en verbinden de term met de toepassing van geweld. 
Het loslaten van deze term impliceert inzoverre een kritiek op deze 
staatsvorm in het socialisme. Maar het impliceert vooral ook een voor
stelling over de aard van een socialisme dat nog gerealiseerd moet 
worden. Een socialisme dat steunt op de blijvende en actieve deelname 
van alle uitgebuite en onderdrukte klassen en sociale lagen, op deze 
organisaties en partijen van de arbeidersklasse, samen met de aan haar 
gelieerde delen van de middenklassen. Het gaat om een socialisme dat 
democratisch is, dat partijpolitieke pluriformiteit kent, waarin staat en 
partij gescheiden zijn en waarin organisatie-, persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting niet alleen zijn gegarandeerd, maar ook de condities ervan 
verbeterd worden. Het gaat ook om een socialisme dat de democratische 
strijd weet te verbinden aan de strijd voor de opheffing van de sexe-on
derdrukking en de bevrijding van de vrouw. Om te voorkomen dat massa
democratie, brede deelname aan de beslissingsprocedures wordt verstikt 
in bureaucratisering, verstarring en verzelfstandiging van de staat en van 
de communistische partij. moeten al de genoemde elementen tot essen
tieel bestanddeel worden van het socialisme dat we wensen. 
In de tweede plaats is er de ervaring met de fascistische dictaturen, 
voor Nederland m.n. de ervaring met de Duitse bezetting. De 
historische ervaring met het fascisme had tot gevolg dat de betekenis 
van parlementaire democratie en 'burgerlijke' vrijheden werden 
geherwaardeerd. 

In tegenstelling tot de sociaal-democratische stroming was de 
communistische beweging traditioneel minder geneigd de betekenis van 
parlementaire instellingen en -strijd te overschatten. In een aantal his
torische periodes was eerder sprake van het omgekeerde. Hierbij 
speelde de traditionele opvatting een rol, dat parlementaire/represen
tatieve democratische vormen van politieke wilsvorming slechts een 
instrument zouden zijn in handen van en ten dienste van de heersende 
klasse. De formele politieke en vrijheidsrechten werden eerder gezien als 
'schijnvrijheid' die de 'werkelijke' uitbuiting, onderdrukking en klassen
ongelijkheid aan het oog onttrok: de burgerlijke staat was een louter 
onderdrukkende klasse-staat. 
De strijd tegen het fascisme, dat de parlementaire instellingen 
wegvaagde en 'burgerlijke' democratische vrijheidsrechten aan de 
militaire laars lapte, noodzaakte de communistische partijen deze 
traditionele opvattingen en daarbij horende politieke praktijken te 
herzien. Zij verwijderden zich van de instrumentele houding t.o.v. de 
'burgerlijke democratie'. De parlementaire democratie werd niet meer 
geattakkeerd als een slechts burgerlijke democratie die zo snel mogelijk 
gebroken/verbrijzeld/afgebroken moest worden om daarvoor in de 
plaats een 'socialistische democratie' te stellen. De ervaringen met de 
fascistische heerschappijvormen leerden dat juist ook de arbeidersbe
weging een vitaal belang heeft bij het instandhouden (en uitbreiden) van 
de - hoe dan ook nog beperkte en formele - vormen van parlemen-
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taire democratie. Dit had tevens tot gevolg dat de identificatie van 
'socialistische democratie' met alleen maar directe democratie of met 
democratie op 'sociale' terreinen ('Alle macht aan de sowjets') losser 
werd. Praktisch noch theoretisch verliep dit verandeingsproces net 
zonder tegenspraken en ambivalenties, en zeker niet lineair (een 
gedetailleerd verslag van de wijze waarop deze verschuivingen in de CPN 
zich tijdens de bezetting afspeelden kan men lezen in: 'De Waarheid in 
de oorlog', Amsterdam 1980). Vooral in de periode van de koude oorlog 
werd ook in het optreden voor democratie vaak teruggegrepen op de 
traditionele benadering van de 'burgerlijke' democratie. Aanzetten tot 
een systematische verwerking van de hier aangeduide verschuivingen in 
de vorm van de ontwikkeling van een niet-instrumentele staats- en 
democratietheorie zijn van recente datum. Illustratief hiervoor is, dat de 
belangrijke bijdrage die Gramsci op dit terrein leverde buiten Italië pas in 
de 70er jaren intensief en breed is bediscussieerd; binnen de CPN staat 
deze discussie nog aan het begin. 

In het algemeen zou men kunnen stellen dat beide historische 
ervaringen leidden tot een correctie van de stelling, dat er geen verschil 
bestaat tussen de strijd voor socialisme en de strijd voor democratie. 
Het inzicht dat de strijd voor socialisme niet automatisch democratische 
strijd is was aanleiding om het verschil tussen beide te analyseren. Niet 
om socialisme en democratie te ontkoppelen, maar juist om zodoende 
een strategie te kunnen ontwerpen waarin beide doeleinden concreet 
worden verbonden. Het onlosmakelijk verband tussen socialisme en 
democratie werd minder opgevat als een vaststaand feit, en meer als 
een permanente taak die in strijd gerealiseerd moest worden. De actuele 
ervaringen hebben het inzicht verscherpt dat democratische 
procedures, organen en instituties niet slechts het terrein vormen 
waarop zich de strijd voor een socialistische organisatie van de 
maatschappelijke produktie en reproduktie afspeelt; ze zijn in 
toenemende mate ook inzet van die strijd, en een voorwaarde waar
onder socialistische strijd mogelijk en effectief wordt. In de CPN wordt 
daarom democratie benadrukt als een zelfstandige waarde of doelstel
ling van de strijd van communisten en socialisten. 'Democratie is bij de 
opbouw van het socialisme zelf een doelstelling en dus ook mede 
maatstaf voor de ontwikkeling van het socialisme' (in: 'Stellingen over 
democratie en socialisme', IPSO, 1980. Stelling VI). Dat is in de ontwik
keling van de politiek van de communistische partijen geen geringe of 
slechts tactische verschuiving. Niet omdat democratie een 'nieuw' 
strijdterrein is, maar omdat het alszodanig - relatief los van de 
specifieke staatsvorm waarover wordt gesproken - als een centrale 
doelstelling wordt gedefinieerd. Door sommigen wordt dan ook de 
voorkeur gegeven aan formuleringen als 'democratie in de burgerlijke 
maatschappij' en 'democratie in het socialisme' boven de termen 
'burgerlijke democratie' en 'socialistische democratie'. In deze opvatting 
is een ander democratiebegrip geïmpliceerd: democratie is dan niet 
meer per sé een staatsvorm, maar een specifieke vorm van beslissings
procedures die in verschillende staatsvormen kan zijn gesitueerd. Soms 
wordt er echter de voorkeur aan gegeven de 'klassieke' benaming te 
handhaven, zij definiëren democratie 'inhoudelijk', als strijd voor sociale 
gelijkheid en als strijd voor socialisme: 'socialistische democratie'. 
Het democratiebedat gaat over de rol van de deelname van de 
bevolking aan het proces van maatschappelijke omwenteling én over de 
vormen die deze deelname kan aannemen. Wat het laatste betreft spitst 
de discussie zich toe op de vraag: 
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1e. hoe kunnen vormen van representatieve en parlementaire 
democratie verbonden worden aan vormen van directe democratie en 
welke problemen doen zich hierbij voor. 
2e. wat is de relatie tussen democratische vormen op het terrein van de 
politiek (resp. staat) en op het sociale en economische terrein. 
Beide vraagstukken komen in dit nummer aan de orde. Daarbij gaat het 
vooral om de vraag: wat stellen wij ons voor bij een politiek van ver
dediging, uitbreiding en vernieuwing van de democratie? 

111. 

Een ander aspect van het debat betreft de relatie tussen staat en 
democratie. In de huidige hoogontwikkelde kapitalistische landen is de 
parlementaire democratie de specifieke politieke vorm van klasse
heerschappij van de bourgeoisie, De staat is een klasse-staat. Maar zij is 
tegelijk een democratische-rechtstaat: de heersende klasse heerst niet 
direct, maar zij heerst als het ware 'anoniem', via de (parlementaire) 
staat. Ook de arbeiders zijn erkend als gelijkberechtigde staatsburgers, 
via het algemeen kiesrecht kunnen zij deelnemen aan de politieke wils
vorming. Voor Marx was dit de kenmerkende tegenspraak van de 
parlementaire democratie als politieke heerschappijvorm: de parlemen
taire democratie stelt de klassen wier maatschappelijke slavernij zij moet 
vereeuwigen tegelijkertijd in staat om via het algemeen kiesrecht in het 
bezit te komen van de politieke macht. Deze tegenspraak tussen 
democratische legaliteit en het klassen-karakter van de staat is geen 
tegenspraak in het denken, maar kenmerkt de structuur van de burger
lijke staat. Dat levert problemen op. Theoretisch is er het probleem hoe 
men deze kenmerkende tegenspraak van de burgerlijke staat analyseert: 
hoe kunnen we de verhouding tussen klasse-staat en democratische 
rechtsstaat begrijpen? Politiek-strategisch is de vraag, hoe men met 
deze reëele tegenspraak omgaat: hoe kan een socialistische strategie die 
rekening houdt met deze tegenspraak ontvouwd worden in de richting 
van een democratische socialistische staatsmacht? 
Het perspectief van Lenin leek duidelijk: de socialistische revolutie 
moest de staatsmachinerie niet verbeteren, perfectioneren, maar 
vernietigen, verbrijzelen en vervangen door een geheel ander apparaat. 
Het staande leger moest worden vervangen door het gewapende volk, 
het ambtenarendom moet worden opgeheven, alle ambtsdragers 
moesten volkomen verkiesbaar en direct afzetbaar worden. Vgl. bijv. 
zijn boek 'Staat en revolutie' , waarin Lenin de door Marx beschreven 
'Commune van Parijs' (1871) als voorbeeld neemt. 
Het is hier niet de plaats om in te gaan op de vraag in hoeverre dit 
Leninse perspectief van vernietiging van het staatsapparaat ook 
realistisch is voor landen met hoogontwikkelde klassenverhoudingen en 
met een ontwikkelde burgerlijke staat. Evenmin gaan we in op de vraag 
in hoeverre in sommige 'leninismes' niet juist het verschil tussen een 
strategie voor landen met hoog en laag ontwikkelde klassen- en staats
verhoudingen is genegeerd, d.w.z. ten onrechte een specifiek model 
politiek en theoretisch is veralgemeend. 
De meeste communistische partijen in West-Europa gaan er vanuit dat 
de moderne klassenverhoudingen en de verdere uitbouw van de 
burgerlijke staat een andere strategische opstelling vereisen. De klassen
strijd speelt zich niet (meer?) alleen af tussen burgerlijke staat en de 
buiten haar en in oppositie staande klassen, maar ook binnen de staat. 
Strijd voor de omvorming van het staatsapparaat vindt al plaats in het 
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kapitalisme en ook nog vóór de regeringsdeelname door socialistische 
krachten. Zij vindt plaats door het optreden voor democratisering van de 
staatsapparaten. Deze strijd in de staatsapparaten wordt direct 
gedragen door de loonafhankelijke werkers in de staatsapparaten, die 
met hun vakbonden en politieke organisaties optreden voor democra
tische controle en tegen bureaucratische verzelfstandiging. Die strijd 
vindt niet alleen in de 'sociale' en 'ideologische' sectoren van de staat 
plaats (gezondheidszorg, welzijnswerk, onderwijs, cultuur etc.) maar 
ook in haar materiële onderdrukkingsapparaten (politie, leger). Een 
democratische weg naar het socialisme moet derhalve specifieke 
concepties en voorstellen bevatten voor democratisering en trans
formatie van de verschillende staatsapparaten. Dat is niet in de laatste 
plaats van belang voor de problematiek van het geweld. 

IV 

De strategie van een democratische weg naar het socialisme is 
verbonden met de idee dat een vreedzame overgang naar het socialisme 
noodzakelijk is, en democratische rechten en politieke vrijheden in stand 
gehouden en verrijkt kunnen worden. 
Hoe realistisch is nu de voorstelling van een hegemonie van de arbei
dersklasse en haar bondgenoten zonder 'dictatuur van het proletariaat' 
(in de betekenis van een min of meer lange overgangsperiode waarin 
politieke en democratische rechten en hun verdedigers worden onder
drukt)? Loopt een strategie die afziet van gewelddadige revolutie, van 
het kapot slaan van het oude staatsapparaat en van de dictatuur van het 
proletariaat niet noodzakelijkerwijze uit op een hernieuwde poging om 
het kapitalisme (sociaal-democratisch) te besturen? Gaat het niet om 
een andere weg dan de twee die men ons vaak als dilemma voorhoudt: 
'(stalinistische) dictatuur van het proletariaat' of 'sociaal-democratische 
integratie' in de handelingslogica van de burgerlijke staat? Of is de 
democratische weg naar het socialisme die wordt voorgesteld juist een 
mogelijkheid om de langdurige splitsing in de arbeidersbeweging te 
overwinnen? Kan zij juist een bijdrage leveren aan de opheffing van de 
verdeeldheid tussen sociaaldemocraten, socialisten en communisten? 
Anders gezegd: is er een ontwikkeling mogelijk naar een kwalitatief 
nieuwe democratische weg naar het socialisme die de oude polariteit 
opheft en niet terugvalt in oude frontenpolitiek? 
Ook wanneer men er vanuit gaat dat de mogelijkheden voor een 
vreedzame overgang naar het socialisme zijn verbeterd, zal de mate 
waarin deze mogelijkheid gerealiseerd kan worden afhangen van de 
nationale en internationale krachtsverhoudingen en een reeks 
historische voorwaarden; maar vooral ook van de vraag inhoeverre de 
heersende klasse zelf in staat is de vraag van het (contra-revolutionaire) 
geweld op de agenda te plaatsen. Kan een historische ontwikkeling 
slechts vreedzaam blijven zolang haar geen gewelddadige belemmerin
gen in de weg gezet worden door de machthebbers van dat moment? Is 
de vraag van het gebruik van geweld in laatste instantie een vraag naar 
het - niet democratisch gelegitimeerd - illegale verzet dat de tot dan 
toe heersende minderheid biedt aan een nieuwe democratische 
meerderheidsbeweging voor het socialisme? Dat zijn vragen waar men 
moeilijk omheen kan lopen wanneer men de noodzaak van een 
vreedzame overgang naar het socialisme voorstaat. Het loslaten van de 
idee, dat gewelddadige revolutie een algemene regel is van een socialis
tische politiek, hoeft dus niet te betekenen dat men de ogen sluit voor 
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het repressieve geweld dat in de burgerlijke staat zit ingebakken, dat 
men illusies koestert over het weerstandvermogen van de nu nog 
heersende klassen of dat men niet meer praat over de vraag of de 
heersende klassen in situaties die hun macht werkelijk aan het wankelen 
brengen een democratische weg zullen volgen om de socialistische 
beweging af te remmen. Ook deze vragen horen bij het debat over de 
problemen van de democratische weg naar het socialisme. 

V 

Het zou teveel zijn wanneer men verwacht hier alle problemen die in het 
debat over staat en democratie een rol spelen benoemd te zien. In de 
teksten die in dit nummer zijn opgenomen komt bijvoorbeeld niet de 
vraag aan de orde: wat moet de opstelling zijn ten opzichte van de reëel 
bestaande socialismes wanneer men stelt dat het gezien de internatio
nale politieke verhoudingen nodig is een weg te vinden uit de twee 
(of... drie) blokkenpolitiek? En, wat is in dit verband de betekenis van 
een 'Europees' karakter van een strategie naar het socialisme? 
Op één kwestie willen we nog kort ingaan. Op verschillende punten kan 
men over langere termijn gelijksoortige tendenzen constateren in de 
ontwikkeling van de politieke strategiën van West-Europese communis
tische partijen. De verschillen liggen niet alleen op praktisch politiek vlak 
maar ook ideologisch/theoretisch. Nieuwe politieke ontwikkelingen 
leiden vaak tot een soort 'verlegenheid' t.o.v. de eigen theoretische 
en/of ideologische traditite. Soms worden nieuwe impulsen 
opgenomen zonder dat precies duidelijk is of deze nog verenigbaar zijn 
met traditionele interpretatiekaders. (Bijv met een bepaalde versie van 
het 'marxisme-leninisme'.) De minst produktieve houding is op dit punt 
te zwijgen en de spanningsverhouding tussen nieuwe politieke aanzetten 
en 'oude' theoretische kaders te negeren. Ook komt men niet verder 
door de suggestie te wekken dat traditionele ideologische interpretatie
schema's en theoretische erfenissen alleen maar hoeven te worden 
aangevuld om 'up to date' te zijn. Beide houdingen leiden tot uiteenval
len van theorie en praktijk. Discussie over verschuivingen in strategische 
posities impliceren noodzakelijkerwijze verschuivingen in theoretische 
opvattingen. Het is een vooruitgang dat controverses over actuele 
problemen van de socialistische strategie steeds minder worden uitge
vochten in oude 'theoretische kostuums'. Maar dit sluit niet uit dat ook 
(misschien wel: juist) in dit debat over staat en democratie de 
theoretische 'erfenissen' ter discussie gesteld moeten worden. De 
meningen hierover lopen nog ver uiteen, ook binnen de communistische 
partijel'). In Nederland hebben we wat dat betreft nog 'achterstanden' 
weg te werken. 
De ontwikkeling van theorie en politiek van de democratische weg naar 
het socialisme is op alle genoemde vraagstukken geenszins lineair, laat 
staan 'afgesloten'. Zij is vol tegenspraken en ambivalentiesen onduide
lijkheden. Dat is geen pech of tragiek, wanneer men tenminste de 
moeite neemt deze verscheidenheid van opvattingen duidelijk te articu
leren, open te bespreken en vormen (debat, kritiek, onderzoek e.d.) te 
zoeken waarin deze tegenspraken in beweging kunnen blijven. 

VI 

Het 26e congres van de CPN was het vertreksein voor de voorbereiding 
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van een nieuw beginselprogram. Teneinde een ze breed mogelijke 
discussie mogelijk te maken werd besloten tot een aantal thematisch 
opgezette discussierondes. Daarvan is imniddels een deel gepubliceerd: 
'De CPN en de democratie - Schets ter voorbereiding van een hoofd
stuk van het partijprogram voor een Nederlandse weg naar het 
socialisme' (in: Politiek en Cultuur, 4!1979, p. 176-186. Verder te 
noemen: De Schets) Sinds de publicatie van deze Schets heeft er een 
omvangrijke discussie plaats gevonden. Ook het IPSO heeft zich daar 
zeer actief in betoond. Eind oktober 1979 organiseerde het IPSO een 
seminar over de Schets waaraan enkele tientallen geïnteresseerden 
deelnamen. Inmiddels is een uitgebreid verslag van dit seminar 
gepubliceerd, daarin zijn zowel de schriftelijke voorbereidingen als de 
discussies weergegeven ('Het democratiedebat en de Nederlandse weg 
naar het socialisme' Amsterdam, mrt. 1980). In het eerste nummer van 
'KOMMA' wordt deze discussie voortgezet. 

VIl 

Het artikel van Anders/Benschop zet zich direct uiteen met de Schets. 
Tegenover 'inhoudelijke' democratieopvattingen ('socialistische demo
cratie', 'burgerlijke democratie') verdedigen zij de stelling dat 
democratie moet worden opgevat als een specifieke vorm van 
beslissingsprocedures. Op deze wijze proberen zij analytisch en 
strategisch de samenhang tussen socialisme en democratie te themati
seren. In hun uitwerking van verschillende vormen en terreinen van 
democratie laten zij niet alleen onduidelijkheden en ambivalenties zien 
van de Schets, maar doen zij tegelijkertijd een poging om knelpunten 
van een democratische weg naar het socialisme in Nederland te 
benoemen. 
Een van deze knelpunten is de vraag naar de verhouding tussen 
legaliteit en geweld. Vanuit een andere invalshoek gaat Hellama hierop 
in het volgende artikel in. Daarbij verwerkt hij een aantal ervaringen uit 
de socialistische landen en kiest hij positie t.o.v. enkele 'eurocommunis
tische' bijdragen (Carrillo, lngrao). Hellama stelt de vraag inhoeverre 
een democratische strategie naar het socialisme ook het democratisch 
gelegaliseerde geweldsmonopolie van de staat moet erkennen. Zijn 
stelling is dat er een 'structurele' spanningsverhouding bestaat tussen 
'burgerlijke legaliteit' en democratisch-socialistische beweging. Het 
negeren van deze spanningsverhouding leidt volgens hem tot een 
onderschatting van de 'weerbaarheid' van de bourgeoisie en de burger
lijke staat. 
Een andere invalshoek wordt door Etty gekozen. Zij kritiseert de 
isolerende opsluiting van de feministische beweging als een 
'deelprobleem' náást alle andere. Vrouwenonderdrukking en -bevrijding 
zijn volgens haar geen thema's die zich programmatisch apart laten 
behandelen, zij moeten van het begin af aan in het debat over staat en 
democratie worden betrokken. Anders is volgens haar het gevaar groot 
dat de democratische weg naar het socialisme een 'ventweg' wordt die 
tot een 'ventsocialisme' leidt. Deze stellingname onderbouwd zij met 
een uiteenzetting over de relatie tussen klasse- en sexeonderdrukking. 
Daarin bekritiseerd zij de langdurige 'sexe-blindheid' van de marxistische 
theorie (resp. theoretici). Zij bepleit tenslotte een strategie waarin niet 
alleen socialisme en democratie zijn verbonden, maar waarin tevens 
klasse- en sexestrijd kwalitatief versterkend op elkaar worden 
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betrokken. Dat heeft volgens haar ook directe gevolgen voor de mogelijk
heid van vrouwen om zich binnen partijen als vrouwen verenigen. 
Pelt geeft een historische beschouwing over de beginselprogram 
discussies in de CPN in de periode 1943-'46 en in 1952. Hij signaleert 
een ontbrekend historisch besef in de huidige discussie over het 
beginselprogramma van de CPN. Er wordt niet of nauwelijks geprobeerd 
historische ervaringen te situeren; daardoor is het moeilijk vast te stellen 
waarin de coninuïteit, en vooral waarin de breuken liggen met eerder 
ingenomen posities. Als bijdrage aan een historisch actualiteitsbesef 
schetst hij de programmatische discussie in communistische kringen na 
de Tweede Wereldoorlog. In zijn conclusies legt hij de nadruk op de 
gevaren van engereflecteerde overname van socialisme-modellen, het 
ontbreken van onderscheidingen tussen structurele en conjuncturele 
elementen (m.n. bij beoordeling van de sociaal-democratie). 
In zijn bijdrage over strategie van partij en vakbeweging in de Italiaanse 
communistische partij geeft Visser een overzicht en beoordeling van het 
zgn Amendola-debat. Na te informeren over aanleiding, inzet en verloop 
van het debat over terrorisme en terrorismebestrijding trekt hij een 
vergelijking tussen de samenhang van crisisbestrijding en socialistische 
vernieuwing enerzijds en die tussen socialisme en democratie. De 
aanname dat er tussen strijd voor socialisme en voor democratie geen 
verschil bestaat (d.w.z. dat strijd voor socialisme automatisch democra
tische strijd is) wordt afgewezen. Deze parallel verbind direct het 
'Italiaanse' debat aan de in dit nummer ter discussie staande thema's. 
Scheffer's artikel over de intellectuelenpolitiek van de PCF beperkt zich 
in het eerste deel tot de periode 1948-1966. Het geeft een historische 
inleiding op en situering van het huidige debat in de PCF (congres van 
Bobigny, 1980). Scheffer laat zien welke effecten het zgn 'Lyssenkisme' 
heeft gehad op theorie en praktijk van de PCF. Het zou gelezen kunnen 
worden als een historische 'illustratie' van het in onze redactieverklaring 
aangesneden probleem van de spanningsverhouding tussen politiek en 
wetenschap. Na 1956 treedt een ontspanning op in het gesloten 
frontendenken en de frontenpolitiek. Het 'socialistisch-humanisme' 
doet zijn intrede. Posities van theoretici als Garaudy, Sève en Althusser 
die in Nederland nog altijd sterk buiten/los van hun historisch-politieke 
context worden gelezen worden in het humanismedebat gesitueerd. 
Scheffer beschrijft het proces als een poging tot assimilatie van het 
'culturele erfgoed' binnen het marxisme. Het eerste gedeelte van dit 
artikel besluit met een weergave van de discussies rond de resolutie van 
Argenteuil (1966) waarin de kritiek werd vastgelegd op de instrumentele 
opvatting van de communistische intellectueel en de noodzaak van 
onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek en artistieke 
uitingen. 
Tenslotte bespreekt Anders het laatste boek van Nicos Poulantzas. De 
beoordeling van de bijdrage die Poulantzas in dit boek leverde aan het 
politiek-strategisch en theoretisch dèbat van de democratische weg 
naar het socialisme valt sterk negatief uit. Dat is niet uit gebrek aan 
respect voor een te vroeg overleden kameraad, maar is een bijdrage aan 
dat gene waar iedere belangrijke theoreticus recht op heeft: fundamen
tele kritiek. 
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KRITISCHE KANTTEKENINGEN BIJ DE 'SCHETS TER VOORBEREI
DING VAN EEN HOOFDSTUK VAN HET PARTIJPROGRAM VOOR 
EEN NEDERLANDSE WEG NAAR HET SOCIALISME'. 
(IN: POLITIEK EN CULTUUR, 39 STE JAARGANG 4/1979)* 

'Het dilemma waaruit men moet loskomen is dus in de 
grond van de zaak dit: of men laat de bestaande staat 
bestaan, en houdt vast aan de vertegenwoordigende 
democratie waarin men enkele edergeschikte wijzigingen 
aanbrengt; dit loopt uit op het sociaal-democratisch 
etatisme en het zogeheten liberale parlementarisme. Of 
men vertrouwt enkel op de directe democratie aan de basis 
of de beweging van zelfbeheer. Dit leidt op de korte of 
lange duur onvermijdelijk tot een staatsdespotisme of een 
dictatuur van deskundigen. Het grondprobleem van een 
democratische weg naar het socialisme en van een 
democratisch socialisme is de vraag hoe men een radicale 
omvorming van de staat op gang kan brengen door de uit
breiding en de uitdieping van de instellingen van de 
vertegenwoordigende democratie en de vrijheden (die ook 
een verovering van de volksmassa's waren) te verbinden 
met de ontplooiing van vormen van directe democratie aan 
de basis en verbreiding van kernen van zelfbeheer'. (Nicos 
Poulantzas, in: 'L'état, Ie pouvoir, Ie socialisme') 

Terecht wordt in de Schets gesteld, dat de opvattingen over verdedi
ging en uitbouw van de democratie in het geheel van het program een 
'centrale functie' (176) vérvullen. Het belang van een zo breed mogelijke 
discussie over dit onderwerp is tweeërlei: ten eerste is het vraagstuk van 
de verhouding tussen democratie en socialisme niet slechts van 
tactische en strategische, maar ook van principiële betekenis voor een 
communistische partij. Een democratisch georganiseerde en functio
nerende partij kan en moet deze discussie partij-intern zo open en breed 
mogelijk voeren; aan de ene kant om de wilsvorming over centrale 
vraagstukken zo democratisch en geïnformeerd mogelijk te laten ver
lopen, aan de andere kant om mede daardoor principiële helderheid, 
motivatie en activiteit onder haar leden te bevorderen. Ten tweede is 
programmatische duidelijkheid over de opvattingen van de CPN over de 
democratische partij-extern van centrale betekenis om a) de eigen 
positie als zodanig duidelijk herkenbaar te maken en af te bakenen 
tegen de positie van andere politieke partijen, b) tegen misvattingen en 
anti-communistische vooroordelen te kunnen optreden, c) eigen fouten 
in de geschiedenis van de CPN hieromtrent te corrigeren. 
In de Schets wordt de principiële betekenis van 'de' democratie voor de 
weg naar het socialisme herhaaldelijk benadrukt (184,185). De waarde 
en politieke betekenis van deze uitspraak zijn volledig afhankelijk van een 
zo groot mogelijke helderheid over begrip, vormen, terreinen, richtin
gen, sociale voorwaarden en consequenties van 'democratie'. De basis 
van de strategische zwakte van dit hoofdstuk ligt in onduidelijkheden 
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over begrip en betekenis van 'de' democratie. 
In deze kritiek willen we daarom proberen op basis van een korte 
uiteenzetting over begrip en verschillende betekenissen van 
'democratie' (die in dit bestek niet verder beargumenteerd kunnen 
worden) ten eerste deze onduidelijkheden en vaagheden in de Schets te 
laten zien en ten tweede het kader van onze eigen positieve voorstellen 
aan te duiden. 

I. DEMOCRATIE ALS SPECIFIEKE VORM 
VAN BESUSSINGSPROCEDURES 

Zoals zowel Engels als Lenin herhaaldelijk hebben opgemerkt is demo
cratie een van de meest 'poly-interpretabele' begrippen in de politieke 
strijd en de wetenschappelijke discussie. Wij vatten democratie op als 
een specifieke vorm van beslissingsprocedures, als een organisatie
principe dat gebaseerd is op een bepaald type van legitimiteit. 1) Die 
legitimiteit kan op verschillende beginselen worden gebaseerd. 2) 
Democratie opgevat als specifieke vorm van beslissingsprocedures moet 
dan ook worden onderscheiden van inhoudelijke, 'materiële' eisen welke 
de betrokkenen (als al dan niet georganiseerde klassen, groepen, 
individuen) naar voren brengen in democratisch georganiseerde 
beslissingsprocedures. 
In de marxistische traditie is het democratiebegrip niet altijd even helder 
uitgewerkt. 3) Engels schreef bijvoorbeeld: 'Het democratiebegrip 
wisselt met de gegeven omstandigheden en helpt ons daarom geen stap 
verder. Naar mijn mening moet men het volgende zeggen: ook de 
arbeidersklasse heeft voor de verovering van de politieke macht 
democratische vormen nodig. Deze democratische vormen zijn echter 
voor de arbeidersklasse net als alle vormen slechts middelen' (MEW 36, 
128). Engels legt hier weliswaar de nadruk op het verschil tussen vorm 
en inhoud van eisen, maar zijn stelling blijft in twee opzichten proble
matisch. In de eerste plaats lijkt het erop alsof de arbeidersklasse 
democratische vormen alleen nodig zou hebben voor de 'verovering' 
van de politieke macht en niet ook voor de uitoefening van de politieke 
macht in het socialisme. 4) In de tweede plaats beschouwt Engels 
democratische vormen zelf niet als 'doelen' of 'waarden'. Dit kan aan
leiding zijn - en is historisch aanleiding geweest - voor een uitsluitend 
tactische of strategische houding t.o.v. democratische vormen. 
Ons lijkt het daarentegen van doorslaggevend belang dat deze 
democratische vormen zelf als 'doelen', 'waarden', als redenen van 
legitimiteit worden beschouwd. Daarom is ook de oude formule die in 
de Schets wordt herhaald om de doelstelling van de socialistisch
communistische beweging aan te duiden, nl. 'om de uitbuiting van de 
mens door de mens uit te bannen' (178) te tweeslachtig. Het 
marxistisch communisme staat op twee poten: socialisering van 
produktiemiddelen én van de politieke macht; 5) het strijdt tegen uit
buiting én tegen onderdrukking. Democratische vormen kunnen en 
mogen niet 'slechts' middel zijn, maar vormen op zichzelf doelen. 
Communisten horen daarom niet alleen tegen uitbuiting te vechten, 
maar ook tegen niet democratisch gelegitimeerde heerschappij van 
mensen over mensen. Dus: 'om uitbuiting en onderdrukking van 
mensen door mensen uit te bannen' (Ernst Bloch). 
Deze principiële houding t.o.v. het democratievraagstuk is de beslissen
de inzet van de discussie over de democratische weg naar het socialisme 
in Nederland resp. over democratie in het socialisme zelf. Daarmee gren-
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zen we ons af van elke onderschatting van het belang van vormen van 
beslissingsprocedures ('democratische legaliteit') t.o.v. de sociaal-eco
nomische 'inhoud'. Een strategie naar het socialisme die maximaal steunt 
op democratische instituties sluit uit dat in bepaalde situaties de demo
cratie beperkt wordt 'terwille van het socialisme'. 
De onverbrekelijke verbondenheid van 'de strijd voor socialistische 
omvorming ... met de strijd voor de verdediging, uitbreiding en ver
nieuwing van de democratie' (177) staat in de Schets centraal. Maar er 
wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen (al dan niet in 
juridische vormen geformuleerde) sociale eisen (zoals 'recht op arbeid', 
'recht op wonen'i en democratische hervormingen (187). 
'Democratische hervormingen' zijn dan ook op zichzelf niet identiek met 
'socialistische hervormingen' (suggestie op p. 1n e.v.) Democratische 
hervormingen zijn gericht op de noodzakelijke vormen van wilsvormings
lijke economische, sociaal-culturele en politieke eisen van de arbeiders
klasse en haar bondgenoten kunnen stellen en verwezenlijken. 
'Democratische rechten' zijn organisatorische of institutionele garanties 
die direct betrokken zijn op de vorm van de beslissingsprocedures zelf 
(zoals bijv. politieke vrijheid en gelijkheid, organisatievrijheid). 'Recht op 
arbeid', 'recht op wonen' (179, 186) zijn 'sociale rechten'. Deze rechten 
dragen daarom dus niet als zodanig een democratisch karakter (ze 
zouden in principe ook in een autoritaire politiestaat geïnstitutionaliseerd 
kunnen zijn). Het zijn in juridische vorm geformuleerde eisen van de 
bevolking: zij hangen met 'democratie' samen, omdat deze sociale eisen 
in democratisch georganiseerde beslissingsprocedures gesteld en -
onder bepaalde omstandigheden - ook doorgezet kunnen worden. 6) 

Het eerder gemaakte analytische onderscheid tussen democratie als 
specifieke vorm van beslissingsprocedures met een specifieke legiti
matiebasis enerzijds en sociale inhoud van in eisen geformuleerde 
maatschappelijke belangen anderzijds wordt in de Schets niet gemaakt. 
Daardoor onstaat een amalgaam (mengelmoes) waarin socialisme en 
democratie als ongedifferentieerde eenheid worden gepostuleerd. 6a) 
Nu bestaat er historisch gezien een grote mate aan affiniteit tussen 
materieel socialistische eisen en democratische vormen. Maar uit de 
geschiedenis kan men ook leren dat deze affiniteit geen enkele garantie 
biedt dat het verband tussen socialisme en democratie ook feitelijk 
gehandhaafd blijft. In onze opvatting is democratisch gearticuleerde 
massa-deelname aan het proces van maatschappelijke verandering een 
noodzakelijke vorm van socialistische politiek. Maar deze noodzaak 
wordt niet automatisch verwezenlijkt; zij moet permanent - ook in een 
socialistische overgangsmaatschappij - tot stand worden gebracht en 
verdiept wil men het gevaar van een autoritair of etatistisch socialisme 
vermijden. Dit stelt hoge eisen aan het functioneren van de partijen die 
het socialisme politiek dragen. 

11. VORMEN VAN DEMOCRATIE: 
DIRECTE EN REPRESENTATIEVE DEMOCRATIE 

In de Schets wordt niet alleen het onderscheid tussen 'inhoudelijke', 
sociale eisen en democratische vormen verward, tegelijkertijd worden 
de verschillen tussen vormen van democratie niet aangegeven en zeker 
niet politiek gethematiseerd. Daardoor komt de Schets niet los van de 
tendens om parlementaire democratie en 'massademocratie' als twee 
polen te zien. 
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Op het niveau van institutionalisering van democratie als 'procedurele 
vorm van legitimiteit' (Habermas) kan men verschillende vormen onder
scheiden: Directe democratie in de strikte zin van het woord is een 
beslissingsstructuur zonder enige vorm van delegatie en representatie. 
Alle beslissingen worden door alle leden gezamenlijk voorbereid, 
genomen en uitgevoerd. In meer brede zin kan directe democratie 
delegatie impliceren van bepaalde functies van beslissingsvoorbereiding, 
besluitvorming, uitvoering en controle. Hierdoor ontstaat bestuurswerk 
voor bezoldigden/vrijgestelden. Daarbij geldt minimaal: korte ambts
periodes, recht om de gekozen gedelegeerden en bestuurders op elk 
moment terug te roepen, directe verkiezing, strak imperatief en gespeci
ficeerd mandaat, precieze verantwoordingsplicht, alle belangrijke 
materiële beslissingen blijven voorbehouden aan de effectief werkende 
'ledenvergadering'. 
Dit laatste is strikt genomen al de eerste vorm van representatieve 
democratie. Andere vormen van representatieve democratie kan men 
onderscheiden al naar gelang de afzwakking/ onderbreking (zowel 
formeel als materieel) van de binding van de 'gekozene', aan het 'eleco
raat', naar de participatie van het 'electoraat' aan de beslissingsvoor
bereiding, besluitvorming, uitvoering en controle. 7) 

Het is niet alleen onjuist 'democratie' op een lijn te stellen met de ideolo
gie of praktijken van het 'parlementair liberalisme' zoals in de klassieke 
burgerlijke ideologie gebeurde en als hoofdtendentie ook plaatsvindt in 
de klassieke en moderne sociaaldemocratie. 8) Even verkeerd en mislei
dend is ook de uitsluitende preocupatie in de communistische beweging 
met directe democratie in strikte zin (bijv. in de llle Internationale vanaf 
1923 tot '35). Een discussie over de sociale voorwaarden en voor- en na
delen van vormen van directe democratie als organisatiestructuur van 
ontwikkelde kapitalistische maatschappijen is nog nauwelijks gevoerd. 9) 
Dat heeft directe gevolgen voor de voorgestelde politiek, het gaat immers 
om het doel van een zo effectief mogelijke controle van bestuursorgani
saties (die gebaseerd zijn op vakkennis, interne differentiatie en 
functionele specificatie) en over de rol die sterke parlementen hierin 
kunnen spelen. 

De sociale voorwaarden van directe democratie zijn o.m.: beperkte 
omvang van 'organisaties' en een minimum van sociale homogeniteit. 
Zonder deze voorwaarden is geen effectief werkende 'ledenvergadering' 
denkbaar. Deze voorwaarden maken de affiniteit van vormen van 
directe democratie met 'sociale' democratie ('producenten- en consu
mentendemocratie') voorstelbaar. Maar deze zelfde voorwaarden 
maken tegelijkertijd duidelijk dat een strategie die zich fixeert op directe 
democratie als énige vorm van politieke democratie onmogelijk is. 

Hiervan uitgaande gaat het in de discussie over de verschillende 
vormen van democratie om de bepaling van een politieke strategie 
waarin een gestructureerde samenhang tussen vormen van directe 
democratie en vormen van representatieve democratie gepaard moet 
gaan met nieuwe mechanismen van 'politieke' massademocratie, 
participatie van 'arbeiders' als 'staatsburgers' bij de ontwikkeling van de 
'algemene politieke wil'. 10) 
De grote zwakte van de Schets - die ook in tactisch-strategisch 
opzicht cruciaal is - ligt volgens ons in het feit dat: 
1e. de verschillen tussen deze vormen van democratie nauwelijks 
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worden benoemd en zeker niet in hun politieke betekenis worden 
gethematiseerd. 

2e. daarom ook geen leidraad wordt geformuleerd voor de opstelling 
van de CPN in concrete conflictsituaties. 11) 

3e. parlementaire democratie en 'massademocratie' worden tendentieel 
als twee polen gezien; daardoor ontbreekt een strategie die duidelijk 
samenhang aangeeft tussen machtsvorming van politieke partijen, 
maatschappelijke organisaties en democratieseringsbewegingen en 
de macht en betekenis van het parlement. 

111. TERREINEN VAN DEMOCRATIE: 
POLITIEKE EN SOCIALE DEMOCRATIE 

Een derde onduidelijkheid in de Schets betreft de terreinen waarop de 
democratie betrekking heeft. De verschillende terreinen van democratie 
worden niet uit elkaar gehouden. De neiging bestaat om de 'slechts' 
politieke {en bovendien nog 'slechts' formele) democratie als 'schijn' of 
'onwerkelijk' te confronteren met de 'werkelijke', sociale democratie. 
Daardoor ontstaat a) onduidelijkheid over de politiek van 'verdediging' 
van de democratie die wordt voorgesteld en over de termen 'verdedi
ging', 'uitbreiding' en 'vernieuwing' van democratie {177, 181 e.v., b) 
lopen de voorstellen voor 'verdediging, 'uitbreiding' en 'vernieuwing' 
van de politieke democratie steeds door elkaar met voorstellen voor 
'sociale democratie' {183 e.v.) en worden c) de verschillende voorstellen 
niet in een samenhangende vorm gepresenteerd. 
'Politieke' en 'sociale' democratie 12) zouden echter beide geanalyseerd 
moeten worden als 'werkelijke' organisatievormen voor verschillende 
maatschappelijke sferen; sferen die zich van elkaar onderscheiden door 
hun specifieke beslissingsprocedures en integratieproblemen. Het 
ontstaan van de burgerlijke maatschappij bracht een 'ontpolitisering' 
van de economische en sociale verhoudingen van de individuen met 
zich mee. Hiermee correspondeert de voor deze maatschappijformatie 
specifieke betekenis van het begrip 'politiek': de sfeer van .de politiek is 
die waarin individuen ageren in hun eigenschap als vrije en gelijke 
staatsburgers. Zij treden in de sfeer van de 'politiek' op als vrije en 
gelijke rechtspersonen, systematisch geabstraheerd van hun andere 
natuurlijke en maatschappelijke kwaliteiten {sexe, ouderdom, econo
mische en sociale positie etc.). Deze sfeer van 'abstracte' algemeenheid 
is de basis van twee fenomenen: 
le. De kenmerken van de 'politieke' democratie op verschillende 

niveaus: lokaal, regionaal, nationaal, supranationaal. 
Qua vorm heeft men hier niet te maken met klassen, leden van ver
schillende sociale organisaties, instituties of beroepen. In de klassieke 
zin van het woord is dus ook het 'algemeen belang' in de burgerlijke 
maatschappij beperkt tot garanties van juridische en politieke vrijheid en 
gelijkheid {intern) en van nationale soevereiniteit {extern). 13) 
2e. Het verschil tussen 'politieke democratie' en 'sociale' {'econo-

mische', 'industriële', 'consumenten') democratie. 
Historisch gezien zou men alle richtingen van sociale democratie 
kunnen interpreteren als eisen voor 'repolitisering' van gedepolitiseerde 
terreinen en als verovering en toepassing van democratische beslissings
structuren. 14) Het gaat daarbij om politisering van terreinen die als 
gevolg van de specifieke vorm van vermaatschappelijking in de 
burgerlijke maatschappij systematisch zijn overgeleverd aan de 
regulering door het marktmechanisme of aan de private beschikkings-
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macht van rechtspersonen. 15) 
Elke socialistische politiek moet een strategisch antwoord vinden op de 
cruciale tegenspraak tussen 'democratie' en 'klassenheerschappij'. Dat 
komt niet alleen tot uiting op het niveau van de 'politieke democra
tie'. 16) Deze tegenspraak manifesteert zich ook als eis voor uitbreiding 
van democratische beslissingsstructuren op terreinen die tot dan toe 
ondergeschikt waren aan autoritaire zeggenschap van privé-eigenaren. 
Het klassieke voorbeeld. hiervan is de kapitalistische onderneming. Maar 
het geldt - op andere wijze - ook voor patriarchaal gezag, voor 
traditionele universiteiten (waar de vrijheid van onderwijs en onderzoek 
van de hoogleraar de onvrijheid impliceert van de andere medewerkers 
en studenten). 17) 

Twee vormen van sociale democratie: 
producenten- en consumentendemocratie 

'De ontwikkeling van het kapitalisme ... heeft steeds bredere terreinen 
van menselijke activiteit vermaatschappelijkt... Dit leidt ertoe dat de 
bevolking op deze terreinen ook zeggenschap opeist. De collectieve 
deelnemers aan het maatschappelijke handelen willen beslissingsmacht 
verwerven' (181 ). Helaas is deze vruchtbare aanzet niet consequent 
doorgevoerd. Hierin is namelijk opgesloten het verschil tussen 'politieke 
democratie' en 'het optreden van democratiseringsbewegingen zowel 
op sociaal gebied ... als op andere gebieden' (idem). Men zou daarbij 
een onderscheid kunnen maken tussen 'traditionele' maatschappelijke 
bewegingen en organisaties (vakbeweging, ondernemersorganisaties, of 
breder: economische belangenorganisaties) en 'nieuwe' democratise
rings- en emancipatiebewegingen. 
Niet alleen klasse-posities en -verschillen (in de 'enge' socio-econo
mische zin van het woord) drukken zich uit in eisen naar sociale 
democratie. Ook 'andere' sociale en culturele posities worden gearticu
leerd in eisen naar sociale democratie. 18) Wij vatten sociale democratie 
op als 'producenten'- en 'consumentendemocratie' in de breedste 
zin van het woord. Deze twee vormen van sociale democratie kunnen 
we als volgt omschrijven: 
Producentendemocratie omvat niet alleen de 'zeggenschap van de 
werkers op de bedrijven' (183), 'controle van de zijde van de 
democratische organen aan de basis (ondernemingsraden, vakbands
organisaties e.d.) (184). Producentendemocratie betreft o.i.k niet alleen 
de 'industriële' producenten en allen die werkzaam zijn in de sfeer van de 
'materiële produktie' en commercie, maar al degenen die individueel of 
collectief bepaalde gebruikswaarden produceren. 19) Dat geldt zowel 
voor werkers in de gezondheidszorg (producenten van o.a. en hopelijk: 
gezondheid), in het onderwijs, welzijnswerk e.d. tot aan politieagenten 
(producenten van - hopelijk - rechtszekerheid) en soldaten. 20) 

De Schets is zeer summier over producentendemocratie. Bij een 
verdere ontwikkeling van het democratieprogram zouden in ieder geval 
de volgende twee punten opgenomen en uitgewerkt moeten worden. In 
de eerste plaats is het van belang dat men zich afbakent van een 
bureaucratisch-centralistische versie van socialisme, waarbij van de 
verschillende vormen van maatschappelijk eigendom het staatseigen
dom en bureaucratisch-centralistische beslissingsstructuren centraal 
staan (vgl. Brus). In de tweede plaats zou de samenhang van verschil
lende vormen van industriële democratie met politieke democratie aan 
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de orde gesteld moeten worden. Dit gebeurt in de Schets niet; daarom 
wordt ook niets gezegd over de functie van politieke arbeiderspartijen 
(bijv. over de houding t.o.v. 'spontanistische', 'corporatistische' 
tendenties van deze bewegingen), over het vraagstuk van 
'maatschappelijke krachtenbundeling' van deze bewegingen en de 
nieuwe coalitiepolitiek. De (h)erkenning van de 'autonomie' van deze 
bewegingen (185) is daar wel een belangrijke en noodzakelijke voor
waarde voor, maar vormt op zichzelf nog geen heldere strategie. 21) 

Consumentendemocratie: de vormen van deelname van individuen aan 
de beslissingsprocessen zijn niet beperkt tot arbeidsproces en 
inkomesverhoudingen van de loonafhankelijken. In de maatschappelijke 
levenssferen die buiten het directe produktieproces vallen (individuele 
reproduktie van arbeidskracht, gezin, vrije tijd enz.) hebben zich al veel
voudige vormen van 'basisdemocratie' ontwikkeld. Consumentendemo
cratie betreft dus niet alleen de· sfeer van de 'materiële consumptie', 
maar ook de (individuele collectieve) gebruikers van individuele en 
collectieve sociale voorzieningen, 22) gebruikers van woon- of leef
situaties. 23) 
Ook hierbij zou men behalve (h)erkenning van de autonomie van deze 
bewegingen 24) in moeten gaan op de functie van de CPN 
ten opzichte van deze bewegingen: verheldering van maat
schappelijke oorzaken en samenhangen enerzijds, geconcretiseerde 
alternatieve programma's voor specifieke sferen anderzijds; de samen
hang van deze specifieke programma's met realistische totaalmaat
schappelijke politieke veranderingsstrategie, die moet uitaan van de nu 
bestaande maatschappelijke voorwaarden en politieke krachtsver
houdingen; mogelijke vormen van organisatorische ondersteuning. Het 
gaat hier om zeer actuele kwesties, waarin ook posities moeten worden 
betrokken t.o.v. de initiatieven van de staat om via 'decentralisatie' (van 
bijv. het 'welzijn') aspecten van wat wij consumentendemocratie 
noemen, op hun eigen wijze vorm te geven. Bij het probleem van de 
coördinatie krijgt men niet alleen te maken met de vormen van politieke 
democratie, maar ook met de betreffende vormen van producenten
democratie. 25) Alhoewel dit nog in de 'verre toekomst' lijkt te liggen, is 
het vanuit strategisch oogpunt toch belangrijk te signaleren: voor de 
steun aan welke actuele-concrete actie of hervorming dan ook dient de 
maatstaf te zijn de samenhang waarin deze actie/hervorming zou 
kunnen staan met het nagestreefde doel, nl. zelfregering van producen
ten en consumenten. Waarschuwingen tegen utopische modellen en 
m.n. tegen modellen die al organisatorisch-institutioneel werden 
geconcretiseerd zijn op dit punt belangrijk. Maar toch is het nodig om 
tenminste de problematiek zo scherp mogelijk te stellen en - ook al is 
het maar negatief - zo duidelijk mogelijk te zeggen hoe men zich 
mogelijke oplossingen voorstelt of in elk geval welke men afwijst. Het 
doel van een zo breed en actief mogelijke participatie van alle 
betrokkenen is hiervoor een onvoldoende leidraad. 
Voor deze beide vormen van sociale democratie is kenmerkend dat men
sen daarin optreden als betrokkenen in hun specifiek natuurlijk-sociale of 
sociale kwaliteiten (n.l. als loonarbeiders, vrouwen, huurders, recrean
ten, leerlingen enz.) en niet slechts als abstracte staatsburgers van een 
(soms) even abstracte, nationaal geïntegreerde politieke eenheid. 26) Zij 
treden niet op als staatsburgers en niet politiek geatomiseerd, maar juist 
als collectief (sociaal gehomogeniseerd). 27) Wanneer de op basis van 
natuurlijk-sociale of sociale kwaliteiten gevormde sociale collectieven 
overgaan in sociale bewegingen, zou men een onderscheid moeten 
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maken tussen: 
a) democratiseringsbewegingen: deze bewegingen gaat het om de in

voering van formele beslissingsstructuren op de betreffende 
terreinen. 

b) emancipatiebewegingen: deze eisen maatschappelijke veranderingen, 
die niet noodzakelijk maar wel in de regel op democratische manier 
verworven zullen worden. 

Historisch is de affiniteit tussen sociale democratiseringsbewegingen en 
anti-kapitalistische protest- en emancipatiebewegingen zeer groot. Deze 
sociale bewegingen zijn meestal zowel democratisch als emancipato
risch. Daarom staan vormen van sociale democratie meestal op 
gespannen voet met de specifiek burgerlijke vorm van politieke 
integratie. De grote historische affiniteit tussen sociale democrati
seringsbewegingen en vormen van directe democratie wordt mogelijk 
door de sociale homogeniteit: het noodzakelijke minimum aan sociale 
homogeniteit is reeds aanwezig en hoeft niet gecreëerd te worden via 
abstracte 'nationale' of 'politieke' doelen. Deze affiniteit kan zich pas 
volledig ontplooien in het socialisme, wanneer de sociaal-structurele 
voorwaarden aanwezig zijn om directe democratie op de verschillende 
terreinen zo ver mogelijk te realiseren. 28) 

Politieke en sociale democratie in het socialisme 

Ook in het socialisme kan men 'politieke democratie' niet transformeren 
in 'sociale democratie'. Ook in een socialistische maatschappij is een 
niveau van 'politieke integratie' nodig. Dat is noodzakelijk om 'corpora
tisering' van de politiek te voorkomen, dwz uit te sluiten dat er vormen 
van 'politiek' ontstaan die niet algemeen worden gelegitimeerd. De 
'politiek' in de socialistische maatschappij wordt niet gekenmerkt door 
dezelfde 'abstracte' algemeenheid als in de klassieke burgerlijke 
maatschappij en met name niet door de daarbij behorende gedwongen 
entpolitisering van bijv. het economisch reproduktieproces. Maar het 
probleem van de noodzaak van algemeen geldige beslissingen blijft 
bestaan, dwz van beslissingen die in het 'algemeen' belang - en niet in 
het bijzondere belang van bepaalde groeperingen - genomen en als 
zodanig gelegitimeerd dienen te worden. 29) 
Als men in het socialisme zou afstappen van het algemene, vrije en ge
lijke kiesrecht, van de basisprincipes van democratische procedurele 
legitimiteit ten gunste van 'afwegingen' van verschillende groepsbelan
gen, zou men ook de daarmee noodzakelijk gepaard gaande gevolgen 
moeten dragen: of corporatisch-articularistische legitimiteitsprincipes 
worden direct als zodanig geïnstitutionaliseerd, of 'algemene belangen' 
worden van bovenaf (door de instantie die 'afweegt) autoritair opgelegd. 
30) Voor ons betekent deze kritiek dat in een socialistische maatschappij 
niet alleen vormen van politieke dmeocratie noodzakelijk zijn, maar dat 
ook andere dan alleen direct-democratische vormen van politieke 
democratie moeten worden verdedigd. 31) 

Verdediging, uitbreiding en vernieuwing van de democratie 

In de lijn van het voorafgaande betoog vatten wij 'verdediging' van de 
democratie op als verdediging van de specifiek Nederlandse vorm van 
parlementaire democratie, 'uitbreiding' van de democratie als democra
tisering van nieuwe maatschappelijke terreinen of de ontwikkeling en 
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uitbouw van de 'sociale democratie', en 'vernieuwing' van de 
democratie als ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen vormen 
van representatieve en directe democratie en tussen politieke en sociale 
democratie. 
De Schets is onduidelijk over de verschillende betekenissen en 
impliC'aties van deze democratiebegrippen; zowel over hun samenhang 
in de burgerlijke maatschappij, in de strategie van de overgangsfase, als 
in de socialistische maatschappij. Voor een strategie van een weg naar 
het socialisme in Nederland is hierover meer exactheid gewenst. Want 
die strategie gaat er van uit dat er tussen de oude en nieuwe maat
schappij geen 'Chinese muur' bestaat en dat er een directe programma
tische samenhang bestaat tussen de alledaagse strijd om verdediging, 
uitbreiding en vernieuwing van de democratie aan de ene kant en de 
structuur van politiek en beheer in het socialisme aan de andere kant. 
Alleen zo'n strategie maakt het mogelijk om aan te sluiten bij de richting 
die geïmpliceerd is in de alledaagse sociale en democratische klassen
strijd en om deze verder te ontwikkelen; zonder terug te vallen in 
traditioneel sociaaldemocratische of maximalistische (slechts op 
catastrofen wachtende) politiek. Dan ook lijkt het mogelijk een 
niet-instrumentalistische relatie op te bouwen met andere politieke 
partijen, vakbonden en nieuwe emancipatiebewegingen, wat toch het 
uitgesproken doel van de nieuwe coalitiepolitiek van de CPN is. 

IV. DEMOCRATIE EN DE BURGERLIJKE MAATSCHAPPIJ 

Wat in de Schets gezegd wordt over democratie in de burgerlijke 
maatschappij in het algemeen is niet altijd even helder. 'Begrippen als 
vrijheid en gelijkheid' (178) zijn niet pas met het kapitalisme opgekomen. 
Zelfs als formele, juridische en politieke vrijheid en gelijkheid gaan ze 
(met de verhoudingen van de warencirculatie) lang vooraf aan de 
opkomst van het 'kapitalisme' (in de marxistische zin van het woord). 
Ook in de marxistische traditie wordt de betekenis van deze formele 
vrijheid en gelijkheid vaak niet goed begrepen. Het is waar dat met 
formele vrijheid en gelijkheid geenszins maatschappelijke, economische, 
culturele etc. vrijheid en gelijkheid gepaard hoeven te gaan en gaan. 
Maar dat betekent niet dat ze niet 'werkelijk' of 'slechts schijn' zouden 
zijn. Hoewel het ook voor misverstanden vatbaar is, kan men wel 
zeggen dat een burger die slechts juridisch en politiek vrij is 'niet 
waarlijk vrij' (179) is. Het zou beter zijn precies te zeggen waarin en hoe 
hij wel of niet vrij is. Natuurlijk blijven 'de democratische rechten en 
vrijheden ... ook bij formele erkenning van beperkte gelding' (178). Maar 
voordat men ingaat op de voortdurende aanvallen op deze formele 
rechten en op de latente of manifeste tendentie tot een autoritaire staat, 
zouden we moeten benadrukken dat deze rechten - als formele - in 
de Nederlandse grondwet erkend zijn. Het is zeer verwarrend als men 
de tegenspraak tussen de (hoe dan ook formeel nog beperkte parlemen
taire) democratie en klassenheerschappij in de burgerlijke maatschappij 
als volgt formuleert: 'De voorstelling van de democratie als een neutraal 
boven de klassen staand geheel van instellingen, botst op de ongelijk
heid en onrechtvaardigheid in de huidige samenleving. Deze voorstelling 
alsof de democratie samenvalt met het huidige machtssysteem van de 
monopolies dient om de wilsoplegging door de economisch heersenden 
te wettigen en een schijn te geven van overeenstemming met de 
volkswil. In werkelijkheid bestaat deze overeenstemming niet. In de 
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bedrijven heersen autoritaire verhoudingen' (178). Deze stelling is om 
meerdere redenen onhoudbaar. 

Het klassekarakter van de democratie in de burgerlijke maatschappij 

De parlementaire staat wordt in de Schets voorgesteld als 'machts
systeem van de monopolies' (179) en als 'instrument voor de belangen 
van de monopolies' (187). Daarmee wordt de 'eigen logica' van de 
politieke structuren en processen impliciet genegeerd. Het is waar dat 
de verschillende klassen (en -fracties) om zeer verschillende redenen 
belang hebben bij verschillende vormen van democratie. 32) En om de 
'democratische instellingen' wordt ook steeds vanuit deze specifieke 
belangen strijd gevoerd. Maar het is verkeerde en verwarrende polemiek 
om de huidige parlementaire democratie instrumenteel op te vatten als 
het 'machtssysteem van de monopolies'. 
In wezen gaat het erom hoe het 'klasse-karakter', de 'klasse
afhankelijkheid' van de staat en de staatsinstellingen gethematiseerd kan 
worden. De parlementaire democratie in de burgerlijke maat
schappij staat weliswaar niet 'boven' of 'buiten' de klassen en 
de klassenstrijd, is dus niet klasseneutraal of onafhankelijk, 
maar deze klasse-afhankelijkheid kan niet worden teruggevoerd 
tot een enkelvoudige, directe en mechanische binding aan één 
klasse of klassefractie. 33) De instellingen van de staat zijn het resultaat 
van klassenstrijd en reguleren, organiseren etc. tegelijkertijd ook weer 
de klassenstrijd. Daarom zijn ze weliswaar niet 'klasse-neutraal', maar 
ook geenszins uitsluitend van één klasse afhankelijk. Dit lijkt ons meer in 
overeenstemming met de 'politieke theorie van het marxisme' en met de 
praktijk van de arbeidersbeweging. De basis voor de mogelijkheid van 
de ook parlementaire strijd van de arbeidersbeweging is toch dat deze 
'instellingen' door strijd van de arbeidersklasse hun oorspronkelijke zin 
('het burgerlijke parlement', het 'parlement van de bourgeoisie') kunnen 
veranderen. 34) 

De legitimiteitsbasis van de parlementaire democratie 

De basis van de legitimiteit van de parlementaire democratie in de 
burgerlijke maatschappij blijft in de Schets volstrekt in het duister. Men 
vindt in de Schets geen aanduiding over de wijze waarop de 'volkswil' 
tot stand komt en hoe het mogelijk is dat ondanks volkssoeuvereiniteit de 
meerderheid van de bevolking toch het systeem van haar eigen 
'uitbuiting' formeel vrijwillig kiest. In plaats daarvan wordt toevlucht 
gezocht bij de hulpconstructie van een 'wilsoplegging'. 35) Het proces 
van politieke wilsvorming resp. het ontstaan van de 'algemene volkswil' 
zoals deze - middels vrije verkiezingen - parlementair wordt uitge
drukt wordt polemisch voorgesteld als effect van bewuste manipulatie 
en bedrog van de kant van de economisch heersenden en de 
massamedia. 
Ten eerste is het formeel onzinnig het proces van politieke wils
vorming te kritiseren door te verwijzen naar 'wilsoplegging'. Ten 
termen van bewuste manipulatie en bedrog 36) zonder in te gaan op a) 
de structurele oorzaken van economische, juridische en politieke 
'mystificatie', dwz de basis van de klassieke burgerlijke staatsideologie, 
van de ideologie van economische groei en verzorgingsstaat enz., b) de 
massieve beïnvloeding van processen van meningsvorming door 
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economische machten, gezin,kerk, school etc. en c) de processen van 
directe en bewuste manipulatie zélf. 37) 
De aangevoerde hulpconstructies verdonkeremanen de feitelijke 
overeenstemming tussen 'volkswil' en de parlementaire/representatie, 
en daarmee een van de centrale probalemen waarvoor de arbeiders
beweging in alle hoogontwikkelde kapitalistische landen staat: het 
probleem van de klasse-onbewustheid resp. van de massieve 
dominantie van burgerlijke en sociaal-democratische denkvormen. 
Om te demonstreren dat deze overeenstemming niet bestaat wordt in 
de Schets van 'terrein' gewisseld: 'In werkelijkheid heersen autoritaire 
verhoudingen', maar juist niet in de formeel geïnstitutionaliseerde 
politieke democratie, wel 'in de bedrijven'. Dit (onbewust) tegen elkaar 
uitspelen van wel bestaande politieke democratie en niet bestaande 
'economische' democratie staat in een traditie waartegen men zich in 
deze Schets juist probeert af te zetten: de 'schijnbare' politieke demo
cratie in de burgerlijke maatschappij versus de 'werkelijke' economische 
democratie in het socialisme. Zolang men hierover niet helder is, 
hebben alle uitspraken over een 'volledige verwerkelijking van de 
democratie' door het socialisme een dubbele bodem. Een dubbele 
bodem die ze sinds Lenins kritiek op Kautsky (die in dit opzicht zeer 
zwak is) hebben gehad: één van de oorzaken van de splitsing van de 
internationale arbeidersbeweging wordt op deze wijze (onbewust) 
geprolongeerd. 

Klasse-staat en democratische rechtsstaat 
Met de aanduiding van de hiervoor genoemde thema's is ook een beter 
perspectief geboden voor de consistente beoordeling van de voor deze 
staat kenmerkende tegenspraak tussen democratie en burgerlijke 
klasse-heerschappij. Want het is niet (primair) de 'voorstelling van de 
democratie als een neutraal boven de klassen staand geheel van instel
lingen' dat botst op de ongelijkheid en onrechtvaardigheid. In de 
kapitalistische werkelijkheid botst - tendentieel of actueel - iets heel 
anders: de democratisch georganiseerde politieke structuur biedt de 
(beperkte maar reële) mogelijkheid de sociaal-economische klassen
structuur van deze maatschappij te overwinnen. Blijft men gevangen in 
'typisch' sociaaldemocratische denkvormen waarin de 'slechts' politieke 
democratie ( in dit geval: als 'schijn' of 'onwerkelijk') uiterlijk wordt 
geconfronteerd met de 'werkelijke' sociale ongelijkheid dan is het 
moeilijk om: 
1e de interne tegenspraak van de burgerlijke staat te begrijpen: nl. die 

tussen haar karakter als 'verhulde vorm van klasse-heerschappij van 
de bourgeoisie' of als 'anonieme vorm van burgerlijke klassendicta
tuur' (=klasse-staat) enerzijds en haar karakter als democratische 
rechtsstaat anderzijds. 

2e politiek-strategisch wordt het dan ook moeilijk om een samenhang 
aan te brengen tussen het benadrukken van het klassekarakter en de 
grenzen van de democratie in de burgerlijke maatschappij en de 
noodzaak van de ontwikkeling van democratische strijd teneinde 
door die klassengrenzen heen te breken. 

V. VOORSTELLEN VOOR VERDEDIGING, UITBREIDING 
EN VERNIEUWING VAN DE POLITIEKE DEMOCRATIE 

In de Schets is bij de bespreking van de fundamentele beperking van de 
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democratie in het kapitalisme het onderscheid tussen de verschillende 
begrippen en betekenissen niet te vinden. De samenhang tussen 
sociaaleconomische ongelijkheid (uitbuiting, klassenantagonismen) en 
politieke (parlementaire) democratie wordt niet duidelijk geformuleerd. 
Op het niveau van de politieke democratie zelf vindt men geen duidelijke 
uiteenzetting van de formele institutionalisering (grondrechtelijk), geen 
kort samengevatte analyse van de feitelijke uitholling van volkssoeve
reiniteit en van de effectieve macht van vertegenwoordigende lichamen 
op lokaal, regionaal en nationaal niveau. 
Alleen de 'discriminatie van de arbeidersklasse' in 'de' staatsorganen 
(bedoeld worden de uitvoerende en rechterlijke macht) en ongecontro
leerde machtsuitoefening van 'monopolistische ondernemingen' via tal 
van bureaucratische apparaten worden genoemd. Er is sprake van een 
algemene 'ondermijning van de democratische instellingen' (183) en van 
'labiliteit van het parlementaire systeem'. De oorzaken hiervan worden 
bijna 'agententheoretisch' aangeduid ('het anti-democratische streven 
van de grote concerns' ( 183) en mysterieus blijvende 'krachten') en niet 
structureel gethematiseerd. De consequentie hiervan is dat ook de 
politiek van 'verdediging' van de politieke democratie die wordt voor
gesteld onduidelijk blijft. De voorstellen worden niet in een samen
hangende vorm gepresenteerd. Over het hele stuk verspreid wordt 
voorgesteld: 
a) t.a.v. representatieve organen 'Versterking van de lokale en regionale 
democratie en van de gemeentelijke autonomie' (183). Omdat voorstel
len voor decentralisatie altijd ambivalent zijn (zie ontwikkeling op wel
zijnsterrein) zou men hier veel sterker de nadruk moeten leggen op: 1e 
welke competenties gedecentraliseerd kunnen en moeten worden; 
gelaagd model van beslissingsbevoegdheden, zowel thematisch als 
m.b.t. 'kaderplannen' enz. 2e de samenhang met versterking van de 
politieke basis- of massademocratie. 38) 3e de noodzakelijke 
samenhang met de versterking van de souvereiniteit/centraliteit van het 
parlement (nationaal) en de politieke partijen. 39) 
Voorstellen voor 'technische' hervorming van werkwijze ed. van de 
representatieve organen ontbreken. Over de samenhang van deze voor
stellen met de activering van politieke massademocratie wordt 
opgemerkt dat de duurzame waarde van de democratie alleen wordt be
vestigd en gegarandeerd 'door het actief optreden van de bevolking wier 
betrokkenheid in het politieke leven weerspiegeld moet worden in demo
cratische instellingen, in democratische besluitvorming en wetgeving' 
(179). Maar de vormen waarmee men het democratische doel ('over
winning van de kloof tussen regeerders en geregeerden, tussen macht
hebbers en machtelozen') (181) wil realiseren zijn niet duidelijk. 40) 

Waar het volgens ons om gaat is: 
het creëren of openhouden van de principiële mogelijkheid dat het 
'volk' (alle in hun kwaliteit als 'staatsburgers') wordt betrokken bij alle 
beslissingen die in het politieke proces belangrijk worden geacht. 
het voorstellen van een gelaagd model van democratische politieke 
beslissingsprocedures, waar op elk niveau de steeds direct betrok
ken staatsburgers bij betrokken worden. 
het concentreren van alle voor het 'volk' centrale beslissingen over 
de maatschappelijke structuur en ontwikkeling in het 'nationale' 
parlement; daar moet via de bemiddeling van politieke partijen en de 
door deze gepresenteerde alternatieve programma's en politieken de 
'algemene politieke wil' /'politieke synthese' worden geformuleerd en 
doorgezet. 
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het benadrukken van de betekenis van een democratisch parlement 
voor de processen van politieke wilsvorming in de partijen zelf en 
voor de transparantheid van de politieke openbaarheid. 
het afbakenen van onze kritiek op bestaande parlementaire 
democratie en onze voorstellen voor verdediging, uitbreiding en ver
nieuwing van de democratie t.o.v. zowel parlementarisme als t.o.v. 
'linkse' kritiek op elke vorm van representatieve democratie. 

b) t.a.v 'niet-statelijke/'voorstatelijke' sferen van politieke democratie 
In de Schets ontbreken voorstellen voor de democratisering van de 
politieke partijen. Zij functioneren als noodzakelijke tussenschakels 
tussen staatsburgers en de vertegenwoordigende lichamen. Zij 
monopoliseren weliswaar niet de 'toegang tot de politiek' (vakbonden, 
sociale bewegingen e.d. zijn daarvan niet uitgesloten), maar zij maken 
de effectieve democratische participatie en controle van de noodzake
lijke representatieve organen pas mogelijk. In dit opzicht kunnen de 
partijen niet worden vervangen door organen van 'sociale democratie' 
- direct democratisch of niet - op straffe van een algemene corporati
sering van de politiek. En dat geldt o.i. ook voor het socialisme. Verder 
ontbreken voorstellen voor democratisering van de massa-communi
catiemedia, zonder welke het democratisch recht van vrije meningsvor
ming en -uiting niet kan worden verwezenlijkt (182). 

cl t.a.v. uitvoerende organen naast opheffing (?) van de BVD (186) 
wordt wel 'democratisering van leger en politie' (184) geëist, maar 
geen democratisering van álle uitvoerende organen. Over de 
samenhang tussen het monopolie op legitiem geweld (democra
tische legitimiteit en het afzien van fysiek geweld als middel van 
de interne politiek) en de 'uitzonderingsstaat' wordt evenmin ge
sproken als over de rol van het geweld in de socialistische transformatie 
en in het socialisme. De eliminatie van de term 'dictatuur van het 
proletariaat' lost dit probleem niet op! 
Wel wordt gesproken over 'materiële voorwaarden ... om bepaalde tak
ken van het staatsapparaat de democratiseren' (182) en over de ontbre
kende controle van 'bureaucratische apparaten' door 'de parlementaire 
organen en door de democratische organisaties van de bevolking' (178). 
Maar daaruit worden geen conclusies getrokken. Deze lancune werkt 
verbazing wanneer tegelijkertijd de betekenis van nieuwe vormen van be
stuur (182) naar voren wordt gehaald als basis voor 'vormen van beheer 
in een socialistisch samenleving' (184). Ook hier komt de eerder 
geschetste ambivalentie naar voren: wordt hier nu alleen 'producenten
democratie' als een vorm van 'sociale democratie' bedoeld, of geldt de 
stelling meer in het algemeen voor 'beheer'? 41) In dit verband is m.n. de 
discussie van belang over de betekenis van actieve en sterke represen
tatieve organen gesteund door actieve politieke massademocratie als 
middel ter controle van gespecialiseerde bestuursorganen en ter voor
koming van bureaucratisering. Twee kanttekeningen kunnen hierbij 
worden gemaakt. 
Ten eerste: organen van sociale democratie (directe of vertegenwoordi
gende) lijken niet voldoende, hoe belangrijk ze op de betreffende 
gebieden ook zijn. Dit is een van de grote zwaktes van een geïsoleerd 
'radenconcept', dat meestal tegenover een abstract concept van 
vertegenwoordigende politieke democratie wordt gesteld. 
Ten tweede: ook de organen vao1 de sociale democratie kunnen 
democratisch (niet-particularistisch, niet-corporatistisch) functioneren, 
wanneer zij worden gecombineerd met politieke organisaties en 
vertegenwoordigende lichamen én met democratische concurrentie 
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tussen autonome politieke partijen. Dit laatste aspect - dat vooral door 
Rosa Luxemburg is ontwikkeld - is ook de kern van 'het optreden van 
politieke partijen en de politieke vrijheid' als 'een essentiële voorwaarde 
en een essentieel bestanddeel van de maatschappijvernieuwing die naar 
de mening van de CPN in Nederland de weg naar het socialisme zal 
kenmerken' (185). 42) 
d) t.a.v. rechterlijke macht Voorstellen over de democratisering van de 
rechterlijke macht ontbreken. (Bijv. over directe of indirecte verkiezing 
van rechters als middel om de isolatie, de kastenmentaliteit e.d. te 
breken). Dat is niet alleen van actuele betekenis (wanneer we denken 
aan het rechterlijk ingrijpen in arbeidsconflicten), maar heeft ook een 
principiële dimensie: de 'onafhankelijkheid van de rechtsspraak' (186) 
dient te worden gerealiseerd op basis van het principe van volkssoeve
reiniteit. 

Vl. DEMOCRATIE OP DE WEG NAAR EN IN HET SOCIALISME 

In de Schets wordt zeer weinig gezegd over de politieke structuur, de 
maatschappelijke krachtsverhoudingen en de problemen van een demo
cratische weg naar het socialisme. Oe uitspraken blijven geconcentreerd 
op de politieke democratie. 43) Daardoor blijven centrale problemen 
zoals de verhouding van democratische politieke structuren en geweld, 
en het probleem van de 'transformatie' van de staatsapparaten buiten 
schot. 
Oe uitspraken over de rechtsstaat en over socialisme (185, 186) zijn van 
groot belang. Het gaat erom een strategie naar het socialisme te 
ontwikkelen die steunt op democratische legaliteit en -instituties. Dat 
impliceert nu en in het socialime dat men zich onder meer afbakent van 
de fatale gedachte dat in bepaalde situaties in het algemeen en 
onvermijdelijk politieke beperkingen moeten worden opgelegd aan de 
politieke en algemene vrijheidsrechten van 'burgerlijke' of 'anti-socialis
tische' partijen. Wanneer men zulke 'gecalculeerde uitzonderingen' 
denkt nodig te hebben, kan men niet zeggen de democratische weg te 
willen volgen. Dan calculeert men nu reeds een verval van de 'demo
cratische rechtsstatelijkheid' in (dwz verbreking van het noodzakelijk 
verband tussen socialisme en democratie). 
Oe 'legale' weg is zeker niet de enige weg en het gaat ook niet om 
'democratische legaliteit zoder meer'; deze moet precies worden 
gespecificeerd. 44) Oe uitspraken over rechtsstaat en socialisme zouden 
dan ook moeten worden aangevuld met een weergave van de belangrijk
ste basisprincipe van legaliteit. Oe uispraken over de basisprincipes van de 
politieke democratie ('democratische rechtsstaat') blijven veel te vaag 
(185). De grondwettelijke rechten waarom het gaat zouden kort 
benoemd en besproken moeten worden. 
Bij een onverkort begirp van politieke democratie hoort minimaal 
algemeen, vrij, gelijk, geheim kiesrecht, zowel actief als passief; 
verantwoordelijkheid van de regering; rechtmatigheid van bestuur; 
onafhankelijkheid van de justitie; meer-partijenprincipe; kansen
gelijkheid voor alle politieke partijen met het recht op grondwet
telijk geregelde uitoefening van oppositie (meerderheidsprincipe); 
vrijheid van meningsuiting, van organisatie en vergadering. Het demo
cratisch kerngehalte zou naar de Nederlandse grondwet geciteerd 
moeten worden, waarbij een onderscheid gemaakt moet worden tussen 
de drie bestanddelen van bijna elke recente grondwet in de burgerlijke 
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maatschappij: democratische vormprincipes, individuele grondrechten, 
sociale grondrechten. 

Tenslotte: een democratische weg naar het socialisme moet men niet 
verwarren met een 'vreedzame' weg. In democratische legaliteit zit 
evenzeer 'geweld', maar op een specifieke wijze: democratisch gelegi
timeerd monopolie van fysiek geweld. Daarmee is ook de rol van het 
geweld in de strategie naar het socialisme en in het socialisme aan de 
orde. Het zou naïef zijn te verwachten dat een democratische strategie 
naar het socialisme kan uitsluiten dat reactionaire krachten zelf de breuk 
met de bestaande legaliteit forceren en naar gewelddadige middelen 
grijpen om de socialistische beweging af te remmen of te breken. 
Wanneer men echter zegt dat het onmogelijk is door middel van 
democratisering van de uitvoerende macht het (buiten legale) geweld 
van de bourgeoisie te voorkomen of te blokkeren, dan is er geen strategie 
- althans geen democratische. Dit blijft een van de meest cruciale 
strategische punten in het debat over de mogelijkheden en perspec
tieven van de democratische weg naar het socialisme. Of de demo
cratische weg naar het socialisme ook 'vreedzaam' zal zijn is in hoge 
mate afhankelijk van de mogelijkheden om de operationalisering van het 
geweldsmonopolie door de in de burgerlijke maatschappij heersende 
klassen te voorkomen resp. hun speelruimte maximaal in te perken. Het 
is anderzijds nodig om zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven aan 
welke legale bepalingen het gebruik van geweld in een socialistische 
staat gebonden is, resp. onder weike voorwaarden het monopolie op 
fysiek geweld door een socialistische staat 'operationeel' kan worden. 

Mei 1980 

KLAAS ANDERS 
ALBERT BENSCHOP 
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De tussen ( ) vermelde nummers verwijzen naar de paginering van de Schets in 
'Politiek en Cultuur'. 

Noten 

* 1. Zo opgevat is democratie dus bij uitstek iets 'formeels'. Maar dat betekent geen 
zins dat het iets 'onwerkelijks' of iets 'onbelangrijks' zou zijn. Autocratische beslis
singsprocedures zijn het meest zuivere tegenovergestelde type. Vgl. H. Kelser, M. 
Weber e.a. 

* 2. In de traditie van Rousseau is dit bijv. de identiteit van regeerders en geregeer
den, minimalisering van heerschappij. Moderne democratische beginselen verwijzen 
naar procedures die gebaseerd zijn op de participatie van allen - als vrije en gelijke 
individuen - bij de beslissingen; zij doen geen algemene uitspraken over de voordelen 
van specifieke vormen van institutionalisering (bijv. dat directe democratie niet bij 
voorbaat 'democratischer' is dan representatieve democratie). 

* 3. Een algemeen beroep op de geldigheid van 'de marxistisch-leninistische kritiek' 
(zoals Jaap Wolft doat in: 'De weg van de democratie'. Politiek & Cultuur 6/ 1979, p. 
259) lijkt ons in dit verband eerder het zicht te ontnemen op de diverse problemen van 
de marxistische staatstheorie dan dat zij verheldert. 

* 4. Waarmee we niet beweren dat Engels een ondemocratisch socialisme bepleit zou 
hebben. In andere geschriften is hij hierover even helder als Marx. Vgl. bijv. Hal 
Draper's reconstructie van de politieke theorie van Marx en Engels in: 'Karl Marx's 
Theory of Revolution'. Vol. I. New Vork/Londen 1977. 

• 5. Vgl. U. Cerroni, 'Democracy and socialism' (1978) en zijn opstel 'Gibt es eine 
marxistische Wissenschaft der Politik?' In: Sozialisten, Kommunisten und der Staat; 
Hamburg/Westberlin 1977; waar hij spreekt over 'vermaatschappelijkte politiek en 
gepolitiseerde economie'. De eis naar 'vermaatschappelijking van de macht' vloeit 
volgens Gerroni net als de eis van vermaatschappelijking van de economie voort uit de 
interne tegenspraken van het kapitalisme (p. 71). 

* 6. Vgl. in dit verband de staatsrechtelijke betekenis van het verschil tussen 'demo
cratische' en 'sociale' rechtsstaat. De drie legitimiteitsgronden van de moderne burger
lijke staat (nl. democratische vormprincipes, individuele grondrechten, sociale grond
rechten) kan men in formele (rechtstaat, democratie) en 'inhoudelijke', 'materiële' zin 
(welzijn, verzorging) begrijpen. Vgl. W. Abendroth, P. Togliatti, P. lngrao. 

* 6a. Vgl. ook M. Fennema, ('MNO's en nationale politiek'. In: Wending 34/9, 
oktober 1979; opgenomen in de IPSO-bundel 'Het democratie debat en de Nederlandse 
weg naar het socialisme, A'dam, maart 1980, p. 35 e.v. Fennama denkt de samenhang 
tussen economie en politiek, tussen economische en politieke strijd beter te kunnen 
analyseren door ze 'op een hoop' te gooien; hij vat democratie op 'als een beweging 
\"oor grotere maatschappelijke gelijkheid en tegen de machtspositie van de bezittende 
klasse' (p. 36). Ook T. Regtien ('Democratie als weg naar het socialisme'. In: Politiek 
en Cultuur 9/1979, opgenomen in dezelfde IPSO-bundel) stelt een 'inhoudelijk' demo
cratie begrip voor, maar dan als 'open systeem'. 

* 7. Ab criteria ter onderscheiding van de verschillende vormen van representatieve 
democratie kan men o.a. nemen: het voorkomen van 'vrije mandaten', het al dan niet 
georganiseerd zijn van deleden (bijv. de verschillendetypes partijen), mate en omvang 
van overdracht van souvereiniteit van het 'electoraat' op representatieve vergaderin
gen, uitvoerende macht enz. Aan het einde van deze reeks staat het 'parlementair 
liberalisme', de 'liberale' democratie met beperkt kiesrecht, vrije mandaten, niet of 
nauwelijks georganiseerd electoraat, soms gecombineerd met beperkte souvereiniteit 
van het parlement enz. 

* 8. Vgl. voor de moderne sociaaldemocratie in Nederland het strategiedebat in de 
PvdA. De gelederen zijn daar zeker (gelukkig) niet gesloten. Maar tegenover pogingen 
om linkse machtsvorming breed te formuleren staat altijd nog dominant het adaguim: 
'wij zijn natuurlijk allemaal parlementaire democraten, wij sociaaldemocraten' ('W. 
Gortzak). 

* 9. Na de radendiscussie (Korsch, Lenin, Adler, Bauer, Gramsci e.a.) zijn er waarde-

39 



volle aanzetten in de politieke praktijk en theoretische discussie in Italië. Vgl. vooral 
Trentin en lngrao. 

* 10. Voor een politiek-theoretisch strategiedebat in deze richting werden na de 
bijdrage van het 'austromarxisme' aanzetten gegeven in de Italiaanse discussie over 
politieke hegemonie versus corporatisme, herwaardering ven het parlement, de ver
houding tussen parlement-partijen-massa, de verhouding arbeiders-staatsburger enz. 

• 11. Die conflictsituaties tussen nieuwe vormen van wilsvorming en het parlemen
taire representatiesysteem doen zich al in het kapitalistisch Nederland van vandaag de 
dag regelmatig voor. We hoeven alleen maar te denken aan conflicten tussen de 
uiteindelijke souvereiniteit van het parlement en de daar bestaande meerderheden 
enerzijds en de vakbeweging en - in brede zin - 'democratiseringsbewegingen' 
anderzijds. 

• 12' 'Politieke' en 'sociale' democratie zijn als begrippen in zekere zin even 
misleidend als de termen 'burgerlijke' en 'socialistische' democratie. Het zou beter/ 
duidelijker zijn het slechts indicatieve karakter van deze termen te vermijden. Helaas is 
dat in het kader van dit stuk niet mogelijk. Hetzelfde geldt ook voor het begrip 
'politiek': de voor de burgerlijke maatschappijformatie specifieke betekenis van 
'politiek' is hier verondersteld en niet uitgewerkt resp. afgebakend tegenover andere 
interpretaties. 

• 13. Ondanks de specifieke vormen van het burgerlijk volkenrecht heerst er tussen 
staten een onderling offensief en defensief geweld. De voorwaarde voor een effec
tuering van rechtsbetrekkingen ontbreekt, nl. de monopolisering van legitiem fysiek 
geweld. 

• 14. Dat geldt niet alleen voor de eisen van de arbeidersbeweging in strikte zin, maar 
ook voor eisen van andere onderdrukte groepering. Vgl. bijv. de eis: 'het persoonlijke 
is politiek'. 

• 15. Zodra de objecten waarover beschikt wordt niet meer 'zaken' maar andere 
rechtspersonen zijn (bijv. arbeiders in het kaptialistisch bedrijf) komen deze daardoor 
in een specifieke onvrije en ondergeschikte positie te verkeren; private beschikkings
macht van rechtspersonen 'slaat om' in uitoefening van autoritair gezag. 

• 16. Hier komt zij tot uiting als tegenspraak tussen het parlementair systeem als 
'anonieme vorm van burgerlijke klassenheerschappij' en de mogelijkheden die het 
parlementair systeem biedt aan de onderdrukte klassen om zich massaal als staats
burgers te articuleren in het politieke systeem en zelfs 'meerderheden' te vormen. 
Maar zelfs parlementaire meerderheden van de onderdrukten lossen de tegenspraak 
niet zonder meer op ... 

• 17. In de eerste plaats is hiermee een dubbele affiniteit aangeduid van democra
tische beslissingsprocedures en socialisme/ emancipatie. Maar dit betekent niet dat we 
hiermeer opeens een 'inhoudelijk' democratiebegrip introduceren. Het tegendeel kan 
door een voorbeeld worden aangetoond: Als in een volledig gedemocratiseerde onder
neming de overgrote meerderheid van de arbeiders zich uitspreekt voor het behoud 
van het winstoogmerk van de produktie en autoritaire zeggenschapsverhoudingen 
(dus voor een toestand die kenmerkend is voor een kapitalistische onderneming), dan 
zou dat zeker niets te maken hebben met inhoudelijke socialistische eisen. En toch zou 
dit - zolang en voorzover de souvereiniteit van de arbeiders niet principieel wordt 
prijsgegeven - invoering van 'industriële' democratie zijn. Juist omdat dit voorbeeld 
zo onwaarschijnlijk is (op het niveau van de politieke democratie zijn helaas heel wat 
historische voorbeelden aan te halen I) is het begrijpelijk dat het verschil tussen het 
'formele' democratiebegrip en 'inhoudelijke' democratieopvattingen zo makkelijk 
veronachtzaamd wordt. Daar komt bij dat 'inhoudelijke' democratieopvattingen (zoals 
'socialistische democratie') meestal op een hoop worden gegooid met 'sociale demo
cratie'. 
In de tweede plaats is het verschil tussen 'politieke democratie' en de verschil
lende vormen van 'sociale democratie' op lokaal niveau moeilijker te herkennen dan op 
hogere niveaus. Hoe lager de niveaus van politieke democratie, hoe dichter ze bij de 
direct betrokkenen staan ( bijv. gemeenteraden in kleine dorpen). Maar ongeorgani
seerde en georganiseerde specifieke belangen kunnen hier ook makkelijker rechts
streeks interveniëren in de beslissingsprocedures van de politieke democratie ( en dus 
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niet via de 'klassieke omweg' via politieke pressie van belangenorganisaties, politieke 
partijen etc en de daarin aanwezige 'filters'). 

• 18. De wijze waarop deze 'andere' sociale en culturele posities samenhangen met, 
ingevoegd zijn in resp. gedomineerd worden door de klassenverhoudingen, laten we 
hier buiten beschouwing. 

* 19. Het gaat hier niet om een volledig uitgewerkt voorstel om twee typen van 
'sociale democratie' te onderscheiden. In elk geval heeft dit voorstel het voordeel, dat 
het niet zoals gebruikelijk de indeling hanteert van een 'produktiesfeer' en een 'repro
duktiesfeer'. Want ook in de 'reproduktiesfeer' wordt nl. niet allen 'geconsumeerd', 
maar ook 'geproduceerd'. Bovendien is het op deze wijze mogelijk duidelijk de betrok
kenheid van dezelfde individuen in verschillende sociale samenhangen te 
benadrukken. De term 'produceert' en 'produkt' slaat hier zeer algemeen op 
'gebruikswaarde'. Als deze 'gebruikswaarden' niet als waren worden geproduceerd, 
moet het maatschappelijke 'nut' ervan zich bewijzen in processen van politieke legiti
mering. Vandaar de grote problemen m.b.t. het 'nut' van gebruikswaarden als 'be
scherming van de rechtsorde', 'rechtszekerheid', 'veiligheid' e.d. 

• 20. Eisen ter democratisering van leger en politie zijn in deze zin evenals soldaten
raden vormen van producentendemocratie. 

* 21. Vgl. hiervoor de wijze waarop in de WBS-brochure 'Partij, parlement en 
activisme' wordt geschipperd met het populisme-verwijt. Een kritiek op deze brochure 
is opgenomen in de eerder genoemde (noot: 6a) IPSO-bundel: A. Benschop. 'Demo
cratische weg naar het socialisme of hernieuwd parlementarisme', p. 64-74. 

• 22. Van oudercomités, patiëntencomités tot gevangenencomités; d.w.z. ook 
gedwongen gebruik, zoals bij gedetineerden en in sommige gevallen patiënten van 
psychiatrische inrichtingen moet niet worden uitgesloten uit de thematiek van de 
consumentendemocratie. 

• 23. Bij deze laatste categorie kan men denken aan huuderscomités, ecologische 
raden etc. Men zou verder in moeten gaan op de verschillen in organisatiemogelijk
heden tussen producenten- en consumentendemocratie en op de invloed van het 
individuele of collectieve karakter van de produktie en consumptie en het niveau van 
'vermaatschappelijking' op deze organisatiemogelijkheden. Uitwerking is ook gewenst 
van de verschillen, tussen 'oude' en 'nieuwe' bewegingen voor democratisering van 
terreinen en de verschillen tussen democratisering- en emancipatiebewegingen. 

• 24. Tegen 'instrumentalisering', 'mantelorganisaties' en 'transmissieriemen'. 

* 25. Bijv. democratische articulatie van maatschappelijke behoeften als voorwaarde/ 
gevolg van democratische planning van de maatschappelijke behoeften. 

• 26. Nationale integratie wordt pas zo abstract als ze geraliseerd en gewaarborgd is. 
Dan pas kan in de moderne burgerlijke staat de sociale integratie het dominante 
probleem worden. De preciese betekenis hiervan bijv. voor de nationale bevrijdings
strijd in onderontwikkeld gehouden landen is - ondanks de bijdragen van Lenin, 
Bauer en ook Alex de Leeuw - lange tijd niet ingezien. Deze theoretische 'vergissing' 
m.b.t. de verhouding tussen klassenstrijd en nationale (bevrijdings-)strijd heeft niet 
onaanzienlijke consequenties gehad binnen de politieke praktijk van de arbeidersbewe
ging. Vgl. bijvoorbeeld de opstelling van de Duitse sociaaldemocratie aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog of de China-politiek van de Komintern. 

* 27. Ter illustratie: 'politieke collectieven' zijn een aaneensluiting van staatsburgers 
op basis van sociaal-economische, culturele en/of wereldbeschouwelijke gronden. 
Iemand wordt lid van een arbeiderspartij als staatsburger, op basis van bijv. zijn of 
haar klasse-positie of politiek-theoretische positie. 'Sociale collectieven' bestaan als 
zodanig (bijv. arbeiders in een bedrijf) of worden georganiseerd door aaneensluiting 
van individuen van bepaalde natuurlijk-sociale of sociale kwaliteiten: een arbeider 
wordt als loonarbeider lid van een vakbond en niet als staatsburger. Het verschil tussen 
een politieke arbeiderspartij en een vakbond is niet dat de ene wel en de andere niet 'aan 
politiek' doet, maar ligt in de verschillende vormen waarin politiek gehandeld wordt en 
de verschillende niveaus waarop dit plaats vind. lngrao is hierover niet duidelijk 
('Massabewegung und politische Macht', Hamburg 1979, p. 138/9). 
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• 28. Een andere vraag is in hoeverre dit verwezenlijkt is in socialistische landen en wat 
de aard van de begrenzingen daarvan is. 

* 29. We gaan hier niet in op het probleem, of ook na het verdwijnen van de klassen
tegenstellingen en uiteindelijk ook de klasseverschillen nog verschillende (niet slechts 
potentieel met elkaar botsende) belangen van groepen en sociale functies blijven 
bestaan, die ook in een communistische maatschappij een niveau van 'politieke' inte
gratie van een ander soort noodzakelijk maken. Het 'afsterven van de staat' impliceert 
de volledige democratisering van alle gemeenschappelijke taken (terugname van 
bureaucratische verzelfstandiging) en de inhoudelijke transformatie van de 'bestuurs
functies' (verandering van taken,systeem van arbeidsdeling enz.). Ondanks het ook bij 
Lenin nog onduidelijke democratiebegrip, zou men dit proces kunnen denken in de 
door hem zelf paradoxaal geformuleerde zin, dat de volledige verwezenlijking van de 
democratie tegelijkertijd het afsterven van de ('politieke', in de betekenis van de 
klasseonderdrukkendel democratie is. Dat is reëeler dan het vermoeden dat er in het 
communisme geen problemen meer zouden bestaan van articulatie, vorming en uit· 
voering van 'algemeen' belang/wil. Het gaat erom de veranderingen van het niveau 
van 'algemeenheid' zo precies mogeliik te thematiseren. (Vgl. Lenin, 'De socialistische 
revolutie en het recht der naties op zelfbeschikking' In: Keuze uit zijn werken, deel 2, 
p. 248/9). 

* 30. Dit laatste komt de facto neer op institutionalisering van particularistische legiti· 
miteitsprincipes van de groep mensen die feitelijk deze afwegingen dirigeren. Een 
uitwerking van deze stellingname werd gegeven in de stellingen die het IPSO formu
leerde voor het op 18 en 19 april '80 gehouden rondetafelgesprek met vertegen
woordigers van de Academie voor Maatschappijwetenschappen van de Hongaarse 
Socialistische Werkers Partij !HSWP). In de begeleidende teksten schreef Klaas 
Anders een uitvoerige kritiek op de politieke democratie-opvattingen en praktijk van de 
HSWP. 

* 31. In de theoretische traditie van de arbeidersbeweging bestaan er maar we1mg 
aanzetten om deze noodzakelijke combinatie van directe en representatieve 
democratie en van politieke en sociale democratie te analyseren. Kautsky ziet dit over 
het hoofd doordat hij .vormen van directe democratie globaal als achterhaald 
beschouwd. Lenin is niet helder omtrent de noodzaak van representatieve vormen van 
niet-corporatistische politieke integratie, en met name niet over de betekenis van het 
'politieke pluralisme' op het niveau van de 'politieke democratie' als voorwaarde voor 
een democratisch functioneren van de direct-democratische vormen van sociale 
democratie (sowjets). Bauer en Adler hebben hierover misschien nog het meest te 
zeggen. Het Italiaans politiek-theoretisch debat is m.b.t. dit vraagstuk in aansluiting op 
Gramsci recent het meest ontwikkeld. 

• 32. Zeer grof historisch gezien is deze samenhang: liberale bourgeoisie - parlemen· 
taire democratie o.b.v. censuskiesrecht; kleinburgerij - algemeen kiesrecht met 
plebiscitaire neigingen; arbeidersklasse - algemeen kiesrecht en vormen van directe en 
sociale democratie. 

* 33. Het is bovendien zeer de vraag of 'dé monopoliebourgeoisie' überhaupt kan 
worden opgevat als een min of meer homogene klassefractie binnen de kapitalisten
klasse als geheel. 

* 34. Tegenover instrumentalistische staatsopvattingen zouden drie gecombineerde 
alternatieven verder moeten worden uitgewerkt: 
a) Het klassekarakter (de klasse-inhoud. klassenbasis) van de staat en van de 
politieke structuur zelf kan geanalyseerd worden als 'condensering' of 'materialisering' 
van de krachtsverhoudingen tussen met elkaar strijdende klassen (-fracties). Deze 
krachtsverhoudingen zijn in de regel niet 'symmetrisch' één klasse resp. klassefractie is 
dominant en realiseert via allianties een 'blok aan de macht' en organiseert de massa
basis van de staat. Dit werkt op zeer verschillende manieren door tot in de verschil
lende 'staatsapparaten'. Voor deze niet-instrumentalistische opvatting van de 'staat 
van de bourgeoisie' zijn aanzetten gegeven door o.a. Engels, Gramsci, Thalheimer, 
Poulan1zas. 
b) Onafhankelijk van het specifieke klassekarakter van de staatsinstellingen en de 
politieke structuur zelf is in het klassekarakter van de burgerlijke staat gebaseerd op 
het feit dat zij als democratische rechtsstaat de juridische garanties voor en voor
waarden van de kapitalistische exploitatie sanctioneerd. Deze aanzet vind met bij 
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Paschukanis, Cerroni e.a. 
c) Men kan proberen het specifieke klassenkarakter van de staatsinstellingen te onder
zoeken in de daarin aanwezige vormen van (klassenrepressieve) arbeidsdeling. Deze 
aanzet vindt men bij Poulantzas. 

* 35. Men zou dit een op zijn kop gezette sociaal-democratische parlementsopvatting 
kunnen noemen. Sociaaldemocraten neigen er steeds meer toe de parlementaire staat 
(ondanks haar veelbetreurde 'onvoltooidheid') op te vatten als een 'belichaming van 
de volkswil en volksmacht'; daarbij wordt uitgegaan van een onmiddellijke, 
ongebroken correspondentie tussen 'volkswil' en parlementaire representatie. De 
citaten vind men bij Den Uyl (Inzicht en Uitzicht, p. 96, 150) en kan men in werking zien 
in zijn Reekman/Huige-kritiek in Roos in de Vuist, 8.1.1979. 

* 36. In de communistische arbeidersbeweging correspondeerde met deze opvatting 
traditioneel de 'tegenmanipulatie' in de vorm van een 'opvoedingsdictatuur'. Daar
tegen zouden we ons expliciet en duidelijk moeten uitspreken. 

* 37. Dit laatste zou wel in dit gedeelte van het program thuishoren: de vrijheid van 
meningsvorming en -uiting heeft immers direct betrekking op democratische 
beslissingsprocedures. In de Schets ontbreekt een concept van democratisering van 
de massamedia. 

* 38. Niet in de zin van 'deelneming aan de besluitvorming door de betrokkenen', 
want dat zijn vormen van sociale democratie, waarvan de samenhang met politieke 
democratie ook op het niveau van gemeente en regio duister blijft. 

* 39. Dit tegen de gevaren van 'departementalisatie' en 'regionalisatie' en de daarmee 
steeds gepaard gaande centralisatie van feitelijke beslissingsmacht in ongecontro
leerde centrale bureaucratische 'apparaten'. Vgl. lngrao en Cerroni. 

* 40. Soms zijn ze vatbaar voor illusies: 'de bevolking volledig te betrekken bij alle(!) 
beslissingen van economische aard' (181). Deze formulering komt het dichtste bij een 
van de niet realiseerbare eisen van het oude Rousseause model van directe democratie 
('identiteitsformule'). Historisch heeft dit slechts resignatie opgeroepen en 
verschillende soorten van ultra-linkse en reactionaire oppositie tegen vertegenwoor
dingende democratie als zodanig. Voorbeelden: C. Schmitt, Sorel - anarchisme en 
anarchosyndicalisme. 

* 41. Dit laatste wordt gesuggereerd door het voortbouwen 'op de reeds in het kapita
lisme veroverde democratische rechten en instellingen' ( 184). 

* 42. Voor Gijs Schreuders vormde deze passage uit de Schets aanleiding voor een 
'lof der verscheidenheid'. Zie: Partijen-pluralisme, in: Politiek en Cultuur, 10/1979. Van 
belang is de relatie die hij legt tussen politieke pluriformiteit-eenheidsvorming 
-partijinternedemocratie. 

* 43. Voor alle duidelijkheid voegen we hieraan toe: niet geconcentreerd op de parle
mentaire democratie. Een democratische weg naar het socialisme is geen 'parlemen
taristische' en ook geen 'anti-parlementaire' /'buitenparlementaire' weg. 

* 44. Daarmee bedoelen we zeker niet dat legaliteit en recht slechts beoordeeld 
zouden moeten worden aan de hand van het belang dat de arbeidersklasse erbij heeft. 
Van zo'n instrumentalisering van de 'rechtsstatelijkheid' zouden we ons juist zeer 
krachtig moeten distantiëren. 
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DE NOODZAAK VAN HELDERHEID 

Tegen de achtergrond van de huidige ontwikkelingen in de 
kapitalistische wereld wordt de vraag naar een maatschap
pelijk alternatief steeds klemmender. Onder kapitalistische 
voorwaarden blijkt het niet of nauwelijks mogelijk de 
economische en politieke verhoudingen uit de crisis
toestand te halen waarin we met name vanaf de ernstige 
recessie van 1974/75 verkeren. Bovendien brengt de 
confrontatiepolitiek van de leidende imperialistische 
mogendheid de Verenigde Staten een directe dreiging van 
ingrijpende militaire conflicten met zich mee. Het debat 
over een maatschappelijk alternatief, over een democra
tische weg naar het socialisme, wint hierdoor aan 
betekenis. In deze bijdrage wordt op enkele vooronder
stellingen, knelpunten en consequenties van dat debat 
ingegaan. Dat gebeurt met in het achterhoofd de Schets 
voor een nieuw partijprogram van de CPN, waarvan vorig 
jaar een eerste hoofdstuk werd gepubliceerd. 

HET REEEL BESTAANDE SOCIALISME 

Hoewel in de CPN nauwelijks sprake is geweest van expliciete 
discussies op dit terrein, heeft de verwerking van het stalinisme toch 
een belangrijke onderhuidse rol gespeeld bij de standpuntsbepaling over 
een Nederlandse weg naar het socialisme. Het benadrukken van het 
democratische en legale karakter van 'onze weg' krijgt tegen deze 
achtergrond zijn specifieke politieke betekenis. De historische ervaring 
met het fascisme had in de communistische beweging al een herwaar
dering van de parlementaire democratie met zich mee gebracht, de 
recente nadruk op de 'onverbrekelijke band' tussen socialisme en 
democratie is veeleer een impliciet afstand nemen van de verhoudingen 
in het reëel bestaande socialisme. 
De afgelopen jaren is het stalinisme tot uitgesproken onderzoeksterrein 
geworden in verschillende Westeuropese partijen. Bovendien vonden de 
werken van niet-communistische onderzoekers hun weg naar de 
communistische lezer, jarenlang verstoken van een werkelijke discussie 
over dit onderwerp. Naast de meer algemene bijdrage van Carrillo, 
werden een tweetal Franse boeken, afkomstig uit de Franse Communis
tische Partij, in het Nederlands vertaald en daarom voor een breder 
publiek toegankelijk. 1) In beide Franse boeken, waarvan één een 
officiële uitgave van de PCF, worden de onvrijheid en terreur die vooral 
in de jaren dertig en vijftig in de Sowjet-Unie heersten op niet mis te 
verstane wijze aangeduid. In de partijuitgave 'De Sowjet-Unie en wij' 
('L'URSS et nous') wordt niet meer onder stoelen of banken gestoken 
dat miljoenen het slachtoffer van de stalinistische terreur zijn geworden. 
Hoe we deze verschijnselen ook moeten verklaren, ze kunnen niet meer 
als 'fouten', 'vergissingen', 'afwijkingen', uit onze politieke discussies 
worden weggehouden. Bovendien worden we regelmatig 'herinnerd' 
aan de grote moeilijkheden waarin de socialistische landen zich ook nu 
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nog bevinden. Dat gebeurt vooral wanneer berichten doorkomen over 
maatregelen die zijn genomen tegen diegenen, die zich om welke reden 
dan ook niet met de heersende lijn kunnen verenigen. Er bestaat 
kennelijk nog steeds geen ·legale ruimte om de koers van de politieke 
leiding in de openbaarheid aan te vechten. Degenen die niet willen 
zwijgen worden daardoor de illegaliteit ingemanoeuvreerd, beter nog: ze 
bevinden zich min of meer per definitie in de illegaliteit. De dissidenten 
zijn integraal onderdeel van de politieke verhoudingen in de socialis
tische landen. Zij kunnen, als dat zo uitkomt, worden vervolgd door een 
strafrechtelijk systeem, dat in veel gevallen niet meer is dan een 
verlengstuk van de politieke leiding. De processen, die regelmatig aan 
de oppervlakte van het politieke leven verschijnen, herinneren ons 
steeds weer aan de ingrijpende problemen waaronder het gehele 
politieke systeem gebukt gaat. Deze feiten overschaduwen nadrukkelijk 
onze discussie wanneer we spreken over eigen perspectieven, over onze 
eigen strategie, ons eigen socialisme. Vandaar dat we ook altijd onder
strepen dat onze strategie moet leiden naar een democratisch 
socialisme. Die onderstreping zal alleen steeds veel meer moeten zijn 
dan (electorale) tactiek. Daarom moeten de vooronderstellingen en 
implicaties van die democratische en legale weg ook helder en duidelijk 
zijn. Het is de bedoeling van deze bijdrage aan te geven waar dat in het 
huidige debat binnen de CPN nog niet of nauwelijks het geval is. 

DE PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE EN DE BURGERLIJKE STAAT 

Als we zeggen dat onze weg naar het socialisme uit moet gaan van de 
parlementaire democratie, dan moet duidelijkheid bestaan over de 
consequenties van die stelling. En hier ontstaan meteen al problemen, 
omdat we tegelijkertijd constateren dat de burgerlijke staat 'wordt 
gehanteerd als instrument voor belangen van de grote monopolies'. 2) 
We gaan dan immers uit van een onderscheid tussen de parlementaire 
democratie en de burgerlijke staat, in de veronderstelling dat de één (de 
parlementaire democratie) middel is om de ander open te breken, te 
democratiseren. 
Bij Carrillo vinden we dit onderscheid tussen burgerlijke staat en 
parlementaire democratie in een zeer uitgesproken vorm. Carrillo richt 
zich voor wat betreft de beoordeling van de parlementaire democratie 
en het algemeen kiesrecht in alle duidelijkheid tegen Lenins stand
punten. Onder meer in 'Staat en revolutie' wordt door Lenin immers 
met weinig ontzag over democratie en algemeen kiesrecht gesproken: 
'Ook in de meest democratische republieken komt het burgerlijk 
parlementarisme er feitelijk slechts op neer dat eens in een aantal jaren 
beslist wordt welk lid van de heersende klasse het volk in het parlement 
vertegenwoordigen en vertrappen mag.' 3) De taak van de arbeiders
beweging is volgens Lenin het vernietigen van de burgerlijke staat, en 
wel in letterlijke zin. Daarvoor in de plaats zal een proletarische staat in 
de plaats moeten komen gericht op handhaving van de behaalde 
resultaten en onderdrukking van de vijanden van de arbeidersklasse. 
Volgens Carrillo is Lenin in zijn bestrijding van het reformisme te ver 
gegaan door staat en democratie aan elkaar gelijk te stellen. Carrillo 
wijst erop dat dit een enorme onderschatting bètakent van de waarde 
van de democratie, zoals die vandaag de dag niet meer mag plaats
vinden. 'De generaties marxisten die op pijnlijke wijze het fascisme 
hebben meegemaakt en die de stalinistische degeneratie hebben 
gekend, waarderen het begrip democratie op een andere manier en niet 
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als onverenigbaar met socialisme en communisme, maar als een weg 
daarnaartoe en als hoofdbestanddeel ervan.' 5) 
Ondanks de kritiek op Lenin is Carrillo zeker niet van mening dat de 
burgerlijke staat een neutrale instantie zou zijn: 'het hele Staatsapparaat 
is nog steeds het instrument van de heersende klasse. De Staat is niet 
verheven boven de klassen en is daar ook geen scheidsrechter 
tussen.' 6) Macht en taken van de staat zijn sterk toegenomen/uitge
breid. 'De technologische ontwikkeling, onder controle van een beperkt 
aantal groepen particulieren, heeft de kapitalistische staat op het 
toppunt van zijn macht gebracht', maar 'tegelijkertijd op een beslissend 
punt in de crisis van dat type Staat'. 7) De burgerlijke staat treedt nog 
slechts op ten behoeve van een beperkt deel van de bourgeoisie, dat wil 
zeggen de 'grote monopolistische groepen'. Tegenover dit optreden 
staan de arbeidersklasse, allerlei andere klassen en lagen, en ook een 
deel van de bourgeoisie. 'De tegenstelling tussen de monopolistische 
groepen en de rest van de maatschappij uit zich in een tegenstelling 
tussen die maatschappij en de Staat.' 8) Het gaat erom het klasse
karakter van de staat te doorbreken en fundamenteel te democratise
ren. 
Hoewel we de intentie van de kritiek van Carrillo kunnen onderschrijven, 
is het toch een groot probleem de begrippen parlementaire democratie 
en burgerlijke staat in reactie op Lenin weer zomaar uit elkaar te trekken. 
In het algemeen wordt de parlementaire democratie door marxisten 
immers opgevat als een vorm, dan wel een ontwikkelingsfase van de 
burgerlijke staat. Dat betekent niet dat de verschillen tussen de 
parlementair-democratische staat en andere vormen van de burgerlijke 
staat van geringe betekenis zouden zijn. Het is alleen de vraag of die 
verschillen op basis van de scheiding staat en democratie op 
verhelderende wijze kunnen worden onderzocht. Het uit elkaar trekken 
van burgerlijke staat en parlementaire democratie brengt een 
tegenstrijdige redenering met zich mee, die de burgerlijke staat opvat als 
gedomineerd door de (monopolistische) bourgeoisie, en de parlemen
taire democratie als bevochten door de arbeidersbeweging. Die 
redenering behelst de suggestie dat de invloed van de arbeidersbewe
ging in de eerste plaats in de parlementaire democratie tot uitdrukking 
komt, en de greep van de bourgeoisie zich elders in de burgerlijke staat 
bevindt. Op deze wijze wordt voorbij gegaan aan de dynamiek van de 
parlementair-democratische staat als geheel; een geheel waarvan, bij 
wijze van spreken, zowel parlement als politie deet uitmaken. 
De parlementair-democratische staat als geheel drukt een bepaald 
maatschappelijk evenwicht (geen gelijkgewicht) uit tussen de klassen 
van het moderne kapitalisme. Tot de parlementair-democratische staat 
verhoudt de arbeidersbeweging zich op een tegenstrijdige manier, 
feitelijk ook politiek verdeeld, veelal reagerend op de specifieke politieke 
situatie. 

DE ARBEIDERSBEWEGING EN DE BURGERLIJKE STAAT 

In Nederland had de strijd voor het algemeen kiesrecht, net als in 
verschillende andere Westeuropese landen, een duidelijk klassekarakter. 
Het waren de organisaties en partijen van de moderne arbeidersbewe
ging die de strijd voor het algemeen kiesrecht gevoerd en gewonnen 
hebben. Maar de sociaal-democratische opvatting dat het algemeen 
kiesrecht het voorportaal van het socialisme zou zijn bleek een illusie. 
Het algemeen kiesrecht bleek geen middel waarmee de meerderheid van 
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de bevolking de controle over het staatsapparaat zou kunnen 
verwerven. 
Het algemeen kiesrecht is, net als andere verworvenheden van de 
arbeidersbeweging, opgenomen in de werking, het functioneren van de 
burgerlijke staat. Dat wil niet zeggen dat op grond daarvan de verschil
len tussen de parlementaire democratie en andere staatsvormen kunnen 
worden gebagatelliseerd. Op grond van het algemeen kiesrecht en 
andere rechten die het toegenomen maatschappelijke en politieke 
gewicht van de arbeidersklassse uitdrukten zijn belangrijke wijzigingen 
opgetreden in de wijze waarop de staatsfuncties worden uitgeoefend: 
Er is dan ook geen reden om te suggereren dat het klassekarakter van de 
burgerlijke staat met de invoering van het algemeen kiesrecht en andere 
parlementair-democratische rechten wezenlijk is veranderd, zoals dat 
met name door de sociaal-democratische partijen is gedaan. Aan de 
andere kant is er ook geen reden de invoering van het algemeen 
kiesrecht af te doen als een manoeuvre van de bourgeoisie. 
Carrillo's onderscheid tussen parlementaire democratie en burgerlijke 
staat drukt de feitelijke ambivalentie uit die de arbeidersbeweging ten 
opzichte van de burgerlijke staat kenmerkt. Aan de ene kant heeft ze be
lang bij de verworven politieke en sociale rechten, aan de andere kant 
wordt ze ook steeds weer met het klassekarakter van de parlementair-de
mocratische staat als kapitalistische staat geconfronteerd. De scheiding 
staat-democratie is echter een wat al te gemakkelijke oplossing voor 
wat al decennia een delicaat probleem voor marxisten is: 'de gehele 
marxistische traditie heeft enorme problemen gehad greep te krijgen op 
het paradoxale fenomeen van de burgerlijke democratie - een regime 
waarin de uitbuitende minderheid regeert door middel van een systeem 
van juridisch gezien vrije verkiezingen.' 9) 
Dat wil niet zeggen dat de burgerlijke staat als monolithisch geheel moet 
worden opgevat. De burgerlijke staat wordt gevormd door verschillende 
onderdelen/apparaten/instanties waartussen, als gevolg van hun ont
staansgeschiedenis en ontwikkelingsgang een zekere arbeidsdeling 
bestaat. Dat betekent dat de arbeidersbeweging belang kan hebben bij 
het versterken van bepaalde onderdelen ten opzichte van andere. Een 
strategie gericht op democratisering van de burgerlijke staat zal echter uit 
moeten gaan van zowel de gemeenschappelijke dynamiek als van de in
terne tegenstrijdigheden. Het simpele onderscheid tussen burgerlijke 
staat en parlementaire democratie doet aan dit gecompliceerde probleem 
geen recht. 
Juist uitgaande van het bestaan van die gemeenschappelijke dynamiek 
ontstaan er problemen rond de verwachting dat de parlementaire 
democratie onder het socialisme zal worden vervolmaakt, zijn volledige 
ontplooiing tegemoet gaat. Als men zegt, dat de parlementaire demo
cratie moet worden verdiept en vernieuwd, dan doet zich namelijk direct 
de vraag voor welke rechten en procedures naar vorm en inhoud onlos
makelijk met het kapitalisme en de burgerlijke staat verbonden zijn, en 
welke daar op een of andere wijze bovenuit zouden kunnen stijgen. 
Zelfs als men in staat zou zijn binnen de grondwet vast te stellen welke 
onderdelen (op grond van hun oorsprong of functie) de emancipatoire 
elementen van de parlementair-democratische staat belichamen, dan 
nog is het 'prolongeren wegens succes' problematisch, zolang onduide
lijkheid bestaat over hun werking onder andere maatschappelijke 
omstandigheden. 

We kunnen dit probleem illustreren aan de hand van de opvattingen van 
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de Italiaanse communist lngrao over de verdieping van de parlementaire 
democratie tot een 'massa-democratie'. lngrao is van mening dat de 
kloof tussen burgers en staat, tussen staat en maatschappij, moet wor
den gedicht. De massa van de bevolking zal zich veel directer moeten 
bemoeien met de gang van zaken in het staatsapparaat. De versterking 
van de parlementaire democratie en de ontplooiing van de georgani
seerde massabeweging zullen, volgens lngrao, steeds onderling met 
elkaar verbonden moeten zijn. De strijd voor vernieuwing van de parle
mentaire democratie moet zo verlopen dat deze (parlementaire 
democratie) 'door haar structuur, door haar verhouding tot de 
maatschappij, en door de door haar gevoerde politiek permanent en op 
organische wijze de vergroting van de participatie van de massa stimu
leert'. 10) Probleem is echter dat de burgerlijke rechten en vrijheden, die 
juridisch aan de parlementaire democratie ten grondslag liggen juist 
uitdrukking zijn van de fundamentele scheiding tussen staat en 
maatschappij. Ze zijn veelal geformuleerd in termen van de afwezigheid 
van staatsingrijpen. De staat bemoeit zich niet met de meningsvorming 
in de maatschappij; iedereen mag zeggen wat hij/zij wil; de menings
vorming wordt overgelaten aan 'het vrije spel der maatschappelijke 
krachten'. Uitgaande van de formele gelijkheid der staatsburgers, die als 
electoraat eens in de zoveel tijd een uitspraak doen over de samenstel
ling van het parlement/gemeenteraad, is de werking van de parlemen
taire democratie net zo uitdrukking van de kloof tussen staat en maat
schappij. Het is daarom van belang zich te realiseren welke tegenstrij
digheden, conflicten en breukpunten liggen op de weg van de op de 
huidige scheiding tussen staat en maatschappij gebaseerde parlemen
taire democratie, naar de door lngrao voorgestelde massademocratische 
controle over een door nationalisaties, verbeterde voorzieningen e.d. 
sterke, welhaast alom aanwezige staat. 

DEMOCRATIE EN REPRESSIE 

Al deze problemen komen des te geprononceerder naar voren, als men 
zich bedenkt onder welke omstandigheden het doorbreken van de 
krachtsverhouding tussen de klassen van het imperialisme en het 
democratiseren van de staat zullen moeten plaatsvinden. We moeten 
daarover geen avontuurlijke fantasieën hebben, maar ons wel 
rekenschap verschaffen van de moeilijkheden, tegenkrachten en 
conflicten die dat met zich mee zal brengen. 'Zeggenschap van de 
werkers in de bedrijven, versterking van de lokale democratie, van de 
gemeentelijke autonomie' en vooral 'het tot stand brengen van een 
programmering en controle van de zijde van de democratische organen 
aan de basis' brengen de eigendomsrechten van de heersende klasse in 
het geding. Dat leidt tot uitgesproken klassenconfrontaties zodra die 
zeggenschap en die programmering de minimale reproduktievoorwaar
den van het kapitaal aantasten en de grenzen van de concessieruimte 
van de bourgeoisie overschreiden. 'De ontwikkeling van de democratie 
( ... ) in de richting van de beslissingsmacht voor de gemeenschap over 
de voornaamste produktiemiddelen' 11) stoot altijd op het feit dat de 
gemeenschap uit meerdere klassen bestaat; er is minstens één klasse 
die de genoemde richting niet kan toestaan. Door veel critici van het 
kapitalisme is betoogd 'dat de klasseheerschappij van de bourgeoisie in 
laatste instantie is gebaseerd op geweld. Dat is in het algemeen 
(afgezien van knokploegen, huurlingen) het geweld van de burgerlijke 
staat. Een politieke beweging die streeft naar doorbreking van het 
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klassekarakter van de burgerlijke staat zal steeds geconfronteerd 
worden met een tendens die te onderdrukken. Dit probleem lost men 
niet op door aan te nemen dat het gewelddadige karakter van de burger
lijke staat zich laat isoleren in de repressieve apparaten en er vervolgens 
van uit te gaan dat het voldoende is de parlementaire controle over 
leger en politie te vergroten. De parlementaire democratie en de 
parlementair-democratische legaliteit veronderstellen een geweldsmono
polie van de staat; daarmee wordt de staat geacht de legaliteit tegen 
inbreuken te beschermen. De vraag is of een socialistische strategie die 
uitgaat van de parlementaire democratie en de burgerlijke, parlementair
democratische legaliteit dat geweldsmonopolie erkent. Die vraag zal 
zich telkens voordoen, wanneer de dynamiek van de maatschappelijke 
conflicten de perken van de burgerlijke legaliteit te buiten gaat. Als we 
ervan uitgaan dat de huidige eigendomsverhoudingen centraal onder
deel van de burgerlijke legaliteit zijn, dan zullen zich ten opzichte van die 
legaliteit als geheel ook steeds spanningen ontwikkelen. Er is geen 
enkele reden om de 'weerbaarheid' van de bourgeoisie en van de 
burgerlijke staat te onderschatten. Die weerbaarheid is in eerste in
stantie geïnstitutionaliseerd binnen het raam van de bestaande burger
lijke rechtsorde. Daarom zal er steeds een spanning bestaan tussen de 
voor maatschappelijke veranderingen noodzakelijke opleving van de 
klassenstrijd en de burgerlijke, parlementair-democratische rechtsorde. 
Het is van belang die spanning te erkennen; juist in die spanning zal de 
verdieping en vernieuwing van de parlementaire democratie zich 
moeten realiseren. Daar komt bij dat de historische ervaring leert dat 
alle maatschappelijke krachten die zich tegen fundamentele verande
ringen verzetten, een beroep zullen doen op de burgerlijke rechtsorde 
en de parlementaire democratie. Aan de ene kant is dat beroep van 
propagandistische aard, en kan het door argumenten worden weerlegd. 
Aan de andere kant is het de reële uitdrukking van het feit dat de 
bestaande rechtsorde de formalisering is van een klassenevenwicht 
onder kapitalistische verhoudingen. De hardnekkigheid van die verhou
dingen ligt onder meer besloten in die rechtsorde zelf. 

DEMOCRATIE ALS BEWEGING 

Nu zou men kunnen aanvoeren dat democratie toch in de eerste plaats 
uitdrukking is van de macht van de massa, en dat het er om gaat om die 
massa steeds 'in beweging' te houden. In 'Demokratie und Sozialismus' 
omschrijft Rosenberg in 1937 democratie als een politieke beweging, 
en een democratische staat als een staat waarin de democratische 
beWeging de macht in handen heeft. 12) Deze omschrijving levert het 
risico van een 'actionistische' opvatting van democratie, een opvatting 
die suggereert dat democratische rechten slechts op basis van 
permanente strijd behouden kunnen worden. Nu is het algemeen 
kiesrecht inderdaad door een politieke beweging tot stand gebracht. 
Toch zijn de parlementair-democratische rechten geen voorwerp van 
dagelijkse conflicten, blijken ze een zekere zelfstandigheid te bezitten, 
ook al vindt er een regelmatig gemanoeuvreer plaats over hun werking en 
toepassing. De positie van het stakingsrecht in Nederland is daar een 
voorbeeld van. Democratische rechten kunnen ook ingrijpend worden 
beperkt, zoals dat in de Bondsrepubliek met de 'Berufsverbote' het 
geval is. Dat neemt echter niet weg dat de meeste democratische 
rechten, zoals het algemeen kiesrecht, over langere perioden kunnen 
bestaan, zonder dat daarvoor dagelijks behoeft te worden gedemon-
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streerd. Die rechten zijn, ondanks allerlei problemen, onderdeel van een 
rechtsstelsel waarop iedere staatsburger zich kan beroepen. Een 
dergelijke onafhankelijke (zeker geen neutrale) rechtsorde lijkt zich 
echter slechts onder bepaalde maatschappelijke omstandigheden te 
kunnen ontwikkelen. 
Tegenover de redenering dat democratie nooit meer is dan de macht 
van de massa, staat de redenering dat democratie nooit meer is dan de 
democratische gezindheid van de politieke leiders. Verschillende 
betogen, die de nadruk leggen op de methodes, coalities waarmee 
nieuwe machtsverhoudingen tot stand moeten komen, eindigen toch 
veelal met de conclusie dat dergelijke omstandigheden moeten garan
deren dat de nieuwe machthebbers de rechten van andersdenkenden 
zullen garanderen. De kern van zo'n standpunt is dat 'wij' veel ruim
hartiger zullen zijn dan 'zij'. Het gaat er echter om of democratie, de 
democratische rechten van de bevolking, ook nog effectief bestaan als 
de politieke leiders menen 'dat het nu niet de tijd is voor ruzie', omdat 
gevaar dreigt, de planning niet wordt gehaald etc. De vraag is of zich, 
de blik naar de socialistische landen gericht, daar een onafhankelijke 
rechtsorde kan ontwikkelen, die geen instrument is in handen van de 
politieke machthebbers. Daarbij gaat het vooral om de centrale vraag 
onder welke maatschappelijke voorwaarden dat kan gebeuren. 13) Dat 
is ook voor een beoordeling van maatschappijen die 'het hoogste 
stadium' zijn gepasseerd van grote betekenis. Op welk maatschappelijke 
evenwicht kan zich een rechtsorde ontwikkelen die democratische 
rechten insluit die niet door de politieke machthebbers kunnen worden 
opgeschort' als dat zo uitkomt. 

Mei 1980 
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Dit artikel is oorspronkelijk geschreven als discussiebij
drage voor het IPSO-seminar 'Staat en Democratie' naar 
aanleiding van de publicatie van de Schets voor een 
hoofdstuk van het CPN-program voor een Nederlandse 
weg naar het socialisme. 1) De bedoeling van die bijdrage 
was aan te geven dat het onmogelijk is een adequate visie 
te ontwikkelen op de rol van de democratie op weg naar 
en in het socialisme zonder daarin de patriarchale onder
drukking van vrouwen te betrekken. 

Tijdens het seminar,maar meer nog in discussies die ik daarna met 
vrouwen voerde, 2) werd me steeds duidelijker dat het hoe dan ook 
onmogelijk is maatschappelijke ontwikkelingen te begrijpen, laat staan 
een perspectief op het socialisme en 'een weg daarheen' aan te geven 
als de onderdrukking van vrouwen genegeerd of als 'nevenkwestie' 
behandeld wordt. Tot nu toe gebeurt dat echter in de meeste gevallen. 
Ook in recente discussies over verschillende wegen naar het socialisme 
zoals die op dit moment in de linkse beweging plaatsvinden worden 
feministen en feministische ideeën geïsoleerd. Weliswaar breekt 
langzamerhand het inzicht door dat de feministische doelstelling, de 
bevrijding van vrouwen als sexe, geen 'deelbelang' is van vrouwen 
alleen, omdat deze samenhangt met een visie op de maatschappij als 
geheel en op de aard van het 3) socialisme maar praktisch worden 
daaruit nog nauwelijks consequenties getrokken. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit de Schets voor een hoofdstuk van het partijprogram voor een 
Nederlandse weg naar het socialisme. Daarin wordt geen rekening 
gehouden met de tegenstellingen die er bestaan tussen mannen (als 
maatschappelijke groep) en vrouwen (als maatschappelijke groep), laat 
staan dat er mogelijkheden in worden aangegeven om die tegenstel
lingen op te lossen. Ter rechtvaardiging hiervan is een apart hoofdstuk 
over patriarchaat en vrouwenbevrijding in het partijprogram in het voor
uitzicht gesteld. Maar, hoe zinvol het ook is om - gezien het ontbreken 
van een complete socialistisch-feministische analyse - speciaal 
aandacht te schenken aan de onderdrukking van vrouwen en de taak 
van de CPN bij het opheffen daarvan, uiteindelijk gaat het er om de 
strijd voor de bevrijding van de vrouw te integreren in de strategie van 
de linkse beweging als geheel. 4) 
Na tien jaar feminisme mag als bekend worden verondersteld dat de 
maatschappij waarin wij leven gekenmerkt wordt door zowel klasse- als 
patriarchale onderdrukking. Om die maatschappij te begrijpen en op een 
voor iedereen zinvolle manier te veranderen is het dus nodig zowel de 
kapitalistische klassenstructuur als de sexuele onderdrukkingsstructuren 
en de relatie tussen beide te analyseren. 
Een strategie van links voor het veranderen van deze maatschappij moet 
gericht zijn op het afschaffen van zowel kapitalisme als patriarchaat. 
Zolang dat niet gebeurt kan men wel spreken over 'een Nederlandse' of 
'een democratische weg naar het socialisme', maar dan blijft het vààr 
alles een 'ventweg' 5) die naar een 'vent-socialisme' leidt. 

In dit artikel wil ik aangeven waarom een democratische weg naar het 
socialisme ook een feministische moet zijn en wat dat voor consequen
ties dient te hebben voor theorie en praktijk van links en dus ook voor 
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het op te stellen CPN-program voor een Nederlandse weg naar het 
socialisme. 

COALITIE 

Het belangrijkste inzicht dat mijns inziens in de Schets ontwikkeld wordt 
is het procesmatige karakter van de weg naar het socialisme èn het feit 
dat het socialisme zijn gestalte juist zal krijgen door de veelvuldige 
democratische strijd. 
De overgang naar het socialisme wordt niet langer gezien als een enkel
voudige breuk, waarbij één produktiestelsel aan z'n eind komt en ver
vangen wordt door een ander, maar als een verandering in het geheel 
der maatschappelijke verhoudingen waarvan de produktieverhoudingen 
onderdeel uitmaken. 
Uit deze benadering vloeit de noodzaak voort van het tot stand brengen 
van een brede, maatschappelijke coalitie van verschillende, elkaar vaak 
ook bestrijdende groepen, organisaties en partijen die, elk op grond van 
hun eigen belangen en opvattingen een vernieuwing van de 
maatschappij in socialistische zin nastreven. Zo'n coalitie moet niet uit
gaan van een optelsom van allerlei 'deelbelangen' (vrouwenbelangen, 
vakbondsbelangen, milieubelangen, etc.). Ze moet uitgaan van een visie 
op socialisme die - op grond van reële maatschappelijke voorwaarden 
- niet alleen socialisatie van de produktiemiddelen en democratisering 
van de politieke besfuitvorming omvat maar ook de opheffing van alle 
onderdrukkingsverhoudingen. Voorwaarde daarvoor is uiteraard dat 
bestaande onderdrukkingsverhoudingen ook erkend en geanalyseerd 
worden. In de Schets gebeurt dat niet systematisch. Daarin komt 
slechts opheffing van 'de uitbuiting van de ene mens door de ander' als 
doelstelling van het socialisme naar voren terwijl het begrip onder
drukking ontbreekt. Door het begrip onderdrukking te elimineren wordt 
het moeilijk om één van de centrale vormen ervan, namelijk sexe-onder
drukking, een plaats te geven in analysebegrippen en programvoor
stellen. Als in een partijprogram die onderdrukkingsverhoudingen niet 
systematisch worden gethematiseerd is het ook onmogelijk om 
vrouwenonderdrukking als integraal onderdeel van de program-discussie 
over staat en democratie te bespreken. Dat kan dan alleen nog maar in 
de vorm van 'aanvullingen' en 'toevoegingen'. Hierdoor wordt sterk de 
indruk gewekt dat men het bestaan van vrouwenonderdrukking 
ontkent. 

ONGELUKKIG HUWELIJK 

Het ontkennen van sexentegenstelling, die weliswaar ingebed zijn in of 
vervlochten met de kapitalistische produktieverhoudingen maar daartoe 
niet reduceerbaar zijn, is geen toevallige tekortkoming van de Schets. 
De oorzaak ervan ligt in wat door sommige feministen wel wordt aange
duid als het ongelukkige huwelijk tussen marxisme en 6), feminisme de 
ongelijkwaardige verhouding tussen beide. 
Door de eenzijdige nadruk die de marxistische theorie lange tijd legde 
op het veranderen van de economische verhoudingen als (in laatste 
instantie) alles bepalende factor werd de feministische strijd (primair 
gericht tegen mannen en niet tegen het kapitaal) niet serieus genomen. 
Strijd van vrouwen werd volledig ondergeschikt gemaakt aan de 
klassenstrijd of als dat niet lukte, veroordeeld als een poging de 
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arbeidersklasse te verdelen. Vrouwen werden geacht achter de strijd 
van de mannen tegen de kapitalistische produktieverhoudingen te staan 
omdat die strijd de enige voorwaarde zou zijn voor hun eigen bevrijding. 
Hierbij werd volstrekt voorbijgegaan aan de werkelijke oorzaken van 
vrouwenonderdrukking, aan de arbeidsdeling tussen de sexen en de 
gevolgen daarvan voor zowel de manier waarop de produktie als de 
reproduktie in deze maatschappij is georganiseerd. Op basis van 
dergelijke opvattingen is een vruchtbare verhouding tussen socialisme 
en feminisme onmogelijk. Om die verhouding wel te laten slagen - wat 
noodzakelijk is als men inderdaad een socialisme wil waarin alle vormen 
van onderdrukking kunnen worden opgeheven - dan moet links de 
eigen opvattingen ten aanzien van de positie van vrouwen aan een 
kritiek onderwerpen. Daarnaast is het nodig de door het feminisme 
ontwikkelde inzichten over grondslagen en vormen van vrouwenonder
drukking te verwerken. Pas dan zal het mogelijk zijn om het huidige 
machtssysteem dat gebaseerd is op zowel patriarchaat als kapitalisme te 
onderzoeken en te komen tot een maatschappij-analyse waarin de 
marxistische en feministische analyse werkelijk geïntegreerd zijn. 

HET MARXISME IS SEXEBLIND 

Kort samengevat bestaat de kritiek die vanuit de feministische hoek op 
het marxisme ontwikkeld wordt eruit dat het marxisme zich tot dusver 
voornamelijk bezighoudt met de produktieverhoudingen. Op het punt 
van de reproduktieverhoudingen, het terrein waartoe vrouwen als 
gevolg van de patriarchale arbeidsdeling zijn teruggedrongen, is het 
marxisme sterk onderontwikkeld. Er is wel een marxistische visie op de 
reorganisatie van de produktie, maar niet op die van de reproduktie. 
Vaak wordt er nog vanuit gegaan dat bij een verandering van de 
produktieverhoudingen de reproduktieverhoudingen 'vanzelf wel 
meeveranderen'. Dit zou impliceren dat socialisatie van de produktie
middelen automatisch ook de bevrijding van de vrouw betekent. De 
praktijk in de socialistische landen toont echter aan dat dit een 
misvatting is. Socialisatie van de produktiemiddelen garandeert op geen 
enkele manier dat ook de arbeidsdeling naar sexe en daarmee de 
patriarchale onderdrukking wordt opgeheven. 7) De marxistische 
theorie heeft wel aanzetten gegeven tot een analyse van de wederzijdse 
verhouding tussen produktie en reproduktie, tussen 'maatschappij' en 
'gezin', 'openbare' en 'privé-sfeer', maar deze niet verder uitgewerkt. Zo 
schreef Engels in de inleiding op zijn boek 'De Oorsprong van het gezin, 
van de particuliere eigendom en van de staat' dat de economische 
produktie en de reproduktie beide bepalend zijn voor de omstandig
heden waaronder mensen in een bepaalde historische periode leven. 
'Volgens de materialistische opvatting is het in de geschiedenis in 
laatste instantie beslissende moment de produktie en reproduktie van 
het onmiddellijke leven. Deze draagt echter zelf weer een dubbel 
karakter. Enerzijds de voortbrenging van de middelen van bestaan, van 
voedingsmiddelen, kleding, woning en daarvoor nodige werktuigen, 
anderzijds de voortbrenging van de mensen zelf, de voortplanting van 
de soort. De maatschappelijke instellingen waaronder de mensen van 
een bepaald historisch tijdperk en van een bepaald land leven worden 
bepaald door beide soorten van produktie: enerzijds door de trap van 
ontwikkeling van de arbeid, anderzijds door die van het gezin', 8) aldus 
Engels die vervolgens in zijn analyse deze stelling weer helemaal loslaat. 
Ook marxisten na hem hebben dat gedaan. Het gezin, de privésfeer is 
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voornamelijk bestudeerd als een gevolg en een afspiegeling van de 
klassenmaatschappij. Dat het gezin, de 'privésfeer', door z'n patriar
chale karakter en patriarchale ideologie de maatschappij ook mee 
structureert werd niet erkend, laat staan dat de strijd die er in die 
privésfeer gevoerd wordt en die zich vaak manifesteert als een indivi
duele strijd van vrouwen tegen (hun) mannen als een maatschappelijke 
en democratische strijd werd erkend. 
Het leven van vrouwen speelt zich als een gevolg van de patriarchale 
arbeidsdeling voornamelijk af in de individuele reproduktiesfeer en de 
wijze waarop die reproduktie geanalyseerd of beter gezegd niet geanaly
seerd is heeft geleid tot de marginalisering van het feminisme in de 
marxistische theorie. 
In de marxistische theorie en in de arbeidersbeweging heeft het femi
nisme nooit bestaan. Gesproken werd slechts over 'het vrouwenvraag
stuk' en in veel gevallen gebeurt dat nog steeds. 9) Het verschil tussen 
een feministische analyse en een analyse van 'het vrouwenvraagstuk' is 
dat de eerste zich bezighoudt met de oorzaken van de mannelijke 
overheersing van vrouwen en de opheffing daarvan terwijl de meeste 
marxistische analyses van het vrouwenvraagstuk uitsluitend de 
verhouding van vrouwen ten opzichte van het economische systeem, 
zonder de verhouding van vrouwen tot mannen, omvatten. Vrouwen
onderdrukking wordt toegeschreven aan de plaats (of het ontbreken 
daarvan) in de produktie. Door vrouwen slechts te beschouwen als een 
deel van de werkende klasse wordt de relatie die vrouwen tot mannen 
hebben voortdurend ondergeschikt gemaakt aan de verhouding van 
werkers ten opzichte van het kapitaal. 
Marxististen als Marx, Engels, Bebel en Lenin waren nog van mening 
dat vrouwen als gevolg van het kapitalisme allemaal in het produktie
proces terecht zouden komen. Het kapitalisme zou een einde maken 
aan de patriarchale arbeidsdeling naar sexe. Engels bijvoorbeeld vond 
niet alleen dat de deelname van vrouwen aan de produktie de sleutel 
tot haar emancipatie zou zijn, maar koppelde daaraan de verwachting 
dat het kapitalisme een eind zou maken aan sexeverschillen. Het 
kapitalisme zou alle werkers gelijk behandelen, vrouwen zouden 
economisch onafhankelijk worden en op het zelfde niveau meewerken 
aan het welslagen van de socialistische revolutie. Na de revolutie, als 
alle mensen tot de werkende klassen zouden behoren en de particuliere 
eigendom (volgens Engels de oorzaak van de onderdrukking van 
vrouwen) zou zijn afgeschaft, zouden vrouwen zowel bevrijd zijn van 
het kapitaal als van de mannenoverheersing. Vanuit die analyse heeft 
het marxisme uiteraard nooit een antwoord kunnen geven op de vraag 
wat mélnnen tot onderdrukkers maakt en waarom vrouwen op grond 
van hun vrouw-zijn onderdrukt worden. De vraag is overigens of het 
desondanks toch vasthouden aan zo'n analyse niet samenhangt met het 
feit dat mannen (als sexe) belang hebben (of in ieder geval menen te 
hebben) bij de voortdurende onderdrukking van vrouwen (als sexe). Het 
kapitalisme heeft niet, zoals was verondersteld, het patriarchaat 
opgeheven en het afschaffen van kapitalisme en particuliere eigendom 
niet automatisch de vrouw bevrijd. Toch is de marxistische analyse op 
dit punt nooit wezenlijk gewijzigd. Welsiwaar treden er de laatste tien 
jaar veranderingen op in het klassieke model maar dit gebeurt nog 
voornamelijk in de vorm van aanvullingen. Een simpele aanvulling, zo is 
gebleken, is echter ontoereikend. Het gaat om het maken van.nieuwe 
analyses. Een probleem dat zich daarbij onmiddellijk voordoet is dat de 
categoriën van de marxistische analyse (zoals klasse, arbeids-reserve-
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leger, loonarbeider) weliswaar de klassenonderdrukking verklaren maar 
geen antwoord geven op de vraag waarom vrouwen in en buiten het 
gezin door mannen onderdrukt worden en waarom dat bijvoorbeeld niet 
precies andersom is. De marxistische categoriën kunnen dat niet omdat 
ze sexeblind zijn en de marxistische analyse van het 'vrouwenvraagstuk' 
heeft altijd deze fundamentele tekortkoming gehad. 

PATRIARCHAAT 

Om te komen tot een adequate maatschappij-analyse en daarmee tot 
een strategie gericht op het omverwerpen van zowel kapitalisme als 
patriarchaat is het in de eerste plaats nodig om af te rekenen met de 
wijze waarop het marxisme feministische kwesties marginaliseert en 
ondergeschikt maakt aan de klassenstrijd. De theorie van het patriar
chaat moet verder worden uitgewerkt op basis van de erkenning dat er 
een verschil bestaat tussen kapitalistische uitbuiting en sexistische 
onderdrukking en dat deze niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Voor zo'n analyse kan worden aangeknoopt bij de door feministen reeds 
ontwikkelde analyses van het patriarchaat. 
Het concept patriarchaat is door de feministische beweging ontwikkeld 
om het systeem dat ten grondslag ligt aan de onderdrukking van 
vrouwen en daarmee de verschillende specifieke vormen waarin die on
derdrukking zich manifesteert te analyseren. 11) De theorie van het 
patriarchaat is niet nieuw en heeft bovendien voor de verschillende stro
mingen binnen het feminisme uiteenlopende betekenissen. In de 
discussie over de relatie tussen socialisme en feminisme die de laatste 
tijd vooral door Britse en Amerikaanse feministen gevoerd wordt 
definieert men patriarchaat in het algemeen als een geheel van 
maatschappelijke verhoudingen die een materiële basis hebben en waarin 
sprake is van een hiërarchie én een solidariteit onder mannen die hen in 
staat stelt vrouwen te overheersen. De materiële basis van het 
patriarchaat is de manlijke controle over de produktiecapaciteit van 
vrouwen en daarmee over haar hele persoon. Mannen oefenen die 
controle uit door vrouwen de beschikking over een aantal essentiële 
revenubronnen te ontzeggen en ze daarmee te dwingen een afhankelijk
heidsrelatie aan te gaan met mannen in de vorm van het monogame, 
heterosexuele huwelijk. Die afhankelijkheidsrelatie waarvoor een voor
waarde ook is dat vrouwen het recht op haar eigen sexualiteit ontnomen 
wordt bevestigt en reproduceert op zijn beurt weer de arbeidsdeling 
tussen de sexen. Het monogame, hetero-sexuele huwelijk stelt mannen 
in staat vrouwen tot persoonlijke dienstverlening op zowel huishoudelijk 
als sexueel gebied te dwingen en de opvoeding van hun kinderen te 
verzekeren. 

Zogoed als een klassenmaatschappij zichzelf moet reproduceren moet 
ook een patriarchale maatschappij dat. Dit gebeurt op verschillende 
manieren, zowel binnens- als buitenshuis waarbij opvoeding, 
conditionering, socialisatie, ideologie, etc. zorg dragen voor de instand
houding van het patriarchaat en het continueren van de strikte arbeids
deling tussen de sexen. Hoewel het theoretisch gezien niet noodzakelijk 
is dat die arbeidsdeling (een maatschappelijk en geen biologisch feit 
dat we in alle ons bekende maatschappijen aantreffen) ongelijkheid 
tussen de sexen impliceert, brengt deze arbeidsdeling overal een onder
waardering van vrouwelijke arbeid met zich mee. 
De arbeidsdeling op grond van sexe, die zich uit in het niet verrichten 
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van huishoudelijk werk door mannen en in een discriminatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt maar die zich ook psychologisch manifes
teert, is de materiële basis van de mannenoverheersing in deze 
maatschappij. 

INTEGRATIE 

Feministische studies hebben veel nieuwe inzichten opgeleverd over het 
systematische karakter van de onderdrukking zoals die vrouwen iedere 
dag op alle mogelijke manieren treft: over het functioneren van het 
patriarchaat; de gevolgen van de arbeidsdeling en over de reproduktie. 
De beperking van veel van deze analyses is echter dat ze uitgaan van 
twee autonome systemen: klassen en sexen, maar niets zeggen over de 
relatie tussen beide, laat staan over de vraag hoe kapitalisme en patriar
chaat zich tot elkaar verhouden en elkaar wederzijds versterken. Om die 
samenhang te bestuderen en te komen tot een strategie die leidt naar 
een socialisme dat zowel zinvol is voor mannen als voor vrouwen is het 
feminisme te beperkt en het marxisme tot dusver ontoereikend. Tot op 
heden zijn de kapitalistische uitbuiting en de patriarchale onderdrukking 
los van elkaar bestudeerd. Pogingen om de marxistische en de feminis
tische analyses met elkaar te verbinden waren tot nu toe 
onbevredigend. Het is dan ook niet eenvoudig om een integratie van 
beide tot stand te brengen. Juist omdat het om een systematische inte
gratie gaat en niet om het simpelweg toevoegen van een aantal feminis
tische inzichten aan de marxistische theorie zonder deze ingrijpend te 
veranderen, moeten bestaande begrippenkaders worden gereviseerd. 
Het zal nodig zijn nieuwe categoriën te ontwikkelen, waarmee zowel 
kapitalisme als patriarchaat en ook het verband daartussen ontrafeld 
kan worden. 

SEXISME 

Dat dit tot nu toe onmogelijk was is niet alleen uit de marxistische 
theorie te verklaren maar evenzeer uit het sexisme dat ook binnen de 
arbeidersbeweging bestaat. Dit sexisme heeft altijd tot een ambivalente 
houding ten opzichte van het feminisme geleid, wat het best tot uiting 
komt in het bekende 'argument' dat feminisme de arbeidersbeweging 
zou verdelen. Voor het gemak werd (en wordt) daarbij over het hoofd 
gezien dat het niet het feminisme, gericht op het opheffen van de 
onderdrukking van vrouwen, maar het sexisme is dat de 
arbeidersbeweging verdeelt. 
De achtergrond van het sexisme in de arbeidersbeweging verschilt niet 
van die van het sexisme in de maatschappij als geheel. Het toenemend 
feministische bewustzijn van vrouwen vormt zowel voor rechtse als 
voor linkse mannen vaak een persoonlijke bedreiging. Linkse organisa
ties profiteren bovendien vaak even hard van het werk dat door 
vrouwen gedaan wordt als welke andere instelling dan ook. Dat geldt 
zowel voor het werk in die organisaties zelf als - in nog sterkere mate 
- voor wat ze thuis doen om het hun mannen mogelijk te maken 
politiek actief te zijn. Vanuit die positie hebben mannen altijd de theorie 
gemonopoliseerd en pogingen ondernomen om vrouwen af te houden 
van feministische theorievorming en strijd. Op dit moment wordt die 
monopoliepositie van mannen aangetast. Vrouwen proberen eigen 
manieren van theorievorming te ontwikkelen in eigen organisaties, via 
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tijdschriften en seminars. Het doorbreken van die monopoliepositie van 
mannen op theoretisch gebied (maar evenzeer op het terrein van de 
politieke besluitvorming in de linkse beweging) is onderdeel van de strijd 
tegen het bestaande sexisme. Dat sexisme maakt de strijd voor een 
socialisme dat gericht is op de afschaffing van alle vormen van onder
drukking en op een volledige ontplooiing van de democratie voor veel 
vrouwen ongeloofwaardig. 
Voorwaarde voor het tot stand brengen van een socialisme waarin het 
patriarchaat vernietigd kan worden - het enige socialisme dat ook 
zinvol is voor vrouwen - is dat het bestaan van sexentegenstellingen 
en de noodzaak van feministische strijd daartegen door de linkse 
beweging erkend wordt. Dat is een eis die overigens direct het 
functioneren van de democratie nu en tijdens het socialisme raakt. 12) 
Het gaat daarbij immers om de erkenning dat, hoewel mannen en 
vrouwen een gemeenschappelijk belang hebben bij de omverwerping 
van het kapitalisme er daarnaast groeps (sexen) belangen blijven. Het 
socialisme waarnaar gestreefd wordt heeft niet voor iedereen dezelfde 
inhoud. Om een socialisme tot stand te brengen dat even zinvol is 
voor mannen als voor vrouwen (en waarin dus de sexentegenstellingen 
worden opgeheven) is het nodig dat mannen de privileges die ze 
hebben opgeven. En het is nog maar de vraag of ze dat vrijwillig zullen 
doen op het moment dat de produktiemiddelen gesocialiseerd zijn. 
Mannen hebben - door hun positie in het patriarchaat - nu eenmaal 
meer te verliezen dan hun ketenen. 
Voor het opheffen van de onderdrukking van vrouwen die - naar steeds 
meer mannen inzien - ook in het belang van mannen is en in dat van de 
maatschappij als geheel, is feministische strijd nodig. Het is een kwest!e 
van democratie en pluriformiteit dat die strijd ruimte krijgt, nu en zonod1g 
ook in een maatschappij waar de produktiemiddelen al gesocialiseerd 
zijn. Hoe die democratie in de overgangsfase naar het socialisme 
functioneert is een maatstaf voor de ontwikkeling van het socialisme zelf. 
Het erkennen van de tot op heden bestaande belangentegenstellingen 
tus:;en mannen en vrouwen en de wil om die - in het belang van de 
hele maatschappij - op te heffen moet daarom tot uitdrukking komen 
in het programma van de CPN. 13) 

ELSBETH ETTY 
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* 1. De CPN en de democratie, Schets ter voorbereiding van een hoofdstuk van het 
partijprogram voor een Nederlandse weg naar het socialisme (Politiek en Cultuur, 
1979/39/4 p. 176-186). De titel 'Een Nederlandse weg naar het socialisme' is overigens 
niet zo gelukkig. Hij suggereert dat er slechts sprake is van één socialisme dat langs 
verschillende wegen bereikt kan worden. Om die suggestie te vermijden zou 'een 
democratische weg naar een Nederlands socialisme' beter zijn. 

* 2. Hierbij denkt ik vooral aan discussies met vrouwen uit de IPSO-groepen die zich 
met feminisme bezighouden en aan het IPSO-feminisme-seminar van 15/16 december 
1979 in Amsterdam. 

* 3. Zie hiervoor: IPSO, Stellingen over democratie en socialisme, Amsterdam, maart 
1980. Hierin staat ondermeer: 'Het bestaan van een politieke democratie die het kader 
vormt waarin de politieke pluriformiteit tot uiting komt is essentieel voor het proces 
van maatschappelijke menings- en besluitvorming, gezien vanuit progressieve doelstel
lingen. Politieke pluriformiteit kan daarbij niet worden gereduceerd tot een vertegen
woordiging op het niveau van de politiek van verschillende deelbelangen [bijv. 
vakbondsbelangen, consumentenbelangen, vrouwenbelangen]. Deze meer corporatis
tische benadering leidt tot een depolitisering. Zo kan de feministische doelstelling, 
gericht op de bevrijding van de vrouw, niet gepast worden in 'de belangen van de 
vrouw', aangezien deze verbonden is met politieke en culturele opvattingen over de 
maatschappij als geheel en over de aard van het socialisme.' 

* 4. Voor alle duidelijkheid: deze opvatting impliceert geenszinds dat autonome 
vrouwenorganisaties overbodig zijn of zouden worden of dat de arbeidersbeweging 
deze zou moeten 'overnemen'. 

* 5. Bedoeld wordt een weg voor mannen alleen. Letterlijk betekent ventweg een van 
de rijbanen gescheiden verkeersstrook langs de huizen, niet dienend voor snelverkeer. 
Een secundaire weg dus. 

* 6. Zie hiervoor: Heidi I. Hartmann, The unhappy marriage of marxism and feminism: 
towards a more progressive union (Capital & Class 1977/8). Hartmann vergelijkt de 
relatie tussen marxisme en feminisme met het huwelijk volgens de Engels wet: 
marxisme en feminisme zijn één, en dat ene is marxisme. De vergelijking met een 
ongelukkig huwelijk is overgenomen door Verenica Beechey in haar artikel on 
patriachy !Feminist Review, 1973/3). 

* 7. Socialisatie van de produktiemiddelen, het afschaffen van de kapitalistische 
economie betekent niet noodzakelijkerwijs de opheffing van de patriarchale arbeids
deling tussen mannen en vrouwen. Ook in landen waar de produktiemiddelen gesocia
liseerd zijn, zoals China, Cuba en de Sowjet-Unie is de arbeidsdeling naar sexe niet 
opgeheven. Hoewel de positie van vrouwen in deze landen wezenlijk verbeterd is 
worden vrouwen er nog steeds onderdrukt. Die onderdrukking vindt zowel op het 
terrein van de produktie als - en met name - op dat van de reproduktie plaats. 

8. Friedrich Engels, De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van 
de staat, (Pegasus) Amsterdam p. 7-8. Hoewel deze uitspraak herhaaldelijk in socialis
tisch-feministische teksten wordt aangehaald vanwege de beslissende rol die Engels 
erin aan de reproduktie toekent, bestaat er ook kritiek op. Deze richt zich hoofdzakelijk 
op de zinsnede ' ... enerzijds door de trap van ontwikkeling van de arbeid, anderzijds 
door die van het gezin'. Deze stelling impliceert dat arbeid die in het gezin wordt 
verricht niet als arbeid beschouwd wordt. 

* 9. In de resoluties die zijn aangenomen op het 27ste congres van de CPN, wordt 
echter wel de term 'vrouwenbevrijdingsstrijd' gebruikt.' Het hanteren van die term is op 
zichzelf een erkenning van het feminisme dat de bevrijding van de vrouw tot doelstel
ling heeft. Voorheen werd slechts het begrip 'vrouwenstrijd' gebruikt. Het verschil 
tussen beide termen is dat de eerste gebruikt wordt om te laten zien dat vrouwen als 
sexe onderdrukt worden en zich ook als zodanig moeten bevrijden, terwijl 'vrouwen
strijd' die betekenis niet expliciet heeft. 

* 10. Heidi I. Hartmann, The unhappy marriage of marxism and feminism: towards a 
more progresslve union (Capital & Class, 1979/8) p. 7-8. 
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• 11. In haar artikel On Patriarchy stelt Veronica Beechey dat het concept van het 
patriarchaat politiek gezien door feministen gehanteerd is bij het zoeken naar een 
verklaring voor de gevoelens van onderdrukking, vanuit de wens om gevoelens van 
verzet om te zetten in een politieke praktijk en theorie. Theoretisch is het concept van 
het patriarchaat gebruikt om de vraag naar de werkelijke basis van de onderdrukking 
van vrouwen te stellen en de bijzondere vormen waarin deze zich voordoet te 
analyseren. 

• 12. Hierbij doel ik niet alleen op het belang van autonome organisaties van y_rouwen 
die, evenals andere autonome bewegingen aan de basis (vgl. de vakbèweging, de 
studentenbeweging) een noodzakelijke voorwaarde blijven voor een democratische 
menings- en besluitvorming, maar ook op de mogelijkheid voor vrouwen om binnen de 
bestaande politieke partijen te functioneren. Binnen die partijen moeten vrouwen de 
mogelijkheid hebben om voor hun belangen als vrouwen op te komen en die belangen 
gezamenlijk te formuleren. 

• 13. Zie voor een meer gedetailleerde kritiek op het ontwerp van een eerste 
hoofdstuk van dat program de tekst 'Vrouwenbevrijding en democratie' die ik schreef 
voor het IPSO·seminar 'Staat en Democratie' en die is opgenomen in het door het IPSO 
uitgebrachte verslag daarvan: 'Het Democratie-debat en de Nederlandse weg naar het 
socialisme' (IPSO), Amsterdam 1980 p. 50-56. 
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OVER DE BEGINSELPROGRAMDISCUSSIE VAN 1943-1946 EN 1952 
IN DE CPN 

Het is opmerkelijk, dat in de discussie over een nieuw 
beginselprogram historische beschouwingen nagenoeg 
ontbreken. De bewering dat marxisten altijd de verbinding 
zoeken tussen het theoretische en historisch concrete is 
kennelijk niet het intrappen van een open deur. De CPN 
dient zich bij het opstellen van een nieuw program 
rekenschap te geven van de historische ontwikkeling van 
haar strategie. Wat is de kracht en de zwakte van vorige 
actie-, eisen- en beginselprogramma's geweest in de 
concrete historische situatie. Hier ligt een taak voor 
onderzoek, dat niet minder kan zijn dan onderzoek naar de 
geschiedenis van de partij in haar totaliteit. Kennis en 
inzicht in de partijgeschiedenis zal tenminste een referen
tiekader moeten verschaffen voor onderzoek naar de 
ontwikkeling van het beginselprogram. Dit vereist bekend
heid met de verhoudingen binnen de internationale 
communistische beweging. Want juist op het vlak van 
beginselen zijn de internationale banden de langste tijd in 
de geschiedenis van de CPN zeer bepalend, zo niet domi
nant geweest. Hoe verhoudt zich hierin het nationale 
eigene ten opzichte van het internationale noodzakerlijk
wijs meer algemene? Bij het IPSO onderzoekt een groep 
geschiedenisstudenten en andere historisch geïnteresseer
den de geschiedenis van de CPN. Het eerste dat daarbij 
opvalt is, dat er slechts een vraag en fragmentarisch beeld 
van de partijgeschiednis bestaat, de bestaande literatuur in 
aanmerking genomen. Ik wil me hier beperken tot de 
keren dat het beginselprogram expliciet ter discussie heeft 
gestaan, dat is in de jaren 1943-1946 en in 1952 geweest. 

NA DE OMSLAG 

De programdiscussie van 1943 komt tot uitdrukking in de bijdrage van 
Jan Postma aan de brochure 'Om Neêrlands Toekomst', die op zichzelf 
het produkt is van de in het verzet gegroeide samenwerking tussen 
mensen van verschillende politieke richting. De nieuwe lijn vanaf 1943 
moet niet in de eerste plaats gezocht worden in de nieuwe leiding, 1) 
maar in het feit dat de slag bij Stalingrad de omslag in de oorlog brengt. 
Daardoor komt de vraag aan de orde: Wat te doen na de bevrijding? De 
opheffing van de Communistische Internationale in 1943 stimuleert 
communisten om in samenwerking met anderen nationale oplossingen 
te zoeken. Deze nationale autonome politiek neemt niet weg dat de 
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Sowjet-Unie - die tijdens de oorlog in brede kring respect verwerft -
haar leidende positie houdt. Zij blijft het traditionele centrum van de 
internationale communistische beweging. Er is dus geen sprake van 
vacuüm na het opheffen van de Communistische Internationale. In 1947 
wordt de Cominform opgericht, de banden daarmee zijn beslist niet 
minder sterk dan met de Communistische Internationale. De onvoor
waardelijke solidariteit met de Sowjet-Unie neemt in Postma's artikel 
een belangrijke plaats in, maar de Russische weg naar het socialisme 
wordt niet langer als alleen zaligmakend beschouwd. De bijdrage in 'Om 
Neêrlands Toekomst' geeft blijk van illusies over de overlevingskansen 
van een nationale eenheid ná de oorlog. Dit speelde communisten 
parten bij hun streven naar eenheid in de vakbeweging. Maar de 
eenheidsvakbeweging heeft tenminste bij haar oprichting een reëele 
basis. Bij de pogingen om te komen tot één arbeiderspartij treden deze 
illusies het scherpst aan de dag, zoals rond de bevrijding nog zal blijken. 
In illusies hebben communisten geen monopolie ... Maar zij zijn bereid 
om voor de eenheid heel ver te gaan. In 'Om Neêrlands Toekomst' staat 
nog heel voorzichting: 'De CPN (zal) na de bevrijding, het vraagstuk der 
partijvorming en partijgroepering in Nederland onder het oog zien.' 2) 
Dat is inderdaad gebeurd, zoals we nog zul~n zien tot ieders 
ontevredenheid. Dit artikel - dat niet de status heeft van een (ontwerp) 
beginselprogram - gaat ervan uit dat de tegenstellingen van het 
kapitalisme internationale crises verscherpen en oorlogen om invloed
sferen veroorzaken. Tegenover het front van het kapitaal vormt zich het 
front van de arbeid, dat een einde maakt aan het privaatbezit van de 
produktiemiddelen. 
Postma's artikel is niet bedoeld als een blauwdruk waarmee het 
socialisme te bereiken is. Allereerst gaat het om in nationale samen
werking de staatkundige verhoudingen van vóór de bezetting te 
herstellen. 'Direct na de bevrijding moet het gezag in handen komen 
van hen, die het vóór 10 mei 1940 in handen hadden'. Aangevuld met 
personen 'die tijdens de bezetting door karakter en inzicht hebben 
getoond, het vertrouwen van ons volk waard te zijn.' 3) Men moet deze 
opvatting binnen de context van het hele program zien; de communisten 
zoeken aansluiting bij de wil tot verandering, die dan in brede kring leeft. 
Postma kritiseert het vooroorlogse parlementaire systeem. Dit systeem 
voldoet niet vanwege: 

De verstrengeling van het grootkapitaal met politici, hoge ambtena
ren, de pers, etc.; 
De direct gekozen Tweede Kamer wordt gedwarsboomd door de 
indirect gekozen Eerste Kamer, het parlementaire werk ontaardt in 
nutteloos gepraat, de vertegenwoordiger kan niet ter verantwoor
ding worden geroepen door de vertegenwoordigden. 

Dat alles vormt de oorzaak waarom de kiezer geen grotere belangstel
ling heeft voor de politiek, dan het invullen van het stemformulier. 
Wanneer de problemen zo gesteld zijn, liggen de oplossingen voor de 
hand: 

Maak een einde aan de invloed van het grootkapitaal en bevorder de 
openbare discussie onder de bevolking; 
Schaf de Eerste Kamer af en maak de vertegenwoordiger door de 
vertegenwoordigden afzetbaar. 

De kroon is een historische realiteit, waarvan de betekenis zal afnemen 
naarmate het democratisch besef groeit. De communisten zijn voor
stander van een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid en gelijkberech
tiging van de vrouw, ook binnen het gezin. De economische politiek is 
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gericht op de invoering van een socialistische planeconomie, waarvan 
niet de winst maar de maatschappelijke behoefte doel der produktie is. 
Daarvoor moeten grote bedrijven genationaliseerd en kleine in vrijwillige 
coöperaties worden geassocieerd. 'Wij staan alle maatregelen voor, 
die het economische leven brengen onder controle van de werkende 
bevolking, die dus voeren tot democratie, ook op economisch gebied. 
In het bijzonder achten wij daartoe openbare staatscontrole op het 
bankwezen, op de loon- en prijspolitiek en op den buitenlandsehen 
handel direct noodzakelijk, opdat ons volk binnen de grenzen van het 
mogelijke zijn economisch lot in eigen hand kan nemen.' 4) 
Het artikel van Postma heeft een belangrijke rol gespeeld in de sinds 
1943 in de illegale partij en De Waarheid gevoerde discussie. 5) De 
Waarheid geeft in november 1944 het 'Volksprogram' uit. Van dit 
program zijn de eisen niet principieel onverenigbaar met het kapitalis
tisch karakter van de maatschappij. Het is gericht tegen ongebreidelde 
uitbuiting, rechteloosheid, kolonialisme en imperialistische oorlogs
politiek. Een consequente oplossing van de strijdigheden van dit systeem 
acht men pas later door het socialisme mogelijk. 6) 
De belangrijkste nieuwe elementen met betrekking tot staat en 
democratie zijn: 

Onmiddellijk herstel van de gemeenteraden en inschakeling van 
lokale volksorganisaties bij de uitvoering van gemeentetaken. Lokale 
verkiezingen kunnen nog vóór de totale bevrijding van Nederland 
gehouden worden, waarbij illegale groepen kandidaten stellen. 
Na de bevrijding moeten direct verkiezingen voor de Nationale Ver
gadering plaats vinden. De Nationale Vergadering moet na een jaar 
plaats maken voor het normaal gekozen parlement. De Nationale 
Vergadering dient het politieke bewustzijn van de massa te 
versterken en bepaald de door de regeing te volgen politiek. 
Eerste Kamer en Raad van State worden afgeschaft. Voor belang
rijke politieke besluiten is een volksreferendum nodig. Het Parlement 
krijgt uitvoerende taken door middel van door haar te benoemen 
commissies, die fungeren als een verbinding tussen parlement en 
regering. 

Dit Volksprogram is concreter en meer uitgewerkt dan de bijdrage van 
Po91:ma. Het bevat echter uitsluitend eisen voor de korte termijn, maar 
de verwezelijking daarvan is een stap op de weg naar het socialisme in 
Nederland. 

NA DE BEVRIJDING 

De sinds 1943 gevoerde programdiscussie kan de communisten niet 
behoeden voor de grote verwarring die de bevrijding in hun gelederen 
brengt. In korte spanne tijds gaat de partijleiding tegenstrijdige stand
punten innemen over fundamentele kwesties. De discussie van de 
illegaliteit wordt gekritiseerd. Volgens de Leiddraad voor de discussie op 
de Juli-conferentie trad in Postma's artikel bij het vraagstuk van de 
'vernieuwing der democratie' 'een vervlakking van de theoretische 
grondslagen van het Marxisme-Leninisme aan den dag. Er kwamen 
illusies op over een 'vreedzame' overgang naar het socialisme, waarbij 
sommige leidende pg. naar het standpunt van de vooroorlogse sociaal
democratie overhelden.' 7) Deze overtrokken kritiek vindt ongetwijfeld 
haar verklaring in de interne partijstrijd die onmiddellijk na de bevrijding 
ontbrandt. 8) De Leiddraad levert een interessante momentopname van 

63 



de programdiscussie, waarin de standpunten beginnen te verschuiven. 
Tegelijkertijd geeft ze een verantwoording van de sinds 10 mei 1940 
gevoerde politiek. De illegale partijleiding gaat er na de omslag vanuit, 
dat de nationale vrijheidsoorlog het karakter van een democratische 
revolutie draagt. De overwinning op het fascisme door de democra
tische krachten schept de politieke voorwaarden voor de strijd voor het 
socialisme. Daarom kan men in dat stadium geen socialistische eisen 
stellen, de communisten beperken zich dan tot de eis van nationalisatie 
van de grote industrie en banken en uitbreiding van de democratie. De 
illegale partijleiding stelt dan als meest nabijliggende taken: 
1. 'het scheppen van een eenheidspartij van communisten en socia

listen. 
2. het verzamelen van alle democratische en vooruitstrevende krachten 

in een politieke formatie, waarin de proletarische krachten hun zelf
standigheid zouden bewaren.' 9) 

Op 12 mei 1945 - de SDAP en andere partijen zijn dan nog niet herop
gericht - geeft het illegale partijbestuur een manifest uit waarin staat, 
dat de CPN niet zal terugkeren om plaats te maken voor een Volkspartij. 
die alle vooruitstrevenden verenigt. In de plaats van de illegale CPN 
treedt de 'Vereniging Vrienden van de Waarheid', die op basis van het 
Volksprogram een actieve rol moet gaan spelen in de vorming van de 
Volkspartij. 10) De Leiddraad kritiseert dat als een principiële fout en 
stelt aan de Juli-conferentie voor het 'Onmiddellijk weder in werking 
stellen der CPN'. 
In de internationale ontwikkelingen oriënteert de partij zich op de 
politiek van de Sowjet-Unie, zoals blijkt uit het overnemen van de 
hoofdpunten: 
1. Het reeds in de dertiger jaren in verval geraakte kapitalistische pro

duktiestelsel is verder ontwricht en voor onoplosbare problemen ge
plaatst; West-Europa gaat een diepgaande economische crisis 
tegemoet. 

In feite komt deze stelling erop neer, dat het kapitalisme zich niet meer 
kan herstellen. De partij houdt hier tot in de vijftiger jaren aan vast. 12) 
2. De samenwerking tussen de Sowjet-Unie, de Verenigde Staten en 

Groot-li3rittannië zal ook na de oorlog blijven bestaan. 
Deze stelling hangt samen met de hooggestemde verwachtingen van 
Stalin ten aanzien van Amerikaanse hulp bij de wederopbouw van de 
zwaar gehavende Sowjet-Unie. 13) 

Op het congres in januari 1946 staat de 'Beginselverklaring' op de 
agenda. De eerste naoorlogse verkiezingen, die nog moeten plaats
vinden, vervullen de partij met een groot optimisme. Paul de Groot 
houdt het congres voor, dat met 300.000 abonnees op De Waarheid 
de CPN de invloedrijkste partij van het land is. De partij heeft vóór de 
oorlog 10.000 leden bij 30.000 abonnees, nu kan de partij dus de 
100.000 leden halen. 14) 
De partij 'streeft naar de afschaffing van de dictatuur van het kapitaal 
en naar invoering van een staatsvorm, die de uitoefening van de macht 
door de arbeidersklasse verzekert, teneinde in bondgenootschap met de 
werkende boeren, de middenstand en de intellectuelen, de weerstand 
van de reactie te breken.' 15) De arbeidersklasse wordt gedefinieerd als: 
'een klasse van hoofd- en handarbeiders in de industrie, het transport
wezen en de landbouw'. 16) De communisten garanderen in hun 
beginselverklaring gewetensvrijheid en vrijheid van godsdienst, maar 
beloven strijd tegen de kapitalistische gedachtenwereld en het opportu-
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nisme in theorie en praktijk. De weg naar het socialisme in Nederland 
zal gaan via de uitbreiding van de democratie voor de werkende massa, 
terwijl ze als overgangsfase de dictatuur van het proletariaat heeft. Dat 
is rijkelijk vaag; elke concrete uitwerking ontbreekt. Op een aantal 
punten is de Beginselverklaring een achteruitgang bij Postma. over de 
verbetering van de parlementaire democratie zegt de beginselverklaring 
bijvoorbeeld niets en de gelijkberechtiging van de vrouw is gereduceerd 
tot sociaal-economische en juridische gelijkstelling. De Beginselverkla
ring - nog geen acht kleine pagina's van omvang - is geen echt 
beginselprogram; het draagt de sporen van grote haast. Beroofd van een 
groot deel van haar kaders en geplaatst voor een chaos in de organisatie 
door de grote toeloop van lezers en ongeschoolde leden, blijft de 
partijleiding weinig tijd om een diepgaande en brede discussie te organi
sèren over beginselen en een nieuw ontwerp. Vorige ontwerpen acht de 
partijleiding kennelijk ongeschikt. Afgezien van de korte termijn eisen, 
die door de ontwikkelingen achterhaald kunnen zijn, laat de afwijzing 
van voorgaande programma's zich (nog) niet logisch verklaren. Dit is 
zeker een onderwerp dat nader onderzoek verdient. 
De Groot roept de sociaal-democratie op dit congres op tot een verbond 
bij de verkiezingen. Over de sociaal-democratische leiding zegt hij: 'Wij 
sparen Schermerhom en Drees onze kritiek niet en bestrijden hen, 
waar het nodig is. Maar wij zien in de reactie in de vertegenwoordige·rs 
van het groot-kapitaal, de hoofdvijand. Alleen, door het voornaamste 
vuur op die hoofdvijand te richten en hem te verslaan, kan ook zijn 
invloed op de kleinburgerlijken en de sociaal-democratie worden be
streden en kunnen dezen gestuwd worden op de weg van de vooruit
gang.' 17) 

DE KOUDE OORLOG BREEKT UIT 

De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie ver
slechteren verder in 1946. 18) Dat brengt een verharding binnen 
nationale verhoudingen met zich mee; met name de verhouding tussen 
communisten en sociaal-democratie. 
Op de partijconferentie van november 1946 haalt De Groot een artikel 
in 'Nieuwe Tijden' aan, waarin de koude oorlog zich al aftekent. 
Volgens De Groot bereidt de Anglo-Amerikaanse reactie de bevolking 
ideologisch op oorlog tegen de Sowjet-Unie voor. Voor de com
munisten is de 'idyllische' periode voorbij - de leiding van de 
sociaal-democratie toonde zich ook weinig bevattelijk voor communis
tische avances - zij graven zich in voor de stellingenoorlog. De Groot 
zegt nu: 'hoewel de Partij van de Arbeid in haar wezen geen partij is van 
het groot-kapitaal. .. (is) zij toch de voornaamste steun... van de 
reactionaire politiek van het internationale groot-kapitaal. .. wij (moeten) 
de massa van de PvdA winnen voor een werkelijk linkse en demo
cratische politiek en daarvoor strijd voeren tegen de Vcrrinks en Van 
Goes van Naters.' 19) Het jaar 1947 brengt een verdere verscherping. 
De PvdA-leiding billijkt de omvangrijke militaire operaties tegen 
Indonesië en wordt een enthousiast voorstander van de Marshall-hulp. 
De in 1947 opgerichte Cominform duidde de sociaal-democratie als de 
'binnenlandse handlangers van het Amerikaanse imperialisme' aan. 20) 
Van het Marshall-plan verwachten de communisten een verregaande 
economische en politieke onderschikking aan de Verenigde Staten. 21) 
In grote lijnen ligt de politiek van de partij nu voor jaren vast. 
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BEGINSELPROGRAM EN KOUDE OORLOG 

Februari 1952 presenteert het dagelijks bestuur van de CPN het ont
werpbeginselprogram 'De weg naar socialistisch Nederland', waarin de 
hierboven aangegeven standpunten verder worden doorgetrokken. De 
Anglo-Amerikaanse mogendheden hebben een bewind, bestaand uit 
politieke handlangers van het grootkapitaal in het zadel geholpen 
'Verpersoonlijkt door Romme en Vorrink', dat 'zich slechts kan hand
haven dankzij de Amerikaanse bezettingsmacht.' 22) Het ontwerp gaat 
van de opvatting uit dat het Marshall-plan en het Noord-Atlantisch 
Verdrag de Verenigde Staten dictatoriale bevoegdheden verschaffen. 
Het zeer lage levenspeil zal nog dalen en de reactionaire regering zal ons 
land naar een fascistische dictatuur drijven. 
De PvdA-top heeft het tot het belangrijkste werktuig van het Ameri
kaanse imperialisme gebracht. Een Amerikaans imperialisme dat 
Nederland bezet houdt, uitplundert en dat de Derde Wereldoorlog voor
bereidt. Natuurlijk, het gevaar van een Derde Wereldoorlog is reëel, de 
verregaande volgzaamheid van de Nederlandse regering in die jaren 
wordt nu in brede kring erkend en de leiders van de PvdA en NVV hebben 
in anti-communistische hetzen voorop gelopen. Maar de koude oorlog 
heeft het beeld, dat communisten, de partij en eigenlijk de hele interna
tionale communistische beweging van de nationale en internationale 
werkelijkheid hebben, gedeformeerd. Bij politieke tegenstanders is áat 
niet minder geweest en de ondemocratische toestanden van deze perio
de zijn algemeen bekend. 23) Hoewel ze dan al ageert tegen de Duitse 
herbewapening in het kader van de NAVO, rekent de partij tegelijkertijd 
op hereniging van Duitsland op democratische en vredelievende basis, 
hetgeen gepaard zal gaan met de terugtrekking van Amerikaanse en 
andere bezettingstroepen uit West-Duitsland en Europa. Voor dit 
verbluffend optimisme binnen een toch zeer pessimistische beoordeling 
van een tijd die ook moeilijk en gevaarlijk is, heb ik op dit moment geen 
verklaring. Ook dit vraagt om nader onderzoek. 
Uitgaande van deze opvattingen roept de CPN op tot de nationale 
bevrijdingsstrijd tegen de Amerikaanse onderdrukkers en deze strijd is 
nauw verbonden met die voor het socialisme. Het ontwerp herhaalt de 
kritiek op de parlementaire democratie. Daar komt nu nog bij de uithol
ling door het overhevelen van beslissingsmacht naar de Verenigde 
Staten en supra-nationale organen, waarvan de kamerleden de 
instructies aanvaarden. 'Onder de huidige verhoudingen bestaat er in 
Nederland geen democratie, zelfs niet in de zin van parlementaire 
democratie.' 24) De communisten verdedigen de bestaande democra
tische rechten. het ontwerp houdt vast aan de dictatuur van het proleta
riaat, die via de 'Democratische Volksstaat' wordt bereikt. Wat is een 
'Democratische Volksstaan Het model is ontleend aan de staatsvorm 
die na de oorlog in Oost-Europa wordt ingevoerd. De 'Democratische 
Volksstaat' komt tot stand door het 'Nationale eenheidsfront'. Op het 
congres van 1952 zegt De Groot: 'Wij stellen ons de vorming van een 
nationaal eenheidstront ten doel, waarbij de overgrote meerderheid van 
het volk zich verenigt tegen die krachten, welke als collaborateurs van 
de buitenlandse overheerser optreden, de klieken van het grote 
financiële kapitaal en grootgrondbezit. De scheidslijn tussen die 
krachten en de massa van het volk loopt ook tegenwoordig reeds door 
alle burgerlijke partijen en de PvdA heen. Ons streven is erop gericht de 
volksmassa in de strijd voor de nationale zelfstandigheid en de 
democratie te brengen. Hoe meer deze strijd zich zal ontplooien des te 
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scherper zal de scheidingslijn ook in de schoot van die partijen getrok
ken worden, totdat uiteindelijk de met de vreemde overheersers 
heulende klieken en leiders worden afgestoten. Dan zullen de 
voorwaarden geschapen zijn voor samenwerking van onze partij met 
andere partijen in de vorm van een coalitie, die de grondslag vormt voor 
een volksregering.' 25) Op deze wijze moet de eenheid tot stand 
worden gebracht. Van onderop tegen de leidingen van andere partijen. 
In de 'Democratische Volksstaat' zal deze samenwerking worden voort
gezet, waarbij men streeft naar één arbeiderspartij naar het voorbeeld 
van de 'Bolsjewistische partij van de Sowjet-Unie'. Hoe zien de 
communisten staat en democratie in de Democratische Volksstaat? De 
rechten van de grondwet worden uitgebreid. De vrouw zal in wettelijk 
en maatschappelijk opzicht de gelijke zijn van de man. Het vorstenhuis 
kan het ambt van staatshoofd blijven bekleden. De Staten Generaal is 
de hoogste macht, haar leden zijn door de kiezers afzetbaar, zij 
benoemt de ministers. De lagere overheden, rechterlijke macht en 
politie zijn gedemocratiseerd. De burgers nemen onbezoldigd deel aan 
bestuur en de openbare kritiek wordt bevorderd. De koloniën krijgen de 
onafhankelijkheid. Nederland gaat uit de NAVO en over naar het 
socialistische kamp (het Warschau-pact bestaat nog niet). De 
Democratische Volksstaat nationaliseert de grote bedrijven en banken. In 
elk bedrijf stellen de werkers hun eigen plan op als onderdeel van het 
landelijk plan. Het onteigende grootgrondbezit komt in een Nationaal 
Bodemfonds waaruit landarbeiders grond in vruchtgebruik krijgen. De 
kleine bedrijven verenigen zich vrijwillig in coöperaties en er komen 
grote staatslandbouwbedrijven. Uitvoering van de sociale wetten zal bij 
de vakbeweging liggen. 
Hoewel het ontwerp herhaaldelijk naar Oosteuropese voorbeelden 
verwijst, benadrukt het tegelijkertijd de invulling van het model van de 
Democratische Volksstaat in overeenstemming met Nederlandse 
verhoudingen. De CPN heeft zich inmiddels ver van dit ontwerp uit 1952 
verwijderd. Over een hele reeks hier aangehaalde vraagstukken zijn de 
Nederlandse communisten anders gaan denken. De verandering van 
standpunten moet overigens snel zijn ingetreden, want het ontwerp is 
altijd ontwerp gebleven. 

KANTTEKENINGEN 

Eerder dan conclusies is hier de fomuiaring van een vraagstelling voor 
onderzoek op zijn plaats. Naar aanleiding van beperkt onderzoek naar 
deze beginselprogrammadiscussies kunnen de volgende kantteke
ningen worden gemaakt. 
1. De programdiscussie over de weg naar het socialisme in Nederland 
heeft altijd op gespannen voet gestaan met socialisme-modellen die aan 
andere landen zijn ontleend. Dat heeft vooral negatief ingewerkt op de 
bepaling van het denken over het democratisch gehalte van de over
gang naar en van het socialisme in Nederland. Deze spanningsverhou
ding kan niet worden opgelost zonder te breken met modeldenken. 
Daarbij is de verwerking van internationale ervaringen evengoed nood
zakelijk. 
2. Alle beginselprogramma's zijn tot dusver uitgegaan van de dicta
tuur van het proletariaat, het betreft hier geen louter uitgedacht 
concept. Sinds de Oktoberrevolutie van 1917 staat deze term voor de 
weg die de Sowjet-Unie gegaan is. Bij het beginselprogram kan het niet 
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gaan om de term 'de dictatuur van het proletariaat', die eventueel 
eenvoudig te vervangen of weg te laten is. Een democratische weg naar 
het socialisme in Nederland, dat wil zeggen een pluralistische vorm, 
maakt het ontwikkelen van een geheel nieuw concept noodzakelijk. 
Door bestudering van vorige programdiscussies kunnen herhaling van 
fouten voorkomen en waardevolle aanzetten benut worden. 
3. Een van de meest in het oog springende lacunes in de hier 
onderzochte programma's is een gefundeerde strategie ten opzichte van 
de sociaal-democratie. Steeds weer ontbreekt een wetenschappelijke 
analyse van de sociaal-democratie, waaruit een consistente politiek valt 
te ontwikkelen. De stellingname van 1943 - waarschijnlijk de meest 
gematigde tegenover de sociaal-democratie in de geschiedenis van de 
partij - heeft uiteindelijk niet geleid tot een grotere eenheid in de 
vakbeweging. Het ontwerp van 1952 gaat uit van een positie die daar 
diametraal tegenover staat. De sociaal-democratische leiders zijn weer, 
zoals in de eerste helft van de dertiger jaren, de ergste vijanden van de 
arbeidersklasse. Eigenlijk heeft de theorie van het sociaal-fascisme -
weliswaar zonder de term sociaal-fascisme - opnieuw haar intrede 
gedaan. Hoe komt het dat de partij, nota bene in haar beginselen, in 
korte tijd deze tegenovergestelde posities kan innemen? De 
sociaal-democratische leiders zijn zelf tussentijds niet veranderd; het 
betreft voor een deel dezelfde personen, zoals Vorrink, Drees, etc. Op 
dit moment is het standpunt over de PvdA- en NVV-leiding weer 
anders; de CPN beoordeelt haar nu op wat ze doet ... Teveel laat de 
partij haar houding ten opzichte van de sociaal-democratie afhangen 
van conjuncturele elementen. 
4. Dat wil zeggen, de partij laat haar houding teveel door actuele 
politieke gebeurtenissen bepalen. Een beginselprogram moet gebaseerd 
zijn op resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het karakter van 
de maatschappelijke verschijnselen. Het onderscheiden van conjunctu
rele en structurele elementen is een van de voorwaarden om de 
historische ontwikkeling van de arbeidersbeweging tot haar huidige 
positie te begrijpen. Tegelijkertijd is het een van de voorwaarden voor 
de ontwikkeling van een program op basis waarvan de arbeiders
beweging de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij in eigen 
hand kan nemen. 

WIM PELT 
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- DISCUSSIE OVER DE STRATEGIE VAN PARTIJ EN 
VAKBEWEGING IN DE PCI-

In de middag van 9 oktober 1979 ontslaat de FIAT -directie 
in Turijn 61 arbeiders op staande voet. Alle 61 werken in de 
gigantische Mirafiori-vestiging. Ze worden beschuldigd van 
'te geringe ijver, correctheid en toewijding in het verrichten 
van de arbeidsprestatie' en 'onbehoorlijk gedrag op de 
arbeidsplaats'. Nog dezelfde avond op de Italiaanse 
televisie licht FIA T's hoogste baas Gianni Agnelli toe, dat 
FIAT paal en perk wil stellen aan het toenemend klimaat 
van geweld en terrorisme in de bedrijven. Hij legt een 
rechtsstreeks verband tussen het gebrek aan discipline op 
de werkvloer, uitmondend in het attakeren van voorlieden 
en chefs, en de praktijken van de Brigate Rosse. De BR 
beperken zich immers niet tot het neerschieten van politici, 
rechters en politiefunctionarissen, maar hebben het 
dikwijls ook gemunt op bedrijfsdirecteuren en fabrieks
chefs. Ook de gruwelijke moord op de communistische 
arbeider Guido Rossi, niet zo lang daarvoor in Genua, 
wordt in herinnering geroepen. Agnelli stelt dat FIAT wel 
gedwongen is het geweld en het terrorisme op eigen 
kracht en met eigen middelen te bestrijden, aangezien de 
staat maar ook vakbeweging en linkse partijen hierin 
tekortschieten. 

FIAT en het terrorisme 

De 61, de fabrieksraad van FIAT-Mirafiori, de vakbond van metaal
arbeiders (FIOM) en de Turijnse federatie van de PCI samen met enkele 
andere linkse organisaties reageren fel verontwaardigd op dit eigen
machtig optreden van FIAT. Men ziet er een poging in de fabrieksraad 
en de vakbeweging in deskrediet te brengen en de strijd van de arbei
ders binnen de bedrijven op terreinen als zeggenschap, organisatie van 
het werk, hiërarchie e.d. te criminaliseren. Voor de FIAT-directie zou de 
strijd tegen het terrorisme slechts een voorwendsel zijn om de klok 
terug te draaien en de invloed van met name de onafhankelijke en direct 
gekozen fabrieksraden (voortgekomen uit de strijdbeweging van 
'68/'69) te niet te doen. FIAT zou terugverlangen naar de jaren vijftig, 
toen men de vakbeweging buiten de poort wist te houden en de 
controle over de arbeiders via 'gele' bedrijfsbonden en een van de 
directie afhankelijke 'commissione interna' (vergelijkbaar met de Neder
landse ondernemingsraad) bijna compleet was. Tegen de achtergrond 
van deze dreiging roepen fabrieksraad en metaalvakbond een staking bij 
FIAT uit. Deze staking mislukt vrijwel volledig. Via de rechter lukt het 
aanvankelijk nog wel het ontslag van de 61 ongedaan te maken. De 
rechter bepaalt dat eerst tegen ieder afzonderlijk concrete beschuldigin-
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gen van werkonwilligheid en het gebruik van geweld moeten worden in
gediend. De FIAT-directie doet dat daarop prompt, zodat opnieuw ont
slag volgt. Inmiddels zit een van hen in de gevangenis op beschuldiging 
van nauwe betrokkenheid bij de BR. 

WIE VEROORZAAKT EN WIE BESTRIJDT HET TERRORISME? 

Het ontslag van de 61 en de daaropvolgende mislukte staking geven 
aanleiding tot hevige discussies in de vakbeweging en de linkse partijen. 
Rinascita, het politiek-culturele weekblad van de PCI, laat al in het 
nummer van 19 oktober, behalve een aantal FIAT-fabrieksraadsleden, 
ook Bruno Trentin van de grote communistisch-socialistisch georiën
teerde vakcentrale CGIL en Gerardo Chiaromonte van het dagelijks 
bestuur van de PCI aan het woord. FIAT levert in hun ogen geen 
bijdrage aan de strijd tegen het terrorisme, maar tast door zijn eigen
machtig optreden fundamentele democratische rechtsregels aan. In 
geval van concrete aanwijzigingen van betrokkenheid bij het terrorisme 
moeten politie en justitie ingeschakeld worden. Nu zullen velen ge
provoceerd worden eveneens zelf de 'wet' ter hand te nemen, de FIAT
actie versterkt het klimaat van geweld. Vooral Trentin beklemtoont dat 
het arbeidersverzet op de werkvloer niet los gezien kan worden van het 
'geweld' van de andere kant: het mammoet-karakter van de FIAT
fabrieken, het onmenselijke en vervreemdende karakter van de lopende 
band arbeid, de slepende 'crisis van de hiërarchie', de weigering van de 
FIAT-directie deze in de richting van democratisering en vermenselijking 
van de produktie op te lossen. 
Aan de andere kant wordt uit de discussie duidelijk dat gewelddadig 
verzet op de werkvloer geen uitzondering is. Men legt het verband met 
de veranderde samenstelling van de arbeidersklasse (afname van de 
geschoolde vakarbeid, toevloed van ongeschoolde krachten, gerecru
teerd onder jongeren, vrouwen, immigranten uit Zuid-Italië), hoog 
verzuim en geringe arbeidsmoraal, en de betrekkelijk geringe invloed 
van een partij als de PCI. Om zijn invloed te behouden zou de vakbond 
gedwongen zijn een tamelijk radicale koers te volgen in afwijking van 
het beleio van de landelijke federatie. Van het gebruik van geweld in de 
arbeidersstrijd wordt niet steeds voldoende afstand genomen. Zowel 
Chiaromonto als Trentin maken duidelijk dat partij en vakbeweging elke 
vorm van fysiek geweld in de syndicale strijd ondubbelzinnig moeten 
afwijzen. Ze herinneren er aan dat het juist de vakbeweging was die 
sedert de bomaanslag op het Piazza Fontana in Milaan in 1969 steeds met 
massale- stakingen en demonstraties haaf afkeer van zulke metho
den duidelijk heeft gemaakt. Ze roepen verder op initiatieven als het 
vormen van comités van waakzaamheid tegen het terrorisme in de 
fabrieken (zoals gebeurde in het voorjaar van '76) te versterken. De 
FIAT-directie wordt verweten zulke initiatieven juist te dwarsbomen. 

FIAT ALS TOETSSTEEN VAN 
DE ITALIAANSE ARBEIDERSBEWEGING 

De discussies raken in een stroomversnelling en treden ver buiten de 
oevers van partij en vakbeweging als op 9 november, precies een 
maand na het ontslag van de 61, de bekende communistische voorman 
Giorgio Amendola in Rinascita een lange brief over 'de zaak FIAT publi
ceert. Amendolais niet de eerste de beste, hij is een oude rot in de PCI, 
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een van de wat men daar noemt 'historische leiders'. Al vijftig jaar 
geleden trad hij vanuit het verzet tegen Mussolini's fascisme toe tot de 
communistische partij. al decennia lang is hij lid van het partijbestuur. 
Zijn openhartigheid is notoir, maar deze keer deelt hij wel hele harde 
klappen uit. Ook Amendola laat er geen misverstand over bestaan dat 
het optreden van de FIAT-directie moet worden veroordeeld, maar hij 
roept tegelijk op tot een diepgaande bezinning over wat er 'aan onze 
kant' bij FIAT is misgegaan. Juist bij FIAT, juist in Turijn, het centrum 
van het Italiaanse kapitaal. Altijd als er iets bij FIAT gebeurt, trekt dat 
diepe sporen door heel Italië. Daarom moet men de jongste gebeurte
nissen niet lichtvaardig afdoen. Was het niet steeds in Turijn en bij FIAT 
dat de dramatische keerpunten in de geschiedenis van de Italiaanse 
arbeidersbeweging plaatsvonden? In 1919-1922 toen hier eerst de revo
lutionaire arbeidersraden ontstonden en na hun isolement en nederlaag 
het klimaat ontstond voor Mussolini's mars op Rome. In 1943 toen juist 
hier de algemene staking uitbrak die een einde maakte aan diens 
regering. In 1955 wanneer de nederlaag vandeCGIL bij FIAT aanleiding 
is tot een drastische koerswijziging van deze vakbond. In 1962/63, maar 
vooral in de jaren '68/'69 wanneer vooral de arbeiders van FIAT de 
motor zijn van omvangrijke en vernieuwende strijdbewegingen. 

Amendola stelt dat niemand beter dan FIAT heeft geleerd te profiteren 
van de fouten van de Italiaanse arbeidersbeweging en dat men daarom 
nu dubbel voorzichtig moet zijn. Welke fouten dat zijn is voor Amendola 
duidelijk: de terugkerende neiging van de Italiaanse arbeidersklasse tot 
het gebruik van fysiek geweld als pressie-middel, het toegeven aan de 
nog altijd niet verdwenen invloed van anarchistische en maximalistische 
stromingen. Reeds Anonio Gramsci had hierop gewezen en het verband 
gelegd met de recrutering van de Italiaanse arbeidersklasse uit de 
bevolking van landarbeiders en kleine boeren, waartegen door de grond
bezitters en de burgerij steeds het geweld van de staat was gebruikt om 
hen in een conditie van diepe armoe en afhankelijkheid te houden. 
Slechts het middel van de opstand kon hen soms tijdelijk verlichting 
bieden. Gramsci had het juist als een van de taken van de communis
tische partij gezien, deze periodieke erupties van gewelddadig verzet om 
te vormen tot een georganiseerde en duurzame strijdbeweging. Voor 
Gramsci was juist het overwinnen van maximalisme en anarchisme 
voorwaarde voor de hegemonie van de arbeidersklasse, voor haar 
vermogen in maatschappij en staat leiding uit te oefenen. Amendola 
verwijt de vakbeweging en de partij in Turijn ronduit deze taak verzaakt 
te hebben. In plaats van leiding uit te oefenen en elke vorm van geweld 
te veroordelen en te bestrijden, ook al staat men alleen en moet men 
soms tegen de massa ingaan, heeft men uit angst het contact met de 
massa niet te verliezen voor haar in radicaliteit niet onder willen doen. 
Deze kritiek is vooral bestemd voor de vakbeweging, maar de fout van 
de Turijnse communisten is geweest dat zij 'uit ontzag voor de autono
mie van de vakbond en om zich maar niet te verwijderen van de 
zogenaamde strijdbewegingen' deze dubbelzinnige houding niet aan de 
kaak gesteld hebben. Daarmee heeft de PCI in Turijn 'afstand gedaan 
van hegemoniale kracht te zijn'. Dikwijls rechtvaardigt men het geweld 
(Amendola spreekt over het aanvallen van chefs op de werkvloer, 
bezettingen van autowegen, vliegvelden e.d. voor het bereiken van 
syndicale doejen) met een beroep op de hardheid van de klassenstrijd, 
maar dat argument kan Amendola niet overtuigen. Het is naar zijn 
mening juist de les van Gramsci en Togliatti en de verdienste van de PCI 
geweest de spontane tendens tot gewelddadigheid in de Italiaanse 
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arbeidersklasse te hebben omgebogen in de richting van georganiseerde 
en democratische massa-actie. 

AMENDOLA'S SHOCK 

Amendola rechtvaardigt zijn brief met de opmerking dat men soms moet 
shockeren om een discussie op gang te krijgen. In dat opzicht heeft hij 
met zijn brief volledig succes. Daags na het verschijnen van Rinascita 
staan alle dagbladen en media vol van 'de zaak Amendola'. De brief 
verschijnt aan de vooravond van een zitting van het centrale comité van 
de PCI over de sociaal-economische strijd. Speculaties over hevige 
interne partijtwisten en mogelijke scheuringen zijn niet van de lucht. 
Nog voor de bijeenkomst van het centrale comité tikt algemeen-secre
taris Berlinguer zijn medepartijbestuurder op de vingers, dat diens 
eigengereide shocktherapie indruist tegen de 'abc' van het marxisme. 
Het centrale comité wijst in grote lijnen Amendola's stellingen van de 
hand, vele sprekers verwijten hem voluntarisme: alsof alles wat er in 
Italië goed of slecht gaat te danken of te wijten is aan het goede of 
slechte optreden van de arbeidersbeweging en in het bijzonder de PCI, 
alsof er geen klasse-tegenstander bestaat. 
In de kolommen van Rinascita gaat de discussie echter onverminderd 
voort. In de meeste lezersbrieven komt afwijzing van Amendola's 
standpunten naar voren. Bovendien publiceert het blad drie uitvoeriger 
antwoorden aan het adres van Amendola van de kant van de federatie 
Turijn van de PCI (Gianotti), de CGIL (Garavini) en de FIOM (Galli). Op 
7 december sluit Rinascita deze discussie af met een repliek van 
Amendola zelf, een antwoord van Chiaromonte en een nabeschouwing 
door de directeur van het blad, Barca. Ook in deze afsluiting blijven op 
vele punten forse meningsverschillen bestaan, ze worden allerminst 
verbloemd; in zoverre krijgt Amendola zijn zin als hij zegt dat men 
duidelijke taal moet spreken, vooral daar waar men het niet eens is. Ik 
zal nu proberen een aantal punten uit dit debat samen te vatten, vooral 
die punten die raken aan vragen omtrent de strategie van de arbeiders
beweging in de crisis die ook voor ons actueel kunnen zijn. 

ARBEIDERSVERZET EN TERRORISTISCH GEWELD 

'Het centrale uitgangspunt om de les van FIAT te begrijpen', schrijft 
Amendola, 'is dat van de keuze voor gewelddadige strijdvormen'. Door 
het accepteren of althans tolereren van geweld in de vakbondsstrijd (of 
op andere terreinen van sociale strijd) is links niet meer in staat 
consequent het terrorisme te bestrijden. Dat is een van Amendola's 
hoofdstellingen. Want 'wie kan ontkennen dat er een directe relatie 
bestaat tussen het geweld in de fabriek en het terrorisme'? Deze 
identificatie wordt door de tegenstander, zoals in het geval van FIAT, 
gebruikt om elke vakbondsactie verdacht te maken of op z'n minst om 
de vakbond uit te nodigen de arbeiders te disciplineren. Ook van de 
kant van het terrorisme zelf bestaat deze identificatie: de Brigate Rosse 
hebben steeds beweerd hun basis in de fabriek, in het verzet van de 
arbeiders, te hebben. 
De PCI moet met kracht de stelling verwerpen, onverschillig of deze 
door een groep als ·Autonomie Operaia' wordt getheoretiseerd of door 
de ondernemers wordt overgenomen, dat 'er een continuïteit of 
logische opeenvolging bestaat tussen massabeweging, vakbondsstrijd, 
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sociale spanningen, strijdbaarheid van arbeiders, geweld en terrorisme', 
aldus Chiaromonte. Dat vergt inderdaad dat elke vorm van geweld en 
schending van democratische legaliteit binnen de sociale of politieke 
strijd wordt veroordeeld en bestreden. 

FABRIEKSRADEN EN VAKBOND 

Amendola suggereert nogal onvoorzichtig dat er een zekere lijn loopt 
van het arbeidersverzet op de werkvloer zoals dat naar voren treedt in 
spontane vormen en het gebruik van geweld in de politieke strijd. Hij 
verbindt dat aan de 'spontane' of op z'n minst ongeregelde organisatie
patronen op de werkvloer: arbeidersgedelegeerden, fabrieksraden, 
algemene fabrieksvergaderingen (allemaal produkten van de strijdbewe
ging van '68/'69). Amendola bepleit een strakkere regulering (schrifte
lijke en geheime verkiezing, grotere continuïteit, e.d.), meer controle 
door de vakbond en beperking van het gebruik van het stakingswapen. 
Het is een onweersproken feit dat vele fabrieksraden gebrekkig functio
neren, de participatie bij verkiezingen en vergaderingen dikwijls gering 
is, de afstand tussen fabrieksraad en achterban soms groot. Maar 
bieden Amendola's maatregelen daarvoor het juiste medicijn, of zullen 
ze tot een verdere bureaucratisering van de fabrieksraden leiden? Al 
vanaf hun ontstaan wordt gediscussieerd over de onafhankelijkheid van 
de fabrieksraden ten opzichte van de vakbonden, de gelijke rechten van 
georganiseerden en ongeorganiseerden, de directe verkiezing van de 
gedelegeerden door en uit de eigen collega's. In 1970 wordt binnen de 
Italiaanse vakbeweging het pleit beslecht ten gunste van een opvatting, 
dat de fabrieksraad in de eerste plaats een platform van en voor het 
personeel is, waarin de vakbond zijn beleid ter discussie stelt en 
probeert een consensus voor dat beleid te verkrijgen. Garavini en Galli 
kritiseren Amendoladat hij van deze verworvenheid, 'een vakbeweging 
die steunt op raden', lijkt terug te willen naar een vakbeweging die van 
deze fabrieksraden slechts een instrument voor haar beleid maakt. Zij 
menen dat een grotere afstand tussen georganiseerden en ongeorgani
seerden, een verwijdering tussen vakbond en werkvloer daarvan het 
gevolg zal zijn. Het zal bovendien een verarming van de vakbands
democratie betekenen. 

DE VAKBEWEGING IN DE POLITIEK 

Amendola werpt de vakbeweging voor de voeten dat men slechts 
lippendienst heeft bewezen aan een politiek van crisisbestrijding maar 
ondertussen is doorgegaan met een keiharde verdediging van het eigen· 
belang. Hij spitst dat toe op twee punten: de inflatie-bestrijding en de 
werkgelegenheidspolitiek. De vakbeweging heeft zich naar zijn mening 
veel te gevoelig getoond voor de druk van afzonderlijke groepen, zonder 
duidelijk te maken dat tegenover elke positie- en inkomensverbetering 
een navenante stijging van de produktiviteit moet staan. In concreto 
kritiseert hij de vakbeweging van de 'scala mobile' (vergelijkbaar met het 
systeem van automatische prijscompensatie) een heilige koe te maken 
en zelfs de uitbreiding ervan naar de dienstensectoren en de staat te 
hebben bevorderd. Amendola acht dat een vorm van 'corporatieve' 
belangenbehartiging, d.w.z. het opkomen voor de belangen van alleen 
de sterke groepen, van zij die min of meer stabiel werk hebben tegen
over de velen die geen of onvast werk hebben. 
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Ook op het vlak van de werkloosheidsbestrijding verwijt Amendola de 
vakbeweging een falend beleid. De lijn waartoe in 1976 de drie vakcen
trales CGIL, CISL (van origine katholiek) en UIL ( sociaal-democratisch 
georiënteerd) besloten, hield in: alleen optrekking van de laagste 
inkomens, voor het overige een nullijn, bevordering van de produktivi
teit en uitbreiding van de produktieve basis als meest doeltreffende 
antwoord op de in Italië zeer hoge inflatie en buitenlandse schuld, 
uitbreiding van de werkgelegenheid en spreiding van investeringen en 
werk naar het Zuiden (in plaats van mensen daar vandaan als 'gastarbei
ders' naar de fabrieksconcentraties van het Noorden te halen). Volgens 
Amendola is deze politiek onuitgevoerd gebleven. Hij acht de hele 
conceptie van deze politiek verkeerd en in-effectief, omdat er een veel 
te grote rol voor de fabrieksraden in lag besloten. In plaats van de 
arbeiders in de fabrieken van Noord-Italië te interesseren voor eisen aan 
hun eigen directies voor herinvesteringen in het Zuiden in verbinding 
met eigen eisen ten aanzien van verandering van inrichting en organi
satie van de arbeid, had de vakbeweging hen moeten oproepen tot 
steun aan nationale werkgelegenheidsprogramma's voor het Zuiden 
(bijv. in de landbouw, verkeersvoorzieningen e.d.). In het laatste geval 
zou de vakbeweging zich minder afhankelijk hebben gemaakt van het 
eigenbelang dat de arbeiders in het Noorden toch weer steeds hebben 
laten meespelen. 
Nu sluiten beide benaderingen elkaar niet uit en ze hebben elkaar in de 
praktijk van de vakbondsactie ook niet uitgesloten. De geringe 
resultaten - daarin heeft Amendola gelijk - kunnen niet los gezien 
worden het nagenoeg niet functioneren van de Italiaanse staat, het 
ontbreken van een doeltreffende economische politiek. Bovendien is 
Amendola's kritiek op de vakbeweging tegenstrijdig, hij verwijt - in 
naam van het Zuiden en de werklozen - dat de vakbeweging zich 
alleen bezighoudt met de verdediging van de arbeidsvoorwaarden van 
hen die werk hebben. Tegelijk verwijt hij de vakbeweging - wederom 
in naam van het Zuiden en de werklozen - dat zij zich niet bij haar 
eigen 'métier' houdt en politieke eisen stelt m.b.t. herinvesteringen, 
werkgelegenheidsspreiding, economische programmering enz., in plaats 
van dit over te laten aan de activiteit van politieke partijen of de 
overheid en daarin op het tweede plan steun te verlenen (in casu: de 
consensus voor zo'n politiek onder de arbeiders te verzorgen). Hoe kan 
men aan de vakbeweging tegelijk syndicaal corporatisme verwijten èn 
voor de voeten werpen dat zij haar leden interesseert voor actie rond de 
vraag van 'wat, waar en hoe produceren' (Trentin)? Het ziet er naar uit 
dat Amendola opnieuw een scheiding van terreinen en taken tussen 
vakbeweging en politieke partij wil aanbrengen, zoals die al lang tot het 
verleden behoort (overigens niet alleen in Italië), met de vakbond als 
junior-partner van de partij(en). 

CRISIS EN MORAAL 

Amendola's kritiek op de vakbeweging omvat nog verschillende andere 
concrete punten (bijvoorbeeld zijn afwijzing van bedrijfsbezettingen voor 
behoud van arbeidsplaatsen in geval van onrendabele bedrijven, van 
een te grote gerichtheid op gelijke beloning, enz.) Ik ga daar nu aan 
voorbij. Veelzeggend voor zijn voluntarisme is de samenvatting die hij 
zelf van deze kritiek geeft: de vakbeweging heeft verzuimd 'aan de 
arbeiders de waarheid te zeggen' over de ernst van de crisis, over de 
noodzaak tot matiging en soberheid die noodzakelijk zijn om Italië 'uit 
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de crisis te redden en te veranderen'. Daarom is de vakbeweging 'er niet 
in geslaagd via harde ideële strijd de instemming van een volledig 
verlicht klassebewustzijn te veroveren'. In plaats daarvan heeft men tal 
van 'illusies' laten voortbestaan, die typisch waren voor de beweging 
van '68, 'verwachtingen vooral bij de jongeren die niet verwezenlijkt 
kunnen worden en zullen leiden tot het kweken van snelle teleurstel
lingen ( ... ) en een cultuur van extremisme en terrorisme'. Amendola 
geeft hiervan zelf een voorbeeld: de gedachte van het opheffen van de 
vervreemding van de arbeid is volgens hem typisch zo'n '68 
wensdroom. 'De verbetering van de kwaliteit van de arbeid in de fabriek 
kan nooit haar vervreemdende karakter opheffen, zelfs niet in een socia
listische maatschappij'. Vooral deze laatste toevoeging heeft Amendola 
veel kritiek en boze brieven in Rinascita bezorgd, ondanks zijn 
vergoelijkende verzekering dat 'in het hoogste stadium van het 
communisme' van vervreemding natuurlijk geen sprake zal zijn. Maar 
waarvoor strijdt men dan nu? 
Volgens Amendola heeft deze illusie van arbeid die niet vervreemd is, 
velen, vooral jongeren, een alibi verschaft om arbeid te weigeren of hoe 
dan ook een zeer gebrekkige arbeidsmoraal te tonen. Door zich op zulke 
punten 'te hullen in een dubbelzinnige en diplomatieke taal' heeft de 
vakbeweging de strijd voor produktiviteitsstijging en gezondmaking van 
de Italiaanse economie inconsequent gevoerd, zoals ook haar roep om 
uitbreiding van werkgelegenheid oneerlijk was zolang men 'weigering 
van de arbeid' eveneens goedpraatte. Hiertegenover ontwerpt 
Amendola een bijna christelijke ethiek van de aanvaarding van de 
arbeid: 'Er is in werkelijkheid altijd een manier om de eigen waardigheid 
van de mens en van de arbeider op de plaats van de arbeid en in de 
maatschappij, te verdedigen. Elke andere weergave van de kwaliteit van 
de arbeid is illusoir en mystificerend'. Op dit punt heeft vooral Garavini 
Amendola van repliek gediend: 'Tegenover een houding van bijstand en 
weigering van arbeid( ... ) kiezen wij (d.w.z. de Italiaanse vakbeweging, 
J.V.) vóór de arbeid en vóór de produktie. Maar wij doen dat vanuit een 
opvatting waarin de arbeid niet wordt gezien als een veroordeling tot 
een onophefbare vervreemding; anders zou de keuze er niet een zijn 
voor arbeid, maar voor inspanning, in een bijbelse en niet in een 
socialistische betekenis. Het streven om de arbeid te bevrijden -
morgen, maar door bij vandaag te beginnen, uitgaande van de concrete 
arbeid waarin de kapitalistische uitbuiting tot uitdrukking komt - van 
de meest onderdrukkende, vermoeiende en dekwalificerende aspecten, 
de strijd voor de kwaliteit en tegen de belasting van de arbeid, is een 
absoluut wezenlijk bestanddeel van onze keuze voor produktieve arbeid 
in deze maatschappij, als centraal doel van de strijd tegen de maat
schappelijke marginalisatie die juist begint bij de marginalisatie uit de 
arbeid.' 

CRISISBESTRIJDING EN SOCIALISTISCHE VERNIEUWING 

Met het laatste punt zijn we in feite aangeland bij een van de centrale 
problemen in Amendola's betoog: zijn scheiding tussen crisisbestrijding 
in het heden en de strijd voor socialistische vernieuwing later. In zijn 
repliek stelt hij dat men tussen beide niet kan onderscheiden, maar in de 
praktijk reduceert hij het tweede tot het eerste. 'Er kan geen enkel 
verschil of tegenstelling bestaan', schrijft hij, 'tussen de redding van 
Italië en zijn omvorming. Italië kan men slechts redden door het om te 
vormen.' Maar wat betekent dat? 'Het gaat er beslist niet om iedere 
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inspanning uitsluitend te beperken tot het garanderen van het functio
neren van de ondernemingen, de diensten, de instellingen, de staat. 
Maar is er onder ons communisten iemand die het niet-functioneren van 
de ondernemingen, de diensten, de instellingen; de staat zou willen 
bevorderen?' En even verderop: 'Er is geen onmiddellijk alternatief 
tussen het behoud van het bestaande en haar omvorming. Wie het 
tegendeel beweert wekt bij jongeren verwachtingen die niet verwezen
lijkt kunnen worden en zullen leiden tot het scheppen van snelle desillu
sies ... enz. enz.' 
Het is juist, een effectieve bestrijding van het terrorisme eist een daad
werkelijke aanpak van de crisis, de werkloosheid, de inflatie, de ver
spilling en chaos in de staat. Daarover kan iedereen het eens zijn. Maar 
wat is een daadwerkelijke crisisbestrijding? Een schoonmaakbeurt voor 
het kapitalisme, het opheffen van een tijdelijke storing, een herstel van 
een ordelijk kapitalisme zonder crisis, waarna men eventueel een andere 
orde kan opbouwen? Is dan niet precies de ordenings-illusie van de 
sociaal-democratie geweest? 
Het is precies op dit cruciale punt dat Berlinguer Amendola tijdens de 
genoemde vergadering van het centrale comité heeft gekritiseerd. 
Amendola's stellingen lopen uit op een politiek 'in twee tijden', eerst het 
'redden van Italië uit de crisis' en daarna de 'vernieuwing en verandering 
in de richting van het socialisme'. Op verschillende punten wordt dat 
duidelijk: bijvoorbeeld door het streven naar vergroting van de produkti
viteit en verruiming van de werkgelegenheid te scheiden van de strijd 
om verandering van de arbeid en die laatste strijd naar de toekomst te 
verwijzen. Of in Amendola's visie van de 'Austorità- politiek die de PCI 
al weer enkele jaren voert. Bij Amendola wordt dat geheel terug
gebracht tot soberheid, matiging (in het licht van wat hij als eerste prio
riteit ziet: inflatiebestrijding I. Zo opgevat wordt deze 'Austorità -
politiek tot een appèl op morele strengheid, onthouding, een veroor
deling van de drang tot expansie en leven. De gevolgen daarvan zijn 
zichtbaar geworden in de dissentie t.o.v. de PCI onder met name de 
jongeren, maar ook onder nieuwere sociale bewegingen die voor het 
eerst met hun eisen voor de dag treden. Zoals het in het intellectuelen
debat, dat in de zelfde periode in de PCI plaatsvond, werd genoemd: de 
PCI heeft veeleer een 'cultuur van de noodtoestand', 'van de crisis' 
verbreid en daarop anderen aangesproken, dan een 'cultuur van 
vernieuwing en verandering' geschapen. Dat heeft op een aantal 
terreinen tot afbrokkeling van aanhang en adhesie geleid. 
Tegenover Amendola's versie van crisisbestrijding en 'Austorità' heeft 
de laatste zitting van het centrale comité van de PCI getracht 
het element van vernieuwing en verandering duidelijker nadruk 
gegeven. 'Austorità' is tegelijk strijd voor een andere kwaliteit van het 
bestaan, voor andere normen en keuzen van produktie en consumptie. 
Barca herinnert er in zijn afsluiting van de discussie aan dat Amendola's 
stellingen de verdienste hebben opnieuw het probleem van de samen
hang van crisisbestrijding en vernieuwing onder ieders aandacht te 
hebben gebracht. Het concrete probleem van hoe men strijdt voor 
verandering van de arbeidsorganisatie èn uitbreiding van werkgelegen
heid, van hoe men werkelijk strijdt tegen de inflatie en tegelijk tegen de 
kapitalistische antwoorden op de inflatie. Behalve zulke praktisch
politieke vragen, zitten er aan het probleem van de samenhang tussen 
crisisbestrijding en socialistische vernieuwing theoretische aspecten die, 
meent Barca, vergelijkbaar zijn met het vraagstuk van de relatie tussen 
socialisme en democratie. 'We weten allemaal welke dubbelzinnigheden 
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in het verleden veroorzaakt werden door de bewering - hoeveel waars 
die ongetwijfeld ook bevatte - dat er tussen de strijd voor de 
democratie en de strijd voor het socialisme geen verschil bestaat. 
Daaruit hebben sommigen afgeleid dat de strijd voor het socialisme 
automatisch en op zichzelf genomen, los van de inhoud en de vormen 
die zij aanneemt, democratische strijd is. Mij lijkt dat het een 
fundamentele verworvenheid van de PCI is dat zij het verschil heeft be
grepen en vervolgens een strategie heeft uitgezet en concrete doelen 
aangegeven die de strijd voor de democratie en de strijd voor het 
socialisme onlosmakelijk kunnen verbinden'. 
Misschien is deze parallel, gelet op het onderwerp van het thema van dit 
tijdschrift, een passende afsluiting voor deze weergave van een 
levendige en interessante discussie in de PCI. 

(In een volgend artikel komen we terug op het verdere verloop van het 
z.g. 'Amendola-debat'. Daarbij zullen andere posities aan het woord 
komen die verder ingaan op de relatie partij-vakbeweging en op de 
politiek van 'Austorità'.) 

JELLE VISSER 
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EERSTE DEEL: VAN DE LVSSENKO-AFFAIRE TOT DE RESOLUTIE 
VAN ARGENTUEIL [1948- 1966]. 

Tweemaal heeft de Franse communistische partij in de 
naoorlogse periode een aparte zitting van haar 
partijbestuur gewijd aan het vraagstuk van de intellec
tuelen- en cultuurpolitiek: in Argentueil (maart 1966) en in 
Bobingny (februari 1980). In deze twee artikelen zal de 
voorgeschiedenis van beide zittingen geanalyseerd worden 
en zullen de uitkomsten ervan geconfronteerd worden met 
de practische politiek van de PCF. In het eerste deel komt 
de periode van het stalinisme en de langzame destalinise
ring van de PCF aan de orde. Vooral de uitwerking van het 
stalinisme in de opvatting over de verhouding van weten
schap en politiek wordt beschreven en de uitwerking 
daarvan onder Franse communistische intellectuelen. 

Eerst de periode van onderwerping: tussen 1948 en 1952 werpen veel 
communistische intellectuelen zich op als verdedigers van de theorie 
van de twee wetenschappen, volgens welke er sprake zou zijn van een 
'proletarische' en een 'burgerlijke' wetenschap.· Daarna de periode van 
revolte: vanaf 1962 tot 1966 komt het marxismedebat binnen de Franse 
communistische partij op zijn hoogtepunt. De destalinisatie neemt 
theoretisch de vorm aan van het humanismedebat en een polemiek over 
de wetenschapstheoretische basis van het marxisme. Kort zullen de 
belangrijkste posities in het debat, die van Garaudy en Althusser, de 
revue passeren. De resolutie van Argentueil vormt het voorlopige 
resultaat van dit debat. Daar zal de PCF zich uitspreken voor een 
onafhankelijkheid van het theoretisch onderzoek binnen de partij en 
voor het humanistisch marxisme. 
Dit eerste. deel beperkt zich tot een ideeëngeschiedenis over de betref
fende periode. Wel is zoveel mogelijk getracht het theoretisch debat in 
zijn politieke en ideologische samenhang te plaatsen. Dat is van belang 
omdat in de eerste plaats vaak het stalinisme louter als een politiek 
systeem wordt gezien en niet de theoretische effecten ervan in ogen
schouw worden genomen. Dat blijkt wel uit het veelvuldig hanteren van 
termen als 'burgerlijke' of 'socialistische' wetenschap. In de tweede 
plaats is veel van het Franse marxisme (vooral uit de school van Althus
ser) in Nederland geïntroduceerd los van de politieke context waarin het 
tot ontwikkeling is gekomen. In een tweede deel zal de doorwerking van 
de besluiten van Argentueil in de politieke en theoretische praktijk van 
de PCF bekeken worden en de zitting· van Bobigny, begin dit jaar 
beschreven worden. 

I. LVSSENKO IN MOSKOU EN PARIJS [1948-1952] 

1948. De koude oorlog is op zijn hoogtepunt in Oost en West. Het 
gesloten front denken heerst. Met kracht bevestigen de communistische 
partijen hun autonomie ten opzichte van de burgerlijke cultuur en 
presenteren zich als dragers van een nieuwe 'proletarische' cultuur. In 
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deze politieke en ideologische conjunctuur vindt begin augustus een 
debat in de Academie van agrarische wetenschappen in Moskou plaats. 
Aan het einde van het congres wordt unaniem een rapport van 
Lyssenko 'Over de situatie van de biologische wetenschap, fundament 
van de agronomie' aangenomen. 1) De rode draad die door Lyssenko's 
rapport loopt is een polemiek met de klassieke genetica, die en bloc 
wordt verworpen als een 'reactionaire ideologie'. Sinds Darwin, die 
Lyssenko prijst als grondlegger van de wetenschappelijke biologie, is de 
biologie uiteen gevallen in twee kampen: een burgerlijke en 
proletarische biologie. De vertegenwoordigers van een idealistisch 
standpunt (Weismann, Mendel en Morgan) wordt verweten dat zij de 
mogelijkheid van een verandering van erfelijke eigenschappen door 
modificaties in het milieu van het levende organisme ontkennen. De 
'proletarische biologie', waarvan Mitchourin de grondlegger zou zijn, 
stelt daarentegen dat dit wel mogelijk is en bestrijdt de 'biologische 
mystificatie' die bestaat in de erkenning van een onveranderlijk 
biologisch substraat dat opgeslagen is in chromosomen. Het bewijs dat 
Lyssenko voor zijn genetische theorie aandroeg was deels gebaseerd op 
het zeer partiële succes van een aantal agronomische technieken, die 
bestonden in de variatie van temperatuur bij de kweek van graansoor· 
ten. Lecourt spreekt in dit verband over de 'afwezigheid van een 
organisch verband tussen theorie en feiten'. 
Naast het feit dat alle agrarische programma's op Lyssenkistische leest 
werden geschoeid (vooral het 'Grote Plan ter omvorming van de natuur' 
uit 1949 dat op een volledige mislukking uitliep en bijdroeg tot de onder· 
gang van Lyssenko jaren later) had de overwinning van Lyssenko 
belangrijke gevolgen voor de Sowjet-wetenschap. Zo werden alle 
onderwijsprogramma's en research op het terrein van de klassieke 
genetica verboden, wat een indicatie is voor het 'administratieve' en 
ideologische karakter van de ingreep of in de woorden van Lyssenko: 
'Dankzij de steun van de partij, de regering en Stalin persoonlijk is de 
situatie in de Academie volledig veranderd'. Lyssenko werd het proto· 
type voor de Sowjetwetenschap: alle belangrijke ontdekkingen op 
natuurwetenschappelijk terrein in de twintigste eeuw van de relativiteits· 
theorie, de quantummechnica tot de celbiologie werden verworpen als 
'burgerlijke wetenschap'. Voorts werd de filosofische legitimatie van 
deze ingrepen gecodificeerd in de theorie van de twee wetenschap· 
pen: de proletarische versus de burgerlijke. Tenslotte werd het resultaat 
van Lyssenko, niet ten onrechte zoals we zullen zien, opgevat als een 
consequente toepassing van de dominante opvatting van materialis· 
tische dialectiek, die Lecourt in navolging van Balibar 2) als dogmatisch 
en ontologisch kwalificeert. Vooral bij dat laatste wil ik uitvoeriger stil· 
staan. Niet in de laatste plaats omdat in de theorie over de twee 
wetenschappen en de opvatting van dialectisch materialisme, de invloed 
van het Lyssenkisme buiten de Sowjet-Unie lag. In landen als Frankrijk 
ging het immers niet om een staatsideologie (met alle gevolgen op het 
terrein van de institutionalisering en repressie, maar werd Lyssenko 
verdedigd door een overheerste politieke formatie: de PCF. 

Februari 1949: Tijdens een meeting van de PCF wordt de theorie van de 
twee wetenschappen gesanctioneerd. Daaraan voorafgaand is een felle 
polemiek binnen de PCF en ook daarbuiten in kringen van biologen 
gevoerd over de 'ontdekkingen' van Lyssenko. Vooral door toedoen van 
artikelen in het PCF-blad 'Lettres francaises' (van Aragon, Daix, Cohen 
e.a.) verschuift het eerst nog afwachtende PCF-standpunt (verwoord 
door de bioloog Prenant) naar een volledige onderwerping. Tijdens het 
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12e congres in april 1950 wordt Prenant uit het PCF-bestuur gezet en 
vervangen door Aragon. In datzelfde jaar verschijnt de brochure 
'Science bourgeoise et science prolétarienne', dat de theoretische legiti
matie van het Lyssenkisme bevat. 

'Men heeft ons verweten: 'De communisten zijn inquisiteurs. Ze vervol
gen de nieuwe Galileis!' Wat een hypocrisie! En wat een belediging! 
De nieuwe Galilei's dat zijn zij die de gehele mensheid een nieuw en 
vreedzaam rijk geven. Ze heten Marx, Engels, Lenin en Stalin'. Zo 
besluit Desanti het openingsartikel in de brochure waarin hij het klasse
karakter van de wetenschap, dat tot in de begripsvorming zelf 
doordringt, uiteenzet. In dat artikel ('La science, idéologie 
historiquement rélative') verdedigt Desanti zonder veel omhaal het recht 
en 'zelfs de plicht' van de 'proletarische staat' om in de wetenschap te 
interveniëren omdat de arbeidersklasse historisch de drager van de 
wetenschappelijke waarheid is. Dat in tegenstelling tot de bourgeoisie 
die ten tijde van de overgang van de feodaliteit naar het kapitalisme wel 
wetenschappelijke waarheden heeft geproduceerd, maar nu historisch 
een periode van definitieve neergang beleeft. Uiteindelijk komen zijn 
stellingen uit op het primaat van de politiek over de wetenschap. Zo 
draagt een ander artikel van Desanti de titel 'Stalinistische wetenschap: 
universele wetenschap, encyclopedische wetenschap' (La Nouvelle 
Critique, december 1949). De filosofische basis van de theorie van de 
twee wetenschappen wordt duidelijk uitgesproken door Cohen in zijn 
artikel 'Génétique classique et biologie mitchourienne': 'In tegenstelling 
tot de proletarische wetenschap weigert de burgerlijke wetenschap de 
methodes van het dialectisch materialisme te gebruiken'. Lecourt 
schrijft: 'uit naam van een opvatting van het dialectisch materialisme is 
vanaf 1935 de erfelijkheidstheorie van Mitchourin ontwikkeld; deze 
conceptie van de marxistische filosofie had tot taak de kritiek op Mendel 
te unificeren, eigen begrippen te ontwikkelen en een theoretische vorm 
te geven aan deze delirante doctrine'. Hoewel later de positie van 
Lyssenko op het terrein van de biologie is verlaten is volgens Lecourt 
nooit het filosofisch fundament van deze theorie, een bepétcllde opvat
ting van materialistische dialectiek, aan een kritisch onderzoek onder
worpen, Onder de noemer materialistische dialectiek gaan twee ver
schillende opvattingen schuil: een kritische en een dogmatische. Het 
fundamentele kenmerk van de dogmatische opvatting is volgens 
Lecourt het ontologische karakter ervan. Daarmee bedoelt hij de opvat
ting waarin de dialectiek wordt gezien als 'de universele vorm van de 
wetten die door de natuurwetenschappen worden geformuleerd'. Deze 
is systematisch uiteengezet in Stalins 'Dialectisch materialisme en 
historisch materialisme'. 3) De zogenaamde dialectische wetten 
(bijvoorbeeld negatie van de negatie, de omslag van kwantiteit in 
kwaliteit) zijn de algemene weergave van de wetmatigheden zoals die in 
de natuur terug te vinden zijn. De materialistische dialectiek is in deze 
opvatting 'de wetenschap der wetenschappen': elke feitelijke weten
schappelijke theorie is niet anders dan de toepassing van de 'dialec
tische wetmatigheden' op een deel van de werkelijkheid. De filosofie 
heeft hier de jurisdictie over de wetenschap gekregen; ze bevat de 
uiteindelijke universele waarheid. Om deze normatieve verhouding aan 
te duiden hanteert Lecourt de term 'epistemologisch voluntarisme': de 
tweedeling in de wetenschap is een directe afgeleide van de eeuwige 
strijd in de filosofie tussen het materialisme en het idealisme die op hun 
beurt direct verwijzen naar de klassenstrijd. Het is van belang om vast te 
stellen dat deze opvatting van dialectiek niet in een vacuum tot stand is 
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gekomen. Bij Engels in zijn 'Dialectiek van de natuur' ligt een dergelijke 
opvatting reeds voor een belangrijk deel besloten. Lecourt erkent die 
continuïteit maar zet in zijn boek Stalins opvatting tegenover die van 
Lenin. Of er werkelijk sprake is van een zo fundamentele kloof als 
Lecourt suggereert valt echter te betwijfelen. 
Als we hier spreken over een stalinistische opvatting van dialectiek dan 
is daar mee bedoeld dat onder Stalin deze opvatting dominant is gewor
den, zonder dat daar noodzakelijk historisch een beginpunt gezocht 
moet worden. 
Bij Lyssenko is het gebruik van de ontologische dialectiek goed te zien. 
Herhaaldelijk hanteert hij in zijn rapport als doorslaggevend argument de 
onverenigbaarheid van de klassieke genetica met het dialectisch 
materialisme. Zo kan hij zich met recht beroepen op uitspraken van 
Stalin als: 'De dialectische methode gaat er van uit dat geen enkel 
natuurlijk verschijnsel los van omgevingsfactoren geanalyseerd kan 
worden'. Vandaar naar de verwerping van de chromosomentheorie is 
een kleine stap. Dus op basis van de algemene wetten van het dialec
tisch materialisme wordt over de juistheid of onjuistheid van weten
schappelijke theorieën geoordeeld. Wie de stellingen van Lyssenko 
bestudeert valt het op dat ze bijna zonder uitzondering regelrechte toe
passingen zijn van de wetten uit Engels 'natuurdialectiek?' Dat alles wil 
overigens niet zeggen dat de overwinning van het Lyssenkisme gedu
rende een bepaalde historische fase op het conto van de toenmalige 
marxistische filosofie zou kunnen worden geschreven: in de verwor
ding van het Lyssenkisme tot staatsideologie zijn uiteindelijk andere 
factoren doorslaggevend. Waar het hier om gaat is het filosofisch 
fundament en de doorwerking van de theorie van de twee wetenschap
pen in Frankrijk. Om slechts één voorbeeld aan te halen uit de betref
fende periode: de semi-officiële verwerping van de psychoanalyse. In 
juni 1949 publiceerde 'La nouvelle Critique' een 'Zelfkritiek' van acht 
communistische psychiaters, onder de titel: 'De psychoanalyse, een 
reactionaire ideologie'. In dat artikel wordt de psychoanalyse gekriti
seerd als een mystificatie. Allereerst omdat het beginsel van het onbe
wuste in strijd is met het rationalisme. Verder kritiseren de auteurs 
terecht de 'ideologische uitbuiting' van de psychoanalyse in het angel
saksische taalgebied, maar concluderen hieruit dat de psychoanalyse 
klassebepaald is. 
De acht psychiaters kritiseerden met name het biologisme en allerlei 
grensoverschrijdingen van de psychoanalyse naar een maatschappij
theorie. Het belangrijkste in dit verband is dat in het artikel op basis van 
een aantal externe, vooral politieke, criteria de psychoanalyse als een 
burgerlijke wetenschap wordt veroordeeld. Het Lyssenkisme liet zijn 
sporen na; ook op het terrein van de sociale wetenschappen. 4) 
De theorie van de twee wetenschappen en vooral de onvoorstelbare 
gevolgen op het terrein van de natuurwetenschappen zijn een produkt 
van koude oorlogslogica. In de hier beschreven periode staat de gehele 
cultuurpolitiek in het teken van de politieke tweedeling. De theorie van 
het socialistisch realisme (Zjdanov), een directe uitwerking van de 
kentheoretische weerspiegelingstheorie, fungeerde als theoretische 
legitimatie voor deze overpolitisering van de cultuur. Ook de PCF 
huldigde deze theorie, getuige de woorden van algemeen secretaris 
Thorez in 1947: 'Tegenover de decadente werken van de burgerlijke 
esthetici die voorstander zijn van een 'L'art pour I' art', tegenover het 
pessimisme zonder uitweg en het achterlijke obscurantisme van de 
existentialistische filosofen moeten we een kunst stellen die zich laat 
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leiden door het socialistisch realisme en begrijpelijk is voor de arbeiders
klasse; een kunst die de arbeidersklasse steunt in haar bevrijdingsstrijd'. 
Tenslotte komen we eenzelfde absolute tweedeling tegen in de demo
cratieopvatting van de internationale communistische beweging: een 
proletarische democratie werd nagestreeft die radicaal onderscheiden 
was van de burgerlijk-representatieve democratie. Op politiek, cultureel 
en theoretisch gebied was er, in de zelfopvatting van de communis
tische partijen, sprake van twee volledig aan elkaar uitwendige 
systemen. Met de intrede van de ontspanning in de jaren 1953-1956 
verandert het beeld. 

11. HET HUMANISMEDEBAT IN DE FRANSE 
COMMUNISTISCHE PARTIJ (1962 - 1966). 

Mede tengevolge van de ontspanning komen de tegenspraken in beide 
blokken meer op de voorgrond. 1956 wordt meestal als een keerpunt in 
de geschiedenis van de Sowjet-Unie gezien. In dat jaar kritiseert 
Chroestov in een geheim rapport de repressie onder Stalin. 5) Het 
rapport opent met de vraag hoe de 'persoonsverheerlijking' van Stalin, 
'die aanleiding gaf tot een uitermate ernstige en zwaarwegende over
tredingen van de partijstatuten, partijdemocratie en de revolutionaire 
legaliteit mogelijk was'. Uiteindelijk stelt Chroestov in zijn rapport de 
'persoonlijkheidsverheerlijking' zelf verantwoordelijk voor de misdaden 
onder het bewind van Stalin en pleit hij voor een herstel van de 'socialis
tische legaliteit'. Afgezien van de niet te onderschatten terugdringing 
van de bureaucratische willekeur en de fysieke repressie, kan men alles 
bijeen genomen niet zeggen dat het XXe congres van de CPSU een 
analyse maakte van de maatschappelijke voorwaarden waaronder het 
stalinisme kon ontstaan. Vanaf het XXIIe congres (1961) werd de strijd 
voor het socialistisch humanisme ('alles voor de mens') tot dominant 
thema van de partijpolitiek verklaard. Deze afwezigheid van analyse 
gold ook voor het Lyssenkisme. Pas in 1963 werden de onderwijs- en 
onderzoeksprogramma's op het terrein van de klassieke genetica weer 
toegelaten, nadat op het terrein van de agrarische politiek Lyssenko's 
ondergang al eerder bezegeld was. Maar deze feitelijke rectificaties 
werden doorgevoerd zonder een kritiek, laat staan een openlijk debat 
over het Lyssenkisme en zijn filosofische legitimatie, 'de theorie van de 
twee wetenschappen'. 
Dat zwijgen wordt in eerste instantie ook door de PCF gedeeld. Na eerst 
het bestaan van het rapport van Chroestov te hebben ontkend, 
verklaarde Thorez: 'wij kunnen de problemen van anderen niet oplos
sen'. Over de verdediging van Lyssenko door de PCF wordt datzelfde 
jaar (1956) door Casanova, die hoofdverantwoordelijke was voor de 
intellectuelenpolitiek van de PCF gedurende die periode, geen zelfkritiek 
uitgesproken: 'Wij hebben gelijk gehad; niet zij die gezwegen hebben'. 
Pas begin jaren zestig is er op politiek, cultureel en theoretisch gebied 
sprake van een zekere liberalisering binnen de PCF. Naast het XXe en 
XXIIe congres van de CPSU, zijn vooral een aantal gebeurtenissen op 
nationaal niveau doorslaggevend voor die ontwikkeling. De autoritaire 
grondwet die door De Gaulle in 1958, na een dreigende staatsgreep, 
wordt ingevoerd, wordt door de PCF beantwoord met een minimum
programma ter verdediging van de democratie. In dat programma 
neemt de verdediging van de parlementaire democratie een wezenlijke 
plaats in, wat op een eerste verandering in het democratiebegrip duidt. 
Tegelijkertijd wordt toenadering tot de socialistische partij gezocht. Die 
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pogingen tot een eenheidstront maken een aantal rectificaties nood
zakelijk in de partijideologie: vooral de afschaffing van de theorie over 
het éénpartijenstelsel onder het socialisme is van belang. 

Samenvattend: in de periode van 1958 tot 1964 kenmerkt zich de 
politieke praktijk van de PCF door een langzaam doorgevoerde 
destalinisatie, die de vorm aanneemt van een assimilatie van elementen 
van de 'burgerlijke' politiek en cultuur (parlementaire, liberale en natio
nalistische tradities). Vanaf 1964 komt men bijvoorbeeld nergens meer 
het onderscheid 'proletarische' versus 'burgerlijke' democratie tegen. 
De assimilatie van de burgerlijke cultuur leidt vooral tot een herwaar
dering van het (klassieke) humanisme, dat ook al aanwezig was in de 
wijze waarop in de Sowjet-Unie gereageerd werd op de stalinistische 
terreur (humanisme versus terreur). TÈm gevolge van deze (schematisch 
aangegeven) verandering komt een ruimte vrij voor een filosofische 
discussie over de dogmatisering van het marxisme onder Stalin. De 
dominante vorm waarin deze kritiek gestalte krijgt, zowel in 
Oost-Europa (vooral landen als Tsjechoslowakije en Polen) als in 
West-Europa is het humanistisch marxisme. Binnen de PCF is Roger 
Garaudy de belangrijkste representant van deze filosofische stroming. 
Zijn belangrijkste tegenspeler binnen de PCF is Althusser, die de 
stelling van het 'theoretisch anti-humanisme' verdedigt. 6) 
In juni 1962 houdt Garaudy, die als lid van het politiek bureau de status 
van 'officiële partijfilosoof had, een lezing over de 'taak van de 
communistische filosofen en de kritiek op de filosofische fouten van 
Stalin'. 7) In zijn openingswoord geeft Thorez de richting van de kritiek 
al aan: 'Stalin• heeft zich verwijderd van de houding van de klassieken 
van het marxisme ten opzichte van Hegel en zijn dialectiek'. De her
waardering van de jeugdwerken van Marx (vooral de Manuscripten van 
1844) en de Hegeliaanse dialectiek is ook de leidraad in Garaudy's 
lezing. Hij onderscheidt een drietal groepen van 'filosofische fouten' bij 
Stalin: 
1) Stalin heeft het materialisme van Marx vermengd met het 
dogmatisch materialisme van de vulgair materialistische stromingen 
vóór Marx; 
2) Stalin ~heeft de levende dialectiek van de wetenschap ondermijnd 
door het marxisme op te vatten als een voltooid systeem van wetten en 
door de objectieve inhoud van een wetenschap niet te scheiden van de 
idealistische interpretaties die daar van gegeven kunnen worden (een 
impliciete verwijzing naar de Lyssenko-affaire); 
3) Stalin heeft de materialistische filosofie van zijn voorgangers beroofd: 
Hegel en de klassieke Duitse filosofie. 
Garaudy kritiseert het 'mechanisch determinisme' van het dogmatisch 
marxisme en definieert het marxisme als 'een methode van het historsch 
initiatief'. 8) Zoals Marx formuleerde in de eerste stelling over 
Feuerbach moet het actieve moment in het kennisproces worden 
benadrukt en de mogelijkheid voor de mens om de historische voor
waarden waaronder hij handelt te transcenderen. In Garaudy's eigen be
woordingen (tijdens een lezing voor het Paulusgenootschap in 1966): 
'Het marxisme onderscheidt zich van alle voorafgaande vormen van 
materialisme doordat het het scheppend handelen van de mens tot uit
gangspunt neemt. Dit faustische primaat van de daad bij Marx gaat 
terug op de bronnen van zijn filosofie bij Fichte en Hegel'. Gezien zijn 
marxisme-interpretatie is het begrijpelijk dat Garaudy en velen met hem, 
een 'omweg' maakten in hun stalinismekritiek via de esthetiek, opgevat 
als de studie van de artistieke creatie. Deze werd opgevat als een proto-
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type van het menselijk handelen. Tegenover de reductie van de boven
bouw tot de basis, dient nu het creatieve handelen van de mens 
centraal te staan in het marxisme. In 1963 wordt het boek van Garaudy 
'Realisme zonder grenzen, vraagstukken van een marxistische kunst
beschouwing tegen de achtergrond van het werk van Picasso en Kafka' 
gepubliceerd, dat als een voorlopige balans van de doorbraak op dit 
terrein te beschouwen is. (Een Nederlandse vertaling van het boek werd 
in 1965 door Pegasus op de markt gebracht.) In de Slotbeschouwing 
resumeert Garaudy zijn nieuwe definitie van het realisme in oppositie tot 
het socialistisch realisme: 'Het realisme in de kunst is de bewustwording 
van het deelnemen aan de voortdurende schepping van de mens door 
de mens, hetgeen de hoogste vorm van vrijheid betekent. Realist zijn is 
niet het nabootsen van het beeld van de werkelijkheid maar van haar 
activiteit, niet het maken van een kopie of evenbeeld van de dingen, 
gebeurtenissen of mensen maar het deelnemen aan de schepping van 
een wereld in wording en het opsporen van het innerlijke ritme daarin. 
( ... ) In elke periode is het kunstwerk een functie van de arbeid en de 
mythe. De arbeid, dat wil zeggen een reële macht, een techniek, een 
school, een sociale structuur, alles wat reeds is of bezig is te worden. 
De mythe, dat is de concrete en gepersonifieerde uitdrukking van het 
inzicht in hetgeen ontbreekt, hetgeen nog gedaan moet worden in de 
nog niet beheerste gebieden van de natuur of de maatschappij'. 
In 1963 komen er speciale nummers uit van 'Recherches internationales' 
en van 'la nouvelle Critique', gewijd aan de esthetiek. Centraal staat 
daarin het dat jaar in Praag gehouden debat over marxistische esthetiek 
- vooral over het werk van Kafka - waaraan ondermeer Fischer, 
Sartre, Garaudy en lukàcs deelnamen. Na deze periode vindt er op 
velerlei terrein een toenadering plaats van de PCF tot de Franse 
culturele avantgare, bijvoorbeeld de litteraire groep rond het blad 'Tel 
Ouel'. 
Meer in het algemeen kan men zeggen dat Garaudy's activiteiten, zijn 
herdefiniëring van de marxistische kennis-theorie en esthetiek, in het 
kader van een bondgenootschappenpolitiek zijn gedacht, niet enkel op 
cultureel maar ook op politiek gebied. Het belangrijkste voorbeeld daar
van is zijn dialoog met het katholicisme. In zijn boeken 'Perspectives de 
l'homine' (1959) en 'De l'anathème au dialogue: un marxiste s'adresse 
au Concile' (1965) tracht Garaudy het marxisme te openen naar centrale 
thema's uit de christelijke filosofie. De houding ten opzichte van het 
christendom moet in Garaudy's ogen meer zijn dan een 'pedagogische 
houding' of een louter politieke samenwerking. Theoretisch moet er 
gezocht worden naar een 'gemeenschappelijk humanisme' via een 
proces van 'wederzijdse assimilatie' Garaudy's bijdrage daaraan bestaat 
vooral in de poging om de begrippen subjectiviteit en transcendentie in 
het marxisme een plaats te geven. Deze theoretische integratie van 
christendom en marxisme is een van de eerste conflicten die Garaudy 
met de PCF-Ieiding krijgt. In de slotresolutie van Argentueil wordt wel 
voor een toenadering gepleit, maar 'door onmogelijke convergenties te 
zoeken eindigt men met het ter discussie stellen van het marxistisch 
materialisme'. 
De pogingen tot assimilatie van het culturele erfgoed binnen het 
marxisme krijgen organisatorisch gestalte in het in 1959 opgerichte 
onderzoekscentrum van de PCF (Centre des Etudes et Recherches 
Marxistes) dat tot 1970 (jaar waarin Garaudy geroyeerd wordt) onder 
Garaudy's leiding staat. Verder worden er jaarlijks terugkerende 
'Semaines de la pensée marxistes' georganiseerd, die een trefpunt 
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vormen voor de meest uiteenlopende debatten, waar ook vele niet
communistische intellectuelen bij betrokken worden. 
In reactie op deze dominante marxisme-interpretatie ontwikkelt zich 
vanaf 1960 binnen de PCF een andere marxistische traditie waaraan 
vooral de naam van Althusser verbonden is. De central stelling die 
Althusser in zijn filosofisch werk (vooral 'Pour Marx en Lire Ie Capita!; 
1965) verdedigt is: 'Marx heeft de grondslag voor een nieuwe 
wetenschap gelegd: de wetenschap van de geschiedenis'. Deze nadruk 
op het wetenschappelijke karakter van het marxisme wordt door 
Althusser uitdrukkelijk geplaatst binnen de politiek-ideologische 
verhouding in de Franse arbeidersbeweging. Deze zijn in Althusser's 
ogen zeker niet te reduceren tot het probleem van het stalinisme: 'Zij die 
al onze teleurstellingen, al onze fouten en verwarring op welk gebied 
dan ook aan Stalin toeschrijven, tegelijk met zijn misdaden en fouten, 
zullen niet graag moeten toegeven dat het einde van het stalinistische· 
dogmatisme de marxistische filosofie niet in zijn integriteit heeft 
hersteld', schrijft hij in het Voorwoord bij Pour Marx. In dat Voorwoord 
analyseert Althusser de oorzaken van wat hij omschrijft als de 'hard
nekkige en diepgaande afwezigheid van een theoretische cultuur in de 
Franse arbeidersbeweging'. Deze afwezigheid wijdt Althusser aan het 
onvermogen van de PCF om intellectuelen aan zich te binden, wat een 
noodzakelijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van een dergelijke 
traditie. In tegenstelling tot andere landen (bijvoorbeeld Italië en 
Duitsland) is de Franse bourgeoisie erin geslaagd het overgrote deel van 
de Franse intelligentsia te organiseren. Daarmee correspondeert in de 
PCF een theorievijandigheid, een 'arbeideristische reflex'. Een andere 
oorzaak voor dit theoretische vacuum moet volgens Althusser gezocht 
worden in de onderontwikkeldheid van de Franse filosofie, waarvan het 
'theoretisch provincialisme' slechts een symptoom is. 'De PCF ontstond 
in dit theoretische vacuum', dat gevuld werd door een onderwaardering 
voor de filosofie ten gunste van de politieke en economische theorie. 
Meer algemeen bestond er binnen de Franse partij een primaat van het 
politieke over het wetenschappelijke. Daaraan beantwoordde een 
'overpolitisering' van de activiteit van intellectuelen, die daarmee een 
'imaginaire schuld' (burgerlijke afkomst) dachten af te lossen. In dit 
theoretische vacuum kon het stalinisme zijn werking hebben. De theorie 
van de twee wetenschappen liet de filosofie enkel de keuze tussen 
'commentaar of stilzwijgen'. Tegenover dit primaat van de politiek over 
de wetenschap verdedigt Althusser de autonomie van de wetenschap
pelijke praktijk, die haar eigen criteria kent. Een goed voorbeeld daarvan 
is Althusser's verdediging van de psychoanalyse in 'Freud en Lacan': 
'een filosofische interventie om de leden van de PCF te dwingen het 
wetenschappelijke karakter van de psychoanalyse te erkennen ( ... ) Het 
was derhalve polemisch van aard, omdat de psychoanalyse in de 
vijftiger jaren was veroordeeld als een 'reactionaire ideologie' en 
ondanks enige wijziging deze veroordeling de situatie beheerste toen ik 
dit artikel schreef'. 

Ook wat het marxisme betreft verdedigt Althusser het wetenschappe
lijke karakter ervan. Dat gaat gepaard met een kritiek op het 
humanistische marxisme. Het humai1isme is volgens Althusser een 
ideologische reactie op het stalinisme, met diepgaande theoretische 
effecten: 'De kritiek op het stalinistische 'dogmatisme' werd algemeen 
door communistische intellectuelen 'beleefd' als een 'bevrijding'. Deze 
'bevrijding' leidde tot een wezenlijk ideologische reactie met een 
'ethische' en 'liberale' ondertoon, waarin spontaan de oude filoso-
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fische thema's van 'vrijheid', 'mens', de 'menselijke persoonlijkheid' en 
'vervreemding' werden herontdekt'. Althusser kritiseert de humanis
tische marxisme-receptie omdat deze gevangen blijft binnen dezelfde 
problematiek als het onder Stalin gecodificeerde 'economisme' van de 
llle Internationale. Beide gaan terug op een hegeliaanse opvatting van 
dialectiek, waarin de geschiedenis wordt gedacht als de zelfverwerke
lijking van een Subject. Binnen een marxistische variant kan dat Subject 
verschillende vormen aannemen: 'de mens', 'de arbeidersklasse', 'de 
economische basis'. Althussers' poging om de materialistisch dialectiek 
onder woorden te brengen, waarbij hij van categorieën als 'over
determinatie' uit de psychoanalyse gebruik maakt, leiden hem tot 
de opvatting dat de geschiedenis 'als een proces is zonder subject of 
doel(einden)': 'het subject is enkel personificatie van economische 
catergorieën en drager van gedetermineerde klassenverhoudingen' 
(Marx). Trefwoord voor deze conceptie is het 'theoretisch anti-huma
nisme'. Zo kritiseert Althusser ook de doorwerking van het humanisme 
op het terrein van de esthetiek in zijn artikel over 'Cremonini' (1966). De 
opvatting van esthetiek waarin 'schepping' en 'consumptie' van het 
kunstwerk centraal staan wijst hij af. De afwijzing van een humanis
tische en empiricistische (door middel van het onderscheid tussen het 
theoretisch object en het werkelijk object van een wetenschap) lezing 
van Marx, wordt beargumenteerd met de stelling van de 'epistemolo
gische cesuur' in het werk van Marx. Deze term gebruikt Althusser om 
een oppositie aan te geven tussen het jeugdwerk van Marx (tot aan de 
Duitse Ideologie en de Stellingen over Feuerbach, 1845) en zijn latere, 
wetenschappelijke werk, vooral Das Kapital. Meer in het algemeen 
verdedigt Althusser dat er in de tot standkoming van elke theorie een 
radicale breuk tussen ideologie en wetenschap aan te wijzen is. Later zal 
Althusser in een zelfkritiek verschillende van deze hier weergegeven 
opvattingen corrigeren. In een voorwoord bij de Engelse uitgave van 
Pour Marx (oktober 1967) formuleert Althusser twee punten van zelf
kritiek: 
1) te weinig is in 'Pour Marx' en 'Lire Ie Capital' de eenheid van 'theorie 
en praktijk' op het niveau van de politieke praktijk gedacht; de histo
rische vormen van fusie tussen de arbeidersbeweging en de marxis
tische · theorie zijn niet onderzocht. Dat gaf aanleiding tot een 
'theoreticistische lezing' van Marx. 
2) te weinig is onderscheiden tussen filosofie en wetenschap, waardoor 
de organische verhouding van filosofie en politiek niet is gedacht. Dat 
kwalificeert Althusser als een 'positivistische lezing'. 9) 
Zowel Garaudy als Althusser trachten het marxisme te vernieuwen door 
allianties aan te gaan met wetenschappelijke en filosofische tradities 
buiten het marxisme. Garaudy door zijn assimilatie van het existentialis
me en de christelijke filosofie, Althusser door zijn 'geleerde' begrippen 
uit het structuralisme. 
Het werk van Althusser en Garaudy gaf aanleiding tot een uitvoerige 
discussie, die vooral in de kolommen van La Nouvelle Critique plaats 
vond. 

111. DE RESOLUTIE VAN ARGENTUEIL (MAART 1966) 

In de openingsredevoering van Waldeck Rochet, de opvolger van 
Thorez in 1964 op het XVIIe (1964) congres zijn deze vernieuwingen 
terug te vinden. Waldeck Rochet verwerpt een instrumentele opvatting 
van de communistische intellectueel. De intellectuelen in de PCF 
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hebben een eigenstandige taak en zijn geen 'randversiering van de 
partij'. Verder kritiseert hij de dogmatisering van het marxisme door 
Stalin: de 'persoonlijkheidsverheerlijking' heeft negatieve consequenties 
gehad op het werk onder intellectuelen en tot een 'scholastieke opvat
ting van het marxisme-leninisme geleid', waarin de theorie en de praktijk 
ten opzichte van elkaar gescheiden werden. Tot slot verdedigd Waldeck 
Rochet de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek en 
artistieke uitingen. Wetenschappelijke of esthetische vraagstukken 
moeten niet 'op een autoritaire wijze beslecht worden'. De communis
tische intellectuelen moeten met 'moed en onafhankelijkheid van 
oordeel' deze vragen tegemoet treden, zonder evenwel in een 'anarchis
tisch liberalisme' te vervallen. 

In maart 1966 maakt het partijbestuur de balans op van deze ontwikke
lingen in een resolutie over 'ideologische en culturele vraagstukken' 
(uitgewerkt door een commissie onder leiding van Aragon). 10) 
Naast de genoemde ontwikkelingen die tot de resolutie van Argenteuil 
leidden, vormt de crisis in de communistische studentenorganisatie, de 
UEC (Union des étudiants communistes) de meest directe aanleiding tot 
deze zitting van het partijbestuur. Tijdens de zitting van het partijbe
stuur in Argenteuil staan theoretisch vooral de posities van Garaudy en 
Althusser centraal. In het slotreferaat van Waldeck Rochet wordt vooral 
Althusser's positie gekritiseerd. Centraal in de kritiek staat de afwijzing 
van de stelling van het 'theoretisch anti-humanisme' en Althusser's 
scheiding tussen wetenschap en ideologie en de daaraan gerelateerde 
verdediging van de autonomie van de wetenschappelijke praktijk. 
Vooral de standpunten zoals die verwoord werden door Sève en in 
mindere mate Garaudy (Leroy: 'Maar Argenteuil was niet eenvoudigweg 
de overwinning van 'Realisme zonder grenzen') zijn terug te vinden in 
de slotresolutie. 11) 
In zijn slotrede onderschrijft Waldeck Rochet de stelling van de relatieve 
autonomie van de bovenbouw en de determinatie in laatste instantie 
door de economische basis: 'het is de verdienste van Garaudy dit 
belangrijke aspect van de marxistische theorie onder de aandacht te 
brengen'. Waldeck Rochet benadrukt het 'actieve karakter van het 
menselijke kennisproces' en interpreteert de stelling van de relatieve 
autonomie in een humanistische richting als een voortdurende 
overstijging door de menselijke activiteit van de historisch gegeven 
materiële voowaarden. Wat betreft de verhouding wetenschap-ideologie 
stelt Waldeck Rochet voorop dat Althusser terecht de specificiteit van 
de theorie benadrukt en op het belang van een herlezing van de 
marxistische klassieken wijst. Dat betekent echter niet dat er een 
oppositie zou bestaan tussen iedere vorm van ideologie ('Ideologie is in 
het marxisme in het geheel van ideeën en opvattingen die in een meer 
of minder systematische vorm de verhouding van de mens tot zijn 
omgeving en zijn medemens weerspiegelt') en wetenschap. Er bestaan 
'wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke ideologiën, zoals er 
wetenschappen en pseudowetenschappen bestaan'. 
Een andere vraag die opgeworpen wordt is het hanteren van begrippen 
uit andere disciplines (als voorbeelden worden genoemd de psycho
analyse en de linguïstiek - bij zijn uitwerking van de materialistische 
dialectiek gebruikt Althusser begrippen als verdichting en verschuiving). 
Sève onderschrijft het beginsel dat het marxisme zich niet afgesloten 
ten opzichte van andere wetenschappen kan ontwikkelen, maar 
kritiseert Althusser om zijn kritiekloze overname van begrippen. 12) Met 
deze overschatting van de theoretische bijdragen uit andere disciplines 
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gaat volgens Sève bij zowel Garaudy als Althusser een onderwaardering 
van de ontwikkeling binnen het marxisme na de Tweede Wereldoorlog 
gepaard. Dit berust op een eenzijding beeld van de ontwikkeling van het 
marxisme onder het stalinisme, dat niet gelijk kan worden gesteld met 
'een kwart eeuw intellectuele sclerosis' (Garaudy). Er is dan ook geen 
sprake van dat er binnen het marxisme de noodzaak zou bestaan tot 
een 'systematische revisie' of een 'radicale reconstructie'. 
Ten aanzien van het vraagstuk van het humanisme nemen Waldeck 
Rochet en Sève identieke posities in. Er is bij Màrx (volgens Waldeck 
Rochet) sprake van een 'werkelijk humanisme', dat niet geïdentificeerd 
kan worden met burgerlijke ideologie, zoals de Chinese communistische 
partij doet. 'Zowel naar hun inhoud als naar hun oorsprong zijn de 
humanistische principes wezenlijk democratisch en niet burgerlijk'. Uit 
de breuk tussen Marx en de klassieke filosofie volgt geenszins dat er 
sprake is bij Marx van een 'anti-humanisme' (Waldeck Rochet laat het 
door Althusser gehanteerde adjectief 'theoretisch' weg) of een 
'anti-historicisme'. Mensen zijn niet te reduceren tot 'dragers van 
produktieverhoudingen', anders zou een transformatie van de 
bestaande produktieverhoudingen niet meer te denken zijn. 
In de slotresolutie wordt vastgelegd dat er een marxistisch humanisme 
bestaat. Verder wordt een grotere vrijheid voor de artistieke creatie 
bepleit. De specificiteit van het wetenschappelijk werk wordt erkend: 
a) de wetenschappelijke discussie moet zich vrijelijk kunnen ontwikkelen 
zonder dat de partij met 'a priori waarheden' intervenieert; 
b) communistische intellectuelen moeten met onafhankelijkheid van 
oordeel de open vraagstukken van de wetenschap, de filosofie en de 
kunst behandelen; 
c) het marxisme is geen dogma en moet zich in levendige discussie met 
andere wetenschappen ontwikkelen; 'de marxistische theorie verrijkt 
zich met de historische ervaring en met de steun van alle specialisten 
die de kennis vermeerderen of ze nu communist zijn of niet'. 
Globaal gesproken kan men de zitting van het partijbestuur in Argen
teuil opvatten als de afronding van een door het humanistisch marxisme 
geleiden heroriëntatie op het terrein van de cultuurpolitiek. Dat levert 
ook de tegenspraak op tussen enerzijds de bevestiging van een zekere 
terughoudendheid van de partij waar het filosofische en wetenschappe
lijke discussie betreft en anderzijds de categorische standpuntsbepaling 
in de discussie over het humanisme. Deze positiebepaling lijkt ook 
ingegeven door de vereisten van een eenheidspolitiek naar de katholie
ken en de socialisten. Voorzover er dus nog steeds sprake is van een 
instrumenteel gebruik van wetenschappelijke standpunten betekent 
Argenteuil slechts een gedeeltelijke breuk met het verleden. Hoewel 
men met Althusser kan stellen dat humanisme en economisme zich 
binnen dezelfde theoretische problematiek bevinden en derhalve een 
humanistische stalinismekritiek theoretisch niet adequeaat is, moet 
anderzijds geconstateerd worden dat zich wel via het humanisme op het 
niveau van de politieke en culturele praktijk een eerste breuk heeft vol
trokken met het stalinisme. In het humanisme worden dus tegelijkertijd 
theoretisch bepaalde wegen geblokkeerd en praktisch politiek een 
gedeeltelijke doorbraak gerealiseerd. In dit opzicht leidt Althusser's 
theoretisch anti-humanisme gemakkelijk tot een onderwaardering van 
het politieke en morele belang dat het humanisme als stalinisme kritiek 
heeft gehad. 

PAUL SCHEFFER 
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Noten 

• 1. Het rapport van Lyssenko is afgedrukt in het boek van Dominiqua Lecourt: 
'Lyssenko, Histoire reèlle d'une science prolètarienne'. voorwoord van Althusser, 
1976. Duitse vertaling bij de VSA. 

• 2. Balibar: 'A nouveau sur la contradiction' in 'Sur la dialectique'. BAlibar e.a .. 1975. 

* 3. Een hoofdstuk uit 'Geschichte der kommunistlachen Partel der Sowjetunion 
(Bolschewiki)'. 1938. 

• 4. In zijn artikel 'Freud et Lacan' antwoordt Althusser vijftien jaar later: 'Niet zonder 
reden hebben Franse marxisten niet lang geleden deze exploitatie veroordeeld als een 
'reactionaire ideologie', die als argument diende in de ideologische strijd tegen het 
marxisme en als praktisch instrumentter intimidatie en mystificatie van het bewustzijn. 
Maar thans kan ook worden gezegd, dat deze zelfde marxisten op hun manier direct of 
indirect de eerste slachoffers waren van de ideologie die ze aan de kaak stelden: want 
ze verwarden deze ideologie met Freuds revolutionaire ontdekking. waarmee ze de 
facto de argumenten van de tegenstander overnamen, zich neerlegden bij zijn voor· 
waarden en het beeld dat hij hen opdrong erkenden als de zogenaamde werkelijkheid 
van de psychoanalyse' [Freud et Lacan, 1964; Nederlandse vertaling in Te Elfder Ure 
nummer 21]. · 

* 5. De redevoering van Chroestov is onder meer afgedrukt in 'Entstalinisierung'. Der 
XX. Parteltag der KPSU und seine Folgen'. Medvedev e.a., 1977. Ook in: Cahiers voor 
de Politieke en Sociale Wetenschappen; jrg. 2 nr. 3 

* 6. Garaudy was vrijwel direct na de Tweede Wereldoorlog lid van het partijbestuur 
van de PCF geworden en bleef dit tot 1970, het jaar van zijn royement. Garaudy 
verdedigde lange tijd het stalinisme. Zo promoveerde hij in 1955 in Moskou op een 
proefschrift over de vrijheid. Bij een beoordeling van Garaudy is het van belang zijn 
functie in de partij in ogenschouw te nemen. Althuaser heeft daarentegen nooit een 
officiële positie in de partij gehad. Beide spreken dus vanuit een totaal verschillende 
positie. 

• 7. Cahiers du Communisme. nummer 7-8, 1962 

* 8. Marxisme du XXe siècle. 1966 

* 9. Een gesystematiseerde zelfkritiek is te vinden in Elements d' Autocritique. 1974 

* 10. Afgedrukt in Cahiers d'histoire de l'institut Maurice Thorez. nummer 15: 'Les 
intellectuels et Ie parti communiste francais.l'alliance dans l'histoire', 1976. De tekst 
en alle debatten zijn oorspronkelijk afgednlkt in Cahiers du communisme; mei-juni 
1966. Voor fragmenten uit de redevoering van Waldeck Rochet en Lucien Sève: 
Freiheit der kritik oder Standpunktlogik, 1976. 

• 11. Interview met Leroy, die een tijd lang verantwoordelijk was voor de intellec· 
tuelen in het politiek bureau na het royement van Casanova. Zie het al aangehaalde 
nummer van Cahiers d'histoire. 

* 12. De lijn van Sèves betoog is een poging om tussen Garaudy en Althusser door te 
laveren. Geen speculatief humanisme of theoretisch anti-humanisme. maar een 
wetenschappelijk humanisme. Dat is de grondstelling van Sève die hij in zijn 
hoofdwerk Marxisme et thèorie de la personnalitè [19681 uitwerkt. Sève die na 
Argenteuil een rol van toenemend belang in de partij gaat spelen [vanaf 1970 directeur 
van de partij-uitgeverij Editions Sociales) probeert daarin een marxistische psycholo· 
gische theorie te ontwikkelen. Men kan zich afvragen of een dergelijke poging. zeker 
gezien het politiek legitimerende karakter ervan na Argenteuil. geen [genuanceerde] 
vorm van sociaalwetenschappelijk lyssenkisme is. 
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Poulantzas stelt in zijn boek drie onderwerpen aan de orde: a) het 
vraagstuk van het democratisch socialisme, b) het nieuwe fenomeen 
van het 'autoritaire etatisme' en cl de discussie over staat en macht. 
Daarbij gaat het hem niet in eerste instantie om een systematische en 
gedetailleerde uiteenzetting van deze problematieken en ook niet om 
een diepgaande analyse van een specifieke politieke conjunctuur (zie: 
lntroduction). Hij probeert aan de ene kant een soort ruwe samenvat
ting te geven van zijn analyse van de 'kapitalistische' staat en een 
schets van de door hem gesignaleerde nieuwe politieke en economische 
ontwikkelingen (zie hfdst. 1-4). Aan de andere kant wil hij ondanks alle 
op zichzelf belangrijke voorzichtigheid t.a.v. de verhouding van 'theorie' 
en 'praktijk' (p. 24/25) de 'politieke consequenties' (277) van deze ruwe 
analyse laten zien voor de discussie over de overgang naar een demo
cratisch socialisme (vers un socialisme démocratique). 
Dit karakter van het boek maakt de bespreking ervan moeilijk. Het lijkt 
me niet fair om wetenschappelijke pretenties te suggereren en de tekst 
daaraan georiënteerd te bekritiseren; bovendien is het ook niet doenlijk 
alleen de politiek-strategische interventie aan de orde te stellen die 
Poulantzas daarmee tracht te plegen. Ik wil me daarom in deze bespre
king beperken tot een kritiek op een paar zwakke, onuitgewerkte 
punten en leemtes in Poulantzas politiek-strategisch concept; daarbij zal 
ik tegelijk de samenhang hiervan met zijn theoretische analyse van de 
staat in het huidige kapitalisme aanduiden. 1) 

1. 
Poulantzas formuleert het 'dilemma' van een succesvolle strategie van 
een overgang naar een democratisch socialisme tegen de achtergrond 
van twee historische ervaringen, twee 'vallen' in de geschiedenis van de 
arbeidersbeweging: de 'traditionele sociaal-democratie' en het 
'stalinisme'. Hij doet dit weliswaar abstract maar in deze algemeenheid 
toch wel duidelijk: 
'of men vertrouwt enkel op de directe democratie aan de basis of de 
beweging van zelfbeheer. Dit leidt op de korte of lange duur onvermij
delijk tot een staatsdespotisme of een dictatuur van deskundigen. 
Het grondprobleem van een democratische weg naar het socialisme en 
van een democratisch socialisme is de vraag hoe men een radicale 
omvorming van de staat op gang kan brengen door de uitbreiding en 
uitdieping van de vertegenwoordigende democratie en de vrijheden (die 
ook een verovering van de volksmassa's waren) te verbinden met de 
ontplooiing van vormen van directe democratie aan de basis en 
verbreiding van kernen van zelfbeheer' (283, Vertaling Teu 25, p. 
345/346) 
Op dat abstractieniveau ben ik het wel eens met Poulantzas, maar niet 
zonder de volgende twee kanttekeningen: 
1e) De uiteenzetting van Poulantzas van 'het' strategisch 'model' van 
Lenin en 'de ' Communistische Internationale lijkt me niet alleen 'zeer 
summier', maar ontkent naast grote contextuele verschillen in de 
politieke strategie (zie Lenin in 1903, 1905, 1917 en na de oktoberrevo
lutie) ook de vraag, in hoeverre 'het' model van de dubbele heerschappij 
ook opgaat voor het concept van de 'arbeidersregering' (1921-'23) en 
het 'volksfront', die in veel interpretaties gezien worden als directe voor
lopers van de 'nieuwe' strategie van de 'eurocommunistische' partijen. 
De uiteenzetting van 'het model' van transformatie van 'de sociaal
democratie' houdt geen rekening met het voor elke politiek-historische 
studie minimale onderscheid tussen 'integrationalistische' (op collabo-
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ratie van antagonistische klassen gebaseerde) en duidelijk 'klassen
politieke' stromingen van 'de sociaal-democratie'. Dit is uitermate 
irritant, omdat in delen van de sociaal-democratische arbeidersbeweging 
de eerste concepten ontwikkeld werden van de (door Poulantzas zelf 
voorgestelde) 'strategie van de lange weg'. Daarin werden vormen van 
representatieve en directe politieke democratie gecombineerd met de 
ontplooiing van verschillende vormen van sociale democratie; en dat 
met een veel grotere precisie en nauwkeurigheid dan bij P. zelf (vgl. 
bijv. de werken van Max Adler en Otto Bauer). Bovendien vormden 
deze concepten in de vorm van 'objectieve programma's' bestanddeel 
van de praktische politiek. De specifieke problemen van de 'strijd van de 
volksmassa, die op een verandering van de krachtsverhoudingen binnen 
de staat' gericht is (m.n. ook van zijn 'repressieve apparaten' (286)), had 
P. daar exemplarisch kunnen bestuderen. 
Zijn poging om zich tegen het 'verwijt' van 'traditioneel reformisme' 
(286) af te bakenen is daarom nogal gemakzuchtig. Hij herhaalt in feite 
slechts de uit de traditie van de Communistische Internationale bekende 
en deze 'reformistische' strategie in haar fundamenten niet rakende 
'verwijten': 
a) 'In elk geval betekent het veranderen van de krachtsverhouding in de 
staat niet het stapsgewijs doorvoeren van veranderingen in opklim
mende continuïteit. Het betekent evenmin een stapsgewijze verovering 
van de staatsmachinerie of louter de bezetting van de hoogste 
regeringsposten' versus 'een doorvoeren van werkelijke breuken'. 
b) 'valt dus niet simpelweg samen met de parlementaire of electorale 
weg' (286, vertaling TEU 25, p. 349) 
Dit is echter nooit beweerd door mensen als Max Adler, Otto Bauer, 
Paul Levi e.a. In dit opzicht wreekt zich ook bij Poulantzas de vooringe
nomenheid met een specifieke traditie van de arbeidersbeweging, die -
zoals in Frankrijk - door communisten werd gedomineerd. Juist deze 
'kennisachtergrond' is voor Nederland, de BRD, Zweden e.d. niet 
kenmerkend en in bepaalde opzichten ook minder vruchtbaar. 
2e) De bewuste (277) beperking van de strategische vraagstukken van 
de overgang naar een democratisch socialisme tot politieke ontwikke
lingslijnen en institutionaliseringen betekent in de eerste plaats dat 
centrale problemen van democratische economische planning niet aan 
de orde komen. Het is bijv. bekend dat de combinatie van nieuwe 
vormen van 'economische democratie' (les comités d'usine) met 
vormen van representatieve en directe politieke democratie (Ie parle
ment, les conseils municipaux, les commissions des citoyens (293)) een 
'probleem' vormt. Ook al is dat geen nieuw probleem, zoals Poulantzas 
beweert. Beter dan te blijven staan bij de constatering dat 'de geschie
denis' ons nog geen geslaagd experiment heeft laten zien, was het als 
Poulantzas zelf een theoretische bijdrage had geleverd op dit punt. 
Deze beperking heeft ook tot gevolg dat problemen van klassenbasis en 
bondgenootschappenpolitiek niet aan de orde komen. (Dit is t.o.v. zijn 
vroegere werken als 'Pouvoir Politique .. .', Les classes sociales .. .' en 'La 
crise des dictatures' een merkwaardige verschuiving, die misschien 
teruggaat op de invloed van Foucault.) 
Niet alleen 'sociologisch' blijft het spreken over 'de volksmassa's' zeer 
naïef; dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de analyse van mogelijke en 
feitelijke 'breuken in de allianties tussen de volksklassen' (292). voor de 
analyse van de politieke partijen en vakbandsorganisaties van 'de volks
massa' 2) en voor de analyse van de 'radicale transformatie' van de 
staat. 
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2. 
De centrale elementen van de door Poulantzas voorgestane strategie 3) 
zijn: 
a) De staat is vandaag de dag minder dan ooit een 'monoliet', een van 
de massa geïsoleerde ivoren toren (284 e.v.); dit geldt niet alleen voor 
de 'ideologische', maar ook voor de 'repressieve apparaten (287 e.v.) 
van de staat. Daarom moet de scepsis worden overwonnen t.o.v. de 
mogelijkheden van de 'volksmassa's' om in de staat zelf te interveniëren 
en ageren. De strijd van de volksmassa dient niet meer alleen buiten de 
staat te verlopen, maar ook binnen de staat; zij dient zich te richten op 
de interne tegenspraken van de 'staatsapparaten' en tussen deze 
apparaten. 'Het langdurige proces van verovering van de macht langs 
een democratische weg naar het socialisme bestaat in wezen hierin, dat 
de verspreide verzetscantra waarover de massa's binnen de netwerken 
van de staat altijd beschikken, geactiveerd, versterkt, gecoördineerd en 
gedirigeerd worden, alsmede dat er nieuwe worden geschapen en 
ontwikkeld' (285, vertaling TEU, p. 348). 
b) De voorwaarde daarvoor is de strijd om democratisering van deze 
staatsapparaten zelf. 
cl Revolutionaire situaties dienen niet gereduceerd te worden tot 'crisis 
van de staat'. Deze strategie is niet gebaseerd op 'economische', noch 
op 'politieke' ineenstortingsverwachtingen, maar veronderstelt een lang 
proces van strijd van de 'massa' voor een radicale transformatie van de 
staat. 

Op minstens drie punten blijft Poulantzas' concept van deze strategie 
zwak, onuitgewerkt en ambivalent: 1e is 'de massa' nu wel of niet 
'direct' aanwezig in (welke) 'staatsapparaten'?, 2e wat wordt er precies 
verstaan onder politieke democratie en hoe wordt de samenhang tussen 
democratische legaliteit en geweldsmonopolie geanalyseerd en 
strategisch geoperationaliseerd?, 3e) wat wordt precies bedoeld met 
'radicale transformatie'? 
ad.1: Een van de centrale argumenten voor de noodzaak van een- ook 
staatsrechtelijk gezien - 'soevereine dictatuur' (inclusief de opheffing 
van de 'scheiding der machten', zoals tijdens de grote Franse revolutie 
met de conventsdictatuur en tijdens de Parijse Commune) is steeds 
geweest, dat de staatsapparaten (m.n. de 'repressieve') quasi 
monopolistisch functioneren als instrumenten in de hand van de 
heersende klasse(n). Tegen een dergelijke instrumentalistische staats
opvatting brengt Poulantzas twee bezwaren in: de staat is niet het 
instrument van een klasse, maar een verdichting van krachtsverhoudin
gen tussen de klassen, én: de staat heeft een 'ossature materielle 
propre' (14), een 'materiële structuur', 'institutionele materialiteit' e.d. 
(12 e.v.). 4) Daaruit volgt in elk geval dat 'de massa' indirect in de staat 
'aanwezig' is. Maar het nieuwe van de huidige maatschappelijke 
klassenverhoudingen in de hoogontwikkelde kapitalistische maatschap
pijen is volgens Poulantzas dat 'de massa' bovendien direct in de 
staatsapparaten aanwezig is. Helaas blijft de gehele argumentatie 
omtrent de directe aanwezigheid van de massa 'in het boek' volledig 
onduidelijk. Enerzijds houdt Poulantzas een zeer ongenuanceerd verhaal 
over de specifieke uitsluiting van de volksmassa uit elke staat (zie deel I, 
1 ). Anderzijds is de 'volksmassa' juist op een specifieke manier 
aanwezig in elke staat (zie deel 11, 2). 'Deze bestaan niet in de staat via 
de omweg van apparaten die een macht belichamen, die eigen is aan de 
beheerste klassen, maar, in essentie, in de vorm van oppositiehaarden 
tegen de macht van de heersende klassen'. (blz. 157) 
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Ze zijn aanwezig, maar als beheerste klassen. Deze 'dialectische' tegen
strijdigheid komt ook in Poulantzas specifieke versie van convergentie
en totalitarismetheorie naar voren. Deze impliceert dat de vergaande 
etatisering en autoritarisering van hoogontwikkelde kapitalistische en 
socialistische maatschappijen gepaard gaan met een steeds verder
gaande uitsluiting van de massa, een verzwakking van de staat, én met 
een groeiende politisering van de in de staat aanwezige 'massa'. Het is 
een nieuwe versie van Lenins 'dialectiek', dat het imperialisme aan de 
ene kant tot dictatuur, aan de andere kant tot versterking van de demo
cratische strijd van de beheerste klassen leidt. Het lijkt me analytisch 
bepaald geen grote vooruitgang en politiek een onvoldoende leidraad. 
Bovendien laat Poulantzas de politiek-strategische gevolgen (ambtena
renvakbonden, partijpolitieke representatie) voor de strijd van de 
'massa' in de verschillende staatsapparaten onbesproken. 5) 
ad.2: Poulantzas verzet zich terecht tegen de in de marxistisch-leninis
tische traditie nog steeds dominante identificatie van 'parlementaire' 
democratie met 'burgerlijke' democratie= dictatuur van de bourgeoisie 
(278/9). Hij ziet ook dat het belangrijk is te onderscheiden tussen 
sociaal-economische en politiek-historische condities van het ontstaan 
van bepaalde politieke instituties en hun mogelijke/werkelijke functies 
en geldigheid (240). 6) In het boek vindt men echter slechts terloops 
opmerkingen over wat nu eigenlijk de centrale juridische en politieke 
momenten zijn van democratie, parlementaire democratie/directe 
democratie. (280, 240, 289). Dit is m.i. niet toevallig. Het zijn de onder
zoeksstrategische consequenties van Poulantzas' nogal 'gespierde' 
kritieken op posities die proberen de burgerlijke staat als formele en 
democratische rechtsstaat te analyseren uitgaande van de specifieke 
vormen van de eenvoudige warencirculatie (53 e.v.) 7) Ook de voor een 
democratische weg naar en in het socialisme toch wel cruciale vraag 
van de verhouding tussen democratische legaliteit en het monopolie van 
legaal fysiek geweld van de staat wordt daardoor niet of uitsluitend 
impressionistisch behandeld. 
ad.3: De term 'radicale transformatie van het staatsapparaat' die door 
Poulantzas als metafoor ('indicativ' 289) is geïntroduceerd, verwijst 
naar het perspectief van het 'afsterven van de staat'. Hij moet/wil aan
duiden dat deze transformatie zich niet mag beperken tot een 
'eenvoudige' democratisering van de staat' (Vgl. p. 290); een 
verandering van de krachtsverhouding binnen de staat en ook haar ver· 
gaande democratisering is onvoldoende, omdat 'de staat een eigen 
materialiteit bezit' (289). Met de descriptieve term 'materialiteit (en de 
synoniem daarmee gebruikte termen 'institutionaliteit' en 'apparaat') 
probeert Poulantzas erop attent te maken dat de staatsinstellingen een 
eigen, arbeidsdelige, hiërarchische-bureaucratische structuur hebben, 
die volgens hem de structuur van de maatschappelijke arbeidsdeling 'tot 
in het kleinste detail' (64) reproduceert. 

Nuchter geïnterpreteerd - en afgezien van alle fraseologie bij Poulant· 
zas - gaat het politiek-strategisch gezien om de verkleving van functie· 
nele specificatie van de verschillende soorten arbeid met verschillende 
kwalificatieniveaus en posities in de hiërarchie van organisaties. Dat 
betekent: 
a) opheffing van zuiver klassenonderdrukkende functies en soorten 

arbeid. 
b) de poging om de 'tegenstelling' tussen 'hand- en hoofdarbeid' op te 

heffen en de kwalificatieniveaus van de verschillende soorten arbeid 
te nivelleren. 
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cl controle op noodzakelijke leidinggevende functies, die over een 
langere periode nog samengaan met een hoger kwalificatieniveau en 
in elk geval met telkens specifieke vakkwalificatie; om processen van 
niet-democratisch gelegitimeerde machtsvorming op basis van kennis 
te voorkomen moet die controle effectief zijn en niet louter formeel. 

Te meer moet het verbazen dat Poulantzas ondanks alle aanvallen op 
'het techno-bureaucratisch etatisme en de autoritaire confiscatie van 
de macht door de experts' (290, vlg ook 217 e.v., 291 e.v.), op een 
'links technocratisme' (219) e.d. het centrale probleem helemaal niet 
algemeen benoemt en ook geen theoretische bijdrage levert aan een 
oplossing ervan. In de regel blijft Poulantzas steken in een vruchteloze 
polemiek ('de massa's wikken, de staat beschikt' 291) en abstract 
tegenover elkaar stellen van 'activiteit van de volksmassa' aan de ene 
kant en het per se 'bureaucratisch etatisme van de experts' aan de 
andere kant. Op deze wijze neemt men de probleemstelling en het 
theoretisch kader van de traditionele elitetheorie over (zie in dit verband 
het ongenuanceerde begrip 'volksmassa') en gebruikt deze alleen tegen 
'elite' in plaats van tegen de 'domme massa'. 
Daarmee loopt men ook in een bekende 'val': men verstrikt zich in het 
dilemma tussen naïef utopisme en bureaucratisme/techocratisme. De 
overwinning van dit dilemma lijkt me voor de ontwikkeling van de 
arbeidersbeweging in kapitalistische en socialistische landen met het 
oog op de ontplooiing van democratie en socialisme niet minder 
belangrijk dan de overwinning van het dilemma tussen parlementaire 
politieke democratie en directe sociale democratie. Tegen dit laatste 
dilemma verzette Poulantzas zich - niet als eerste, - maar terecht. 

KLAAS ANDERS 
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Noten 

• 1. Ongetwijfeld is het mogelijk de centrale leemtes van de theoretische positie van 
Poulantzas - ondanks alle zelfkritiek - ook in deze tekst aan te tonen: 
1e) de dominantie van descriptieve categoriën en de overwegend symbolische functie 
ervan, de daaruit voortvloeiende combinatie van 'taxonomie' en 'formalisme' (Zie de 
kritieken van E. Laclau, Politics and ideology in marxist theory, Londen 1977, p. 51 
e.v.; E. P. Thompson, The poverty of theory, Londen 1978. p. 193 e.v.). 
2e) de methodische en inhoudelijke leemtes bij de analyse van de verhouding tussen 
klassenstrijd en klassenstructuur (Zie de kritieken van E. 0. Wright, Class, crisis and 
the state, Londen 1978, p. 30 e.v.; Projekt Klassenanalyse, Klassentheorie und 
Klassenvorurteile, in: Beiträge zum wissenschaftlichen Sozialismus 2/77, p. 177 e.v.), 
3e) de methodische en inhoudelijke leemtes in de analyses van de verhouding recht· 
staat-geweld en de politieke klassenstrijd en het daaruit resulterende, vaak gesigna· 
leerde, maar nooit echt in zijn systematische oorsprong ontmaskerde 'politicisme' en 
4e) de ook voor Poulantzas kenmerkende structuralistische reductie van Marx' theorie, 
waardoor in de aanval op 'historicisme' en 'humanisme' ook de betekenis van 
geschiedenis en historisch handelende individuen wordt opgeofferd. 
Poulantzas is een van de weinige auteurs die zich bezig gehouden hebben met het 
ontwikkelen van een op Marx georiënteerde 'politieke theorie' en die ook kennis 
hebben genomeA van posities en resultaten van de 'academische' sociale 
wetenschappen. Maar zijn kritieken op de 'academische' sociale wetenschappen zijn in 
de regel niet-immanent en vaak etiketterend (Vgl. in dit boek de receptie van en zeer 
vaak onderhuidse en impliciet blijvende kritiek op Foucault en op corporatisme- en 
totalitarismetheoriën.) Het zelfde geldt m.i. voor zijn kritieken op andere posities in de 
traditie van het marxisme Vgl. tegen 'economisme' (15 e.v., 29 e.v.), 'historicisme' (44 
e.v.), de theorie van het staatsmonopolistisch kapitalisme ( 12 e.v.), Paschukanis en 
Cerroni (54 e.v.) en zelfs voor zijn kritieken op Althusser (31 e.v.) en Balibar (21) 

• 2. Poulantzas beperkt zich tot nogal vag afbakeningen ten opzichtte van Lenin's 
partij-concept in 'Wat te doen?' (280) en t:o.v. zuiver symdicalistische posities (280, 
290]. Hoe Poulantzas de 'autonomie van de strijd van de volksmassa' denkt te kunnen 
combineren met de rol en betekenis van politieke en vakbandsorganisaties blijft in het 
duister. 

• 3. Of deze strategie nu zo 'nieuw' (284) is zoals Poulantzas denkt of niet doet hier 
niet ter zake. Ook al was ze reeds ouder, ze is daarmee zeker niet achterhaald. 

• 4. In zijn redenering is (systematisch) geen plaats voor het derde, zowel theoretisch 
als politiek-strategisch minstens even belangrijke argument: dat juridische en politieke 
vormen een 'eigen logica' en 'eigen ontwikkelingstendenties' kennen. 

* 5. In deel 4,4 gaat Poulantzas in op de 'politisering' van ambtenaren in verschillende 
rangen en instellingen. Maar deze ambtenaren horen daar kennelijk niet tot de 'volks· 
massa'. Zie hieronder over 'technocraten' versus 'massa'. 

• 6. Helaas maakt hij dit onderscheid alleen voor 'democratische rechtsstaat', staats· 
burgerlijke rechten en politieke vrijheden (240, 252) en niet ook voor bepalingen en 
instituties van 'formele' rechtsstaat. Een oude en slechte traditie volgend lijkt 'rechts· 
staat' alleen van belang voor 'liberalisme' en 'neo-liberalisme' Vgl. 290. 

• 7. Om de zwakte van Poulantzas' kritiek duidelijk te maken en tenminste een 
enigzins heldere opvatting van democratische kernstructuren te ontwikkelen leze men 
bijv. Cerroni over socialisme en democratie. De meest heldere opvattingen en 
discussies hieromtrent zijn te vinden in het debat tussen • sociaaldemocratisch' 
georiënteerde auteurs als Kelsen, Adler, Kirchheimer, Neumen e.a. tussen de beide 
wereldoorlogen. 
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Onlangs - sommigen zullen zeggen: beter laat dan nooit 
- verscheen bij het IPSO een boekje over Althusser. De 
daarin gebundelde bijdragen zijn ontstaan uit een in 1978 
door het IPSO georganiseerde discussie over de marxis
tische staatstheorie, waarin de positie van Althusser 
centraal stond. Het gaat dus maar over één aspect van 
Althussers poging het marxisme dóór te denken en de 
kritische bijdragen van Klaas Anders en Gabriël van den 
Brink worden verondersteld enkel in te gaan op het eerste 
gedeelte van Althussers 'Ideologie en ideologiese staats
apparaten' (1969/1970). Dit deel is - in de vorm van een 
samenvatting door Marin Terpstra - in de IPSO-uitgave 
opgenomen. Jammer is, dat de 'Note sur les appareils 
idéologique d' état' ( 1976) ontbreekt, terwijl Klaas Anders 
er in zijn verhaal nogal eens naar verwijst. 

EEN IPSO UITGAVE 

Aan het debat over de betekenis van Althusser voor een marxistische 
theorie van de staat gaat een zeer helder artikel vooraf over Althussers 
marxisme-opvatting zoals ontwikkeld in de werken vóór 'Ideologie en 
ideologiese staatsapparaten'. In zoverre komt toch ook de 'hele' 
Althusser ter sprake. 
Het eigenlijke debat richt zich op de vraag of we in 'Ideologie en ideolo
giese staatsapparaten' inderdaad van doen hebben met een verrijking 
van de marxistische staatstheorie. Klaas Anders antwoord luidt 
onomwonden: nee, dat is het niet. Het betreft hier een zogenaamde 
verrijking, die feitèlijk een verarming is. Volgens hem hebben wij bij 
Althusser te maken met veel theoretisch geschreeuw dat op de keper 
beschouwd weinig analytische wol bevat. Het in het marxisme 
voorhanden begrippenmateriaal wordt door Althusser niet zozeer 
verfijnd als wel vergroofd. Zo valt bij zijn gebruik van de term 'staats
apparaten' het onderscheid tussen staat en maatschappij weg evenzeer 
als dat tussen de verschillende maatschappelijke 'instanties' (bv. 
politieke instellingen van de staat, partij, vakbond, gezin). Ook het 
verschil tussen institutie en apparaat is in het hier door Althusser ont
wikkelde categorieale systeem niet meer te maken. Niet minder beden
kelijk is de tendens van Althussers 'staatstheorie' als het gaat om de 
functie van wat bij hem dan heet de 'staatsapparaten'. Gethematiseerd 
wordt alleen maar de instandhouding van de bestaande structuren; 
zodoende wordt over het hoofd gezien dat bv. het politieke ISA 
(Ideologische StaatsApparaat) 'wezenlijk ook het produkt van de 
klassenstrijd van de kleinburgerij, de boeren en arbeiders' is. Klaas 
Anders legt er de nadruk op dat deze theoretische blinde vlek ook grote 
consequenties heeft voor de politieke strategie: voor de concrete strijd 
tegen de 'apparaten' (misschien beter: in de 'apparaten'?) worden 
geen aanwijzigingen gegeven. 
Het is duidelijk: Klaas Anders acht het PS. bij 'Ideologie en ideologiese 
staatsapparaten', waarin Althusser de klassenstrijd in het functioneren 
van de 'staatsapparaten' invoert, geen echt correctie op het ontbreken 
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van die klassenstrijd in het artikel zelf. 'Het feit, dat met de reproductie 11 
van structuren tegelijk tendenzen geproduceert (kunnen) worden, die 
deze structuren breken' - dé voorwaarde voor een revolutionaire 
theorie! - blijft bij Althusser ongedacht. 
Gabriel. van den Brink heeft een andere invalshoek. Hij vat het artikel 
van Althusser op als een vruchtbare probleemstelling van filosofische 
aard, die om verdere uitwerking (om correctie ook) vraagt. In tegen
stelling tot Klaas Anders meent hij dat de klassenstrijd wel degelijk de 
kern van Althussers betoog over de 'ideologische staatapparaten' 
uitmaakt en niet louter aanhangsel is. Het gaat daarin echter om een 
specifieke modus van die klassenstrijd, de Ideologische. De betekenis 
daarvan wordt pas duidelijk wanneer de achterliggende problematiek 
gezien wordt. Vandaar dat Van den Brink een 'symptomale' lezing 
probeert, d.w.z. een lezing erop gericht die achterliggende problematiek 
te ontdekken. En deze is: het uitblijven van de socialistische revolutie 
juist in de hoogontwikkelde kapitalistische landen, waar volgens de 
'klassieke' marxistische theorie de voorwaarden voor zo'n revolutie 
optimaal moesten zijn. De verklaring van dit feit te hebben aangevat is 
de betekenis van Althussers artikel. 
Van den Brink legt vervolgens in zijn verhaal vooral de nadruk op de 
noodzaak van verdere uitwerking en geeft daartoe een aantal eerste 
aanzetten. Daarbij gaat hij voor een deel in dezelfde richting als Anders. 
Bv. waar hij voorstelt de 'ideologische apparaten' nader te onderschei
den, nl. in 1) 'ideologische apparaten' = alle apparaten, die functio
neren op basis van 'ideologie', 2) 'ideologische staatsapparaten' = die 
afdelingen van de staat, die expliciet de functie hebben de heerschappij 
van de burgerlijke ideologie veilig te stellen, 3) 'hegemoniale apparaten' 
= apparaten buiten de staat die de ideologie van een klasse organiseren 
en verbreiden (partij, vakbond). Hij wijst ook nieuwe problemen aan: 
hoe verhouden zich de verschillende strijdvormen van dit moment -
klassenstrijd, anti-autoritaire strijd, anti-imperialistische strijd - tot 
elkaar; wat is de verhouding tussen de reproduktie van de maatschap
pelijke macht (onderdrukking/uitbuiting) en de reproduktie van het 
maatschappelijk leven (het menselijk bestaan). 
De bijdrage van Gabrial van den Brink laat zien, dat de beperking tot het 
eerste deel van .'Ideologie en ideologiese staatsapparaten' problema
tisch is. Hij kan Althusser met vrucht lezen juist vanwege het tweede 
deel, dat expliciet gaat over wat dan toch de kern van de 'ideologische 
apparaten' vormt, de ideologie. Van Den Brinks opmerking; 'Het artikel 
heeft m.i. dus niet primair betrekking op de staat; in de eerste plaats 
moet het worden gelezen als (betrekking hebbend op) een theorie van 
de ideologie', is feitelijk (of hij dat nu zo bedoelt of niet) kritiek op de 
opzet van deze uitgave. Daarmee is het nut van deze uitgave niet 
ontkend maar wel gerelativeerd. We mogen minstens van het IPSO 
verwachten dat er nog eens een boek(je) komt 'Over Althussers bijdrage 
aan de marxistische ideologietheorie'. 

D.B. 

Over Louis Althussers bijdrage aan de marxistische staatstheorie ( Studieuitgave IPSOI 
Amsterdam 1979 (prijs f 7,50). 
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Onder deze titel werd op 23 februari 1980 een bijeenkomst 
gehouden in het Westduitse Hannover. De bijeenkomst 
was georganiseerd door mensen uit de 'socialistische 
Studiengruppen (SOST), een groep mensen die onder 
meer de uitgave van het belangrijke tijdschrift 'Beiträge 
zum wissenschaftlichen Sozialismus' verzorgt en ook 
verder publicistisch actief is. Een produkt van dit laatste is 
het boekje 'Sozialistische Wirtschafts- und Sozialpolitik' 
(Hamburg '80), in de wandeling al snel Sowiso gedoopt. 

Sowiso bevat een serie programmatische richtlijnen voor een alterna
tieve economische en sociale politiek in de Bondsrepubliek, richtlijnen 
die gebaseerd worden op een uitgebreide kapitalisme-analyse. Beide 
aspecten - richtlijnen en kapitalisme-analyse - waren inzet van de 
discussiebijeenkomst van 23 februari. De SOST hadden er werk van 
gemaakt vertegenwoordigers van de Westduitse linkerzijde naar de 
bijeenkomst toe te krijgen, waaraan ook in bescheiden mate gevolg was 
gegeven. 

Programmatisch waren vooral drie punten essentieel, drie punten die als 
voorwaarde werden genoemd voor de verwezenlijking van een alterna
tieve politiek. Deze drie punten behelzen dat: 
- de uitbreiding van de produktieve basis van de maatschappij het 

wezenlijke doel van alle omvormingsmaatregelen is 
- alle maatregelen die direct sociale misstanden moeten op heffen 

tegelijkertijd en progressief als kwalitatieve structuurveranderingen 
worden opgezet en uitgevoerd 
de omvorming van de sociale en economische verhoudingen be
grepen wordt als een ontwikkeling in het bewuste maatschappelijke 
handelen van mensen en, daardoor, moet worden behandeld als ver
andering en uitbreiding van de wilsvorming en initiatief van de 
massa. 

De Sowiso-discussiebijeenkomst was hiervan een weerspiegeling. 
Daarbij werd door de organisatoren ingebracht dat het wat hen betrof 
een discussie was over een aantal samenhangende richtlijnen, maar niet 
een discussie over een concreet programma, omdat dat met het boekje 
niet was bedoeld en er ook niet door werd gedragen. In de discussie 
werd deze beperking maar zeer gedeeltelijk gehonoreerd. De SOST 
werden toch in de eerste plaats bekeken op hun praktisch-politieke aan
zetten, d.w.z. dat een groot deel van de discussie ging over de politieke 
voorwaarden in de Bondsrepubliek (onder meer in vergelijking met de 
haar omringende landen) waaronder een linkse strategie kans van 
slagen heeft en, meer in het bijzonder, werd gediscussieerd over de 
kwestie of daarbij een alternatieve, socialistische economische en 
sociale politiek het fundament van die strategie moest leveren. 

De aard van de discussie was niet zodanig dat er naar 'resultaten' ge
streefd werd. Of misschien toch wel, maar dan voornamelijk als een 
verheldering van standpunten. Daarbij bleek het centrale punt het 'type' 
aansluiting van maatschappelijke bewegingen: moet men, zoals in het 
boekje Sowiso gebeurde, komen tot de formulering van een nieuwe 
maatschappelijke en economische logica, om vandaaruit inzetten en 

99 



posities te concretiseren, of moet men werken vanuit bestaande, 12 
actuele tegenstellingen in de maatschappij en die als basis beschouwen 
voor wetenschappelijke en politieke posities? In diverse varianten is deze 
thematiek besproken. In principe is vastgesteld dat de discussie moet 
worden voortgezet, zonder dat er overigens ter plekke specifieke 
afspraken konden worden gemaakt. Onze waardering voor een en ander 
kan vermoedelijk het beste worden uitgedrukt in de stelling dat het best 
eens zo zou kunnen zijn dat we bij een volgende gelegenheid weer van 
de partij zullen zijn. 

TON KORVER 
THOMAS MEIJERS 
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Het debat over de relatie democratie en socialisme behelst 
ook het onderzoek naar de politieke structuur in de socia
listische landen. Dit onderzoek is van verschillende kanten 
aangevat en daarbij worden zeer onderscheiden theore
tische modellen ontwikkeld. 
De verstarring van het wetenschappelijk onderzoek, 
waarbij verdoemingen van de maatschappijstructuur in de 
socialistische landen slechts werden beentwoord met on
vruchtbare apologieën, wordt in een aantal opzichten 
doorbroken. 
In de marxistische theorievorming, en daar niet alleen, in 
de kapitalistische landen neemt dit onderzoek een steeds 
belangrijker plaats in, o.a. tot uiting komend in het stali
nisme-debat. 
Ook in een aantal socialistische landen is een meer 
pluriforme theorievorming te signaleren, die alleszins de 
moeite waard is om te worden gevolgd. Daartoe zijn 
betrekkingen en wetenschappelijke confrontaties met 
maatschappijwetenschappers in socialistische landen ook 
onmisbaar. In dat kader heeft het IPSO op 18 en 19 april 
1980 een rondetafelgesprek georganiseerd met weten
schappers van het Instituut voor Maatschappijwetenschap
pen van de Hongaarse Socialistische Werkerspartij en van 
de universiteit van Boedapest. Dit rondetafelgesprek in 
Amsterdam werd voorbereid met de publicatie van stel
lingen van beide instituten. Deze stellingen volgen hier
onder. 
Het rondetafelgesprek vormde een aanzet voor een 
discussie op een reeks van centrale thema's. Soms liepen 
de posities die werden ingenomen zeer ver uiteen en 
stonden zij ook tegenover elkaar. In andere gevallen nader
den de opvattingen elkaar meer dan verwacht. De 
weergave van dit debat zal in het volgende nummer van 
'KOMMA' worden gegeven. 

Voor het IPSO is dit rondetafelgesprek mede vertrekpunt 
tot hoogstnoodzakelijk eigen onderzoek m.b.t. de politieke 
structuur in de socialistische landen. Op een aantal 
gebieden zal in ieder geval de gedachtenwisseling met de 
Hongaarse wetenschappers worden voortgezet. 
Deelnemers aan het rondetafelgesprek waren voor het 
IPSO: Jaap Wolft, Klaas Anders, Arnold Koper, André 
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Roelofs, Sylvia Schreuders, Piet Verschil en Hans van Zon. 
De Hongaarse delegatie stond onder leiding van Sandor 
Lak os. 

Rob Milikowski 

STELLINGEN VAN HET IPSO VOOR HET RONDETAFELGESPREK 
MET VERTEGENWOORDIGERS VAN DE ACADEMIE VOOR MAAT· 
SCHAPPIJWETENSCHAPPEN VAN DE HONGAARSE SOCIALIS· 
TISCHE WERKERS PARTIJ [HSWP]. 

DEMOCRATIE EN SOCIALISME 

De centrale stelling in het marxistisch staatsdebat over de verschillende 
wegen naar het socialisme (en in het socialisme) spitst zich mede toe op 
de democratie. 
Er is een veelheid aan ontwikkelingen van de democratie in verschil· 
lende landen, zowel met betrekking tot de democratische verworven
heden van de arbeidersbeweging in de kapitalistische landen, als wat 
betreft de bijdrage die de overgang naar het socialisme aan de demo· 
eratie heeft gevormd (en zal vormen), er is een veelzijdigheid aan 
ontwikkelingen met betrekking tot de democratie in de socialistische 
landen. 
De algemeen theoretische opvatting in het marxisme dat het socialisme 
de voorwaarden schept voor een fundamenteel hogere vorm van 
democratie dan in het kapitalisme kan niet worden gevulgariseerd tot 
een schema, waarin 'de' democratie in 'de' socialistische landen op een 
hoger peil staat dan 'de' democratie in 'de' kapitalistische landen. 

Het debat tussen marxisten uit een socialistisch land en een kapitalis
tisch land ontleent zijn functie dan niet zo zeer uit het feit dat het hier 
zou gaan om een uitwisseling van kennis en analyses omtrent verschil
lende maatschappelijke systemen, maar aan het streven een gemeen
schappelijke bijdrage te leveren aan het onderzoek en de theorievorming 
m.b.t. algemene problemen van de democratie (en het socialisme). 
Tot die algemene problemen behoren met name de betekenis van 
politieke democratie, van representatieve democratie, van pluriformiteit, 
de democratische legaliteit, de directe democratie, de relatie tussen 
partijen en klassen, de verhouding tussen partij en massa. 

11 
Het meerpartijenstelsel neemt een wezenlijke plaats in in de opvattingen 
die door de CPN worden ontwikkeld (evenals door een reeks van 
communistische partijen in andere kapitalistische landen) over de 
strategie naar het socialisme. Dat is theoretisch en historisch gefun· 
deerd, deels ook als kritiek op een aantal stellingen die gedurende lange 
tijd binnen het marxisme dominant waren. 
In de onderkenning van de betekenis van het meerpartijenstelsel voor de 
strategie naar het socialisme zijn o.a. de volgende elementen essentieel: 
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a) - Politieke partijen kunnen gereduceerd worden tot de nomen
clatuur van een klasse. Ze organiseren ook uiteenlopende emancipa
torische en culturele belangen, ook al wordt dit niet of nauwelijks tot 
gelding gebracht in de politiek van de desbetreffende partijen. Dit geldt 
bijv. voor de confessionele partijen rond vraagstukken van bewapening, 
honger en armoede. Aan het christendom ontleende ethische waarden 
blijken een inspiratiebron te vormen die velen in de politiek van hun 
partij tot uitdrukking wensen te zien gebracht. 
b) - Historisch gezien kan allerminst gesteld worden dat de belangen 
van de arbeidersklasse tot uitdrukking worden gebracht in één ideolo
gische of politieke positie. Zo heeft de sociaal-democratie in de meeste 
hoogontwikkelde kapitalistische landen een aanzienlijke massabasis. 
Ook bij het bepalen van de strategie naar het socialisme moet van de 
politieke en ideologische pluriformiteit binnen de arbeidersklasse als een 
belangrijk gegeven worden uitgegaan. De betekenis van de communis
tische partij komt niet tot uitdrukking door het monopolie v~n 'de partij 
van de arbeidersklasse' voor zich te claimen, maar berust op haar 
objectief program gericht op het realiseren van het socialisme en het 
opheffen van uitbuiting en onderdrukking, in haar verankering in de 
dagelijkse sociale en politieke klassenstrijd, in haar vermogen bij te 
dragen aan het uitwerken van oplossingen voor de grote maatschappe
lijke vraagstukken en in haar capaciteit dit te verbinden met haar socia
listische en communistische doelstellingen. 

111 
Bij de verandering van de politieke structuur die deel uitmaakt van de 
Nederlandse weg naar het socialisme zijn o.a. de volgende facetten aan 
de orde: 
a) - eeh verandering van de relatie tussen politieke partijen en de staat. 
Dit houdt het afwijzen in van de versmelting van politieke partijen met 
delen van de staat, de afwijzing ook van processen van integratie van 
parlement met de uitvoerende macht. Eèn belangrijke vraag in het 
marxistisch staatsdebat betreft het karakter van de veranderingen die 
zich binnen de staat zullen voltrekken bij de ontwikkeling naar het 
socialisme (het 'breken' van de hegemonie van de monopoliebourgeoisie 
binnen de staat) en naar de samenhang met anti-monopolistische 
hervormingen binnen de maatschappij als geheel. Deze en de hieronder 
volgende doelstellingen m.b.t. de politieke structuur verwerken ook een 
kritiek op de bestaande structuur in de socialistische landen waarbij een 
vergaande vervlechting van de communistische partij met instellingen 
van de staat gestalte heeft gekregen, hetgeen in een aantal gevallen ook 
institutioneel is vastgelegd. 
b) - een verandering van de verhouding tussen politieke partijen 
onderling. Hierbij gaat het om doorbreking van de toestand waarin de 
politieke structuur gedomineerd wordt door een aantal politieke partijen, 
wier huidige politiek verbonden is met de kapitalistische machtsverhou
dingen. In deze structuur ligt de permanente tendens besloten de 
communistische partij tot outcast en op sommige terreinen ook tot 
outlaw te maken. De democratisering van de verhoudingen tussen 
politieke partijen houdt dus ook de volledige emancipatie in van de 
communistische partij (en andere anti-kapitalistische politieke stromin
gen) in het politieke bestel, dus de volledige overwinning van de 
feitelijke en juridische barrières. 
c) - een verandering van de relatie tussen de politieke partijen en de 
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massa, welke nu in hoofdzaak wordt gekenmerkt door een legitimatie 
van de bestaande maatschappijverhoudingen en op passiviteit van de 
massa. Aangezien de massabeweging en de besluitvorming aan de 
basis een hoeksteen is van de demoératie, is er een ontwikkeling nood
zakelijk die de toestand doorbreekt waarin de meeste politieke partijen 
een blokkade vormen voor het tot gelding brengen van de menings- en 
besluitvorming aan de basis. Dit vereist het verwerven van autonomie 
van de massa-organisaties. Elementair is de positie van de vakbeweging 
die bevrijd moet worden van onderschikking aan partijpolitieke besluit
vorming. 

De hierboven genoemde elementen uit een strategie naar het socialisme 
veralgemenen ook aspecten die in de achter ons liggende sociale, 
politieke en culturele ontwikkeling zichtbaar werden, met name in het 
anti-fascistisch verzet, het doorbreken van politieke verstarring die 
onder invloed van de koude oorlog was ontstaan, de deels anti-kapitalis
tische massabeweging uit de zestiger en zeventiger jaren. 
Het bestaan van een politieke democratie die het kader vormt waarin de 
politieke pluriformiteit tot uitdrukking komt is essentieel voor het proces 
van maatschappelijke menings- en besluitvorming, gezien vanuit 
progressieve doelstellingen. Politieke pluriformiteit kan daarbij niet 
worden gereduceerd tot een vertegenwoordiging op het niveau van de 
politiek van verschillende deelbelangen (bijv. vakbondsbelangen, 
consumentenbelangen, vrouwenbelangen). Deze meer corporatistische 
benadering leidt tot een depolitisering. Zo kan de feministische doelstel
ling, gericht op bevrijding van de vrouw, niet gepast worden in 'de 
belangen van de vrouw', aangezien deze verbonden is met politieke en 
culturele opvattingen over de maatschappij als geheel en over de aard 
van het socialisme. 

Terwijl politieke democratie voorwaarde is voor de ontwikkeling van 
democratie op andere niveaus, kan omgekeerd gesteld worden dat het 
tot stand brengen van democratie op het niveau van de produktie en 
van de consumptie essentieel is voor de ontplooiing van politieke 
democratie. 

IV DEMOCRATIE IN DE OVERGANGSFASE NAAR HET SOCIALISME 
a) - Deze periode wordt gekenmerkt door het feit dat daarin de controle 
en zeggenschap over de belangrijke produktiemiddelen worden gereali
seerd en de sociale verhoudingen worden gewijzigd in de richting van 
opheffing van onderdrukking en uitbuiting. De vorm waarin het 
gemeenschapseigendom van de belangrijkste produktiemiddelen 
gerealiseerd zal worden, is onderddel van debat met betrekking tot de 
Nederlandse weg naar het socialisme. Deze ontwikkeling naar het 
socialisme zal zich voltrekken in klassenstrijd en kan slechts gedragen 
worden door een brede maatschappelijke coalitie. De realistische en dus 
revolutionaire strategie in de overgangsfase richt zich erop deze gestalte 
te geven binnen de kaders van de parlementaire democratie en binnen 
de democratische legaliteit. Deze strategie richt zich erop reactionair 
geweld te isoleren (waartoe ook het verbod van rassistische en fascis
tische organisaties behoort). Het perspectief ervan is verbonden met de 
strijd voor verdediging en uitbouw van de ontspanning, met het terug
dringen van reactionair geweld op internationale schaal (dat vooral in de 
NAVO is georganiseerd). 
b) - Deze strategie, die zich richt op uitbreiding van de politieke 
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democratie als voorwaarde om stappen in de richting van het socialisme 
te kunnen doen, is onverenigbaar met het streven politieke partijen en 
personen vanwege hun politieke opvattingen de mogelijkheid te 
ontnemen zich politiek te manifesteren. Dit draagt het gevaar in zich, 
zeker op lange termijn, ook blokkades op te werpen voor de politieke 
meningsvorming in de arbeidersbeweging. Aldus kan het ook een rem 
vormen voor de ontwikkeling van het socialisme. 

V POLITIEKE DEMOCRATIE EN PARTIJDEMOCRATIE 

a) - Politieke partijen behoren te functioneren als een belangrijke 
toegang tot de politiek (naast bijv. kanalen als de publiciteit en de 
media). Hun democratisch gehalte is dus een beslissende factor in de 
kwaliteit van de democratie. Een proces van democratisering in de 
menings- en besluitvorming is dus nauw verbonden met een proces van 
democratisering van de politieke partijen. Voor de communistische 
partij schept een dergelijke ontwikkeling wezenlijk gunstiger voorwaar
den voor de partijdemocratie. Democratischer meningsvorming onder de 
massa bevordert het proces van meningsvorming in de communistische 
partij. Ook het begaan van de weg naar democratische coalitievorming, 
dat een uitbreiding inhoudt van de actieradius en dus het terrein waar 
gedebatteerd en geargumenteerd wordt, is nauw verbonden met een 
verdere ontplooiing van de partijdemocratie. 
b) - Een weg naar het socialisme die zich voltrekt in het kader van de 
parlementaire democratie vergt een democratisering van de instellingen 
van de staat, het scheppen van voorwaarden voor politieke pluriformi
teit binnen de instellingen van de staat. Dat schept voorwaarden voor 
de communisten en andere anti-kapitalistische stromingen om hun 
invloed binnen de staat te vergroten, hetgeen wezenlijk onderdeel is van 
de strijd voor het uitwerken en realiseren van anti-monopolistische 
oplossingen. Het maakt deel uit van het 'breken' van de 
monopolistische hegemonie binnen de staat. Dit verhoogt ook reeds 
onder niet-socialistische verhoudingen de complexiteit van de 
communistische activiteit, het vereist een grote veelzijdigheid in het 
ontwikkelen van ideeën, ook binnen de communistische partij. 
c) - Gezien vanuit het streven een toenemende veelzijdigheid niet te 
laten leiden tot een politieke fragmentatie, maar tot een veelzijdiger en 
samenhangender communistische politiek, is de partijdemocratie van 
essentieel belang. 

VI SLOT 
De democratie is bij de opbouw van het socialisme zelf een doelstelling 
en dus ook mede maatstaf van de ontwikkeling van het socialisme. 

Amsterdam, maart 1980 
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STELLINGEN VAN DE ACADEMIE VOOR MAATSCHAPPIJWETEN
SCHAPPEN VAN DE HONGAARSE SOCIALISTISCHE WERKERS
PARTIJ VOOR HET RONDETAFELGESPREK MET VERTEGENWOOR
DIGERS VAN HET IPSO. 

DEMOCRATIE VAN HET POLITIEKE STELSEL 
VAN HET SOCIALISME 

I 
De ontwikkeling van de Europese burgerlijke maatschappijen wordt 
mede gekenmerkt door het feit dat de statelijke en de niet-statelijke, 
d.w.z. tegen het statelijke gerichte, maatschappelijke organen in het 
politieke stelsel zich van elkaar onderscheiden en afgegrensd zijn. Deze 
begrenzing bracht in het klassieke kapitalisme, dus in de eerste ontwik
kelingsfase van de burgerlijke maatschappij, een aanzienlijke beperking 
van de staat met zich mee, in het bijzonder in het belang van de 
verdediging van het heiligdom van de privé-eigendom. Deze beperking 
is sinds het eind van de 19e eeuw aanzienlijk verminderd; het staats
ingrijpen werd :>tapsgewijs sterker, in het bijzonder in de continentale 
Europese landen. 
Parallel daarmee zijn ook veranderingen in het stelsel van de niet-state
lijke organen opgetreden. Het belangrijkste kenmerk daarvan is -
opnieuw op het vasteland - het optreden van modern georganiseerde 
partijen. De moderne partijen hebben enerzijds de tegenstrijdigheden 
van de burgerlijke maatschappij op organisatorische wijze, met de 
middelen van de politiek, sterker tot uitdrukking gebracht; anderzijds zijn 
zij (de moderne partijen) organisaties die verdeeld zijn door de reële 
maatschappijgelaagdheid, het reële verschil in belangen en het besluit
vormingssysteem en kunnen zij de maatschappij manipuleren. 

11 
De in Midden- en Oost-Europa tot stand gekomen socialistische 
maatschappijen hebben deze kwaliteit van het politieke stelsel behou
den. Marx had ook reeds ingezien, dat de wortels daarvan op dwang 
gebaseerd zijn, in de objectieve maatschappelijke ontwikkeling existeren; 
hij zag niet alleen het behoud van verschijnselen van macht besloten in 
het socialisme, maar beschouwde daarbinnen ook het behoud van 
statelijke, administratieve middelen als noodzakelijk. 
Niet alleen hebben de reëel bestaande socialistische maatschappijen de 
noodzaak van de scheiding van de statelijke en maatschappelijke 
organen in de ontwikkeling bewezen, zij hebben ook de scheiding in 
steeds grotere mate verwezenlijkt en eveneens hebben zij de maat
schappelijk-organisatorische functie van de staat sterk uitgebreid. 

111 
Dit alles betekent echter niet een eeilvoudig overnemen, kopiëren van 
het politieke stelsel van de burgerlijke maatschappijen. 
leder socialistisch land heeft zijn politieke stelsel naar zijn eigen aard en 
naar zijn eigen omstandigheden gevormd en gemodificeerd. 
a) - De Europese volksdemocratische landen zijn gevormd in de tweede 
historische etappe van de socialistische omvorming. Deze landen 
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hebben bij de vorming van hun politieke systeem gebruik gemaakt van 
de ervaringen die voortkomen uit het sowjet-systeem; tegelijkertijd 
hebben zij in de veranderde historische situatie de vorming van nieuwe 
richtingen bevorderd. Dat kwam tot uitdrukking in een bredere volks
frontpolitiek en daaruit vloeide in verscheidene landen een ontwikkeling 
voort, die bepaalde elementen van het meerpartijenstelsel behelsde. 
b) - In Hongarije - als land dat de volksdemocratische weg ging -
begon de ontwikkeling van het politieke stelsel na de Tweede Wereld
oorlog met het meerpartijenstelsel. Aan de verkiezingen van 1945 bijv. 
namen zes partijen en in 1947 tien partijen deel. Onder de verhoudingen 
van het meerpartijenstelsel werd een reeks van nationalisaties en andere 
maatregelen doorgevoerd, die de overgang naar de opbouw van het 
socialisme hebben voorbereid. In Hongarije is ook formeel het meer
partijenstelsel opgeheven. Het is ook thans een discussiepunt binnen de 
Hongaarse geschiedswetenschap in hoeverre dit historisch noodzakelijk 
was, resp. in hoeverre het een fout van de personencultus was. 

IV 
De afschaffing van het meerpartijenstelsel betekende niet het teniet 
doen van de politiek van bondgenootschappen. Dit kwam tot uitdruk
king in een zodanige opstelling van de politieke programs, dat de door
slaggevende meerderheid van de maatschappij er haar perspectieven in 
vindt. 
Het volksfront functioneert verder als organisatorische basis daarvan, 
ofschoon niet meer als omvattend bondgenootschap van politieke 
partijen, maar als politiek program dat uitdrukking geeft aan de nationale 
eenheid. Ten slotte verdwijnen de vertegenwoordigers van de voor
malige partijen niet van het toneel van het openbare leven, zij blijven 
verder actief. 
De politiek van bondgenootschappen is dus geprolongeerd in de 
samenwerking van maatschappelijke klassen en lagen, maar - afgezien 
van de massaorganisaties die deze functie ten dele hebben 
overgenomen - verdwijnt de organisatorische uitdrukking van de 
samenwerking. Deze omstandigheid heeft er ook wezenlijk toe 
bijgedragen, dat de politiek van bondgenootschappen in de vijftiger 
jaren is gedeformeerd. 

V 
Na de vorming van de socialistische basis, na de beëindiging van de 
vermaatschappelijking van de produktiemiddelen, komen deze vraag
stukken op een nieuwe wijze aan de orde. Deze veranderingen hebben 
de klassenstructuur en daarmee ook de politieke structuur van de 
maatschappij sinds het midden van de jaren zestig gewijzigd. De in de 
maatschappij bestaande belangen- en meningsverschillen kan men 
vandaag de dag niet meer terugbrengen tot ofwel gemeenschaps- ofwel 
privé-eigendom. 
Er zijn tegenstellingen en meningsverschillen in de maatschappij, maar 
deze ontstaan op het vlak van de socialistische maatschappij en mogen 
niet op dezelfde politieke wijze worden behandeld als in de 
voorafgaande ontwikkelingsperiode. Deze menings- en belangenver
schillen zoeken maar organisatorische uitdrukkingsmogelijkheden en 
naar openbaarheid en willen invloed uitoefenen op niveaus waar de 
werkelijke beslissingen ontstaan. Deze nieuwe verschijnselen vereisen 
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de verdere ontwikkeling van het Hongaarse politieke systeem. De 
tendenties wijzen in verschillende richtingen, maar twee richtingen 
tonen zich onomstreden: a) Men wil de rol van de partij en de maat
schappelijke organen bij het tot uitdrukking brengen van belangen ver
hogen, en b) Men wil de zelfstandige beweging, de besluitvormingsmo
gelijkheid in het leidinggevende systeem van de maatschappij bevorde
ren; men wil grotere autonomie tot stand brengen in de eerste plaats in 
verhouding tot de staatsinterventie. 

Ad. a) De versterking van de rol van de vakbonden en de werknemers
belangen tot uitdrukking te brengen is een bijzonder voorbeeld 
hiervan. In hetzelfde teken staat het in versterkte mate opkomen 
voor de verdediging van de belangen van de in Hongarije tot 
stand gekomen produktiecoöperaties. In de jeugdorganisaties en 
andere maatschappelijke organen zijn soortgelijke processen 
waarneembaar. 

Ad. b) Er komen discussies op gang over de wijziging van de actieradius 
van de staat bij het leiden van de economie, van het cultuur- en 
onderwijswezen, van volkshuisvesting en gezondheidszorg enz. 

VI 
Deze tendenties vallen samen met het streven om het politieke organi
satiesysteem een betere en reëlere uitdrukking te doen geven aan de in 
de maatschappij waarneembare belangen en meningen. Het valt ook 
samen met het streven om in de leiding van het maatschappelijke leven 
autonomieën tot stand te brengen van meer zelfstandige, minder door 
administratieve middelen beperkte maatschappelijke bewegingen ten 
opzichte van de leiding en de interventie van de staat op een reeks 
gebieden (zoals economie). Dit alles veronderstelt niet alleen de 
publieke erkenning van het 'pluralisme' van de belangen, maar ook de 
uitbreiding van de invloed daarvan op de beslissingen. Dit is een belang
rijk element van de ontwikkeling van de socialistische democratie. 
Wij betuigen onze instemming met de veelkleurigheid, met het plura
lisme van meningen en belangen, met de betere waarborging van het 
openbare karakter daarvan door het politieke systeem en met de ver
groting van de rol die ze spelen bij het nemen van beslissingen. Het is 
een onderwerp van discussie, maar het lijkt een omstreden feit dat ook 
in het socialisme het tot uitdrukking brengen van belangen- en menings
verschillen zonder de politieke beweging van de maatschappij niet kan 
worden verwezenlijkt. Tegelijkertijd lijkt de oude vorm van het meer
partijenstelsel voor ons onbruikbaar en niet terug te brengen. 
Wij beschouwen het niet als wezenlijk voor de discussie als we de 
organisaties die de meningsverschillen aan de oppervlakte en tot uit
drukking brengen partijen noemen of eventueel een andere naam 
geven. Da landelijke raad van coöperaties brengt - als het goed 
geschiedt - zekere belangen van de boeren tot uitdrukking. Hij moet 
zijn actieradius bij het tot uitdrukking brengen van belangen ook 
verwezenlijken met de middelen van de maatschappelijke beweging, 
met de middelen van de politiek. 
Wij beschouwen de versterking van zijn actieradius in deze zin als 
noodzakelijk. Wij beschouwen het tot stand brengen van een veel
kleurig, kleurrijker maatschappelijk mechanisme als mogelijk en 
noodzakelijk, doch terzelfder tijd vinden wij de leuze van het meerpar
tijenstelsel onder de gegeven politieke voorwaarden in het belang van 
het voornoemde als politiek niet op zijn plaats. 
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VIl 
In het zich onder de nieuwe voorwaarden van de Hongaarse maat
schappij modificerende politieke systeem blijft de leidende rol van de 
Hongaarse Socialistische Werkerspartij bestaan. Maar met de ontwikke
ling van het politieke mechanisme verandert de wijze waarop en de 
middelen waarmee deze leidende rol tot uitdrukking komt. De partij zal 
stapsgewijs tot een centrum van de maatschappij worden, waar de 
belangrijkste vraagstukken in confrontatie met de in de maatschappij 
bestaande in de openbaarheid gekomen belangen beslist worden. De 
HSWP betrekt andere maatschappelijke organisaties bij het nemen van 
haar belangrijke besluiten, zij hoort hun mening en waarborgt de 
openbaarheid van mening. 
Wij beschouwen interne partijdemocratie als de belangrijkste waarborg 
van de socialistische democratie. 

VIII 
De HSWP heeft meermaals stelling genomen in het vraagstuk of de 
opbouw van het socialisme ook onder andere voorwaarden dan die 
van het één-partijsysteem verwezenlijkt kan worden. 
Zij erkent het recht van elke partij om te zoeken naar de meest 
geëigende politieke vormen van het maatschappelijke leven in overeen
stemming met de binnenlandse politieke krachtsverhoudingen. 
In deze zin acht zij de mogelijkheid van de politieke ordening van het 
meerpartijenstelsel ook onder socialistische omstandigheden theoretisch 
onderzoekbaar. 
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Dit is het tweede nummer van Komma. De start van 
Komma in augustus van dit jaar is in verschillende op
zichten bemoedigend geweest. Het eerste nummer is 
zowel binnen als buiten de CPN met belangstelling ont
vangen en is op ruime schaal verspreid. Het is duidelijk 
geworden dat er een grote behoefte bestaat aan discus
sies en meningsuitwisseling over de strategische en 
theoretische problemen waarmee de socialistische be
weging wordt geconfronteerd. Daarom streven we naar 
verbreding van de in de eerstetwee nummersaangezet
te debatten. Zoals ook in onze redactieverklaring staat 
vermeld, willen we geen passieve band met onze lezers, 
maar nodigen juist iedereen uit aan de opbouw van 
Komma mee te werken. 
Er was ook kritiek op het eerste nummer: in de eerste 
plaats op enkele slordigheden in de afwerking en vorm
geving. We zullen die in dittweede nummer proberen te 
vermijden. In de tweede plaats was er kritiek op het feit 
dat sommige artikelen in het eerste nummer niet altijd 
even leesbaar waren. Wij zijn ookzelf achteraftot de con
clusie gekomen dat sommige passages in het eerste 
nummer ontoegankelijk waren. We zullen dit in de toe
komst trachten te vermijden. Moeilijkheden zijn in een 
artikel niet altijd te voorkomen, maar we moeten vooral 
proberen om overbodige complicaties achterwege te la
ten. Misschien dat sommige lezers van mening zijn dat 
ons dat in dit tweede nummer nog onvoldoende is ge
lukt, ondanks de aandacht die er wel degelijk aan be
steed is. Het zal erom gaan als redactie, auteurs en lezers 
(bijvoorbeeld op lezersconferenties) te proberen een ge
meenschappelijke taalkundige noemer te ontwikkelen, 
zodat problemen rond leesbaarheid en toegankelijkheid 
in de toekomst zullen verdwijnen. 
In dit tweede nummer worden bepaalde thema's uit het 
eerste nummer verder uitgewerkt, en worden enkele 
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nieuwe onderwerpen aangesneden. Dit nummer 
'opent' met een uitgebreide weergave van een discussie 
die april van dit jaar plaatsvond tussen enkele mede
werkers van het IPSO en een drietal vertegenwoordi
gers van het 'zusterinstituut' van de Hongaarse Arbei
derspartij. Deze discussie concentreerde zich rond het 
thema socialisme en democratie, en spitste zich toe op 
onderwerpen als het democratiebegrip, het éénpartij
stelsel, de interne partijdemocratie en de verhouding 
tussen partij en staat. Aansluitend op de weergave van 
dit debat volgt een gesprek metWaarheid-redacteur An
dre Roelofs, die deze zomer getuige was van de ontwik
kelingen in Polen. Het interview met Roelafs handelt 
voor een groot deel over dezelfde onderwerpen, die in 
de discussies met de Hongaren aan de orde waren. 
In zijn bijdrage 'Het 'vak' van de vakbeweging' gaatJelle 
Visser in op recente debatten die in de Italiaanse com
munistische partij hebben plaatsgevonden over de stra
tegie van de Italiaanse vakbeweging. Daarbij is in de eer
ste plaats de vraag aan de orde naar de verhouding tus
sen de taken van de vakbeweging alsverdedigervan be
langen en die als 'drager' van een politiek van maat
schappelijke hervormingen. In feminisme en links gaan 
Sylvia Schreuders en Elsbeth Etty in op de discussie die 
deze zomer aan de Communist U n iversity of London zijn 
gevoerd naar aanleiding van het boek 'Beyondthe frag
ments'. In 'Beyond the fragments' wordt kritiek geleverd 
op de traditionele strategieën en organisatievormen 
van de linkse partijen, met name in hun verhouding tot 
de sociale emancipatiebewegingen. In een 'Notitie over 
linkse openbaarheid' levert Duco Helierna kritiek op het 
ontbreken van openbaarheid bij de politieke koersbepa
ling in de CPN. Tenslotte zetten Anders en Benschop de 
in het eerste nummer gestarte discussie over de burger
lijke staat en de democratische weg naar het socialisme 
voort. Dit Komma-nummer eindigt met een boekbe
spreking van Manschat's studie over de Franse filosoof 
Althusser. 
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Gedurende langetijd is in de communistische beweging 
de discussie over de ontwikkelingen in socialistische 
landen belemmerd door wat Baschwitz (zij het in een 
heel ander verband) eens 'de verlammende ideevan de 
gelijkgerichtheid' genoemd heeft. Met name in de peri
ode van de Gomintern werd een bepaalde opvatting 
over internationale solidariteit gevestigd, die elke open
lijke kritiek op socialistische landen uitsloot. 
Maar ook na het verdwijnen van zowel de Gomintern als 
haar reïncarnatie (de Gominform) is deze traditie, waar
bij apologie als hoogtepunt van internationale solidari
teit beschouwd wordt, nog allerminst van de baan. 
Weliswaar veroorzaakten de onthullingen op het twin
tigste partijcongres van de GPSU een enorme schok in 
de communistische beweging maar vooralsnog re
ageerden de meeste Westeuropese communistische 
partijen slechts door een versterkt streven naar autono
mie en non-interventie als principes voor de internatio
nale betrekkingen tussen communistische partijen. 
Non-interventie betekende in de praktijk van diverse 
Westeuropese partijen tegelijkertijd: hetzich zoveel mo
gelijk onthouden van een oordeel over de ontwikkelin
gen in socialistische landen. Apologie werd nu afgewis
seld met stilzwijgen. 
De inval van de Sowjet-Unie in Tjechoslowakije in 1968 
betekende een beslissende breuk met deze vorm van 
internationale solidariteit. Sindsdien wordt steeds ster
ker beseft dat de socialistische landen en de communis
tische beweging niet gebaat zijn bij het ontbreken van 
openlijke en kritische discussie tussen de communisti
sche partijen. 
In de zeventiger jaren nemen verschillende Westeuro
pese communistische partijen dan ook initiatieven voor 
zelfstandig onderzoeknaar de ontwikkelingen in de soci
alistische landen. De betekenis van deze onderzoekin-
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gen en de daarmee samenhangende discussies is voor
al gelegen in het feit dat de ideeën, die in de betrokken 
partijen ontwikkeld worden voor een eigen weg naar het 
socialisme (resp. de verdere ontwikkeling van het socia
lisme) getoetst worden aan ervaringen en inzichten die 
elders zijn opgedaan. 
In dit kader staat ook het initiatief van het IPSO voor een 
regelmatig contact met het Instituut voor Maatschappij
wetenschappen van de Hongaarse Socialistische Arbei
derspartij (HSAP). 
In maart 1979 hield Sandor Lakos, directeur van het be
treffende instituut, een lezing die zich toespitste op 
vraagstukken van de democratie in Hongarije. De dis
cussie over deze lezing vormde de aanleiding voor het 
organiseren van een rondetafelgesprek over het thema 
'Democratie en socialisme'. Ter voorbereiding van dit 
gesprekwerden door het IPSO en het zusterinstituutvan 
de HSAP een aantal stellingen geformuleerd die in het 
eerste nummer van KOMMA zijn afgedrukt. 
In dit nummer zullen we de resultaten van het rondeta
felgesprek (dat in april j.l. plaatsvond) nader onder de 
loupe nemen. 
Ter inleiding op de weergave van het debat zal eerst een 
globale schets worden gegeven van de specifieke ver
houdingen in Hongarije, de discussies die daar hebben 
plaatsgevonden over de te volgen politieke koers en de 
ontwikkelingen die zich daarin aftekenen. Deze door 
Hans van Zon geschreven schets heeft noodzakelijker
wijze een wat 'grof' karakter. Nog afgezien van het feit 
dat gedetailleerde informatie over een aantal aspecten 
niet voorhanden blijkt, is het uiteraard onmogelijk om in 
kort bestek de achtergronden van de huidige ontwikke
ling in Hongarije systematisch te analyseren. Deson
danks is een karakterisering van enkele hoofdlijnen van 
'het specifiek Hongaarse' onmisbaar om de resultaten 
van het rondetafelgesprek te kunnen evalueren. 
Ten behoeve van deze evaluatie leek het ons ook wense
lijk om twee documenten weer te geven die bij de voor
bereiding van het rondetafelgesprek een belangrijke rol 
hebben gespeeld. 
Dit betreft in de eerste plaats een gedeelte van de eerder 
vermelde lezing die Sandor Lakos vorig jaarter gelegen
heid van de zestigste verjaardag van de vorming van de 
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Hongaarse Radenrepubliek heeft gehouden. Het ge
deelte wat hier is opgenomen handelt over actuele 
vraagstukken van de democratie in Hongarije. Het door 
ons weggelaten gedeelte ging daaraan vooraf en con
centreert zich hoofdzakelijk op de directe aanleiding 
voor de lezing: het ontstaan en de ondergang van de Ra
denrepubliek van 1919. 
Het tweede document wat we hier opnemen betreft een 
kritische analyse van de lezing van Lakos door Klaas An
ders. In dit document, dat kortheidshalve de titel kreeg 
'Begrip en politieke betekenis van vormen en processen 
van democratisering bij de ontwikkeling van een soci
alistische maatschappij' ontwikkelt hij een aantal stellin
gen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het ron
detafelgesprek. 
De weergavevan hetdebatzelf en de evaluatievan de re
sultaten zijn tenslotte het werk van Klaas Anders en Hen
riette Punt. Zij hebben gepoogd om enkele centrale mo
menten schematisch weer te geven. De betreffende sa
menvatting wordt afgesloten met enkele suggesties 
t.b.v. de voortzetting van het 'Hongarije-debat'. 
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Het specifieke Hongaarse 
In discussies met Hongaarse functionarissen en politici over het vraagstuk 

van de democratie in Hongarije komen steeds historische argumenten 

naar voren ter verklaring van de huidige situatie. Zo ook bijvoorbeeld de 

plaatsvervangend minister van cultuur, D. Toth, in gesprek met Gijs 

Schreuders: 'Hongarije kende geen ontwikkeling van de'burgerlijkedemo

cratie', werd honderden jaren half gekoloniseerd door Oostenrijk, er heer

sten feodalisme en fascisme tot 1945. Het socialisme moest vele opgaven 

vervullen, die elders door burgerlijke revoluties al zijn volbracht. Het heeft 

die historische achterstand snel ingehaald, alhoewel oude verhoudingen 

een taai leven hebben en lang doorwerken. In West-Europa heeft het kapi

talisme een mechanisme ontwikkeld, dat veel politieke vrijheden kan 'ver

dragen' zonder het systeem aan te tasten.' Volgens Toth was in Hongarije 

weinig speelruimte. 'En dan spreek ik niet eens over de afwijkingen, over 

dogmatisme en personencultus, die gedurende een periode een extra be

lasting betekende.'' 

György Aczèl, minister van cultuur, benadrukt in zijn gebundelde gesprek

ken met de Fransman De Bonis2 de reusachtige sprong voorwaarts die 

Hongarije sinds de Tweede Wereldoorlog economisch en maatschappelijk 

gemaakt heeft. Aczèl richt zich tot linkse critici, die bestrijden dat de in Hon

garije ontstane maatschappij een socialistische is, als hij zegt: 'Neem een 

onder historisch nadelige omstandigheden zich constituerende maat

schappij, een staat, een land, ontken de feiten, ontken de eeuwenlange ach

terstand, minacht de ten koste van zware strijd bereikte aanzienlijke resulta

ten en stel alleen maar vast: die zijn nog ver verwijderd van wat ze zich als 

historisch doel hebben gesteld. Wie handig agiteert, zal het nog lukken om 

veel mensen te misleiden.' 

Op de kritischevraag van de gesprekspartner, of de bouwvan de 'socialisti

sche pyramide' wel niet direct slaven, 'maar toch onder toezicht staande 

burgers' vereist,- dat dàt dus de prijs van de snelle ontwikkeling van Hon

garije zou zijn, antwoordde Aczèl: 'In het socialisme waren en zijn er ont

sporingen, maar het reëel bestaande socialisme kan niet bestaan zonder de 

ontplooiing van creatieve initiatieven en de onbeperkte macht van men

sen.' Toch verzucht hij ook: 'Onze Lieve Heer heeft het moeilijk, want hij 

moet zijn wil door middel van mensen verwezenlijken. Ook het socialisme 

kent dit bezwaar.' Maar ook merkt hij op: 'Niet abstracte mogelijkheden, 

niet verkondigde principes of vrome wensen zijn nodig: materieel maat

schappelijke voorwaarden zijn vereist, opdat de mens van zijn rechten vrij 

gebruik kan maken. Het is makkelijker iedere willekeurige vrijheid formeel 

te waarborgen dan de minimale voorwaarden ter verwerkelijking van vrij

heidsrechten te scheppen.' 
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Het socialistische Hongarije heeft ongetwijfeld veel bereikt. Een snelle, aan- 111 

vankeiijk geforceerde industrialisatie en modernisatie van het land ging 

ook met schokken gepaard, crises die ook in de Hongaarse 'openbaarheid' 

geanalyseerd worden. Geleerd is van de 'stalinistische' periode onder Ra-

kosi, toen een partijpolitiek met dwang en zelfs terreurwerd opgelegd. 

De historicus Szabo schreef in Tarsadami Szemle, het theoretische orgaan 
van de Hongaarse Socialistische Arbeiders Partij (HSAP) hierover3 : 'Het 

werd door de dogmatische houding van de partijleiding van dietijd veroor

zaakt dat vanaf 1949 er een steeds sterkere tendens was de volksdemocra

tie aftewijzen om een 'echte' dictatuurvan het proletariaat te introduceren. 

Onderdeel hiervan was het verbieden van partijen van bondgenoten en de 

beperking van de activiteiten van het volksfront. De leiding onderschatte 

het belang voor de opbouw van het socialisme van een coalitiepolitiek en 

van de organisatorische vormen die tijdens de democratische revolutie 

van het volk waren ontstaan.' 

Onnodig, naar later werd geconstateerd, is de sociaal-democratische partij 

opgeheven. Onnodig heeft de partij door een oversnelle collectivisatie de 

boeren tegen zich in het harnas gejaagd. Een stagnerende landbouwpro

duktie was het gevolg. De groeiende ontevredenheid onder de bevolking 

deed zich ook in de industriële produktie voelen. 

Gematigder stromingen in de partij kwamen naar voren, waardoor Rakosi 

in 1953 wat meer naar de achtergrond moest treden. Een dooi trad in. 

Mede door het minieme vertrouwen dat de partij onder de bevolking ge

noot kon in 1956 een volksbeweging ontstaan waar ook anti-socialistische 

krachten vat op kregen. De sociale krachten waar vroeger het Horthy-regi

me op steunde waren nog steeds niet helemaal verdwenen. Door de con

cessiepolitiek van de Nagy-regering werden deze krachten alleen maarver

sterkt Er ontstond een situatie waarbij de partij geen controle meer had op 

de politieke ontwikkelingen. 

Nagy kwam onder sterke druk te staan van rechtse krachten, waaronder 

kardinaal Mindszentsy c.s. Allerlei politieke partijen, die vaak op anti-soci

alisti!;che posities stonden, werden opgericht. Toen Nagy zover ging de 

vorming van een meerpartijenstelsel en de uittreding van Hongarije uit het 

Warschaupact aan te kondigen greep de Sowjet-Unie in. De macht kwam 

weer in handen van de HSAP onder leiding van Kadar. 

De eerstejaren na 1956vormde een periodevan consolidatie en strijd tegen 

de 'contrarevolutionaire elementen'. De basis voor een neuwe politieke 

structuur werd gelegd. Na 1956 was het meerpartijenstelsel definitief van 

de politieke agenda verdwenen. De arbeidersraden, die gedurende de poli

tieke ontwikkelingen van 1956 een belangrijke rol speelden, werden ont

bonden. 

Met een minimum aan gezag en vertrouwen onder de bevolking en met 

autoritaire middelen trachtte de HSAP de basis te leg9en voor een situatie 
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waarbij een grote mate van consencus onder de bevolking over de partijpo

litiekzou bestaan. Om rekening te houden met de wensen van de bevolking 

en om niet-partijleden in het politieke leven te kunnen laten participeren 

werd het patriottisch front opgericht, dat op alle niveaus en in de vertegen

woordigende lichamen, belangrijketaken toebedeeld kreeg.ln ditfrontwa

ren alle massa-organisaties vertegenwoordigd. 

Na 1961 kreeg een gematigde politiek de overhand. Het principe 'Wie niet 

tegen is, is met ons' (i.t.t. Rakesi's leuze 'wie niet voor ons is, is tegen ons') 

werd leidraad voor een nieuwe bondgenotenpolitiek. Door middel van uit
gebreide discussies en consultaties werd ook de basis gelegd voor ver

gaande economische hervormingen die in 1968 onder de naam 'Nieuw 

Economisch Mechanisme' werden ingevoerd. Het uitermate centralisti

sche planningsmodel dat na de Tweede Wereldoorlog in Hongarije, naar 

voorbeeld van de Sowjet-Unie was ingevoerd, was tot zekere hoogte wel 

effectief bij een extensieve economische groei, dat wil zeggen een econo

mische groei voornamelijk bewerkstelligd door middel van een uitbreiding 

van de produktiemiddelen en een grotere inzet van arbeidskrachten. Maar 

vanaf het eind van de vijftiger jaren werd meer en meerduidelijk dat het ou

de planningssysteem niet meer adequaat functioneerde. 

In onderscheid met vele andere Oosteuropese landen waren de economi

sche hervormingen van 1968 grondig voorbereid. Het belangrijkste ken

merk van de economische planningsinds 1968 was de verhoogde zelfstan

digheid van de ondernemingen. Sinds 1968 krijgen de ondernemingen 

geen bindende centrale plancijfers meer, er wordt niet meer gestreefd de 

plandoelen via administratieve maatregelen te bereiken, maar door het ge

bruik van economische regulatoren. Deze regulatoren, zoals prijs- en loon

politiek, belastingen, kredietpolitiek, deviezenvoorschriften etc. moeten de 

bedrijven op de plandoelen richten. 

De binnenlandse handel wordt sinds 1968 voor een groot deel beheerst 

door de relaties tussen de bedrijven, met als gevolg een sterk verbeterde 

voorziening van consumptiegoederen. De winsten van de bedrijven spelen 

een belangrijke rol. Een deel van de winst wordt gebruikt voor investerin

gen in het bedrijf en kunnen dan door het bedrijf naar eigen goeddunken 

benut worden. Veelal moet bij bedrijfsinvesteringen ook een beroep ge

daan worden op banken, welke bij het verlenen van kredieten rekening 

houden met de plandoelen en de rentabiliteitvan het bedrijf. Omdat de kre

dieten met rente terugbetaald moeten worden, zullen de bedrijven voor

zichtig omspringen met investeringen en goed het economische rende

ment bezien. Met het Nieuw Economisch Mechanisme werd Hongarije het 

eerste en tot nu toe enige land in Oost-Europa waar het marktmechanisme 

in het planningssysteem zo'n centrale rol vervult. 

Als een van de belangrijkste kenmerken van het Nieuw Economisch Me

chanisme zag men in Hongarije ook de uitbreiding en versterking van de 
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socialistische democratie. De hervormingen moesten de bestaande bu- 11 

reaucratische beperkingen en voorschriften laten verdwijnen, het aantal in 

economische beslissingengeinteresseerde personen vergroten en demo

gelijkheid van economische controle vergroten. Binnen de onderneming 

wilde men verbetering van de democratie voornamelijk bewerkstelligen 

door toename van de rol van de betreffende vakbond. Deze zou er op ge-
richt moeten zijn de relaties tussen de besluitvormende organen en de 

werknemers directer te laten zijn, zodat de werknemers de activiteiten van 

de bedrijfsleiding beter zouden kunnen overzien, begrijpen en beinvloeden 

dan in het verleden. De vakbeweging kreeg nu een aantal specifieke rech-

ten die- naar men hoopte- zouden bijdragen tot de versterking van de 

democratie. In de loop van de zeventiger jaren werden die rechten gewij-

zigd en uitgebreid. 

Een spanning tussen de eisen van een efficiënte bedrijfsvoering en een op

timalisatie van de economie aan de ene kant en van een democratisering 

van het bedrijfsleven aan de andere kant werd duidelijk gevoeld. Zo stond 

in 1978 in het partijorgaan 'Tarsadami Szemle' een artikel waaruit bleek dat 

de partij er van afzag sterk aan te dringen op directe bedrijfsdemocratische 

instituties.• Als argument werd aangevoerd dat het 'radicaal de eisen van 

een efficiënte bedrijfsorganisatie negeert'. Alleen in kleine bedrijfs

eenheden zou een vorm van directe democratie mogelijkheden hebben. 

Gijs Schreuders schreef dat de beslissingsbevoegdheden van de 'demo

cratische forums' in de bedrijven (arbeidersvertegenwoordigingen) 'va

riëren van de verdeling van de zogeheten sociale en culturele fondsen, de 

plusfondsen (extra loonuitkeringen uit de bedrijfswinst) tot de arbeidsom

standigheden, maar behelzen niet de voornaamste vraagstukken van de 

produktie'. 5 

Hegedüs, Hongaars premier in de vijftiger jaren en in de zestiger jaren ge

worden tot een van de belangrijkste 'dissidente' critici van de Hongaarse re

gering, beschrijft de hierboven aangeduide tegenstelling efficiency-demo

cratie als conflicterende 'optimalisatie'- en 'humanisatie' -tendens. Hij stelt 

dat in de hervormingen van de zestiger jaren beide tendenzen aanwezig 

waren, maar de nadruk lag op 'optimalisatie'. Hegedüs constateert ook een 

grotere rol van de vakbonden bij de behartiging van de belangen van de ar

beiders sinds 1968.6 

Van de Hongaarse hervormingen kan gezegd worden dat deze veel dieper 

ingrepen in de maatschappelijke ontwikkeling dan economische hervor

mingen in andere Oosteuropese landen (CCSR voor '68 uitgezonderd) die 

veelal halfslachtig waren en nietgepaard gingen met institutionele aanpas

singen in andere sectoren van de maatschappij. Zou ditgeen belangrijk ge

geven zijn terverklaring van de politieke stabiliteit in Hongarije en de speel

ruimte in het politieke en culturele leven die ruimer is dan in andere Oost

europese landen? 
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Maar de hervormingen hadden ook haar schaduwzijden. Als gevolg van de 

decentralisatie versterkte bijvoorbeeld vooral de positie van het manage

ment; de inkomensongelijkheid nam toe en een aanzienlijke groep van 

'nouveaux riches' ontstond. 

Het mag opmerkelijk genoemd worden dat een partij die in 1956 slechts 

door ingrijpen van de Sowjet-Unie aan de macht kon blijven in staat was, 
dankzij een uitgebalanceerde politiek, een vertrouwen te heroveren en een 

grote mate van consensus te bewerkstelligen onder de bevolking over de te 

voeren partijpolitiek, en dat sinds 1956 onder leiding van de onmiskenbare 

populair geworden Kadar. Datwas in Tsjechoslowakije na 1968wel anders. 

De vraag is in hoeverre organisaties als het patriottisch front hiertoe heb

ben bijgedragen, in hoeverre de massa-organisaties een rol hebben kun

nen vervullen in het behartigen van de belangen van de groepen die zij ver

tegenwoordigen. 

Opmerkelijk is ook dat door de partij een discussie gestart is over de ver

strengeling van partij- en staatsapparaat. Er kwamen besluiten die moes

ten bewerkstelligen dat staat en partij ieder duidelijk onderscheiden be

voegdheden moesten krijgen. Dit is bijzonder voor Oosteuropese verhou

dingen; in vele Oosteuropese landen is de verstrengeling van partij- en 

staatsapparaat zelfs grondwettelijk gesanctioneerd. Lakos zei hierover in 

Tarsadami Szemle in 1977: 'Partij en staat zijn meer dan nodig met elkaar 

verbonden. Er is te veel overlapping. De partij kan de functies van het eco

nomische en het administratieve instrumentarium niet overnemen, dat 

zou verantwoordelijkheden verduisteren en de partij zou de mogelijkheid 

verliezen een onafhankelijke mening over processen en instituties te kun

nen geven ... de partij geeft de hoofdlijnen aan, maar het is juist en wenselijk 

dat de onafhankelijkheid van staatsorganen mogelijk gemaakt wordt.'' Er 

komen ook discussies op gang om de actieradius van de staat in het maat

schappelijk leven in te perken.8 

Problematisch is ook de invloed van de partij op massa-organisaties als 

vakbonden, jeugdorganisaties, vrouwenorganisaties, patriottisch front 

etc. Functionarissen in die organisatieszijn veelal partijlid. Er is een duidelij

ke spanning tussen de functie van genoemde organisaties als belangenbe

hartiger van de achterban en het benutten van deze organisaties als instru

ment van staats- en partijpolitiek ('transmissieriem'). 

Onderwerp van discussie is ook de invloed van staat en partij in het culture

le en wetenschappelijke leven en in de media. Steeds wordt gesteld dat in 

de 'officiële openbaarheid' geen centrale censuurinstanties werkzaam zijn, 

maar dat de betrokken mensen z1ch achteraf moeten verantwoorden te

genover hun meerderen of, indien partijlid, tegenover de partij. Er zijn be

paalde grenzen. De vice-minister van cultuur, dr. Toth, spreekt in dit ver

band van 'groeiende bewegingsvrijheid' en 'een bewegende maatstaf', 

omdat de omvang van de vrijheid van de cultuur afhangt van de algemene 
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politieke en sociale ontwikkeling en ook van de internationale situatie. Zo 11 

was er in 1968 ('Tsjechoslowakije') gedurende een kortetijd sprakevan een 

duidelijke verstrakking.9 

Maar kritiek die het socialistische karakter van Hongarije in twijfel trekt, 

vindt nog steeds geen genade, evenals een kritiseren van de Sowjet-Unie 

uiterst moeilijk is en de leidende rol van de partij niet bespreekbaar is. Deze 

beperkingen doen ook in Hongarije een dissidentendom en een 'samizdat' 

ontstaan. Maardat de grenzen in Hongarije ruim zijnwas onlangs te consta

teren toen de Hongaarse pers, in tegenstelling tot de media in andere War

schaupactlanden (Polen uitgezonderd), een weergave gaf van de akkoor

den van Gdansk. Een teken van sterkte. 

De geopolitieke ligging van Hongarije in Centraal-Europa, als lid van het 

Warschaupact, welke ongetwijfeld de binnenlandse politiek van de Hon

gaarse partij en staat in vele opzichten beperkingen oplegt, verhindert Hon

garije niet een heel eigen weg te gaan, een weg waarvan socialisten en 

communisten elders kunnen leren. 

Hongaarse notities, 1, De Waarheid, 14 april1979 
'Paris fragt, Budapest antwortet', De Bonis im gespräch mit György Aczèl, Corvina Ver
lag-Boedapest, 1977 
Társadami Szemle, mei/juni 1977, gerecenseerd in: Zoltan Holasz, 'meningenstrijd, me
dezeggenschap, partij en pluralisme', Oost Europa Verkenningen, juli 1978 
Naar: B. van der Lingen, J. de Viet, 'Arbeidersinvloed stuit op het management', de Hon
gaarse bedrijfsdemocratie. In Oost Europa Verkenningen, juli 1980 
Hongaarse notities, 2, De Waarheid, 14 april1979 
Andras Hegedüs 'Socialism and bureaucracy', Allison and Busby, Londen 1976 
Geciteerd in: Zoltan Holasz, 'Meningenstrijd, medezeggenschap, partij en pluralisme', 
Oost Europa Verkenningen, juli 1978 
Zie stelling 5 van Hongaarse zijde t.b.v. het IPSO-rondetafelgesprek over Socialisme en 
Democratie, in Komma nr. 1 
Hongaarse notities, 3, De Waarheid, 20 april1979. 
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De ontwikkeling van de arbeidersmacht* 
Waar ligt het wezen van de macht van de arbeidersklasse? 

Het moet een macht zijn, die de socialistische ontwikkeling evenals de on

derdrukking of neutralisering van vijandige activiteiten garandeert. Deze 

twee kanten kunnen niet van elkaar gescheiden worden. De uitoefening 

van de macht is één van de belangrijkste voorwaarden voor de socialisti

sche ontwikkeling, een middel van de socialistische opbouw. En omdat het 

de macht van het volk is, heeft ze geen omvangrijke kring van bondgenoten 

nodig. Het is duidelijk dat, al naar gelang de problemen die op de dagorder 

staan, de kring van de bondgenoten van de arbeidersklasse zich kanverwij

den of verengen. De communistische partijen streven vanzelfsprekend een 

maximale elasticiteit na, maar ze kunnen evenwel bepaalde fundamentele 

doelstellingen niet opgeven. 

Juist daarom is naar onze ervaring de uitoefening van de macht in het ver

loop van de revolutionaire veranderingen vereist. De twee opgaven, diesa

men totstand gebrachtmoeten worden, zijn: voortdurende uitbreiding van 

de kring van bondgenoten en het consequent nastreven van de doelstellin

gen van het socialisme. Dit is de innerlijke tegenspraak bij de uitoefening 

van de macht, die de strijd van tientallen jaren van het Hongaarse proletari

aat begeleidde. 

Door de toenadering van klassen, lagen en groepen van de socialistische 

maatschappij, door de versterking van de nationale eenheid, groeit op de 

weg naar ontplooiing van de socialistische democratie de mogelijkheid om 

de macht van het gehele volk te realiseren. 

Het beslissende instrument voor de verwezenlijking van de macht is de 

staat. De daarmee overeenstemmende succesvollevorderingen hangen in 

belangrijke mate af van een juiste beoordeling van de rol van de staat. Het is 

daarom niet toevallig, dat in verband hiermee de meeste meningsverschil

len en discussies ontstaan. De rol van de staat verandert en komt op een ho

ger niveau doordat de staat ondersocialistischeverhoudingen de eigenaar 

wordt van de belangrijkste produktiemiddelen. In onze geschiedeniszijn er 

perioden geweest, waarin deze objectieve noodzakelijkheid overdreven en 

verabsoluteerd werd. Op onredelijk grote schaal vond een centralisatie en 

gebruik van machtsmiddelen in de staat plaats. Dit was fout. Nadat deze 

fout in de afgelopentwintig jaar hersteld werd, vervult de staat haar rol in de 

opbouw van het socialisme met steeds meer succes. 

De vervlechting van de staatshuishouding, de opgaven van de weten

schappelijk-technische vooruitgang, die in de meeste gevallen de land

grenzen overschrijden, de verhoogde arbeidsdeling in het land, de toene

mende samenhang van de arbeidscollectieven, het intensievere maat

schappelijke leven, beinvloeden naastanderefacotren ook de ontwikkeling 

18 



van de vorm die de maatschappij aanneemt. Volgens ons zal de staat meer 

tegemoet moeten komen aan de behoeftetot leiding in deze maatschappe
lijke processen.ln ditgeval verschijnt de staatechter niet als machtsorgaan, 

maar als coördinerend organisatorisch orgaan. Dit is een onontkoombare 

factor bij een ontwikkeld peil van leiding geven aan de maatschappij. Het is 
een mondiaal probleem. 

Dit probleem doet zich in socialistische en kapitalistische landen op ver

schillende wijze voor. Het leven heeft soortgelijke gesimplificeerde opvat

tingen weerlegd, volgens welke alles wat de staat doet slecht is en anti-de

mocratisch en alles wat de staat niet doet, goed en democratisch is. 

Parallel hiermee ontwikkelt zich een hieraan tegengesteld gedifferentieerd 

proces, dat echter geen mondiaal probleem is, maar voortkomt uit de bij

zondere kenmerken van het socialisme. Bepaalde opgaven, die vroeger 

met de staat verbonden waren, liggen nu buiten het gebied van de staat en 

worden door doeltreffende economische regelingen en stimulansen, of 

anderzins vervuld. Dit heeft met name betrekking op het staatsbestuur. In 

de huidige situatie verandert de rol van de opgaven waar het staatsbestuur 

zich voorgesteld ziet. Dit is zeer duidelijk het geval op hetvlakvan de leiding 
over de economie. 

Wij streven ernaar de activiteiten van het staatsbestuur te beperken tot het 

noodzakelijkste. Tegelijkertijd willen we overal, waar regelingen van 

staatswege geen absolute noodzaak zijn, deze regelingen vervangen door 

het leiding geven doorvakkrachten, welke niet met de staatverbonden zijn. 

Dit vindt plaats door middel van maatschappelijke momenten. In het be

lang van een vermindering van de bureaucratie en een vergroting van de 

bestuurlijke effctiviteit moeten we wat duidelijker zijn over de vraag: tot 

hoever mag het ingrijpen van staatswege in de maatschappelijke verhou
dingen zich uitstrekken? 

De uitbreiding van de activiteiten van de staat betekent, hoe goed we het 

ook bedoelen, beduidend meer ambtenarij. waarachter waarschijnlijk ob

jectief het gevaarvan meer bureaucratie schuilt. In dit opzicht beschouwen 

wij de bureaucratie niet als een subjectieve factor, niet als persoonlijke fou

ten, hoewel die er natuurijk ook zijn. We zien hier een interessante tegen

stelling van de maatschappelijke beweging. De verandering van maat

schappelijke activiteiten in taken van de staat is meestal verbonden met een 

professionelere, snellere en rationelere afwikkeling van concrete zaken. Te

gelijkertijd verwijderden zich deze zaken van de desbetreffende personen 

of collectieven, welke vroeger bij de vervulling van deze taken persoonlijk 

betrokken waren. Men ziet, dat in zulke gevallen het vroegere maatschap

pelijke karakter naar de achtergrond gedrongen wordt, aan belang inboet, 

of zelfs elk belang verliest. Wat voor consequenties heeft deze tweeslach
tigheid? 

Met een blik op de toekomst moeten we rekening houden met een toene-
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mend specifiek gewicht van de organisatorische arbeid van de staat. Juist 

daarom moet menvoortdurend optreden tegen hetgevaarvan de opnieuw 

opkomende of eventueel toenemende bureaucratie. Het zou wenselijk en 

noodzakelijk zijn om ook op deze punten -eventueel in een gemodificeer

de vorm- zorg te dragen voor de directe deelname van de staatsburgers 

aan de besluitvorming en de uitvoering van de besluiten. Volgens onze er

varing bestaan er effectieve wapens om de bureaucratie te verminderen: 

ondersteuning van, in vergelijking tot de activiteiten van de staat, zelfstan

dige maatschappelijke activiteiten (autonomieën). verhoging van de zelf

standigheid van de economische bedrijven, zelfbestuur van de raden en 

verantwoordelijke en zelfstandige activiteitvan culturele, wetenschappelij

ke en andere collectieven. Tegelijkertijd moet de controle over het staatsap

paraat- in het algemeen over dergelijke apparaten- versterkt worden. 

Met het oog hierop werd al veel gedaan, maar er is nog veel meer te doen. 

In de loop van onze geschiedenis, in de jaren 1919 en 1948werd tweemaal 

de organisatorische eenheid van de arbeidersklasse in één arbeiderspartij 

tot stand gebracht en dit was de beslissende voorwaarde voor de vorming 

van de arbeidersmacht In ons vaderland werd de arbeidersmacht onder de 

omstandigheid van een éénpartijensysteem verwerkelijkt. Onze partij be

schouwt het bestaan van één of van meer partijen niet als een principieel 

probleem van de overgang naar het socialisme, omdat dit in hoge mate van 

de concrete historischeverhoudingen afhangt. Volgens onze ervaring is de 

basisvraag van de democratie niet het aantal partijen, maar de uitdrukking 

en verwerkelijking van de verschillende maatschappelijke belangen. Wan

neer in theoretische of politieke verhandelingen politiek pluralisme als 

noodzakelijkheid die verbonden is met het meerpartijensysteem wordt ge

formuleerd, dan ligt de betekenis hiervan niet eenvoudig in het voorhan

den zijn van partijenstructuur, maar de erkenning, de inachtneming van de 

belangentegenstellingen in de maatschappij en de mogelijkheden om deze 

tot uitdrukking te brengen. Het is duidelijk dat ook onze maatschappij van

uit het gezichtspunt van de belangen niet een eenheid is, maar is gestructu

reerd; naast wezenlijke oveenkomende belangen bestaan er ook tegenge

stelde, tegenover elkaar staande belangen. Dit is dus de vraag: hoe beïn

vloedt dit feit de uitoefening van de macht, in hoeverre hangt dat samen 

met het bestaan van één of meer partijen. 

In de eerste periode van de opbouw van het socialisme verschilden de be

langen van de verschillende klassen en lagen van de bevolking op essen

tiële punten. De ontwikkeling eiste een duidelijke verwezenlijking van de 

aspiraties en voorkeuren van de arbeidersklasse, omdat deze overeen

stemden met de richting van de maatschappelijke vooruitgang. Mede als 

resultaat van de in de afgelopen tientallen jaren bereikte successen van het 

proces van homogenisering van onze maatschapij zijn de ookvandaag nog 

bestaande belangenverschillen steeds minder verbonden met de afzon-
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derlijke klassen. Dit is het gevolg van het proces, dat ookdoor de klassieken ''' 

werd voorspeld, waarin de andere klassen en lagen van de bevolking de po-

litieke ambitievan de arbeidersklasse accepteren en de arbeidersklasse de-

ze naar het socialisme voert. Ook binnen de afzonderlijke klassen, maat

schappelijke groeperingen en lagen van de bevolking verschillen de belan-

gen in verschillende vraagstukken. De laag van de werkers is een andere, 

wanneer er gewerkt, geproduceerd of ingekocht wordt, wanneer bepaalde 

goederen beschikbaar of niet beschikbaar zijn of wanneer er op lokaal ni-

veau directe (in maatschappelijke verhoudingen indirecte) belangen in het 

geding zijn. 

De groepsbelangen voegen zich bij elkaar of ze lopen door elkaar heen. De 

arbeiders hebben collectief belang bij hettotale bedrijfsresultaat, maar hun 

belang kan verschillen al naar gelang de afzonderlijke bedrijfseenheid of 

het vak of noem maar op. Het verschil in belang heeft meestal betrekking op 

een gegeven situatie of op concrete vraagstukken, waarvan de oplossing in 

het algemeen voor verschillende mensen een verschillend belang bete

kent. Op dit gebied komen in de maatschappij steeds weer nieuwe perma

nente hergroeperingen tot stand, in de loop van de oplossing van concrete 

vragen raken tijdelijke groepen mensen geïntegreerd, maar na het berei

ken van het doel vertegenwoordigen zij naar alle waarschijnlijkheid in an

dere vraagstukken andere belangen. 

Een groot deel van de bestaande belangen en belangenverschillen laten 

zich bij ons niet terugvoeren tot afzonderlijke personen of maatschappelij

ke groeperingen, het gaat dus niet altijd om één en dezelfde persoon of 

groep. Er bestaan bij ons geen fundamentele, langere tijd bestaande, blij

vende belangen, die grote groepen mensen alleen maar met behulp van 

een andere partij tot uitdrukking zouden kunnen brengen. Hoewel ons sys

teem ooktegenstanders heeft, zijn er bij ons geen redelijk grote groepen die 

een duidelijke politieke conceptie vertegenwoordigen, die tegenover de 

politiek van de partij staan en die politieke initiatieven willen nemen voor 

een nieuwe politieke partij. De bestaande verschillen in belangen hebben 

daarom geen partijequivalent nodig. Wij hebben onderonze omstandighe

den een éénpartijensysteem, daar dit historisch zo ontstaan is en wij van 

mening zijn dat het totaal van ons politieke systeem voortdurend rekening 

houdt met de verschillende belangen. 

Het bewijs hiervoor wordt gevormd door de gezamenlijke activiteit van het 

politieke systeem, de partij, de staat en de maatschappelijke organen. De 

vakbonden vertegenwoordigen de concrete belangen van de werknemers, 

de landelijke raad van produktiegenootschappen, in de landbouw die van 

de boeren (overwegend groepsbelangen) en hetjeugdverbond KI SZ verte

genwoordigt de specifieke jongerenbelangen op alle niveaus van de be

sluitvorming. Dit laat zien, dat de voornaamste belangen ook organisato

risch tot uitdrukking komen en hun plaats vinden in het werk van de partij, 
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de staatsorganen en maatschappelijke organen. Er bestaat een wisselwer

king tussen de belangen en de instituties van het politieke systeem. Met het 

oog op de toekomst is het belangrijk dat wij ons er het hoofd over buigen in 

hoeverre onze bestaande organisaties in staat zijn om de verschillende be

langen tot uitdrukking te brengen, of er elementen zijn die om wat voor re

den dan ook buiten het gegeven kader vallen. 

De mogelijkheid van het verschijnen van verschillende belangen hangt on

der onze omstandigheden, waar de partij een regerende partij is, in beslis

sende mate af van interne partijverhoudingen.ln een éénpartijsysteem van 
de rol van de interne partijdemocratie. 

De verschillende belangen die in de maatschappij bestaan (afgezien van de 

vijandelijke belangen) moeten ook in het partijleven voorkomen. Daar de 

verschillende belangen zich uiten als meningsverschillen, moeten we in 

hoge mate het open uitspreken, de cantrontering van die meningen in het 

leven van de partij garanderen. In dit opzichtveranderde de toestand zich in 

de afgelopen twintig jaar fundamenteel; binnen de partij heerst een gezon

de en open atmosfeer. Wanneer we er echter ook aan denken, dat de partij 

als regerende partij van de interne verhoudingen in de partij ook nog de 

controle verwacht over haar eigen activiteiten, en wanneer we daar nog 

aan toevoegen dat deze een uitstraling hebben op maatschappelijk gebied, 

dan zien we nog veel taken voor ons liggen. 

De verdieping van de gedachtenuitwisseling in de partij beschouwen we 

als een permanente opgave, omdat de leden daardoor deelnemen aan het 

uitwerken van de politiek. De open gedachtenuitwisseling heeft nog een 

tweedevoordeel: de partijleden geven op basisvan hun eigen ervaring hun 

mening over de juistheid van de besluiten of stellen wanneer ze het nodig 

vinden een correctie of verandering ervan voor. Wij beschouwen partijle

den als belangrijke personen in de maatschappelijke controle over de partij 

en de leiding over de staat. 

We mogen niet over het hoofd zien, dat ons openlijk optreden de laatste ja

ren fundamenteel aan rijkdom won, levendiger is geworden. Een deel van 

onze partijorganisatie is daar nog niet voldoende op voorbereid. Daarom 

zijn er belangrijke problemen, die in de openbaarheid op verschillende wij

zeworden bediscussieerd (pers, radio, tv, etc.), maarvaak op partijvergade

ringen geen overeenkomstige plaats innemen. Op partijmanifestaties kun

nen we niet altijd de gegroeide interesse met de beantwoording van nieu

we vragen bevredigen. Zo kan het dus gebeuren, dat de politisering niet op 

de eerste plaats daar gebeurt, waar die het meeste nodig is. 

Dit laatste is niet eenvoudigweg een negatief aspect. Onder onze omstan

digheden neemt de partij de rol in van politiek centrum, zij bepaalt de rich

ting van de ontwikkeling.Daaruit volgt dat zij haar werkzaamheden niet al

leen binnen de eigen organen uitoefent, want de leden hebben ook deel 

aan het werk van de maatschappelijke en staatsorganen en oefenen vaak 
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daar hun actieve politieke werkzaamheden uit. Terwijl de partij zich steeds 11 

inspant om de voorwaarden te verbeteren voor de controle in eigen rijen, is 
zij zich bewust daartoe, ook in het meest gunstigste geval, alleen niet in 

staat te zijn. Ook de staatsorganen en maatschappelijke organen, die hun 

stellingname baseren op de belangen die zij vertegenwoordigen, hebben 

een taak in de controle op het partijwerken de politiekvan de partij. Daarom 

willen wij- in overeenstemming met de richtlijnen van de afgelopen tien-

tallen jaren- de zelfstandigheid, de autonomie van deze organen vergro-

ten. Hiervan verwachten we, dat deze organen als ondersteuning en uit

voerder van de partijpolitiek tegelijkertijd ook voortdurend de controle 

daarover uitoefenen. De dagelijkse arbeid en de voortdurende ontwikke-

ling van het politieke systeem opent voor ons een spectrum van belangen 

en inzichten, dat zich kwalitatief onderscheidt van het meerpartijensys-

teem in de kapitalistische landen met hun politiek pluralisme. 

Ondanks de niette onderschatten successen bij de ontwikkeling van de de

mocratie, weten wij dat dit een ononderbroken proces is, dat je nooit als de

finitief voltooid kunt beschouwen. Ten eerste is het waarschijnlijk onvoor

stelbaar en ook overbodig om aan de gezamenlijke belangen een perma

nent organistarisch kader te garanderen. Daarbij mogen we bijvoorbeeld 

niet over het hoofd zien, dat de laatste jaren de massamedia (pers, radio en 

tv) een belangrijke rol spelen als forum waarop de verschillende belangen 

geformuleerd worden. Het werk van de massamedia is niet eenduidig met 

één of anderorgaan van het politieke systeem verbonden (met bijna alle or

ganen van het politieke systeem hebben ze snijpunten). Enerzijds zijn het 

specifieke machtsorganen, anderzijds en tegelijkertijd zijn het ook fora van 

de massademocratie. De grote zelfstandigheid van de massamedia, hun 

toegankelijkheid voor het hele volk, is het bewijs van de democratievan ons 

systeem. 

Ook anderefora van hetopenbare leven kenden de afgelopen jaren een op

leving: verschillende verenigingen, vak- en wetenschappelijke verbonden, 

sportverenigingen en andere verenigingen. Deze vullen de werkzaamhe

den van de instituties van het politieke systeem aan. In dit opzicht is er met 

name het actievere optreden van het Nationaal Volksfront. In de verschil

lende comités van dit volksfront krijgen ook diegenen de mogelijkheid om 

hun mening te uiten, die daar anders geen mogelijkheid toe zouden heb

ben. Volgen·s ons wordt ons openbare leven met dit- nietgeïnstitutionali

seerde-element verrijkt. 

Wij beschouwen dit als een positief verschijnsel, waaraan we ook in de toe

komst grote aandacht zullen schenken. 

Uit hetvoorgaande blijkt, dat wij er ons volledig van bewustzijn, welke gro

te verantwoordelijkheid de regerende partij heeft te dragen onder de ver

houdingen van een éénpartijsysteem, waarbij de partij ook haar eigen 

werkzaamheden aan een objectieve en kritische controle moet onderwer-

23 



pen. Door middel van de open gedachtenuitwisseling in eigen rijen, door 

ondersteuning van de zelfstandigheid van de instituties van het politieke 

systeem, door bevordering van de democratie die niet in institutionele 

vorm voorkomt, moeten haar activiteiten zonder ophouden onderworpen 

worden aan de controle van de gehele maatschappij, waardoor ook die 

voorwaarden geschapen worden, die onder andere voorwaarden door het 

bestaan van meerdere partijen worden gereproduceerd. 

Waarde kameraden! 

In bijna de helft van de periode van de afgelopen zestig jaar werd ons land 

onderdrukt. Pas in de jaren na de bevrijding, en met name in de laatstetwin

tig jaar, konden de doelstellingen van onze eerste arbeidersmacht verwe

zenlijkt worden. We hebben uit onze historische ervaringen geleerd en we 

zijntrotsop onze revolutionaire voorgangers. Mogen wij ons hun roemrijke 

strijd waardig betonen doordat wij de geest van het marxisme-leninisme 

creatieftoepassen en in overeenstemming met de huidige tijd de opgaven 

van de versterking van onze volksmacht, van de verdere ontwikkeling van 

de socialistische democratie met succes volbrengen. 

* Deze gedeeltelijke weergave van Lakos' rede verscheen oorspronkelijk in 'Teksten over 
democratie en socialisme. Hongarije.', IPSO, Amsterdam, april1980. 

24 

Cf) 
0::: 
w 
0 
z 
<t: 
Cf) 

~ 
~ 



(/) 
a: 
LU 
0 
z 
<t: 
(/) 

~ 
~ 

De betekenis van processen van 
democratisering bij de ontwikkeling van een 
socialistische maatschappij 

Kritische stellingen bij Sandor Lakos' 
'De ontwikkeling van de arbeidersmacht'. 

Schumpeter definieert het socialisme als een institutioneel systeem waarin 

er in ieder geval sprake van is dat de 'controle over de produktiemiddelen 

en de produktie zelf bij een centrale overheid ligt, of ... waarin de economi

sche belangen van de maatschappij principieel thuishoren in de publieke 

en niet in de private sfeer'. 1 

In deze definitie worden bewust geen uitspraken gedaan over het karakter 

van de staat die deze controle zal moeten uitoefenen. Op basis van Schum

peter's definitie zijn daarom zowel democratische als autocratischevarian

ten van het socialisme mogelijk. Een definitie van het socialisme in de tradi

tie van het marxisme zou naast bovengenoemde elementen ook de ver

maatschappelijking van de (belangrijkste) objectieve produktievoorwaar

den moeten omvatten. Naast de erkende betekenis van juridische verstate

lijking en van andere vormen van publiek en coöperatief eigendom, wordt 

daarmee het belang benadrukt van de feitelijke beslissingsbevoegdheden 

en de organisatorisch-institutionele vormen ervan. Deze vermaatschappe

lijking probeerde Marx aan te duiden met de formules 'zelfbestuur van de 

producenten' en 'maatschappelijke planning van het economisch repro

duktieproces'. Ze kan slechts worden gerealiseerd door democratisering 

van wilsvorming, besluitvorming en controle in alle maatschappelijke sfe

ren. Slechts op die manier is men in staat socialistische vermaatschappelij

king te onderscheiden van zowel verstatelijking-op basis van de kapitalisti

sche produktiewijze als van andere vormen van statelijke verbureaucrati

sering. 

In deze algemene zin zou wellicht iedereen, die zich op Marx en de marxisti

sche traditie beroept, akkoord kunnen gaan. Maar de overeenstemming 

zou vooralsnog veel te vaag zijn. Daarom lijkt het zinvol deze basisstellin

gen kritisch toe te lichten en ze te confronteren met die van Sandor Lakos. Ik 

ga daarbij uit van de volgende twee hoofdstellingen. 

Het is zinvol in de analyses van zowel kapitalistische als socialistische maat

schappijen een onderscheid te maker. tussen enerzijds sociale democratie, 

waaronder 'economische' of 'industriële' democratie, anderzijds politieke 

1. democratie.22Ais men voorlopig nog afzietvan de ontwikkeing van nieuwe 

vormen van maatschappelijke arbeidsdeling, ligt het cruciale probleem 

van de socialistische vermaatschappelijking in de 'democratisering van de 
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staat'. 3 Van deze democratisering zijn in belangrijke, zoniet door

slaggevende mate de ontwikkeling van democratische participatie en 

controle in bedrijven, planningsinstanties, massa-organisaties, eigenlijk 

van alle maatschappelijke levenssferen, afhankelijk. Ook de steeds weer 

geëiste 'rationalisering' van de economische planning, de pogingen tot al

lerlei economische 'hervormingen', zijn in sterke mate door de ontwikke

ling van de politieke democratie bepaald. Tenslotte stelt de ontwikkeling 

van de politieke democratie de grenzen voorde strijd tegen het 'bureaucra

tisme'. 

2. De ontwikkeling van de politieke democratie op de verschillende niveaus 

(lokaal, regionaal, nationaal) wordt in beslissende mate belemmerd door 

het al dan niet juridisch gesanctioneerde politieke monopolie van 'de' par

tij. Met dit monopolie gaan autoritaire en paternalistische vormen van poli

tieke leiding gepaard. Deze autoritaire vormen van leiding belemmeren de 

ontwikkeling van participatie en massa-initiatief.• Voor participatie van de 

massa is het noodzakelijk dat de diverse belangen en meningen zich zelf

standig kunnen organiseren en zich bij de ontwikkeling van politieke alter

natieven op alle niveaus kunnen presenteren. Kritieken alternatieven moe

ten niet alleen 'legaal' zijn, maar ook feitelijke politieke kansen hebben te 

worden gerealiseerd, dat wil zeggen in 'meerderheidsplannen' te worden 

omgezet. 

Staat, planning en bureaucratie 

Lakos zegt: 'Het beslissende instrument voor de verwezenlijking van de 

macht (van het gehele volk) is de staat.'5 Op zeker twee punten verschil ik 

van mening met deze beoordeling van de rol van de staat bij de opbouw 

van het socialisme. 

1. Lakos bekritiseert de verabsolutering van de staat als eigenaar van de be

langrijkste produktiemiddelen, de overbodige toepassing van de macht 

van de staat en de overmaat van centralisatie. Hij gaat ervan uit dat deze 

'fouten' door de hervormingen vanaf 1956, met name door die in 1968, zijn 

gecorrigeerd. Dat lijkt me om verschillende redenen nogal voorbarig. 6 Te

genover 'fouten' als overcentraiisatie, verabsolutering van de staat staan 

fouten als een te ver doorgevoerde decentralisatie. Zulke tegenovergestel

de fouten ontstaan vooral als decentralisatie gepaard gaat met een ver

gaande afhankelijkheid van de logica van de (wereld)markt en van rentabi

liteitsoptimalisering als het gaat om de economische planning en de toede

ling van resourcen. 

Zeker op twee punten is de oplossing van de chronische problemen van de 

economische planning rechtstreeks afhankelijk van fundamentele veran

deringen van het politieke systeem. Het doel van economische planning 

zal, naar mijn opvatting, moeten inhouden de produktie te oriënteren op de 
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werkelijke, democratisch vast te stellen, maatschappelijke behoeften. Dat 11 

gaat niet door simpelweg van bovenaf te oordelen over de centrale data 
van de maatschappelijke produktie, zoals de verhouding tussen de maat

schappelijke investeringen en de maatschappelijke consumptie. Het alter-

natief daarvoor is echter niet gelegen in de schijnbaardemocratische vast-

stelling van de behoeften van de consument door middel van het koopge-

drag van de autonome klanten op de markt. Democratische vaststelling 

van de maatschappelijke behoeften vooronderstelt democratisch georga

niseerde wilsvorm ing. democratischebeslissings-en controleprocedures 

met betrekking tot de centrale sociaal-politieke alternatieven. Zolang deze 

autonome, democratische vorm van articulatie van individuele en collec-

tieve behoeften niet is gegarandeerd, leidt het doorzetten ervan tot explo-

sieve ontwikkelingen, als gevolg waarvan de centrale basisvoorwaarden 

van een socialistische maatschappij überhaupt op de tocht kunnen komen 

te staan. 7 Ook de quasi-technische problemen van de socialistische plan-

ning wijzen in feite op 'bottlenecks' in het bestaande politieke systeem als 

men ze vanuit een oogpunt van 'rationalisering' bekijkt. Deze problemen 

zijn met een voorzichtige politieke liberalisering als zodanig niet overwon-

nen: 

De ontwikkeling van een 'systeem van objectieve informatie' vereist insti

tutionele garanties, welke de informatiestroom tegen deformaties be

schermen. Daarvoor is de volledige vrijheid van meningsuiting noodzake

lijk, niet in de laatste plaats in de partij en de staatsinstellingen zelf, vooral 

voor wat betreft kritische, niet-gewenste informatie. Er moeten mogelijk

heden bestaan zich voor de uitwerking en verdediging van alternatieven te 

kunnen organiseren. 

De onontkoombare specialisatie bij de voorbereiding en uitwerking van 

economisch 'mogelijke' planningsalternatieven, welke alleen garandeert 

dat politiek duidelijke en tegelijkertijd geinformeerde beslissingen geno

men kunnen worden, moetsamengaan met institutionele waarborgen, dat 

deze alternatieven georganiseerd vertegenwoordigd en verdedigd kunnen 

worden in de openbare politieke beslissingsprocedures. Het gevaar is im

mers steeds aanwezig dat de centrale beslissingen van de verantwoordelij

keen democratisch te controleren instanties worden doorgeschoven naar 

'technocraten'. Indien de belangrijkste informatie en de planningsalterna

tieven niet openbaar worden gemaakt, vindt een hoge mate van verzelf

standiging van de planning plaats ten opzichte van de werkende massa. 

Juist in oppositie daartegen zouden democratisch gekozen en functione

rende parlementen in het socialisme die centrale functie en positie kunnen 

hebben/veroveren, welke ze in het ontwikkelde kapitalisme steeds meer 

verliezen, voor zover ze die ooit gehad hebben. 

De selectie van leidinggevende kaders kan slechts bevrijd worden van de 

tot nu toe empirisch geldende criteria als volgzaamheid, conformisme en 
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vriendjespolitiek, als men naast vakkwalificatie politieke verantwoordelijk

heid en kritiek institutioneel garandeert. 'Eine Kontrolle über die Entschei

dungszentren, die diesen Namen verdient, ist nur möglich, wenn aus den 

Einschätzungen persone/le und politische Konsequenzen gezogen wer

den, a lso aufgrund der präsentierten Programme und der erzielten Ergeb
nisse Leitungsgremien gewählt und abgesetzt werden können.'8 Zolang 

kritische standpunten in feite óf het materiële bestaan ófde intellectuele in

tegriteit in gevaar brengen, is daar nauwelijks enige verandering in te ver

wachten. 

2. Lakos signaleert terecht dat de staat door de 'wetenschappelijk-technische 

revolutie', de verhoogde maatschappelijke arbeidsdeling e.d., als 'coördi

nerend orgaan' steeds belangrijker wordt. 9 Deze ontwikkeling neemt in de 

kapitalistische en socialistische maatschappijen verschillende vormen 

aan. In de socialistische landen, zo meent Lakos, is een tendens aanwezig 

de activiteiten van de staat, met name haar bestuursfuncties en de econo

mische sturing, te beperken. Er wordt politiek naar gestreefd, 'overal, waar 

regelingen van staatswege geen absolute noodzaak zijn, deze regelingen 

(te) vervangen door het leiding geven door vakkrachten, welke niet met de 

staat verbonden zijn'. 10 Desalniettemin gaat Lakos ervan uit, dat ook in de 

toekomst rekening moet worden gehouden 'met een toenemend specifiek 

gewicht van de organisatorische arbeid van de staat'. 11 Juist daarom zou 

het van belang zijn het vooralsnog vaag geformuleerde verschil tussen 

'maatschappelijke activiteiten' en 'activiteiten van de staat' te verhelderen. 

'Verstatelijking' wordt door Lakos beoordeeld in nauwe relatie met de 'ver

bureaucratisering'. De bureaucratie is niet in de eerste plaats een 'subjec

tieve factor', maar een objectieve ontwikkeling. 'We zien hier een interes

sante tegenstelling van de maatschappelijke beweging. De verandering 

van maatschappelijke activiteiten in taken van de staat is meestal verbon

den met een professionelere, snellere en rationelere afwikkeling van con

crete zaken. Tegelijkertijd verwijderen zich deze zaken van de desbetreffen

de personen of collectieven, welke vroeger bij de vervulling van deze taken 

persoonlijk betrokken waren.' 12 Als middelen in de strijd tegen verbureau

cratisering met het doel 'de directe deelname van de staatsburgers aan de 

besluitvorming en de uitvoering van de besluiten' 13 te garanderen, stelt La

kos voor de 'ondersteuning van ... zelfstandige maatschappelijke activitei

ten ... , verhoging van de zelfstandigheid van de economische bedrijven, 

zelfbestuur van de raden en verantwoordelijke en zelfstandige activiteitvan 

culturele, wetenschappelijke en andere collectieven.' 14 

Deze korte schets van processen van verbureaucratisering is evenals de 

daartegen voorgestelde maatregelen goed beschouwd niet toereikend: 

a. Het probleem wordt te beperkt opgevat, namelijk rond de verbureaucrati

sering van de staatsactiviteiten, maar is in werkelijkheid (sinds ruime tijd 

ook als zodanig geanalyseerd) een algemene tendens van alle grote orga-
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nisaties onder specifieke maatschappelijke voorwaarden: bedrijven, poli- 1 1 

tieke partijen, maatschappelijke organisaties, kerken, staat. 

b. Op positieve en negatieve correlaties in de verhouding van specialistische 

vakkennis en bureaucratische organisatiestructuren gaat Lakos niet in. 15 

c. Verbureaucratisering is voor Lakos 'meestal verbonden met een professi
onelere, snellere en rationelere afwikkeling'. Dit standpunt is door recent 

onderzoek sterk in twijfel getrokken. Juist de socialistische landen hebben 

voldoende ervaring opgedaan met het enorme gebrek aan 'efficiency' van 

verbureaucratiseerde bestuursstructuren, en doen dat nog steeds. 

d. Lakos heeftzekergelijk dat mensen die beweren dat'alles wat de staat doet 

slecht is en anti-democratisch, en alles wat de staat niet doet, goed en de

mocratisch is', ongelijk hebben. 16 Het beschouwen van de objectieve ten

dens tot verbureaucratisering als een gevolg van de noodzakelijke toena

me van vakkennis en vakkundig bestuur is echter ook te simpel. Mijn stel

ling is datvakkundig bestuur niet strijdig behoeft te zijn met democratische 

organisatiestructuren. Daarvoor is noodzakelijk dat men ervan uitgaat, dat 

1) verbureaucratisering niet slechts met direct-democratische modellen 

kan worden bestreden en 2) een bureaucratische structuur niet zonder 

meer met vakkundig bestuur geïdentificeerd mag worden. Doet men dat 

niet, is men niet in staat te erkennen dat democratische organisatie en vak

kundig bestuur überhaupt kunnen samengaan. 

Juist een gelaagd model van democratisch georganiseerd én vakkundig 

bestuur begint zich in organisatie-sociologische kritieken op bureaucrati

sche organisatiestructuren afte tekenen. De ontwikkeling van een dergelijk 

model is voor de socialistische landen van de grootste theoretische en 

praktische betekenis, omdat daar de economische en privaatrechtelijk ge

sanctioneerde beperkingen van participatie en zeggenschapvan de betrok

kenen in vergelijking met het kapitalisme overwonnen zijn. Dat geldt echter 

niet voor de politieke beperkingen, die de noodzakelijke 'controle over het 

staatsapparaat, in het algemeen over alle apparaten" 7 belemmeren. 

De basisvraag van de democratie 

'Volgens onze ervaringen is de basisvraag van de democratie niet het aan

tal partijen, maar de uitdrukking en verwerkelijking van de verschillende 

maatschappelijke belangen.'18 lk wil dit centrale standpunt van Lakos toet

sen en bekritiseren. Het lijkt namelijk zinvol de mogelijke vormen van be

langenarticulatie en -vertegenwoordiging in eerste instantie op algemeen 

niveau te bespreken en pas in tweede instantie op de mogelijke voor- en na

delen van het éénpartijstelsel in te gaan. Op deze wijze erkent men dat een 

partij niet de enige vorm van belangenarticulatie is en dat hetfunctioneren 

van partijen in hun historische en maatschappelijke context dient te wor

den onderzocht. Dit geldt ook als men de juridische en politieke garanties 
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en de politieke ontplooiingsmogelijkheden van meerdere partijen nietvoor 

een bijzaak houdt, zoals Lakos geneigd is. 

Aan het basisprincipe van democratische organisatie is voor Lakos dan 

voldaan, als een organisatie 'voortdurend rekening houdt met de verschil

lende belangen'. 19 Deze opvatting van democratie en de ermee verbonden 

politieke praktijk lijkt me op een belangrijk punt onjuist. Ze laat namelijk niet 

alleen de preciese vorm van belangenarticulatie en -vertegenwoordiging 

open, maar gaat er bovendien van uit, dat democratie valt te verenigen met 

een stelsel van autoritaire, paternalistische of 'geleide' belangenvertegen

woordiging. Een monopolie van politieke articulatie en belangenvertegen

woordiging dat juridisch of feitelijk politiek-administratief wordt opgelegd, 

houdt noodzakelijkerwijs in dat de monopoliehouder bevoegd is te oorde

len, welke belangen legitiem zijn, welke 'vijandelijk' en welke belangen het 

waard zijn om hen 'een permanent organisatorisch kader te garanderen'.20 

Het lijkt mij dat bij een nietverknipte opvatting van democratietoch in ieder 

geval hoort, dat uitgegaan wordt van de juridische en politiek te garande

ren autonomie van belangenbehartiging en oordeelsvorming. Deze 'for

mele', juridisch te institutionaliseren, politieke vrijheid garandeert welis

waar nog geen 'werkelijk' autonome beslissingen, maar kan daarom nog 

niet als 'schijn' worden afgedaan. Eenvoudig gezegd: er kan geen inhoude

lijke autonomie bestaan zonder formele vrijheid. Het is een conditio sine 

qua non voor het bestaan van inhoudelijke autonomie. Op deze wijze be

grepen autonomie dient institutioneel gerealiseerd te zijn in het recht en de 

feitelijke mogelijkheid van belangenarticulatie en -vertegenwoordiging op 

alle niveaus van besluitvorming, -voorbereiding en -uitvoering. Dit alles 

moet zijn plaats hebben binnen het kadervan de 'democratische legaliteit', 

welke de ruimte van georganiseerd meningsverschil moet waarborgen. 

Door wie en op welke manier belangen en meningen vertegenwoordigd 

worden, is een zaak van de belanghebbenden zelf en niet van degenen die 

de toegang tot het politieke besluitvormingsproces juridisch of administra

tief monopoliseren. Wie aanspraken maakt op leiding in een democratisch 

georganiseerd politiek proces, dient de organisatorische autonomie van 

andere, concurrerende belangen en opvattingen te respecteren en te waar

borgen. Die waarborg moet ook het recht omvatten van georganiseerde 

politieke oppositie als het gaat om de uitwerking van politieke alternatie

ven, en om een poging via een democratische meerderheid de 'politieke 

macht' teveroveren. 21 Een zo opgevatte democratie is moeilijkteverenigen 

met een concept, waarin de onmondige, ofwel als zodanig opgevatte mas

sa door een voorhoede-organisatie moet worden 'opgeleid'. Zo'n concept 

houdt ook in dat die voorhoede-organisatie denkt bevoegd te zijn over de 

legitimiteit van andere belangen en opvattingen te oordelen en op grond 

daarvan het legale kader afte perken waarbinnen de oppositie zich kan be

wegen. 
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Deze opvatting over 'geleide democratie' vormt de achtergrond waartegen 1 1 

de opvattingen van Lakos moeten worden beoordeeld over 1) de verhou-

ding tussen klassen, belangen en partij(en), 2) de verhoudingentussen par-

tij( en) en massa-organisaties, 3) de problemen van de interne partijdemo-

cratie, 4) de rol van de massamedia en 5) het 'kwalitatieve verschil ten op-

zichte van de meerpartijenstelsels in de kapitalistische landen.''' 

Ad 1: In hoeverre er in Hongarijefeitelijkeen objectieve 'homogenisering van on

ze maatschappij' en een permanente hergroepering en diffusie van belan

gen plaatsvindt, kan hier nietworden behandeld.lkwil slechts twee proble

men signaleren: a) de samenhang tussen klassen, belangen en partij(en) 

wordt volgens mij door Lakos veel te direct en mechanisch bekeken. Ook 

volgens een marxistische opvatting zijn partijen niet slechts 'nomenclatu

ren van een klasse', zijn belangen niet alleen door klassenposities bepaald 

en zijn meningen niet slechts een rechtstreeks afgeleide van klassen belan

gen. Bestaande politieke partijen zijn in het kapitalisme noch in het socialis

me in de regel zuivere klassepartijen. b) De partij, die het (organisatorisch

administratieve) politieke monopolie in handen heeft, oordeelt dat eigen

lijk alleen antagonistische materiële belangen politieke partijen noodzake

lijk maken. 'Er bestaan bij ons geen fundamentele, langere tijd bestaande, 

blijvende belangen, die grote groepen mensen alleen maarmet behulpvan 

een andere partij tot uitdrukking zouden kunnen brengen ... De bestaande 

verschillen in belangen hebben daarom geen partij-equivalent nodig.' 23 

Het probleem is dat verschillende belangengroepen niet in staat zijn zelf 

een oordeel te vormen over de vraag of en hoe ze partijpolitiek vertegen

woordigd zouden willen zijn. 

Het bestaan van slechts één partij is dán een principieel probleem, als het 

gepaard gaat met het verbod om andere politieke partijen op te richten of 

met allerlei beperkingen voor de politieke kansen op succes van andere 

partijen. De leidinggevende rol van 'de' partij bewijstzich niet in een demo

cratisch politiek proces, maar wordt juridisch en administratief doorgezet 

en door het monopolie van de staat op fysieke geweldsmiddelen gesancti

oneerd. Het formele recht andere partijen op te kunnen richten is geen vol

doende voorwaardevoor het bestaan van inhoudelijke autonome oppositi

onele partijen, maar is daar wel een noodzakelijke voorwaarde voor. Ook 

hiergaat het in eerste instantie minder om de naam -partij-, dan wel om juri

dische en feitelijk-politieke rechten, competenties en kansen. De in de regel 

aan een juridisch-administratief monopolie van één partij verbonden con

sequenties zijn aan de ene kant een niet-vrijwillig, maar opgelegd alge

meen belang: de partij van 'het hele volk'. Aan de andere kant is het een ge

vaarlijke verstatelijking van de partij zelf. 

Ad 2: Is op het punt van autonome politieke belangenarticulatie en -vertegen

woordiging de ruimte voor politieke zelfbeschikking drastisch beperkt of 

zelfs helemaal afwezig, dan heeft deze blokkade de neiging zichzelf te ver-
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stevigen. De keerzijde hiervan is dat de problemen rond de democratische 

structurering van beslissingsprocedures en democratische controle 
enorm toenemen. 'De'partij moet tegelijkertijd het democratisch functi

oneren van de staat, van de maatschappelijke massa-organisaties en van 

de eigen organisatie controleren en bevorderen. Zuiver organisatie-soci

ologisch bekeken zijn datzeer ongunstige voorwaarden voor effectieve de

mocratische controle. 

De maatschappelijke massa-organisaties (vakbonden, jeugdorganisaties, 

vrouwenbond e.d.) moeten een dubbele, tegenstrijdige functie vervullen. 

Ze dienen enerzijds als transmissie-riem, 'als ondersteuning en uitvoerder 

van de partijpolitiek', maar moeten anderzijds als controleurvan deze poli

tiek fungeren, in verband waarmee hun autonomie juistweer moetworden 

vergroot. Mijn stelling is daarom dat het juridisch-administratieve mono

polie van één partij er niet slechts naar tendeert de politieke democratie te 

verstikken, maar ook de interne democratie van maatschappelijke massa

organisaties ondergraaft. Deze worden in hun interne organisatie bijna 

zonder uitzondering zowel politiek-programmatisch als qua personele sa

menstelling door 'de' partij gedomineerd. Daardoor worden ze sterk be

lemmerd in hun functie van vertegenwoordiger van de directe, 'concrete' 

belangen van de betrokkenen. Bovendien bestaat de kans, dat als dergelij

ke organisties autonoom gaan functioneren, ze wordentot pseudo-partijen 

en surrogaten voor de systematisch belemmerde politieke oppositie. 
ad 3: Lakos erkent dat in een éénpartijstelsel 'de regerende partij' een 'grote ver

antwoordelijkheid' heeft te dragen en dat ze daarom in veel sterkere mate 

dan in een meerpartijenstelsel, waar deze verantwoordelijkheid meer ge

spreid is, de plicht heeft 'haar eigen werkzaamheden aan een objectieve en 

kritische controle' te onderwerpen. 24De voorgestelde middelen voor deze 

controle: 

het open uitspreken en confronteren van meningen in het partijleven, 

(waarbij Lakos overigens niet ingaat op de betekenis van georganiseerde 

vertegenwoordiging van bepaalde politiek-strategische alternatieven bin

nen de partij en hun statutaire garanties). 

controle op de partij door 'staatsorganen en maatschappelijke organen'. 

Het zijn bekende, symptomen bestrijdende voorstellen, die voorbijgaan 

aan de werkelijke oorzaken van de verlamming van het politieke leven en 

van het ontbreken van een kritische openbaarheid. Uiteraard is een min of 

meer functionerende politieke democratie met effectieve partijconcurren

tie, kritische openbaarheid e.d., geen wondermiddel tegen de verbureau

cratisering van politieke partijen. Zo is het bijvoorbeeld een open probleem 

of en in hoeverre partijenconcurrentie de mogelijkheden van oprichting en 

ontplooiing van organen van directe politieke en sociale democratie bevor

dert of juist belemmert. Men zou bijvoorbeeld precies moeten bestuderen 

inhoeverre de bekende 'crisis van de politieke partijen' in de bugerlijke 
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maatschappij er het gevolg van is dat deze er- in zekerezin ook de socialis

tische en communistische partijen- niet in slagen, werkbare syntheses 

van verschillende belangen en alternatieve strategieën en programma's te 

presenteren. Ook duidelijk anti-monopolistische en democratisch-socialis

tische strategieën zijn er tot nu toe niet of nauwelijks in geslaagd de eisen 
van de 'nieuwe sociale bewegingen' zo te integreren, dat deze zich daar

door werkelijk vertegenwoordigd voelen/weten. Als in socialistische lan

den de principiële autonomie van belangenarticulatie en -vertegenwoordi

ging gegarandeerd en feitelijke praktijk zou zijn, zouden hier misschien ook 

voordelen van het feitelijke bestaan van één politieke partij kunnen liggen 

als deze in staat is de verschillende conflicterende belangen op zo'n manier 

te synthetiseren, dat de grote meerderheid van de bevolking zich daarin 

daadwerkelijk herkent en gerepresenteerd voeiUweet. 

ad 4: Lakos erkent de grote betekenis van kritische massamedia als 'fora van de 

massa-democratie'. 25 De grotezelfstandigheid van deze massamedia voert 

hij op als 'bewijs voorde democratie' in Hongarije. Hoe belangrijkdeze libe

ralisering ook is (in vergelijking met andere socialistische landen én als 

voorwaarde voor politieke democratisering in Hongarije zelf), men zou 

toch precieser naar de juridische en institutionele garanties van persvrij

heid, vrijheid van onderwijs en onderzoek moeten vragen. Bovendien is 

persvrijheid weliswaar een belangrijke voorwaarde voor democratische 

meningsvorming, maar als ze niet gepaard gaat met recht op vrije organi

satie en vereniging, is het maar één stap in de richting van democratisering 

van de politieke beslissingsstructuren. 

ad 5: Inderdaad bestaat er een 'kwalitatief verschil' tussen de politieke structuur 

in socialistische landen en 'het meerpartijensysteem in de kapitalistische 

landen met hun politiek pluralisme'/6 maar het verschil is- als men zich 

beperkt tot een vergelijking van de politieke structuur en de juridische insti

tuten- niet in het voordeel van de socialistische landen. 

Het gaat mij er niet om de bestaande, zij het beperkte, belangenarticulatie

en participatiemogelijkheden op de diverse niveaus te negeren en hun be

tekenis te onderschatten. Maar deze mogelijkheden- en dat staat in deze 

bijdrage bewust en polemisch centraal- ontbreken juist op het beslissen

de punt van de uitwerking van politieke alternatieven in de 'richting van de 

verdere ontwikkeling' van economie, maatschappij en politieke structuur 

van de socialistische landen. Ontbrekende of drastisch beperkte politieke 

democratie leidttot de bekende, voor de verwezenlijking van een democra

tisch socialisme in kapitalistische en socialistische landen gelijkermate hin

derlijke verschijnselen als 

soms zeer diepgaande politieke apathie van brede massa's van de werken

de bevolking en daardoor een nadrukkelijke en ingrijpende beperking van 

massa-initiatief in produktie, in het gehele maatschappelijkeen politieke le

ven; de op centrale punten beperkte en veelal paternalistische, 'geleide' 
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participatiemogelijkheden, die een essentiële barrière voor de ontwikke

ling en invulling van vormen van directe politieke en sociale democratie 

vormen; 

periodieke uitbarstingen van materieel niet bevredigde belangen; 

'corporatisering' van de verschillende 'groepsbelangen' en het ontstaan 

van een politiek verlammend netwerk van wederzijdse, 'verworven' mate

riële posities (vgl. de enorme problemen met correcties en 'planning' van 

loonsystemen). omdat de basis van de legitimiteit van het systeem niet in 

democratische en als zodanig ervaren beslissingsprocedures en besluiten 

ligt, maar in een quasi-paternalistische 'geleide' materiële 'verzorging'; 

ontbrekende of belemmerde alledaagse veranderingen van plannen en 

politieke ontwikkelingen; de keerzijde daarvan: veranderingen gaan ge

paard met politieke crises, met als direct gevolg de eenzijdig gepersonali

seerde verantwoordelijkheid; 

gevaarlijke discreditering van het socialistisch perspectief, überhaupt bij 

de werkende massa in de socialistische landen en bij latentof manifestaan

wezige oppositionele 'eliten'. 

Het zou een grote vergissing zijn als men illusies zou hebben over vormen 

van politieke democratie of over het feitelijke functioneren van het 'politie

ke pluralisme' in de hoogontwikkelde kapitalistische landen. Aan de ene 

kant zijn 'democratie' en 'democratisering' ondanks alle strijd van de arbei

dersbeweging en andere emancipatiebewegingen in de regel tot 'politieke' 

democratie beperkt en zijn cruciale sferen van het economisch en maat

schappelijk leven volstrekt ondemocratisch georganiseerd. Aan de andere 

kant zijn de (zelf nog beperkte) representatieve vormen van politieke demo

cratie niet verbonden met vormen van directe politieke democratie in de 

verschillende maatschappelijke sferen en wordt de ontwikkeling van soci

ale en economische basisdemocratie met alle mogelijke middelen tegen

gewerkt. Bovendien worden de inhoudelijke beslissingen- en controle

competenties van representatieve politieke organen steeds verdergaand 

uitgehold, waardoor een concentratievan feitelijke beslissingsmacht bij de 

regering en meer nog bij de verschillende departementen ontstaat. De de

partementen zelf zijn gekenmerkt door vergaande vormen van informele 

coöperatie en vervlechting met belangenvertegenwoordigers van de heer

sende klasse(n). Als politieke partijen in zuiver propagandistisch-opportu

nistische machtsapparaten met een vergaande interne verbureaucratise

ring zijn getransformeerd, dan functioneert ook het 'partijpolitiek-pluralis

me' meer als demper en filter van politieke participatie en massa-initiatief 

dan als motor ervan. 

Desalniettemin lijkt het me verkeerd daaruit de conclusie te trekken dat de 

met de burgerlijke maatschappij, hoe gebrekkig dan ook, ontwikkelde vor

men van politieke democratie in hun geheel moeten worden verworpen. Ik 

geloof integendeel dat ze in socialistische landen, bevrijd van de structurele 
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beperkingen van de democratische beslissingsprocedures die met de kapi

talistische produktiewijze en de klassenstructuur van de burgerlijke maat

schappij samenhangen, een functie zouden kunnen vervullen en een poli

tieke betekenis zouden kunnen krijgen, die ze in de burgerlijke maatschap

pij nooit ook maar in aanleg gehad hebben: juridische vormen en instituti

onele garanties van democratische participatie en controle, die in de com

binatie met nieuw te ontwikkelen vormen van directe politieke en sociale 

democratie tot leven zouden kunnen komen en zo het doel van de 'vrije as

sociatie van de maatschappelijk ontwikkelde individuen' een stukje dich

terbij zouden kunnen brengen. 

* Dit stuk verscheen oorspronkelijk, in een wat andere vorm, in: 'Teksten over democratie 
en socialisme. Hongarije'.IPSO, Amsterdam, 1980. 
Met dank aan Duco Hellemavoorde gedane suggesties. 
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Een rondetafelgesprek over democratie en 
socialisme 

Op 18 en 19 april1980 vond in het Apollo Hotel te Am
sterdam een rondetafelgesprek plaats tussen vertegen
woordigers van het Instituut voor Maatschappijweten
schappen van de Hongaarse Socialistische Arbeiders
partij en vertegenwoordigers van het Instituutvoor Poli
tiek en Sociaal Onderzoekvan de Communistische Partij 
van Nederland. Aan dit gesprek werd deelgenomen 
door: Klaas Anders, Arnold Koper, lmre Forcas, Sandor 
Lakos, André Roelofs, Henriette Punt, Peter Schmidt, 
Sylvia Schreuders-Bacchini, Boe Thio, Piet Verschil, 
Jaap Wolft en Hans van Zon. (In het eerste nummervan 
KOMMA zijn de namen van Henriette Punt en Boe Thio 
ten onrechte niet vermeld als vertegenwoordigers van 
het IPSO.) 
Het op een overzichtelijke manier samenvatten van een 
tweedaags debat is geen eenvoudige zaak. Om datte be
werkstelligen zijn keuzen gemaakt: 
In de eerste plaats is niet gestreefd naar een woordelijk 
verslag waarbij de deelnemers aan de discussie letterlijk 
geciteerd worden. We volstaan met een globale weer
gave van de standpunten die beide delegaties in de dis
cussie ontwikkelden. Daarbij is afgezien van de differen
tiaties en nuanceringen die binnen elk van de delegaties 
aanwezig waren. 
In de tweede plaats zijn een aantal met elkaar samen
hangende discussiepunten geselecteerd die het zwaar
tepunt van het debat hebben gevormd. Dat betekent dat 
een aantal onderwerpen die in de discussie aan de orde 
zijn geweest, niet in dit artikel behandeld worden, hoe
wel ze op zich belangrijk genoeg zijn. Het betreft o.a. de 
positie van de vrouw in het socialisme en de problemen 
rond economische planning. Voor beide onderwerpen 
geldt dat de discussie mede door de beperkte tijd ver
kennend van aard was. Beide onderwerpen verdienen 
een veel uitgebreider en grondiger voorbereiding om 
werkelijk vruchtbare discussie mogelijk te maken. In de
ze samenvatting hebben we ons beperkt tot de discussie 
over democratiebegrip, éénpartijenstelsel, interne par-
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tijdemocratie en de verhouding tussen partij en staat. Bij 
elk van deze punten geven we een samenvatting van de 
gezichtspunten zoals die tijdens de discussie naarvoren 
kwamen. Deze samenvatting wordt telkens afgesloten 
met een beoordeling van de overeenkomsten en ver
schillen tussen de betreffende gezichtspunten. Bij deze 
werkwijze willen we nietverhelen dat hetallerminsteen
voudig is om een evenwichtig overzichtvan de discussie 
te geven en de resultaten daarvan te beoordelen wan
neer men tevens deelnemer aan en dus partij in de dis
cussie is geweest. De lezer zij dus gewaarschuwd dat het 
geen 'onpartijdige' weergave betreft. 
Voorafgaand aan het overzicht van de discussies over 
de vier genoemde vraagstukken willen we kort ingaan 
op de betekenis van het thema 'democratie en socialis
me' als inzet van het rondetafelgesprek. 

Democratie en socialisme: twee kanten van een zelfde medaille? 

Het thema van het rondetafelgesprekduidt op zich al op een belangrijk ken

merk van de discussie: de verhouding tussen socialisme en democratie 

werd nadrukkelijk geproblematiseerd. Dat is, zoals we in de inleiding van 

dit artikel al schetsten, wel eens anders geweest. Gedurende lange tijd 

werd de discussie in de communistische beweging over de verhouding 

tussen democratie en socialisme beheerst door het tegenover elkaar stel

len van 'burgerlijke democratie' versus 'proletarische (of: socialistische) 

democratie'. Dat wil zeggen: het vraagstuk van de (politieke) democratie 

als staatsvorm werd afgedaan door te verwijzen naar de klasse-inhoud van 

de betreffende staat. Een dergelijke reductie paste uiteraard precies in de 

eerder genoemde apologetische vertogen die als solidariteit met de soci

alistische landen moesten gelden. De ervaringen in de anti-fascistische 

strijd en de ervaringen met het stalinisme in de socialistische landen vorm

den de achtergrond van het feit dat in de communistische beweging al 

sinds geruimte tijd sprake is van een herwaardering van de parlementaire 

democratie. Het is van het grootste belang dat deze herwaardering ook po

litiek-theoretisch zo nauwkeurig mogelijk verwerkt wordt. In dit opzicht is 

het dan ook niet toevallig dat de herbezinning op de verhouding tussen so

cialisme en democratie het centrale thema van het eerste nummer van 

KOMMA vormde. 

Het is van belang om er op te wijzen dat deze herbezinning geen exclusief 

verschijnsel (meer) is voor Westeuropese communistische partijen. Er zijn 

tekenen datook in diverse socialistische landen binnen de communistische 

partijen een herbezinning plaatsvindt. Het verloop van het rondetafelge-
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sprek tussen het IPSO en het instituut van de HSAP is daar onder andere 

een voorbeeld van. 
Trouwens, de ontwikkelingen in de socialistische landen zelf dwingen de 

betreffende communistische partijen om het vraagstuk van de verhouding 

tussen socialisme en democratie op de agenda te zetten. De recente ge

beurtenissen in Polen bewijzen dat ondubbelzinnig. 

Democratie: 

methode van machtsuitoefening of vorm van beslissingsprocedures? 

Het hierboven geschetste gemeenschappelijk uitgangspunt voor het debat 

betekent nog niet dat de gesprekspartners het volledig eens waren over de 

vraag wat democratie is of zou moeten zijn. We zullen de beide visies zoals 

die in het debat naarvoren kwamen kort samenvatten: 

Van Nederlandse zijde werd erop gewezen dat democratie een begrip is dat 

uitsluitend betrekking heeft op een bepaalde vorm van beslissingsproce

dures die onderscheiden moet worden van de inhoudelijke kwesties die 

object zijn van deze procedures. Vormen van beslissingsprocedures heb

ben ook een eigen logica, een eigen dynamiek, die relatief zelfstandig is 

t.a.v. de specifieke inhoud van deze procedures en de verhoudingen waar

binnen deze procedures functioneren. Daarom is een algemeen democra

tiebegrip zinvol. Ook bij Marx, Engels en Lenin zijn passages te vinden 

waarin een algemeen democratiebegrip wordt gehanteerd. 

Van Hongaarse zijde werd gesteld dat democratie niet louter als vorm kan 

worden benaderd. Democratie kan niet los gedacht worden van het vraag

stuk van de macht. Het is daarom meer adequaat om democratie op te vat

ten als een bepaalde methode van machtsuitoefening die waarborgt dat re

kening wordt gehouden met de verschillende belangen die in de betreffen

de maatschappij aanwezig zijn. Alleen op deze manier is het mogelijk om 

de formele en inhoudelijke aspecten van democratie samenhangend te on

derzoeken en in hun historische contextte plaatsen. Een formele democra

tie-opvatting is daartoe niet in staatomdat de vraag 'democratie, waartoe?' 

op deze manier niet eens gesteld laat staan beantwoord kan worden. 

Deze verschillen in benadering van het democratievraagstuk kwamen tij

dens de discussies over diverse onderwerpen (meerpartijenstelsel, ver

houding partij-staat, technocratie-democratie, enz.) voortdurend terug. 

Het is van belang om erop te wijzen dat deze verschillen geen betrekking 

hebben op het algemene karakter van het democratiebegrip. Democratie 

als methode van uitoefening van de macht, zoals dat van Hongaarse zijde 

werd verdedigd, impliceert immers eveneens een algemeen democratie

begrip. De meningsverschillen hebben evenmin betrekking op het al of niet 

erkennen van de formele aspecten van democratie. Van Hongaarse zijde 

werd herhaaldelijk benadrukt dat deze formele aspecten niet onderschat 

mogen worden. 
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Hetcruciale puntwaarop beide democratie-opvattingen fundamenteel van 

elkaar afwijken, betreft de betekenis van de vraag 'democratie, waartoe?'. 

Van Nederlandse zijde werd beklemtoond dat democratie een doelstelling 

op zichzelf is, die in een socialistisch program een zelfstandige plaats dient 

in te nemen. Dat betekent niet dat de hierboven vermelde variant van de 
klassiek leninistische vraag 'democratie, voor wie?' onbelangrijk zou zijn. 

Integendeel, het functioneren van democratische vormen is afhankelijk 

van bepaalde materiële voorwaarden die nauwkeurig onderzocht dienen 

te worden. Wanneer dat laatste veronachtzaamd wordt, komt men terecht 

bij Kautsky-achtige bespiegelingen over de 'zuivere democratie'. Maar de 

vraag 'democratie, waartoe?' kan nooit dienen als beslissend criterium 

voorde beoordeling van democratischevormen als zodanig. Wantdan ver

valt men uiteindelijk toch in een instrumentele democratie-opvatting. De 

stelling, dat democratische vormen slechts instrumenten zijn, maakt de 

weg vrij voor inperking van democratische rechten voor de uitbuiterski as

se, welke vervolgens gelegitimeerd wordt door democratie op te vatten als 

de onderdrukking van de minderheid door de meerderheid. Het inruilen 

van een formeel democratiebegrip door een materieel democratiebegrip 

resulteert dus in de 'onderdrukkersdemocratie'. iets dergelijks kunnen we 

ook zien bij het inruilen van een formeel vrijheidsbegrip door een materieel 

vrijheidsbegrip: het kan als legitimatie voor een pedagogische dictatuur 

dienen. 

Van Hongaarse zijde werd het idee van 'onderdrukkersdemocratie' en 'pe

dagogische dictatuur' nadrukkelijk en fel afgewezen. De ervaringen van de 

vijftiger jaren zullen daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol hebben ge

speeld. Ons inzienszijn dezeervaringen nog nietconsequentverwerkt in de 

theoretische opvattingen m.b.t. het democratievraagstuk. 

Socialisme en meerpartijenstelsel: what's in a name? 

Het vraagstuk van het partijenstelsel werd van Hongaarse zijde benaderd 

vanuit de noodzaak dat de verschillende belangen in socialistische maat

schappijen zich moeten kunnen articuleren (uiten, tot uitdrukking brengen, 

-red.). Een dergelijk uitgangspunt impliceert de erkenning dat een éénpar

tijenstelsel onder socialistische verhoudingen geen probleemloze aange

legenheid is. Ook dat is wel eens anders geweest: in het verleden werd het 

éénpartijstelsel in socialistische landen onder meer gelegitimeerd door te 

verwijzen naar het algemeen belang dat zich tegenover specifieke belan

gen diende door te zetten. 

In de Hongaarse visie was echter geen sprake van een algemeen belang dat 

bij voorbaat gegeven is. Integendeel, het algemeen belang werd opgevat 

als een synthese van verschillende belangen die zich ook voortdurend als 

zodanig dient te bewijzen. Van Hongaarse zijde werd gesteld dat deze syn-
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these alleen mogelijk is wanneer de verschillende belangen zich organisa

torisch kunnen manifesteren op de diverse niveaus van politieke besluit

vorming. Wanneer dat gewaarborgd is dan is de vraag naar éénpartijen

stelsel of meerpartijenstelsel als zodanig niet meer belangrijk. Van Hon

gaarse zijde werd bijvoorbeeld gewezen op het feit dat onder kapitalisti
sche verhoudingen meerpartijenstelsels gepaard gaan met een systemati

sche uitsluiting van bepaalde belangen bij het proces van politieke besluit

vorming. De aanwezigheid van een meerpartijenstelsel is dus geen garan

tie vooreen werkelijke politieke democratie. Deze stellingnamewerd overi

gens niet gehanteerd om de historische ontwikkeling van het éénpartijstel

sel in Hongarije te legitimeren. De introductie van het éénpartijstelsel in 

1948 betekende volgens de Hongaarse vertegenwoordigers een 'histori

sche fout'. (Zie ook de lezing van Sandor Lakos van maart '79.) 

Op dit moment echterzou volgens de Hongaarse gesprekpartners de herin

voering van een meerpartijenstelsel volslagen overbodig zijn. Sinds 1956 is 

een politiek gevoerd waarbij de verschillende massa-organisaties (vakbon

den, jeugdorganisaties, enz.) de functie van politieke partij ten dele hebben 

overgenomen: zij vormen de organisatorische uitdrukking van de verschil

lende belangen in de Hongaarse maatschappij en spelen een belangrijke 

rol bij de politieke besluitvorming. Datwil zeggen: ze hebben niet alleen de 

functie om bepaalde belangen te articuleren maar zijn ook vertegenwoor

digd in de hoogste organen van partij en staat en hebben bij de besluitvor

ming in deze organen op bepaalde punten vetorecht. 

Van Nederlandse zijde werd in de dicussie naarvoren gebracht dat demo

gelijkheden om de in de maatschappij aanwezige belangen te articuleren 

uiteraard een belangrijke voorwaarde vormen voor een politieke democra

tie. Maar een politieke democratie omvat meer. Het gaat ook om de moge

lijkheden om alternatieve politieke programma's te ontwikkelen (die elk 

verschillende syntheses van de diverse belangen representeren) en ter 

keuze voor te leggen aan de bevolking of haar 11ertegenwoordigers. 

Politieke democratie impliceert bovendien de vrijheid van het individu om 

autonoom te beslissen doorwie of wat zij zich laatvertegenwoordigen in de 

betrokken politieke organen. Met andere woorden: politieke democratie 

impliceert een aantal formele vrijheidsrechten (zoals vrijheid van organisa

tie, vrijheid van meningsuiting, algemeen actief en passief kiesrecht, enz.) 

die niet aangetast kunnen worden zonder de politieke democratie zelf aan 

te tasten. In ditopzicht kan ookverwezen worden naar de pretentiedie in so

cialistische landen vaak naar voren wordt gebracht, dat 'socialistische de

mocratie het beste van de burgerlijke democratie bewaart'. Dat is een inten

tie die uiteraard van harte onderschreven kan worden. Het probleem is ech

ter, dat desondanks in socialistische landen een aantal formele grondrech

ten, zoals die tijdens de ontwikkeling van de 'burgerlijke democratie' be

vochten zijn, werden afgeschaft. Tot deze grondrechten, zo werd van IPSO-
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zijde geconcludeerd, behoort het recht op geïnstitutionaliseerde politieke 

oppositie. 
Van Hongaarse zijde werd gerepliceerd dat deze IPSO-visie getuigde van 

een overschatting van de fontiele aspecten van de politieke democratie. 

Waar het om gaat is, dat de reële politieke pluriformiteit in de maatschappij 
tot uiting kan komen in de kwaliteit van de politieke besluitvorming. Het 

meerpartijenstelsel is slechts een formele structuur die de reële pluriformi

teit niet altijd dekt. De Hongaarse vertegenwoordigers merkten op, dat het 

begrip 'politieke partij' allerminst eenduidig is. Zowel tussen de kapitalisti

sche landen enerzijds en de socialistische landen anderzijds als tussen de 

kapitalistische resp. socialistische landen onderling bestaan groteverschil

len t.a.v. inhoud en functioneren van politieke partijen. In dit verband we

zen ze op recente ontwikkelingen in de theorieën over politieke partijen zo

als die in de Amerikaanse politicologie plaatsvinden. Men onderkent in de

ze 'moderne' partijtheorieën de integratietendensen die zich in politieke 

systemen met meerpartijenstelsels voordoen: elke partij tracht alle strata 

in de maatschappij te omvatten. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat in het 

Amerikaanse systeem nauwelijks meer sprake is van twee zelfstandige par

tijen maar eigenlijk van één partij met twee vleugels. Zelfs Schumpeter 

heeft erop gewezen dat in de politieke verhoudingen van Amerika geen 

sprake is van werkelijke politieke alternatieven. Dat geldt in het algemeen 

voor kapitalistische maatschappijen: bij alle verschillen accepteren de 

meeste partijen de bestaande regels van het politieke systeem zoals dat on

der kapitalistische verhoudingen functioneert. 

Een ander aspect waar de Hongaarse vertegenwoordigers de aandacht op 

vestigden, betrof de verhouding tussen regeringspartij en oppositiepartij 

zoals die zich in de meeste kapitalistische landen voordoet. De regerings

partij heeftvrijwel altijd een monopolie t.a.v. die informatie welke van cruci

ale betekenis is voor de ontwikkeling van alternatieven in het proces van 

politieke besluitvorming. Zij heeft namelijk de toegang tot de in dat opzicht 

meest relevante staatsapparaten terwijl oppositiepartijen daarvan zijn uit

gesloten. De oppositiepartijen hebben dus een fundamenteel ongelijk

waardige positie t.o.v. de regeringspartij met alle gevolgen van dien. Gelet 

op deze aspecten van het functioneren van meerpartijensystemen werd 

van Hongaarse zijde de conclusie getrokken dat de vakbonden en andere 

massa-organisaties in Hongarije meer politieke mogelijkheden hebben 

dan elkewillekeurige oppositiepartij in de huidige parlementair-democrati

sche systemen van het kapitalisme. 

Wanneer we de hierboven geschetste discussie tussen de IPSO-vertegen

woordigers en de Hongaarse vertegenwoordigers t.a.v. het vraagstuk van 

de politieke democratie overzien, dan vallen twee dingen op: 

In de eerste plaats komt hetverschil in democratie-opvatting duidelijkterug 

in de benadering van het één partij- of meerpartijenstelsel. 

42 



In de tweede plaats schoven de in de discussie gelanceerde stellingnames 

grotendeels langs elkaar heen. Het betoog van Hongaarse zijde concen

treerde zich vooral op de materiëlevoorwaarden waaronder politieke pluri

formiteittot uitdrukking kan komen. Van IPSO-zijde werden vooral formele 

vereisten, waaraan politiek democratische systemen moeten voldoen, on

der de aandacht gebracht. Kortom, het debatwas interessant maarhetging 

over verschillende onderwerpen. 

De analyse van de materiëlevoorwaarden voorde ontwikkeling van politie

ke democratie in het socialisme is een discussiethema waarvoor nog wei

nig aanzetten aanwezig zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het IP

SO-debat de discussie daarover aan de oppervlakte bleef. 
Ook wat betreft de formele aspecten van het politieke systeem in Hongarije 

bleven een aantal vragen onopgehelderd. Eén van de belangrijkste daar

van betreft de positie van de massa-organisaties, die in Hongarije zowel de 

functie hebben om bepaalde belangen te articuleren maartegelijk ook par

ticiperen in de politieke besluitvorming van partij en staat. De verhouding 

tussen beide functies is wellicht toch gecompliceerder dan van Hongaarse 

zijde geponeerd werd. De Hongaarse gesprekspartners beschouwden de 

organisatorische vertegenwoordiging van de betrokken belangen als basis 

van de politieke functie van de betreffende massa-organisaties. De politie

ke functie zou kennelijk in het verlengde van de articulatie-functie liggen. 

Het is echter denkbaar datjuist deze politieke functie het articuleren van de 

belangen van de betrokken groepering belemmert. Een dergelijkverschijn

sel treedt op wanneer massa-organisaties niet meer functioneren als me

chanismen, via welke de belangen en inzichten van de mensen vertaald 

worden in de politiek, maar alstransmissie-riemen waarmee de vastgestel

de politiek overgebracht en opgelegd wordt aan de betrokken groeperin

gen. 

Het problematische karakater van deze dubbelfunctie wordt duidelijk als 

we bijvoorbeeld de rol en de functie van vakbonden in de socialistische lan

den onder de loupe nemen: aan de ene kant vertegenwoordigen ze de con

crete belangen van de werkers op de verschillende niveaus van het politie

ke besluitvormingsproces (tot en met het politbureau en het centraal comi

té van de HSAP) terwijl ze aan de andere kant de politieke synthese van de 

diverse, onderling tegenstrijdige, belangen vertegenwoordigen, zoals die 

tot uiting komt in de 'lijn' van de partij. Deze dubbelfunctie van corporatisti

sche belangenorganisatie en politieke 'transmissie-riem' kan tot zware 

conflicten leiden. In de discussie werd gewezen op het verzet van de Hon

gaarse arbeidersraden in '56 tegen de politieke functionalisering van vak

bandsorganisaties en op het verzet tegen de door de Poolse staatsvakbon

den goedgekeurde vleesprijsverhogingen in '70 en '76. Ook de recente sta

kingseisen van de Poolse arbeiders m.b.t. vrije en autonome vakbonden 

zijn een voorbeeld van het explosieve karakter van deze dubbelfunctie, die 
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meestal resulteert in een éénzijd i ge politieke functionalisering van de vak

organisaties. Dat heeft ook consequenties voor het intern democratisch 
functioneren van deze vakorganisaties: de dominantie van de 'transmis

sie' -functie impliceert namelijk een bureaucratisch van boven naar bene

den gestructureerde besluitvorming en een sterke vervlechting van partij

en vakbondsfuncties. Vooral in de hogere 'echelons' is sprake van een per

sonele unie. Uiteraard is dit laatste ook in kapitalistische landen geen onbe

kend verschijnsel. Maar het is in socialistische landen vooral het éénpartij

stelsel dat de sterke institutionalisering van dit verschijnsel bevordert. Het 

ontbreken van partijpolitieke concurrentie betekent immers dat één van de 

voorwaarden voor een democratische ontwikkeling van vakbandspolitiek 

niet of nauwelijks aanwezig is. Deze voorwaarde betreft de formele moge

lijkheden voor politieke oppositietegen politiekefunctionalisering van vak

organisaties. Daarom is het democratisch gehalte van een politiek systeem 

onlosmakelijk verbonden met de formele garanties die er zijn om de weder

zijdse onafhankelijkheid van politieke organisaties (partijen of hoe men dat 

ook noemen wilt) t.o.v. elkaar, t.o.v. de massa-organisaties en t.o.v. de staat 

te waarborgen. 

De spanningsverhouding tussen de functies, die in het Hongaarse politieke 

systeem aan de massa-organisaties zijn toebedeeld, kan ook op een heel 

andere manier tot uiting komen. Vakbonden kunnen (evenals andere mas

sa-organisaties) in bepaalde omstandigheden inderdaad als quasi-partijen 

of partijsurrogaten gaan functioneren. De mogelijkheden voor dergelijke 

tendensen zijn in een éénpartijstelsel sterk afhankelijk van de interne par

tijdemocratie en van de verhouding tussen partij en staat. Beide punten en 

het verloop van de discussie daarover zullen we afzonderlijk behandelen. 

Eénpartijstelsel en interne partijdemocratie 

In de hiervoorvermelde discussies kwam al tot uiting welke problemen zich 

kunnen voordoen wanneer één politieke partij het monopolie heeft op poli

tieke synthetisering van belangen (in de ruimste zin van het woord). Een 

dergelijke situatie stelt hoge, zo niet onoplosbare, eisen aan hetfunctione

ren van de interne partijdemocratie. Immers, dE' belangen van de verschil

lende klassen en sociale groeperingen dienen (eventueel bemiddeld door 

de betreffende massa-organisaties) in de partij vertegenwoordigd te zijn. 

Dat is alleen mogelijkwanneer de partij als 'coördinerend' centrum van ver

schillende quasi-partijen functioneert. De consequentie daarvan is tweeër

lei: 

De partij wordt een interklassistische partij die zich ook als zodanig moet 

presenteren, namelijk als volkspartij. 

De partij wordt een platform waarop verschillende belangen en gezichts

punten zich organisatorisch manifesteren en elkaar kunnen bestrijden. 
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Kortom: een éénpartijstelsel vereist dat de partij functioneert als strijdperk 

van quasi-partijen. Een dergelijk vereiste staat op gespannen voet met de 

functies die een partij als politieke partij dient te vervullen: 

1. Aan de ene kantdienteen politieke partij ruimte te bieden voor politieke be

langenarticulatie op basis waarvan politieke keuzen worden gedaan en pri

oriteiten worden vastgesteld in een program (dat dus altijd een specifieke 

synthese van bepaalde belangen representeert).ln democratisch gestruc

tureerde partijen worden deze keuzen en prioriteiten door de leden en/ of de 

door hen daartoe gemandateerde vertegenwoordigers vastgesteld. 

2. Aan de andere kant dient een politieke partij er naar te streven om een vast

gesteld programma, een 'lijn', zowel partij-intern als -extern door te zetten. 

In deze algemene zin gaan alle democratische partijen uit van de twee 

basisprincipes van het democratisch centralisme: a) vrijheid van kritiek en 

democratischemenings-en besluitvorming; b) eenheid van actie. 

Onder de condities van een éénpartijstelsel komt niet alleen de spannings

rijke verhouding tussen deze twee principes onder extreme druk te staan. 

Van de partij wordt immers bovendien verlangd dat ze ook als strijdperk 

van quasi-partijen moet kunnen functioneren. Hierboven hebben we er al 

op gewezen dat deze laatste functie meestal het onderspit zal delven waar

door de massa-organisaties niet als quasi-partijen maarals uitvoerende or

ganen van partij en staat gaan optreden. 

Tegen deze achtergrond werd van Nederlandsezijde een aantal vragen ge

steld m.b.t. het interne functioneren van de Hongaarse Socialistische Ar

beiderspartij. Centrale vraag daarbij was in hoeverre het beeld van de Hon

gaarse partij als platform, waar groepen metverschillende belangen en ge

zichtspunten elkaar 'treffen', in overeenstemming is met het beeld van de 

Hongaarse partij als een politieke organisatie die volgens bepaalde demo

cratisch-centralistische tradities gestructureerd is en dus uitsluit dat politie

ke stromingen zich in de partij alszodanig kunnen manifesteren. Deze alge

mene vraagstelling werd toegespitst in de volgende concrete vragen: Hoe 

lang mag men alternatieve politieke strategieën en tactieken verdedigen? 

Tot 'aan het partijcongres toe' of ook daarna? Mag men alternatieve politie

ke strategieën en tactieken georganiseerd of slechts individueel vertegen

woordigen? Waarom is fractievorming statutair niet toegestaan? 

In hun reactie op deze vragen erkenden de Hongaarse vertegenwoordigers 

dat democratisering van de politieke besluitvorming (een uitdrukkelijke 

doelstelling van de HSAP) consequenties heeftvoor de interne partijdemo

cratie. Dat wil zeggen: het streven naar een (verdere) democratisering van 

de politieke besluitvorming betekent niet alleen dat de 'partij aan de macht' 

met deze macht 'op een juiste manier omgaat' door 1) haar eigen rol te be

perken tot het vaststellen van globale politieke beleidslijnen, 2) de autono

mie van de maatschappelijke massa-organisaties te aanvaarden en hun rol 

te vergroten en 3) haar wijze van regeren te baseren op overtuigingskracht 
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en consensus i.p.v. geweld. De specifieke positievan de partij maakt het bo

vendien noodzakelijk om de interne meningsvrijheid inclusief de vrijheid 
van kritiek zo goed mogelijk te waarborgen. Maar dat laatste leidde naar de 

mening van de Hongaarse vertegenwoordigers nog niet tot de conclusie 

dat een partijlid het recht zou moeten krijgen om ook na congresbesluiten 
zijn kritiek door te zetten. Wanneer iemand het niet eens is met congresbe

sluiten dan heeft hij het 'recht' om uit de partij te treden. Een erkenning van 

het recht op fractievorming werd door de Hongaarse vertegenwoordigers 

als ondenkbaarvan de hand gewezen: de partij zou niet meer in staatzijn tot 

slagvaardig optreden. De van Nederlandse zijde opgeworpen vragen 

maakten de Hongaarse vertegenwoordigers overigens wel nieuwsgierig 

naar de opvattingen in de CPN over democratisch centralisme en fractie

verbod. In zoverre werd de bal door de Hongaarse gesprekspartners (niet 

geheel onbegrijpelijk) teruggekaatst. Van Nederlandse zijde werd daarop 

gereageerd door de aandacht te vestigen op de volgende twee aspecten: 

In de eerste plaats heeft een bepaalde organisatiestructuur van een partij 

(zoals dat bijvoorbeeld tot uiting komt in een verbod opfractievorming) een 

totaal andere betekenis en andere consequenties wanneer we het éénpar

tijstelsel vergelijken met het meerpartijenstelsel. Zo betekent in een één

partijstelsel de beperking van de vrijheid van kritiektotaan het momentvan 

congresbesluiten een systematische uitsluiting van elke principiële kritiek 

op de partijpolitiek voor een langere tijd. Het door de Hongaarse vertegen

woordigers genoemde 'recht op uittreden', wanneer men het niet eens is 

met de partijlijn, betekent in een éénpartijstelsel immers niets minder dan 

de volledige neutralisering of illegalisering als politiek staatsburger. (N.B.: 

het betekent in de huidige Hongaarseverhoudingen gelukkig ook niet meer 

dan dat. Vandaar het liberale imago van de Hongaarse politiek. Maar libera

lisering moet niet verward worden met democratisering.) 

De mogelijke gevolgen van een dergelijke beperking van de vrijheid van kri

tiek zijn niet onbekend: verstarring van de partijpolitiek, verlies van leerca

paciteit van de partij, vermindering van zelfcorrigerend vermogen waar

door politieke koerscorrecties slechts via 'crises' bewerkstelligd kunnen 

worden. Dat alles hangt nauw samen met een ander probleem, dat voort

vloeit uit het monopolievan de partij op processen van politieke synthetise

ring. Om enig effectte kunnen sorteren moeten de in de maatschappij zelf 

ontwikkelde alternatieven continu en georganiseerd vertegenwoordigd 

worden. En juist dat wordt in een éénpartijstelsel door het fractieverbod in 

de 'partij aan de macht' belemmerd. In feite bestaan er ook in een éénpar

tijstelsel verschillende vleugels of stromingen in de partij. Het fractiever

bod betekent echter dat deze niet als zodanig herkenbaar en programma

tisch geprofileerd optreden maar slechts gepersonaliseerd en via informe

le kanalen. Een dergelijk 'a little bit hidden decision making process' schept 

bepaald geen optimale voorwaarden voor democratische procedures of 
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efficiënte beslissingen. 
In de tweede plaats werd van Nederlandse zijde gesteld dat de organisatie

structuur van een communistische partij aangepast moet worden aan de 

specifieke verhoudingen waarin ze functioneert en de taken die ze binnen 

die verhoudingen heeft. In die zin werd 'democratisch centralisme' niet op
gevat als een organisatiemodel maar als aanduiding van enkele grondprin

cipes (vrijheid van meningsuiting, democratische besluitvorming en een

heid van actie) die afhankelijk van de specifieke historische omstandighe

den in verschillende organisatiestructuren geconcretiseerd kunnen wor

den. Een dergelijke interpretatie van het democratisch centralisme sluit 

nauw aan bij de opvattingen van Gramsci die herhaaldelijk gewezen heeft 

op de noodzakelijke flexibiliteit van de partij-organisatie. De Nederlandse 

vertegenwoordigers wezen erop dat hun vragen over de organisatie van de 

HSAP vanuit dit gezichtspunt gesteld waren: Het gaat niet om het vergelij

ken van de Hongaarse partij met een bepaald 'model', maar om het pro

bleem dat de onderling moeilijk verenigbare functies die de HSAP in een 

éénpartijstelsel moet vervullen consequenties hebben voor het intern or

ganisatorisch functioneren van de partij. En omgekeerd: een bepaalde in

terne structuur heeft consequenties voor de wijze waarop deze functies 

vervuld worden. 

Van Hongaarse zijdewerd ingestemd met de stelling dat democratisch cen

tralisme als organisatieprincipe van de partij niet opgevat moest worden 

als een vooralletijden en omstandigheden geldend organisatiemodel voor 

de communistische beweging. Daaraan werd toegevoegd dat niet alleen 

Gramsci maar ook Lenin oog had voor de noodzakelijke flexibiliteit van de 

organisatiestructuur van de partij. 'Democratisch centralisme' betekent in 

de periode na 1917 voor Lenin iets anders dan in 1902 omdat zowel de om

standigheden als de taken van de partij drastisch gewijzigd waren. Het is 

dan ook op zich juist om de organisatie en het interne functioneren van de 

HSAP te beoordelen vanuit de taken die de Hongaarse partij in de huidige 

omsta11digheden heeft te vervullen. Maar het is volgens de Hongaarse ver

tegenwoordigers onjuist om te veronderstellen dat alle problemen, diezich 

bij de ontwikkeling van het socialisme in Hongarije voordoen, te herleiden 

zijn tot kwesties van interne partijdemocratie en éénpartijstelseL Naar de 

mening van de Hongaarse vertegenwoordigers wekte de IPSO-delegatie 

ten onrechte de indruk dat de problemen van de politieke democratie een 

dominerende rol spelen in de huidige Hongaarse verhoudingen. Uiteraard 

moet de democratie verder ontwikkeld worden. ~aar het is van belang om 

te weten dat niet alleen in Hongarije zelf maar ook onder buitenlandse 

waarnemers men de mening is toegedaan dat invoering van verkiezingen 

op basis van een meerpartijenstelsel op dit moment in Hongarije geen wij

ziging van betekenis in de bestaande politieke verhoudingen ten gevolge 

zou hebben. 
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Uit het voorgaande kunnen we de conclusie trekken dat de discussie over 

interne partijdemocratie voor een belangrijk deel een voortzetting was van 
de discussie over het éénpartijstelseL In het algemeen bestond er geen 

principieel verschil van mening tussen beide delegaties over de interpreta

tie van het begrip 'democratisch centralisme'. Men was het erovereens dat 

de dogmatisering van het 'democratisch centralisme' tot een organisatie

blauwdruk afgewezen moet worden. De kern van het meningsverschil be

trof de vraag in hoeverre een éénpartijstelsel onoplosbare eisen stelt aan 

het interne functioneren van de partij. Hoewel de Hongaarse delegatie deze 

vraag ontkennend beantwoordde, werd in de discussie toch niet helemaal 

duidelijk hoe de HSAP intern dan wel functioneert. 

De rol van de staat in het socialisme 

Een discussie over de verhouding tussen democratie en socialisme kan 

uiteraard niet om hetvraagstukvan de staat heen. Hetdoor alle deelnemers 

centraal geachte vraagstuk daarbij is, welke rol men aan de staat toedenkt 

wanneer zelfbestuur op de verschillende terreinen en niveaus één van de 

belangrijkste doelstellingen is in een socialistisch program. Uitgangspunt 

voor de discussie over dit vraagstuk was het belang dat beide delegaties 

hechten aan hetverschiltussen 'nationalisatie' en 'socialisatie', tussen 'ver

statelijking' en 'vermaatschappelijking'. Van de verschillende problemen 

die bij dit vraagstuk aan de orde zijn, kwamen enkele in de discussie niet of 

nauwelijks uit de verf. Dat gold bijvoorbeeld de verhouding tussen politieke 

en sociale democratie. Een discussie daarover vereist een grondig voorbe

reid onderzoek naar de specifieke ontwikkelingen in Hongarije t.a.v. de so

ciale democratie. Ook het belangrijke probleem van de verhouding tussen 

partij en staat kwam slechts globaal aan de orde. 

Van Nederlandse zijde werd de algemene vraag gesteld of een éénpartij

stelsel niet onvermijdelijk tot een vergaande versmelting van partij en staat 

tendeert en of politieke concurrentie niet betere voorwaarden creëert om 

deze versmelting te voorkomen. Van Hongaarse zijde werden de gevaren 

van een versmelting van partij en staat onderkend. Daarom streeft de HSAP 

naar een versterking van de juridische, personele en organisatorische 

scheiding, waarbij de zelfstandigheid van de staatsinstellingen t.o.v. de 

partij-organen vergroot dient te worden. Voor het probleem van de compe

tentieverdeling tussen partij- en staatsorganen poogt men oplossingen te 

vinden door de rol van de partij te beperkentot hetvastleggen van de globa

le politieke beleidslijnen. 
Deze standpunten t.a.v. het versmeltingsprobleem vloeien rechtstreeks 

voort uit de stellingen zoals die in de discussieover het éénpartijstelsel wer

den ingenomen. Zij voegen daar eigenlijk niets nieuws aan toe. 
Meer aandacht in de discussie kregen de problemen m.b.t. a) de verhou-
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ding tussen centralisatie en decentralisatie en b) de verhoudingtussen 'effi

ciency' en democratie. 

Ad a: Van Hongaarse zijde werd erop gewezen dat in Hongarije gepoogd wordt 

om de rol van de staatterug te dringen doortaken en bevoegdheden zoveel 

mogelijk te decentraliseren. Elke instantie dient zoveel mogelijk zelf te be

slissen over zaken die haar direct aangaan. De ervaring heeft geleerd dat 

decentralisatie niet automatisch leidt tot verdere democratisering. Afne

mende controle door de staat kan bijvoorbeeld leiden tot verdergaande bu

reaucratisering van bedrijven. Met andere woorden: een gelijktijdige ont

wikkeling van decentralisatie en democratisering blijkteen uiterst moeilijke 

opgave. 

Ook van Nederlandse zijde werd het onderscheid tussen decentralisatie en 

democratisering (m.n. de ontwikkeling van sociale democratie) van groot 

belang geacht. In dit verband werden enkele vraagtekens geplaatst bij de 

rol die economische liberalisering zou moeten spelen bij de bevordering 

van decentralisatie en sociale democratie. Daarbij werd vooral gewaar

schuwd tegen de (niet alleen in Hongarije aanwezige) neiging om centrale 

planning en 'markt' als twee polen te zien waarbij 'markt' dan ten onrechte 

geïdentificeerd wordt met 'decentralisatie' en 'democratie'. In dat geval 

wordt 'decentralisatie' gelijk gesteld met 'afwezigheid van planning en or

ganisatie' en wordt 'democratie' het synoniem voor 'de klant is koning'. 

Van Nederlandsezijde werd erop gewezen dat, hoe meerfuncties van (cen

trale en decentrale) planning aan de markt worden overgelaten, hoe groter 

de afhankelijkheid wordtvan de 'vrije' (wereld-)marktprijzen en hoe minder 

beheersbaar de economische ontwikkelingen worden. Deze risico's wer

den door de Hongaarse vertegenwoordigers onderkend. In de huidige situ

atie heeft men echter vooral te maken met het probleem van overcentrali

satie van de planning zoals dat bijvoorbeeld tot uiting komt in de illusie dat 

één centrale instantie 'alles beter weet'. Via een combinatie van maatrege

len wordt geprobeerd om oplossingen te zoeken. Deze maatregelen gaan 

niet alleen in de richting van de versterking van het marktmechanisme (het 

'vrijgeven' van bepaalde prijzen, het creëren van een bepaalde speelruimte 

voor afzonderlijke bedrijven t.a.v. investeringsbesluiten). Daarnaast wor

den ook democratische vormengeintroduceert om marktmechanismen in 

te binden. Zo vinden er de laatste jaren experimenten plaats met de uitbrei

ding van de bevoegdheden van consumentenraden. Tot voor kort waren 

deze raden slechts betrokken bij de prijsvorming. De vraag bij deze experi

menten is, in hoeverre ook kwaliteitscontrole en medezeggenschap bij de 

bepaling van het produktie-assortiment aan de taken van deze radentoege

voegd moeten worden. In elk geval is dit een poging om de articulatie van 

maatschappelijke behoeften democratisch te organiseren. 

Ad b: Het vraagstuk van de verhouding tussen efficiency en democratie is nauw 

verbonden met de hiervoor genoemde problemen t.a.v. decentralisatie en 
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sociale democratie. 

Van Hongaarse zijdewerd herhaaldelijk betoogd dat democratische beslis
singen lang niet altijd de meest 'rationele', 'optimale' of 'zinvolle' beslissin

gen zijn. In ditverband werd o.a. de keuzetussen verschillende alternatieve 

energiebronnen als voorbeeld genoemd. Bij een dergelijke keuze gaat het 

volgens de Hongaarse vertegenwoordigers om een zorgvuldige afweging 

van verschillende belangen en risico's. Democratie is daar geen garantie 

voor. 

Inhakend op ditvoorbeeld werd van Nederlandsezijde naarvoren gebracht 

dat het slechts schijnbaar 'neutrale' technische beslissingen betreft. In 

werkelijkheid gaat het om politieke keuzen. Een éénpartijstelsel bevordert 

uiteraard de neiging om dit keuzevraagstuk te presenteren als een kwestie 

van technische optimalisering. Met deze kritiek op de stellingname van de 

Hongaarse delegatie beoogden de Nederlandse vertegenwoordigers aller

minst het probleem van efficiënte besluitvormingsprocedures te willen on

derschatten. In dat opzicht werd de stelling van een Hongaarse deelnemer 

('Het socialisme moet niet alleen democratisch maarookeffectiefzijn.')van 

harte onderschreven. 
Van Hongaarse zijde werd gerepliceerd dat hun stellingname m.b.t. rati

onaliteit en efficiency van beslissingen niet moest worden uitgelegd als 

een pleidooi voor technocratie. Integendeel, het probleem van democrati

sche controle op specialistische vakkennis werd van Hongaarse zijde na· 

drukkelijk erkend: De wetenschappelijk-technische revolutie betekent o.a. 

steeds verdergaande specialistische vakkwalificatie van leidinggevende 

functies. Deze ontwikkeling kan en wil men niet prijsgeven, maartegelijker

tijd moet technocratisering voorkomen worden. Bij een verdere ontwikke

ling van de democratische controle stuit men op twee problemen: 1) Welke 

competenties worden toegekend aan de betreffende democratische orga

nen? Dergelijke organen kunnen de efficiency immers grondig verstoren 

wanneer alle mogelijke details van het beleid door hen getoetst moeten 

worden. 2) Op welke wijze wordt de informatievoorziening georganiseerd 

en hoe worden controlerende kwalificaties van democratische organen 

vergroot? 

Beide vraagstukken werden in de discussie meer geinventariseerd dan uit· 

gediept en verdienen daarom meer uitvoerige vervolgdiscussies. 

Enkele slotopmerkingen 
We willen tenslotte nog enkele kanttekeningen plaatsen bij het verloop en 

de resultaten van het rondetafelgesprek over socialisme en democratie. 

In de eerste plaats willen we er op wijzen dat de betekenis van dit debat niet 

onderschat moet worden. Het feit dat inzichten en ervaringen van twee, in 

zeer uiteenlopende politieke, economische en ideologische omstandig he· 
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den werkende (en dus: zeer verschillende), communistische partijen met 

elkaar geconfronteerd worden in een direct en open debat, is toch een be

trekkelijk nieuwfenomeen in de internationale relaties tussen communisti

sche partijen. Ook de wijze waarop het debat gevoerd is (namelijk: niet ge

richt op het bewijs van eigen gelijk of hetformuleren van universele model

len voorde strategie en tactiek van de communistische beweging maar ge

örienteerd op het toetsen van eigen ideeën aan ervaringen en inzichten el

ders) betekent ons inziens een kleine bijdrage aan de ontwikkeling van een 

nieuw type relaties tussen communistische partijen. Het ter discussie stel

len en het problematiseren van de eigen politieke strategie is de enige ma

nier waarop vruchtbare discussies in de communistische beweging ge

voerd kunnen worden. Het rondetafelgesprek van april j.l. bewijst dat daar 

reële mogelijkheden voor zijn. 

We willen in de tweede plaats ook wijzen op de beperkingen van het debat. 

Deze beperkingen liggen niet alleen op het terrein van de gebrekkige infor

matie over bepaalde aspecten van het Hongaarse socialisme. Bij onze sa

menvatting van het debat hebben we al opgemerkt dat de gang van zaken 

tijdens de discussie daardoor beïnvloed is. 

Daarnaast is het discussieverloop natuurlijk ook beïnvloed door hetfeit dat 

de gesprekspartners van het IPSO officiële functionarissen waren die ver

bonden zijn met 'een partij aan de macht'. Het ligtvoor de hand dat de posi

tie die zij daar innemen ook tot uiting komt in de gezichtspunten die zij in 

een openbaar debat naar voren brengen. Dat is uiteraard volkomen legi

tiem en doet ook niets af aan de hiervoor vastgestelde betekenis van het de

bat. Maar het is voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk beeld van 

het Hongaarse socialisme ook nuttig om kennis te nemen van de ervarin

gen en inzichten van oppositionele bewegingen en met vertegenwoordi

gers daarvan te discussiëren. Dat geldt zeker voor een thema als de verhou

ding tussen democratie en socialisme. 

In de derde plaats willen we een aantal suggesties doen t.b.v. een voortzet

ting van het debat. Het behoeft na de hierboven vermelde kanttekeningen 

geen betoog dat voortzetting van de contacten en de discussie met het In

stituut voor Maatschappijwetenschappen van de HSAP o.i. gewenst is. De 

volgende vierthema's laten zich op basis van de' gaten' in het rondetafelge

sprek van april j.l. aftekenen: 

1. Klassenverhoudingen in Hongarije. Het gaat bij dit thema om de vraag hoe 

de klassenverhoudingen zich in Hongarije ontwikkelen, differentiaties bin

nen de diverse klassen aanwezig zijn en op welke wijze deze verhoudingen 

door de HSAP politiek-theoretisch geanalyseerd worden. 

2. Economie en politiek in Hongarije. Problemen m.b.t. de economische plan

ning, de mate van decentralisatie en de verhouding tussen politieke en so

ciale democratie verdienen meer aandacht dan in het rondetafelgesprek 

van april j.l. mogelijk was. Meer inzicht is nodig in de ontwikkeling van de 
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democratie in de produktiesfeer. Datzelfde geldt ook voor verschijnselen 

m.b.t. bureaucratisering en technocratisering. 

3. De positie van de vrouw in Hongarije. Preciese informatie over de positie 

van vrouwen in het Hongaarse socialisme, de ontwikkeling van vrouwen

organisaties en de discussies die daarover gevoerd worden zijn voorwaar

de voor een vruchtbaar debat daarover. 

4. Massamedia in Hongarije. Eén van de specifieke kenmerken van het Hon

gaarse socialisme is de liberale politiek t.a.v. de massamedia. Ook hier is 

meer informatie nodig over de wijzewaarop de openbaarheid in Hongarije 

georganiseerd is en over de grenzen van de liberale politiek om de functie 

van de massamedia t.a.v. de processen van belangenarticulatie en politie

ke synthetisering aan de orde te kunnen stellen. 

Uit deze suggesties voor een vervolgdebat moet niet de conclusie worden 

getrokken dat hetthema 'democratie en socialisme' voldoendedoorgelicht 

zou zijn. Integendeel, we menen echter dat een grondige discussie over de 

vier voorgestelde thema's een belangrijke voorwaarde is om het debat 

over de verhouding tussen democratie en socialisme op een vruchtbare 

maniervoort te zetten. 

Het belang van dit laatste is uiteraard gelegen in het feit dat het thema 'de

mocratie en socialisme' de meest centrale strategische vraagstukken om

vat waarmee zowel de communistische partijen in kapitalistische landen 

als die in socialistische landen geconfronteerd worden. 
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Interview 

André Roelafs was van half augustus tot begin septem
ber j.l. in Polen als bijzonder correspondent van het dag
blad De Waarheid. Hij was zo een directe getuige van de 
opmerkelijke gebeurtenissen die in deze bewogen zo
mermaanden de Poolse Volksrepubliek schokten. De re
dactie van KOMMA brengt hieronder het verslag van 
een gesprek dat medio oktober plaatsvond en waarin op 
de toen door Roelafs opgedane ervaringen wordtterug
gekeken. 

In welke toestand verkeerde het land toen je daar aankwam? 

Het was een behoorlijk chaotische situatie. Weliswaar kwam de beweging 

niet onverwacht en hebben velen zien aankomen dat er erupties stonden te 

gebeuren. Maartoen het zover was, bleek niemand er goed op voorbereid. 

Dat heeft te maken met het karakter van de crisis. De feitelijke toestand was 

zodanig dat de Poolse partij de indruk wekte niet meertefunctioneren. Gro

te delen van het staatsapparaat verkeerden in opperste verwarring. Er wa

ren in het partij- en staatsapparaat verschijnselen van paniek en radeloos

heid. 

De voorlichtingsinstanties van de regering bijvoorbeeld wisten volstrekt 

niet wat er in het land gebeurde. Er werden officieel dingen tegengespro

ken op het zelfde moment datzij plaatsvonden ... De voorlichtingsinstanties 

wisten zelf niet wat er gebeurde. Als je vanuit Gdansk in Warschau aan

kwam werd door mensen van het voorlichtingsapparaat vaak gevraagd 

wat er eigenlijk dáár aan de hand was. Dat is een voorbeeld van het feit hoe 

bureaucratisch het voorlichtingssysteem ook intern in elkaar zit. De praktijk 

was dat mensen die moesten oordelen, dat deden op grond van ambtelijke 

rapporten, zonder daar zelf geweest te zijn. Ook de journalisten die in War

schau commentaren zaten te schrijven, waren nooit ter plekke geweest. 

Men besliste aan de hand van bureaucratische informatie. Ook de kranten 

werden zo gemaakt. 

Bestond er ook een ideologische verwarring gezien het feit dat een opstand 

plaats vond van arbeiders tegen een regering die juist in hun naam het be-
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wind uitoefende? 

Nee, men was niet verrast dat er zo'n uitbarsting plaatsvond. Datwas in Po

len trouwens in het geheel niet nieuw. Het was zoals bekend al eerder ge

beurd dat belangrijke koerswijzigingen en regeringsveranderingen alleen 

tot stand bleken te kunnen komen onder invloed van grote botsingen, cri

ses en stakingen. 

Dat was zo in 1956toen Gomoei ka uit de gevangenis gehaald werd om eer

ste secretaris van de partij te worden. En in 1970 werd Gierek uit Silezië ge

haald om partijleider te worden. 

Wat was het karakter van de politieke crisis die door de stakingen is ont
staan? 

Die crisis werd nietveroorzaaktdoor hetfeitdat de ontwikkelingen van deze 

zomer onverwacht kwamen. De hoofdoorzaak was dat de politieke leiding 

niet in staat was een antwoord te geven op de gebeurtenissen. De leiding 

was politiek gezien geblokkeerd. De bestuursstructuren waren er niet op in

gesteld om in zo'n situatie beleid te maken en beslissingen te nemen. 

Eigenlijk hebben velen vanaf 1976 zitten wachten op politieke antwoorden 

op de steeds ernstiger wordende toestand in Polen. Vele voorstellen en 

plannen zijn ontwikkeld. Maar de politieke leiding was niet in staat adequa

te maatregelen te nemen. 

En daar was alle reden toe. Er was in Polen gekozen vooreen soortTaiwan

achtige economische ontwikkeling. Er werd op grote schaal in het buiten

land geleend; metdie kredieten werden uitgebreide investeringen gedaan, 

met geïmporteerde technologie. Hetwas de bedoeling de leningen afte be

talen met behulp van de in de nieuw gevestigde bedrijven, op basis van la

ge lonen, geproduceerde goederen. Om allerlei redenen is dat nooitvan de 

grond gekomen: de schuldenlast werd steeds groter. Vanaf 1976 was dui

delijk dat de zaak in Polen spaak begon te lopen. De officiële propaganda 

bleefvolhouden dat alles goed ging, maar de schuldenlast van Polen is ten 

opzichte van het westen inmiddels opgelopen tot zo'n twintig miljard dol

lar. 

De crisis van deze zomerwas een crisis van de onmacht. Het ontbreken van 

democratische structuren heeft het aanpassen en bijsturen in de weg ge

staan. Door de bestuurlijke onmacht had het bewind alle geloofwaardig

heid verloren. Toen de bom deze zomer uiteindelijk barste, ontstond er een 

grote politieke verwarring in de leiding in Warschau. Er kon geen antwoord 

worden gegeven op de ontwikkeli11gen. 

Hoe hebben de stakers op die situatie gereageerd? 

De stakers hebben zich in de loop van de stakingsbeweging zeer goed we

ten te organiseren. Van groot belang was, dat de onderlinge communicatie 

zeer efficiënt verliep. Dat leidde ertoe dat een brede consensus kon worden 
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bereikt over de te stellen doelen. Die communicatie liep volstrekt buiten de 

bestaande vakbandskanalen om. 
Op grote schaal vonden bedrijfsbezettingen plaats. Overal werden bezet

tingscomité's opgericht. Wat nieuw was in de ontwikkeling tijdens de sta

king was het ontstaan van overkoepelende stakingscomité's. Die overkoe
pelende comité's hebben een belangrijke rol gespeeld in de loopvan de ge

beurtenissen in juli en augustus van dit jaar. Per bezet bedrijfwerden afge

vaardigden gestuurd naar de meestal per stad of regio georganiseerde 
overkoepelende comité's. Die overkoepelende comité's waren meestal in 

grote bedrijven gevestigd. Zoals in Gdansk op de Leninwerven, waar het 

comité bestond uitongeveer400à 500mensen,die min of meerpermanent 

aan het vergaderen waren. 

Er werden methoden ontwikkeld voor snelle communicatie met andere be

drijven in het betrokken gebied. Een bezet bouwbedrijf op dertig kilometer 

van Gdansk stuurde bijvoorbeeld twee afgevaardigden naar het MKS, het 

overkoepelend stakingscomité. Die mensen namen aan de besprekingen 

deel en werden dan afgelostdoortwee andere vertegenwoordigers van dat 

bedrijf, terwijl de eerste twee verslag uitbrachten. 

Zo ontstond een roulerend systeem van vertegenwoordigers die zowel 

deelnamen aan discussie en besluitvorming in het overkoepelende sta

kingscomité als verslag uit brachten en deelnamen aan de besluitvorming 

in hun eigen bedrijf. Hier was een interessante en originele overlegvorm 

geschapen, vandaar ook datzo'n grote eenheid kon ontstaan. De denkbeel

den ontwikkelden zich sprongsgewijs, wat ook het kenmerk is van grote 

massabewegingen. Zo maakte de stakingsbeweging in twee maanden een 

enorme evolutie door. De beweging was begonnen in hoofdzaakvoor aan

passing van de lonen in verband met de scherp gestegen vleesprijzen, 

maar langzamerhand kwamen veel structureler dingen aan de orde. Op 

een gegeven moment is de conclusie getrokken dat men er met alleen prijs

compensatie niet zou komen. Men besefte dat er ook garanties zouden 

moeten komen dat loonaanpassingen niet door nieuwe prijsverhogingen 

ongedaan gemaakt zouden worden. Dat het werkelijke probleem dieper 

lag, namelijk dat het in wezen ging om de zeggenschap van de werkende 

mensen over hun eigen land. 

Er kwam een buitengewoon intensieve discussie op gang, op zeer grote 

schaal, waarbij tot overeenstemming gekomen werd ondanks de heel gro

te verschillen van mening die er natuurlijk ook waren. Dit monde uit in de 21 

eisen van Gdansk. Deze kwamen neer op de eis van eigen vakorganisaties 

van de werkers, onafhankelijke zelfbesturende organisaties, ook wel vrije 

vakbonden genoemd. Verder eiste men erkenning van het stakingsrecht en 

inperking van de censuur. 

Men verlangde economische medezeggenschap in de bedrijven, die tot 

dan toe alleen op papier bestond. Op sommige plaatsen waswel een reeële 
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inspraak, maar dan op lager niveau. Of de op papier staande rechten gere

aliseerd werden hing vaak af van de welwillendheid van hogere instanties. 

Bovendien werd een reeks van andere maatregelen verlangd. Onder ande

re distributie van vlees als het tekort bleef aanhouden, en toegang tot de 

media, ook voor de kerk. De stakingsbeweging was sterk en krachtig, bo

vendien effectief. 

Met name in vergelijking met sommige delen van de bestaande bestuurs

structuren. De stakingsbeweging is voorbeeldig verlopen, er werd gedisci

plineerd opgetreden, en er waren geen afscheidingen. Escalaties werden 

vermeden, zo concentreerden alle activiteiten zich in de bedrijven, en werd 

er niet op straat gedemonstreerd om gewelddadigheden te vermijden. 

Hoe stelden partij- en vakbandskaders zich in de stakingsbeweging op? 

Dat was nogal verschillend. Er waren vakbandskaders die veel begrip had

den voor de eisen van de stakers. Sommigen beschouwden de staking als 

een bevestiging van de kritiek die ze zelf al vaak hadden geuit, en trokken 

achterafvaak de conclusie dat ze die kritiek metveel meer kracht naarvoren 

hadden moeten brengen. Sommigen waren van mening dat de officiële 

vakbonden de staking hadden moeten leiden. Toch waren opvattingen als 

deze een minderheid. 

Er waren er ook die zich vierkant tegenover de staking opstelden. Die van 

mening waren datwanordewerd geschapen, en suggereerden dat anti-so

cialistische elementen de staking hadden geprovoceerd. 

Toch zaten veellagere vakbandskaders in de stakingscomité's. Ook partij

leden traden eigenlijk op uiteenlopende wijze op. Sommigen zaten thuis en 

weigerden mee te doen. Sommigen keken de kat uit de boom. Maar andere 

deden mee, en deze laatste groep heeft naar mijn mening een belangrijke 

rol gespeeld bij de totstandkoming van de uiteindelijke compromissen. 

De Pooi se partij is omvangrijk, datwil zeggen ze heeftvele miljoenen leden. 

Maar in de praktijk viel ze tijdens de stakingsbeweging uiteen. In verschil

lende bedrijfsafdelingen werd helemaal geen gemeenschappelijke lijn 

meer getrokken, al was dat uiteraard niet overal het geval. De discussies 

vonden ook buiten de partij plaats. In sommige bedrijven bestond de partij, 

voor zover ik dat kon beoordelen in feite niet meer. 

Vele partijleden hebben aan de stakingen en bezettingen meegedaan. Aan

vankelijk werd dat niet erkend, maar later heeft ook de partijtop de belang

rijke rol die deze partijgenoten hebben gespeeld wel in gezien. Zij hebben 

naar mijn mening een belangrijk a3ndeel gehad in het helpen voorkomen 

van een frontale confrontatie tussen de stakers en de leiding in Warschau. 

Ik was een bepaald moment in een transportbedrijf even buiten Gdansk. 

Dat bedrijfwas ook bezet. Er vond een comité-vergadering plaats waarzo'n 

tachtig arbeiders aan hetvergaderen waren. De arbeiders hadden zeerveel 

kritiek op de gang van zaken. Aan het slot van de vergadering zei iemand: 
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'zijn hier nou partijleden aanwezig?. Iemand stak zijn vinger op. Toen nog 

iemand. Er bleken verschillende partijleden aanwezig. En dat was geen en

kel probleem, er waren geen verschillen van mening, en er wasgeen onder

ling wantrouwen. 

Er bestaat in Polen een zeer merkwaardige verhouding tussen partij en ar

beidersklasse. Er zijn heel grotegroepen van de bevolking die min afmeer a 

priori zijn uitgesloten van deelname aan het partijleven. Een zeergrootdeel 

van de bevolking is praktiserend katholiek. Ook van de arbeiders, van wie 
velen van het platteland afkomstig zijn. De partij manifesteerd zich als 

atheistisch. Een katholiek wordt niet zo snel partijlid terwijl daarentegen 

een partijlid geen belijdend lid van de kerk is. Dat is voor onze begrippen 

een merkwaardige toestand. Deze komt er op neer dat veel mensen van de 

beslissende politieke organisatie geen deel uitmaken. 

Op de stakende bedrijven, waar de mensen weken lang zaten, werden 

uiteraard missen opgedragen. Een deel van de stakersging naar de miseen 

ander deel niet. 

Hoe reageerden de stakers op de demarches van de regering in Warschau? 

Ik heb het eerder gehad over de propaganda, waarin grote delen van de 

werkelijkheid werden weggelaten terwijl andere delen helemaal niet klop

ten. De geloofwaardigheid van de officie Ie instanties was daardoor buiten

gewoon gering geworden. Hoe uitte zich dat? Dat uittezich niet in protesten 

maar in volkomen onverschilligheid. 

Ik zal een praktisch voorbeeld geven. Ik zat op een gegeven moment in een 

taxi, het was een toestand van heel grote spanning en er was een enorme 

belangstelling bij iedereen voor alles wat er gebeurde. 

Op de autoradio kwamen nieuwsberichten, maar de taxichauffeur draaide 

het geluid niet op verstaanbare hoogte, daar werd eenvoudig niet over ge

dacht. Niet als een demonstratieve weigering te luisteren maar als bewijs 

van het feit dat het officiele nieuws volstrekt ni~t relevant werd geacht. 

Er wa~ nauwelijks belangstelling voor de ontwikkelingen in Warschau. De 

nieuwsberichten daarover werden nauwelijks gevolgd. Zelfs niet bij wijzi

gingen die wel degelijk van groot belang waren. Die onverschilligheid en 

dat wantrouwen waren ook de achtergrond van het feit dat de stakers de 

vertegenwoordigers van de regering ook perse naar Gdansk wilden heb

ben en wilden dat de akkoorden in een openbare discussietot stand zouden 

komen en officieel ondertekend zouden worden. Pas toen er allemaal wa

gens en apparatuur van de Poolse televisie en radio opdeLenin-werf ver

schenen geloofde men het. De akkoorden werden getekend tijdens een 

plechtigheid die nogal deed denken aan officiele partijmeetings in War

schau. Het ging formeel toe: de delegaties voltallig op het podium achter 

een lange tafel, speeches, vervolgens de ondertekening en de uitwisseling 

van de documenten. 
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De officiële media hadden dus een minieme geloofwaardigheid. In feite 

heeft de jarenlange wijze van propaganda voeren zich echter tegen de be
stuurders en regering gekeerd. 

Inmiddels is bekend geworden dat het hoofd van TV en radio zich een zeer 

corrupte levensstijl had aangemeten. Heb je de indruk gekregen dat dit 

symptomatisch voor de daar gegroeide verhouding was? 

In de stakingsbeweging speelde een grote rol het idee dat er mensen in het 

apparaat zaten die geweldige privileges hadden. Toch is dat allemaal niet 

zo eenduidig. Ik heb meegemaakt hoe afdelingsbestuurders van de partij 

verbitterd tegenover de arbeiders verklaarden dat zij net als alle anderen 

gewoon voor hun brood werkten, misschien wel afdelingssecretaris wa

ren, maar daar geen cent voor kregen. Maar het is duidelijk dat dat aan de 

top op een aantal plaatsen wel anders lag. Het is alleen moeilijk te bepalen 

hoe omvangrijk dat was. Ik heb op alle niveaus van de partij mensen ont

moet die ik beschouwde als echte communisten: onkreukbaar en vol ide

alen, mensen die in het verzet hadden gezeten of in de concentratiekam

pen. Trouwens er waren ook jongeren die hard werkten. 

Dat neemt niet weg dat het grotendeels ontbreken van democratische con

trole en inspraak heeft geleid tot het bestaan van groepen, klieken, met 

machtsposities, die elkaar in die machtsposities handhaafden, en voorde

len voor zichzelf binnenhaalden. Daarvan zijn recentelijk een aantal frap

pante gevallen boven tafel gekomen. 

Ik had vaak het gevoel dat de hoogste politieke leiding in Warschau ook no

gal eens verkeerd is voorgelicht door de bureaucratie. Die bureaucratie, of 

delen daarvan, hadden er soms belang bij dat bepaalde gegevens niet aan 

het licht kwamen en hielden die dan achter. 

Het bestaan van extreme privileges speelde zeker een rol bij de Lenin 

scheepswerven in Gdansk, daar lag immers het grote, miljoenen kostende 

zeewaardige jacht van de TV-directeur, dat door de arbeiders daar ge

bouwd was, terwijl zij zelf vanaf '78 reeël in levensstandaard daalden. De 

propaganda bleef echter doortetteren dat het van jaar totjaar beter werd. 

Welke rol heeft het gevaar van militaire interventie als in Tsjechoslowakije 

in '68 gespeeld, in hoeverre is dat reeël geweest en in hoeverre heeft het ef

fect op de standpuntbepaling van de stakers gehad? 

Er werd vaak over gepraat. De algemene mening was dat het niet zou ge

beuren. Het werd niet gezien als een acuut gevaar. Ik zelf geloof niet dat het 

aan de orde is geweest. Watwel aan de orde geweest is, tenminste datdenk 

ik, is een eventueel inzetten van politie, leger- en marine-eenheden tegen 

de stakingsbeweging. Met name om de Oostzeehavens te deblokkeren. 

Dat is voorkomen, mede door het terechte besef dat dit Poolse problemen 

waren, die door overleg moesten worden opgelost. door de Polen zelf. De 
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gesloten overeenkomsten zijn meer dan alleen concessies die van de rege

ring afgedwongen zijn. Het zijn tegelijkertijd de aanzetten voor grote en 

broodnodige vernieuwingen van het socialisme daar. Dat is alszodanig nu 

ook door de partij officieel erkend. 

Achteraf is de hele beweging als uiterst heilzaam en noodzakelijk bestem

peld en als iets wat uit de arbeidersklasse zelf is voortgekomen. 

In de bedrijven is gebleken dat men geleerd had van de gebeurtenissen van 

1970. Toen werden grote straatdemonstraties georganiseerd, waartegen 

opgetreden werd en waarbij hettot bloedige botsingen gekomen is. Dezelf

de bedrijven die nu vele weken bezet waren, waren toen door tanks bezet. 

Hoe werken de gebeurtenissen in Polen door in de Oost-West verhoudin

gen? 

Ik zou twee kanten van de zaak willen noemen. In de eerste plaats geloof ik 

dat de oplossingen van september onder andere mogelijk waren door het 

klimaat van relatieve ontspanning dat er (nog) in Europa bestond. Onder 

omstandigheden van een scherpe confrontatie tussen Oost en West, zoals 

in de periode van de Koude Oorlog, wasdatwellicht niet mogelijk geweest. 

Omgekeerd denk ik dat de oplossing die is gevonden als een belangrijke bij

drage moet worden beschouwd aan het bewaren van vredelievende ver

houdingen in Europa. 

Er gingen tijdens de stakingen allerlei verhalen rond over anti-socialisti

sche elementen. 

Natuurlijk zijn er anti-socialistische krachten werkzaam in Polen. Dat heeft 

te maken met de specifieke geschiedenis van Polen. De Poolse partij werd 

in 1937 door de Camintern ontbonden. Een deel van de leiding werd geëx

ecuteerd. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bestond er geen 

communistische partij. Die is pas in de loop van de oorlog opgericht. Het 

begin van het Poolseverzet was van nationalistische oorsprong. Tijdens de 

hele oorlog is een sterke, nationalistischeverzetsbeweging opgetreden. Na 

de oorlog bestond er, zekertot 1948, een situatie die vergeleken kan worden 

met een burgeroorlog. Tegen die achtergrond kwam de Poolse partij aan 

de macht. 

Het ligt voor de hand dat er in Polen nog altijd krachten zijn die zich met de 

uitkomst van die naoorlogse strijd niet hebben kunnen verenigen. Maar ik 

wil daar onmiddellijk aan toevoegen dat hier niet de wortels van de huidige 

stakingsbewegingen liggen. 

Bovendien wat heet anti-socialistische krachten? Mensen als het TV-hoofd 

dat zijn toch bij uitstekanti-socialistische krachten. En voorde rest geldt, dat 

de beste manier om misbruik maken van fouten te verhinderen, het ophef

fen en corrigeren is van die fouten. Dat is de hoofdinhoud van die beweging 

geweest. 
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Achteraf is door iedereen erkend dat het geen beweging geweest is om het 

socialisme te beëindigen, ook al zijn er waarschijnlijk wel mensen die dat 

gewild zouden hebben. Maareen beweging tegen grote gebreken in het so

cialisme. 

Hoe zie je nu de toekomst, zowel wat betreft de perspectieven als wat be

treft de mogelijke gevaren? 

Ik denk dat de akkoorden van Gdansk, Szczecin en Silezië en ook de rege

ringswijzigingen die als gevolg van die beweging tot stand kwamen, ope

ningen en grote mogelijkheden verschaffen om vraagstukken aan te pak

ken en tot oplossingen te komen in samenspraak en in overeenstemming 

met de grote massa van de werkende mensen. 

Ik zie in hoofdzaak twee manieren waarop de zaken mis zouden kunnen 

gaan. In de eerste plaats dat Polen, als gevolg van de politiek van hetvorige 

bewind, in zo'n diepe economische crisis verkeert en zo zeer afhankelijk is 

geworden van het Westen door de enorme kredieten en schulden en de 

daaruit voortvloeiende afbetalingsverplichtingen, de rentelasten, dat men 

er niet uit komt. 

in de tweede plaats, dat de partij niet in staat blijkt intern tot overeenstem

ming te komen en duidelijke standpunten te ontwikkelen over wat er ge

beuren moet. Dat men niet bij machte blijkt het onderling eens te worden 

over voorstellen tot oplossingen die men aan de bevolking wil doen. 

De economische stagnatie en dit politieke probleem hangen uiteraard met 

elkaar samen. Daarbij is van groot belang in hoeverre ervan buitenaf, zowel 

vanuit het oosten als het westen al dan niet zal worden geholpen om de 

zaak weer op poten te zetten. 

Worden al deze problemen niet voldoende opgelost, zet het begin van een 

herstel van vertrouwen tussen regering en bevolking niet door, dan kan dat 

volgens sommigen leiden tot een ineenstorting van de bestaande structu

ren. Dan ontstaat een onoverzichtelijke toestand waarin alles mogelijk is. 

Het gevolg daarvan zou tevens een ernstige crisis in Europa met zich mee

brengen. Velen in Polen realiseren zich deze gevaren en streven met grote 

kracht naar concrete oplossingen. 

Hoe kijk je als lid van een Westeuropese communistische partij op je verblijf 

in Polen terug? 

Ik ben teruggekomen met het idee dat de werkelijkheid in de socialistische 

landen veel ingewikkelder en veelvoudiger, veel rijker is dan bij ons vaak 

wordt verondersteld. Zo is het naar mijn mening ook een simplificatie de 

stakingsbeweging voor te stellen als een confrontatie tussen bevolking en 

regering. Het ligt allemaal veel ingewikkelder. Er zijn in de socialistische 

landen sterke naar vernieuwing strevende bewegingen aanwezig. Die be

vinden zich ook binnen de Poolse partij, ook in de leiding van die partij. Deze 
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stromingen hebben zich vanaf het begin vierkanttegenover een eventueel 

gewelddadig optreden tegen de stakers gesteld. 

Een tweede punt dat ik terugkijkend zou willen noemen is, dat ik er meer 

dan ooit van overtuigd ben dat socialisme en democratie onlosmakelijk 

met elkaar verbonden dienen te zijn, en elkaar vanaf het begin nodig heb

ben. Anders gezegd, dat de gang van zaken waarbij eerst het socialisme in 

de zin van een socialistisch produktiestelsel totstand wordt gebrachtwaar

aan dan later de democratie moet worden toegevoegd, een uiterst moeiza

meweg is. 
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Op 31 mei en 1 juni vond in het Amsterdamse sociaal
cultureel centrum 'De Populier' een congres plaats on
der het motto 'Linkse samenwerking. Voorwaarts of 
maar vergeten?'. In verschillende bijeenkomsten werd 
daar door leden van de progressieve partijen en door ac
tivisten uit diverse progressieve bewegingen van ge
dachten gewisseld over het perspectief van linkse sa
menwerking. Het congres werd besloten door iets wat al 
heel lang niet, strikt genomen nooit was gebeurd: een 
debat tussen de voorzitters van de vijf progressieve par
tijen. De winst van het congres lag niet zozeer op hetter
rein van concrete afspraken en conclusies. Belangrijk 
was het vooral dat op betrekkelijk zakelijke wijze kon 
worden gediscussieerd en dat programmatische ver
schillen en overeenkomsten in het algemeen zonder de
magogische uithalen werden besproken. Er werden 
geen 'agenten en verraders' ontmaskerd, niemand liep 
kwaad weg en de toon bleef welwillend en reëel. 

Inmiddels is het verkiezingsgemanoevreer begonnen en is de toonzetting 

van de meningsuitwisseling tussen de progressieve partijen minder aan

genaam geworden. De Partij van de Arbeid lijkt vooralsnog te koersen op 

herstel van de coalitievan het 'eerste' kabinet-Den Uyl. Dat maakt het des te 

noodzakelijker te bedenken hoe het debat over linkse samenwerking kan 

worden voortgezet en verder kan worden ontwikkeld. In dit stuk wil ik pro

beren na te gaan welke bijdrage communisten daaraan kunnen leveren, 

maar vooral welke belemmeringen aanwezig zijn om dat op een zinvolle 

manier te doen. 

Het debat over linkse samenwerking zal zich nooit mogen beperken tot de 

kwestie van de partijpolitieke verhoudingen. Het gaat vooral om de ontwik

keling van een alternatief voor de heersende maatschappelijke verhoudin

gen. En dat is bepaald geen vanzelfsprekendheid, ook voor communisten 

niet. Dat blijktonder meer uit hetfeitdat de CPN op dit moment niet beschikt 

over een partijprogramma. 
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De CPN kan zich zonder twijfel beroepen op een levende traditie van klasse- 1 11 

bewustzijn en anti-kapitalistische strijdbaarheid. Dat neemt naar mijn me-

ning niet weg dat er sprake is van enige consternatie, juist als het gaat om 

de vraag welk maatschappelijk alternatief wij nastreven, en op welke ma-

nier. Dat ligt niet alleen aan de CPN zelf. De wervende krachtvan de commu-

nistische beweging is de afgelopen jaren, vooral voor de 'politieke genera-

tie' die in de zeventiger jaren actief is geworden, niet onaanzienlijk afgeno-

men. Vietnam is daarvan het meest duidelijke voorbeeld. Tot voor vijf jaar 

was de bevrijdingsstrijd in Vietnam voor velen een reden zich bij de com

munistsche beweging aan te sluiten. Hoewel niemand die periode snel zal 

kunnen vergeten, is Vietnam toch een moeilijk te verteren probleem ge-

worden als gevolg van zaken als de oorlogen met de buurlanden (met na-

me de invasie in Cambodja) en het vluchtelingenprobleem. 

In het algemeen laten gebeurtenissen in de socialistische landen de West

europese communistische partijen, en de individuele communisten daar

in, niet onberoerd. De ontwikkelingen in Polen hebben gelukkig een positie

ve wending genomen en er is alle reden vertrouwen te hebben in de manier 

waarop de Poolse stakers hun acties hebben georganiseerd en doorgezet. 

Toch blijft ervoorcommunisten in West-Europa een gevoel vantweeslach

tigheid hangen, met het oog op de houding die de Poolsepartijleiding voor

al in het begin van de conflicten tegenover de stakers innam. Het blijft 'ge

nant' om de voormalige Poolse partijleider Gierek, een vooraanstaand lid 

van de internationale communistische beweging, op de televisie te horen 

uiteenzetten dat afschaffing van de censuur, vrijheid van vakbandsorgani

satie en vrijheid van meningsuiting in strijd zijn met het socialisme en met 

de grondbeginselen van de socialistische staat. 

Dat betekent eens te meer dat de CPN, op eigen kracht, op basis van eigen 

opvattingen, uitgaande van de eigen ervaringen zal moeten na gaan welke 

mogelijkheden er voor een maatschappelijk alternatief in Nederland zijn.' 

Het debat tussen de progressieve partijen, en met name tussen de leden 

van de progressieve partijen, is daarvan een noodzakelijk onderdeel. Het 

Populier-congres heeft aangetoond dat daarvoor voldoende aanknopings

punten aanwezig zijn. 

Openbaarheid 
Het is de inzet van dit stuk dat voor een vruchtbare bijdrage aan het debat 

over linkse samenwerking, voorzover het de communisten betreft, de me

nings- en besluitvorming binnen de CPN doorzichtiger en toegankelijker 

moet worden. Op het Populier-congres werd naar mijn mening terecht als 

verwijt naar voren gebracht dat het voor 'buitenstaanders' vaak moeilijk is 

na te gaan hoe de oordeelsvorming van de CPN totstand komten welkeop

vattingen daaraan ten grondslag liggen. Vaak worden anderen alleen ge-
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confronteerd met de 'officiële' standpunten en niet met de achtergronden 

daarvan. Bij beleidswijzigingen wordt dat soms op een zorgwekkende ma

nier duidelijk. 
Beleidswijzigingen worden door de CPN in het algemeen niet als zodanig 

gepresenteerd. Daarom hebben ze soms een zweem van opportunisme 

om zich heen. Zo is hetvolkomen juist dat de CPN zich, met name in Amster

dam, achter de kraakbeweging stelt en kritiek uitoefent op de manier waar

op krakers door de landelijke en gemeentelijke overheid worden aange

pakt. Maar de vraag waarom de CPN de kraakbeweging nu zo nadrukkelijk 

aan de borst sluit, terwijl een in verschillende bewegingen vergelijkbare, zij 

het zeker niet overeenkomstige beweging in de Nieuwmarkt-periode zelfs 

als geleid door 'agenten' werd beschouwd, is nooit beantwoord. 

Sinds enkele jaren stelt de CPN zich op hetstandpunt dat de uitbreiding van 

de atoomindustrie moet worden tegengehouden. Ook dat is anders ge

weest. Vroegerwerd in de eerste plaats, en zelfs uitsluitend geageerdtegen 

de militaire toepassing van kernenergie, met name als dat dreigde te ge

beuren in samenwerking met de Bondsrepubliek. Kernenergie werd be

schouwd als een op zich neutrale technologie, waarvan de ontwikkeling 

niet moest worden geremd. Op dit moment wijst de CPN de verdere ont

wikkeling van kernenergie überhaupt af. De achtergronden van deze be

leidswijziging zijn nooit besproken. Het is zelfs niet duidelijk geworden dat 

er sprake was van een beleidswijziging. 
De manierwaarop met standpunten en koerswijzigingen wordt omgegaan 

maakt het voor belangstellenden moeilijk te bepalen welke uitgangspun

ten aan het optreden van de CPN ten grondslag liggen.ln een aantal opzich

ten geldt dat zelfs voor de leden zelf, vooral als over een koerswijziging als 

rond de kernenergie nauwelijks discussie heeft plaatsgevonden. Dat maakt 

het soms moeilijk de reikwijdtevan nieuwe standpunten, bijvoorbeeld met 

betrekking tot de socialistische landen, goed te kunnen bepalen. 

Zelfstandigheid 
Tegen een pleidooi voor een meer openbare en doorzichtige oordeelsvor

ming zou kunnen worden ingebracht dat het toch nooit de bedoeling kan 

zijn dat de CPN haar politieke zelfstandigheid prijsgeeft. De CPN, zo zou 

men kunnen zeggen, moettoch zonder dat pottenkijkers de gang van zaken 

verstoren, in eigen kring bepalen wat er moet gebeuren. Het is nergens 

voor nodig de interne meningenstrijd ('de vuile was') naar buiten brengen. 

Het standpunt dat de CPN haar politieke zelfstandigheid dient te handha

ven is juist, allicht. Het is alleen maar zeer de vraag of het vergroten van de 

openbaarheid daarmee in strijd is. Naar mijn mening is het vergroten van 

de openbaarheid en doorzichtigheid van de oordeelsvorming in de CPN 

niet zozeer een bedreiging van de zelfstandigheid, maar juisteen belangrij· 
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ke voorwaarde die te behouden. Besluitvorming dievaag blijft en impliciet, 1 11 

leidt ertoe dat niet duidelijk wordt welke uitgangspunten zijn gehanteerd. 
Dat betekent dat het vooral ook binnen de CPN niet mogelijk is zulke uit

gangspunten te bespreken. 

Als de leden niet meer in staat zijn de vooronderstellingen, de argumenten 
en de tegenargumenten bij bepaalde besluiten te achterhalen, dan laat de 

verbinding tussen de besluitvorming aan de top en de meningsvorming 

aan de basis in feite los. Dat betekent aan de ene kant dat het innemen van 

standpunten in allerlei situaties aan het individuele richtingsgevoel van de 

leden wordt overgelaten en aan de andere kant dat geen democratische 

controle op de besluitvorming van de leiding plaatsvindt. Juist onder zulke 

omstandigheden dreigt het gevaar van het vervagen van de politieke zelf

standigheid van de CPN. 

Ook naar buiten toe kan hetvergrotenvan de openbaarheid in de CPN ertoe 

leiden dat meer duidelijkheid ontstaat over de achtergronden en uitgangs

punten van de ingenomen standpunten. Dat vergemakkelijkt het bepalen 

van verschillen en overeenkomsten. Zowel voor leden als voor niet-leden 

werkt het verhelderend de grenzen, conflictpunten en overeenkomsten ten 

opzichte van andere partijen aan te kunnen duiden. Zoiets kan de zelfstan

digheid van de CPN niet aantasten, integendeel, juist versterken. 

Problemen aan de basis 

Dit probleem van het gebrek aan openbaarheid en toegankelijkheid raakt 

centrale onderdelen van de politiek van de CPN. Dat geldt met name voor 

haar opvattingen over de totstandkoming van een progressieve coalitie. 

Op het laatste congres heeft de CPN met nadruk gesteld dat zij streefde naar 

de totstandkoming van eerr progressieve meerderheid. ledereen realiseert 

zich dat zoiets uiteraard niet vanzelf gaat. Vandaar dat de CPN benadrukt 

dat die coalitie aan de maatschappelijke basis dient te groeien. Het funda

ment voor een progressieve meerderheid moet in de buurten en in de be

drijven worden gelegd.ln de buurten en bedrijven wordt al vaak op vrucht

bare manier samengewerkt tussen de progressieve partijen, het gaat er nu 

om te zorgen dat die samenwerking ook in de landelijke politiek gestalte 

krijgt. 

Deze redenering is op het eerste gezicht heel plausibel. Maar de discussies 

op het Populier-congres leverden toch problemen. Door verschillende 

sprekers, en ook door sommige auteurs in de voorbereidingsbundel, werd 

namelijk met enig wantrouwen en scepsis over linkse samenwerking ge

sproken. In de voorbereidingsbundel werd bijvoorbeeld door Selma Se

venhuisen de vraag gesteld wat de vrouwenbeweging nu eigenlijkvan link

se samenwerking te verwachten heeft. 'Er is weinig aanleiding van de link

se partijen alle goeds te verlangen.' 2 En inderdaad, linkse samenwerking 
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moet er zijn om bepaalde doelstellingen te realiseren, het is geen doel op 

zich. Ook anderen spraken zich in dezelfde zin als Selma Sevenhuisen uit.3 

Het is kennelijk niet in alle gevallen juist te veronderstellen dat samenwer

king aan de basis vanzelfsprekend leidt tot overeenstemming over een 

meer algemene politieke aaneensluiting. Er bestaat 'aan de basis' hier en 

daar zelfs uitgesproken wantrouwen ten opzichte van de politieke partijen 

en ook ten opzichte van de progressieve partijen. We moeten dit verschijn

sel niet overtrekken: er zijn ook vele voorbeelden te noemen waar dat niet 

zo is. Toch is het voor de progressieve partijen, in ieder geval voor de CPN, 

van groot belang zulke tendensen te onderkennen. 
In de samenwerking met actiecomités, werkgroepen e.d. ligt immers een 

belangrijke politieke voedingsbodem voor de CPN. De partij droogt politiek 

gezien op, als niet steeds uit allerlei maatschappelijke bewegingen nieuwe 

ideeën, nieuwe contacten en ook nieuwe leden worden aangeboord. Die 

wisselwerking kan alleen optimaal functioneren als de CPN zich openstelt 

voor opvattingen, ideeën en verwachtingen die in zulke bewegingen aan

wezig zijn. 
Samenwerking betekent in dit geval niet dat de CPN de nieuwe impulsen 

opneemt en in afgeslotenheid 'verteert', maar betekent vooral ook dat de 

oordeelsvorming en besluitvorming voor de betrokkenen toegankelijk 

wordt. Om terug te komen op de positievan de vrouwenbeweging, gaat het 

er in dat geval niet alleen om dat de CPN zich nieuwe ideeën, zoals in de 

vrouwenbeweging ontwikkelt, eigen maakt. Het gaat er vooral ook om dat 

het voor diegenen die in de vrouwenbeweging actief zijn, mogelijk is na te 

gaan hoe en waarom de CPN bepaalde standpunten inneemt zodat daar 

ook, indien noodzakelijk, kritiek op kan worden geleverd. 

Linkse openbaarheid 
Openbare en doorzichtige besluitvorming in de progressieve partijen is 

een belangrijke voorwaarde om het debat over linkse samenwerking voort 

te zetten. Dat geldt ook voor de CPN. Het blijft de zelfstandige verantwoor· 

delijkheid van de partij besluiten te nemen en uit te voeren. Het gaat er al· 

leen om dat besluiten, hun vooronderstellingen en consequenties, toegan· 

keiijk worden voor kritiek en debat. Daarbij gaat het niet alleen om de eigen 

leden, maar ook om anderen, bijvoorbeeld de activisten uit bewegingen 

waarmee de CPN zich verbonden voelt. 
Het feit dat het in andere partijen soms nog slechter gaat dan in de CPN als 

het gaat om openbaarheid, kan nooit een argumentzijn om niet zelfbewust 

stappen vooruit te doen op dit terrein. Linkse samenwerking zal immers 

nooit mogen betekenen dat de linkse, of progressieve partijen zich aaneen· 

sluiten volgens het 'traditionele', veelal geheimzinnige coalitiegemanoe· 

vreer. Het gaat niet alleen om een andere coalitie, het gaat ook om een an· 
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dere, democratische wijze van politiek bedrijven. Een centraal onderdeel 

van de andere wijze van politiek bedrijven is de openbaarheid. 

1. Datwil uiteraarJ nietzeggen datzoiets op een 'provinciale' manier zou moeten gebeuren. 
Nederland bestaat niet in een vacuum. De buitenlandse politiek zal zonder twijfel een be
langrijk onderdeel van de te voeren discussie over progressieve samenwerking zijn. 

2. Zie de bijdrage van Selma Sevenhuisen in 'linkse samenwerking: voorwaarts of maar 
vergeten', uitgave van De Populier, eindredactie Duco Hellema, Marijke linthorst, Al
exander de Roo en Ma x van Weezel, Amsterdam, 1980. 

3. Zie voor het verslag van het congres een dubbelnummer van Achtergrond, 6' jaargang, 
nummer 13/14, juli 1980. 
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'Deze cursus zal u definitieve antwoorden geven op al 
die diepgaande en onontwarbare problemen rond de 
praktijk en de strategie van een twaalf jaar oude bewe
ging die bedoeld is om de ene helft van de bevolking te 
beroven van zijn macht over de andere helft.' 

Deze opmerking stond bij wijze van grap in een programmaboekje van de 

Communist University of Londen waarin een cursus over feminisme werd 

aangekondigd. De Communist Universitiy oflondon (CUL) is een ieder jaar 

door de Britse CP georganiseerde open universiteit waar gepraat en nage

dachtwordt over de theorie en strategie van links. Er worden cursussen ge

geven over uiteenlopende onderwerpen waarbij actuele ontwikkelingen in 

de marxistischetheorie aan de orde komen. Wij waren deze zomervoor het 

IPSO op de CUL waar we vooral de cursussen over feminisme volgden. 

Uiteraard gaven die ons geen 'definitieve antwoorden' en we zijn er van 

overtuigd dat daar op dit moment ook geen sprake van kan zijn. Welleverde 

de CUL ons een beeld op van een actieve theorievorming over feminisme. 

De problemen die werden aangesneden waren heel herkenbaar en dus vol· 

gens ons zinvol voor de meningsvorming hier. Tegelijkertijd bleek dat de 

ervaringen niet helemaal parallelliepen omdat de politieke situatie in Enge

land en de manierwaarop de feministische beweging zich daar ontwikkeld 

heeft niet hetzelfde is. 
Aanvankelijk wilden we in dit artikel verslag doen van dle theoretische dis· 

cussies die ook voor hier van belang zijn. 
Al schrijvende gingen we ons echter steeds meer bezig houden met de 

vraag welke theoretische, strategische en organisatorische consequenties 

de feministische analyses moeten hebben voor de strijd voor socialisme. 

Die vraag wordt in Engeland vooral bediscussieerd aan de hand van hetvo· 

rig jaar verschenen boek Beyond the fragments, Feminism and the making 

ofsocia/ism vanSheila Rowbotham, Lynne Segal en HilaryWainwright.' 

Je zou kunnen zeggen dat de belangrijkste discussies rond de relatie socia· 

I isme- feminisme die op deCULaan de orde kwamen (en in een andere 

vorm ook hier spelen) in Beyend the fragments verwerkt zijn, toegespitst 

op de vraag: wat betekenen de nieuwe, door hetfeminisme ontwikkelde in· 
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zichten voor de strijd van de linkse beweging als geheel. 

De relatie tussen linkse partijen en massabewegingen is in tal van Westeu

ropese landen volop in discussie. Daarom leek het ons ook van belang weer 

te geven hoe deze discussie in Engeland verloopt en dan speciaal gericht op 

de verhouding tot de feministische beweging. 

Dat is ook de reden waarom we hieronder niet een verslag doen van àlle 

theoretische discussies die op de CUL gevoerd werden, maar we op basis 

van die discussies een aantal ideeën naar voren halen die in Beyond the 

fragments aan de orde komen. Ideeën, die zoals in het voorwoord van het 

boek gesteld wordt, al geruime tijd onder de oppervlakte leven bij links zo

als: 'de verhouding van de vrouwenbeweging tot de door de mannen ge

domineerde linkse beweging, de manieren waarop we ons organiseren 

voor het socialisme en wat we onder socialisme verstaan; hoe we de veel

heid aan ervaringen en strijd van de anti-kapitalistische beweging van de 

afgelopen tien jaarverwerken en gebruiken en de huidigewaardevan dele

ninistische politiek.' 

Beyond the fragments 
Beyond the fragments verscheen oorspronkelijk als pamflet én lokte on

middellijk veel discussies uit over het functioneren van vrouwen in linkse 

organisaties en daarmee over het functioneren van die organisaties zèlf. 

Het pamflet werd geschreven aan de vooravond van de Conservatieve ver

kiezingsoverwinning in '79 die Thatcher aan de macht bracht en probeerde 

de noodzaak van nieuwe strategieën van links tegenover het rechtse offen

sief aan te tonen. Het is nu uitgewerkttot een boekwaarvan we vooral de in

leiding van HilaryWainwright en het artikel vanSheila Rowbotham belang

rijk vinden. 

De onmacht van links-ondermeer in de hand gewerktdoor hettwee-par

tijstelsel èn de versplintering van de links van Labour staande beweging

was voor de schrijfster aanleiding tot een uitgebreide evaluatie van het 

functioneren van revolutionaire organisaties en partijen. Zij bedoelen hier

mee die partijen in Engeland die linksvan Labour staan, nietalleen de CPGB 

maar ook de troskistische groeperingen. Beide artikelen zijn voornamelijk 

gebaseerd op hun ervaringen in de trotskistische organisaties. Daarom 

moeten hun ideeën over organisatieprincipes, als ze het hebben over revo

lutionaire partijen, gezien worden in deze-Engelse-context. 

De centrale vraag die ze zich stellen is hoe het komt dat socialisten op dit 

moment niet in staatzijn 'om de inzichten van een voorhoede van socialisti

sche activisten om te zetten in een duurzame verandering in het bewustzijn 

van de massa'. 

De huidige crisis en de verregaande versnippering van links in Engeland 

hebben volgens hen te maken met het onvermogen van de revolutionaire 
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partijen om in hun activiteiten en maniervan werken aan te sluiten bij de er

varingen en het bewustzijn van mensen die in de anti-kapitalistische bewe

gingen van de afgelopen jaren actief geworden zijn. Om die reden vinden 

ze het nodig 'een discussie te beginnen over de beperkingen van de traditi

onele principes van revolutionaire organisaties in het licht van de resulta

ten en de inzichten van nieuwe bewegingen, om te beginnen de feministi

sche'. 

Voorhoede 

Het doel van die discussie is de noodzaak tot een eensgezind optreden van 

links. Volgens de schrijfsters van Beyond the fragmentsis het beiangrijkste 

vraagstuk daarbij hoe de verschillende bewegingen die elk hun eigen ter

rein hebben, hun krachten kunnen bundelen. Zij stellen dat een van de 

grootste obstakels voor het overwinnen van die versplinteringen de ma

nier is waarop linkse partijen tegen autonome bewegingen aankijken. Ze 

zeggen dat die partijen -en ze beroepen zich daarbij op hun eigen ervarin

gen in blijkbaar nogal strak georganiseerde en weinig soepel optredende 

trotskistische partijen- zich op basis van hun 'voorhoede pretenties' bo

ven de inzichten stellen van die autonome organisaties, die niet voor niets 

nog vaak omschreven worden als 'deelbewegingen'. 

In plaats van zich boven die inzichten te stellen moet beseftworden datveel 

autonome bewegingen en met name de feministische, alhoewel slechts 

gericht op één specifiek doel 'een bredere betekenis hebben voor de ma

nier waarop we on!> als socialisten organiseren'. De schrijfsters geven aan 

waarom volgens hen partijen die zichzelf opvatten als voorhoede, op het 

punt van bijvoorbeeld vrouwenbevrijding niet echt voorhoedestandpun

ten hebben kunnen innemen. Dat komt omdat 'elke vorm van onderschik

king noodzakelijke inzichten onderdruktdie alleen maarten volleverkregen 

en bespreekbaar gemaakt kunnen worden door bemiddeling van de bevrij

ding van de onderdrukte groep zelf. Geen 'voorhoede'organisatie kan 

werkelijk vooruitlopen op deze inzichten. Bijvoorbeeld, geen enkele van dit 

soort organisaties had enig werkelijk inzicht in de subjectiviteit van onder

drukking, van het verband tussen persoonlijke verhoudingen en openbare 

politieke organisaties, of van de emotionele componenten van het bewust

zijn, tàtdat de vrouwenbeweging deze kwesties aan de oppervlakte had ge

bracht en ze tot onderdeel maakte van het politieke denken en handelen.' 

De taak van een revolutionaire beweging is, aldus de schrijfsters, de eigen 

activiteit en de georganiseerde kracht van de onderdrukten te stimuleren 

en ervan te leren. En juist in datverband zijn de ervaringen van de feministi

sche beweging -ook op organisatorisch gebied-voor revolutionaire po

litieke partijen van belang. De feministische beweging is er immers de laat

ste jaren in geslaagd grote groepen mensen politiek actief te maken en hun 
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bewustzijn te veranderen. Dit is vooral te danken aan het feit dat ze het per

soonlijke politiek heeft weten te maken. 
'Vaak vindt de onderdrukking van vrouwen plaats in de 'privé-sfeer', op ge

bieden van het leven die als persoonlijk beschouwd worden. De oorzaken 

van die onderdrukking zijn maatschappelijk en economisch, maar deze 

oorzaken konden alleen aan het licht gebracht en bespreekbaar worden 

toen vrouwen hun persoonlijk leven ter discussie gingen stellen: wie doet 

het huishoudelijk werk, hoe worden de kinderen groot gebracht, wat is de 

kwaliteit van onze vriendschappen en zelfs, hoe vrijen we en met wie. Deze 

dingen waren normaal gesproken niet het onderwerp van politiek. Dit zijn 

echter de problemen van hetdagelijks leven, de problemen waarovervrou

wen het meest met andere vrouwen praten (en waarover veel meer man

nen zouden praten als ze konden). Toen de vrouwenbeweging deze kwes

ties tot onderdeel van socialistische politiek maakte, begon ze barrières af 

te breken die zoveel mensen, vooral vrouwen buiten de politiek hadden ge

houden. Vóór de vrouwenbeweging, leek socialistische politiek iets dat ge

heel gescheiden was van het leven-van-alle-dag, iets dat niet verbonden 

was met kinderverzorging, bezig zijn met maaltijden en huishouden, ma

nieren om jezelf te vermaken met je vrienden, enzovoort. Het was iets be

roepsmatigs, voor mannen en met mannen, voor de vakbandsman of de 

partij-activist. De activiteiten van de vrouwenbeweging hebben een begin 

gemaakt om daarin, voor zover het althans vrouwen betreft, verandering te 

brengen. Maar dat betekende wel een andere manier van organiseren( ... )' 

En juist die andere maniervan organiseren is belangrijk voor socialistische 

organisaties omdat deze kan bijdragen 'aan het creëren van een democrati

sche, echt massale en effectievere socialistische beweging dan vóór de 

vrouwenbeweging mogelijk was.' 

Tegenstellingen 

Het is niet verwonderlijk dat de schrijfsters van Beyond the fragments het 

organisatievraagstuk zo belangrijk vinden. Als je alsfeministe actief bent in 

een partij de het socialismetot stand wil brengen, botsjeook in die partij, op 

sexentegenstellingen. Met andere woorden:' ... er is geen effectieve garan

tie binnen het leninisme dat de groepen die in een dominante positie verke

ren in het kapitalisme hun voorsprong niet meebrengen in de partij.' 

Als je erkent dat er als gevolg hiervan sprake kan zijn van tegengestelde po

sities in de partij, moet je je ook afvragen of dat niet leidt tot verzwakking 

van de slagkracht van de partij als geheel. Sheila Aowbotham zegt dat dàt 

afhangtvan de vorm van organisatie: 'We hebben een organisatievorm no

dig die de open uitdrukking van conflicten tussen verschillende groepen 

kan toestaan en tegelijkertijd de bijzondere inzichten kan ontwikkelen die al 

deze verschillen aan het socialisme bijdragen.' 

71 



Ook in de communistische partij van Engeland wordt hierover gediscussie

erd. In Marxism Todayvan oktober zeggen TriciaDav is en Catherine Hall in 

een bespreking van Beyond the fragments dat het ontwikkelen van al die 

bijzondere inzichten voorwaarde is voor hettotstand brengen van een bun

deling van krachten van links. Dit heeft consequenties voor de manier 

waarop een partij zich organiseert. Daarom noemen Davis en Hall het 

vraagstuk van organisatievormen één van de beslissende strijdterreinen 

van de jaren '80. 'Onze zorg over organisatievormen ... is ook een maatstaf 

voor hoe serieus we, meer in het algemeen vraagstukken als democratie, 

autonomie en pluralisme nemen'. 2 

Deze reactie op Beyond the fragments onderstreept de juistheid om- zo

als in het boekgebeurt-bij de discussieover de relatiefeminisme-socia

lisme de verschillende manieren waarop feministen en socialisten zich or

ganiseren centraal te stellen. Anderen bekritiseren dit juist. Zo stelt Diana 

Adlam in haar artikel over Beyond the fragments, Socialist Feminism and 

Contemporary Polities, dat 'sinds het debat gevoerd wordt in termen van 

meningsverschillen over hoe je je moet organiseren, de vraag van funda

mentele politieke doelstellingen volledig naar de tweede rang is verscho

ven'. Ze voegt daaraan toe dat 'op een meer complex niveau de nadruk op 

organisatie het buitengewoon moeilijk maakt om te gaan met mogelijke 

conflicten tussen socialistisch feminisme en links die meer te maken heb

ben met de aard van de doelstellingen dan met organisatievormen'. 3 

Deze kritiek deelt Ad lam min of meer met Elizabeth Wilson die zegt: 'Hoe

wel ik niet zou willen ontkennen dat de organisatie van politieke bewegin

gen een belangrijke kwestie is, is het niet het enige of noodzakelijkerwijs het 

meest dringende probleem. Historisch gezien is revolutionair links in Enge

land altijd klein geweest. Eén antwoord daarop (ik weet niet waarom) is ge

weest dat de perfecte organisatievorm als oplossing voor het gebrek aan 

nummerieke kracht gezien werd. Beyond thefragments schijnt deze opvat

ting van een organisatievorm als wondermiddel te delen, terwijl ik geloof 

dat er alleen geschikte vormen van organisatie bereikt zullen worden, na 

een veel verderstrekkende evaluatie van de successen en fouten van de af

gelopen tien jaar.'4 

Een ander punt van kritiek op Beyond thefragments is dat het op nogal sim

pele wijze de 'kwalen van het leninisme' tegenover de 'zegeningen van het 

feminisme' stelt. 

De organisatievormen die deerdevrouwenbeweging zijn ontwikkeld, wor

den heel links ten voorbeeld gesteld, zonder deze organisatievormen die 

vooral gebaseerd zijn op directe democratie te problematiseren. 

Mary Mclntosh zei daarover dat ze vooralSheila Aowbotham erg roman

tisch vindt over de vormen waarin vrouwen zich organiseren. 'Ik ben er niet 

zeker van dat die vormen wel zo ideaal zijn als zij zegt.' 5 

We hebben hierboven een aantal punten van kritiek weergegeven die ook 
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op de CUL te horen waren ten aanzien ll'an de opvattingen over organisatie 

vormen in Beyond the fragments. 

Hetzou te vervoeren om in het kadervan ditartikel verder in te gaan op deze 

kwestie. Er zitten met name aan de organisatie van een partij, die het socia

lisme nastreeft, veel meer aspecten vast dan we hier alleen hebben kunnen 

aanstippen aan de hand van de discussie over Beyond the fragments. 
Aangezien de schrijfsters zelf hun ideeën over organisatie verbonden wil

len zien met hun visie op het socialisme, is het in vervolg op het boven

staande van belang te kijken naar wat ze daarover te zeggen hebben. 

' .. .in het nu wat komen zal' 

Wat betreft de visie op socialisme ligt in Beyond the fragments de nadruk 

op wat in Engeland genoemd wordt 'prefigurativepolitics'. Daarmeewordt 

bedoeld dat de manier waarop je op dit moment problemen van sexenon

derdrukking te lijf gaat en in het algemeen de manierwaarop je leeft en met 

elkaar omgaat, aangeeft hoe je denkt over het socialisme. 

Deze manier van denken behoort tot de traditie van de utopische socialis

ten. Over de relatie tussen deze traditie en het feminisme werd op de CUL 

een referaat gehouden door Barbara Taylor. Zij wees op het feit dat veel fe

ministen zich zo verwant voelen met de utopisch socialisten uit de 19e 

eeuw omdat deze hun opvattingen over bevrijding van sexenonderdruk

king vorm probeerde te geven in hun maniervan leven en hun persoonlijke 

verhoudingen. Barbara Taylor schetste hoe in de loop van de ontwikkeling 

van de socialistische beweging juist die denkbeelden over de verhouding 

tussen mannen en vrouwen en de inrichting van het persoonlijke leven, op 

de achtergrond zijn geraakt. 

In Beyondthefragmentswordtgesteld dat de feministen de ervaringen van 

de utopisten uit de vergetelheid hebben gehaald en dat de zelf-hulp groe

pen van de vrouwenbeweging in feite een soort voortzetting zijn van de 

vroegere socialisten. De nadruk die in het bijzonderSheila Rowbotham in 

Beyond the fragmentslegtop 'prefigurative polities', heeft onder Britse fe

ministen tot nogal wat kritiek geleid. Met name omdat men vindt dat slechts 

beperkte groepen vrouwen in de gelegenheid zijn opeen 'andere manier' te 

leven en dat het daarom tot een marginalisering leidt. 

Feminisme- socialisme 

'Prefigurative polities' als middel om inhoud te geven aan socialistisch fe

minisme heeft inderdaad beperkingen. Maar deze zijn vooral van prakti

sche aard. 

De ideeën die eraan ten grondslag liggen en die betrekking hebben op de 

vraag hoe je een socialisme tot stand kan brengen dat aan feministische 

73 



doeleinden beantwoordt, zijn volgens ons wel heel waardevol. 

Sheila Rowbotham geeft in haar bijdrage aan Beyond the fragments aan 

waarom ze het nodig vindt om in de strijd voor hetveranderen van de maat

schappij in socialistische zin een soortalternatievecultuurtotstandte bren

gen. De passages waarin ze haar ideeën daarover uiteenzet leveren naar 

onze mening de mooiste gedeelten van haar boek op. 

Uitgebreider dan in de inleiding gebeurt behandelen deze pa sa ges de ver

schillende inzichten die de afzonderlijke bevrijdingsbewegingen over spe

cifieke vormen van onderdrukking hebben verschaft en wat deze inzichten 

betekenden voor de strijd voor een andere maatschappij: 

'Toen de negerbeweging aan het eind van de jaren zestig, gevolgd door de 

vrouwen- en de homobeweging, de idee van onderdrukking naar voren 

bracht die zowel de culturele en persoonlijke ervaring van het onderdrukt 

worden als groep, àls economische en sociale ongelijkheid kon omvatten, 

was dit een belangrijke correctieten opzichte van de nadruk binnen links op 

klasse en economische uitbuiting. Toen al deze bewegingen bleven pleiten 

voor autonomie en de mensen die er deel van uitmaakten benadrukten dat 

zij hun eigen situatie het beste begrepen, was dat een essentiële vorm van 

verzet tegen het reduceren door links van onderdrukking tot een economi

sche-ofgelijke rechten- kwestie waar beroeps-revolutionairen voorop

traden die er aanspraak op maakten dat ze het beter wisten dan de mensen 

die in de bewegingen actief waren.' 

Deze ideeën over de autonomie van massabewegingen ten opzichte van 

partijen, leiden tot de opvatting van de schrijfsters die hierboven al uiteen

gezet is over de noodzaak van nieuwe organisatievormen die een coalitie 

van al deze bewegingen mogelijk maken. 

Maar om het besef te laten doordringen dat een bundeling- in een of an

dere vorm- nodig is van bewegingen die elk de bestrijding van een speci

fieke vorm van onderdrukking tot inzet hebben, moet aangegeven worden 

dat het mogelijk is de grenzen van die specifieke onderdrukking te over

schrijden. Sheila Rowbotham zegt daarover, in het vervolg van de hierbo

ven aangehaalde passage, dat 'spreken in termen van een serie aparte on

derdrukkingen een ironisch gevolg (kan) hebben. We kunnen vergeten dat 

mensen meer zijn dan de categorie van onderdrukking.' 

Ze wijst erop dat, àls je ditvergeet en alleen maar denkt in de termen van af

zonderlijke onderdrukte groepen zonder hetgemeenschappelijke in de ver

schillende ervaringen van onderdrukking te ontwikkelen, de mogelijkheid 

van bevrijding uit het zicht verdwijnt. 'We hebben dan de middelen om 

mensen te zien als slachtoffers maar niet de middelen om de bronnen van 

macht te zien die alle ondergeschiktè groepen geschapen hebben.' 

De sleutel tot het begrip van deze bronnen ligt volgens haar in de theorie 

van vervreemding van Marx waarvan de Amerikaanse feministe Zillah Ei

senstein in 'Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism' een 
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uiteenzetting geeft die in Beyond the fragments gedeeltelijk wordt geci

teerd. Het gaat daarbij met name om een verklaring voor het revolutionaire 

potentieel van onderdrukten, dat wil zeggen hun mogelijkheid om zèlfver

andering te brengen in hun situatie: 

'Door het revolutionair potentieel te benoemen als een weerspiegeling van 

de conflicten tussen de werkelijke omstandigheden (existentie) en demo

gelijkheden (essentie) van de mensen kunnen we begrijpen hoe patriarcha

le verhoudingen de ontwikkeling van de menselijke essentie belem
meren'.6 

In dit licht wijst Sheila Rowbotham op de mogelijkheden van het ontwikke

len van toekomstvisies en alternatieven die zowel betrekking hebben op je 

eigen ervaringen als op die van andere mensen. Het gaat haar daarbij om 

het tot stand brengen van een alternatieve cultuur en normen die 'ons den

ken en ons gevoel op het spoor van de toekomst zetten'. Ze ziet dit als een 

mogelijkheid om 'een nieuw begin' te maken 'met het nadenken over het 

probleem hoe we de richting van het socialisme opgaan'. Na deze uitge

breide citaten valt nog nauwelijks een andere conclusie te trekken dan dat 

de schrijfsters van Beyond the fragments geen affiniteit hebben met rich

tingen in hetfeminisme die elkverband met socialisme afwijzen of die-in 

mildere vorm is dat hetzelfde-vinden dat het op dit moment niet mogelijk 

is een verbinding te leggen tussen feminisme en socialisme. 

Geen automatisme 

In Engeland is de stroming die iederverband tussen feminisme en socialis

me ontkent- met als voornaamste argument dat je niet met mannen (je 

onderdrukkers) kan samenwerken als het er juist om gaat je te bevrijden 

van mannelijke overheersing- sterker dan hier in Nederland. Dat bleek 

ook op de CU L waar veel vaker tegen de opvattingenvanzogenaamde rad i

caal-feministen gepolemiseerd werd dan we in Nederland gewend zijn. 

Eén van degenen die dat deed was Bea Campbell die op de CUL een inlei

ding hield overfeministische sexualiteitspolitiek. Zij betoogde hierin dat de 

autonomie van de vrouwenbeweging niet hetzelfde is als separatisme. 

Autonomie is een manier waarop de vrouwenbeweging haar zelfstandig 

optreden kan organiseren, zowel ten aanzien van de poltiek strikt genomen, 

als ten aanzien van maatschappelijke verhoudingen tussen mannen en 

vrouwen. Het wekt verwarring deze manier van organiseren, namelijk 

apart van mannen, op één lijn te stellen met een maniervan lèven apartvan 

mannen. In een verdere uitwerking van deze opvatting in een artikel in Fe

minist Review, zegt Bea Campbel I dat juist die verwarring tussen autono

mie en separatisme de ontwikkeling van een sexualiteitspolitiek belem
mert. 

Met het afwijzen van mannen door radicaal-feministen, wordt ook hetero-
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sexualiteit afgewezen als een politieke problematiek. In de discussies op de 

CUL nam Bea Campbell stelling tegen dit afwijzen van mannen als oplos

sing van het probleem van sexenonderdrukking, niet alleen wat betreft se

xualiteit, maar ook in het algemeen als uitgangspunt voor politiek optre

den. In wezen laat het radicaal-feminisme de mannen als maatschappelijke 

groep buiten schot, zo betoogde ze. De mannen komen er door de totale af

wijzing van de radicaal-feministen te gemakkelijk vanaf, ze worden als het 

ware als probleem afgedaan. Daarmee zijn dan ook de problemen die zich 

voordoen bij het zoeken naar een verbinding tussen feminisme en socialis

me, niet meer helder te krijgen. 

Voor degenen die naar een verband zoeken tussen feminisme en socialis

me, zijn de uitgangspunten van de radicaal-feministen te beperkt. 
Maar daarmee is dit probleem, dat even oud is als hetfeminisme en het so

cialisme, onvoldoende gekenschetst. Het blijft een vage discussie zolang er 

niet méér inhoud gegeven wordt aan het één- feminisme, en het andere 

-socialisme. In het verslag van het IPSO-seminar over feminisme dat in 

december vorig jaar werd gehouden wordt ir'l dit verband gezegd: 'Dege

nen die een duidelijk verband veronderstelden tussen feminisme en socia

lisme definiëerden socialisme niet alleen als een economisch stelsel maar 

ook in termen van persoonlijke vrijheid'." Dit is dan alleen het begin van een 

relatie. Er zijn in het verleden te veel problemen geweest tussen feministen 

en socialisten, om zomaartot een verbinding te komen. Vooralsnog zal het 

veel denkwerk en strijd kosten om althans een aantal van die problemen uit 

de weg te ruimen of minder onoverkomelijk te maken. 

Theorievorming 
Problemen zijn er niet alleen op het politiek-organisatorische vlak, waar 

Beyond the fragments vooral over gaat en die te maken hebben met de 

vraag hoe je als feministische beweging serieuze coalities aan kunt gaan 

met andere bewegingen c.q. partijen en vice versa. 

Met de erkenning van het bestaan van sexentegenstellingen die niet onder

geschikt te maken zijn aan klassentegenstellingen, ben je er wat dat betreft 

niet, zoals ook uit de tot hiertoe besproken gedeelten van Beyond the frag

ments blijkt. 

Andere problemen- die voor een deel ten grondslag liggen aan de politiek 

-organisatorische -liggen op het gebied van de theorie. 

Wil je als feministe ook gebruik maken van de marxistische theorie en de 

analyses van maatschappelijke tegenstellingen die deze heeft voortge

bracht, dan wordt je al snel teruggeworpen op 'zelf-hulp'. 

In de marxistische traditie neemt de analyse van sexenverhoudingen im

mers maar een zeer marginale plaats in, zeker vergeleken met de nadruk 

die er op de klassenverhoudingen ligt. Over deze problematiek hield Ann 
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Phillips op de CUL een referaat in het kader van de cursus 'feminisme en 

marxisme'. Zij stelde dat één van de gevolgen van het feit dat de marxisti

sche traditie primair de klassenverhoduingen in het kapitalisme analyseer

de, is geweest dat die analyses een (onbewuste) weerspiegeling zijn ge

worden van de scheiding die er in het industriële kapitalisme bestaattussen 

reproduktie en produktie. Met andere woorden in de marxistische traditie 

wordt die scheiding overgenomen zonder haar te problematiseren. Ann 

Phillips sluit zich in deze aan bij de conclusie van Hei di Hartmann9 die stelt 

dat dit marxisme als theoretisch instrument sexeblind is en om die reden 
niet adequaat is voor analysering van sexenverhoudingen. De marxisti

sche traditie, die een analyse geeft van het kapitalisme- dat immers zelf 

als maatschappelijke beweging niet geïnteresseerd is in sexenverschillen 

-geeft daarmee geen antwoord op de vragen die vanuit de bewustwor

ding van sexenonderdrukking opgekomen zijn. Deze analyses verklaren 

waarom in het kapitalisme en bepaalde arbeidsdeling bestaat en bepaalde 

klassenverhoudingen, maar ze verklaren niet waarom het juist vrouwen 

zijn die onder aan de ladder staan in die maatschappelijke verhoudingen. 

Ze verklaren waarom er in de context van de kapitalistische produktiever

hoduingen een arbeidsreserveleger is, maar niet waarom het juist vrou

wen zijn die dat reserveleger vormen. De marxistischetraditie gaat, met an

dere woorden, niet over concrete mensen en menselijke verhoudingen, 

maar abstraheert daarvan en maakt ze los van de historische omstandighe

den en van sexuele onderschikking. Daarmeewordtvan wat een zeer groot 

deel van het werkelijke leven van mensen inhoud en vorm geeft, geabstra

heerd. Ann Phillips stelt daartegenover: 'Het lijkt mij een feministische uit

daging om deze versie van het marxisme te herzien. En niet alleen in de zin 

dat er een serie theorieën over het patriarchaat, het gezin en de produktie

wijze in het gezin aan worden toegevoegd.' Vervolgens hield ze een plei

dooi voor een marxisme dat historisch is en dat niet bestaat uit abstracte ca

tegorieën. 'Het moet niet gaan over kapitaal en arbeid, maar over kapitaal 

en arbeiders, mannen en vrouwen. Er wordt bijvoorbeeld vaak gesproken 

over werkende klasse, wat een zeer abstracte categorie is omdat deze uit 

vrouwen en mannen bestaat die niet altijd dezelfde belangen hebben.' Als 

het marxisme sexeblind is of is geworden, is dat volgens Ann Phillips een 

serieus probleem. In dat verband waarschuwde ze ervoor dat een feminis

tische theorievorming de analyse van de verhoudingen tussen de sexen 

niet tot een apart terrein maakt, door deze bijvoorbeeld te verwijzen naar 

het gebied van de ideologie of dat van de gezinsverhoudingen. Datzou een 

bevestiging van de sexeblindheid betekenen. De maatschappelijke pro

duktie als geheel moet betrokken worden in die analyse en niet beschouwd 

worden als iets wat daar los van kan staan. 'Ik denk dat het moet gaan om 

een vorm van marxisme die historisch is ... , niet in de zin van handelend 

over het verleden, maar in de zin van dat (h)erkend wordt dat de ontwikke-
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ling van het kapitalisme bepaalde confrontaties tussen kapitalisten en le

den van de werkende klasse veronderstelt en dat het feit dat de arbeiders

klasse uit twee sexen bestaat, vaak de grenzen van die confrontaties be

paalt.' 

Zoals gezegd wil je tot een dergelijke vorm van marxisme komen, dan ben 

je als feministes aangewezen op 'zelf-hulp'. Dat blijkt uit de aanzetten die er 

tot nu toe gedaan zijn tot een andere analyse van de maatschappelijke ver

houdingen. We doelen hiermee niet zozeer op het feit dat de (langzame) 

omvorming van het marxisme die Ann Phillips globaal schetst. bijna uit

sluitend hetwerk is van feministes, maar meerop het verschijnsel dat nieu

we ontwikkelingen in de marxistische theorie, die deze omvorming niet ex

pliciet tot onderwerp hebben, ook impliciet de tot nu toe verworven inzich

ten ook niet impliciet verwerken. Het sexisme is blijkbaar nog steeds een 

struikelblok voor een reële vernieuwing op dit gebied. 

Een groot deel van de problemen bij het leggen van een verbinding tussen 

feminisme en socialisme, blijft daarmee bestaan. Er zijn als het ware nog 

steeds gescheiden discussies in de marxistische theorie-vorming gaande, 

die niet zo gauw tot een samenhangende visie zullen leiden. De betekenis 

van de feministische theorie-vorming zal om die reden alleen nog maar 

toenemen. Dat houdt in dat de kracht en het denkvermogen van de feminis

tische beweging nog meer dan tot nu toe ontplooid moet worden. 

Zowel uit de discussies die we op de CUL meemaakten, als uit het boek 

Beyond the fragments, kregen we de indruk dat er in Engeland tal van aan

zetten hiervoorworden gegeven. Reden genoeg dus om met optimisme de 

discussies daar te blijven volgen. 
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De Italiaanse vakbeweging als politieke 
hervormingsmacht 

In het vorige nummer van KOMMA is aandacht besteed 
aan het probleem van geweld in de strijd van de arbei
dersbeweging. Naar aanleiding van een specifiek geval, 
FIAT, werd ingegaan op het algemener vraagstuk van 
groeps-egoistische tendenzen in de vakbeweging. Bij de 
wijze waarop Amendola deze verschijnselen veroor
deelt en denkt te bestrijden, werden een aantal vraagte
kens geplaatst. 
Het gaat om een problematiek van een bredere strek
king. De verhouding tussen louter verdediging van be
langen, via welke middelen dan ook, en een hervor
mingspolitiek die ook de belangen van andere sociale la
gen en groeperingen opneemt, speelt ook elders. In dit 
artikel wordt bekeken hoe deze verhouding in de Itali
aanse vakbeweging ligt. De PCI-visie op de bondgeno
tenpolitiek op het niveau van de vakbondsstrijd en de 
'offers' die daarvoor door de werkende arbeiders moe
ten worden gebrcht, wordt in het eerste deel behandeld. 
In hettweede deel wordt ingegaan op de machtspolitie
ke voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil de vak
beweging tot zulke 'offers' in staat zijn, zonder de positie 
van de arbeidersklasse duurzaam te schaden. Voor elke 
vergelijking tussen de matigingspolitiek in Italië en, bij
voorbeeld, in ons land is deze nadere bepaling van het 
verschil in opgebouwde machtsposities daar en hier on
ontbeerlijk om niettot overhaaste parallellen aanleiding 
te geven. Via een schets van de vakbondsantwikkeling 
over de laatste tien jaar zal worden aangetoond dat de 
Italiaanse vakbeweging momenteel, in de bedrijven en 
op nationaal-politiek niveau, een enorme kracht verte
genwoordigt. 
In het volgende nummer van KOMMA zal in een derde 
artikel over de Italiaanse vakbondsstrijd worden inge
gaan op de bedreigingenwaaraan dezevakbondsmacht 
in de jongste crisis blootstaat. De stelling wordt verde-
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digd, dat de vakbeweging defensieve houdingen moet 
laten varen en gedwongen is een offensieve bondgeno
tenpolitiek naar andere sociale lagen en groepen (werk
lozen, vrouwen, jongeren, kleine bedrijven, midden
groepen, enz.) te voeren. De centrale vraagstelling is of 
zo'n politiek in de eerste plaats door maatschappelijke 
en politieke hervormingen via het streven en de coalitie
vorming van de politieke partijen kan geschieden. Of dat 
veeleer een lijn van 'eigen kracht' en een bepaald ge
bruik van de opgebouwde machtsposities in de collec
tieve onderhandelingen vereist is. Dezevraagstelling zal 
worden toegespitstop de kwestiesvan investeringscon
trole, industriële democratie en economische program
mering, ook in de Nederlandse vakbandsdiscussies ac
tuele vragen. 
De ideeën over economische programmering en de 
plaats die het 'bedrijvenwerk' zoals dat in Italië bestaat 
daarbij inneemt, krijgen dus een ruime plaats. Ook wan
neer de vakbeweging, zoals in Italië, meer dan in ons 
land op 'eigen kracht' wil koersen als het gaat om econo
mische planning en sturing van de ontwikkeling, loopt 
men vroeg of later tegen het probleem van de staat en 
dat van de relaties met de politieke partijen op. Daarover 
gaat het slot van het derde artikel. Het gelijktijdig be
staan van een autonome en toch politieke vakbeweging 
en arbeiderspartijen die hun band met de arbeiders
massa's niet delegeren aan zo'n vakbeweging, is in de 
arbeidersbeweging een oud en tevens actueel pro
bleem. 

I. Nog maar nauwelijks is het debat over Amendola's kritiek op de vakbewe

ging verstomd, of de Italiaanse communistische partij (PC I) neemt het initi

atieftoteen tweede ronde. Inmiddelszijn we van het 'geval FIAT' bij het'ge

valltalië'. 1 

Deze keer is het Gerardo Chiaromonte, lid van het dagelijks bestuur van de 

PCI en hoofdverantwoordelijk voor de economische en vakbandspolitiek 

van zijn partij, die naar de pen grijpt. Hij laat een pittige discussiebijdrage af

drukken in het politiek-culturele tijdschrift van de PCI, 'Rinascita'. 2 Hierin 

verwoordt hij de stemming van hP.t centraal comité van de PC I, dat novem

ber 1979, midden in het Amendol a-debat, bijeenkwam. Chiaromonte's kri

tiek is niet alleen van belang vanwege haar inhoud en haar gewicht als bij

drage van ltalië's grootste oppositie- en arbeiderspartij. Ook de methode 
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waarmee de discussie met en in de vakbeweging wordt gevoerd en aange

wakkerd verdient aandacht. 

Inmenging? 

Kritiek op de vakbeweging, zeker waar zij afkomstig is uit een partij en ver

bonden wordt met politieke en organisatorische beleidsvoorstellen, loopt 

altijd het risico te worden beschouwd als inmenging van buitenaf in de in

terne en autonomemenings-en besluitvorming van de vakbeweging. Zij 

wordt gemakkelijk opgevat als een uitnodiging aan de eigen partijleden 

binnen de vakbandsorganisatie om één lijn te trekken. Vooral waar het de 

verhouding tussen vakbeweging en communistische partijen betreft, zijn 

historisch de gevoeligheden groot gebleken. Moet zo'n partij zich daarom 

onthouden van kritiek en in elk geval van positieve voorstellen voor een al

ternatief beleid? Of moet juist de voorkeur worden gegeven aan een open

lijke positiebepaling in een publiekorgaan boven een procedure dievia per

soonlijke communicaties loopt en zich als binnenskamers uitgeoefende 

pressie aan het oog onttrekt? Kan een klassepartij zich wel onthouden van 

een permanente beoordeling en kritische dialoog over de problemen waar

voor de vakbeweging als eerste klasse-organisatie staat? 
Chiaromonte vindt duidelijk van niet. Als de vakbeweging gevaren bedrei

gen, dan is 'de toekomst van de Italiaanse democratie in gevaar' en hebben 

alle democratische krachten, 'arbeiders èn intellectuelen', 'belang bij een 

overwinning van deze moeilijkheden. Daarom voelen wij- als PCI- de 

plicht om in het openbaar onze mening kenbaar te maken en een debat te 

openen over zulke voor de hele arbeidersbeweging belangrijke vraagstuk

ken. Geen enkele inmenging, derhalve, in zaken die ons niet zouden aan

gaan. De toekomstvan de vakbeweging is niet iets waaraan we ons kunnen 

of willen onttrekken.' 

Veel hangt natuurlijk af van de manierwaarop de discussie geopend en ge

voerd wordt. Het ontbrak in de Italiaanse pers niet aan stemmen, die zeiden 

dat de PCI uitwas op het herstel van oude 'transmissie-riemen'. De algeme

ne mening van de vakbondsbestuurders en onderzoekers die, volgend op 

Chiaromonte's artikel, wekelijks in Rinascita discussieerden, was dat deze 

wijze van publieke discussie van partijzijde aanvaardbaar is en op normale 

wijze de discussie binnen de vakbeweging kan bevorderen. 3 

Het standpunt van de kritiek 

In mijn bijdrage over het Amendola-debat wees ik reeds op zijn voluntaristi

sche benadering van het probleem van het corporatisme. Het blokkeren 

van een afglijdingsproces van de vakbeweging naar 'corporatieve' (wij 

zouden in dit verband spreken van 'categorale') posities, louter gericht op 
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de verdediging van het eigen groepsbelang, zou volgens Amendola pri

mair afhangen van de morele en poltieke moed van de leiding van de vak

beweging en bovenal van de communisten. Alleen daardoor zou de fatale 

keten van galopperende inflatie, verwilderde strijd van groepen onderling, 

ondemocratische en gewelddadige strijdmethodes en uiteindelijk zelfs 

links en rechts terrorisme kunnen worden doorbroken. 

In een beschouwing over Amendola in het PCI-dagblad Unità, naar aanlei

ding van diens plotselinge overlijden in juni van dit jaar, heeft U. Cerroni te

recht gewezen op de neiging van Amendol a het bewustzijn van anderen te 

beoordelen naar de moraal van de communistische voorman die hij zelf 

was. Geschoold in de illegaliteit en het verzettegen Mussolini, schuwde hij 

persoonlijke opofferingen niet en stelde in alles het belang van de strijd 

voor nationale eenheid en socialisme voorop. Aan deze moraal mat hij de 

arbeidersklasse. Deze moraal vindt inderdaad nog zijn uitgangspunt in het 

bewustzijn van de intellectueel en dat van de vakbekwame arbeider, die 

hun professionele arbeid nog weten te verbinden met de opbouw van een 

nieuwe maatschappij (dat wat Antonio Gramsci in 1919 de 'producenten

psychologie' noemde). Het kostte Amendola moeite te zien en te erkennen 

hoeveel er inmiddels óók in de arbeidersklassewas veranderd: in het begin 

van de jaren zestig toen een nieuwe, verjongde en relatief ongeschoolde ar

beidersmassa de fabrieken ging bevolken en zich geconfronteerd zag met 

een in toenemende mate vervreemdende, inhoudsloze arbeidstaak; en 

hoeveel te meer in de jaren zeventig als door de werkloosheid voor hon

derdduizenden jongeren, vrouwen enz. zelfs deze verbinding tussen ar

beid, actieve beïnvloeding van de eigen situatie en het opbouwen van een 

menswaardig bestaan, is verbroken. De crisis in de arbeidsmoraal tast ook 

een bepaald type van vertoog van de partij over de arbeidersklasse aan.• 

Bovendien verdwijnen in Amendola's benadering de specifieke posities, 

de eigen dialectiek, waarin partij en vakbeweging (en andere massabewe

gingen) staan. Het is opmerkelijk hoezeer hij deze posities vereenzelvigd in 

één en dezelfde zendingsrol: partij en vakbeweging hebben verzuimd met 

betrekking tot de ernst van de crisis aan de arbeiders 'de waarheid te zeg

gen'. Deze redenering maakt de vakbeweging echter, zowel onder kapita

listische als socialistische verhoudingen, tot de drager van een 'hogere 

waarheid'. 

In dit verband is de analyse die Bruno Trentin- hoofdbestuurder van de 

CGIL- van zijn meningsverschillen met Amendola gaf, verhelderend. 5 

Kijk, zegt Trentin, we verschillen niet van mening over het fundamentele 

doel dat ook de vakbeweging stelt, namelijk de verenigende functie die de 

strijd van de arbeiders in de huidigefasevan de crisis moet hebben. We zijn 

het oneens over de weg waarlangs, d.w.z. over 'de omvang van de veran

deringen die in de eerste twintig jaren na de oorlog zijn opgetreden in het 

hele arbeidersbestaan, in het arbeidersbewustzijn en in de Italiaanse maat-
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schappij zelf'. Daarmee zijn de termen van de strijd, het Noord-Zuid pro

bleem en dat van de economisch-sociale ontwikkeling van Italië voor de 
mensen veranderd. De strijd van de huidige 'massa-arbeider' voor een an

dere arbeidsorganisatie en voor vrijheid in de fabriek staat niet los van de 

werkgelegenheid waarvoor de vakbeweging vecht. Wat. waar en hoe pro

duceren?, die vragen zijn voor de mensen dichter bij elkaar gekomen, en 

het is de kunst van elk vakbondsbeleid deze vragen ook in het concrete han
delen van de vakbond bijeen te houden. 

Volgens Trentin betekent dat geenszins de terugkeer naar een bedrijfsge

wijs categoralisme met uitsluitende belangstelling voor het eigen tuintje. 

Het is veeleer 'een nieuwe etappe in de vorming van een politiek klassebe

wustzijn, van een algemenevisie op maatschappij en staat. Deze kan niet al

leen aan het opvoedingswerk van politiekevoorhoedes of aan de rol van de 

elites van hoog gekwalificeerde arbeiders en al helemaal niet exclusief aan 

het historisch geheugen van de beweging worden toevertrouwd.' Daarom, 

zo vervolgt hij, spitsten onze meningsverschillen zich niet alleen toe 'op de 

tactische waarde van het pluralisme binnen de arbeidersklasse en op de 

autonomie van de vakbeweging, d.w.z. op de mogelijkheid datzij een auto

nome voorvechtster zou worden van de ervaring van eenheid, die de arbei

dersbeweging langs deze weg had opgebouwd. In laatste instantie gingen 

onze controverses ook over de grenzen van het voluntarisme en van het 

verlichtingsdenken. Deze grenzen doemen daar op, waar Amendola de 

problemen die spontane bewegingen opwerpen voor de politieke en syn
dicale organisaties en hun interne democratie, negeert.' 

Chiaromonte's diagnose 

Bezien we nu Chiaromonte's kritiek op de vakbeweging, dan kunnen we 

zeggen dat zij door een zelfde inspiratie als die van Amendol a is bezield: het 

gevaar van corporatieve bewegingen, louter gericht op de hardnekkige 

verdediging van de eigen positie onder de werkende en georganiseerde ar

beiders. Maar vergeleken met Amendola's moreel-pedagogische benade

ring, is Chiaromonte's aanpak klinischer. Hij gaat uitvan een analysevan de 

logica achter corporatieve tendensen in een situatie van aanhoudende eco

nomische en maatschappelijke crisis. Hij accepteert een aantal verschui

vingen in de verhouding tussen vakbeweging en staat (of het partijensys

teem) als gegevenheden waarachter men niet meer terug kan gaan. 

Chiaromonte vertrekt vanuit de centrale stelling dat de strategie die de vak

beweging sinds het uitbreken van de crisis uitzette- de zg. 'strategie van 

EUR'6 -vooralsnog mislukt is waar het ging om 'investeringen, werkgele

genheid en een nieuwe politiek voor het Mezzogiorno'. 7 Deze strategie leg

de, uitgaandevan handhaving van de koopkracht, de nadruk op 'offers' van 

de werkenden, vooral in de industriële concentraties van Noord-Italië en bij 
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de overheid. Deze offers moesten worden gebracht door het opvoeren van 

produktiviteit en mobiliteit zonder de effecten daarvan door te rekenen in 
het loon. Op deze wijze zou er ruimte vrijkomen voor investeringen en 

werkgelegenheidsprojecten in het zuiden. Deze projecten zouden region

aal ~n sectoraal geprogrammeerd, per ondernemings-cao afgesproken en 

via informatie- en controlerechten door de basisorganen van de vakbewe

ging in de bedrijven gecontroleerd moeten worden. 

Als oorzaak van het falen van deze strategie wijst Chiaromonte, anders dan 

Amendola, niet de tegenwerking binnen de vakbeweging aan, maar 'het 

ontbreken van een democratische programmering en van een regering die 

in staat is een politiek van programmering te dragen en te ontwikkelen'. Het 

beslissende punt is volgens hem het uitblijven van een politiekvan nationa

le solidariteit van democratische krachten als gevolg van de weigering van 

de Democrazia Cristiana (DC) om de tweede partij van het land, de PCI, tot 

de regeringsmacht toe te laten en het staatsapparaat te hervormen (dat is 

de les van de periode 1976-'79, toen de PCI deel uitmaakte van de parlemen

taire meerderheid zonder in de regering te zitten). Zijn kritiek op de vakbe

weging komt er op neer, dat zij nog onvoldoende doordrongen is van het 

feit dat deze blokkade van het politieke systeem tevens conditionerend is 

voor het eigen optreden. Anders gezegd, de vakbeweging maakt zich -

ook voor haar eigen welzijn- onvoldoende druk om de eenheid en de co

alitievorming op het politieke vlak. Want, meent Chiaromonte, het uitblij

ven van een daadkrachtige en verenigde regering met deelname van de PCI 

heeft onder de massa geleid tot 'een verduistering van het thema van de 

hervormingen, een verlies aan vertrouwen in de mogelijkheid van veran

deringen en een terugglijden in sectorale en corporatieve posities'. 

Terugkeer naar het 'trade-unionisme'? 
De Italiaanse vakbeweging is gedurende het laatste decennium doorge

drongen tot de politiek, in een mate en met een coherentie die men tever

geefs in enig andere Westeuropese vakbond zal zoeken. Dit feit heeft op

nieuw een discussie over het 'vak' van de vakbeweging opgeroepen.8 Zij 

schuwt het gebruik van 'economische' actiemiddelen voor 'politieke' doel

einden niet. Dit komt o.a. naar voren in de regelmatig terugkerende alge

mene stakingen en massa-mobilisaties tegen het politieke terrorisme en 

voor het behoud van de democratische grondrechten. Zij stelt tevens de ei

sen naar hervorming van de staatsapparaten (onderwijs, gezondheids

zorg, media, enz.) en eist investeringscontroleen economische program

mering. In kringen van de ondernemers en de staat wordt dit steeds vaker 

voorgesteld als de 'anomalie' van de Italiaanse situatie. Van hun kantwordt 

gepleit voor een terugkeer naar 'normale' arbeidsverhoudingen, geba

seerd op een hernieuwde scheiding tussen 'economie' en 'staat', tussen de 

84 



activiteiten van de vakbeweging en die van de partijen. In ditteken staat het 

opvallende ideologisch offensiefvan de Confindustria, decentrale werkge
versorganisatie, voor het herstel van de 'vrijheid van hetondenemers-initi

atief' als voorwaarde voor economisch herstel. 

Dit offensief neemt in Italië de vorm aan van een pleidooi voor de 'normali

satie' van het anomale 'geval Italië' naar Noordeuropees model, geken

merkt door een geregeld spel van overleg en onderhandeling tussen werk

gevers en werknemers onder toeziend oog van de overheid.9 

De afwezigheid van de Italiaanse staat en haarjuridisch apparaat als regula

tor van de arbeidsverhoudingen wordt tegenover haar te groot geachte 

'aanwezigheid' in het economisch leven gesteld. 10 Het langdurig blokkeren 

van een weg van politieke hervormingen, heeft de Italiaanse vakbeweging 

sterker voor de vraag gesteld of zij zich niet bij haar 'eigen leest' moet hou

den en zich volledig op de actie voor loon- en arbeidsvoorwaardenverbete

ring moet concentreren. Zo'n nieuwesyndicaleaanzet draagt in Italië, gelet 

op de nooit gedoofde revolutionair-syndicalistische tradities, eerder het 

gevaar in zich van een radicalismetegen de partijen, dan van een invoeging 

in een sociaal-democratisch model van 'trade-unionisme'. 11 

In dit debat gaat het natuurlijk niet om een heuse scheiding van 'economie' 

en 'politiek'. Met de toenemende staatsbekostiging van private onderne

mingen en de objectief politieke rol die de vakbeweging is toegewezen als 

verzorgster van de consensus voor welke inkomenspolitiek dan ook, is dat 

stadium reeds in alle Westeuropese kapitalistische landen gepasseerdY 

Waar het in Italië om gaat, is dat de vakbeweging weigert deze politieke rol 

te vervullen als 'bijzit' van de partijen. Zij weigert haar arbeidsvoorwaar

denbeleid aan te passen aan politieke compromissen en hervormingen die 

zij vervolgens aan het partijensysteem delegeert. Ofpositiefgeformuleerd: 

zij eist zowel een politieke rol op, als autonomie. 13 

Bondgenotenpolitiek en 'offers' van de arbeidersklasse 

Voor Chiaromonte ligt het bijzondere van de Italiaanse verhoudingen in de 

omstandigheid dat de vakbeweging als representante van een in verhou

ding kleine industrie-arbeidersklasse een eenheids-en bondgenotenpoli

tiek naar andere sociale lagen moet voeren. 'In onze ogen is het -terwille 

v::m de nationale democratische ontwikkeling -absoluut noodzakelijk dat 

de Italiaanse arbeidersbeweging in een visie op dealgemene belangenvan 

het land verankerd blijft. Het is nodig datzij naar de verschillende categorie

ën van werkenden en niet alleen naar de arbeidersklasse die werk heeft 

kijkt, maar het vraagstuk van Zuid-Italië, van de vrouwen en de jongeren in 

haar strategie opneemt.' Het loslaten van zo'neenheids-en bondgenoten

politiekop het niveau van de vakbondsactie en een terugval in '!rade-union

istische' praktijken, zou naar zijn mening Italië steeds meer in het vaarwater 
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brengen van andere kapitalistische landen 'waarin het niet aan eveneens 

hevige en langdurige conflicten ontbreekt, maar waarin de vooruitzichten 

op democratische omvorming uiterst zwak zijn'. Zijn conclusie: 'Het vak 

van de vakbeweging moet een nationaal, democratisch en meridionaal 

(d.w.z. op de verheffing van Zuid-Italië gericht, J.V.) vak blijven!' 

De toetssteen vooreen dergelijke opstelling ligt in heteffectueren en benut

ten van het 'eerste deel' van de in 1979 afgesloten bedrijfstak-CAO's. Dat is 

het deel waarin, behalve koopkrachtgaranties, mobiliteits- en produktivi

teitsbevorderende maatregelen en afspraken over werkgelegenheid en 

herinvestering in het Zuiden, plus bijbehorende informatie- en controle

rechten voor de basisorganen van de vakbeweging zijn vastgelegd. 14 Nu 

ligt de zere plek juist bij het 'tweede deel': de aanvullende onderhandelin

gen per bedrijf. 'Staan we in de fabrieken voor een massale en wijdverbrei

de golf van looneisen?', vraagt Chiaromonte, om onmiddellijk het ant

woord van dePCitegeven: 'Wij, communisten, steken nietonderstoelen of 

banken dat een algemene (en 'gelijke') loonsverhoging niet alleen tegen de 

belangen van het land, maar ook tegen die van de arbeidersklasse zou zijn. 

We zouden te maken krijgen met een onstuitbare samenloopvan loonsver

hogingen en galopperende inflatie (tot en met devaluatie), en dat zou een 

dodelijke slag toebrengen aan de conceptie van vakbandspolitiek waar

over we eerder spraken en het zou gevaarlijk zijn voor het democratisch 

stelsel zelf. Maar- we herhalen het- het zou zelfs de arbeiders die werk 

bezitten niet baten. Onder andere zouden de onderlinge tegenstellingen 

tussen de arbeiders en tussen de arbeiders en beambten toenemen.' De 

hoofdoverweging is dus: het in de crisis handhaven van eenheid en bond

genootschappen rond de arbeidersklasse. 

Om deze reden stelt de PCI zich niet alleen teweertegen loonsverhogingen 

die verder gaan dan handhaving van de koopkracht. Zij neemt ook stelling 

tegen de sterke nivellering van verdiensten die sinds 1968/'69 heeft plaats

gevonden als effectvan de uniforme inschaling van arbeiders en beambten 

in de industrie (inquadramento unico)15 en de werking van het in Italië gel

dende systeem van automatische prijscompensatie (de scala mobile) 16 De 

relatietussen opleiding, vakbekwaamheid en beloning zou tezwakzijn. Een 

sterke en vooral automatische nivelleringstendens leidt ertoe dat beide on

derhandelingspartijen, dus ook de vakbeweging, de controle over de ont

wikkelingen op de arbeidsmarkt kwijtraken. De gevolgen daarvan zijn vol

gens de PCI dat de vakbeweging geen concreet en positief antwoord heeft 

op de enorme stijging van de jeugd- en vrouwenwerkloosheid, op de op

komst van het 'zwart werken' en de 'dubbele arbeid' en op de grote vlucht 

van de kleine bedrijfjes waar onder slechte en onderbetaalde voorwaarden 

wordt gewerkt. Hier ligt de voedingsbodem van campagnes die tegen de 

vakbeweging (de 'beschermde arbeidersklasse van het Noorden') gericht 

zijn. 
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Aan de andere kant registreert Chiarmonte onder beambten, technici e.d. 

'het gevaar van bewegingen die tegen de arbeiders en tegen de vakbewe

ging zijn'. Voor het heroveren van een bewuste controle van vakbondszijde 

over de arbeidsmarkt, loonstructuur en loondynamiek is volgens hem een 

soort van 'productivity bargaining' nodig: gekoppelde afspraken per be

drijfstak en onderneming over loonsverbeteringen, vakbekwaamheid, 

scholing, reorganisatie van het werk, kwaliteitsverbetering en produktivi

teitsstijging. In het ontbreken daarvan ligt zijns inziens een van de voor

naamste redenen voor het mislukken van de 'strategie van EUR' als vak

bondsstrategie. 

11. Terwille van de relevantie van een studie van de Italiaanse arbeidsverhou

dingen voor ons, zou ik de aandacht willen vestigen op twee hoofdpunten. 

Ten eerste, destelling dat de vakbeweging, op het puntwaarop ze in Italië is 

aangekomen, een bondgenotenpolitiek moet voeren. Anders gezegd, dat 

zij zo'n politiek niet langer aan de arbeiderspartijen kan delegeren, maarzelf 

een eigen bemiddeling tussen de vakbondsactie voor de directe belangen 

van de eigen leden en een over de eigen aanhang uitgaande 'algemene' ar

beidsvoorwaarden en hervormingspolitiek tot stand moet brengen. Om 

deze stelling op zijn waarde te kunnen beoordelen, moeten we op z'n minst 

ingaan op twee zaken, t.w. de relatieve macht van de vakbeweging en de 

verschuiving van de krachtsverhoudingen in de crisis. 

Ten tweede, het uit de voorgaande stelling voortvloeiende probleem, dat 

omgekeerd de arbeiderspartij(en) het doorzetten van zo'n bondgenoten

politiek niet kunnen overlaten of delegeren aan de vakbeweging en hun rol 

kunnen beperken tot het realiseren van de corresponderende politieke of 

regeringscompromissen. Zij moeten zelf, uitgaande van deze veranderde 

engeherdefinieerde rol van de vakbeweging, een eigen wijze van aanwe

zigheid en interventie onder de massa ontwikkelen. 

De macht van de vakbeweging 

De uitgangsstelling is gebaseerd op een inschatting van de macht van de 

Italiaanse vakbeweging, haar relatieve positie in het geheel van de Italiaan

se klassenverhoudingen, de ernstvan de economische crisis en hetgevaar 

van 'passieve revoluties' van andere sociale lagen en ondergeschikte klas

sen of zelfs van delen van de eigen aanhang tegen de vakbeweging. Zij wijst 

ook op de moeilijkheid om op de korte termijn, d.w.z. in de actualiteitvan de 

crisis, de belangen van deze klassen en lagen op te nemen zonder op de 

langere termijn het geduld en het mobilisatievermogen van de nu georga

niseerden te verspelen. Gaat men voorbij aan de allereerste premisse, de 

sterke machtspositie van de Italiaanse vakbeweging, dan zou men een op-
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pervlakkige parallel kunnen trekken tussen de Pel-voorstellen tot loonmati

ging en de hier te lande gehoorde pleidooien, bijvoorbeeld van het bestuur 
van de lndustriebond-FNV of de PvdA. Er zijn beslist parallellen, om te be

ginnen in de problemen waarvoor de vakbeweging in crisistijd staat (zoals 

de fractionering van en het controleverlies over de arbeidsmarkt). Maar het 

is van wezenlijk belang te letten op de verschillende machtspolitieke voor

waarden en benaderingen waarmee deze problemen worden tegemoet 

getreden. 

De macht van de vakbeweging zou men kunnen bepalen op grond van: 

1. de omvang van de groep die zij organiseert (ledental, organisatiegraad) en 

de positie van deze groep in de klassenstructuur; 

2. de mate van eenheid van deze groep (structurele positie op de arbeids

markt, politieke en ideologische eenheid); 

3. de machtsbronnen waarover wordt beschikt: 

in de eerste plaats het vermogen tot economische actie waarmee andere 

groepen voordelen worden verschaft, dan wel onthouden, dat behalve 

door de sociaal-economische positie ookwordt bepaald door de toeganke

lijkheid van deze bronnen (bijv. stakingsrecht, recht op organisatie, enz) en 

de controle over deze bronnen door de leden van de groep (bijv. interne 

vakbondsdemocratie); 

in de tweede plaats het vermogen tot politieke en ideologische legitimatie 

van deze actie dievia de participatie van anderegroepen in de resultaten er

van tot stand komt en vooral ook afhangt van de mate van ondermijning 

van de legitimiteit van de positie van de antagonistische groepen (waarbij 

o.a. de concrete toegang tot de media en het communicatiesysteem, als 

ook de relatie met partijen een rol spelen). 17 

Met een organisatiegraadvan ruim 50% (per 1-1-1977) neemt de Italiaanse 

vakbeweging een relatief sterke positie in. Dit percentage ligt ongeveer ge

lijk aan dat van de Engelse vakbeweging, maar aanzienlijk hoger dan de or

ganisatiegraad (inclusief categorale organisaties) in Nederland (39%). 

West-Duitsland (34%) of Frankrijk (25%). 18 

Veruit het grootste deel is georganiseerd in een van de drie vakcentrales. 

Tezamen tellen ze 8,2 miljoen leden waarvan: 

de Confederazione Generale ltaliana del Lavoro (CGIL): 4.316.117 (52%); de 

Conf. ltaliana dei Sindacati dei Lavoratori (CISL): 2.823.812 (34%); en de 

Unione ltaliana del Lavoro (UIL): 1.086.620 (13%) 19 

Van deze leden zijn 3,5 miljoen werkzaam in de industrie en bouwvak, 1 A 
miljoen in de landbouw, 750.000 in de dienstensector en 1,8 miljoen bij de 

overheid. Daarnaast zijn nog 1 miljoen gepensioneerden lid. De verdeling 

over de drie confederaties is tamelijk regelmatig, met een zeker overwicht 

vandeCGIL in de industrie en van de CISLinde landbouw en bij de over

heid. De UIL lijkt sterker de middenkaders aan te spreken. 20 
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We moeten deze gegevens afzetten tegen de in vergelijking met andere 1
1 

Westeuropese landen zeer eigenaardige klassenstructuur van Italië: de 
zeer omvangrijke middenklassen en -lagen, de relatief langzame achteruit-

gang van de landbouwbevolking en een omvangrijk sub-proletariaat. En-

kele saillante gegevens: 

a. Van de totale bevolking in 1971 van 54,5 miljoen zielen is slechts 18,8 

beroepsactief.21 Daarvan is ongeveer drie-kwart miljoen in loondienst; 

b. De verdeling van het percentage van de actieve beroepsbevolking werk

zaam in respectievelijk landbouw, industrie en diensten (publieken privaat) 

is in 1976: 15,3%-43,6%-41,1 %21 • Voor de loontrekkenden is deze verde

ling: 11,6%-61,6%-26,8%. 

Het agrarisch proletariaat telt 1,6 miljoen personen; in de industrie (inclu

sief bouw) werken 7,2 miljoen werknemers, waarvan 5,5 tot 6 miljoen tot 

het industrieproletariaat gerekend worden en de overigen tot de 

employees21 b; de metaalindustrie en de bouwvak zijn met 2,2 resp. 1 mil

joen werknemers de grootste bedrijfstakken. 

c. Velen werken in kleine bedrijven. Opmerkelijk is dat het aantal zeer kleine 

industriële vestigingen en het aantal daar werkzame werknemers vrijwel 

constant is gebleven in de laatste 20 jaar. In 1971 werkten 520.000 personen 

in 1 of 2 persoonsbedrijfjes (400.000 vestigingen), 400.000 personen in be

drijfjes tot 5 werknemers (11 0.000 vestigingen) en 300.000 personen in be

drijfjes tot 10 werknemers (42.000 vestigingen). Het percentage werkenden 

in bedrijven tot 10 personen liep van 1951 tot 1971 slechtsterug van 18,1 tot 

14,6; het percentage werknemers in bedrijven tussen de 10 en 100 werkne

mers steeg in deze periode zelfs van 26,1% tot 34,1 %. In bedrijven tussen 

100 en 500 werknemers bleef het constant op 25% en in bedrijven boven de 

500 werknemers daalde hetvan 31,0% tot 26, 1%. Als we nagaan dat in 1971 

nog bijna de helftvan alle werknemers in de industrie in bedrijven met min

der dan honderd werknemers werkt en het vergelijkbare percentage voor 

Frankrijk en West-Duitsland ongeveer40 en 20%was, springt de bijzondere 

structuur van de Italiaanse indsutrie er duidelijk uit. 21 ' 

d. Nog opvallender is de verdeling tussen Noord en Zuid. Volgens devolkstel

lingsgegevens van 1971 werkte in Noord-West-Italië (de driehoek Turijn

Genua-Milaan) 44,4% van de werknemers in de industrie. In Noord-Oost

Italië (Venetië-Ravenna) was dat 21 ,3%, in Centraal-Italië (Bologna-Rome) 

16,2% en in het Zuiden (plus de eilanden) 18, 1%. De splitsing tussen Noord 

en Zuid (inclusief centrum) komt bijzonderduidelijktot uiting in hetvolgen

de staatje: 21 d 
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beroepsbevel ki ng actiefin industrie werknemers 
in industrie 

noord 50,6% 58,9% 65,7% 

zuid/ 

centrum 49,4% 41,1% 34,3% 

Volgens de volkstellingsgegevens was van 1951 tot 1961 het aantal 'margi

nale arbeidsplaatsen' gestegen van 2 tot 2,3 miljoen (vooral voor rekening 

van de bouwsector) en in 1971 weer gedaald tot 1,7 miljoen. Recenter 

schattingen spreken van een toename van vooral het thuiswerk en een uit

breiding van de 'marginale arbeid' in de noordelijke en centrale regio's. Met 

inbegrip van de seizoen- en contractarbeid in de agrarische sector en de 

bouw, wordt het aantal personen dat werkt onder onderbetaalde en precai

re arbeidscondities in 1976 geschat op 3 tot 3,5 miljoen. 21
e 

Gelet op de duurzaam grote omvang van de landbouwsector en de uitge

breide middenklassen en -lagen, de verschillen tussen Noord- en Zuid-Ita

lië en het grote aantal kleine bedrijven, kunnen we concluderen dat de ster

kevakbondsorganisatievan de industrie-arbeiders op een smalle klasseba

sis berust en de vakbandsorganisatie als geheel met een grote verdeeld

heid in sociaal-economische positie blijft kampen. De ontwikkelingen in 

juist de laatste periode laten zien dat de verhoudingen tussen 'centrum' en 

'periferie' binnen de arbeidersklasse211 voor de Italiaanse vakbeweging een 

actueel probleem blijven. 

Het keerpunt van '68/'69 

Hand in hand met het industrialisatieproces van de jaren vijftig en zestig en 

de uitbreiding van de loonarbeid kalfde de betrekkelijk hoge organisatie

graad van 1945 gestaag af tot onder de 40% in 1967. De oplevende strijd in 

1968/'69, toen in Italië de sluipende mei (maggio stricciante) zijn vervolg 

kreeg in de hete herfst (autunno ca/do), betekende een keerpunt in de ont

wikkeling van de Italiaanse vakbeweging. 22 Deze jaren zijn beslissend ge

weest voor het proces van democratisering en ideologische en politieke 

eenheidvan de vakbeweging. De explosie van eisen en conflicten 23 in deze 

jaren en hun verwerking in nieuwe organisatievormen en actieprogram

ma's zijn een bewijs van de stelling dat 'er geen reële opbouw van de orga

nisatie zal plaatsvinden zonder ontwikkeling van de strijd, noch een duurza

me ontwikkeling van de strijd zonder opbouw van de organisatie'. 24 

De doorbraak komt zonder twijfel van onderop: de veranderende samen

stelling van de arbeidersklasse brengt nieuwe factoren en eisen in de strijd. 

In de bedrijven worden arbeiders-assemblées gevormd, die verbazing-
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wekkend snel worden opgenomen als eenheidsbasisstructuren van de 1
1 

vakbonden in het bedrijf. Nadat liefst 14.000 aanklachten tegen actievoer-

ders zijn ingediend wordt op 20 mei 1970 aan de assemblea opera ia door 

het parlement een wettelijke basis gegeven. Het aangenomen 'Statuto dei 

Lavoratori' (Arbeidershandvest) bepaalt in art. 20 dat 'de arbeiders het 
recht (hebben) om in de produktie-afdeling waar ze werken gedurende en 

buiten de werktijd bijeen te komen'. 25 

Hiermee werd een in Europa uniek feit geschapen. 
Met deze assemblées werd nl. een geheel andere 'logica' van organisatie 

en actie geïntroduceerd als bijvoorbeeld in de opzet van de per vakbond 

verschillende bedrijfs(kader)-ledengroepen, zoals na 1962 in de Neder

landse metaalbonden (en eerderook in Italië) plaatsvond. Aan deze assem
blées namen georganiseerden en ongeorganiseerden deel met uiteenlo

pende posities in het bedrijf en verschillende politieke en ideologische 

oriëntaties. Door hun bestaan alleen al zijn zij een uitdaging aan het adres 

van de vakbandsorganisaties om tot grotere interne democratie en onder

linge eenheid te komen. 'De assemblée verscheen dus als plaats van duur

zame vereniging van ideologisch uiteenlopende of oppositionele strata en 

categorieën. Met andere woorden, zij werd de plaats van de ontwikkeling 

van het arbeidersbewustzijn, de plaats waar corporatieve houdingen wer

den doorbroken.' 26 

Het is van groot belang gebleken dat bij de legalisatie van de arbeiders-as

semblées geen beperkende bepalingen omtrent de aardvan de vakbands

activiteiten in het bedrijf werden opgenomen. Precies hierop bouwt de in 

het handvest niet voorziene gedelegeerden- en radenbeweging en hun 

nesteling in de onderhandelingsprocessen voort. 

De basisafgevaardigden (delegati di base) worden per 20-50 personeelsle

den door en uit homogene groepen per ploeg, produktielijn of afdeling (de

legati di squadra, di linea o di riparto) gekozen of aangewezen, ongeacht 

het feit of ze al dan niet vakbondslid zijnY Ze worden gewoonlijk om de 

twee of drie jaargekozen of aangewezen en zijn te allen tijde afzetbaar. Deze 

afgevaardigden vormen samen de fabrieksraad (consiglio di fabrica). Zij 

krijgen vanuit de vakbond- het eerst vanaf 1971 binnen de metaalbonden 

-tot taak om in nauw overleg met de assemblées de eisenprogramma's 

uit te werken, de leiding van de strijd en de onderhandelingen in het bedrijf 

op zich te nemen en daartoe uit hun midden uitvoerende en coördinerende 

organen te vormen. Als consequentie daarvan ontbinden de metaalbon

den als eersten hun eigen vakbandsafdelingen in het bedrijf. 

De snelle verbreiding van de fabrieksraden en gedelegeerden blijkt uit de 

cijfers die de drie vakcentrales in 1977 bekend maakten :28 
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aantal aantal 

fabrieksraden gedelegeerden betrokken werkn. 

1972 9.813 97.161 2.567.000 

1974 (schatting) 16.000 150.000 4.000.000 

1977 32.021 206.336 5.188.818 

Vooral in de metaal-, textiel-, chemische- en voedingsindustrie is de fa

brieksraad een permanent verschijnsel; op grote moeilijkheden, ook bin

nen de bondsorganisaties, stuit men nog bij de overheid en in de land

bouw. Hoewel het houden vanassembléesen het kiezen van afgevaardig

den is toegestaan in bedrijven vanaf 14 werknemers, zijn de problemen in 

de - in Italië zeer omvangrijke - sector van kleine bedrijven nog zeer 

groot. Het profiel dat de metaalbonden in 1972 opstelden zal nog steeds wel 

iets van een algemenetendens verraden: men komt defabrieksraad vooral 

tegen in het geïndustrialiseerde Noorden, in bedrijven boven de 200 werk

nemers, waar ongeschoolde handarbeiders oververtegenwoordigd zijn, 

voor en na de 'hete herfst' de meeste conflicten ontstonden en de eenheid 
van de vakorganisaties groot is.29 

Democratisering van het onderhandelingsproces 

De belangrijkste factor bij de continuïteit en verbreiding van de fabrieksra

den, lijkt de bevoegdheidtot onderhandelen met de directies te zijn. In Italië 

bestond, net als in ons land, tot vrij lang na de oorlog een stelsel van cen

traal geleide loonpolitiek, waarin de feitelijke onderhandelingsbevoegdhe

den naar de toppen van de bonden en van de bonden naar de centrales 

verschoven. 30 Reeds in de jaren vijftig barste het stelsel uit zijn voegen. 

Voor de eerste keer sinds de vernieuwing van de bedrijfstak-CAO's in 1962/ 

'63 vond een zekere differentiatie en decentralisatie naar bedrijfstak en on

derneming plaats, waarop de bandsorganisaties binnen het bedrijf maar 

matig waren voorbereid. Ook in deze periode werden de contracten afge

sloten en sprongen niet zelden de 'commissione interne' (vergelijkbaar 

met de vroegere personeelskernen in Nederland) in het gat. Met de komst 

van de assembléesen de fabrieksraden verdwenen ook deze' commissi

ene interne' en ontstond de situatievan één kanaal van vakbandsvertegen

woordiging en belangenbehartiging in het bedrijf. 

G. Guigni stelt dat de ontwikkelingen in 1968/'69 tot een decentralisatie- en 

democratiseringsproces van zowel vakbandsorganisatie als onderhande

lingsprocessen hebben geleid. Zowel in de landelijke bedrijfstaksgewijze 

onderhandelingen als in de onderhandelingen per bedrijfis ditterug te vin

den. 
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Aan de 3-jaarlijkse bedrijfstakakkoorden gaateen langefasevan voorberei- 11 

ding, discussie, actie en onderhandelen vooraf. Uitgaandevan de discussie 
en voorstellen in de assembléesen fabrieksraden, ontwikkelt het bestuur 

van een vakbond, meestal in federatieverband, een eisenpakket. Dit gaat 

dan weer voor amendering naar de basis. Een uiteindelijke synthese door 

het bondsbestuur wordt geratificeerd door de assemblées. Men gaat dus 

naar de onderhandelingstafel met een lange fase van discussie en pressie 

achter zich. De lange onderhandelingsfase zelf wordt begeleid door een 

grote variëteit aan acties in de bedrijven, stakingen, manifestaties, 'sit-ins' 

bij het gebouw waar de onderhandelingen plaatsvinden, enz. 31 

Is er een akkoord bereikt, dan beginnen de discussies over de goedkeuring 

en toepassing ervan op het niveau van elke afzonderlijke onderneming. 

Ten aanzien van de doorzichtigheid en de openheid van het onderhande

lingsproces spreekt Guigni over een 'volledig nieuw model van industriële 

verhoudingen ten opzichte van dat wat kenmerkend was voor de beide 

voorafgaande decennia'. 32 Er is op het niveau van de onderneming of de af

zonderlijke afdeling sprake van een situatie van permanente onderhande

lingen; de akkoorden die er het resultaat van zijn worden zelden aange

meld, zodat nauwkeurige gegevens ontbreken. Voor de tot stand koming 

van dit 'open' en 'informele' systeem van arbeidsverhoudingen is naast de 

erkenning van de arbeidersafgevaardigden in het bedrijfook het ontbreken 

van een stakingswetgeving van belang. Staken is volgens art. 40van de Ita

liaanse grondwet als individueel rechtvan de werknemer erkend, sinds een 

uitspraak van de rechter in 1974 geldt dat ookvoor politieke en solidariteits

stakingen. De controle over het gebruikvan ditwapen ligt bij de stakers zelf, 

ook al omdat de bonden, met uitzondering van de UIL, in het algemeen 

geen stakingskassen aanhouden. Men beschouwt dat in de Italiaanse vak

beweging eerder als een voordeel dan als een zwakte. 

De beweging voor vakbandseenheid 
De opleving van de strijd in 1968/'69 versnelde het proces naar politieke en 

ideologische eenwording. Aan het streven naar politieke en ideologische 

vereniging liggen ten grondslag zowel de veranderde samenstelling en 

hergroepering van de arbeiders per bedrijf als de thematisering van eisen 

die het dagelijks leven in en direct buiten de fabriek stelt. In veel sterkere 

mate als de federatievorming in de Nederlandse vakbeweging, is dit in Ita

lië een proces datzijn basis in het bedrijf heeft. Heroriëntaties in de besturen 

van de vakbeweging, in het bijzonder verschuivingen in het katholieke en 

marxistische denken over arbeid en vakbeweging hand in hand met het 

losserworden van de bandentussen CGILen PCI, resp. CISLen DC, hebben 

dit proces bevorderd. 33 

Aanvankelijk bestond in Italië, als uitwerking van het brede verzet tegen 
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Mussolini en de Duitse bezettingsmacht, een eenheidsvakbeweging, de 

CGIL. Deze eenheidsvakbeweging bleek echter niet bestand tegen het kli
maat van de koude oorlog en internationale pressie. Interne tegenstellin

gen, vooral over het middel van de politieke staking, deden de rest. In 1947-

'48 ontstonden de huidige drie vakcentrales: deCGIL (communistisch, so

cialistisch en enkele linkse stromingen). de CISL (katholiek, maar sedert 

1966 sterk gedeconfessionaliseerd en met radicale stromingen) en de UIL 

(socialistisch, sociaal-democratisch en republikeins, met juist weer sterke 

anti-clericale sentimenten). Alle drie waren destijds sterk verbonden met 

de resp. politieke partijen die min of meer als stromingen (correnti) in de 

vakbeweging opereerden. In het proces naar eenheid komen dan ook de 

kwesties van autonomie ten opzichte van partijen, van onverenigbaarheid 

vanvakbonds-en partijfuncties en van evenredigheid van vertegenwoor

diging in besturen of garanties tegen overheersing en blokvorming door 

één partij centraal te staan. Tijdens de federatiecongressen van 1970 en 

1971 (Florence I, 11 en 111) werden deze drie hindernissen pijlsnel genomen 

en werd besloten tot een federatie van de drie vakcentrales- gerealiseerd 

per 3 juli 1972- als overgangsfase naar volledige eenheid. Vrijwel alle 

bonden zijn nu met elkaar gefedereerd, alleen de metaalbonden vormden 

-overigens al vóór 1972-één organisatie, deFederazione Lavoratori Me

talmeccanici (FLM). Verdere vooruitgang in organisatorisch opzicht is 

sindsdien uitgebleven. Op het gebied van acties en onderhandelingen 

werkt men steeds samen, al zijn er soms strubbelingen. 34 

De vakbeweging als politieke hervormingsmacht 

Een laatste kenmerk van de Italiaanse vakbeweging ligt in het ontwikkelen 

van eisen en acties, die het bestek van de arbeidsvoorwaarden en -verhou

dingen te buiten gaan en zich richten op huisvesting, gezondheid, tran

sport, onderwijs, enz. In de acties van '68/'69 kan men een dubbele bewe

ging in het eisenpakket waarnemen: aan de ene kanteen verdieping en arti

culatie van de belangenbehartiging m.b.t. alle facetten van het leven in de 

fabriek, aan de andere kant een vermaatschappelijking van de eisen, waar

in de problemen en contradicties die de moderne industriële produktie in 

de huidige maatschappij exporteert (verstedelijking, milieu, verkeer, on

derwijs ... ). worden gethematiseerd als strijdterreinen waarop de vakbewe

ging zich niet afzijdig kan houden. 35 Door de verbinding in de vakbondsactie 

zelf te leggen, wordt niet alleen de politieke autoriteit ter discussie gesteld, 

maar ook de scheiding tussen de werkgebieden van vakbeweging en poli
tieke partijen. 

Wat zijn de problemen bij de verbinding tussen verschillende eisen? Welke 

verbinding tussen de verschillende eisen-gebieden wordt in de Italiaanse 

vakbondbeweging gelegd? En metwelke methodenworden deze eisen na-
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gestreefd? 

Een van de problemen is, hoe in de bedrijven de duurzame mobilisatie
kracht en het uithoudingsvermogen kan worden opgebouwd die nodig zijn 

om politieke hervormingseisen buiten het bedrijf door te zetten. Welke 

weerstand wordt binnen het bedrijf geboden tegen de afkoopstrategie van 

de ondernemer? Hoe kan worden verhinderd dat de ondernemers aan hun 

adres gestelde eisen door verwijzen naar het politieke systeem? Hoe kan 

het uiteen vallen worden vermeden van de vakbandspolitiek in een prag

matische onderhandelingspraktijken een algemeen, globaliserenden zelfs 
'revolutionair' politiek vertoog waarmee men zich tot het ondernemers

dom, de regering of het 'publiek' richt?36 Of een scheiding tussen eisen 

m.b.t. arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die door de vakbonden 

en hun basisorganen in het bedrijf behandeld worden 'omdat ze dicht bij 

huis liggen', en algemene hervormingsverlangens die binnen de vakband

sorganisatie intern 'naar boven' naar de toppen van de centrales 'gedele

geerd' worden. 37 

Een ineffectieve tweedeling in de organisatie (afdelings- en bedrijfslijn) en 

in de actie (syndicaal en politiek) van de vakbeweging is hiervan het gevolg. 

Zo bezien zijn bijvoorbeeld het categorale syndicalisme van de Engelse 

shop stewards en de centralistische praktijk van de Nederlandse vakbewe

ging, waarin men vanuit één centrum op basis van macro-economische en 

macro-politieke overwegingen en met een paternalistisch solidariteitsap

pèl de basis probeert te sturen, keerzijden van dezelfde medaille. 

In Italië was deze gang van zaken kenmerkend voor de jaren vijftig en de 

eerste helft van de jaren zestig: de splitsing tussen de op solidariteit tussen 

de categorieën gerichte, maar centralistische en paternalistisch uitgevoer

de CGIL-politiek en de veel opportunistischer, maar niet zelden onder één 

hoedje met bepaalde ondernemersgroepen spelende bedrijfsacties van de 

CISL. De discussies die toen binnendeCGIL werden gevoerd over de vor

ming van vakbondsacties in de bedrijven (de zg. 'rappresentanze azienda/i 

sindacali') liepen steeds op een wezenlijk punt mank. Men zag de noodzaak 

dat de algemene vakbandspolitiek voor het verwerven van consensus on

der de arbeiders naar de fabriek moest worden teruggebracht, maar be

greep nog onvoldoende dat deze politiek juist uit de fabrieken moest ver

trekken. Eerst het ontstaan van een 'raden-vakbeweging' legde hiervoor de 

fundamenten. 

Daarbij is het van doorslaggevende betekenis geweest, dat men er in ge

slaagd is deze raden een eigen en onafhankelijke actie- en onderhande

lingsbevoegdheid te bieden en terzelfdertijd de steriele situatie van shop 

steward of actiecomité's naast of tegenover de vakbeweging te 

vermijden. 38 
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De confrontatie met de staat en de legitimiteitscrisis 

De genoemde kenmerken van hetsysteem van arbeidsverhoudingen in Ita
lië, zoals de volgorde van conflicten naar onderhandelingen, het open, in

formele en permanente karakter van deze onderhandelingen, en de inter

dependentie van onderhandelingsthema's, maken het mogelijk dit sys

teem te definiëren als een mechanisme van sociale veranderingen. 

Daarbij is van belang, hoe de vakbeweging de staat benadert of haar bij de

ze onderhandelingen betrekt. Ten eerste is opvallend, dat de vakbeweging 

niet de hulp of steun van de staat inroept, wanneer zij via conflicten of aan 
de onderhandelingstafel met de ondernemers onvoldoende resultaten 

boekt. Omgekeerd betekent dit ook dat de staat zich niet kan opwerpen als 

'arbiter' of 'spelbepaler' in de strijd tussen werknemers en werkgevers. 

Ten tweede is de Italiaanse vakbeweging er steeds op uit twee gescheiden 

onderhandelingsprocessen met de ondernemers en met de staat op touw 

te zetten. Over het algemeen vermijdt zij tripartiete vormen van overleg, en 

dus het gevaar dat staat en ondernemers zich achter elkaar verschuilen. 

Met beide zoekt men een 'face à face' -relatie. Met de ondernemers probeert 

men contracten afte sluiten met resultaten die a.h.w. 'direct mee naar huis 

genomen' kunnen worden. Met de staat opent men onderhandelingspro

cessen die tot een engagement van de staat, d.w.z. pressie van de staat op 

de ondernemers, leiden. 

Het kunnen ontstaan van een dergelijk systeem van arbeidsverhoudingen, 

wordt toegeschreven aan twee factoren. 39 

De eerstefactor ligt in de toegenomen onregeerbaarheid, sinds het midden 

van de jaren zestig, van Italië en de relatieve machteloosheid van het partij

wezen. In dit verband was de hand over hand toenemende politieke rol van 

de vakbeweging in zekere zin zelfs functioneel voor het politiek systeem, 

d.w.z. de vakbeweging functioneerde als vervangende politieke kracht. De 

tweede factor ligt in de zeer uitgebreide sector van 'staatsbedrijven' of be

drijven waarin de staat 'deelneemt' en de grote autonomie van deze sector 

ten opzichte van de staat als geheel. De vakbeweging heeft heellang tac

tisch gebruik kunnen maken van de verdeeldheid tussen de (semi-)publie

ke en de private sector en hun beider werkgeversorganisaties, respectieve
lijk de lntersind en de Confindustria. Via de eerste club dwong zij contrac

tuele verbeteringen af van de tweede, zonder de bemiddeling of hulp van 

de staat te hoeven inroepen. 

De betrekkelijke autonomie van de (semi-)publieke sector en de patronage

netwerken tussen deze sector en concurrerende fracties van het staats- en 

partij-apparaat van de DC, hebben tot nu toe verhinderd dat zij kon worden 

ingezet om restrictieve loon- en procedurevoorschriften uit te vaardigen 

voor de private industrie (zoals in Frankrijk met hetplan-Barre gebeurde of 

nu in Nederland de bedoeling lijkt te zijn achter de poging om het ambtena

renoverleg van trend-volgendtot trend-zettend te maken). 
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Op dit moment schijnen de ondernemers zich hechtergegroepeerd te heb

ben rond de Confindustria. De zeer lange en bittere strijd om de vernieu
wing van de metaal-CAO in 1978-'79 zou hieruit kunnen worden verklaard. 

De ondernemerstactiek bestond er in gebruik te maken van de verzwakte 

electorale positie van de PCI bij de verkiezingen vanjuni 1979, de onderhan

delingen te vertragen tot na de vorming van een nieuwe regering -wat in 

Italië gewoonlijk zeer lang duurt- en deze regering tot ingrijpen te dwin

gen. Desondanks wisten de bonden hen in juli 1979, voorervan een nieuwe 

regering sprake was, tot een akkoord te dwingen. Het lijkt er op dat de on
dernemers hun hand hadden overspeeld. Hun inzet was hoog - in de 

woorden van de algemeen secretaris van de FLM, Pio Galli- 'het herstel 

van een model vanvakbonds-en arbeidsverhoudingen, gebaseerd op de 

neo-liberale ideologie die de ondernemer een centrale functie toekent en 

onvermijdelijk zou hebben geleid tot de vernietiging van de huidige 

vakbondsstructu ren' .40 

Vanuit de ondernemers bezien is '68/'69 het begin geweest van een te ver 

doorgevoerde decentralisatie en verplaatsing van de vakbondsmacht naar 

de arbeiders in de bedrijven en wat daarmee aan twijfel aan de legitimiteit 

van het ondernemershandelen in gang is gezet. Op de huidige economi

sche crisis reageren de ondernemers daarom met de leuze: restauratievan 

het ondernemersgezag of economische stagnatie. Deze opstelling plaatst 

de vakbeweging voor het moeilijke probleem van het gebruik van haar 

ontegenzeggenlijk zeer grote macht. In het volgende gedeelte kom ik daar

op terug. 

De eerder genoemde criteria aanhoudend, kan de conclusie dat de Italiaan

se vakbeweging zich in de laatste tien jaren een zeer grote macht heeft ver

worven, moeilijk gewaagd worden genoemd. Vriend en vijand zijn het er 

over eens dat de Italiaanse werkende arbeidersklassetot de best bescherm

de van de westerse kapitalistische landen gerekend kan worden. Ondanks 

de in Italië zeer hard aankomende economische crisis heeft de Italiaanse 

vakbeweging tot op heden nog geen achteruitgang in koopkracht en le

vensvoorwaarden van de grote massa van de arbeiders hoeven toe te 

staan. 

Dit is de premissevan devakbondspolitiekevoorstellen van de PC I. Of zoals 

deze partij in haar 'Voorstellen voor een middellange termijn plan' zelf 

schrijft: 'In Italië kunnen de grondslagen van het oude mechanisme van 

economische expansie niet meerworden hersteld, ookomdatsinds '68/'69 

de krachtsverhoudingen zich positief ten gunste van de arbeidersklasse 

hebben veranderd. Een terugkeer naar het systeem van lage lonen en ex

clusieve macht van de ondernemers over zaken als de organisatie van werk 

en produktie, is uitgesloten.'41 

De bedreigingen waaraan deze in Italië opgebouwdevakbondsmacht in de 

jongste crisis blootstaat, en welke problemen dat van de strategie van vak-
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bond en partij( en) oproept, zijn de onderwerpen van een derde en laatste 

artikel over de Italiaanse vakbeweging. 

1. Zie J. Visser, 'Arbeidersstrijd, crisis en terrorisme', in: KOMMA, jg. 1980, no. 1, pp. 70-78. 
2. In: 'Rinascita', nummer van 22 februari 1980. 
3. Deze discussie werd in wekelijkse afleveringen van Rinascita gevoerd en duurde tot 25 

april1980. Er deden hoofdbestuurders en wetenschappelijke onderzoekers van alle drie 
de confederaties of vakcentrales mee. Ter afsluiting werd een 'rondetafelgesprek' geor
ganiseerd, waaraan behalve Chiaromonte en Barca (als directeur van Rinascita). de soci
alist Benvenuto (UIL). de christen-democraat Carniti (CISL) en de communist Lama (CGIL) 
participeerden. De drie laatstgenoemden zijn algemeen secretaris van hun respectieve 
organisaties. 

4. Uitgerekend bij FIAT bleek dat deze 'crisis in de arbeidsmoraal' onder de werkende arbei
ders wijdverbreid is en niet alleen een verschijnsel onder diegenen die uit het arbeidspro
ces gemarginaliseerd zijn. Zie hierover het onderzoek dat het sociaal-economische on
derzoeksinstituut van de PCI, het CESPE, in het najaar van 1979 bij FIAT-Turijn op basis 
van ruim 6000 enquêtes doorvoerde, A. Accornero, 'Le idee dell'operaio FIAT su lavoro, 
sindacato, politica', in: '11 Contemporaneo', bijlage bij Rinascita van 22-2-1980. 
Reeds in een eerdere fase, tijdens de industrialisatie- en rationalisatieprocessen aan het 
einde van de jaren vijftig, bleek dat de crisis van de professionele voorhoedes in de fabriek 
ook een crisis van de politieke voorhoedes van CGIL en PCI opriep. Zie ten aanzien daar
van: J. Visser, 'Van de kultuur naar de politiek. Italiaanse intellektuelen in de jaren zestig 
en zeventig', in: 'Te Elfder Ure', Nijmegen, najaar 1980. 
De laatste tijd is in Italië een omvangrijke literatuur verschenen over de verschuivende ar
beidsmoraal en de problemen die links daarmee heeft. Ik noem slechts de boeken van F. 
Battaglia, 'L'allergia allavoro', Rome 1980en A. Accornero, 'lllavoro come ideologia', Bo
logna 1980. De laatstgenoemde auteur, die hoofd van de afdeling sociaal onderzoek van 
het CESPE is, geeft een interessante aanvulling op het debat over de al dan niet ophef
baarheid van de vervreemding van de arbeid, waarover ik in KOMMA, no. 1 berichtte (zie 
p. 76). 
Garavini's positie biedt z.i. de meeste perspectieven: strijden voor de opheffing van de 
vervreemding in het heden, te beginnen bij de strijd vooreen humaner arbeidsorganisatie 
en tegen de marginalisering uit de arbeid, maar schiet nog tekort. 'We moeten inzien
schrijft Accornero -dat hettegenwoordig niet langer mogelijk is, het begrip arbeid en al
les wat daaraan vastzit gunstig voor te stellen, zonder het te ontbladeren met de kritiek 
op de lauweren die haar heldendaden onder de tegengestelde tekenen van kapitalisme 
en socialisme hebben vergezeld. Bovendien zal het voor de arbeidersbeweging moeilijk 
zijn initiatief terug te winnen en dichter onder de jongeren (vooral de werkenden onder 
hen) te komen, zonder opnieuw een politieke ratio te herstellen in die kritiek die het vul
gaire marxisme op dubbelzinninge wijze heeft vermengd met de Lofzang op de Arbeid in 
het algemeen.' (p. 205). 

5. B. Trentin, 'La novità del sindacato e la polemica sui corporatismi' in Rinascita van 13-6-
1980. 

6. Deze lijn was in de kiem reeds aanwezig in de contracten die de metaalvakbonden in 1973 
en 1976 afsloten. Als officiële lijn werd zij begin 1978 vastgelegd op het federatieve con
gres van de drie centrales in het Congresgebouw EUR in Rome. Zie: 'Atti della Assemblea 
nazianale dei Consigli generali e dei delegati', van deCGIL-CISL-UIL, Rome 13-14februari 
1978, in: 'Rassegna sindacale' jg. XXIV, no. 8. 

7. Met het Mezzogiorno worden de onderontwikkelde regio's van Zuid-Italië (onder Rome) 
en de beide eilanden Sardinië en Sicilië aangeduid. 

8. Chiaromonte's artikel heeft niettoevallig als titel: '11 mest i ere del sindacato', letterlijk: het 
vak van de vakbeweging. 

9. De discussie over de ontwikkeling van de Italiaanse arbeidsverhoudingen verloopt tus
sen tweetegengestelde hypothesen. De eerste, die vooral terug te vinden is in de publika
ties van de Italiaanse vakbeweging zelf en in de analyses van de PCI, ziet de Italiaanse ar
beidsverhoudingen als een origineel produkt van de Italiaanse klassenstructuur (de ver
houding arbeiders-boeren) en de Italiaanse vakbondscultuur. In deze benadering wordt 
vooral gekeken naar de aard van de conflicten en eisen en valt het accent op het vermogen 
van de Italiaanse vakbeweging om klasseverlangens in nationale eisen te formuleren. 
De tweede hypothese gaat er van uit dat de bovenstaande situatie tot het verleden be
hoort en Italië zich langzaam maar zeker aanpast aan de standaarden van de arbeidsver
houdingen in de meer geavanceerde kapitalistische landen van Noord-West-Europa. Hier 
wordt aansluiting gevonden bij de internationale systeemtheorie met betrekking tot ar-
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I 
beidsverhoudingen, zoals men die onder vele anderen vindt bij A. Flanders, Collectiva 11 

1 
Bargaining (1968) of in OECD-publikaties, zoals 'Collectiva Bargaining and Government 
Policies in ten OECD countries' (1979). en ligt de nadruk op vormen van overleg en onder-
handeling, die als maat van 'institutionalisering' van het klassenconflict worden be-
schouwd. 
Een kritiek op het schematische karakter van beide hypotheses en hun geringe interpre
tatieve en voorspellende waarde voor het in Italië gegroeide systeem van arbeidsverhou
dingen kan men vinden bij: A. Pizzorno, 'Fra azione di classe e sistemi corporativi; osser
vazione camparate sulle rappresentanze del lavoro nei paesi capitalistici avanzati', in 
'Problemi del movimento sindacale in ltalia 1943-1973' - Annali Feltrinelli XVI, Milaan 
1976, pp. 949-986. 
Voor de discussie over het 'geval Italië' en de these dat de sociale en politieke verhoudin
gen in Italië als gevolg van de diepere crisis van de na-oorlogse Verzorgingsstaat en de 
verdere interpenetratie van economie en politiek juist een 'voorlijk' en dus voor de ver
houdingen in andere Westeuropese landen 'voorspellend' karakter hebben, kan men te
recht bij: B. Trentin, 'Da sfruttati a produttori', Bari 1977 (gedeeltelijk in het Duits vertaald 
onder de titel: 'Arbeiterdemokratie', Hamburg, 1978) en P.lngrao, 'Masse e Potere', Rome 
1977, hoofdstuk 1 (in het Duits: 'Massenbewegung und politische Macht', Hamburg, 
1979). 

10. Voor de relatief grote sector van' staatsdeelneming in de industrie werd de basis gelegd 
tijdens het fascisme. E. Peggio ('La crisi economica italiana', Milaan 1976) schat op basis 
van gegevens van de nationale bank, dat het aandeel van de staat in de investeringen in 
de industrievan 1961 tot 1971 van 19%.op47%-en als men destaatsdeelnemingen inde 
chemische sector daarbij rekent-zelfs op 60% is gekomen (p. 73 e.v.). 

11. Een voor de ontwikkeling van het NW kenmerkende definitie van 'trade-unionisme' ont
wikkelde Henri Polak in zijn polemiek tegen de leider van het NW na de Eerste Wereld
oorlog, Roei Stenhuis. Stenhuis stond, tegen de achtergrond van de veranderde inter
nationale en economische verhoudingen, een meer politieke opstelling en zelfs een soort 
vereniging van sociaal-democratische partij en vakbeweging volgens het Engelse 'La
bour' -model voor. Polak was hier mordicus tegen: 'Bij terugkeer van meer normale staat
kundige en algemeenere economische verhoudingen, zal de rol, door de vakbeweging 
gespeeld in abnormale, vanzelf eene groote verandering moeten ondergaan, zal zij zich 
weder in hoofdzaak moeten bepalen tot bemoeiingen van zuiverindustriealen en beperkt 
economischen aard. Zij zal de meer bescheiden plaats van vóórden oorlog weder hebben 
in te nemen en daarmede zal haar invloed op het openbare leven zoo verkleind worden, 
dat het voeren van politieke actie buiten haar bereikzal komen te liggen.' DitschreefPolak 
in 1922 in zijn boekje 'De Vakbeweging', geciteerd inG. Harmsen & B. Reinalda, 'Voor de 
bevrijding van de arbeid', Nijmegen, 1975, p. 140. 
Polaks standpunt sloot een persoonlijke betrokkenheid bij partij-activiteiten geenszins 
uit, zijn eigen optreden in en voorde SOAPtoontdat aan. Evenmin impliceerdezijn opvat
ting neutraliteit t.a.v. het politieke of wetgevende gebeuren, maar de verhouding van de 
vakbeweging tot de (sociaal-democratische) partij werd onwrikbaar gesteld in termen 
van delegatie en het respecteren van de staat als 'algemene sfeer' waartegenover de vak
bond uitdrukking van een 'bijzonder belang' bleef. Ook in de huidige fase, waarin de vak
bondsactie of het uitblijven daarvan een uitgesproken politiek karakter bezit, zijn deze 
ideologische grenzen binnen bijv. de FNV nog volop aanwezig. 

12. Om ten aanzien van Italië, behalvedein noot 10 genoemde gegevens, nog een indicatie te 
geven. Volgens berekeningen van deCISL bedroegen in 1978de overdrachten aan onder
nemingen 11 miljard gulden. de overname van sociale premies ten lastevan ondernemin
gen bijna 5 miljard, de bijdrage aan afvloeiingsregelingen 1,5 miljard. 

13. Het bijzondere van de Italiaanse arbeidsverhoudingen zit hem veel minder in het onder
handelingssysteem of de wijze en mate waarin de staat daarbij betrokken is, als in het ge
lijktijdig opeisen, door de Italiaanse vakbeweging, van autonomie en politieke actie. 
Daaruit vloeit een andere verhouding voorttussen partijen en vakbeweging. In deze rich
ting concluderen de auteurs in de eerder geciteerde uitgave van de' Anna I i Feltrinelli', in 
het bijzonder de drie slotbeschouwingen van Pizzorno, Trentin en Tronti. 

14. In de metaal-CAO van juli '79 neemt dit bijv. de vorm aan van een soort 'arbeidsplaatsen
overeenkomsten'. In elke onderneming met meer dan 200 personeelsleden (was 350) 
moet de ondernemer de fabrieksraad twee maal per jaar informeren over de samenstel
ling van het personeel naar afdeling, kwalificatie, leeftijd en geslacht, over voorziene ont
wikkelingen, het wervingsbeleid en de voorkeursbehandeling voor jongeren, vrouwen 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Verderzijn daarin afspraken vastgelegd over de ver
vanging van het natuurlijk verloop door nieuwe arbeidsplaatsen in het Zuiden, aangevuld 
met uitbreiding en een programma van 80.000-150.000 arbeidsplaatsen.ln de vorige con
tractperiode werden circa 130.000 plaatsen gerealiseerd. 

15. De PCI had van meet af aan moeite met de tendens tot' gelijkmakerij'. Tegenover de these 
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16. 

17. 

18. 

19. 
20. 
21. 

21a. 

21b. 

21c. 

21d. 
21e. 

van de 'massa-arbeider', die deze tendens politiek en theoretisch leek te motiveren, hield 
zij vast aan het bevorderen van vakbekwaamheid in de arbeid.ln de praktische vakband
spolitiek sinds 1968/'69 dolf de PCI-Iijn op dit punt het onderspit. Een helder overzicht van 
de betekenis van de beweging voor 'inquadramento unica' in de opbouw van basisorga
nen van de vakbeweging in de bedrijven biedt de scriptie van I. Addens over haar onder
zoek, in 1976, bij Philips-Monza: 'Over de strategie van de Italiaanse vakbeweging', Am
sterdam (Soc.lnst.) 1978, hoofdstuk IV. 
De 'scala mobile' (letterlijk: geleidende loonschaal) is een driemaandelijkse aanpassing 
van de loonschalen aan de prijsontwikkeling. Als zodanig werd deze koopkrachtgarantie 
in 1975 via een centraal akkoord voor alle industriële sectoren veroverd. Sindsdien heeft 
een uitbreiding naar andere sectoren (diensten en handel, landbouw) plaatsgevonden. 
Vanaf 1981 zal het bij de overheid bestaande aanpassingssysteem op dezelfdewijze wor
den toegepast. 
De huidige methodiek heeft bij de hoge prijsinflatie, die in Italië al jarenlang zonder uitzon
dering met dubbele cijfers geschreven moet worden, een sterk nivellerend of afvlakkend 
effect. In 1979 waren volgens gegevens van het Italiaanse statistisch bureau ISTAT, be
werkt door het onderzoekscentrum IRES van de CGIL, 82% van de loensverbeteringen 
van beambten en 90% van de loonsverbeteringen van handarbeiders het gevolg van de 
aanpassingen via de 'scala mobile', in 1976 waren de resp. percentages nog 59% en 62%. 
De ruimte voor extra waardering van professionaliteit, opleiding en ervaring is dus sterk 
afgenomen. Zie: M. Dal Co, 'Anatomia della scala mobile', in Rinascita, 27-6-1980. De PCI 
verdedigt de 'scala mobile', die zwaar onder de vuurlinie van ondernemers en regering 
ligt, maar kritiseert een aantal effecten die voortvloeien uit haar excessief geachte toepas
sing, vooral in de overheidssector. 
Ik volg hier de moderne machtssociologische theorievorming; bijvoorbeeld van St. Lu
kes, 'Power: a radical view', Londen 1974 en R. Bierstedt, 'An analysis of social power' in 
idem, 'Power and Progress: essays in sociological theory', NV, 1974, pp. 210-241. Mij lijkt 
dat zij evenwel de dimensie van de interne toegang en controle over de machtsbronnen 
verwaarlozen. Hoe dan ook lijkt mij de in de vakbeweging zelf niet ongebruikelijke gelijk
stelling van vakbondsmacht en centrale beheersing van machtsmiddelen, die mogelijk 
beantwoordde aan de omstandigheden van de begindagen van het kapitalisme, thans 
verouderd. De omgekeerde benadering, waarin de vakbondsmacht wordt gemeten aan 
de decentralisatie van onderhandelingen en de inplanting in het bedrijf, is onder vak
bandssociologen niet ongebruikelijk, maar verliest weer andere dimensies uit het oog. 
Om soortgelijke redenen wijs ik de monocausale theorie van Clegg, die alle elementen 
van vakbondsmacht denkt te kunnen terugbrengen tot de omvang, reikwijdte en dicht
heid van het arbeidsvoorwaardenoverleg, af. Zie: H.A. Clegg, 'Trade Unionism underCol
lective Bargaining. A theory basedon comparisions of six countries', Oxford, 1976. 
Gegevens ontleend aan: 'Collectiva Bargaining and Government policies in ten OECD 
countries', t.a.p. Zie voor vergelijkende cijfers verder: G. Smid, W. Sprengeren J. Visser, 
'Vakbondswerk moet je leren', Amsterdam (Projektgroep Vormingswerk & Vakbewe
ging/SUA) 1979. 
Op basis van eigen opgaven per 1-1-1977, in: Rinascita, 3-6-1977. 
Bron: IST AT, jaarcijfers over 1979. 
De gegevens over 1971 zijn gebaseerd op de volkstelling van dat jaar, over 1976 op schat
tingen van het ISTAT. Voor de overigens nietgelijkluidende interpretaties van dezecijfers 
baseer ik me hoofdzakelijk op: P. Sylos-Labini, 'Saggi sulle classi sociali', Bari 1974; M. Pa
ei, 'Ciass structure in italian society', in: 'Archives europiennes du sociologie', XX (1979), 
pp. 40-55; en A. Accornero & F. Carmignani, 'La composizione della classe opera ia itali
ana', in: 'Critica marxista', XVI (1978/2), pp. 91-130. 
Maar het totale aantal personen dat, veelal in gezinsverband, in de landbouw werkt 
wordt veel hoger geschat. G. Triglia, 'Sviluppo, sottosvilluppo e classi sociali in ltalia', in: 
'Rassenga italiana di sociologia', XVII (1976), p. 249 e.v., komt tot een totaal van 4,5 mil
joen. Volges Paci, t.a.p., p. 41, moetdaar nog een 0,5tot 1,2 miljoen aan 'gasten' van agra
rische families, dubbele arbeid enz. bij opgeteld worden. 
Volgens berekening bij: P. Braghin, E. Mingioneen P. Trivellato, 'Per una analisi della 
struttura di classe nell' ltalia contemporanea', in: 'La critica sociologica', XVII (1974), p. 70 
e.v. Voor latere gegevens: A. Accornero & F. Carmignani, t.a.p., p. 128 e.v. 
Voor Frankrijk en de BRD zijn de gegevens ontleend aan 'Beiträge zum wissenschaftli
chen Sozialismus'. 
Overgenomen van Accornero & Carmignani, t.a.p., p. 101. 
Sylos-Labini schat het 'marginale' proletariaat op 2 miljoen in 1971; Barghin e.a. rekenen 
ook een groot aantal werknemers in de allerkleinste bedrijven mee en kwamen tot een to
taal van 3,2 miljoen in 1968; Op basis van een ruime steekproef kwam G. Fua, 'Occupazi
one e capacità produttive: la realtà italiana' (Bologna 1976), tot de conclusie dat de actieve 
beroepsbevolking bijna 4% boven de officiële !STAT-cijfers lag; volgens zijn berekening 
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I 
telde het 'marginale' of 'sub'-proletariaat 3,5 miljoen personen. 1 I 1 

21f. Accornero & Carmignani, t.a.p., p. 97. 
22. Voor overzichten over de recente periode buiten de Italiaanse taal verwijs ik naar: D. Al

bers, 'De sociale strijd in Italië', Nijmegen 1976; D. Grisani & H. Portelli, 'Les luttes ouvriè
res en ltalie (1960-1976)', Parijs 1976; C. Crough & A. Pizzorro, 'The Resurgence of class 
conflict in Western Europe since 1968', Londen 1978, vol.l., pp. 101-158; de regelmatige 
overzichten in het tijdschrift 'Beiträge zum wissenschaftlichen Sozialismus', Hamburg/ 
Berlijn; en het uitstekende boek vanG. Couffignal, 'Les syndicats italiens et la politique', 
Grenoble 1978. Een zeer beknopt overzicht van de Italiaanse arbeidsverhoudingen is ge
geven door B. J. van Lammeren, 'Informele betrekkingen tussen compromis en confron
tatie', in 'Economisch-Statistische Berichten', jg. 64, 1979, pp. 656-661. 

23. Zowel het aantal, de omvang als de duurvan de stakingen nam toe, zoals blijkt uit hetvol
gende overzichtvan het ISTAT: 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

aantal conflicten 

2,387 
2.658 
3.377 
3.788 
4.162 

betrokken werkn. 
(in miljoenen) 

1,877 
2,243 
4,862 
7,507 
3,722 

verloren arbeidsuren 
(in miljoenen) 

115,788 
68,548 
73,918 

302,597 
146,212 

24. G. Castoriades, 'Prolétariat et Organisation' ( 1959), opgenomen in idem, 'L' experience du 
mouvement ouvrier', deel2, Parijs 1974, pp. 123-187, gecit. p. 125-. 
De Italiaanse ervaringen laten tevens zien, dat zo'n strijdbeweging aan de 'basis' het voor 
haar continuïteit en voor de vertaling van haar eisen in vakbondsbeleid niet kan stellen 
zonder steunpunten in de 'top'.ln de Italiaanse vakbeweging was in de loop van de jaren 
zestig zo'n links centrum in de leiding van vooral de drie metaalbonden ontstaan, rond de 
toenmalige leiders van deze bonden: Trentin, Carniti en Benvenuto. Tussen deze uit de 
vernieuwingsstrijd binnen de vakbeweging zelf voortgekomen leiders en de 'partijgan
gers' in de toppen van de centrales bleek voor alle drie de richtingen van de Italiaanse vak
beweging (communisten, katholieken en socialisten) een relevantverschil te bestaan. Zie 
voor dit verschil tussen 'dirigeants politiques du syndicat' en 'dirigeant hommes de par
tis': G. Couffignal t.a.p., pp. 204-208. 

25. Het Handvest legt nog een reeks van andere grondrechten vast; ik noem: vrijheid van ver
eniging en vakbandsactiviteit in het bedrijf, verbod van' gele' bonden, recht van verkiezen 
van vertegenwoordigers, faciliteiten als 10 uur betaald verlof per werknemer per jaar en 8 
uur per maand voor vakbondsvertegenwoordigers, vergaderruimte, voorts het recht op 
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bijwonen. Het Handvest is tenslotte een minimumregeling en laat betere voorwaarden 
via de CAO's onverlet. Informatie ontleend aan: 'T. Treu, 'Sindacato e magistraturanei 
conflitti di lavoro: la politica dello statuto dei lavoratori', Bologna 1975. 

26. G. Couffignal, t.a.p., p. 177. 
27. In de literatuur over de Italiaanse radenbeweging heeft aanvankelijk een sterke tendens 

bestaan haar als een spontane en zelfs aan de bestaande vakbandsorganisaties vijandige 
beweging te interpreteren. Men baseerde zich daarbij met name op de talrijke conflictsi
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Uit het onderzoek van R. Aglieta, G. Bianchi en P. Merli-Brandini, 'I delegati opera i; ricerca 
su nuove forme di rappresentanze opera i', Rome 1970, vertaald onder de titel: 'Révoluti
on dans I' entreprise. Le mouvement des délégués ouvriers en ltalie', Parijs 1972, blijkt dat 
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de. Een overeenkomstig beeld komt te voorschijn uit het grote, op interviews gebaseerde 
onderzoek van de CISL: G. Censi e.a., 'Delegatie consigli di fabbrica in ltalia', Milaan 1974. 

28. Ontleend aan Rinascita, 3-6-1977. 
29. G.Couffignal, t.a.p., pp. 187-188. 
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'Movimento sindacale e contrattazione collettiva', Milaan 1974. Voor een kort en hand
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sation syndicale en ltalie', in: 'Sociologie du Travail', 1971/2, pp. 141-158. 

31. G. Guigni,'L' automne chaud syndical'. in: 'Sociologie du Travail', 1971/2, pp. 159-175. 
Zo werd in de lange fase die voorafging aan de vernieuwing van de metaal-CAO voor 1979 
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omgerekend per metaalarbeider 130 uur gestaakt, volgens opgave van de metaalbon
den. 

32. G. Guigni, 'I sindacati: dalia politica delle rifarme all' autunno rivendicativo', in: 'Politica 
del diritto', 111 (1972), no. 2, p. 178. 

33. Het Tweede Vaticaans Concilie en '1956' zijn vanuit dit punt bezien even ingrijpend. Zie 
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34. Zo is in 1978 de landarbeidersbond van de CISL onder druk van de DC uit hetfederatiever
band getreden en ontstond datzelfde jaar juist een federatie van bonden van overheids
personeel. 

35. De vermaatschappelijking en politisering van de eisen en de groeiende interdependentie 
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zie hierover: A. W.Jil. Teulings & J. Visser, 'De rationaliteit van het conflict: arbeidsver
houdingen in Frankrijk', in 'Economisch-Statistische Berichten', jg. 64, september 1980. 
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menhangen 'ontdekt' worden.'; J. Visser, 'Aktieve democratie in de vakbeweging en 
scholing & vorming', in 'Scholing & Vorming', Amsterdam (uitgave NVV/HPS) 10e jaar
gang 1980/3-4. 
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40. In Rinascita, 27-7-1979. 
41. PCI, 'Proposta di progetto a medio termine', Rome 1977, p. 17. 

102 



I 
................................................... ~I 

Repliek op D. Hellema, 'Democratie, geweld 
en legaliteit'" 

Hellema (in vervolg: H.) is er in zijn bijdrage in geslaagd 
een aantal centrale 'vooronderstellingen, knelpunten en 
consequenties' (44) van het debat over staat en demo
cratie te benoemen. In deze repliek willen we een aantal 
ambivalentiesin de theoretische en politieke positie van 
H. bekritiseren, de verschillen in posities verduidelijken 
en op deze wijze het debat ever staat en democratie 
voortzetten. 

Parlementaire democratie en burgerlijke staat 

H. geeft een korte maar correcte schets van twee verschillende benade

ringswijzen van de verhouding tussen parlementaire democratie en bur

gerlijke staat in de traditie van de communistische arbeidersbeweging. Ten 

eerste de, i.h.b. op Lenin gebaseerde, opvatting waarin parlementaire de

mocratie wordt gezien als 'een vorm, dan wel ontwikkelingsfase van de 

burgerlijke staat' (46); taak van de arbeidersbeweging is het 'vernietigen 

van de burgerlijke staat' (45) en haar vervanging door een proletarische 

staat. 

Ten tweede de bij H. door Carrillo gerepresenteerde, opvatting waarin par

lementaire democratie en burgerlijke staat 'onderscheiden' of 'uit elkaar 

getrokken' zijn (45, 46, e.v.) en waarbij de parlementaire democratie wordt 

beschouwd als één middel (naast andere) om de burgerlijke staat open te 

breken, haar klassekarakter te doorbreken e~ fundamenteel te democrati

seren. In de tweede opvatting wordtzowel analytisch als in de voorgestelde 

politieke stategie een onderscheid gemaakt tussen de parlementaire de

mocratie als een specifieke vorm van besluitvormingsprocedures en het 

klassekarakter van de staat. 1 

Tegenover deze laatste opvatting brengt H. naar voren dat ze leidt tot een 

'tegenstrijdige redenering' (46) en een 'wat al te gemakkelijke oplossing' 

(47) en dat zij niet in staat is de complexiteit van de theoretische en politiek

strategische problemen te vatten. 

Theoretisch gezien gaat het m.b.t. de verhouding tussen parlementaire de

mocratie en burgerlijke staat om de volgende problemen: 

1 e Zijn de juridische en politieke structuren ondanks het feit dat ze in een be-
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paalde maatschappijformatie en als resultaat van een specifieke constella

tie van klassen en klassenstrijd zijn ontstaan, hiervan feitelijk 'relatief onaf

hankelijk' (49,50) of zijn ze daartoe te reduceren? Minder algemeen gefor

muleerd gaat het om de vraag 'welke rechten en procedures naar vorm en 

inhoud onlosmakelijk met het kapitalisme en de burgerlijke staat verbon

den zijn, en welke daar op een of andere wijze bovenuitzouden kunnen stij

gen?' (47) 
2e Kunnen vormen en inhoud van de parlementair-democratische beslissin

gen en het klassekarakter van de staat 'op basis van de scheiding staat en 

democratie op een verhelderende wijze ... worden onderzocht?' (46) Of kan 

dit alleen op basis van een positie welke beide samensmelt in het dyna

misch geheel van de parlementair-democratische burgerlijke staat? (46.47) 

ad. 1: Over de eerste vraag is H. niet helemaal duidelijk. Aan de ene kant is hij ge

neigd de relatieve onafhankelijkheid van de juridische en politieke structu

ren te negeren en parlementaire democratie (of nog algemener en globali

serend: 'de rechtsorde' sans ph ra se) te zien als de 'formalisering van een 

klassenevenwicht onder kapitalistische verhoudingen' (49). 2 Tussen 'de' 

rechtsorde in de kapitalistische en socialistische maatschappijformatie lij

ken werelden te liggen en hun 'onafhankelijkheid' is er een op basis van 

steeds specifieke 'maatschappelijke evenwichten'. 
Aan de andere kant is voor H. de vraag niet zinloos naar de specifieke rech

ten en procedures die in kapitalistische en socialistische maatschappijfor

maties formeel identiek zijn, alhoewel ze hun betekenis kunnen veranderen 

(47) 
De werking van deze specifieke rechten en procedures onder andere maat

schappelijke verhoudingen blijft voor H. echter onduideijk en problema

tisch. Juist omdat het erom gaat deze vraag niet in hetvage te laten, lijkt het 

ons adequater uit te gaan van een positie die in eerste instantie een onder

scheid maakt tussen a) juridische en politieke vormen als zodanig,3 b) de in 

elke maatschappijformatie specifieke structurele en klassematige ont

staanscondities ervan en c) de betekenis die deze vormen voor de verschil

lende klassen hebben. De zin en betekenis van een 'formeel' democratiebe

grip is in eerste instantie, dat men zo nauwkeurig en gedetailleerd mogelijk 

de juridische en politieke vormen bepaalt (tegen het ideologiserend ge

bruik van alle mogelijke kanten). Op basis daarvan kan men de structurele 

correspondentie (maar ook en juist: de discrepantie) analyseren tussen ju

ridisch-politieke vormen enerzijds en economische en sociale klassen

structuren van een specifieke maatschappijformatie anderzijds. 

ad 2: Het gaat er niet om te blijven staan bij een analyse van de politieke en juri

dische vormen/structuren. Nog minder gaat het erom bij de analyse van 

een maatschappijformatie van deze vormen uit te gaan. Het probleem is 
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juist hoe men de samenhang kan analyseren tussen de economische struc

tuur, klassenstructuur van de maatschappij en de juridische en politieke 

vormen, vorm en inhoud van de staat. Daarom lijkt het adequater uit te 

gaan van een positie, die analytisch in staat is: 

a) juridisch geformaliseerde structuren als zodanig te analyseren en de vraag 

te beantwoorden waarin en in hoeverre de staat ook formeel klassestaat is; 

b) de informelemachts-en organisatiestructuren van de staat en hun samen

hang met de verschillende klassen (fracties) en organisaties te analyseren; 

c) de samenhang te laten zien tussen parlementair-democratische rechts

staat en de juridische codificatie en statelijke sanctionering van de kapitalis

tische produktieverhoudingen. Kort gezegd: de samenhang tussen (parle

mentair) democratische rechtsstaat en specifiek burgerlijke rechtsstaat. (In 

punt 2 werken we deze drie momenten iets verder uit.) 

Een dergelijke benadering is beter in staat om de burgerlijke staat niet op te 

vatten als een 'monolitisch' gehee1(47) en om zijn 'verschillende onderde

len/apparaten/instanties'(47) te analyseren. 'De' staat noch 'de' rechtsorde 

vormen een monolitisch geheel en alleen een normatieve staatsopvatting 

vat de staat slechts op als 'rechtsorde'. De differentiatie tussen 'parlemen

taire democratie' en 'burgerlijke staat' is een eerste, en als zodanig uiter

aard ontoereikende stap in de richting van een meer precieze, niet opper

vlakkig globale of agenten-theoretische bepaling van het klassekarakter 

van de burgerlijke staat in parlementair-democratische vormen. Het is ver

warrend de staat als geheel 'parlementair-democratisch' te noemen. Want 

daardoor lijkt het erop alsofhet klassekaraktervan de burgerlijke staatvoor

namelijk of zelfs uitsluitend is verankerd in de parlementair-democratische, 

juridische en politieke structuur. Op deze wijze is het 'paradoxale fenom

een' (47). of beter gezegd, de potentiële of actueletegenspraaktussen (par

lementaire) democratie en klasseheerschappij van de bourgeoisie moeilijk 

te verklaren. 

2. Klassekarakter van de burgerlijke staat in parlementair-democratische 

vormen 

a. Juridisch geformaliseerde structuren als zodanig 

De juridische vormen zelf zijn directe vormen van klasserecht/klassestaat 

zolang en voorzover de economisch beheerste klassen van politieke wils

vorming zijn uitgesloten of daarin worden benadeeld. Dat is het geval bij 

census- of klassenkiesrecht, onevenredige vertegenwoordiging, specifie

ke onevenredige kiesstelsels e.d. Na de verovering van het algemeen kies

recht e.d. is er daarom wel degelijk iets 'wezenlijks' veranderd aan het klas

sekarakter van de burgerlijke staat.(47) Het klassekarakter van de ontwik

kelde burgerlijke staat is namelijk in principe niet meer rechtsstreeks gefor-
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maliseerd; ze is daarom ook moeilijker zichtbaar en moet op een andere 

manier worden geanalyseerd. Op het niveau van de juridische vormen zelf 

kan men verder denken aan geïnstitutionaliseerde beperkingen die opge

sloten liggen in de verklaringen van trouw/loyaliteit aan de staat, de in 

rechtsnormen vastgelegde hiërarchisch-bureaucratische organisatie

structuren, de bijzondere rechtspositie van ambtenaren en het politierecht. 

b. Informelemachts-en organisatiestructuren 

Het klassekarakter van de vormen van parlementaire democratie die niet 

meer rechtsstreeks bepaalde klassen uitsluiten of benadelen, krijgt men 

precieser in het vizier door analyse van hun klasseselectieve werking. De 

beperkingen aan of uitsluiting van vormen van directe politieke democra

tie, de lange zittingsperiodes, vrije mandaten e.d. werken selectief voor de 

verschillende klassen en benadelen de werkende klassen structureel. Dit is 

één van de grondslagen van bureaucratisering van organisaties (partijen 

zowel als staat) en de daarmee gepaard gaande structurele bevoordeling 

van de heersende klasse(n). Er ontstaan informele kanalen van politieke 

machtsvorming: van lobbyisme tot hechte samenwerking tussen departe

menten en representanten/organisaties van heersende klassen. Er ontstaat 

tevens een specifieke competentieverdeling tussen lokale, regionale en na

tionale 'overheden': een vergaande centralisatie benadeelt de articulatie 

en doorzetting van belangen van werkende klassen. 

De klassenselectievewerkingen reproduceren zich in de intern-organisato

rische structuur van staatsafdelingen (hiërarchisch-bureaucratisch). Het 

systeem van kwalificatie-eisen reproduceert de klasseselectieve werking 

van het onderwijssysteem op het niveau van de staat. Zeer manifest wordt 

het klassekarakter bij het uitschakelen van opposanten, beroepsverboden 

e.d. 

Parlementair-democratische burgerlijke staten kennen dus zowel belang

rijke formele als structurele beperkingen van democratie. Alle genoemde 

momenten stellen grenzen aan de democratie. Zij zijn ingebed in een nor

matiefmodel van besluitvorming waarin de scheidingtussen wetgevende, 

uitvoerende en rechterlijke macht is vastgelegd. De feitelijke verhoudingen 

daarentegen laten een hoge machtsconcentratie toe bij de departementen 

over ministeries en parlement. 

c. Juridisch-politieke structuur en privé-eigendom 

Parlementair-democratische staten zijn burgerlijke staten zolang en voor

zover het privé-eigendom van de belangrijke produktiemiddelen feitelijken 

juridisch worden gegarandeerd, zolang burgerlijke partijen de meerder

heid in parlementen hebben en lof in staatzijn veranderingen van de feitelij

ke/juridische pesitie van de kapitalistenklasse te verhinderen. Zolang blijft 
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elke, hoe formeel democratisch ook georganiseerde staat een staat in de 

burgerlijke maatschappij: een burgerlijke staat. 

In deze- hier uitermate ruw geschetste- analyse wordt niet- zoals H. 

Carrillo verwijt- de suggestie gewekt 'dat de invloed van de arbeidersbe

weging in de eerste plaats in de parlementaire democratie tot uitdrukking 

komt en de greep van de bourgeoisie zich elders in de burgerlijke staat be

vind'(46). Dat neemt niet weg dat de arbeidersbeweging ondanks haar 

massa-organisaties over minder informele en rechtsstreekse kanalen en 
beïnvloedingsmogelijkheden beschikt dan de bourgeoisie en dat zij daar

om veel sterker is aangewezen op formeel geïnstitutionaliseerde besluit

vormingsprocedures. Dat neemt evenmin weg dat de structuur van de uit

voerende en rechterlijke macht (o.a. door haar recruteringsmechanismen) 

zorgen voor een duidelijke overrepresentatie/dominantie van ambtenaren 

die verbonden zijn aan burgerlijke politieke partijen/posities. Juist wan

neer men het reëele onderscheid tussen 'parlementaire democratie' en 

'burgerlijke staat' begripsmatig vasthoudt, is men erop attent dat de 'he

gemonie van de bourgeoisie' niet uitsluitend of voornamelijk bestaat uit 

meerderheden van politieke partijen in parlementen. Dat is ook precies de 

reden waarom een gerealiseerde meerderheid van arbeiderspartijen in het 

parlement als zodanig ook niet direct gelijk staat met een overwinning van 

de burgerljke hegemonie en het burgerlijk karakter van de staat. Hetfeit dat 

'zowel parlement als politie' deel uit maken van de burgerlijke staat is een 

evidentie. Maar dit is geen argument tegen een positie waarin juist de na

druk wordt gelegd op het feit dat de verschillende instellingen van de uit

voerende macht méér zijn dan slechts 'uitvoerende', aan regering en parle

ment verantwoording verschuldigende, verantwoordelijke instellingen. De 

instellingen van de uitvoerende macht zijn méér dan ze volgens een zuiver 

normatieve staatsopvatting zijn, en ook méér dan ze juridisch in een parle

mentaire democratie behoren te zijn. 

Het burgerlijke karakter van deze staat is niet primair gelegen in haar gefor

maliseerde parlementair-democratische structuren. Bovendien is het 'par

lement' uiteraard niet identiek met parlementair-democratische structuren 

(zie punt 4). De structuren en processen via welke in uitvoerende instellin

gen politieke (en niet parlementair-democratisch gelegitimeerde/gecon

troleerde) macht van 'de bourgeoisie' wordt geproduceerd en gereprodu

ceerd, moeten afzonderlijk worden geanalyseerd. De grondslag van de 

niet-democratisch gecontroleerde politieke macht van de uitvoerende in

stellingen is in elk geval niet primair gelegen in parlementair-democrati

sche structuurprincipes zoals volkssoevereiniteit, parlementaire verant

woordelijkheid van de regering, rechtmatigheid van bestuur e.d. Als dat het 

geval was, dan zou een van de basisproblemen van een democratische 

weg naar het socialisme al zijn opgelost. Een meerderheid van arbeiders-
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partijen resp. een socialistische regering zou automatisch ook de 'macht' 

over alle uitvoerende instellingen hebben. Dat bedoelt H. uiteraard niet (zie 

p. 49, vlg. hier punt4). Alleen wanneer men de parlementair-democratische 

structuren laat samenvallen met het klassenkarakter van de burgerlijke 

staat is dat een in het verlengde hiervan liggende logische consequentie. 

3. 'Burgerlijke, parlementair-democratische legaliteit'(49) 

Een groot nadeel van de conceptie van de 'parlementair-democratische 

staat als geheel' is, dat het op basis daarvan niet makkelijk is in theoretische 

analyse en politieke strategie te differentiëren tussen burgerlijke rechts

staat, parlementair-democratische rechtsstaat formele rechtsstaat (of: tus

sen burgerlijke, democratische en formele legaliteit). 'Het' recht of 'de be

staande recht.sorde'(49) verschijnt dan als een pot nat, als een min of meer 

rechtsstreekse uitdrukking en 'formalisering' van klassenevenwicht onder 

kapitalistische verhoudingen, zonder tegenspraken. Theoretisch betekent 

dit, dat H. zeervaag en onzorgvuldig omgaat met 'de burgerlijke rechten en 

vrijheden'(48). Mensenrechten (die traditioneel geformuleerd zijn als rech

ten van personen tegen de staat) worden simpelweg geïdentificeerd met 

burgerrechten (die juist andersom het recht van deelname aan wilsvor

ming van de staat uitdrukken). Alleen burgerrechten liggen echter 'juri

disch aan de parlementaire democratie ten grondslag'(48).4 

De formele/juridische scheiding tussen staat en maatschappij is een struc

turele garantie dat privé-belangen niet als privé-belangen tot staatsbelan

gen worden verheven. 

H. maakt van deze formele scheiding een' klooftussen staat en maatschap

pij'. lngrao- waarop H. zich beroept- argumenteert juist hier tegen op 

basis van een her-interpretatie van staatsburgerrechten en parlementair

democratische structuren. 

Ook in het socialisme zijn de belangen van de individuen en groepen niet 

identiek met 'algemene' belangen. Ook in het socialisme dient een proces 

van politieke syntetisering plaats te vinden, en wel-zoalsH.ook stelt- in 

democratische vormen. Ook in hetsocialisme kan men 'politieke' democra

tie niet reduceren tot 'sociale' democratie. 5 

Het is nogal verwarrend om het probleem van de verhouding tussen vor

men van directe en representatieve democratie (daar gaat het bij lngrao 

om) zonder meer te identificeren met de formele scheiding tussen staat en 

maatschappij. Niet de 'formele gelijkheid'(48) der staatsburgers is verant

woordelijk voor de 'klooftussen staat en maatschappij', maar o.a. de beper

king tot uitsluitend representatieve vormen van politieke democratie. Wij 

zijn toch niet voor afschaffing van de formele gelijkheid en vrijheid als 

basisprincipes van politieke besluitvormingsprocedures in het socialisme? 

H. neemt hierteweinig afstand van de doorons eerder bekritiseerde positie 
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in de communistische traditie: pre-occupatie met directe, sociale 

democratie. 6 Met lngrao e.v.a. pleiten wij juist voor een strategie die niet in 
de bekende val trapt van aan de ene kant slechts formele, politieke en bo

vendien nog slechts parlementaire democratie en aan de andere kant 

'werkelijke' directe en sociale democratie. Voor een strategie die rekening 

probeert te houden met de ervaringen van het fascisme, de lacunes van de 

twee grote stromingen in de politieke arbeidersbeweging en met de erva

ringen van hetstalinisme en de politieke structuurvan de socialistische lan

den (zie ook p.44 e.v.) is het van cruciaal belang zo precies mogelijk de juri

dische en institutionele garanties aan te geven die een verzelfstandiging 

van de staat in het socialisme en een vergaande verstatelijking van het 

maatschappelijke leven kunnen helpen voorkomen. Daarbij hoort ook een 

herinterpretatie en herwaardering van de in de communistische arbeiders

beweging vaak gedenuncieerde mensenrechten en van de kernbestandde

len van formele rechtsstatelijkheid. 7 

H. suggereert dat deze rechten en vrijheden uitdrukkingen zijn van- de in 

het socialisme op te heffen- scheiding tussen staat en maatschappij. 

Wanneer men niet wil dat de staat zich 'bemoeit' met de meningsvorming 

in de maatschappij en wanneer men van mening is dat iedereen ook in het 

socialisme moetkunnen zeggen wathij/zij wil(48)dan moetmen ookniet zo 

abstract 'de burgerlijke rechten en vrijheden' verbinden aan de kapitalisti

sche produktiewijze. 

Dit wordt ronduit verwarrend wanneer het gaat om de samenhang tussen 

burgerlijke en parlementair-democratische legaliteit. De heersende klas

sen en hun ideologische en politieke vertegenwoordigers hebben er alle 

belang bij ongenuanceerd en apologetisch te praten over'de' legaliteit, 'de' 

rechtsorde, 'law and order' zonder meer. Aanvallen op het privé-eigendom 

van de belangrijke produktiemiddelen (dus: op een van de kernbestandde

len van de burgerlijke legaliteit, die voornamelijk is gecodificeerd in het pri

vaatrecht) lijken dan meteen en tegelijkertijd aanvallen op 'onze' vrijheid, 

op rechtszekerheid en rechtsbescherming überhaupt en leiden 'dus' tot 

chaos, anarchie, willekeur en 'onvrijheid'. (Een bloemlezing van rechts-bur

gerlijke reacties op het kra~en van speculatief leegstaandewoningen kan ie

dereen hiervan overtuigen). Wij kunnen niet inzien welke 'voordelen' de ar

beidersbeweging zou hebben bij een simpele omdraaiing van deze opvat

tingen, d.w.z. bij een aanvaarding van de theoretische en politieke vooron

dersteUingen met een negatief voorteken. Dit probleem doet zich concreet 

voor wanneer oppositionele bewegingen door rechts-burgerlijke aanval

len geprovoceerd, de leuze gaan voeren: 'Hun rechtsorde (die van Polak) is 

de onze niet'.8 

Elke strategie van een democratische weg naar en in het socialisme moet 

ervan uitgaan dat het op basis van het democratisch kerngehalte van een 

grondwet in een parlementair-democratische staat mogelijk is, het kernge-
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halte van de burgerlijke legaliteit te overwinnen met behoud van en door 

verdere ontwikkeling van de democratische legaliteit. Een van de princi

piële punten van de grondrechtspolitiek van socialisten en communisten 

dient dan ook te zijn de mogelijkheid van deze democratisch-legale trans

formatie te creëren, garanderen, waarborgen en uit te breiden. 'De' recht

sorde is een in zich zeer gedifferentieërd geheel, zij biedt mogelijkheden 

van een 'legale' verandering van 'de bestaande legaliteit' .9 

H. heeft gelijk dat de 'parlemtaire democratie en de parlementair-democra

tische legaliteit... een geweldmonopolie van de staat veronderstellen: 

daarmee wordt de staat geacht de (!)legaliteit tegen inbreuken te bescher

men'(49). Maar zijn vraag 'of een socialistische strategie die uitgaat van de 

parlementaire democratie en de burgerlijke, parlementair democratische 

legaliteit, dat geweldmonopolie erkent' is misleidend. Wanneer een soci

alistische strategie de 'burgerlijke legaliteit' zou erkennen, is ze niet socialis

tisch. Wanneer een socialistische beweging de parlementair-democratie

scha legaliteit erkent, legtzij zich nog niet neer bij de 'smalle marges' van de 

louter parlementaire democratie. Door deze erkenning blijftzij nietautoma

tisch berustend staan bij de tot nu toe bestaande vormen van democratie, 

en met name niet bij de beperking tot uitsluitend representatieve vormen 

van politieke democratie. 10 

H. laat burgerlijke en democratische legaliteit in elkaar overvloeien. 11 Dit 

leidt hem tot een vertekening van de 'historische ervaring', die juist leert dat 

'alle maatschappelijke krachten die zich tegen fundamentele veranderin

gen verzetten' niet zozeer een beroep doen 'op de parlementaire democra

tie' als wel op 'de burgerlijke rechtsorde' (49: zie het fascisme, national-so

cialisme, Chili). Als H. bedoelt dat in revolutionaire processen geprobeert 

wordt de socialistische beweging te beperken tot uitsluitend parlementaire 

vormen van democratie (zie: Rusland 1917, Duitsland 1918/19 e.a.) dan zou 

hij dát moeten zeggen. Dit hangt ons inziens samen met het feit dat H. niet 

ingaat op de verschillende vormen en terreinen van democratie en hun 

combinatie in een socialistische strategie. 

4. Democratie en repressie en de verhouding van de arbeidersbeweging 

t.o.v. het staatsmonopolie op legaal fysiek geweld 

H. heeft gelijk dat de klasseheerschappij van de bourgeoisie in laatste in

stantie is gebaseerd op geweld. 'Dat is in het algemeen( ... ) het geweld van 

de burgerlijke staat(48). Daarom is er geen enkele reden 'de "weerbaar

heid" van de bourgeoisie en van de burgerlijke staat te onderschatten'(49), 

het zou voor elke socialistische strategie een levensgevaarlijke illusie zijn. 

De grote conceptuele en strategische voordelen van het door H. bestreden 

onderscheid tussen parlementair-democratische structuren en burgerlijke 

staat bewijzen zich juist in de discussie over de houding van de arbeiders-

110 



beweging t.o.v. het staatsmonopolie op legaal fysiek geweld. Wanneer im

mers de burgerlijke staat alleen zou handelen volgens de normen van de 

formele en democratische rechtsstaat, dan zou een arbeidersbeweging die 

een democratische meerderheidsstrategie volgt niet veel problemen heb

ben om dat gewelds-monopolie te erkennen. Leger, politie e.d. zouden im

mers loyaal handelen als verantwoordelijke en controleerbare organen 

van een democratisch gekozen en afzetbare regering. Het probleem is juist, 

dat theoretische analyse en historische en actuele ervaring leren dat dit 

geenszins het geval is: de burgerlijke staat is meer en is iets anders dan de 

parlementair-democratische structuren (zie punt: 3) 

De vraag is dan ook of het klopt en wat precies bedoeld is met de stelling, 

dat de 'weerbaarheid van de bourgeoisie' in eerste instantie is geïnstituti

onaliseerd 'binnen het raam van de bestaande burgerlijke rechtsorde'(49). 

Behalve de zeer globale stelling dat bijv. de juridische garantie van het pri

vé-eigendom een 'bolwerk' van de bourgEoisie vormt, kan H. ook bedoe

len, dat de burgerlijke weerbaarheid in rechtsnormen zelf is geïnstitutiona

liseerd (zie boven). 

Ondanks noodzakelijke eisen van democratisering van de repressieve ap

paraten lost men het probleem daarmee inderdaad 'niet op'(49). Want 'bin

nen het raam' van deze rechtsnormen (en tegen deze normen in!) kunnen 

deze repressieve apparaten functioneren als geweldsapparaten van de 

heersende klasse(n). Illustratief hiervoor is de door H. zelf aangehaalde 

analyse van de ontwikkeling van de Weimar-Republiek door Rosenberg. 

Dat wetende dient men in de democratisch-socialistische arbeidersbewe

ging strategiën te ontwikkelen om contra-revolutionair en 'illegaal' geweld 

te voorkomen. 12 

Om dit strategisch probleem precieser te stellen en effectieve handelings

mogelijkheden te formuleren zou men de tot nu toe in de arbeidersbewe

ging gehanteerde strategieën moeten bestuderen. 

Daarbij zou men rekening moeten houden met de historische ervaring dat 

het tot nu toe bijna uitsluitend- afgezien van nationale bevrijdingsbewe

gingen- in en na verloren oorlogen lukte de (Jeweldsmachine te onttrek

ken aan de macht van de heersende klasse(n) (1871, Commune van Parijs, 

1917118 Russische revolutie, 1974 Portugese april). 

Om aanknopingspunten voor tegenstrategieën te vinden moeten de me

chanismes worden bestudeerd die ertoe leiden dat deze geweldsappara

ten tot bolwerken van de heersende klasse(n) gemaakt kunnen worden (so

ciale recrutering, privileges, organisatiestructuur, kastenmentaliteit e.d.). 

Hierbij is hetvan het grootste belang de ervaringen te verwerken van de be

staande tegen-tendenzen in de vorm van nieuwevakbonds-en democrati

sche initiatieven in leger, politie, justitie e.d. 

De discussie over 'aanvaarding' of niet-aanvaarding van het geweldsmon

opolie is in de vorm waarin H. ze stelt te abstract en op deze wijze onvrucht-

111 



c 
(]) 
+-' 
0 
c 

baar. Op deze wijze blijft men al te gemakkelijk steken in uitspraken over 

a. principiële normatieve aanvaarding in een democratische strategie van de 

'lange weg', waarin de socialistische revolutie niet meerwordtvoorgesteld 

als een zich in zeer korte tijd afspelend proces, als burgeroorlog, en 

b. tactische overwegingen in 'uitzonderingssituaties' over de vraag of oprich

ting van paramilitaire organisaties van de 'volksmassa', volksbewapening 

e.d. militair en politiek gezien opportuun is of niet (Vgl. discussies/ruzies in 

Unidad Populartussen MIR en PS/PC). 

Zeker is alleen: geen democratische strategie naar het socialisme kan een 

'vreedzame' zijn en heeft bovendien nauwelijks kans van slagen als het niet 
lukt de 'geweldsmachine' te ontrekken aan de machtvan de heersende klas

se(n). 

* De tussen haakjes vermelde cijfers verwijzen naar de paginering in Komma 1/1980 
1. Vgl. K. Anders/A. Benschop, De CPN en de democratische weg naar het socialisme. In: 

Komma 1/1980, p. 25/26. 
2. Vgl. ook p. 49, waar H. spreekt over een 'zekere zelfstandigheid' en onafhankelijkheid van 

de 'rechtsorde' in het socialisme. 
3. Een- precieser qua competenties, rechten e.d. te formuleren- parlement is een parle· 

ment, algemeen vrij, geheim enz. kiesrecht is algemeen, gelijk, geheim enz. kiesrecht. In 
het kapitalisme evengoed als in het socialisme. Ook al zijn de maatschappelijke voor· 
waarden en consequenties ervan verschillend en kan de concrete institutionalisering 
nogal uiteenlopen. 

4. H. spreekt helemaal niet over de derde categorie van grondrechten die in alle recente con
stituties zijn opgenomen: de sociale grondrechten, als rechtsaanspraken van individuen 
op overheidsvoorzieningen/zorg. 

5. Deze laatste stelling is door ons uitgewerkt in Komma 1/1980, p. 31. Vgl. verder het in dit 
nummer afgedrukte verslag van het debat over staat en democratie in het socalisme. 

6. Komma 1/1980, p. 26 e.v. 
7. Het gaat daarbij o.a. om garanties voor de door H. zelf opgeëiste' onafhankelijke rechtsor

de, die geen instrument is in handen van de politieke machthebbers'(50). 
8. Ook uitermate conservatieve staatsrechtstheoretici (C. Schmitt, E. Forsthoff e.a.) wisten 

precies te onderscheiden tussen burgerlijke legaliteit, formele legaliteit en (parlemen
tair)-demoratische legaliteit. Grof gezegd is dit onderscheid: 
burgerlijke legaliteit- 'de eigendomsrechten van de heersende klasse' die bij elke soci
alistische revolutie, in welke vormen dan ook, 'in het geding' zijn(40); 
formele legaliteit- kenmerken van een 'wet', 'scheiding van machten', 'rechtmatigheid 
van beheer' e.d. tot aan de basisprincipes van het straf- en strafprocesrecht toe; 
(parlementair)-democratïschelegaliteit -volkssoevereiniteit; daarbij staat centraal de 
grondwettelijk gegarandeerde mogelijkheid van 'legale', wettige verandering van alle 
wetten, behalve de kernprincipes van democratische legaliteit zelf. 

9. Hiermee is uiteraard nog geen preciese afbakening gemaakt tegenover 'parlementaristi
sche' en 'legalistische' misvattingen van de democratische weg naar het socialisme. 

10. Vgl.lngrao, en H. opp. 48. Hierin ligt het onderscheid tussen een de parlementair-demo· 
cratische legaliteit erkennende democratische weg naar het socialisme en een parlemen
taristische strategie. 

11. Hoewel men op p. 49 een vermoeden ziet van de differentiatie tussen burgerlijke en de· 
mocratische legaliteit. 

12. In de discussiebijdragen in Komma 1/1980 is dit probleem alleen gesteld (p. 20, 30). Ook H. 
gaat niet verder dan een signalering van dit probleem. 
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Henk Manschot, 'Aithusser over het marxisme', SUN, 
Nijmegen 1980. 349 blz. f 29,-

Als je bij wilt blijven, mag je Manschots boek over Althusser niet missen. 

Althusserover het marxisme bevat een schat aan informatie over de Franse 

denker, die (terecht aften onrechte) in de huidige debatten over het marxis

me zo'n belangrijke plaats inneemt. Manschot presenteert zijn studie urt

drukkelijk als een 'verklarende rekonstruktie van Althussers marxisme', hij 

wil 'de opvattingen van Althu.sser zo bespreken dat blijkt hoe deze zijn op

gebouwd en op welke filosofiese grondslag zij berusten' (329). In deze in

tentieverklaring zitten twee problemen die naar mijn idee fundamenteel 

zijn voor dit boek. 

Het eerste probleem is de status van een studie die enerzijds niet meer pre

tendeert dan het reconstrueren van de theorieën van een denker, maar an

derzijds wel als zelfstandig wetenschappelijk onderzoek moet worden be

oordeeld, aangezien Henk Manschot op deze studie is gepromoveerd. Die 

dubbele status (samenvatting en proefschrift) brengteen spanning teweeg 

die het hele boek door voelbaar is. 

Het tweede probleem is de impliciete vooronderstelling dat het denken van 

Althusser zich als zodanig laat reconstrueren, met andere woorden: dat 

aan diens opvattingen een fundamentele coherentie en continuïteit ten 

grondslag ligt. Ik begrijp dat de meningen daarover verdeeld zijn. Man

schot geeft zelf al aan waar de schoen wringt: 'Een niet geringe moeilijk

heid was dat in de periode waarin het (proefschrift) werd geschreven Alt

husser zelf(. .. ) eerder ingenomen standpunten deelswijzigde deels verliet.' 

(328) Het onderzoeksobject bleef niet netjes onder de microscoop liggen, 

maar veranderde herhaaldelijk van positie. Dat is niet alleen een onder

zoekstechnisch probleem. Het is bekend datAithusservanaf 1967 een aan

tal ingrijpende veranderingen heeft aangebracht in zijn opvattingen, 

waardoor zijn positie ten opzichte van zijn vroegere werk (Pour Marxen Lire 

Ie Capita!) problematisch is geworden. Manschot behandelt deze overgang 

in hoofdstuk V. De vraag is nu in hoeverre er sprake is van een radicale 

breuk in het werk van Althusser. Kan men stellen, zoals Manschot dat doet 

dat 'de inhoudelijke analyses die hij (Aithusser) van de histories-materialis

tiese theorie had gegeven, overeind (blijven)', (164) ook na de zelfkritiek van 

de filosoof? Een dergelijke continuïteit wordt door onder meer Grahame 

Loek bestreden, in diens recensie van Manschots boek (Loek 1980).1k denk 

dat er wel degelijk argumenten aan te voeren zijn voor de opvatting dat de 
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continuïteit in Althussers denken veel groter is dan doorgaans wordt aan

genomen, maar het is in iedergeval duidelijkdat hiereen probleem ligt. Een 

expliciet antwoord ontbreekt bij Manschot 

Ik zal in deze bespreking mijn kritiekopA/thusseroverhetmarxismeformu

leren aan de hand van het eerste probleem: de spanning tussen het resu

merende en het wetenschappelijke karakter van het boek. 

Van proefschrift tot studieboek 

Enkele maanden nadat Manschot (in augustus 1979) was gepromoveerd 

gaf de SUN de ongewijzigde tekst van het proefschrift uit, 'om deze studie 

op korte termijn toegankelijk te maken'. (349) De vraag is of dat nu wel zo'n 

gelukkig besluit was. De publikatie lijkt nogal overhaast: hettypescript, dat 

in de SUN-uitgave fotografisch is gereproduceerd, bevat nog heel wat slor

digheden en inconsequenties. Niet bepaald een genot om te lezen. Een kri

tische eindredactie had dat kunnen verhelpen. Daarbij wil ik wel benadruk

ken dat het boek in zijn algemeenheid opvalt door helderheid: Manschot is 

erin geslaagd om de vaak duistere geschriften van Althusser te verwerken 

tot een systematisch geordend geheel en dat bovendien op een toeganke

lijke wijze te doen. Dat is en blijft zijn grote verdienste, al geeft hij beschei

den een deel van de eer aan zijn promotors Harmsen en Nauta. (329) 

Ik neem aan dat de SUN op grond van dietoegankelijkheid ook heeft beslo

ten het werk uit te geven. En zo beschikt het Nederlandse taalgebied dan 

over een uitvoerige en rijk gedocumenteerde weergavevan Althussers op

vattingen. Een opmerkelijke figuur, want het werk van de filosoofzelf is vrij

wel niet in het Nederlands vertaald. Daarmee loopt een studie als die van 

Manschot het risico als substituut te gaan fungeren: in plaats van Althusser 

lezen we in Nederland Manschot Toch kan het door zijn resumerende ka

rakter niet meer dan een inleiding in het denken van Althusser zijn, en het 

was beter geweest als de SUN-uitgave daar ook op gemikt had: minder 

breedvoerig, minder gedetailleerd, voorzien van een register. Vooral dat 

laatste vind i keen gemiste kans: veel mensen zullen heteen en anderwillen 

naslaan in dit boek, maar dat wordt ze niet gemakkelijk gemaakt. 

De nadelen van een reconstructie 

Is de studie van Manschot dus als inleiding niet geheel geslaagd, als 

proefschrift stelt het teleur omdat er van zelfstandig onderzoek, boven het 

reconstruerende niveau, eigenlijk geen sprake is. Weliswaar heeft Man

schot een breed onderzoeksterrein bestreken en systematiek aangebracht 

in een materie die tot nu toe alleen maar in ongeordende vorm toegankelijk 

was. Dat is geen geringe verdienste, maar daarmee is ook de beperking van 

dit onderzoek gegeven: Manschot volgt Althusser op de voet en ziet uit-

114 



drukkelijk af van het formuleren van eigen posities. De stellingen die bij het 

proefschrift horen (niet in de handelseditie opgenomen) maken dan ook 

een magere indruk, terwijl daartochjuist de onderzoeksresultaten, de nieu

we inzichten hadden moeten staan. 

De nadelen van de reconstruerende werkwijze wreken zich duidelijk in het 

boek: er is herhaaldelijk sprake van niveauverwarring (wie is er precies aan 

het woord: Manschot, Althusser, Marx, Spinoza ... ?) en bovendien worden 

alle onderwerpen die de revue passeren geïnterpreteerd in het lichtvan Alt

hussers theorieën. Nu mag dat laatste legitiem lijken, omdat Althusser nu 

eenmaal het object van onderzoek vormt. Dat betekent echter per se niet. 

dat het oordeel dat Althusser over zijn eigen theorie geeft tot maatstaf mag 

worden bij een wetenschappelijke beoordeling van die theorieën. Een der

gelijke procedure is niet alleen naïef, maar ook circulair. Toch is dit precies 

wat Manschot doet, zoals ik verderop zallaten zien. 

Als Manschot dan ook stelt dat hij zijn eigen oordeel heeft opgeschort om 

binnen het denkkadervan Althusserte blijven en zo diens opvattingen te re

construeren, dan heb ik daar enige vraagtekens bij. Het maakt veel meer de 

indruk dat hij het, door de bank genomen, met Althusser wel eens is. In dat 

geval is zijn terughoudendheid niet een methodisch principe, maar een po

sitiekeuze die duidelijke risico's met zich meebrengt. Natuurlijk staat dele

gitimiteit van die keuze niet ter discussie; het gaat me om het risico dat door 

zo'n identificatie van onderzoeker en onderzoeksobject een aantal proble

men in de nevelen verdwijnen. Ik zal dit verduidelijken met vier voorbeel

den. 

De 'breuk' van Marx 

De vicieuze cirkel die ontstaat doordat het onderzoeksobject binnen zijn ei

gen denkkader wordt geïnterpreteerd wordt duidelijkzichtbaar op momen

ten dat Manschot zich even kritisch van Althusser distantieert. Zo wordt er

gens de vraag gesteld 'of de karakteristiek die Althusser van de (Ökon

omisch-philosophische) Manuskripte geeft, juist is' (236). Inzet van deze 

vraag is de opvatting dat Marx in 1844 nog geen marxist zou zijn geweest 

(324, n. 18), maar feuerbachiaan. Zou deze visie juist zijn, dan is daarmee 

een van de fundamenten van Althusserstheorieën gelegitimeerd, namelijk 

dat het historisch-materialisme tot stand komt door te breken met de hele 

voorgaande problematiek van Feuerbach, waarin de mens centraal staat. 

Wie zich vervolgens voorbereidt op een scherpe analyse van het bewijsma

terial pro en contra deze visie, komt bedrogen uit. Manschot resumeert 

eerst de interpretatie die de althusseriaan J. P. Osier heeft geleverd van 

Feuerbach, daarna de lezing van de Manuskripte zoals Jacques Rancière 

die gaf 'toen hij nog een trouwe leerling was van Althusser' (247), en ten

slotte laat hij Althusser nog eens zelf over de Manuskripte aan het woord. 
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Het hoeft niet te verbazen dat de conclusie Althussers interpretatie in het 

gelijk stelt (257-258). De vooronderstelling van de althusserianen, dat het 

historisch-materialisme ontstaat door een breuk met de voorgaande 'pro

blematiek', is namelijk nergens ter discussie gesteld. Dat de Manuskripte 

niet marxistisch zijn omdat daar nog niet met Feuerbach gebroken is, is in 

dit verband dan ook tautologisch en als bewijs zonder enige waarde. 

Zoals hier Feuerbach en de jonge Marx in de althusseriaanse interpretatie 

aan de lezer worden gepresenteerd gebeurt dat elders in het boek met Spi

noza, Hegel, Engels, Lenin, Freud, Bachelard. Een enkele keer waarschuwt 

Manschot voor de scheve beeldvorming die daaruit kan ontstaan (288, 

297), maar hij verbindt daar verder geen consequenties aan. Het gaat hem 

immers niet om die denkers, maar om Althusser. Hetzal echterduidelijkzijn 

dat een dergelijke reconstrutie, die afziet van kritisch en zelfstandig onder

zoek naar de denkers die Althusser diepgaand beïnvloed hebben, uiteinde

lijk bevangen blijft in diens denkkader. 

Manschot schijnt bijvoorbeeld niet te beseffen hoe sterk de filosofie van 

Spinoza doorwerkt in de opvattingen van Althusser. Hij keert zich tegen cri

tici als Perry Andersen die daar de nadruk op hebben gelegd (331, n. 15). 

Om echterSpinoza's invloed opwaardete kunnen schatten is meerdan een 

oppervlakkige kennis van deze filosoof nodig, en Manschot geeft daar wei

nig blijk van: hij springt nogal nonchalant met Spinoza om (bijvoorbeeld 

321, n. 4, waar Manschot beweert dat de Nagelate Schriften door Spinoza 

zelf in het Nederlands zijn geschreven, waar hij de titel verkeerd citeert, en 

bovendien over 'verbeelding' spreekt, terwijl hij 'inbeelding' bedoelt; dit 

soort fouten en slordigheden geven te denken). 

Structuralisme 

Een ander terrein waarop een gebrek aan kritische distantie Manschot par

ten speelt is de omstreden verwantschap van Althusser met het Franse 

structuralisme. Manschot vertelt dat hij aanvankelijk van plan was Althus

sers 'strukturalisme (te) vergelijken met dat van hedendaagse franse den

kers', maar dat de meester zelf hem dit in een gesprek afraadde (327). (Ove

rigens is de beschrijving van dat gesprek curieuze leesstof: het ademt hele

maal de sfeer van een ontmoeting tussen leerling en goeroe.) Welnu, Man

schot heeft zich stipt aan dit advies gehouden. De nieuwsgierige lezer, die 

hoopt in een studie van deze omvang en diepgang een beargumenteerde 

visie te vinden over de mogelijke kruisbestuiving van marxisme en structu

ralisme, moet zich tevreden stellen met de volgende zinsnede: 'de althus

seriaanse marxinterpretatie, ook wel, zij hetten onrechte, de strukturalistie

se marxinterpretatie genoemd' (68). 

Waarom deze kwalificatie onjuist zou zijn wordt niet nader verklaard; in 

plaats daarvan krijgen we een verwijzing naar een kort artikel van Man-
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schot in Wijsgerig perspectief(73, n. 1A). Ik vind dit ongelofelijk: Manschot 

presteert het om de meest afgekloven onderwerpen (onder andere de 'me

thode'-teksten van Marx) geduldig aan de niet-ingewijde lezer te verklaren, 

maar bij zo'n omstreden probleem als hetstructuralismevan Althusser laat 

hij het afweten. We moeten daarvoor te rade gaan bij een artikel van Man

schot zelf, geschreven in dezelfde periode als het proefschrift. 

Waarom is heterdan niet in verwerkt? 
Vanuit de meest uiteenlopende richtingen is tegen Althusser ingebracht 

dat hij een structuralistische positie inneemt. Dat de Franse filosoof deze 

kritiek afwijst kan geen argumentzijn om het probleem terzijde te schuiven. 

Vooralsnog beschouw ik de kritiek als niet weerlegd, en het proefschriftvan 

Manschot schiet hierzonder meer tekort. De lacune springt het meest in het 

oog in het eerste hoofdstuk, waar een schets wordt gegeven van het Franse 

marxisme in de jaren vijftig. Die schets is in historisch opzicht van belang, 

omdat hiermee het klimaat geschilderd wordt waartegen Althusser zich af

zet. Het is echter onjuist om daarbij alleen te kijken naar de negatieve be

paaldheid van Althussers optreden: minstens zo belangrijk is het optreden 

van structuralisten als Lévi-Straus en Lacan. Hun invloed is onmiskenbaar 

in zijn werk, maar Manschot zwijgt erover. 

Overlezen 
Een derde probleem waaruit Manschots bevangenheid in het althusseri

aanse patroon blijkt is de 'symptomale leeswijze' (91-95). In Lire Ie Capita/ 

ontwikkelt Althusser een methode van lezen, die de open plekken in een be

toog aan het licht moet brengen, om zo het nog niet ontwikkelde deel van 

een theorie bloot te leggen. Deze procedure is vergelijkbaar met het werk 

van de psychoanalyticus, die het onbewuste reconstrueert aan de hand van 

versprekingen van de patiënt. De versprekingen zijn symptomen van het 

onbewuste, en zo zijn inconsistente plekken in een betoog symptomen van 

een nog niet expliciet geformuleerde theorie. Manschot betitelt deze inter

preterende wijze van lezen in navolging van Althusser als 'de marxistiese 

leeswijze'. 
Wat hier marxistisch aan is wordt niet duidelijk, al pretendeert Althusser 

dat Marxzelfookzotewerkging (89). Wel wordtduidelijkdat we hier te ma

ken hebben met een van de meest zorgwekkende aspecten van het althus

serianisme: het gevaar van manipulatie met en verminking van teksten is 

met deze werkwijze natuurlijk levensgroot. Het is jammer dat de oorspron

kelijke omslag van de dissertatie niet gebruikt is voor de handelseditie: we 

zien daar een metershoog boek dat door een tiental figuren te lijfwordt ge

gaan met houweel, zaag, boor etc. Dit alles onder het motto 'Qu'est-ce que 
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lire?', ontleend aan Lire Ie Capita/. Een treffende uitbeelding van de symp

tomale leeswijze. 

Ook op dit onderdeel van Althussers theorieën is scherpe kritiek gekomen 

(bijvoorbeeld Timpanaro 1975: 194), maar Manschot neemt hier opnieuw 

Althussers eigen uiteenzettingen 'atfacevalue', zonderenige distantie: 'De 

resultaten van dit bewerkingsproces gaan uiteraard verder dan wat Marx 

zelf expliciet heeft gezegd. Maar het is niet illegitiem om dit (Aithussers ont

wikkeling van het ideologiebegrip)toch het ideologie-begripvan Marx'the

orie te noemen' (308). In feite dient de symptomale leeswijze als vrijbrief 

voor het naar believen hineininterpretieren van teksten. Althusser gaat 

daar zeer ver in. Hij waarschuwt zelfs tegen een letterlijke lezing van tek

sten, ci1c. zijns inziens altijd ideologisch is. Wie daarentegen, zoals hij zelf, 

oor heeft voor 'de onhoorbare stem van het ware betoog' is in staat om de 

ware bedoelingen van de auteur te verwoorden (Aithusser 1971: 183-84; 

mijn vertaling, PS). 

De resultaten zijn er dan ook naar. Door de 'Einleitung' die Marx in 1857 

schreefvoor 'Zur Kritik der politischen Ökonomie' aan deze behandeling te 

onderwerpen verkrijgt Althusser een wetenschapsopvatting die vervol

gens aan Marx wordt toegeschreven. Manschot volgt deze analyse op de 

voet (101-14). Het betreft hier een fundamenteel onderdeel van Althussers 

theorieën, des te belangrijkeromdat hij dit onderdeel nooit in zijn latere ont

wikkeling heeft herzien of herroepen. Kernstuk van de redenering is dat 

Marx een absoluut onderscheid zou maken tussen de' orde van het denken' 

en de 'orde van het werkelijke', tussen bewustzijn en zijn. Althusser keert 

zich hiermee scherp tegen een kennisopvatting die hij 'empiristisch' noemt 

en die de wereld als een open boek beschouwt, directtoegankelijk voor het 

bewustzijn. Nu is het bizarre dat een filosoof die zozeer gekant is tegen na

iet-empiristische opvattingen zijn eigen bewijsmateriaal volstrekt onkri

tisch benadert. De 'Einleitung', waarop hij zo zwaar leunt, is namelijk door 

Marx nooit gepubliceerd. Voor wie zich met tekstkritiek en tekstinterpreta

tie bezighoudt, stelt zich dan ook meteen de vraag: waarom niet? Wat is de 

status van deze tekst? Is hij bruikbaar bij een reconstructie van Marx' opvat

tingen, en zo ja, binnen welke grenzen? Niets van dit alles bij Althusser: 

voor hem is de 'Einleitung' zelfs de 'Discours de la méthode' van Marx 

(Manschot, 101 ). Manschot doet er nog wat schepjes bovenop: hij gebruikt 

de uitdrukkingen 'discours de la méthode' en 'de praktijk(!) van Marx' on

derzoek' in dit verband door elkaar (1 06-07), en verwisselt zelfs de 'Einlei

tung' met het we/gepubliceerde 'Vorwort' van 1859 (203). Het besefdat hier 

grote interpretatieproblemen liggen ontbreekt ten enenmale. 

Het fundamentele vraagstuk van de filosofie 

De voorgaande opmerkingen over de 'Einleitung' en Althussers versie 
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I 
daarvan brengen me op het vierde en laatste thema waaraan ik wil i I lustre- 1 

ren dat Manschots reconstructie de horizon van zijn onderzoeksobject niet 

kan overschrijden. Het betreft hier de meest principiële vraag: in hoeverre 

kunnen Althussers opvattingen als materialistisch worden aangemerkt? Ik 

kan deze kwestie in het bestek van deze bespreking alleen maar terloops 

aanstippen. Veel critici (bijvoorbeeld Thompson 1978: 205, of vanuit een 

heel andere optiek Bayertz en Vageier 1977) veroordelen Althussers denk-

trant als idealistisch. Een andereconclusie is naar mijn mening ook niet mo-

gelijk als je kijkt naar de kentheorie die hij in zijn commentaar op de 'Einlei-
tung' ontvouwt: de tegenstelling tussen materie en bewustzijn die volgens 

Lenin 'slechts binnen zeer beperkte grenzen een absolute betekenis' heeft 

(LW 14: 142; mijn vertaling, PS), wordt daar bevroren tot een massieve te

genstelling tussen twee 'ordes', het denken en de werkelijkheid. Althusser 

heeft zich hier in een klassieke dualistische positie gemanoeuvreerd: be

wustzijn en zijn staan tegenover elkaar, gescheiden door een gapende af-

grond. Wat Manschot in een ander verband opmerkt met betrekking tot de 

ideologie geldt ook hier al: 'Heel de afspiegelingsproblematiekwordtvoor-

goed en in de wortel afgesneden' (292). De winst is twijfelachtig. Omdat el-

ke bemiddeling tussen de twee ordes onmogelijk is geworden valt Althus-

ser terug op een rationalistische kennisopvatting: het object wordt a priori 

geconstrueerd in het ken proces. Dit proces wordt dan niet voltrokken door 

de individuele denker, maar door het 'historisch geconstitueerd systeem 

van een denkappa raat' (Aithusser 1971: 47; mijn vertaling, PS). Het objec-

tief idealisme dat hier wordt ontvouwd vertoont een meer dan oppervlakki-

ge gelijkenis met de structuralistische ideologie. Althusser slaagt er, alle 

zelfkritiek ten spijt, naar mijn idee niet in om deze positie in de loop van zijn 

ontwikkeling te overwinnen. 

De kwestie is nu even niet of de hier geschetste opvatting de juiste is, maar 

of Manschot als marxist de vraag naar het fundamentele karakter van Alt

hussers filosofie überhaupt stelt. Dat gebeurt niet. Uiteraard speelt het be

grippenpaar idealisme en materialisme door het hele boek heen een be

langrijke rol. Zo wordt Bachelards wetenschapsopvatting als 'een tamelijk 

idealistiese visie' gekritiseerd(62). Dat op grond van dezelfde argumenten 

een dergelijke kwalificatie ook opgaatvoor Althusserswetenschapsbegrip, 

zeker in het vroege werk, valt buiten het gezichtsveld van het boek. Hooguit 

wordt voorzichtig gesproken van een 'rationalistiese verabsolutering', 

waar Althusser zich later zelf ook van bewust werd( 122). Binnen het denken 

van Althusser krijgt het fundamentele vraagstuk van de filosofie trouwens 

een wonderlijke status: inzet van de strijd tussen materialisme en idealis

me zou steeds 'de verdediging( ... ) van de autonomie van de wetenschap

pelijke kennisverwerving' zijn (137). Nu is het Althusser niet ontgaan dat de 

felste verdedigers van die wetenschappelijke autonomie in het idealisti

sche kamp te vinden zijn (119). Een dergelijke formulering is dan ook een 
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verdere aanwijzing voor de idealistische tendens die deze filosofie ken

merkt. 

Besluit 

In hetvoorgaande heb ik geprobeerd te laten zien watvoor beperkingen het 

proefschrift van Manschot heeft door de identificatie van de auteur metzijn 

onderzoeksobject. Mijn conclusie is dat de hele onderneming, een recon

structie vanuit Althussers eigen denkkader, noodzakelijkerwijze tot een ze

kere bijziendheid leidt. De resumerende werkwijze stoot hier op duidelijke 

grenzen. Om die reden vind ik Althusser over het marxisme teleurstellen, 

ondanks de grote hoeveelheid informatie die het bevat. 

Manschot was aanvankelijk van plan om ook de critici van Althusser te be

handelen, maar heeft daarvan afgezien omdat alleen het weergeven daar

van al een apart boek zou worden (328). Dat is zeker een goed argument: 

het aantal publicaties over de Parijsefilosoof is niet meer bij te houden. Een 

volledige weergave en beantwoording van de kritiekzou dan ookonbegon

nen werk zijn. Mijn bedenkingen richten zich ook niet op het ontbreken van 

die rijstebrijberg, maar op de illusie dat een adequate reconstructie moge

lijk zou zijn zonder buiten het denkkader van Althusserte treden. 
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Coalitiepolitiek is geen nieuwe term in het taalgebruik 
van de socialistisch-communistische beweging. Het be
sef dat doorcoalitievorming de krachttegenovereen ge
meenschappelijke vijand versterkt wordt is minstens zo 
oud als de socialistische beweging zelf. Dit wordt ver
sterkt in een situatie waarin de bestendiging van de be
staande heerschappij- en uitbuitingsverhoudingen 
meer dan ooit lijkt af te hangen van het vermogen om 
door een crisisbeleid de krachten van verzet en verande
ring ge- en verdeeld te houden. De perspectieven van de 
sociale en politieke krachten die streven naar een funda
mentele verandering van de maatschappelijke verhou
dingen worden ook bepaald door hun vermogen om ge
richte coalities te vormen, om linkse eenheid te smeden. 
In de CPN staat sinds een aantal jaren het thema van de 
coalitievorming centraal. Het is een term waarmee zij 
haar eigen politieke strategie samenvattend probeert te 
denken, waarmee zij in verschillende acties, sociale be
wegingen verenigend en stimulerend wil optreden en 
ook andere politieke formaties tegemoet treedt in debat. 
Gijs Schreuders doet in zijn artikel een poging de hoofd
lijnen van deze coalitiepolitiek samen te vatten. Hij for
muleert de belangrijkste dimensies van de coalitiepoli
tieke opvattingen van de CPN en verbind deze met een 
schets van de actuele sociaal-economische en politiek
culturele ontwikkelingen in Nederland. Coalitiepolitiek 
moet zijns inziens aansluiten bij het bestaande bewust
zijn van de noodzaak nieuwe maatschappelijke verhou
dingen tot stand te brengen. Hoewel er volgens hem 
geen sprake is van een breed verankerd socialistisch be
wustzijn, is er wel een 'nieuw bewustzijn' ontstaan. Dat 
bewustzijn is anti-kapitalistisch en komt breed gespreid 
tot uiting in tal van sociale en politieke (deel)bewegin
gen. 
Wat ontbreekt is echter een reëel zichtbaar alternatief. 
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Dat politieke alternatief nu kan niet worden geboden 
door één enkele politieke (voorhoede-)organisatie, 
maar kan slechts het resultaat zijn van een samengaan 
van alle politieke formaties die strijden voor socialisti
sche of op z'n minst diepgaande maatschappelijke ver
anderingen. Coalitiepolitiek is hiervoor de adekwate po
litieke methode. 
Bij de uitwerking van het coalitiepolitieke concept wijst 
Schreuders op drie kernthema's. In de eerste plaats be
strijdt het idee dat coalitiepolitiek gereduceert kan wor
den tot louter partijpolitieke allianties. Strikt genomen 
wil coalitiepolitiek zeggen, een verbond of vereniging 
van twee of meer partijen tegen een gemeenschappelij
ke vijand. Maar het concept van coaltiepolitiek is geens
zins een eng partijpolitiek of tactisch concept. Schreu
ders legt de nadruk op de verschillende niveaus en vor
men van coalitiepolitiek. Anders gezegd, coalitiepolitiek 
is een samenvattende term voor het geheel van sociale 
en politiek-culturele allianties, van allianties tussen pro
gressieve partijen en sociale bewegingen in een nieuwe 
politieke formatie. Wanneer men coalitiepolitiek niet tot 
een sjabloon of cliché wil laten worden dat men overal 
op kan plakken, dan moet men haar inhoud geven, dat 
wil zeggen, uitwerken voorverschillende maatschappe
lijke terreinen en haar uiteenlopende vormen benoe
men. 
In de tweede plaats problematiseert Schreuders in het 
verband van de coalitiepolitiek het idee van de voorhoe
de rol van de communistische partij. Hij benadrukt de 
initiërende en verenigende rol van communisten, maar 
kritiseert de sectarische gedachte dat coalitievorming 
voor een socialistisch alternatief onder leiding van een/ 
de communistische partij plaats zou moeten vinden. 
In de derde plaats gaat hij in op de relatie tussen partij
(en) en sociale bewegingen. Hij kritiseert de instrumen
tele opvatting volgens welke sociale bewegingen geen 
eigen politieke effectiviteit wordt toegekend en hun 
autonomie slechts als partijpolitiek 'geleide' wordt er
kend. Wanneer men coalitiepolitiek nietwil beperken tot 
het samengaan van partijpolitieke formaties of willaten 
opsluiten binnen gegeven parlementaire verhoudin
gen, dan moet gewerkt worden aan het scheppen van 
nieuwe organische verhoudingen tussen partijen en 
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'oude' en 'nieuwe' sociale bewegingen. 
Dit laatste is tevens een van de kernpunten in hetvolgen
de artikel van Je/Ie Visser dat handelt over de Italiaanse 
situatie. In een vorig KOMMA-nummer analyseerde Vis
ser de wijze waarop de Italiaanse vakbeweging haar 
machtspositie in bedrijven en op nationaal niveau heeft 
uitgebouwd. In dit vervolgartikel gaat hij nader in op de 
wijze waarop zij haar macht benut. Hij laatzien wat de re
latie is tussen de strategie van het kapitaal en de strate
gie van de arbeiders- resp. vakbeweging. Zijn kernstel
ling is: een vakbeweging die zich in een crisissituatie be
perkt tot defensie faalt noodzakelijkerwijze. De gevaren 
van een louter defensieve opstelling van de vakbewe
ging analyseert hij vanuit de crisisstrategie van het kapi
taal. Crisis is z.i. een economische én politieke strategie 
van het kapitaal. Hij demonstreert dit met de opkomst 
van de zgn. 'onderwatereconomie'. De onderwatere
conomie creëert een zwarte/marginale arbeidsmarkt 
doordat de ondernemers door binnenlandse runaway
investeringen weten te ontvluchten aan de door de vak
beweging beschermde arbeidsmarkten. De arbeids
markt fragmenteert, beschermde en collectief georga n i
seerde arbeid wordt afgebroken en er ontstaat een 'legi
timiteitscrisis van de arbeid'. 
Deze ondernemersstrategie isoleert volgens Visser de 
vakbeweging en stelt grote problemen aan haarvermo
gen om een hegemoniale eenheidspolitiek te voeren. Er 
zijn duidelijk tekenen van een 'representativiteitscrisis' 
van de arbeidersbeweging. 
Het antwoord van links moettwee barrièreszien teaver
winnen: de 'politiek van twee tijden' moet worden afge
zworen (eerst de macht veroveren, daarna de kwestie 
van gebruik van macht) en de traditionele deling tussen 
syndicale (vakbonds-) en politieke (partij) strijd moet 
worden doorbroken. De eigen crisisbestrijdingspolitiek 
van de vakbeweging is ontstaan in een situatie waarin 
voor de PCI de toegang tot de regering hermetisch ge
sloten bleef. De vakbeweging belast zichzelf met de pro
blemen van de verandering van economie en maat
schappij en laat dit niet (gedelegeerd) over aan 'de' poli
tieke partij. Visser beschrijft hoe de Italiaanse vakbewe
ging deze strategie realiseert o.a. door uitbreiding van 
onderhandelingsthema's in de CAO's (controle- en in-
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formatierechten). Het zijns inziens 'voorlijke' karakter 
van de Italiaanse ontwikkeling demonstreert hij o.m. 
met een analyse van de 'versoberingspolitiek' (austeri
tà), waarin zowel de economische programmering als 
de transformatie van de staat programmatisch zijn sa
mengevat. Dit programma is gebaseerd op de stelling 
dat de uitbreiding van de produktieve basis van de econ
omie voowaarde is voor maatschappelijke vernieuwing 
en voor introductie van 'elementen van het socialisme'. 
Daarbij gaat hij in op de vraag wat de spanningsverhou
ding is tussen eenversoberingspolitiekvan de vakbewe
ging en het streven naar hegemonie: in welke zin zijn di
rect economische 'offers' van de arbeidersklasse een 
voorwaarde om andere sociale lagen en groepen per
spectieven te bieden, marginalisering terug te dringen, 
d.w.z. hegemoniaal te zijn? Dat is een politieke vraag
stelling die in de Nederlandse discussie van links over 
een coalitiepolitiek antwoord op de crisis nog weinig be
sproken is. 
Autonomie van de vakbeweging ten opzichte van partij
politieke 'voorspraak' is absoluut noodzakelijk, maar zij 
is niet voldoende is een van de conclusies. Nodig is voor
al het versterken van de 'repolitisering van het sociale': 
socialisatie van de politiek. Dat heeft twee implicaties. 
Ten eerste wordt tegenover technocratische, staatsge
fixeerde sturingsmodellen de noodzaak van basisde
mocratische herprogrammering van de economie be
nadrukt. Ten tweede impliceert dit een breuk met het le
ninistische voorhoede-denken. 
In aansluiting bij het eerste thematische nummer van 
KOMMA over staat en democratie gaat Harry van den 
Berg in op de relatie tussen vakbondsvrijheid en parle·· 
mentaire democratie. Zijn stelling is dat autonomie en 
onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging vooral in 
gevaar komen door de toenemende uitbreiding van de 
actieradius van de staat in de richting van de arbeids
voorwaarden van de loonafhankelijken. De reële tegen
spraak tussen parlementaire politiek en vakbondsbeleid 
wordt hierdoor vergroot. Dat brengt met zich mee dat de 
traditionele arbeidsdeling tussen vakbeweging (belan
genbehartiging) en partij(politiek) ook in de vakbewe
ging zelf steeds meer ter discussie staat. Aan de hand 
van recente discussies over onderhandelingsvrijheid en 
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stakingsrecht in de ambtenarenvakbeweging docu
menteert v.d. Berg het verloop van het debat binnen de 
vakbeweging. Hij kritiseert de opvatting dat de tegen
spraak tussen parlementaire democratie en vakbonds
vrijheid een antagonisme is dat alleen kan worden opge
lost door een van beiden te onderdrukken; parlementa
risme (opoffering van vakbondsvrijheid aan de vrijheid 
van het parlement) of anti-parlementair syndicalisme 
(opoffering van de parlementaire - 'louter formele', 
'schijn' -democratie aan vakbondsvrijheid). 
Beide concepties en daaraan verbonden vakbandsstra
tegieën gaan uit van een achterhaalde scheiding tussen 
hetterritorium van de politieken datvan de belangenbe
hartiging. Deze fictieve boedelscheiding leidt óf tot een 
zelfbeperking van de belangenbehartiging van de vak
bond óftot een ondergraving van het- hoe beperkt en 
formeel ook- parlementair-democratische stelsel. Bei
de miskennen dat het optreden voor democratische 
rechten van de vakbeweging niet alleen noodzakelijk is 
voor het behoud van vakbondsvrijheid, maar ook voor 
de versterking en uitbreiding van de parlementaire de
mocratie. Van den Berg bepleit zelf een concept en stra
tegie waarin vakbondsvrijheid en parlementaire demo
cratie worden gezien als onmisbare bestanddelen van 
een democratisch politiek systeem. Het gaat er niet om 
de reële tegenspraak tussen vakbondsvrijheid en de nu 
bestaande parlementaire vormen te miskennen of on
derdrukken. De vraag is veel meer welke concrete poli
tieke strategieën en (ook juridische en institutionele) be
weg i ngsvormen voor deze tegenspraak ontwikkeld kun
nen worden waarin uitbreiding van vakbondsvrijheid en 
verdieping van parlementaire democratie elkaarweder
zijds versterken. Van den Berg stelt dat een formeel-juri
dische regeling van de verhoudingtussen parlement-re
gering-overheidsvakbeweging geenszins onbelangrijk 
is, maar juist een cruciaal strijdterrein van de arbeiders
beweging vormt. Op deze wijze situeert hij hetvraagstuk 
van de vakbondsvrijheid binnen de algemene discussie 
over de democratische weg naar het socialisme in Ne
derland. Want daarin stond en staat nog steeds centraal 
de vraag van de 'vernieuwing' van de democratie: het 
ontwikkelen van nieuwe verhoudingen tussen vormen 
van representatieve en directe democratie en tussen po-
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litieke en sociale democratie (vgl. KOMMA 1/1980). 
Aan de hand van de 'case' Hoogovens gaat Willem-Jan 
Martin na wat de effectiviteit is geweest van het optre
den van de Industriebond NVV/FNV vanaf 1969. Hij con
stateert lacunes op het gebied van analyses van het 
functioneren van de vakbond op bedrijfsniveau. In een 
gedetailleerde beschrijving van de ontwikkelingen bij 
Hoogovens geeft hij een beeld van het hoe en waarom 
van het functioneren van de vakbeweging op bedrijfsni
veau. Zijn conclusies zijn niet erg optimistisch. Hij signa
leert grote problemen in hetfunctioneren van het bedrij
venwerk van de vakbeweging als strategie van autono
me tegenmacht. De reden hiervoorziet hij enerzijds in de 
strategie van het management t.a.v. de bedrijfsoverleg
organen, anderzijds in de ondergeschikte positievan het 
bedrijvenwerk in de vakbandsorganisatie en in het be
perkende beleid dat vanuit de vakbondsorganistie is ge
voerd t.a.v. het bedrijvenwerk. Deze beide specifiekefac
toren zijn primairverantwoordelijkvoorwat in sommige 
kringen het'mislukken'van het bedrijvenwerkgenoemd 
wordt. Zijn analyse bestrijdt en corrigeert op deze wijze 
zowel pessimistische geluiden uit sociaalwetenschap
pelijke hoek (vgl. de analyses van Van Vliet) als het bijv. 
door de Industriebond FNV in 'Verder Kijken' voorgesta
ne beleid van versterking van de ondernemingsraad ten 
koste van het bedrijvenwerk. 
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Wat is onze coalitiepolitiek? 

Wat is het wezenlijke van ons streven om uiteenlopende politieke krachten 

te verenigen voor een andere richting in de sociaal-economische ontwikke-

ling en in de internationale opstelling van ons land en voor een democrati

sering op alle niveaus van het maatschappelijk leven? 

Het wezen is, dat er een politieke macht moet worden gevormd die in staat 

is in overheidsbeleid en wetgeving uitdrukking te geven aan de in de Neder-

landse maatschappij bestaande aspiraties naar diepgaande en duurzame 

hervormingen. Deze politieke macht kan niet anders tot stand komen dan 

door een aaneensluiting, op een aantal hoofdpunten, van de progressieve 

politieke organisaties, die juist door een krachtenbundeling aan de bevol-

<( ~ Ekienrgst edeono rreeeëne 
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cuhdtes.nl nskpuannnneinn gbzi eoduednit, pi eetrs<( _.. waartoe zij afzonderlijk niet in staat, of in sommige gevallenniet bereid zijn. 

<( speetiet zich als een reële mogelijkheid aandienen, omdat: o- politieke onverschilligheid, de-politisering en gevoelens van onmacht eru door zouden verdwijnen of verminderen, 

- een enorme aantrekkingskracht zou worden uitgeoefend op allen, die zelfs 

maar gedeeltelijk te vinden zijn voor vernieuwende en op z'n minst vrede-

lievende ideeën, 

- politiekeverstarring zou worden doorbroken, een verstarring die hetduide-

Deze tekst is een bewerking van een inleiding, gehouden tijdens de 'Zomercursus 1980' 
van de CPN. Aangezien 'scholing' iets anders betekent dan het serveren van kant- en 
klaar-maaltijden, is geen poging gedaan afgeronde wijsheden in pacht te geven: de ont
wikkeling van onze ideeën kan alleen maar een kwestie zijn van onderzoek en van discus
sie. 
Dat rechtvaardigt het publiceren van deze aantekeningen, maar geefttegelijkertijd de be
perkte pretenties van het stuk aan. Gepoogd wordt slechts een aantal verbindende lijnen 
te trekken en enkele thema's, die werden aangedragen door de voorbereidingsgroep van 
de zomercursus, te problematiseren. De aantekeningen geven dus geen analyse van de 
CPN-politiek, maar een uiteenzetting over enkele aspecten van deze politiek en voorzet
ten voor een tijdens de zomercursus in groepen gevoerde discussie. 
Deze opmerking voorafis nodig, omdatzulkevoor het geheel van politieke stellingnamen 
van de CPN wezenlijke vraagstukken als de internationale krachtsverhoudingen en de 
verhoudingen in de internationale communistische beweging onbesproken blijven: de 
strijd voor doorbreken van een bi-polair denken en tegen de opdeling van de wereld in 
machtsblokken vormt één van de beslissende elementen in de op een nieuwe, progres
sieve meerderheid gerichte strategie. 
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lijkst tot uiting komt in de huidige praktijk van regering en parlement, in de 

schijn-polarisatie tussen niet wezenlijk van elkaar verschillende politieke 

polen, die een reële keuze voor alternatieve mogelijkheden blokkeert. 

M.a.w., een progressieve coalitie die een werkelijk andere richting in de 

maatschappelijke ontwikkeling nastreeft, zou volgens ons een eigen dyna

miek kunnen krijgen en zou daardoor ookkunnen leidentotdevorming van 

een stabiele progressieve meerderheid. 

De CPN doet bij voortduring een beroep op iedereen die actiefwil zijn om de 

kapitalistische maatschappij te veranderen, niemand uitsluitend en van 

niemand accepterend, dat zij wordt uitgesloten. Daaruit vloeit al voort, dat 

die verandering van de maatschappij niet kan worden bereikt via het teke

nen van blauwdrukken of het bouwen van modellen, laat staan door het 

overnemen van andermans modellen. Daar kan geen sprake van zijn en dat 

mogen wij nooit- eigenlijk moeten wij zeggen: nooit meer- verwarren 

met een communistische politieke strategie. Integendeel. Als we- bij

voorbeeld tegenover het reformisme in de sociaal-democratie- ons wil

len beroepen op de revolutionaire geest van het marxisme en dus onze 

maatschappijkritiek ontwikkelen op basis van concrete analyse van de con

crete situatie, dan is het er juist om te doen een strategie te ontwikkelen die 

in de maatschappij zelf aanwezige krachten voor vernieuwing kan vrijma

ken. Met een ge-prefabriceerd schema kan dat nooit. Het gaat juist om de 

ontwikkeling van iets nieuws en voor de marxistische methode is daarbij 

essentieel, dat het nieuwewat bereikt moetworden al besloten ligt in de ou

de maatschappij: iets dat al gerijpt is, dat voor de verdere ontwikkeling van 

de maatschappij noodzakelijk is, en daarom ook juist mogelijk, iets dat 'al 

onder de huid van de geschiedenis zit'. 

Vandaar moeten we ons de vraag stellen, hoever het bewustzijn van de 

noodzaak van nieuwe maatschappelijke verhoudingen is ontwikkeld in Ne

derland. 

We spreken in onze partijveel overons streven naarverhoging van het klas

sebewustzijn en versterking van het politieke bewustzijn- vooral in ant

woord op de pogingen om mensen te de-politiseren. Marxisten hanteren 

ook nog de term: socialistisch bewustzijn. In alle ernst kun je niet zeggen 

dat in Nederland sprake is van een breed verankerd socialistisch bewust

zijn. Maar toch verbreidt zich, tot ver buiten de kringen van mensen die zich 

politiek oriënteren op de CPN, of op andere partijen die een socialistisch 

streven belichamen, zoals de PSP of de PvdA, of zelfs maar op een progres

sieve partij als de PPR, of zelfs maar op D'66, in meer of minder ontwikkelde 

vormen een aantal ideeën die onverenigbaar zijn met de bestaande ver

houdingen. 

Zulke ideeën als: 'er is zeggenschap nodig van de werkers in de fabrieken, 

kantoren of instellingen waar z1j werken' of 'er is een vorm van democrati

sche planning of besturing nodig in de produktie, in de investeringen, bij de 
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industriële innovatie'. Bevrijding van de vrouwen is een van de grote the

ma's in het hele politieke leven geworden. Oeverwrongen elementen in het 

consumptiepatroon (waarbij reële behoeften op kunstmatige, verspillende 

wijze worden gecompenseerd) zijn in brede kring onderwerp van bezin

ning. Internationale solidariteit, in het bijzonder met de volken van de derde 

wereld, neemt eveneens een grote plaats in het denken in. Progressieve en 

vredelievende ideeën leven in zeer brede kringen, vaak ook gevoed vanuit 

christelijke levensvisies. 
Neemt het klassebewustzijn af? De arbeidersklasse- dat wil zeggen de 

mensen die voor hun levensonderhoud zijn aangewezen op de verkoop 

van hun arbeidskracht of op allerlei afgeleide vormen zoals uitkeringen en 

pensioenen- heeft zich enorm uitgebreid. Het idee betreffende de eigen 

maatschappelijke positie was van oudsher in Nederland niet hoog ontwik

keld door allerlei bijzondere historische omstandigheden (bijv. de omstan

digheid van de koloniale rijkdom). Vaak wordt gesteld dat de ontwikkeling 

van een klassebewustzijn geen gelijke tred heeft gehouden met de ontwik

keling en de uitbreiding van de arbeidersklasse, de vertakking ervan over 

steeds meer lagen van de bevolking. 

Toch moet ook die algemene constatering genuanceerd worden, omdat er 

geen enkele reden is voor fatalisme m.b.t. de ontwikkeling van het klasse

bewustzijn in Nederland. 

Het is een stelling van Den Uyl, dat de weerstand tegen veranderingen het 

grootst is bij wat hij vaag aanduidt als 'de basis', dus bij wat wij communis

ten even vaag aanduiden als 'de massa van de bevolking'. Na de valvan zijn 

kabinet verklaarde Den Uyl het achterwege blijven van werkelijke, ingrij

pende maatschappelijke hervormingen, door de schuld te leggen bij die 

basis: 'Het is algemeen zo, dat naarmate je dichter bij de basis komt, de 

weerstand tegen veranderingen groter wordt.' En dit moest tegelijkertijd 

verklaren, waarom het kabinet juist wel goed kon opschieten met de grote 

concerns, of in het spraakgebruik van Den Uyl: met 'de leidende industrië

len'. 'Het kabinet', zei Den Uyl over zijn regering, 'heeft op grote schaal 

steun gegeven aan het bedrijfsleven'. Het gaat hier niet om het karaktervan 

die miljarden-steun via de WIR en andere kolossale subsidies, maar om de 

politieke conclusie die Den Uyl uit deze contacten met het bedrijfsleven trok 

over de vraag waar de veranderingswil te zoeken valt; hij sprak de overtui

ging uit dat er met de leidende industriëlen 'best te praten valt'. 

Den Uyl maakt de tegenstelling tussen elite en basiswaarwij Vé1n klassente

genstellingen spreken. Maar de vraag is, bij het botsen van de belangen van 

deze klassen, wáár de voorvechters van nieuwe maatschappelijke structu

ren te vinden zijn: aan de 'basis' of bij degenen die nu de beschikkings

macht uitoefenen over de voornaamste produktiemiddelen? 

Zo gesteld lijkt de vraag retorisch, want zij is dan wat ons betreft meteen be

antwoord: natuurlijk bij de basis en niet bij de grote concerns. De massale 
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vernieuwingsbewegingen, vanuit de bevolking, leggen er getuigenis van 

af dat het bewustzijn van de noodzaak van nieuwe maatschappelijke ver

houdingen in werkelijkheid zeer hoog ontwikkeld is. Niet alleen in de actie 

blijkt dat, maarook in de nieuwe verbindingen van theorie en praktijk, waar

van de voorbeelden voor het oprapen liggen. 
Het feminisme heeft, naast vele andere verdiensten, bijv. een enorme im

puls gegeven aan het vernieuwende denken over de maatschappelijke en 

menselijke verhoudingen; de kraakbeweging stelt het eigendomsvraag

stuk, in dit geval tegenover het bouw- en huizenkapitaal, ter discussie, maar 

ook het karakter van de rechtsorde. 

Twee andere uitingen van dit 'nieuwe bewustzijn' yvil ik nog onder de aan

dacht brengen. 

De CPN organiseerde een rondetafelgesprek met enkele tientallen verte

genwoordigers van energie- en milieugroepen van de meest uiteenlopen

de pluimage. Het was op zichzelf al opvallend, dat mensen met zulke ver

schillende achtergronden en uiteenlopende opvattingen op deze wijze van 

gedachten gingen wisselen over de mogelijkheden en de inhoud van een 

alternatieve energiepolitiek en de manier om daar reëel gestalte aan te ge

ven. Het ging om een van de meest overheersende vraagstukken van de 

huidige crisis in het kapitalistische produktie- en consumptiestelseL Maar 

het opmerkelijkste is dat al die mensen, vanuit hun verschillende invals

hoeken, zonder meer uitgingen van de noodzaak van een radicale demo

cratisering van de hele energiesector. Daar was niet eens debat over, het 

was het uitgangspunt voor een verdergaand debat: zonder radicale demo

cratisering is het energievraagstuk niet op te lossen, het is niet op te lossen 

door de leidende industriëlen, hoe best daarmee misschien te praten valt, 

maar door de basis-en hetwaren bepaald niet stuk voorstuk socialistisch 

denkende mensen die met dit idee rond onze ronde tafel kwamen zitten. 

Een andere uiting van nieuw bewustzijn is mogelijk nog sprekender, aan

gezien hetgaat om de hele ontwikkeling van de industriële produktie. In een 

publikatie van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek in Den Haag ver

tolkten een hoogleraar bedrijfskunde en twee ingenieurs de kritiek op de re

geringsnota over de innovatie van de industrie in termen, die het funda

mentele karakter van de huidige discussie over technische vernieuwing 

duidelijk maken: 

De regering 'tracht technische innovatie op de oude wijze te duwen in een 

maatschappij die sociaal daarop niet meer is ingesteld. Men wil iets wat 

niet meer kan. Er moet iets nieuws komen.' De technische problemen zijn 

wel oplosbaar, maar 'het knelpunt wordt gevormd door de structuren die 

niet meer geschikt zijn om het nieuwe op sociaal aarwaardbare wijze z'n 

plaats te laten innemen'. 'Men moet niet proberen de technische vernieu

wing te proppen in structuren, die aan alle kanten aangevochten en in we

zen passé zijn. Technische vernieuwing kan niet buiten maatschappelijke 
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vernieuwing. Om de nieuwe mogelijkheden van de technische ontwikke

ling te realiseren is het nodig om op maatschappelijkgebied tot doorbraken 

te komen.' 
De schrijvers stelden vast, dat er 'met betrekking tot de functie en de leiding 

van de onderneming sprake is van een fundamenteel veranderingsproces, 

waarbij het oude door vrijwel iedereen als afgedaan wordt beschouwd, 

doch waarbij het nieuwe nog geen gestalte heeft gekregen'. Volgens hen 

zijn 'twee fundamenten van ons produktiestelsel aan het afbrokkelen' (na

melijk de figuur van de eigenaar-ondernemer en het beroep op de vrije 
markt). Het antwoord zien zij opdoemen uit de discussieover 'nieuwewaar

den en structuren die gedurende de zestiger jaren met veel elan werden af

gekondigd'. Hetgeen zowel kan duiden op technocratische hervormings

programma's (D'66) als op hetstreven naarfundamentele democratisering 

van de economie, zowel in het beheer van de onderneming als in de oriën

tatie van de produktie. 
Het ging hier nadrukkelijk om twee voorbeelden die niet uit communisti

sche of socialistische hoek werden aangedragen. Radicale democratise

ring van de hele energiesector en democratisering van de economie als 

voorwaarde voor technische vernieuwing. Dit soort uitingen van een 

nieuw bewustzijn hebben niets incidenteels, maarweerspiegelen veel eer

der een groei van vernieuwende en revolutionaire krachten in een breed 

scala van de samenleving. 
Wie zal ontkennen datdeze ideeën om zich heen grijpen, bij mensen die ge

steld worden voorde problemen van kernenergie, voor werkloosheid, voor 

het atoomgevaar, voor de woningnood, voor de honger in de derde we

reld? 
Wat men zal trachten te ontkennen is het revolutionaire karakter van deze 

ideeën. Maar zij zijn werkelijk explosief, omdat zij ingaan tegen de waarden 

-of het gebrek daaraan- van de huidige maatschappij en niet kunnen 

worden verwerkelijkt onder bestendiging van de kapitalistische verhoudin

gen. 
Er is dus sprake van een duidelijke en bijzondere tegenstelling tussen een 

zeer hoog ontwikkeld bewustzijn en het ontbreken van een voor de dragers 

van deze ideeën reëel zichtbaar politiek alternatief. Dat politieke alternatief 

zal eerst ontstaan als de politieke formaties die een socialistische of op zijn 

minst op diepgaande hervorming gerichte doelstelling hebben, het geza

menlijk kunnen bieden en er een eigen dynamiek aan weten te geven. 

Dat is het centrale doel van onze coalitiepolitiek. 

11. Het kapitalisme wordt onleefbaar 

We willen geen extremistische en schematiserende standpunten innemen, 
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maar posities ontwikkelen als resultaat van gezamenlijk onderzoekswerk, 

van strijdervaringen, van het verwerven van gegronde inzichten over de 

voorwaarden tot en de wegen naar een democratische en socialistische 

transformatie van de maatschappij. We gaan dus uit van de concrete situ

atie waarin de maatschappij zich bevindt, nooit uit het oog verliezend dat 

het een samenleving was en is die draait om winst en om macht van de 

economisch machtigsten, die de concurrentie als levensprincipe kent, het 

individu op zichzelf terugwerpt, ongelijkheid en sociaal onrecht als sys

teem bestendigt. 
Van deze fundamentele kritiek op het kapitalisme is de communistische 

partij, zijn de communistische partijen, altijd de dragers geweest, ook in tij

den dat zij als gevolg van de schematisering en dogmatisering van hun 

ideeën niet in staatwarentot een flexibeleen concrete analyse. Dat blijkt bij

voorbeeld uit de publikaties van onze partij uit de vijftiger jaren over de al

gemene crisis van het kapitalisme, die slechts gekenmerkt zou worden 

door een pure stagnatie, een voortdurende teruggang tot aan de vanzelf

sprekende ineenstorting. Daartegenover stond in dezelfde periode de an

dere visie op het kapitalisme, die door sociaal-democraten werd uitgedra

gen, namelijk de visievan een soorttechnocratische evolutievan een maat

schappij die al haar tegenstellingen prachtig had opgelost. Ook achteraf 

kun je dat eigenlijk niet eens een visie noemen, maar eerder een verblin

ding, een illusie die werd ingegeven door een onbegrensd lijkende expan

sie, door een wonderbaarlijke groei, die echter de tegenstellingen, de one

venwichtigheden, de crises alleen maar, als het ware op een hoger peil, 

heeft gereproduceerd. 

Aan de andere kant hebben de communisten in die jaren verzuimd om de 

concrete vormen van de kapitalistische ontwikkeling voldoende te analyse

ren; met name de vraagstukken van de verzorgingsstaat zijn pas goed in 

ons vizier gekomen, toen de verzorgingsstaat zelf in een crisis raakte. 

De crisis van de verzorgingsstaat leidt nu tot een verscherping van de fun

damentele tegenstelling arbeid-kapitaal, die men door uitbreiding van de 

sociale wetgeving meende te hebben toegedekt. Er worden duidelijk gren

zen gesteld aan de mogelijkheid tot manoeuvreren, tot schipperen, aan de 

sociale flexibiliteit van het kapitalistische stelsel. 

Wij wijzen op de maatschappelijke noodzaak van een politiek alternatief, 

omdat het kapitalisme in toenemende mate onleefbaar wordt. In brede 

kring erkent men dat de problemen onoplosbaar zijn als er géén diepgaan

de veranderingen in de structuur van de samenleving tot stand worden ge

bracht. 

Het lijkt een sofisme om te zeggen: een politiek alternatief is mogelijk om

dat het voor de verdere ontwikkeling van de maatschappij nodig is. 

Van tijd tot tijd komen de woorden in herinnering uit het Communistisch 
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Manifestvan Marx en Engels over de geschiedenis van de klassenstrijd, die 

telkenmale eindigde met een revolutionaire omvorming van de gehele 

maatschappij of met de gemeenschappelijke ondergang van de strijdende 

klassen. Voor ons betekent dat de ondergang van iedere beschaving en 

mogelijk van de mensheid, want anders dan in de tijd van Marx of welke 

voorgaande tijd ook is de vernietiging van de mensheid binnen het bereik 

van de mensen gekomen. 

In juli 1979 maakte Jimmy Carter (vergeefs vechtend voor een tweede 

ambtstermijn) gewag van een 'existentiële crisis', een bestaanscrisis, van 

het Amerikaanse samenlevingstype. De berucht geworden energie-rede 

die Carter toen hield, is nog altijd een van de meest dramatische ziekmel

dingen van het kapitalisme: 
'De symptomen van deze crises van de Amerikaanse Geest zijn aan alle 

kanten zichtbaar. Voor de eerste keer in onze geschiedenis gelooft een 

meerderheid van de bevolking dat de komende vijf jaar slechter zullen zijn 

dan de afgelopen vijf jaar. Tweederde van onze bevolking stemt niet meer. 

De produktiviteit van de Amerikaanse arbeiders daalt. En de bereidheid tot 

sparen is gezakt tot onder het peil van alle andere volken in de westelijke 

wereld. Er is een toenemend gebrek aan eerbied voor de regering, en voor 

de kerken, de scholen, de nieuwsmedia en andere instellingen. ( ... ) Wij 

dachten dat we een natie van het stembiljet en niet van de kogel waren. Tot 

aan de moorden op John Kennedy en Robert Kennedy en Martin Luther 

King. Ons werd geleerd dat onze legers onoverwinnelijk waren en onze 

zaak altijd gerechtvaardigd. Tot onze ondergang in Vietnam. We respec

teerden het presidentschap tot de schok van Watergate. De zegswijze 'sterk 

als de dollar' was de uitdrukking van onze absolute betrouwbaarheid, tot 

tien jaar inflatie onze dollar en onze spaarsommen deed ineenschrompe

len. Wij dachten dat de hulpbronnen van ons land onbegrensd waren. Tot 

1973 toen we tegenover een toenemende afhankelijkheid van buitenlandse 

olie kwamen te staan.' 

Deze litanie mondde uit in de verklaring dat het energieprobleem moest 

worden aangepakt op voet van oorlog. 

Wij hebben sindsdien niet alleen een reeks schokkende ontwikkelingen be

leefd in het Midden-Oosten en in de verhouding tussen de Verenigde Sta

ten en de Sowjet-Unie, maar zijn ook getuige geweest van niet minder 

schokkende pogingen om een kapitalistische sanering van de economie te 

bereiken op kosten van de zwakkere concurrenten, van de derde wereld en 

van de bevolking in de kapitalistische landen. 

Op de 'westelijke top' van de zeven belangrijkste kapitalistische industrie

landen werd de reactionaire monetaristische politiek nieuw leven ingebla

zen via de aanwijzing dat 'een verschuiving van middelen nodig is van de 

overheidssector naar de particuliere sector en van consumptie naar inves

teringen'. Een en ander moet gebeuren via een stringent monetair beleid, 
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bezuinigingen bij de overheid en overheveling van gelden van consument 

naar industrie. 

Zo tekent zich het grimmige beeld af van een snel dieper wordende tegen

stelling tussen de bestaande maatschappelijke structuren en de behoeften 

aan sociale vooruitgang. Daarom spreken we van de noodzaakvan een po

litiek alternatief, van een andere richting. 

Die noodzaak blijkt uit de disproporties in de industriële ontwikkeling, uit de 

vernietiging en het braakleggen van produktieve krachten. Niet alleen kapi

taal wordt braakgelegd -van de scheepsbouw tot aan de textiel- maar in 

het bijzonder de voornaamste produktieve kracht, de mensen zelf, hun ar

beidsvermogen. 

Daarom is het niet overdreven te zeggen dat de toestand onleefbaar wordt; 

werkloosheid is een aanval op de levensomstandigheden, maar ook op de 

persoonlijkheid, op het menswaardige van de werklozen; het is tegelijker

tijd een middel tot disciplinering en onderdrukken van de werkenden. Te

gelijkertijd komt de oplossing van urgente problemen als de bescherming 

van het leefmilieu, het scheppen van noodzakelijke onderwijsvoorzienin

gen of van menswaardige woonomstandigheden steeds verder weg te lig

gen. 

De noodzakelijkheid in het streven naar een progressieve coalitie blijkt nog 

het meest van al uit de parasitaire bestedingen voor militaire doeleinden, 

de grootste verspilling van arbeidskrachten, grondstoffen en energie uit de 

geschiedenis. (Natuurlijk zijn dit niet de enige parasitaire bestedingen, 

want die zijn wel degelijk ook te vinden in de uitgaven voor sommige delen 

van de staatsbureaucratie en voor de luxe-behoeften van de bourgeoisie, 

hogere regionenvan het ambtenarenapparaat, specialisten, m.a.w. de top

inkomens.) Tenslotte vloeit de noodzaak om tot een diepgaande maat

schappijhervorming te komen voort uit de toespitsing van de verhoudin

gen tussen de hoogontwikkelde kapitalistische landen en de derde wereld. 

Onze partij heeft grote historische en actueleverdiensten op hetgebied van 

de solidariteit met de strijd van koloniaal en neo-koloniaal onderdrukte vol

ken. De stellingname en actie van de partij, als enige politieke kracht in Ne

derland, tegen de koloniale oorlogen in Indonesië heeft haar enorme offers 

gekost. Het is op dit ogenblik, nu wij gewend zijn geraakt in brede verban

den te demonstreren en solidariteitsacties te houden, moeilijkvoorstelbaar 

wat het betekend moet hebben om alléén te staan in een oorlogvoerend 

land, waarbij nota bene de oorlogspartij mede geleid werd door de PvdA. 

de grootste partij in de arbeidersklasse. De uitwerking is gedeeltelijk terug 

te vinden in de electorale teruggang van de CPN na 1946. 

Vandaag echter leeft in brede kring het inzicht, dat de onderontwikkeling 

van de landen van de derde wereld regelrecht betekent dat de westelijke 

maatschappijen moeten veranderen óf moeten ondergaan, want het kapi

talisme heeft geen antwoord op de eisen tot voedsel, onderwijs, ontwikke-
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ling- ook industriële ontwikkeling- die door de massa's in deze landen 

gesteld worden. Te bieden heeft het vijandigheid jegens bevrijdingsbewe

gingen, lokale oorlogen, heilige en onheilige allianties met groepen uitbui

ters en reactionairen zoals de oliesjeiks, en tegelijk steeds erger wordende 

honger, armoede, ongelijkheid in de internationale betrekkingen, vooral in 

de handelsrelaties. 
Om deze reden zijn de derde-wereldbewegingen onderdeel van de strijd 

voor andere verhoudingen hier. Overheersend is daarbij het inzicht dat de 

kloof met de ontwikkelingslanden moet worden overbrugd, omdat er an

ders geen toekomst is, daar niet, maar ook hier niet. En die kloof kan onmo

gelijkworden overbrugd, als het parasitaire en verspillende karaktervan de 

westerse maatschappijen niet verandert, als er niet hier een andertype van 

economische ontwikkeling door programmering tot stand komt. 

Verspilling, gebrek aan planning, gebrek aan zeggenschap van de bevol

king zijn kenmerkend voor de kapitalistische energiepolitiek, voor de poli

tiek ten aanzien van het wonen en de stedelijke ontwikkeling, ten aanzien 

van het milieu. Dat zijn geen toevalligheden, de gifschandalen zijn geen in

cidenten. Het antwoord erop kan ook niet volstaan met propaganda, maar 

vereist onderzoek en vereist gerichte actie tegen specifieke, in deze maat

schappij gewortelde, belangen. 

111. Veranderingen in het sociale weefsel 

Tegen deze achtergrond tekent zich de historische opgave af van de vesti

ging van andere (socialistische) produktieverhoudingen, die niet langer be

rusten op de particuliere beschikkingsmacht over de voornaamste produk

tiemiddelen, maar op een vereniging van vrije en gelijkwaardige leden van 

de maatschappij. 

Door haar sociaal gewicht, haar strijdvermogen, haar organisatievermo

gen vormt de arbeidersklasse de voornaamste potentiële macht die de af

schaffing van de oude orde kan voltrekken. Deze rol van de arbeidersklasse 

vloeit echter niet voort uit een mystieke opvatting over 'de arbeiders' (het is 

geen eigenschap die als heiligheid in de heilige geest resideert). De in het 

marxisme gangbare ideeën over de leidende rol van de arbeidersklasse bij 

de omverwerping van de bestaandeverhoudingen zouden tot inhoudsloze 

frasen worden, wanneer men voorbij gaat aan de ontwikkeling van en de 

differentiatie binnen de arbeidersklasse en de daarmee verbonden mid

denklassen. Hun maatschappelijke positie wordt m.i. bepaald door hun 

verhouding tot de beschikkingsmacht over de voornaamste produktiemid

delen. 

Wat wij verstaan onder arbeidersklasse is dus een omvangrijk geheel van 

sociale lagen en fracties. Zij omvat in ieder geval de in de industrie, in de di

recte produktie, werkzame arbeiders, die in aantal zijn afgenomen in ons 
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land, maar die een grote ervaring hebben in de klassenstrijd, een groot be

wustzijn van de betekenis van onderlinge solidariteit en eenheid; verderde 

grote groepen waarmee de arbeidersklasse is uitgebreid door de wijziging 

in de produktietechnieken en door het toegenomen gewicht van transport, 

communicatie, handel en bankwezen; de mensen die werken in de maat

schappelijke dienstensector (de loonarbeiders van de staat). 

Het verbreden van de sociale basis voor een leidende rol van de arbeiders

klasse in de maatschappij, het versterken van de banden met andere niet

monopolistische lagen van de bevolking ook, hangt in deze omstandighe

den nauw samen met de verdediging en uitbreiding van de politieke demo .. 

eratie en het pluralisme van partijen, omdat de verhouding meerderheid

minderheid, in het bijzonder het respect voor de opvattingen van minder

heden, hierbij van het allergrootste belang is. 

De coalitiepolitek heeft een sociale dimensie (gebaseerd op overeenstem

ming in belangen van de niet-monopolistische groepen) en een politieke 

dimensie (de organisatorische vorm en programmatische overeenstem

ming waardoor de nieuwe sociale alliantie zich kan realiseren). Het politie

ke pluralisme- nastrevenswaardig doel in zichzelf- is hiertoe essentieel. 

Ook om deze reden is het volkomen onjuist om de coalitiepolitiek van de 

communistische partij op te vatten als een soort taktischevariant op vroe

gere stellingen over de 'bondgenotenpolitiek', bijv. gericht op een bondge

nootschap van arbeiders en boeren e.d. 

Het gaat om iets ánders, namelijk hettot stand brengen van politieke forma

ties van gelijkwaardige partners. 

De CPN beschouwt zich als een partij van de arbeidersklasse in haar breed

ste samenstelling en wil optreden voor de kleine en middelgrote producen

ten waarvan de belangen meeren meer in tegenstelling staan totdievan de 

grote kapitaalsgroepen. De groei en steeds complexere samenstelling van 

die arbeidersklasse schept grote mogelijkheden, maar stelt ook bijzondere, 

nieuwe eisen. Wij richten ons voor een deel tot mensen die zich niet ideolo

gisch verbonden voelen met de arbeidersbeweging. De hele ontwikkeling 

brengt ook grote verplichtingen mee om op te treden tegen het uit elkaar 

vallen in groepen en het alleen zien van groepsbelangen. 

Dat is een vraagstuk van politieke bemiddeling- zoals de Italiaanse com

munist lngrao het noemde -waarbij de communistische partij als een go

between optreedt, of, uitgedrukt in de woorden van Henk Hoekstra, zich be

wust ten doel stelt te verenigen. 

Om de problemen die deze taak met zich meebrengt te analyseren is het 

noodzakelijk nader in te gaan op de veranderingen in de Nederlandse klas

senverhoudingen, die voortkomen uit verand~ringen in de structuur van 

de economie. Tot op heden is daarnaar geen systematisch onderzoek ge

daan. We zullen ons daarom beperken tot het aanduiden van enkele aspec

ten die van betekenis zijn voor de politieke positie van de CPN. 
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Onze partij heeft onvoldoende of te laat beseft dat zij haar werkterrein 

moest uitbreiden naar andere lagen van de arbeidersklasse dan diewaarzij 

haar traditionele invloed onder had. Dit is slechts ten dele, als gevolg van 

het opkomen van democratiseringsbewegingen, gebeurd in de richting 

van de niet-commerciële dienstensector. 

Het is niet gewaagd te veronderstellen dat sociale verschuivingen van in

vloed zijn geweest op de verkiezingsnederlagen van '75 en '77. We hebben 

gewezen op incidenten, die zeker een rol speelden, en daarna politieke fou

ten en tekorten aan een analyse en discussie onderworpen. Het zal echter 

nodig zijn op langere termijn ook antwoorden te vinden op enkele structu

rele verscchijnselen. Men moetzich dan terdege realiseren dat de electora

le invloed van de CPN zich vanouds concentreerde in een aantal regio's 

(Amsterdam, Zaanstreek, 0.-Groningen, Twente, Limburgse mijnstreek) 

en beroepsgroepen (bouwvakkers, arbeiders in de Amsterdamse metaal

industrie, Groningse landarbeiders en vervolgens in de industrieën diezich 

daar op landbouwbasis ontwikkelden, Zaanse en Amsterdamse havenar

beiders, enz.). 

Dat heeft te maken met de geschiedenis van de arbeidersbeweging in ons 

land. In deze sectoren lag, en ligt ten dele nog, de belangrijkste kracht van 

onze partij met haar onschatbare tradities van politieke strijd. De verbre

ding van de CPN-invloed na de Tweede Wereldoorlog als gevolg van het 

door de anti-fascistische strijd veranderde denken heeft in het electorale 

beeld geen principiële wijziging gebracht. Het leidde wel tot een uitstraling 

van invloed naar andere delen van het land en andere lagen van de bevol

king, maar is wat kiezersgedrag betreft (dus niet wat betreft het totaal van 

de politieke verhoudingen, maar puur electoraal) sterk verbonden aan be

paalde leeftijdsgroepen, aan eigen, doorleefde historische ervaringen van 

mensen. Natuurlijk, die ervaringen worden doorgegeven en spelen een 

enorme rol in het democratische denken van de Nederlandse bevolking. 

Toch onderscheidt de snel in aantal afnemende generatie die de Tweede 

Wereldoorlog bewust beleefde zich van de generatie die in de koude oorlog 

haar eerste politieke ervaring opdeed en onder wie onze invloed zeer ge

ring is. 

De veranderingen in het socialeweefsel zijn aanzienlijk. Hele bedrijfstakken 

zijn weggevallen. Andere zijn sterk ingekrompen. In een korte periode daal

de het aantal textielarbeiders in Twente van 150.000tot nog geen 50.000. Er 

verdwenen ook 100.000 bouwvakarbeiders (nog afgezien van de totaal ver

anderde organisatie van het bouwbedrijf); de landarbeiders en de mijn

werkers zijn verdwenen. Verder is sprake van een ontmanteling van som

mige sectoren, m.n. in de metaalindustrie. De veranderde samenstelling 

van de loonafhankelijke beroepsbevolking valt na te wijzen in de enorme 

toename van zowel commerciële als niet-commerciële dienstverlening en, 

wat de industrie betreft, in een verschuiving naar de chemie en naar hoog-
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waardige metaalindustrie. 

Sinds het midden van de zestiger jaren, na de voltooiing van de na-oor

logse industrialisatie, zijn er elk jaar enkele tienduizenden arbeidsplaatsen 

in de industrie verloren gegaan. 

Daarbij komt de tot het uiterste verscherpte selectie. De moderne, grote in

dustrieën willen alleen mensen in dienst warvan de arbeidsproduktiviteit 

optimaal is. Het gevolg is een grote uitstoot uit het arbeidsproces en daar

mee een kolossale toename van het aantal zogenaamd niet-actieven. 

In de praktijk voltrok zich dit in samenhang met de verwerving door de ar

beidersbeweging van een reeks sociale voorzieningen, die op zichzelf ook 

een voorwaarde vormden voor een op de hoogwaardigste arbeidskrach

ten gerichte selectie door de concerns. Volgens de koelbloedige becijferin

gen van overheidsinstanties gaan wij af op een situatiewaarin zo'n 800.000 

mensen zijn aangewezen op WAO-AWW, gevoegd bij het een kwart mil

joen werknemers omvattende werklozen leger. 

De verzorgingsstaat is een verovering van de arbeidersklasse die na de 

Tweede Wereldoorlog, mede op basis van de internationale machtsver

schuivingen, institutionele en structurele veranderingen afdwong; hij 

diende tegelijkertijd als instrument voor een monopolistische industriali

seringspolitiek en bracht een belangrijk deel van de arbeidersklasse in een 

afhankelijkheidsrelatie tot de staat. 

Men kan zich natuurlijk afvragen of hetfeit dat grote groepen eenvoudig als 

afschrijfposten zijn weggegooid, ook een corrumperende en demoralise

rende invloed heeft gehad. Vast staat dat de arbeidersbeweging praktisch 

onvoorbereid was toen het grote contra-offensiefvan rechts tegen de ver

zorgingsstaat en de groei van de overheidsuitgaven losbarstte. 

Een harde voorwaarde voor het sociale verzekeringsstelsel was immers de 

groeivoet van de na-oorlogse jaren die als sneeuw voor de zon is verdwe

nen. 

Het rechtse offensief, zelf voortkomend uit objectieve materiële verschijn

selen, en internationaal gevoerd zoals blijkt uit de monetaristische politiek 

die sinds de zeventiger jaren met name in de Verenigde Staten en Engeland 

wordt gevolgd, richtte zich op afbraak van de sociale voorzieningen en het 

kapitaliseren van sociale processen ('eigen risico', e.d.). 

Op het politieke vlak waren de gevolgen zichtbaar in de coalitiepolitiek van 

rechts (in ons land de vorming van het CDA) en in het uit de regeringen ver

dringen van sociaal-democraten in een reeks van landen (behalve in Ne

derland gebeurde dit in Zweden, Engeland, Denemarken). Een deel van de 

kiezers op onze partij reageerde in de tweede helft van de zeventiger jaren 

door een keuze voor 'het kleinste kwaad', echter zonder de verwachte be

schutting tegen de gevolgen van de crisis te vinden. 

De inspanning en het denkwerk in onze partij heeft zich vervolgens gecon

centreerd op het ontwikkelen van een antwoord op het rechtse offensief. 
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We konden daarbij uitgaan van een aantal onvermijdelijkheden. De belang

rijkste daarvan is, dat rechts op geen enkele wijze in staat is werkelijke op

lossingen te bieden, maar de problemen van de crisis juist verscherpt. Ook 

stuit de reactionaire politiek op de weerstandskracht van het stelsel van de 

sociale verzekeringen, op het eigen automatisme dat in de collectieve uit

gaven is gebracht door 'verworven rechten', die met hand en tand worden 

verdedigd. Verder is het onvermijdelijk, dat zich in de 'nieuwe' bedrijfstak

ken, zoals de commerciële en de collectieve dienstverlening, bewegingen 

voordoen tegen de aanvallen op materiële en rechtspositionele belangen. 

Het terrein van de klassenbotsingen breidt zich uit. 

Er zijn dus enorme tegenkrachten te verzamelen tegenover het rechtse of

fensiefen er stáát in de praktijk al zeerveel tegenover, zoals blijkt uit hettoe

nemen van de acties. Ook electoraal kán dittot uitdrukking komen, zoals bij 

de laatsteverkiezingen in Zweden is gebleken, maarook in landen als West

Duitsland, waar de Strauss' greep naar de macht mislukte, en Italië, waar 

het onmogelijk is gebleken de communisten duurzaam terug te dringen. 

IV. Reële belaidsalternatieven en socialistische strijd 

De alternatieven voor de sinds het midden van de jaren zeventig gevoerde 

crisispolitiek moeten, willen ze werkelijk in staat zijn grote groepen te over

tuigen van nieuwe politieke oriëntaties en vertrouwen te geven, nauwgezet 

aansluiten bij de bestaande realiteiten; ze moeten 'dicht bij huis' liggen. 

Het ontbreken van vertrouwenwekkende alternatieven dringt de voorstan

ders van het socialisme in een ideologisch defensief, niet op grond van de 

onvermijdelijke spanning tussen ideaal en werkelijkheid, maar op grond 

van het simpele feit dat het socialisme minder dan vroeger tot de verbeel

ding spreekt: de sociaal-democratie 'levert niets meer op', de bestaande 

toestand in de socialistische landen vormt géén bron van inspiratie voor 

een vernieuwende politiek in de hoogontwikkelde kapitalistische landen. 

De constatering dat er moet worden gezocht naar nieuwe wegen betekent 

allerminst dat de afgelegde weg geen positieve resultaten zou hebben af

geworpen. Het betekent wel, dat de alternatieven nu opnieuw en scherper 

moeten worden onderzocht en geformuleerd. 

Grof samengevat hebben de communisten in hetverleden de keuze aan de 

orde gesteld tussen de vrije-markthuishouding of de centraal planmatig 

geleide economie: tussen óf liberalisme óf sowjet-systeem, dat immers de 

bestaanbaarheid van het socialisme had aangetoond dank zij de histori

sche doorbraak van de Oktoberrevolutie. 

De scherpe tegenstelling tussen vrije markt en centraal plan heeft in het 

denken van de voorstanders van het socialisme echter nauwelijks meer be

tekenis: enerzijds omdat het historisch-specifieke karakter van de Sowjet

planeconomie duidelijker wordt ingezien, anderzijds omdat een grote 
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staatsinvloed op de economie (zoals die hier sinds de crisis van de jaren '30 

tot ontplooiing is gekomen) op zichzelfniet leidttoteen effectieve program

mering van de economische ontwikkeling. De politieke en sociale strijd die 

de communisten hiervoeren is juist op een democratische programmering 

gericht. 

Wij hebben met onze politiek een aantal concrete stappen voorwaarts ge

daan door het uitwerken van korte-termijn-alternatieven tegenover de 

plannen van de heersende groepen. Zo heeft het IPSO een plan gesteld te

genover Bestek '81, de Kamerfractie van de CPN publiceerde een sociaal

economisch werkprogram, op verschillende deelgebieden werden soort

gelijke plannen gelanceerd. In deze plannen ligtsteeds de nadruk op de ver

schillen in het onmiddellijke beleid, uitgaande van de noodzaak van een 

verandering van de richting, maar zonder tot dusver nog alternatieven op 

langere termijn te kunnen aanbieden. 

Wel is duidelijk dat onze voorstellen voor structurele veranderingen in de 

economie in het verlengde zullen liggen van onze korte-termijn-programs: 

zij zullen gebaseerd zijn op het bevorderen van de bedrijvigheid in sectoren 

die passen bij een hoog opleidingsniveau van de beroepsbevolking, vraag

stukken als humanisering van de arbeid een voorname plaats geven, reke

ning houdend met de toekomst van de derde wereld. 

De verandering van de structuur van de economie, waarover in De Waar

heid een uitgebreide discussie werd gevoerd, zal in onze visie dus uitgaan 

van de noodzaakeen nieuwtypevan economische groei te realiseren. Men 

kan zelfs zeggen: een nieuwtype van matiging (zoals bijv. in kringen van de 

PPR en sommige milieu- en anti-kernenergiegroepen bij voorkeur wordt 

gedaan). maardan wat ons betreft alsonderdeel van de noodzakelijke strijd 

tegen de huidige matigingspolitiek. 

Er is matiging en matiging, d.w.z. er is de autoritair opgelegde matigings

politiek tégen de arbeidersklasse die de mateloosheid van de kapitalisti

sche accumulatiezucht moet bevorderen en er is een matigingspolitiekván 

de arbeidersklasse die winst- en speculatiedrift, verspilling van mensen en 

grondstoffen, roekeloze expansie van wapenproduktie, aan banden legt. 

De huidige matigingspolitiek is in onze oren een vloek, want zowel voor de 

rechtse regering als voor de meeste economen in en rond de PvdA betreft 

het hier alleen maar een instrument om op kosten van de grote meerder

heid van de bevolking het hoofd te bieden aan 'tijdelijke' moeilijkheden in 

de economie, bv. alsgevolg van de stijging van de olieprijzen op de wereld

markt. Men houdt de mensen dan voor dat het overwinnen van de korte

termijn-moeilijkheden mogelijk is door zo'n economische politiek van 

loonbeperking en bezuinigingen en dat het ~ele kapitalistische mechanis

me dan weer op rolletjes zal gaan lopen. Maar dit is de volstrekte ontken

ning van het karaktervan de crisis, die structureel is, de crisis is van een stel

sel. 
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Het is duidelijk dat de matigingseconomen, voor zover ze zich ook in de vak

beweging en de PvdA ophouden, vaak een gebrek aan moed vertonen, dat 

misschien mede kan voortkomen uit de tradities van het opportunisme in 

de arbeidersbeweging. 

Wij communisten worden vaak uitgenodigd tot een kritisch zelfonderzoek, 

met name ook van het verleden van onze partij. Daar is niets tegen en alles 

voor- wij hebben óók enkele slechte tradities, al hoort gebrek aan moed 

daar zeker niet toe. 

Maar werkelijk vruchtbaar voor de hele arbeidersbeweging, voor alle pro

gressieven in ons land, zal de bestudering van vroegere fouten pas worden 

naarmate álle progressieve politieke en belangenorganisaties bereid zijn 

tot een meer zelfkritische houding. Of misschien is het betertespreken van 

een meer verantwoordelijke houding, minder bepaald door het egoïsme 

van groepen en personen of door angst voor de aanzienlijke macht van de 

tegenstanders. 

Tegenover de tradities van het opportunisme kunnen wij het beste een be

roep doen op de verantwoordelijkheid, die nu nodig is om de maatschappij 

op democratische wijze in een andere richting te leiden. 

In plaats van een economische politiek van matiging die tegelijk politieke 

repressie en toenemend sociaal onrecht betekent, stellen wij, maar niet wij 

alleen, een nieuw type van economische ontwikkeling aan de orde, ge

paard gaande met een alzijdige democratisering. Geen ongecontroleerde, 

gezwelachtige kapitalistische groei, die de betrekkingen tussen de mensen 

en de natuur en tussen de mensen en hun directe omgeving steeds verder 

verstoort, die een steeds krankzinniger consumptiepatroon oproept en bo

venal een steeds fataler bewapening produceert, maar een type van groei 

dat overeenstemt met de toenemende behoefte aan onderwijs, cultuur, in

dividuele vrijheden. 

Alternatieven uitwerken betekent het verbinden van onmiddellijke maatre

gelen met een toekomstige ontwikkeling. Niet het ontlopen van keuzen die 

nu gemaakt moeten worden. Er moeten prioriteiten gesteld worden. Dit be

tekent: eisen formuleren- op het gebied van de sociale politiek, het onder

wijs, de stadsvernieuwing, enz. -die een stapzijn naareen overgangsfase 

in de richting van het socialisme. Essentieel is het te onderkennen dat deze 

twee aspecten van onze politek samenhangen: de strijd voor de directe be

langen van de mensen, wier belangen wij als partij willen vertegenwoordi

gen en behartigen, én de strijd voor een andere richting in de hele maat

schappelijke ontwikkeling. 

Als we dat zeggen- en het klinkt alleen maar vanzelfsprekend -zijn we in 

debat met twee andere richtingen in de socialistische beweging. 

Allereerst met de opvatting- ultra-links genoemd -dat het optreden voor 

dagelijkse belangen en hervormingseisen slechts zou afleiden van de strijd 

voor het socialisme of het kapitalisme duurzaam zou versterken. Kenmer-
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kend hiervoor is de opvatting datzelfs de radicaalste onmiddellijkeeisento

taal zonder de produktiewijze zelf op losse schroeven te zetten en dat het 

concentreren van de dagelijkse klassenstrijd op deze directe eisen de over

leving van het kapitalistische regiem belangrijk heeft vergemakkelijkt. 

De andere stroming waarmee we in debat zijn, veruit belangrijker en door

gaans aangeduid met het begrip reformisme, gebruikt op haar beste mo

menten de mogelijkheden van de kapitalistische maatschappij voor de 

dagelijkse belangen van de arbeiders, maar gaat daar niet bovenuit. Als het 

stelsel in moeilijkheden verkeert vertaalt het reformisme de onmogelijkhe

den van de kapitalistische maatschappij naar de bevolking toe, is men be

reid op te treden als de betere 'beheerders van de crisis'. 

Bij de kritiek op de schadelijke kenmerken van deze politiek is het noodzake

lijkte onderkennen dat binnen de Partij van de Arbeid verschillende soorten 

van reformisme naast elkaar bestaan en met elkaar strijden. Wanneercom

munisten daarvoor de ogen sluiten, zijn zij gedoemd terug te vallen op sec

tarische posities en doen zij afbreuk aan het eigen streven naar eenheid van 

de arbeidersbeweging. De benadering van de sociaal-democratie als een 

soort hoofdmachtvan de reactiewas hiervan een extreme uitwas. In werke

lijkheid verloopt de ontwikkeling van de sociaal-democratie juistzeer gedif

ferentieerd. In de PvdA treden naast en tegenoverelkaar zowel stromingen 

op die hervormingen in socialistische richting voorstaan als stromingen 

die zich allereerst de politieke beheerders van de kapitalistische maat

schappij tonen en als rentmeesters van de concerns te werk gaan. Zeker in 

toegespitse crisis-situaties is de tendens dat deze stromingen polariseren. 

De arbeidersbeweging heeft een belangrijk aandeel gehad in de verande

ringen binnen het kapitalisme, die het karakter van het maatschappelijk 

stelsel niet aantasten maar ook bepaalde hervormingen ten gunste van de 

arbeidersklasse mogelijk maakten. Daarbij gaat het vaak om tegenstrijdige 

veranderingen die zowel voor de verdere ontwikkeling van het kapitalisme 

als voor de arbeidersklasse noodzakelijk waren, zoals uitbreiding van on

derwijs en gezondheidszorg, sociale verzekeringen, huisvesting. 

Aan het veroveren van sociale maatregelen ten gunste van de werkers heb

ben zowel sociaal-democraten als communisten, maar ook burgerlijke her

vormers, bijgedragen. Compromissen met de heersende kapitaalskringen 

werden meestal afgedwongen door de ontplooiing van de massastrijd van 

de arbeidersbeweging en vervolgens formeel-op het niveau van de staat 

-gesloten door de, al dan niet met regeringsmacht beklede, sociaal-de

mocraten. 

Deze hervormingen zijn steeds bereikt op basis van het kapitalistische stel

sen en binnen de structuren daarvan; zij w~rden daarom bedreigd, zodra 

het kapitalisme grenzen stelt aan de verdere ontwikkeling van de produktie

krachten. Het afzien door de sociaal-democratie van een consequente ver

nieuwende en hervormende politiek ten gunste van reformistische aan-
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passing aan het bestaande stelsel krijgt dan het karakter van het aanvaard

baar maken van verslechteringen. 

Het historisch onderscheid tussen communisten en sociaal-democraten, 

waarbij de laatsten binnen het kader van het kapitalisme blijven, terwijl de 

communisten de strijd voor hervormingen verbinden aan de strijd voor 

duurzame maatschappelijke vernieuwing, krijgtals gevolg van de kapitalis
tische crisis een nieuwe dimensie. 

Strijd voor verbeteringen- op sociaal-economisch, cultureel en politiek 

gebied- valt in deze fase van verval van het kapitalisme steeds meer sa

men met strijd voor het overwinnen van het huidige maatschappelijke stel

sel en zijn vervanging door het socialisme. Progressieve politieke en eco

nomische massa-actie richt zich in haar consequentie tegen het huidige 

systeem, omdat de bestaande produktieverhoudingen een rem vormen op 

verdere vooruitgang. 

Deze objectieve omstandigheid leidt ertoe, dat hoeverschillend hetdenken 

en hoe verschillend de historische ontwikkeling van de verschillende delen 

van de arbeidersbeweging ook zijn, hun doeleinden gaan samenvallen. Dat 

is de basis voor de aaneensluiting en hereniging van de krachten van de ar

beidersbeweging. 

Deze aaneensluiting vindt echter niet automatisch plaats, zij moet gestalte 

krijgen in de strijd zelf en vergt een langer ontwikkelingsproces. 

Binnen de sociaal-democratie zullen ongetwijfeld krachten tot ontwikke

ling komen, vooral indien de communistische partij zich versterkt, die zich 

de consequenties realiseren van haar onmacht van alle sociaal-democrati

sche regeringsdeelname tot nu toe om de crises in het kapitalisme te ver

mijden of te overwinnen, hun onmacht om wezenlijke maatschappelijke 

veranderingen tot stand te brengen. Het voortduren van verdeeldheid van 

de vooruitstrevende krachten in de samenleving is de grootste belemme

ring voor het betreden van de weg van socialistische hervorming van de 

maatschappij. 

Maar hetvormt geenszins een bijdragetot de beoogde vereniging de eigen 

principes los te laten, de eigen socialistische doelstelling ondergeschikt te 

maken aan opportunistische standpunten in de PvdA, terug te wijken voor 

het anti-communisme en de zelfstandige rol van de CPN te geringschatten. 

De beste bijdrage voor de ontwikkeling van eenheid van socialisten en 

communisten is de samenwerking in de actie, overal waarwerkende men

sen voor gemeenschappelijke vraagstukken zijn geplaatst. Daar zal ook de 

overeenstemming groeien over de principiële grondslagen van de strijä 

van de arbeidersklasse, zowel voor de directe belangen als voor het soci

alisme, en van de structuurvan een socialistische samenleving. 

V. Vertegenwoordigende en directe democratie 
In het voorgaande was sprake van de sociale en economische gevolgen 
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van de crisis en de noodzaak tot het uitwerken van alternatieven. Een aan

sporing daartoe is het feit, dat de kapitalistische schijnoplossingen voor de 

crisis telkens op niets uitlopen en sterketegenkrachten beginnen op te roe-

pen. 
Rechts neemt in toenemende mate voor het doorzetten van de omstreden 

crisispolitiek een toevlucht tot administratieve en repressieve middelen 

van de staat. 
Misschien meer nog dan vroeger heeft de huidige maatschappelijke crisis, 

door het alomvattende karakter ervan, een directe politieke uitwerking. Zij 

leidt tot een zeer grote instabiliteit van regeringen. Dat wordt begeleid met 

allerlei theorieën over een groeiende 'on regeerbaarheid van de democra

tie', een vermeende bezorgdheid over de rechtsstaat en democratische 

processen, die slechts het ideologische aroma is van pogingen om met 

autoritaire middelen de eisen en de actie vanuit de bevolking tegemoet te 

treden. 
Daarom is er op hetjongste CPN-congres uitvoerig gesproken over het op

treden van mobiele eenheden tegen krakers, stakers, buitenlandse arbei

ders, activisten tegen de kernenergie- en over de gevaren die dat met zich 

meebrengt. 
Een andere kant van deze medaille is de ondergraving van de vertegen-

woordigende politieke lichamen en andere democratische instellingen. 

In onze partij is hierover een uitvoerige discussie gevoerd aan de hand van 

een schets van een commissie voor een nieuw partijprogram. De in heteer

ste nummer van 'KOMMA' verschenen besprekingen van deze schets ma .. 

ken het overbodig op deze plaats uitteweiden over de waarde welke de po

litieke democratievoor ons bezit; politieke democratie is nietalleen een his

torische overwinning van de arbeidersklasse, niet alleen het meest gunsti

ge strijdterrein voor het bereiken van het socialisme, maar zij is een doel

stelling in zichzelf van de socialistische vernieuwing en daarmee ook een 

maatstaf voor kritiek op bestaande vormen van socialisme. 

Dat is een principiële stellingname waaruit voor onze coalitiepolitiek een 

belangrijke conclusie voortvloeit. Tegenover de onregeerbaarheid, tegen

over het autoritaire optreden van regeerders en bestuurders is, lijkt ons, het 

enig zinnige antwoord het vormen en versterken van de band tussen de 

vertegenwoordigende en de directe democratie, tussen de parlementaire 

instellingen en het ontwikkelen van vormen van zeggenschap en beslis

singsmacht aan de basis. 
Wanneer we daar niet in slagen zal hetterechtewantrouwen tegen de staat, 

voortkomend uit hetonvermogen van de burgerlijkestaat om fundamente

le en urgente problemen op te lossen, ziçh onherroepelijk richten tegen de 

instellingen van de vertegenwoordigende democratie. 
Het is wel degelijk een feit dat bijv. delen van de kraakbeweging (die volko

men terecht de eigendomsverhoudingen aanwijst als de oorzaak van de 
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woningnood) een afkeer vertolken van 'partijpolitiek' in het algemeen. 

In het boekje 'de Vondelstraat', waarin de verslagen van Radio STADzijn af

gedrukt over de gevechten tussen krakers en mobiele eenheid, is over dit 

probleem een beschouwing opgenomen. Onder de titel 'De rek is eruit' be

toogt de auteur: 

'De woningzoekenden zijn niet de enigen die hetvertrouwen in de (sociaal-) 

democratie hebben verloren. Ook in de anti-militaristische beweging, de 

anti-kernenergiebeweging en de vrouwenbeweging raken steeds meer 

mensen overtuigd dat de weg die voert langs parlementair-democratische 

paden een heilloze is.' 'Mensen zien dat hun woningen worden afgebroken, 

dat er geen huizen worden gebouwd. Het gifligt onder de grond en stroomt 

door de rivieren. Het gebruik van kernenergie lijkt onafwendbaar. Mensen 

zijn ongerust, bang en langzamerhand heel kwaad. Niet alleen de overheid 

geeft het bedrijfsleven de ruimte om mensen het zelfbeschikkingsrecht 

over eigen lijf en leven te ontnemen, maar bijvoorbeeld ook de medische 

stand. De repressie via de gezondheidszorg is vaak subtieler, maar daarom 

niet minderwezenlijk. De liberale, kapitalistische produktiewijzeen de tech

nocratie hebben een ongelijkheid tussen mensen gecreëerd die nu in stand 

moet worden gehouden en hebben mensen de greep op hun eigen leefsi

tuatie ontnomen.' 

Dit wantrouwen is er- en terecht. En het vormt de keerzijde van de bij ve

len nog bestaande illusies over de staat, de verwachting (in de hand ge

werkt door de politiek die de PvdA gedurende tientallen jaren heeft ge

voerd). dat de staat alle problemen kan oplossen. (Woningnood? Schaeter 

komt!) Een dergelijke verwachting kan alleen maar tot enorme desillusies 

leiden. 

De desiiiLJsies over de staat uiten zich enerzijds in toenemende massa-ac

tie, ook in de vakbeweging waar de noodzaak tot politieke actie meer en 

meer gevoeld wordt, de noodzaaktot het politiseren van de sociale proble

men. 

Maar hetwantrouwen en de desillusie kunnen zich ook uiten in verdergaan

de de-politisering en de roep om autoritaire politiek of een terugtrekken op 

particuliere belangen en in de privé-sfeer. Een schrijnende illustratie zijn de 

presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten-zowel de uitkomst als het 

absenteïsme dat daarbij is opgetreden- die laten zien hoe ver de feitelijke 

massabasis van het presidentiële stelsel is verdwenen. 

Het bestaan van een sterke arbeidersbeweging en van samenwerkende 

progressieve partijen kan in ons land een vergelijkbaar proces tegenhou

den en transformeren. Maar dat kan slechts effectief onder de voorwaarde 

dat zij de mogelijkheid van diepgaande hervormingen weten aan te tonen, 

dat zij een gezamenlijk perspectief weten te bieden. De vraag is dus: wie 

vertegenwoordigt het wantrouwen, ook op parlementair niveau, hoe kan 

het een politieke uitdrukking krijgen. 
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Als links zich niet tot taak stelt ook ditwantrouwen op te nemen en te verte

genwoordigen, maken anderen er zich meester van, bijv. door het stimule

ren van de neiging om, waar de problemen zich als onoplosbaar aandie

nen, naar zondebokken te zoeken voor het bestaan van die problemen en ze 

af te reageren, hetzij op de buitenlandse arbeiders, hetzij op de arbeidson

geschikten met hun karige uitkeringen, hetzij op desperate woningzoeken

den. 
Ook dit dwingt links tot het stellen van een reëel alternatief. 

Het probleem is onlangs scherp gesteld via een discussie over de Amster

damse gemeentepolitiek. 

De politicoloog Siep Stuurman betoogde naar aanleiding van een crisis in 

het Amsterdamse college van B&W dat niet de CPN moet proberen haar 
positie in het dagelijks bestuur op te eisen, maar dat de PvdA het college 

zou moeten verlaten en in de oppositie zou moeten gaan. Rechts bestuurt 

dan weliswaar de stad- er zou een regeringscommissaris aan te pas ko

men- maar dat zou geen verschil maken, omdat de problemen een struc

tureel karakter dragen. 

De spanningsverhouding tussen bestuurlijke positie en buiten-parlemen

taire beweging is een reëel gegeven, ook voor de CPN, zeker waar zij aan 

colleges van B&W deelneemt. Stuurman bepleit op grond van deze span

ningsverhouding niet een inhoudelijke verandering van het beleid van de 

Amsterdamse PvdA, omdat het 'slechte beleid structureel slecht' is. Hij stelt 

dat het weigeren van de oppositierol in de hoofdstad leidt tot 'een depoliti

sering van de stedelijke politiek', waar hij aan toevoegt: 

'En depolitisering leidt altijd tot een verzwakking van de democratie wan

neer de sociale tegenstellingen zelf te scherp zijn om gedepolitiseerd te 

worden. Deze tegenstellingen worden dan in een andere vorm gepoliti

seerd, en het' anti' -parlementarisme is een feit. Hetzelfde geldt voor de veel 

geprezen en gesmade rechtsorde.' Het is niet onze rechtsorde, betoogt 

Stuurman dan, de rechtsorde is immers een krachtsverhouding. 

Ook binnen de parlementaire democratie bestaan echter krachtsverhou

dingen ten nadele van maatschappelijke veranderingen. Toch moeten we 

met de meeste nadruk zeggen: het is (hoe beperkt en onvolkomen ook) ón

ze parlementaire democratie, die door de machtigste kapitaalsgroepen als 

een rem wordt ervaren. En het is (hoe beperkt en voor verbetering vatbaar 

ook) ónze gemeentelijke democratie. Uit het stadsbestuur stappen- het 

stadsbestuur wordt overigens gevormd door de gemeenteraad- zou be

tekenen: de vertegenwoordiging opgeven (de vertegenwoordiging van 

belangen en kiezers) met een beroep op het structurele karakter van de 

moeilijkheden. Dezelfde redenering zo~ op het parlement toepasbaar zijn, 

al is het een feit dat het eerste in de gemeenten, als gevolg van de al jaren

lang voortgaande aantasting van de gemeentelijke autonomie, tot uiting 

komt hoezeer de kaders van de vertegenwoordigende democratie onder 
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pressie staan. Uit deze kaders treden betekent echter het omgekeerde van 

het smeden van een band tussen de 'officiële' en de 'niet-officiële' demo

cratie en laatvoor links als hetware alleen de 'directe' democratie als terrein 

van politiek handelen. Dit is alleen maardenkbaar in revolutie-dromen over 

het bestormen van Winterpaleizen en invoeren van sowjet-modellen. Het is 

uitdrukkelijk niet wat ons voor ogen staat. 
Stuurman wijst overigens nog een andere reden aan voor de PvdA om in 

Amsterdam in de oppositie te gaan, nl. het gebrek aan loyaliteit van het 

ambtenarenapparaat. Aan te nemen valt dat daarbij werd gedoeld op de 

beleidsvormende ambtelijke top, maar de ironiewil datdeze in Amsterdam 

voor het grootste deel door de PvdAzelfwordt bemand (zoals Ru di van der 

Velde als CPN-wethouder op bittere wijze heeft ervaren). 
In de praktijk blijken doorgaans juist die ambtenaren van deloyaliteit (maar 

dan door rechts) te worden beschuldigd, die in verzet komen tegen de on

mogelijkheid om redelijk, in dienst var. de bevolking, te functioneren. De 

voorbeelden strekken zich uit van ervaringen met stakingen bij de dienst 

Herhuisvesting in Amsterdam via acties bij de sociale diensten tot conflic

ten in het politie-apparaat met mensen die wijzen op de gevaren van een 

gewelddadig optreden tegen democratische acties. 

In feite raakt het ambtenarenapparaat zelf in een crisis. 
Aan de ene kant is er sprake van een verzelfstandiging van het ambtelijk ap

paraat van de overheid: de politieke bureaucratie oefent zelf politieke 

macht uit, maakt zelf beleid zonder dat er greep op is. 
Aan de andere kantwordt het ambtelijk apparaat gebruikt als een bufferte

gen de bevolking. Waar de sociale problemen zich als onoplosbaar voor

doen, waar geen politieke uitwegen zichtbaar zijn, daar moet een bepaalde 

controle, discipline en orde worden geschapen door de bureaucratische 

apparaten: gecontroleerde chaos. 
Niet toevallig zijn het vooral topambtenaren die steen en been klagen over 

het ontbreken van consensus in de maatschappij: het zijn veelal hoge over

heidsfunctionarissen die bijv. de vakbeweging aansporen zich in een con

cept van tri-partite overleg te voegen (waar haar enige rol nog zou bestaan 

uit het medebeheer van de crisis, als 'Dritte im Bun de' binnen de organen 

van overheid, werkgevers en werknemer). 
De consensus raakt intussen ook binnen de, gemassificeerde, overheids

apparaten zélf steeds verder zoek, aangezien zij tegenwoordig voor het 

overgrote deel door de arbeidersklasse worden bemand, zelf een terrein 

van klassenstrijd vormen. Steeds sterker weerspiegelen deze apparaten 

door hun samenstelling voor een deel ook het verzet van de bevolking. 

'Ambtelijke ongehoorzaamheid'- bij erkenning van het primaat van poli

tieke beslissingen door vertegenwoordigende organen- is voor ons niet 

zozeer een probleem bij een staking van de dienst Herhuisvesting, maar 

wel degelijk wanneer we te maken krijgen met een zelfstandiger optre-
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dend, zelf politieke beslissingen forcerend politie-apparaat. 

Ook in deze kwestie moeten oplossingen worden gezocht in de richting van 

democratisering, in dit geval democratisering van de overheidsapparaten 

zelf. Dat wil allereerst zeggen het openstellen ervan voor wat in de bevol

king leeft: het garanderen van vrije meningsuiting (ook voor individuele 

politiemensen); geen politieke en sociale selectie in het aanstellingsbeleid; 

volledig en onbeperkt stakingsrecht; democratisering van de voorberei

ding en uitvoering van het beleid, dat tot dusver is voorbehouden aan de 

ambtelijke toppen die binnen het apparaat een absolute macht uitoefenen. 

Gelijksoortige conclusies zijn te trekken uit de ontwikkelingen in de krijgs
macht. 

Dit betoog heeft ten doel te onderstrepen dat de principiële stellingname 

van de CPN over de betekenis van de vertegenwoordigende democratie 

ook direct op concrete, politieke problemen van dit moment betrekking 

heeft en een wezenlijk element vormt van onze coalitiepolitiek. 

Vl. De rol van de CPN 

Tenslotte enkele opmerkingen over de verhouding van de coalitiepolitiek 
tot de acties en de verhouding tot de partij zelf. 

Terugblikkend op de periode sinds het 26e CPN-congres van januari 1978, 

merkte Henk Hoekstra op, dat de communisten er belangrijktoe hebben bij

gedragen, dat rechts er niet in is geslaagd de mensen te verlammen ofte in

timideren. Dat is een fundamenteel gegeven temidden van het luid geklaag 

over een zich in 'grote matheid' uitende politieke restauratie, omdat de de

mocratiseringsbewegingen (die in de jaren '60 het afbrokkelen van de kou

de oorlog omzetten in een vernieuwingsoffensief) nu zouden zijn stukgelo

pen op de door de kapitalistische crisis gestelde grenzen. 

Inderdaad heeft de crisis in het algemeen niet geleid tot een berustende 

houding, ondanks alle pogingen om passiviteit te verwekken met een be

roep op de geringe economische groei, op verdelingstheorieën, op per

soonlijke risico's t.a.v. de werkkring of uitkering, op een tegenstelling tus
sen actieven en niet-actieven, enz. 

Het 26e Congres oriënteerde de partij op actie, op samenwerking en coali

tievorming in de actie; tijdens het 27e Congres werd geconstateerd dat de

ze coalitievorming praktisch gestalte had gekregen op een drietal globale 

terreinen- de vredesstrijd, sociaal-economische acties en strijd voor de 

democratie, gebieden waar zich op uiteenlopende niveaus, hetzij in parle

ment, vakbeweging of anderszins, in enigerlei vorm nieuwe meerderhe

den zijn gaan aftekenen. Deze ontwikkeling gaf aanleiding een stap verder 

te doen, een vooruitstrevend alternatief aan de orde te stellen en daartoe 
reeds een zekere prioriteitsstelling aan te brengen. 

De coalitiepolitiek mag dus wat ons betreft zeker niet beperkt worden ge-
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zien als louter 'samenwerking in acties', mag niet 'empirisch' worden opge

vat als een optelsom van bewegingen zonder deze te verbinden met een 

doelstelling op langere termijn. De massabewegingen zijn zelf heterogeen 

zowel in sociale en politieke samenstelling als naar actiepunten. 

Een som van de daarbij naarvoren gebrachte eisen is nog geen politiek pro

gram. Maar de richting is volkomen duidelijk, en in resoluties van het con

gres aangegeven. 

Een progressieve meerderheid zal politiek perspectief moeten geven aan 

de actie en, door een andere richting aan het beleid te geven, een reeks ei

sen kunnen inwilligen. Omgekeerd is een progressieve meerderheid on

denkbaar zonder gebruik te maken van de energie en inventiviteit van de 

massabewegingen; hun creativiteit moet een inhoudelijk stempel drukken 

op een progressief alternatief. 

De autonomie van de sociale en culturele bewegingen moet echter behou

den blijven; instrumentalisering voor 'andere' doeleinden is de dood in de 

pot. 

De coalitiepolitiek mag immers niet leiden tot het laten verwateren van de 

actie en van de eisen die vanuit de bevolking worden gesteld, die dan on

dergeschikt zouden worden aan politieke compromissen. 

Het gaat om relatief autonome factoren. Ook de vakbeweging is een auto

nome factor- moet het althans volgens ons zijn. Hier gaat het om depri

maire klasseorganisatie van de werkende bevolking. Zij heeft tot taak de 

materiële en culturele belangen van de werknemers onder alle omstandig

heden en tegenover wie dan ook te verdedigen. Juist daardoor kan zij een 

enorme politieke kracht vormen, een onmisbaar steunpunt voor progres

sieve maatschappelijke veranderingen. 

Als Nederlandse communisten hebben wij allang afgerekend met opvat

tingen die de autonomie van de vakbeweging niet respecteren, die haar 

bijv. voorstellen als 'transmissieriemen van de partij naar de massa'. Wij 

hebben daarvan principieel afstand genomen. 

Als wij kritiek leveren op het functioneren van de vakbeweging, dan is het 

juist omdat haar autonomie in gevaar is, omdat haar besturen soms de nei

ging hebben haar autonomie op te geven aftenminste gedeeltelijk prijs te 

geven aan een specifieke politieke taktiekof aan een bepaalde politieke par

tij. Ik bedoel de Partij van de Arbeid. 

Hiertegenover bepleiten wij een democratisering van de vakbeweging: in

tern (besluitvorming door de leden, geen politieke discriminatie in be

stuurssamenstellingen). maar ook extern, omdat zij tot dusver slechts een 

minderheid van de arbeidersklasse organiseert en niet de nieuwe samen

stelling van de klasse weerspiegelt. 

De autonome kracht van nieuwe sociale en emancipatiebewegingen beïn

vloedt zowel de vakbeweging als de progressieve partijen. Dat geldt in elk 

geval ook voor de CPN. Onder invloed van de actie en discussie onder de 
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-
bevolking hebbenwe-juist omdat wij daarvoor als een democratische 

partij open staan- onze stellingname in een reeks van kwesties gecorri

geerd en verder kunnen ontwikkelen. Ik denk dan niet alleen aan zulke 

evidente veranderingen als t.a.v. feminisme, kernenergie, kraakbeweging; 

de belangrijkste invloed van de massabeweging op partijen is activerend, 

óók op de communistische partij, omdat ze stemmingen doorbreekt dat 't 

allemaal niet geeft, niets uithaalt, dat 't niet kan. Dit geldt nog veel sterker 

voor de PvdA, waar 't stemmingen doorbreekt dat 't niet mag. Hetverband 

is vaak heel direct aan te wijzen, bijv. tussen de Rotterdamse havenstaking 

en het vervolgens optreden van een linkervleugel in de Rotterdamse PvdA. 

Wij juichen dat soort effecten vanzelfsprekend toe, maar tekenen er tegelij

kertijd bij aan, dat zij pas werkelijk duurzaam kunnen zijn als er politieke 

macht wordt gevormd ter linkerzijde, als de positie van de Communistische 

Partij wordt versterkt, als er progressieve meerderheden tot stand komen. 

Wij gaan niet van de aanmatigende stelling uit dat een coalitievorming zal 

plaatshebben 'onder leiding van' onze partij. Wel, dat de rol van onze partij 

in en door coalitievorming groter wordt, zij is immers de partij die dit conse
quent nastreeft. 

We karakteriseren deze rol van de partij, in overeenstemming met de feiten, 

als 'initiatiefnemend' en 'verenigend'. Dat communistische initiatief komt 

in wezen neer op het erkennen van de rol van de massabeweging, het on

derstrepen van de mogelijkheid van de mensen om zelf in te grijpen in de 

ontwikkeling in de maatschappij, die niet voorbeschiktoffataal is. 

Door het verband te leggen van de actuele massabewegingen mettoekom

stige politieke opties, van hervormingseisen met revolutionaire verande

ringen in de structuur van de samenleving, is de Communistische Partij bij 

uitstek géén getuigenispartiL maar vertegenwoordigt zij wel, in de woor

den van Marx en Engels, 'in de beweging de toekomst van de beweging'. 

De in en door coalitievorming groeiende betekenis van de CPN viel afte le

zen uit de reacties op het laatste partijcongres, waarin terecht veel nadruk 

werd gelegd op de openheid-dat wil zeggen een doorzichtiger besluitvor

ming- en op het veelzijdige en kritische karakter van de discussie. Open

heid, veelzijdigheid en kritisch debat, een andere mogelijkheid bestaat er 

niet om te komen tot een verhoging van de kwaliteit; er is immers nergens 

een voorbeeld van de door ons beoogde coalitiepolitiek voorhanden, dat 
wij slechts zouden hebben na te volgen. 

Als partij die initiatief neemt en de rol erkent van de massabeweging trekt 

de CPN kaders aan uit deze bewegingen, veelal de actiefste mensen. In de 

'Schets' ten behoeve van een nieuw partijprogram werd daarom gespro

ken, nietvan een voorhoede, maar van 'de partij van de meest bewusten'. 

Deze formulering in de 'Schets' over de rol van de partij beoogde afstand te 

nemen van een dogmatische visie, volgens welke communistische partij

en, grof uitgedrukt, onder alle omstandigheden, in ieder afzonderlijk geval, 
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de enige ware dragers zouden zijn van een revolutionair bewustzijn, en dat 

andere groeperingen, géén communistische partijen zijnde, zoals bijv. de 

beweging van Fidel Castroop Cuba aan het eind van de jaren '50, niet de 

dragers kunnen zijn van een revolutionair, socialistisch bewustzijn. 

Deze conceptie van de voorhoedepartij is zeker in gegeven omstandighe

den van toepassing geweest. Tot dogma geworden schept het echter een 
onwezenlijk apriori en belemmert dus in hoge mate de ontwikkeling van 

een partij. belemmert haar in het debat, in hetwetenschappelijk onderzoek, 

in het nemen van praktische politieke initiatieven. Het gaat uit van een his

torisch model en steriliseert het marxistisch denken, dat zich juist richt op 

concrete en zeer uiteenlopende situaties. 

Daarom zien wij af van het hanteren van het begrip voorhoede -tenzij ge

meend wordt dat wij ons een plaats in de voorste gelederen van de politieke 

strijd willen verwerven, door denkbeelden en activiteiten. Het gaat om een 

coalitie van gelijkwaardige partners. 

Natuurlijk heeft ook iedere coalitie een voor- en een achterhoede, maar als 

men daarvan geen woordenspel wil maken, is enkel en alleen van belang 

welke taken een partij zichzelf stelt, op een realistische manier- om ze te 

vervullen. 

Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor het interne functioneren van 

onze partij. 

Het lidmaatschap van de partij veronderstelt niet een 'totale ideologische 

keuze'. Het idee dat de partijleiding een soort monopolie zou hebben op het 

marxisme, is volkomen vreemd aan de huidige CPN. 

Het lidmaatschap van de CPN betekent niets meer, maar vooral niets min

der, dan een aanvaarding van haar programmatische doelstellingen en 

van de strijd voor die doelstellingen van vooruitgang naar een socialisti

sche samenleving. 

37 



--~~------------------------------------------------------------~~ll{Jlll_ --
2~ 

u 
<( 
~ 
UJ 

o:::O 
LJ.J 

~z 

~~ 
~~ -

::) 
a: 
a:l 
UJ 
(.9 
r
UJ 
:::c 

Werkgelegenheid en economische programering: 
een nieuwe rol voor de vakbeweging in Italië? 

In mijn vorige artikel in dit tijdschrift over de vakbondsstrijd in Italië' is 

beschreven hoe de Italiaanse vakbeweging in de afgelopen tien jaar in de 

bedrijven en op nationaal-politiek niveau een stevige machtspositie heeft 

kunnen opbouwen. In dit artikel is het gebruik van deze macht aan de orde. 

Voor welke politieke koers wordt deze macht ingezet? 

I CRISIS EN MACHT 
Macht is geen absolute grootheid, maar een verhouding. Het is geen sta

tisch gegeven, maar een dynamische relatie. Eenmaal onder gunstige 

strijdvoorwaarden verworven macht kan in de crisis niet 'bewaard' worden 

tot het aanbreken van 'betere tijden'. De crisis heeft juist de macht- in Ita

lië: de voor het kapitaal te grote macht van de vakbeweging -tot inzet. De 

diepgaande crisis die Italië al sinds jaren in haar greep houdt is in de eerste 

plaats een produktvan de veranderende machtsverhoudingen tussen kapi

taal en arbeid (sinds 1969). verernstigd door de veranderde internationale 

situatie (valuta- en energie-crisis van de jaren '70).1n de tweede plaats is de 

crisis een politieke en economische strategie van het kapitaal om de voor 

haar relatief gunstige krachtsverhoudingen van weleer te herstellen. 

De strijd bij FIAT, afgelopen herfst, is wat dit betreftzeer instructief. De inzet 

van de directie was het doorbreken van het in Italië veroverde principe dat 

als gevolg van bedrijfsreorganisaties of produktie- en afzetproblemen 

geen massa-ontslagen mogen plaatsvinden. Zoals de liberale kwaliteits

krant van Italië, de Corrie re del la Sera, een dag na het einde van de staking 

uitlegt: met dit principe valtvoor het kapitaal niette leven. Het blad betreurt 

dat in Italië niet mogelijk is, wat elders in West-Europa gebeurt. Bij VW, Bri

tish Leyland en Renault. om drie FIAT-concurrenten te noemen, zijn tien

duizenden massa-ontslagen doorgevoerd. 

De weigering van de Italiaanse vakbonden om hiervoor de weg vrij te ma

ken, dwingt- nog altijd volgens de Corriere-ondernemingen als FIAT er

toe meer mensen in dienst te houden dan uit oogpunt van de produktie no

dig is. Bijgevolg leidt dit tot te hoge bedrijfskosten en een nadelige positie 

ten opzichtevan de in ditgeval buitenlandse concurrentie. De conclusie laat 

zich raden: de vakbeweging veroorzaakt de crisis, of maakt haar ernstiger, 

of- op z'n minst- verhindert haar oplossing. Geen speld tussen te krij-
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gen. Een vakbeweging die aan haar machtsposities vasthoudt en de arbei

dersbelangen blijft verdedigen, maakt de crisis voor het kapitaal ernstiger. 

Wat dat betreft moet men het kapitaal-of dat nu Van Veen of Agnelli heet 

-bij haar woord nemen. 

Maarwat slecht voor het kapitaal is, is daarom nog niet goed voor de arbei

ders. De arbeidersbeweging heeft in de jaren dertig tot haarschadegeleerd 

dat de leuze' des te slechtervoor het kapitaal, des te betervoor de arbeiders

klasse' niet klopt. In de eerste plaats, omdat expansie-problemen van het 

kapitaal, bestaansmoeilijkheden van de arbeiders zijn. In de tweede plaats, 

omdat de crisis altijd óók een politieke strategie van het kapitaal is. De crisis 

is altijd óók een politiek projectvan de heersende klasse om bepaalde gren

zen te fixeren, die de tegenstander niet mag passeren; om een bepaalde 

onveranderbaarheid van de kapitalistische verhoudingen te stellen en tot 

het gedachtegoed van de massa te maken, de arbeidersbeweging in het de

fensiefte brengen en zelf het initiatief te herwinnen. Luciano Lama, de alge

meen-secretaris van de CGIL, schrijft naar aanleiding van de FIAT-strijd te

recht: 'Het voornaamste gevaar dat zich in deze periode voor de vakbewe

ging en voor alle progressieve krachten in het land aftekent, wordt ge

vormd door een tendens tot matiging die zich in verschillende, ook schijn

baar tegenstrijdige vormen manifesteert, maar steeds op een en het zelfde 

punt uitkomt: het laten mislukken van elke poging tot verandering, behou

den wat bestaat en, zo mogelijk, het herstel van de hiërarchische en autori

taire of paternalistische machten van weleer'. 2 Een van de gevaren van een 

louter defensieve opstelling van de vakbeweging in de crisis, is dat zij zelf 

een factor van deze onveranderlijkheid wordt. De demonstratie, tijdens de 

stakingsacties, van 40.000 FIAT-technici en beambten tegen de vakbewe

ging, de eerste in zijn soort in Italië, is een teken aan de wand. Het wijst niet 

alleen op verdeeldheid binnen de vakbeweging of op een gebrekaan repre

sentativiteit van een gegeven vakbondslijn. Het duidt in de eerste plaats op 

het feit dat het kapitaal erin lijkt te slagen tenminste voor deze groep 'een 

nieuwe periode van hoop en verwachting' te creëren, bij hen instemming 

begint te vinden voor haar probleemstelling van de crisis. Te weten: de te 

grote macht en onverzettelijkheid van de vakbeweging. Het wijst met ande

re woorden op een begin van het welslagen van de crisis voor het kapitaal: 

een verschuiving van de machtsverhoudingen in haar voordeel. 

Dit brengt ons dus op het probleem van de strategie van de arbeidersbewe

ging in de crisis. Ik hoop in dit artikel duidelijk te maken dat zo'n strategie 

nooit alleen defensief kan zijn, zich nooit alleen kan beperken tot het behou

den wat men heeft. Maar tegelijk hoop ik aan te tonen, dat het alternatief 

voor verdedigen niet is het doen van concessies. 

Ik zal om te beginnen ingaan op de crisisstrategie van het kapitaal. Vooral 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt komen daarbij aan bod. Daarna 

volgt iets over de wijze waarop het kapitaal inspeelt op deze ontwikkelingen 
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en op de problemen diezij voorverschillendegroepen (jongeren, vrouwen, 

enz.) scheppen. Tegelijk is aan de orde hoe de vakbeweging haar consen
sus onder deze groepen dreigt te verliezen. 

In de daarop volgende paragraaf bespreek ik hetantwoord dat de vakbewe

ging op deze crisisstrategie probeert te geven. Daarbij zal mijn aandacht 

vooral uitgaan naar de wijze waarop de vakbeweging haar in de bedrijven 

opgebouwde macht probeert te gebruiken vooreen democratische sturing 

van de ontwikkeling van de economie. Welke doelen worden daarbij ge

steld? Welke machtsmiddelen worden daartoe ontwikkeld? 

Ik sluit dit artikel af met een aanduiding van de problemen aan vakbondszij

de om haar machtsposities te ontwikkelen tot een zekere hegemonie over 

de economische politiek van ondernemingen en staat. Bij het verwerven 

van deze nieuwe rol van de vakbeweging, zijn ook de relaties tussen vakbe

weging en staat en tussen vakbeweging en partij( en) aan de orde. 

1. Crisis en arbeidsmarkt 

Al enkele jaren ligt de officiëel geregistreerdewerkloosheid in Italië rond de 

2 miljoen. Dat komt ongeveer overeen met 10% van de actieve beroepsbe

volking. Het opvallendste gegeven is echter de zeer hoge jeugd- en vrou

wen-werkloosheid. Volgens het officiële statistisch bureau ISTAT is ruim 

65% van alle werklozen onder de 30 jaar. Bijna 1,3 miljoen jongeren zijn zon

der werk, waarvan ruim een miljoen onder de 25 jaar. Deze cijfers zijn sinds 

1972 vrijwel constant gebleven, met in de laatste jaren een stijging. De 

werkloosheid onder jongeren beneden de dertig jaar steeg van 17,3% in 

1977 tot 18,8% in 1979 en bijna 20% nu. Vrouwen onder de dertig komen er 

nog slechtervan af: van 22,6% in 1977 tot 24,2% in 1979tot bijna 27% nu. De 

jeugdwerkloosheid is verder regionaal zeer gespreid. In de noordelijke re

gio's gemiddeld tussen de 9 en 15%, in de zuidelijke regio's tussen de 30 en 

45%. In Sardinië, Basilicata en Calabrië is meer dan 2/s van alle jongeren on

der de 30 jaar werkloos !3 De arbeidsreserve van vrouwen van jong tot oud 

wordt geschat op 1,5 miljoen, dat is bijna 1/s van het totale arbeids-aanbod 
van vrouwen. 4 

Enkele conclusies laten zich uit deze gegevens trekken: 

Veruit de meeste werklozen in Italië moeten hun eerste baan nog vinden; 

in Zuid-Italië ontbreekt hetaan arbeidsplaatsen van welke aard dan ook, ter

wijl in de noordelijke regio's relatief gekwalificeerde arbeidsplaatsen ont

breken. Hier speelt de 'weigering van arbeid', van arbeid onder het niveau 

waarvoor men opgeleid is, een groter rol. Dit wordt bevestigd door het ho

ger opleidingsniveau van de werkk:>ze jongeren in Noord-ltalië; 5 

jonge vrouwen zijn dubbel benadeeld; met de ook in Italië optredende ver

schuiving van de leeftijd waarin vrouwen werk buiten hetgezin zoeken, van 

de leeftijdsgroep van 14 tot 24 naar de groep van 25 tot 35, begint de kloof 
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tussen de vraag naar arbeid van vrouwen en het arbeidsaanbod groter te 

worden. 6 

2. De opkomst van een 'onderwater-economie' 
De aanhoudende hoge werkloosheid lijkt op het eerste gezicht in strijd met 

de toename van het aantal arbeidsplaatsen. Althans in de periode 1971 tot 

1976 nam het aantal arbeidsplaasten in Italië toe met bijna 1 miljoen, waar

van ongeveer 213 door vrouwen werd bezet. 7 Over de periode daarna heb ik 

geen cijfers beschikbaar. Alles wijst erop dat de uitstoot van arbeidskrach

ten (vooral in de industrie en de bouw) de uitbreiding met nieuwe arbeids

plaatsen heeft overtroffen. Niettemin moet de blijvend hoge werkloosheid 

sinds 1972 vooral op rekening worden geschreven van de toenemende 

vraag naar arbeid, ondanks de toegenomen opleidingsduur. De in Italiëtus

sen 1974 en 1980 plotseling sterk toegenomen arbeidsvraag van vrouwen 

lijkt hierbij een van de belangrijkste factoren. 8 

De uitbreiding van arbeidsplaatsen (in elk geval tot 1976) kwam vooral tot 

stand in de dienstensectoren en de lichte, verwerkende industrie. De uit

breiding is gepaard gegaan met het ontstaan van een omvangrijke econ

omia sommersa (onderwater-economie): het verschijnsel van een dicht 

netwerk van kleine bedrijfjes en vooral thuis-werk, van doorgaans ongere

gistreerde en onderbetaalde arbeid, waarvoor geen cao's, ziektekosten, 

pensioenregelingen of andere vormen van collectieve bescherming gel

den. Per definitiezijn over de 'zware' of'marginale' arbeidsmarktweinig ex

acte gegevens bekend. Schattingen komen uit op 3 tot 3,5 miljoen perso

nen die onderzulke omstandigheden werken. 8 1n dit 'zwarte circuit' zou vol

gens sommige economen 20 tot 25% van het nationaal inkomen omgaan. 9 

In deze sector treffen we de meest uiteenlopende oude en nieuwe vormen 

van over-uitbuiting aan: seizoen- en contractarbeid, dagloners in de bouw 

en in de landbouw, vooral in het Zuiden, inleenactiviteiten, dubbele arbeid 

en vooral het zg. 'thuiswerken' van gezinnen. Daarbij valt op dat dit niet, zo

als men zou kunnen denken, een specifiek verschijnsel voor Zuid-Italië is. 

Naast de daar nooit verdwenen vormen van marginale arbeid in de 

landbouw en samenhangend met de bouw-speculatie, gaat hetveeleer om 

een nieuw verschijnsel in Noordoost en Midden-Italië. Om deze reden zou 

men in plaats van de gangbare Noord-Zuid indeling van 'drie ltalië's' kun

nen spreken. 10 Bovendien gaat het om een verschijnsel van de verwerken

de, op de vervaardiging van consumtie-goederen gerichte industrie. Deze 

ontwikkeling kan niet losgezien worden van de plaats van Italië in de inter

nationale kapitaalsverhoudingen en de specialisatie van het Italiaanse ka

pitaal op de produktie van trend- of mode-gevoelige consumptiegoederen. 

In het zelfde verband moet worden gewezen op de tamelijk traditionale be

drijfsstructuur in Italië, met een groot overwicht aan kleine bedrijfjes, de-
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pendance-ondernemingen enz. 11 Ik kom hierop zo meteen nog terug. 

Voor het moment zou ik willen wijzen op het type ondernemersstrategie 

dat in deze ontwikkeling naareen 'onderwater-economie' naarvoren komt. 

Het lijkt er op dat de ondernemers op deze wijze de combinatie van de aan

wezige technische infratructuur, de localeoverheidsmarktenen premie-re

gelingen, en een ruime, mobiele en onbeschermde arbeidsmarkt 

optimaliseren. 12 In het algemeen kan men stellen dat in Italië de internati

onale tendens om de loonkosten-stijgingen en andere sociale kosten af te 

wentelen door prijsverhogingen of te ontwijken door internationale kapi

taalsverplaatsingen en 'runaway'-investeringen minder sterk is. Er lijkt in 

Italië nog ruimte te bestaan voor wat men binnenlandse 'runway'-investe

ringen zou kunnen noemen: het ontvluchten van de door de vakbeweging 

beschermde arbeidsmarkten. Deze mogelijkheid wordt geboden door de 

inefficiënte werking van het Italiaanse overheidsapparaat, waardoor aller

lei wetten e.d. omzeild kunnen worden, door het bestaan van politieke frac

ties binnen de verschillende overheids-diensten en -apparaten, door een 

relatief groot en omvangrijk arbeidsreserveleger en door de specialisatie 

op de weinig kapitaal-intensieve consumptiemiddelenindustrie. Men 

brengt ambachtelijke en eenvoudige montage- en vervaardigingswerk

zaamheden over naar andere gebieden en arbeidsmarkten, waar in zeer 

kleine eenheden wordt gewerkt met door het moederbedrijf ter beschik

king gestelde, meestal afgeschreven machines. De op thuiswerk drijvende 

schoen- en kledingindustrie (made in ltaly) is hiervan een excellent voor

beeld. 

Het gaat om meer dan een economische reactievan de ondernemers. In elk 

geval werkt het als een politieke strategie van afbouw van de 'beschermde' 

en 'collectief georganiseerde' arbeid en het isoleren van de vakbeweging. 

Het gevaar dat onder deze marginale arbeiders een reactietegen de 'gepri

viligeerde' positie van de arbeiders in de industrie en de overheids-ambte

naren loskomt, is niet denkbeeldig. Bovendien krijgt de al jarenlang ge

hoorde vakbondseis tot decentralisatie van de produktie (tegen de indu

strie-concentratie in het Noorden en voor het verplaatsen van werk naar de 

werkzoekenden in het Zuiden in plaats van andersom) hier een volkomen 

aan de bedoelingen tegengestelde uitwerking. Als conclusie zou ik willen 

stellen, dat in de 'onderwatereconomie' een specifieke ondernemersstra

tegie van bovenaf samenkomt met een vraag naar arbeid van onderop, 

waaraan op de meer stabiele en onbeschermde arbeidsmarkten niet vol

daan wordt. De vraag is, in hoeverre dit de in de Italiaanse arbeidersbewe

ging levende doelstellingen omtrent de economische ontwikkeling (indu

strialisatie van het Zuiden, decentralisatie enz.) aantast. Verder moet men 

zich afvragen inhoeverre deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet al

leen de doelvoorstellingen van bijvoorbeeld de vakbeweging, maar ook 

haar type van organisatie, berustend op de collectieve industrie-arbeider, 
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in discrediet brengt. Hierover gaan de beide volgende paragrafen. 

3. Ontwikkeling of onderontwikkeling, en de opkomst van het 'derde Italië' 

Het debat over 'ontwikkeling en onderontwikkeling' is tot nu toe in Italiëge

voerd in termen van het Noord-Zuid vraagstuk. Het is in zekere zin de Itali

aanse variant van de internationale 'markt of macht' discussie. Zij wordt in 

Italië, schematisch gesteld, gedomineerd door twee stromingen, één ter 

rechter- en één ter linkerzijde. De eerste, 'economische' richting steunde 

traditioneel op de verlichte en geavanceerde grote bourgeoisie van het 

Noorden (Cavour, Einaudi), die de 'vrije markt' propageerde als het middel 

om het Zuiden uit zijn economische en maatschappelijke achterlijkheid te 

bevrijden. Voor hen was het probleem, de industriële ontwikkeling te ont

doen van de remming van het protectionisme en de lokaal gesloten mark

ten van het Zuiden. Hun doel was deze onder hun eigen commerciële en in

dustriële hegemonie te brengen. Van tijd tottijd kreeg deze lijn steun van de 

'latifondisti', de grootgrondbezitters in het Zuiden, die hun kapitalen wilden 

herinvesteren in de banken en industriënvan Noord-Italië. De tweede, veel

eer 'politieke' of ook wel 'meridionalistisch' genoemde stroming (Salvemi

ni, Gramsci) houdtvast aan de beslissende invloed van een brede anti-kapi

talistische volks-coalitie van de arbeiders in het Noorden en landarbeiders 

en kleine boeren in het Zuiden. Zij vond en vindt vooral steun in de PCI en 

het linkse deel van de PS I. 

Beide stromingen delen echter één gemeenschappelijke hypothese: het 

geïndustrialiseerde Noorden is, hetzij op grond van haarsterke en internati

onaal concurrerende industrie, hetzij dankzij haar arbeidersklasse, sterkge

noeg om het Zuiden uit de toestand van onderontwikkeling te bevrijden. 

Het is niet overdreven om te stellen, dat deze hypothese in de huidige econ

omische crisis wordt ondergraven. 13 

Tegen deze achtergrond krijgt de discussie over de moeilijkheden waarin 

een onderneming als FIAT momenteel verkeert, zo'n uitzonderlijkgrote be

tekenis. Het was de positie van dit bedrijf, die Gramsci in 1918 Turijn deed 

omschrijven als 'het Leningrad van Italië'. Het gewicht dat FIAT in de schaal 

legt is voldoende aangegeven met het feit dat nog steeds ongeveer 30% 

van de binnenlandse industriële produktie en 10% van de export van Italië 

met dit bedrijf verbonden is. FIAT verliest echter een steeds groter aandeel 

op de recentelijk ook in volume teruglopende Italiaanse en internationale 

markten, en verkeert in enorme liquiditeitsproblemen. Het uitblijven van 

ontwikkelingsprogramma's brengt een voorspelbaar verlies van de con

currentieslag met Japanse en Amerikaanse concerns (Ford, General Mo

tors) in zicht. 14 De hernieuwde aandacht, die de PCI en de vakbeweging de 

laatste tijd aan deze onderneming besteden, wordt niet alleen verklaard 

door de omvang van dit bedrijf als zodanig (300.000 werknemers, waarvan 
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150.000 in de auto-sector), maar vooral door het mogelijk wegvallen van 

een van de voorwaarden van een 'meridionale' politiek. 15 De vooronder

stellingen van de 'Noord-Zuid benadering'worden, watdevariantvan links 

betreft, verder aangetast door de eerder genoemde ontwikkeling van een 

omvangrijke 'economia sommersa', van een 'derde Italië' dat zich a.h.w. 

tussen de beide andere schuift. 

Hieraan valt een belangrijke sociologische overweging vastte knopen. Aan 

het slot van zijn beschouwing over de Italiaanse klassenstructuur voert M. 

Paci naar mijn mening terecht aan, dat de verklaring van deze structuur in 

termen van 'achterlijkheid' zo langzamerhand twijfelachtig wordt. Zij ver

klaard immers niet, 'waarom na zo'n honderdjaarvan industriëleontwikke

ling-die ondanks alles toch ook in Italië plaatsvond- onze klassenstruc

tuur zo sterk uit balans is ten gunste van de kleinbourgeoisie, de families 

van boeren en ambachtslieden en het 'perifere proletariaat'. De taaiheid 

van deze sociale lagen lijkt zo zeer een deel van de Italiaanse ontwikkeling, 

dat zij een andere interpretatie behoeft'. 16 

Deze alternatieve verklaring wordt doorgaans gezocht in de ontwikkeling 

en structuur van de Italiaanse staat. Sinds de eenwording van Italië in 1861 

bleef zij gevangen in een compromis van burgerlijke en feodale krachten. 

Zowel in het fascisme als in het model dat de Democrazia Cristiana aan de 

naoorlogse verzorgingsstaat gaf, werd de staat de verzamelplaats van de 

klein-burgerij van stand en platteland. Reeds Gramsci wees er op dat de 

blijvend grote 'surplus' -bevolking uit buiten-economische factoren moest 

worden verklaard. Zij dankt haar instandhouding, direct of indirect, aan de 

electorale en consensus-behoeften van deze door één partij gedomineerd 

staat. Nog altijd bestaan dicht vertakte patronage en cliëntele-netwerken, 

waarin politieke geestverwanten elkaar de bal toespelen bij het verkrijgen 

van contracten, vergunningen en allerlei andere voordelen. Op locaal ni

veau hebben deze netwerken hun centra in de correnti (interne stromin

gen) binnen de DC en de haar omringende sociale organisaties (collaterali

smi), waartoe nog steeds belangrijke delen van de katholiekevakbeweging 

behoren. 

Deze interpretatie dreigt echtervoorbij te gaan aan de produktieve of econ

omische functie van deze sociale lagen, aan de vitaliteitvan het kleinbedrijf 

en aan de betekenis van het marginale proletariaatvoor het Italiaanse kapi

taal. Paci meent dat daarom veel meer moet worden gekeken naar de speci

fieke plaats van de Italiaanse economie binnen de internationale arbeids

verdeling. Het Italiaanse industriële apparaat specialiseert zich steeds ster

ker in de richting van de arbeidsintensieve consumptiemiddelen industrie 

voor de zeer trendgevoelige sectoren van de markten in de geavanceerder 

kapitalistische landen. Zowel onzekerheid en seizoengevoeligheid van de 

consumptieve vraag, als de at:rd van de produkten, die bij de huidige stand 

van de technologie nog een grote arbeidsinzet vereisen, zouden het klein-
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bedrijf bijzonderfunctioneel maken. Mits daar een voldoende 'flexibele' ar

beidsmarkt achter staat (een marginaal proletariaat van arbeiders-boeren, 
jongeren en vrouwen) die op anderevormen van staats-en familie-bijstand 

kunnen terugvallen. 

4. Arbeidsmarkt in fragmenten en de gevolgen voor links 

De gesignaleerde ontwikkelingen op de arbeidsmarkt houden verband met 

de verminderde aantrekkingskrachtvan de arbeidersbeweging en haar his

torische instituties: partij en vakbeweging. In de jaren na 1976 verliest de 

PCI een groot deel van zijn jongeren-aanhang en kamptzij ook in andere ge

voelige sectoren (vrouwen, intellectuelen, in de laatste fase ook arbeiders

groepen) met problemen. In 1977 en 1978 vinden verschillende vormen 

van jongerenprotest tegen de vakbeweging plaats. Het blijkt voor vakbond 

en partij moeilijker één algemeen politieke lijn te vertegenwoordigen. 

Deze moeilijkheid is ten dele het produkt van de fragmentatie van de ar

beidsmarkt. De grote en relatief homogene sociale verbanden, meestal ook 

in geografisch opzicht duidelijk aanwijsbaar, brokkelen af. Hetzijn dezever

banden waarnaar de massa-partijen en vakbonden zijn georganiseerd. In 

een interview in Rinascita zegt M. Pa ei, niet zonder overdrijving: 'De frag

mentatie van de arbeidsmarkt schept categorieën waar voorheen klassen 

bestonden'. 17 Een feit is, dat partijen en organisaties die zich beroepen op 

een min of meer homogeen beeld van de 'wereld van de arbeid', gecen

treerd in de industriële arbeidersklasse, worden geconfronteerd met een 

representativiteitscrisis. 

In dit verband moet ook het wijdverbreide verschijnsel van 'weigering van 

de arbeid' genoemd worden. In de eerste plaats kan dat gezien worden als 

een reactie op de afname van het aantal arbeidsplaatsen en daarmee de fei

telijke uitsluiting van bepaalde groepen van een arbeids-ervaring. Maar de 

toename van 'zwartwerken', 'dubbele arbeid', part-time werk enz. duidt op 

nog iets anders. Vooral onder jongeren zien we een soort tweespalt in de 

houding tegenover de arbeid ontstaan: een uitermate grote individuële 

flexibiliteit tussen werken en niet-werken, een grote beschikbaarheid voor 

de 'onderwater-economie' van het kapitaal, náástde afwijzing van in elkge

val ongekwalificeerd en routine-matig werk in een blijvende betrekking op 

de officiële en stabiele arbeidsmarkt. 18 Voor de verklaring van ditverschijn

sel moeten waarschijnlijk meerdere factoren worden aangevoerd. Ik denk 

dat de kloof tussen het aanvechten en ondergraven van het autoritaire ge

zag in primaire instituties als gezin en school zoals dat de laatste tien, vijf

tien jaar heeft plaatsgevonden, en het voortbestaan van dit gezag (en alles 

wat er mee samenhangt aan hiërarchie, routine, discipline, enz.) in de 

meeste arbeidsprocessen een grote rol speelt. Vandaar dat men op zoek 

gaat naar minder vaste, in ieder geval minder vast en duurzaam onder-
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schikkende vormen van uitgifte van zijn arbeid. Vandaar een proces van 

zelf-marginalisatie uit de arbeid of van emigratie naar meer autonome, 

coöperatieve en vooral niet-industriële of fabrieksmatig georganiseerde 

vormen van arbeid. 19 De grotere zelfbeschikking over de relatie arbeidstijd

vrije tijd is hier ook van belang. Al met al zien we, dat 

a. de rigiditeit van de officiële arbeidsmarkt, het ondernemersantwoord daar

op in de richting van het stimuleren van een 'onderwater-economie' en de 

toegenomen diversiteit van vormen van produktieve activiteit; 

b. de toegenomen bestaansgaranties van de verzorgingsstaat naast het ge

zin, die de noodzaak om zich blijvend en voor altijd aan een bepaald type ar

beid te onderwerpen minder drukkend maken; en 

c. de aversie- vooral onder jongeren, maar misschien geldt dit evenzeer 

voor vrouwen 20
- tegen ondergeschikte en autoritair georganiseerde vor

men van arbeid, tendenzen of factoren zijn die in de zelfde richting werken. 

Studies die de omvangrijke jeugdwerkloosheid in relatie tot sociale en cul

turele veranderingen hebben onderzocht, bevestigen dit beeld van een 

vlucht uit de duurzame handarbeid door het verlengen van de schoolfase 

en een uiterst pragmatische of opportunistische combinatie van staats- en 

gezinssteun met tijdelijk en onvast werk. 21 Het beeld van de huidige jonge, 

vaak vrouwelijke werkloze lijkt in niets meer op de werkloze vader met kin

deren uit de jaren dertig of zelfs nog uit de jaren vijftig. Daaruit heeft men 

geconcludeerd dat de 'draad die deze jongeren en vrouwen verbindt met 

de arbeidersklasse, haar tradities en strijd steeds losser wordt en uiteinde

lijk dreigt te breken'. 22 Hun aantal wordt op een veelvoud van de officiële cij

fers geschat. Voor hen zou arbeid niet langer een 'behoefte' zijn. 23 Zeker is, 

dat klasse-organisaties als partij en vakbeweging, die hameren op het 

beeld van de stabiele en vaste arbeid als basis voor duurzame en verande

rende politieke activiteit, worden ondergraven door een' onderwater-econ

omie' dietenminste op het oog hetzelf-kiezen van arbeid of vrije tijd, van ar

beid of niet-arbeid, van consumptie of het 'ik', propageert en vertegen

woordigt. 

5. De 'legitimiteitscrisis' van de arbeid en het antwoord van links 

Het is misschien een vreemde paradox dat de 'legitimiteitscrisis' van de ar

beid in deze maatschappij ook de arbeidersbeweging treft. Heeft niet juist 

deze beweging als geen andere de strijd tegen de kapitalistisch georgani

seerde arbeid, tegen haar uitbuiting en vervreemding, aangebonden? Voor 

een deel kan men de huidige legitimiteitscrisis zien als een effect van de 

heersende ideologie van het geavanceerde kapitalisme en de materiële 

structuren die deze ideologie dragen en levend houden: de verschuiving 

van de wereld van de produktie naar de wereld van de distributie en de con

sumptie, ondersteund door de uitbouw van de verzorgingsstaat. De 'mo-
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netarisering' van de arbeid, detendenstm het reduceren van elke arbeidtot 

abstracte waar, maakt arbeid tot instrument, tot louter middel van bestaan, 

voorwaarde voor consumptie. Aan arbeid wordt elk 'sacraal' karakter, van 
arbeid als 'behoefte' of 'bestemming', ontnomen. Dit komt vooral dan 

scherp naar voren als door de opkomst van andere, niet primair door de 

verkoop van arbeidskracht bepaalde of daarvan afhankelijke verzorgings

arrangementen de externe noodzaak tot arbeid minder drukkend wordt. 

Bevrijding uit de arbeid neemt tendentiëel de plaats in van bevrijding van 

(en door) de arbeid, om de titel van een recentcongres van 11 Manifeste over 

deze vraagstukken te citeren. 24 Aan deze 'secularisatie' van de arbeid heeft 

de arbeidersbeweging en haar streven naar gelijkheid, naar een wereld die 

niet langer gebaseerd is op de verschillen in bezit, intellectuele en arbeids

vermogens, marktkansen enz., in niet geringe mate bijgedragen. Mis

schien is dit gelijkheidsstreven in Italië wel sterker geweest dan elders. Wat 

men in elk geval ziet is dat de strijd tegen de ongelijkheid niet zelden de 

vorm aanneemt van een strijd tegen datgene wat deze ongelijkheid in de 

eerste plaats lijkt te bepalen en te bevestigen: de arbeid. De consequentie is 

dat de basis-idee van de kapitalistische arbeids-ethiek, om zich door arbeid 

te ontwikkelen en te onderscheiden, aangevochten wordt. Om deze ethiek 

te herstellen zijn nieuwe vormen van concurrentie, ongelijkheid, consump

tie- en marktdwangen en het terugdringen van verzorgings-arrangemen

ten nodig. Waar een 'interne' motivatie en prikkel tot arbeidsinspanning 

ontbreekt, moet zij 'extern', van buiten-af opgelegd en afgedwongen wor

den. Dit wat betreft het probleem van het kapitaal, en overal in Europa kan 

men zien hoe het daaraan werkt. 

Wat is het antwoord van links op deze pogingen om de arbeid opnieuw te 

legitimeren? Wat zij hier ook tegenover stelt, links kan er niet om heen dat 

de huidige crisis van de arbeid ook de positieve arbeids-idee van het soci

alisme en bovenal de exaltatie van de arbeid in het 'reëel bestaande soci

alisme' treft. Rosana Rossanda van IJ Manifesto heeft terecht opgemerkt 

dat voor velen niet alleen de arbeid, maar noodzakelijk daarmee verbonden 

de hele ideevan industriële ontwikkeling ter discussie staat. 25 De arbeiders

beweging heeft steeds de onderwerping van deze ontwikkeling aan be

perkte klasse- en winst-belangen aan radicale kritiek onderworpen. Maar 

heeft men dat altijd weten te verbinden met een kritiek op het principe van 

accumulatie, van ongelimiteerd gebruik van hulpbronnen, van de natuur 

en de mens, zelf? Tegen de achtergrond van de catastrofale bedreigingen 

waaraan de menselijke en stoffelijke natuur is blootgesteld, krijgt de vraag 

'welke ontwikkeling' voorvelen een nieuwe, dringende en dramatische be

tekenis. Zij is verbonden met tal van andere vragen: over de betekenis van 

de wetenschap en haartechnologische toepassingen, over het gebruik van 

energie, over de organisatie van de arbeid, de arbeidscycli en arbeidstijd, 

over de vormen van controle en beheersbaarheid, over het 'wat en waar-
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om' van de produktie en de produkten, over hun gebruik en verdeling. 

Dit staat allemaal ter discussie, of zou wat de arbeidersbeweging betreftter 

discussie gesteld moeten worden. Niet fragmentarisch maar samenhan

gend, niet vanuit gevestigde waarden en overgeleverde dogma's, maar 

met sensibiliteit en zin voor experiment. Ik sluit mij wat dit betreft aan bij 

Pietro lngrao als hij stelt dat de eerste voorwaarde voor zo'n benadering, 

die zich in de realiteit van de huidige micro- en macro-scopische crisispro

cessen mengt, gelegen is in het afzweren van elke politiek van 'twee tijden'. 

D.w.z. van een politiek die eerst de verovering van de macht om te beslissen 

op de agenda zet (hetzij in de leninistische, hetzij in de sociaaldemocrati

sche versie) en daarna de kwestie van het gebruik van deze macht en haar 

instrumenten. 26 Een fasering die ook nu nog altijd aanwezig is en verwijst 

naar een ander indeling, die tussen syndicale strijd en politieke strijd, tus

sen de strijd nu en de opbouw later. Daarmee zijn we weerterug in het hart 

van de vakbandsdiscussie in Italië. 

11 G. Guigni besloot zijn artikel over de vernieuwing van de Italiaanse vakbe

weging aan het einde van de jaren zestig destijds met de stelling, dat 'het 

syndicalisme van de jaren zeventig( ... ) in feite een maatschappelijke ver

nieuwingsdrang lijkt te vertegenwoordigen, die gebaseerd is op een nieu

we machtspositie en op een niet meer weg te denken rol voor de participa

tie van de basis'. Hij noemde dat 'een nieuw feit in de Italiaanse geschiede

nis', zelfs 'een nieuwfeit op de politieke kaartvan het Westen'. Volgens hem 

zou het afhangen van de aansluiting van de (linkse) politieke partijen bij de

ze basis-beweging, of hun optreden opnieuw'de krachtzou krijgen, die lou

ter parlementaire" openingen" hen niet zouden kunnen bieden'Y 

Terugblikkend kan men vaststellen, dat de toegenomen electorale beteke

nis van links in Italië gedurende de eerste helft van de jaren zeventig, in het 

bijzonder ten gunste van de PC I, inderdaad door de aansluiting bij dit soort 

basisbewegingen (overigens niet alleen de vakbeweging) totstand is geko

men. De gunstige verkiezingsuitslagen in 1975en 1976stonden in hetteken 

van grote maatschappelijke acties (de strijd om de metaalcontracten, de

mocratiseringsbewegingen, vrouwenbeweging en echtscheidingswet, 

enz.). De verkiezingsuitslag van juni 1976, toen links weliswaar nog enkele 

procenten van een parlementaire meerderheid verwijderd bleef, maar de 

maatschappelijke vernieuwingsdrang duidelijk in de electorale cijfers tot 

uiting kwam, leek het moment van een nieuwe 'parlementaire' opening als 

bekroning van een lange mars door de maatschappeijke instituties. Een in 

etappes te realiseren deelname van de PCI (33% van de stemmen en sinds 

1947 in de oppositie) zou de regering en -via haar hervorming- de staat 

in het algemeen een daadkracht bezorgen die de voorwaarde werd geacht 

voor een voortzetting van het maatschappelijke vernieuwingsproces op 
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basis van 'gezondmaking van de economie'. Tegelijkertijd zou daardoor de 

vertrouwensbasis onder de arbeiders en onder talrijke andere groeperin

gen kunnen ontstaan voor een politiek van crisisbestrijding, die op de korte 

termijn ook 'offers' (zoals loonmatiging) van hun kant zou vragen. 

1. Herprogrammering van de economie en hervorming van de staat 

Bestrijding van de economische crisis en hervorming van de staat zijn de 

beide hoekstenen van het programma waarmee de PCI tussen 1976 en 

1978 haar deelname aan de parlementaire meerderheid, zonder zelf in de 

regering te zitten, motiveert. De belangrijkste elementen van het program

ma van crisisbestrijding zijn: 

a. hervorming van de landbouw door middel van grootscheepse staatsinves

teringen (irrigatie, tegengaan van bodem-erosie, infrastructurele voorzie

ningen, positieverbetering van boeren en landarbeiders, bevordering van 

coöperaties) met het tweeledig doel van terugdringen van de voedsel-im

port 28 en de ontwikkeling van het Zuiden; 

b. industrialisatie van het Zuiden, maar niet door het geïsoleerd overbrengen 

van delen van de zware industrie die sinds de jaren zestig tot de zg.' cathe

dralen in de woesternij' hebben geleid; bepleit wordt een decentralisatie, 

schaalverkleining en diversificatie van de industriële produktie, die zelf 

nauw verbonden is met de streek van vestiging; 

c. industriepolitiek op basis van een soort 'sectorstructuurplannen' voor be

langrijke produktie-sectoren als de textiel, chemie, elektrotechniek, auto

industrie, staalindustrie e.d., waarin de staatsondernemingen een belang

rijk aandeel bezitten en op grond van dat aandeel een plannende en stimu

lerende rol kunnen vervullen; het herstel van de produktiviteitvan deze sec

toren moet de basis vormen voor; 

d. grootscheepse sociale investeringsprogramma's op terreinen als volks

woningbouw, school- en ziekenhuisbouw, transport enz., en een verdere 

uitbouw van de collectieve voorzieningen en sociale zekerheden; 

e. terugdringen van de private consumptie ten gunste van de sociale of col

lectieve consumptie. 29 

De leidende gedachte achter dit programma is, dat uitbreiding van de te 

smalle produktieve basis van de Italiaanse economie voorwaardelijk is 

voor verdere maatschappelijke vernieuwingen en voor de 'introductie van 

elementen van socialisme in de Italiaanse maatschappij' (E. Berlinguer). 

Voor de uitvoering van dit programma is- in Italië meer dan elders-een 

ingrijpende hervorming van de staat cruciaal. Hervorming betekent in dit 

geval in de eerste plaats vergroting van de efficiëntie, terugdringen van de 

elkaar bestrijdende politieke kongsi's en patronage-stelsels. 

In Italië is het herstellen van een parlementair gecontroleerde eenheid van 

de staat, van een centraal gecoördineerde oriëntatie van het optreden van 
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de verschillende staatsapparaten een eerste vereiste. Centralisatie lijkt de 

voorwaarde voor het aanbrengen van de nu ontbrekende coherentie en za

kelijkheid in het functioneren van de staatsapparaten. Maar in hoeverre is 

deze minmum-voorwaarde voor een effectieve rol van de staat in de her

programmering van de economie verenigbaar met regionale differentiatie 

van de economie en decentrale vormen van besluitvorming en controle? 

Kan deze decentralisatie een uitwerking krijgen die niet neerkomt op een 

versterking van het 'gefeodaliseerde' karakter van de Italiaanse staat? Wel

ke werking kan hier uitgaan van een versterking van de basis-democrati

sche controles op regionale organen, uitgeoefend door sociale bewegin

gen, en hand in hand daarmee een versterkte rol van deze sociale bewegin

gen ten opzichte van de politieke partijen? Deze kwesties zijn ter linkerzijde, 

in de PCI en de PS I, nog omstreden en toch fundamenteel voordeconceptie 

van een linkse politiek van crisisbestrijding en economische herprogram

mering. 

De andere hoeksteen van het programma van crisisbestrijding van de PCI 

wordt gevormd door de 'offers' die van de werkende arbeidersklasse wor

den gevraagd. Door middel van loonmatiging, opvoering van de arbeids

produktiviteit, vergroting van de mobiliteit op de arbeidsmarkt en het te

rugdringen van het absenteïsme moet de basis worden gelegd voor deze 

herprogrammering van de economie. Deze 'offers' worden gemotiveerd 

vanuit het belang dat de arbeidersklasse heeft bij het behouden en winnen 

van bondgenootschappen in de crisis. Om de negatieve gevolgen van de 

crisis voortal van sociale lagen en groepen terug te dringen, moet de arbei

dersklasse zich inzetten voor produktiviteitsherstel. Door afstand te doen 

van een aantal van haar directe economische verlangens en eisen, kan de 

werkende arbeidersklasse nieuwe perspectieven bieden aan andere soci

ale lagen en groepen, hun marginalisering terugdringen en hen politiek 

aan zich binden. 

In de loop van 1977 en 1978 heeft de PCI getracht deze lijn te onderbouwen 

met haar conceptie vanausteriteits-of versoberingspolitiek. 30 Versobering 

(austerità) wordt tegenover de consumptie-dwang van het naoorlogse 

welvaartskapita I isme gesteld. In die zin zou versobering ookgeen conjunc

turele vereiste zijn, om tijdelijk de private en gedeeltelijk ook de publieke 

consumptieve bestedingen terug te dringen. In de omschrijving van E. Ber

linguer is versobering tevens een antwoord op de' structurelecrisis van een 

systeem, waarvan verspilling en verkwisting, het botvieren van tomeloos 

particularisme en individualisme, en de onzinnigste vormen van consu

misme de hoofdkenmerken zijn'. 31 Aan deze politiek ligt wat de PCI betreft 

zeker ook een kritiek op het eerder aangestipte groei- of ontwikkelingsopti

misme ten grondslag evenals een herwaardering van de verhouding tus

sen de geïndustrialiseerde landen en de Derde Wereld. Vragen met betrek

king tot de kwaliteit van de welvaart krijgen een grotere nadruk. Maar voor-
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zover dit pleidooi geen vervolg krijgt in de ontwikkeling van een ten opzich

te van het huidigeverzorgings-en welvaartskapita I isme aantrekkelijker al

ternatief en niet de suggestie van een armoede-socialisme kan wegnemen, 

is het weinig effectief. Er gaat dan slechts een moraliserende en verbieden

de werking van uit, in het bijzonder jegens sociale lagen en groepen die 

voor het eerst hun aanspraken op consumptie en welvaart (kunnen) laten 

gelden. Dit lijkt me een van de voornaamste redenen voor het feit, dat de 

versoberingspolitiek van de PCI- hoezeer ook op gezonde economische 

inzichten gestoeld- zich nooit heeft mogen verheugen in de populariteit 

van bijvoorbeeld vrouwen en jongeren. Ook onder de arbeiders en grote 

delen van de vakbeweging kon zij slechts met de grootste moeite worden 

doorgezetY 

2. De consensus voor een linkse crisisbestrijding 

Dit raakt aan een probleem van bredere strekking: een linkse politiek van 

crisisbestrijding moet, wil zij hegemoniaal zijn ten opzichte van de onder

nemers-initiatieven in de crisis, bondgenootschappen winnen en kan niet 

om het 'opofferen' van groepsbelangen en privileges heen. Tegelijk moet 

de concensus worden georganiseerd en behouden onder de voornaamste 

groepering, i.c. de arbeidersklasse, die deze politiek mogelijk moet maken. 

Dit is het kernprobleem dat Trentin in zijn boek 'Van uitgebuitenen tot pro

ducenten' stelt. 33 Zijn hoofdstelling is dat de arbeidersklasse alleen duur

zaam tot zo'n politiek in staat is, als zij ook de plaats van de produktie, in de 

fabriek en in het arbeidsproces, de uitvoering ervan in handen heeft. Met 

andere woorden, als deze politiekvan crisisbestrijding in al haarstappen en 

vanaf het eerste begin wordtverbonden met democratisering van de econ

omie, te beginnen op de plaats van de produktie. En dan niet alleen in de di

rectiekamers maar in het arbeidsproces en in de arbeidsorganisatie om 

vandaaruit de beslissingen in de directiekamers en de staatsinstellingen 

steeds verder te conditioneren. 
Deze basisdemocratische herprogrammering van de economie stelt hij te

genover technocratische ideeën over sturing van de economische ontwik

keling vanuit de planbureaus van de staat of van de partijen, ook als het om 

linkse partijen gaat. Hij hekelt met name het voorhoede-denken datook met 

linkse projecten van crisisbestrijding is verbonden. In Italië heeft de arbei

dersbeweging naar zijn mening een traditie opgebouwd, waarin men de ei

gen klassebelangen wist te verbinden met nationale belangen. Dat geldt in 

het bijzonder voor de wijze waarop PCI en CGIL hun strijd voor de belangen 

van de arbeiders hebben weten te verbinden met de strijd voor de ontwik

keling van het Mezzoggiorno en de verbetering van de positie van de boe

ren en landarbeiders. 'De leninistische en vooral gramsciaanse thematiek 

van de leidinggevende en hegemoniale rol van de arbeidersklasse, die op

wekt tot een "producenten-psychologie" ( ... )en het vermogen bezit ook 
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"economisch-corporatieve opoffering" (Gramsci) te brengen, uitgaande 

van haar kennis en bewustzijn van de problemen en tegenstellingen van de 

hele maatschappij, is diepgaand geworteld gebleven in de poltieke praktijk 

van de naoorlogse Italiaanse arbeidersbeweging ... ' Maar tegelijk moet 

men vaststellen, aldus Trentin, dat 'deze conceptie van de arbeidersklasse 

als leidinggevende klasse, als klasse van producenten ( ... ),soms is opge

legd aan de specifieke problemen van deze klasse en haar uitbuiting en on

derdrukking in de grote industrie'.34 

Aldus tekentzich een breuk af tussen 'het bewustzijn van producent' en 'het 

bewustzijn van uitgebuitene'.35 Vooral dan wanneer de strijd om de veran

dering van de economie en voor het ontwikkelen van bondgenootschap

pen wordt opgevat als een strijd buiten de arbeidsplaats en dus 'buiten de 
specifieke condities van de uitbuiting en onderdrukking van de arbeiders

klasse', kan deze klasse zich het 'object voelen van een van buiten komend 

beroep of appèl op haar "hegemoniale rol'". Deze 'verwisseling van de col

lectieve ervaring van de klasse door een politieke ideologie' leidttot een pa

ternalistische en voluntaristische benadering van de klasse door de partij of 

door de vakbondsleiding.36 Trentin legt terecht het verband met een oud 

thema in de arbeidersbeweging m.b.t. de voorrang van de politieke strijd 

boven de sociale of syndicale strijd en de dienovereenkomstige rolverde

ling tussen partij en vakbeweging. Een schema dat-zeker in de Italiaanse 

ontwikkeling van de laatste tien jaar- volstrekt achterhaald is door de re

politisering van de sociale en syndicale strijd of- zoals Trentin dat noemt 

-de 'vermaatschappelijking van de politiek'. Vasthouden aan een schei

ding tussen het sociale en het politieke, aan een dienovereenkomstige rol

verdeling tussen vakbonden en partijen en daarmeetussen massa's en eli

tes, geeft per definitie ruimte aan een 'reformistische st u ring van de klasse

beweging van bovenaf. Deze rolverdeling plaatst de massa van de arbei

ders opnieuw in vormen van passieve en disciplinaire consensus en roept 

-vroeger of later- syndicalistisch en corporatief verzet op van groepen 

arbeiders die 'met de voeten gaan stemmen' tegen hun eigen leidingen.37 

Dit verzet zal vooral dan uitbreken, als zo'n linkse politiek van crisisbestrij

ding geen onmiddellijke en snelle vooruitzichten op het herstel van de 

economische groei of vergroting van de welvaart kan bieden. In de huidge 

situatie zijn deze overwegingen dus nog relevanter, dan ze- bijvoorbeeld 

ook in Nederland- in de direct naoorlogse 'wederopbouw'-periode al wa

ren. 

Voor het onderoek naar het naoorlogs corporatisme en de door velen voor

spelde opkomst van een nieuw corporatisme of een 'nieuwe ingroei' van 

de vakbeweging in de overlegstructuren van de staat, die samen gaat met 

de terreinwinst van pessimistische crisis- en werkloosheidsverwachtingen 

en de 'vlucht naar voren', in een reformistische en technocratische crisispo

litiek, zou van groot belang zijn nà te gaan hoe de binding en onderschik-
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king van vakbonden aan partijen en via partijen aan de staat verloopt en 

hoe dit past bij linkse voorstellingen over het primaat van de partij over so

ciale bewegingen. 38 Het uitspreken en erkennen van de autonomie van de 

vakbeweging, nu en in de (socialistische) toekomst, zoals de PCI doet,39 is 

een belangrijke politieke en theoretische stap voorwaarts, o.m. tegen het 

staats- en partijsocialisme. Daarbij kunnen ook de opvattingen van Lenin 

en Gramsci niet worden gespaard. Beiden haalden een streep door de me

chanische en determinstische opvattingen over economie en crisis van de 

Tweede Internationale door hetprimaatvan de politieknaarvoren te halen. 

Maar voor beiden was dit tevens het primaat van de partij. Hier is het leni

nisme achterhaald. Maar ook ten opzichte van Gramsci is 'het perspectief 

waarachtig verschoven, in die zin dat 'het politieke' zich niet alleen meer 

binnen de partijen en de staatsinstellingen bevindt: het politieke is tegen

woordig voor iedereen zichtbaar binnen het direct sociale moment, binnen 

het vakbondsleven getreden'40 En wat lngrao hier vaststelt voor de vakbe

weging geldtook voor andere sociale bewegingen. Ten opzichte daarvan is 

een erkenning van autonomie en politiek pluralisme onvoldoende. Nodig 

is het versterken van deze repolitisering van het sociale, het bijzetten van 

kracht en toevoegen van beslissingsvermogen aan de basisdemocratieën. 

3. De rol van de vakbeweging in de crisis 

Na twee jaar behoedzaam manoeuveren in afwachting van de politieke 

compromissen op staats- en regeringsniveau als invulling van het 'histo

risch compromis' tussen communisten, socialisten en christen-democra

ten, heeft de vakbeweging in 1978 een begin gemaakt met het formuleren 

van een eigen crisisbestrijdings-politiek: de zg. 'lijn van E.U.R. ' 41 Dit was in 

zekere zin de logische consequentie van hetfeit dat de toegang tot de rege

ring voor de PCI hermetisch gesloten bleef. De politiek van versobering en 

crisisbestrijding van deze partij leidde wel tot 'vrijwillige' inkomensmati

ging, toename van de arbeidsproduktiviteit en vermindering van de 

inflatie41 maar niettot werkelijke resultaten of hervormingen van economie 

of staat. Enkele progressieve wetten die in deze periodetot stand kwamen, 

bleven onuitgevoerd of oncontroleerbaar van de zijde van het parlement. 
De vakbeweging kwam in een steeds ongemakkelijker positie te verkeren. 

In de discussie met Chiaromonte slaat een van de vakbondsleiders mijns 

inziens de spijker op zijn kop, als hij opmerkt: 'Van devastgesteldeversobe

ringspolitiek hebben wij (de vakbonden, jv.) hetdeel dat op de offers van de 

werknemers sloeg bestuurd. Terwijl we het deel dat sloeg op de herpro

grammering van de economie, de werkgelegenheid en het Mezzogiorno 

aan het politiek systeem hebben gedelegeerd. We hebben, om zo te zeg

gen, het politiek systeem als een niet te overschrijden grens beschouwd 42 

Een van zijn communistische collega's voegt er aan toe, dat het zelfde maar 
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dan omgekeerd ook voor de politieke partijen van links heeft gegolden: 'In 

de direct achter ons liggende periode heeft zich een verwijdering voorged

aan tussen de massa's en het optreden van de democratische partijen. 

Voor deze partijen scheen een vorm van delegatie te functioneren, die het 

leggen van een band met de werkende klassen op het puntvan het stimule

ren van de strijd voor de verandering van de economische en sociale poli

tiek aan de vakbond overliet.' En hij voegt er voor alle duidelijkheid aan toe, 

dat zoiets niet uit overdreven 'respect voor de autonomie van de vakbewe

ging' gebeurt, maar uit onmacht en gebrek aan verbindingen onder de 

arbeiders. 43 Een direct hiermee samenhangend probleem heeft betrekking 

op de constructie van een politiek van crisisbestijding 'in twee tijden': eerst 

herstel van de produktiviteit en 'gezondmaking van de economie', daarna 

omvorming van de produktie en vernieuwing van de maatschappij. Of in 

een andere versie: eerst verovering van de regeringsmacht. daarna ver

nieuwing van economie en maatschappij. 

Het congres van EUR waseen eerste poging van de Italiaanse vakbeweging 

om deze dubbele barrière te overwinnen. In de woorden van Luciano Lama, 

secretaris-generaal van de CGIL: 'Na EUR vraagt de vakbeweging( ... ) niet 

alleen een coherente politiek van de regering en de ondernemers, maar be

last ze zich zelf met de problemen van verandering van economie en maat

schappij. door in haar eigen beleid samenhangende keuzes te maken met 

betrekking tot strategie en eisenpakketten.'44 Het verschil zit hem niet in de 

inhoudeljke beleidsprioriteiten ter bestrijding van de economische crisis, 

noch in het punt dat de werkende arbeiders daarvoor belangrijke 'economi

sche offers' moeten brengen. De koerswijziging zit hem veeleer in de wijze 

waarop de vakbeweging deze 'offers' in eigen hand wil houden en dat wat 

er tegenover moet staan aan hervormingen en ontwikkeling van de werk

gelegenheid direct wil vertalen in onderhandelingsresultaten. Het belang

rijkste instrument hiertoe is het uitbreiden van de onderhandelingsthema's 

in de collectieve arbeidscontracten en het daarin opnemen van informatie

en controlerechten m.b.t. de investeringen. Wat de Italiaansevakbeweging 

voor ogen staat. is een model van conflictuele participatie aan de onderne

mingsbeslissingen over de investeringen en de ontwikkelingen van de 

economie. Men wil dit vorm geven in ontwikkelings-of programmerings

akkoorden met de ondernemers, waain zowel de doelen, plaatsen en vor

men van de produktie, als de periodieke informatieplichten van de onder

nemers en controlerechten van de werknemers zijn vastgelegd. In afzon

derlijke onderhandelingen met de plaatselijke, regionale en nationale over

heden wil men dan een engagement van de staat met de uitvoerng van de

ze contracten bereiken (bijvoorbeeld crediet- en infrastructurele faciltitei

ten). Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling om deze investeringscontro

Ie naast het arbeidsvoorwaarde:noverl':lg te laten plaatsvinden of daarvoor 

afzonderlijke medezeggenschapsorganen, zoals de Nederlandse onderne-
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mingsraden, te creëren. Evenmin wil men de nu bestaande problemen 

m.b.t. de doorvoering van de in cao's afgesproken informatie- en controle

rechten ondervangen met wettelijke sancties. In dezelfde geest wijst men 

ook participatie van werknemers- of vakbandsvertegenwoordigers in de 

directies of raden van commissarissen, zoals van EEG-zijde werd bepleit, 
af.45 

4. lnvesteringscontrole, kwaliteit van de arbeid en economische ontwikke· 
ling 

Vooral de metaalbonden hebben sinds de driejarige contracten van 1973 

en 1976 al enige ervaring met het gebruik van informatie- en controlerech

ten in de cao's opgedaan. Voor zover deze rechten benut werden om de 

kwantiteit en kwaliteit van de bestaande werkgelegenheid te verdedigen, 

wierpen ze onmiskenbaar vruchten af. Met behulp van deze rechten kan 

men verhinderen dat bepaalde investeringen ter plekke worden doorge

voerd. Moeilijker wordt het alternatieve werkgelegenheid of uitbreiding 

van werkgelegenheid elders afte dwingen, of om te verhinderen dat inves

teringsverplaatsingen of -uitbreidingen naar andere gebieden in een voor 

de arbeiders ongunstiger vorm worden doorgevoerd. De dramatische ont

wikkeling van de 'economia sommersa' legt deze zwakke plek gevoelig 

bloot. 

Dit raakt aan tenminste twee problemen. 

1. Werpt een vakbandspolitiek die de kwaliteit van de arbeid vooropstelt en 

daartoe vasthoudt aan informatie- en controlerechten alleen maar een ex

tra drempel voor de kapitaalsinvesteringen op? Voegen deze rechten al

leen maar een extra barrière aan de toch al rigide arbeidsmarkt toe en 

schrikken ze noodzakelijkerwijs de aantrekking van nieuw kapitaal af? Moet 

zo'n vakbandspolitiek noodzakelijk uitmonden in een defensieve strijd 

voor het zo lang mogelijk behouden van de gegeven werkgelegenheid te

gen de technologische ontwikkelingen in, zoals veelal t.a.v. het Engelse 

voorbeeld wordt betoogd? Men kan deze vragen natuurlijkook anders stel

len. Is de technologische en economische ontwikkeling stuurbaar vanuit 

criteria m.b.t. de kwaliteit en kwantiteit van de werkgelegenheid en de pro

duktendiemen wenst? Zijn de besluitvormingsprocessen t.a.v. het onder

zoek naar en de toepassing van nieuwe technologieën vanuit zulke criteria 

beïnvloedbaar? Kan economische ontwikkeling verbonden worden met 

een tendens tot re-kwalificering van de loonarbeid en democratisering van 
de beslissingsprocessen over de economische produktie? Trentin, die als 

een van de architecten achter de 'lrjn van EUR' moet worden beschouwd, 

stelt dat rekwalificering van de loonarbeid en democratisering van de ar

beidsorganisatie de enige geldige redenen kunnen zijn voor de inzetvan de 

arbeiders voor de produktiviteitsbevordering. Naar zijn mening zijn het de 

55 



............................................................ ~--n~1rr .~ 

enige gronden voor een duurzame consensusvan de arbeiders met een cri

sis- en werkgelegenheidspolitiek van links, ook als daarvoor op andere ter

reinen offers moeten worden gebracht. Dat betekent dan dat men uitgaan

de van de strijd op de arbeidsplaats, uitgaande van de controles en ideeën 

van de directe producenten over de kwaliteit en inrichting van het werk, het 

tempo en de belastingen enz., de investeringen in een bepaalde richting 

moet dwingen. 

2. Maar daartoe kan men zich niet beperken. Het is voor de vakbeweging en 

de arbeiders een even grote zorg dat deze investeringen ook metterdaad 

plaatsvinden! Hoezeer de vakbandspolitiek in de crisis ook zijn uitgangs

punt, zijn krachtbron, in de strijd op de arbeidsplaats en in de fabriek moet 

zoeken, ze kan zich daarin niet opsluiten. Dat zou pas defensief corporatis

me en afsluiting tegenover andere sociale lagen en groepen zijn! Een van 

de, in Italië nog onopgeloste problemen waarvoor men staat is: 'hoe in een 

perspektief van maatschappelijke controle over de economie, de onder

handsingen van de vakbeweging en het handelen van de staat, terwillevan 

de programmering van de grote nationale investeringen, kunnen worden 

verenigd?' 46 Maar dat is niet alleen een kwestie van coördinatie aan de top 

tussen vakcentrales of bonden en de regering of staatsinstellingen. Trentin 

ziet dit probleem in de eerste plaats als de moeilijkheid om de basisdemo

cratische controles in het bedrijf en vakbond te verlengen in maatschappe

lijke pressies buiten de onderneming op de verschillende niveau's van de 

staat. Het gaat er dan om een strategie te ontwikkelen, waarin 'het thema 

van de arbeidscondities, van de macht en organisatie van de klasse op de 

plaats van de arbeid' wordt verbonden met de daarmee nauw samenhan

gende doeleinden van de democratische omvorming van de maatschap

pij. van haar produktie-structuren èn van haar beslissingsmechanismenY 

Elders spreekt hij van het 'beslissende en omvattende project' om grote 

massa's arbeiders rechtstreeks te betrekken in de politieke strijd voor de 

vernieuwing van de vertegenwoordigende instellingen en voor het opbou

wen van nieuwe centra van machtsvorming en democratische samenbun

deling, die het vermogen verwerven om een ombuiging van de produktie 

door te zetten en te leiden'. Door deze economische democratisering van 

onderop, beginnend in de fabriek maar zich voortzettend daarbuiten, ont

staat de kans om voor brede lagen van de arbeiders en andere produktieve 

groeperingen de concrete inspanning voor 'de verandering van de organi

satie van de arbeid in de industrie, de dienstensector, de landbouw en bij de 

overheid, te verbinden méteen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid van alle 

vormen van gekwalificeerde werkgelegenheid en culturele opwaardering 

van de arbeid'. 48 

5. De moeilijkheden van een strategie 

De 'strategie van EUR' van de Italiaanse vakbeweging is er niet een die tot 
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snelle en spectaculaire resultaten leidt. Het gaat om aanhoudende, niet 

eenmalige initiatieven om uit een defensieve positie te komen. Ook na de 

gebeurtenissen bij FIAT is de 'EUR-Iijn' weer in discussie gekomen, waarbij 

steeds de verleidingen van enerzijds een louter defensieve syndicale loon

strijd en anderzijds een aan de staat gedelegeerde inkomens- of loonpoli

tiek in ruil voorwettelijke medezeggenschap opdoemen. Maarook als deze 

verleidingen worden weerstaan, blijft het probleem van de vertaling van 

deze lijn in preciese controle- en zeggenschapsinstrumenten onvermin

derd bestaan. In tegenstelling tot de Nederlandse vakbeweging in het 'jaar 

van de APO' lijkt de Italiaanse vakbeweging op dit punt taaier en sterker 

overtuigd van zich zelf. 

Toen de Italiaanse vakbeweging, begin 1978, de 'strategie van EUR' vast

stelde, leek ze nog niet berekend op de gevolgen die datvoor de eigen orga

nisatie en het eigen functioneren had. E. Somaini merkt wat dit betreft op, 

dat 'de keuze voor programmeringsovereenkomsten te zeer een logische 

afleiding blijft, een noodzakelijke consequentie uit een politiek theorema 

dat uitgaat van de cohesie en de groei van de vakbondsorganisatie: op het 

moment dat deze keuze wordt gemaakt, bestaan noch binnen de vakbond

sorganisaties, noch bij haar contractpartners, en al evenmin binnen de 

maatschappij of in het politiek systeem, de institutionele voorwaarden die 

nodig zijn voor de realisering van deze aanpak van de programmering. Er 

ontstaat zo een gevaarlijke vicieuze cirkel, waarin geen van de drie funda

mentele partijen die bij de programmeringsonderhandelingen zijn betrok

ken (vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid) in eigen kring de 

noodzakeljjke voorwaarden voor het functioneren van deze onderhande

lingen kan realiseren, zolang de andere partijen dat nog niet gedaan 

hebben.'49 Ontegenzeggelijk zit de vakbeweging wat dit betreft in het moei

lijkste parket, voor haar is de tijdsdruk in de crisis het grootst. 

Dit is in zekere zin de consequentie van het 'vrijwillige', door onderhande

lingen en pressie te bereiken model van economische programmering dat 

door de Italiaanse vakbeweging wordt nagestreefd. De overwegingen die 

daaraan ten grondslag liggen zijn eerder in dit artikel al genoemd. 

Kort samengevat in drie hoofdpunten: 

1. de autonomie van de vakbeweging en het arbeidsvoorwaardenoverleg, 

die bedreigend zou worden zodra delen daarvan afgesplitst zouden wor

den naar wettelijke organen onder regie van de staat; 

2. de ondeelbaarheidvan de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en 

zeggenschap, en 

3. de democratische dynamiek in de belangenbehartiging van de bedrijven 

naar de maatschappij die zou verdwijnen zodra tussen basis- en topniveau 

in de vakbeweging een splitsing optreedt in de onderwerpen waarover en 

de partijen waarmee wordt onderhandeld. 
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Daarom moet de door de Italiaanse vakbeweging gekozen benadering 

scherp worden onderscheiden van een dirigistisch planningsmodel van 
staatswege, bijvoorbeeld in de vorm van sector- of regiostructuurplannen. 

Dit lijktop heteerste gezichteen veel gemakkelijkerweg om hetzelfde te be

reiken, zoals bij een electorale strategie ('als links de regeringsmeerderheid 

maar zou hebben') doorgaans het geval is. In die zin zijn na 1976 in de Itali

aanse arbeidersbeweging voortdurend stemmen in deze richting opge

gaan. Zoals in het PSI-tijdschrift Mondoperaio: 'Gesteld dat het politieke 

systeem keuzes kan maken waarin de arbeidersklasse zich herkent, dan te

kent zich voor de arbeidersklasse een controlerende rol af ten aanzien van 

de overeenstemming van het ondernemershandelen met de in de politieke 

organen vastgelegde doelstellingen ( programmering).' 50 Niet alleen 

wordt verondersteld dat links de meerderheid wint, maar ook dat ze de on

dernemers volledig afhankelijk kan maken van een voldoende gedetail

leerd model van staatsplanning of althans dat een linkse regering zulke 

planningskeuzes dwingend kan voorschrijven. Laat men die veronderstel

ling vallen, dan resteert er voor de arbeidersklasse nog slechts een rol van 

ondergeschikte medeverantwoordelijkheid volgens het 'Mitbestimm

mungs-model'. Nog afgezien van tactisch-politieke overwegingen tegen 

een dergelijke dirigistisch planningsmodel, is het principiële argument dat 

hetzich nietverdraagt met een ideevan democratische programmering. De 

grondslag voor een linkse en progressieve sturing van de economische ont

wikkeling, is de permanente mobilisering, in bedrijf en vakbeweging, over 

de vraag van het 'wat, waar en hoe produceren?'. 

6. Fabrieksraden en zone-raden 

Daarbij is natuurlijk de vraag of de organen die de Italiaanse vakbeweging 

in de loop van de afgelopen tien jaar heeft opgebouwd, op deze program

meringstaken zijn berekend. Sinds het ontstaan van defabrieksraden is ge

discussiëerd over hun democratisch functioneren en na de staking bij FIAT 

zijn opnieuw hevige discussies gevoerd over hun reglementering. Ik zou 

het belang van nauwkeurige regelingen m.b.t. verkiezingen, deelname aan 

besluitvormende vergaderingen, quorum-eisen, voorbereiding van de be

sluitvorming enz. nietwillen onderschatten. Voor het moment beperk ik me 

echter tot twee direct politieke problemen. 

De fabrieksraden zijn na 1968/'69 ontstaan in de strijd om gelijke beloning 

en classificatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisatie. De moei

lijkheden waarmee defabrieksraden momenteel kampen, o.a. de toegeno

men afstand tussen de fabrieksraadleden en de uitvoerende organen van 

de raad enerzijds en hun kiezers anderzijds, hebben vooral te maken met de 

veranderde rol van de fabrieksraden in deze tien jaar. E Reynieri wijst op het 

probleem van 'een strijdbaarheid aan de basis die op het niveau van de fa-
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briek is ontstaan rond thema's als het loon en de arbeidsorganisatie en 

daarom aanzienijke problemen ondervindt om zich te vertalen in een meer 

algemene economische visie'. 51 Vooral als deze 'algemene economische 

visie' van buiten, uit de leidingen van de vakbonden of politieke partijen ko

men, ontstaat wantrouwen, 'hetzij omdat de doelen nietworden begrepen 

in hun verbinding met de "dagelijkse strijd", hetzij omdat men er, om de 

zelfde redenen, niet in slaagt deze doelen te vertalen in tastbare politieke 

resultaten'Y Het probleem van defabrieksraden hangt in belangrijke mate 

samen met de mogelijkheden van een economische ontwikkelingsstrate

gie, die zijn vertrekpunt neemt bij de dagelijkse strijd om de kwaliteitvan de 

arbeid en de produktie-organisatie. 

Het tweede probleem wordt gevormd door de pogingen deze fabrieksra

den een pendant buiten de fabriek te geven. Dat zou dan moeten gaan in de 

richting van zone-raden, waarin vertegenwoordigers uit fabrieken en bon

den regionaal of plaatselijk worden samengebracht met vertegenwoordi

gers van werklozen, jongeren, vrouwen, belangenorganisaties op het ter

rein van huisvesting, welzijn, cultuur enz. Met de 'strategie van EUR' is de 

ontwikkeling van zulke zone-raden nog urgenter geworden. 

De metaalbond (FLM) ging al in 1972 overtot het instellen van zulke zone

raden, waarbij men onderscheidde tussen zone-raden waarin vertegen

woordigers van verschillende vestigingen van een onderneming (voor

beeld: FIAT, Olivetti, enz.) zaten en zone-raden in de eigenlijke zin van ge

biedsraden zoals boven omschreven. De balans is echter nog mager. Te

genover zo'n 32.000 fabrieksraden bestonden er in 1977 nog maar een klei

ne 350 zone-raden. 53 De weerstanden komen uit twee richtingen. Ten eer

ste de gegroeide organisatie-structuur van de Italiaanse vakbeweging, die 

historisch gezien voortkwam uit de 'camera dellavoro', waarin meerdere 

categorieën per stad of gebied werden verenigd. Vooral de centrales steu

nen zeersterk op deze afdelingslijn. De bedrijfslijn heeftzich daarnaast in de 

afzonderlijke bonden ontwikkeld met het ontstaan van de arbeidersassem

biee's en defabrieksraden. Binnen iedere centralezijn hetvooral de bonden 

in de agrarische en dienstensectordiezelf nog geen bedrijfslijn hebben ont

wikkeld en vasthouden aan de traditionele organisatievormen op afde

lings-en districtsniveau. In verband met dit verzet tegen de raden-gedach

te, op fabrieksniveau maar zoveel te sterker op gebiedsniveau, heeft men 

wel gesproken van 'twee zielen' in de vakbeweging, een agrarische en een 

industriële. 54 We zien dus de scherpe tweedeling in de economische ont

wikkeling en klassenstructuurtussen Noord en Zuid terugkeren in de orga

nisatie-structuur van de Italiaanse vakbeweging. 

De tweede en misschien nog wel serieuzer moeilijkheid voor de zone-raden 

ligt daarin dat zij, anders dan de fabrieksraden, een directe en zichtbare te

genstander of onderhandelingspartij missen. Dat kan (en moet) wellicht 

anders worden wanneer de programmerings-onderhandelingen op locaal 
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t!n regionaal niveau van de grond komen. Nieuwe vormen van vereniging 

op locaal en regionaal niveau, waarin de werklozen en groepen met een 
marginale positie op de arbeidsmarkt, vrouwen en jongeren, worden bij

eengebracht met de mobiliserende en controlerende kracht die van de fa

brieksraden uitgaat, zijn dringend gewenst. in deze richting gaan ook de be

sluiten van het organisatie-congres van drie centrales (Pescara, november 

1979): uitbreiding van defabrieksraden en assembiee's naarplaatsen waar 

ze nog niet bestonden (landbouw, diensten, overheid) en geleidelijke ver

vanging van de' camere dellavoro' door zone-raden, waarvan 60% van de 

leden uit direct gekozen vertegenwoordigers van de fabrieksraden en 40% 

uit gekozen leden van de drie vakcentrales of bonden zal bestaan. Hetvoor

stel van Trentin om tot een vakbond van werklozen te komen, is voorlopig 

aangehouden. 55 

Slotopmerkingen 
Mijn belangrijkste doel met deze artikelen is het geven van informatie over 

en documentatie van de ontwikkeling van de Italiaanse vakbeweging. 

Daaraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat de Italiaanse ontwikke

lingen niet tot de folklore aan de zuidgrenzen van Europa behoren, maar in 

menig opzicht voor de verhoudingen in ons land van belang kunnen zijn. ik 

hoop te hebben bijgedragen aan het afbreken van de ook onder links nog 

gangbare opvatting over de 'achterlijkheid' van Italië. Misschien is het wel 

veeleer zo dat de import van gastarbeiders uit Italië en andere Middelandse 

Zee gebieden en hun inschakeling op de meest onveilige en ondergeschik

te punten van het industriële apparaat in Noord-West Europa, de traagheid 

van de vakbeweging hier op hetvlakvan de belangbehartiging in de bedrij

ven heeft bepaald. Dankzij deze 'safety-valve' kon het probleem van de on

gekwalificeerde arbeid door de eigen Nederlandse (of Duitse of...) vakbe

weging lange tijd worden ontlopen. 56 

Ik durf de hypothese aan, dat een aantal ontwikkelingen in de Italiaanse 

maatschappij en in de Italiaanse vakbeweging, eerder een 'voorlijk' karak

ter bezitten, in die zin dat ze wijzen op toegespitster tegenstellingen tussen 

kapitaal en arbeid, tussen staat en economie en tussen industriëel systeem 

en politiek systeem. Datzou kunnen betekenen dat bestudering van de Itali

aanse vakbandsontwikkelingen een licht zou kunnen werpen op de hier in 

veel gevallen nog te starten theoretische en praktische discussie over de 

eenheid en democratie van de vakbeweging, de relatie met de ongeorgani

seerden, de verhouding tussen vakbond en partij. de verbindingen tussen 

strijd binnen het bedrijf en strijd daarbuiten, tussen strijd om de kwaliteit 

van de arbeid en strijd voor de economische en technische ontwikkeling, 

tussen vakbondsstrijd en democratische omvorming van de staat... 
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Recente ontwikkelingen in de discussie over het ambte
narenstakingsrecht 

Inleiding 

In het eerste nummer van KOMMA werden in het kader van het thema 

'staat en democratie' een aantal vraagstukken behandeld m.b.t. de verhou

ding tussen parlementaire democratie en andere vormen van democratie. 

Met name in het artikel van Klaas Anders en Albert Benschop werd een de

mocratie-begrip ontwikkeld, dat het mogelijk maakt om de voorwaarden 

voor het functioneren van democratische vormen en de verhoudingen tus

sen de verschillende vormen van democratie (indirecte versus directe de

mocratie, politieke versus sociale democratie) te analyseren. 

De centrale stelling van dat artikel is dat de geb~ekkige politieke democratie 

in westerse kapitalistische landen niet het gevolg is van het parlementaire 

democratische stelsel als zodanig, maar van het ontbreken van de voor

waarden voor het goed functioneren van die parlementaire democratie. 

Tot die voorwaarden behoren ook de meerdirectevormen van politieke de

mocratie en vormen van sociale democratie. 

In dit artikel zullen we één aspect van deze problematiek nader onder de 

loupe nemen: de verhouding tussen parlementaire democratie en vak

bondsrechten, i.c. de vrijheid van de vakbeweging om te onderhandelen en 

de vrijheid om het stakingswapen te hanteren. Daarbij zullen we ons beper

ken tot de discussies, zoals die zich in de afgelopen jaren in de overheids

vakbeweging hebben ontwikkeld. 

Vakbondsvrijheid en parlementaire democratie: herkenning en misken

ning van een tegenspraak 

In de laatstejaren krijgt de Nederlandse vakbeweging steeds nadrukkelijker 

te maken met een botsing tussen haar pogingen om een afwenteling van 

de economische crisis op de werkers te voorkomen enerzijds, en de door de 

parlementaire organen gelegitimeerde regeringspolitiek anderzijds. 

Deze confrontatie met 'de politiek' is niet zozeer het gevolg van een uitbrei

ding van het werkterrein van de vakbeweging naar de traditioneel voor po

litieke partijen gereserveerde gebieden. Integendeel, het is vooral de uit

breiding van de actieradius van de staat in de richting van de arbeidsvoor

waarden van loonafhankelijken, die het voor de vakbeweging onmogelijk 

maakt om het vraagstuk van de verhouding tussen vakbeweging en poli-
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tiek te negeren. 

Nu is het verschijnsel van directe staatsinterventie in de arbeidsvoorwaar

den van loonafhankelijken op zich niet nieuw. Dat geldt zeker voor de Ne

derlandse politieke verhoudingen. Immers, vanaf de Tweede Wereldoor

log tot aan het begin van de zestiger jaren was er sprake van een geleide 

loonpolitiek waardoor de onderhandelingsvrijheid van de vakbeweging 

evenzeer aan banden werd gelegd. 

Toch zijn er belangrijkeverschillentussen de contextvan de toenmalige ge

leide loonpolitiek en de context van de huidige loonpolitiek. De geleide 

loonpolitiek werd destijds ondersteund door de vakbeweging. Dat wil zeg

gen: er was een hoge mate van overeenstemming tussen het sociaal-eco

nomische beleid van de rooms-rode regeringscoalitie en de in de vakbewe

ging dominerende visie ten aanzien van de wijze waarop de werkers een 

bijdrage konden leveren aan de wederopbouw van de Nederlandse econ

omie en het realiseren van een volledige werkgelegenheid. Het ging daarbij 

niet om een passieve tolerantie van de geleide loonpolitiek maar om een 

actieve ondersteuning, die onder andere tot uiting kwam in de participatie 

van de vakbeweging in de diverse organen, die functies vervulden bij de 

voorbereiding, uitvoering en legitimering van hetsociaal-economische be

leid. Die actieve ondersteuning kwam ook tot uiting in de felheid waarmee 

de 'erkende' vakorganisaties elke kritiek (binnen en buiten de gelederen) op 

de heersende concensus met betrekking tot de 'lage-lonen-politiek' be

streed. In een dergelijk klimaat verdwijnt ook de noodzaak om ten opzichte 

van deze rigareuze staatsinterventie de verhouding tussen vakbeweging 

en politiek en de verhouding tussen parlementaire democratie en vak

bondsvrijheid aan de orde te stellen. De vakbeweging maakte zich immers 

ondergeschikt aan de sociaal-economische politieken accepteerde 'vrijwil

lig' een inperking van haar eigen onderhandelingsvrijheid. 1 

Die situatie is drastisch veranderd. We zullen in dit kader niet ingaan op de 

achtergronden van het stuklopen van zowel de geleide loonpolitiek als de il

lusies, die in de vakbeweging werden gekoesterd ten aanzien van de parti

cipatie in allerlei corporatistische organen. 

In elk geval kunnen we constateren dat er in de huidige situatie geen sprake 

is van overeenstemming tussen de discussies in de vakbeweging over het 

sociaal-economisch beleid en de discussies, die in regering en parlement 

daarover gevoerd worden. Uiteraard wordt vanuit de regering voortdu

rend gepoogd om de instemming van de vakbeweging met een Bestek '81-

politiek te verkrijgen. En er zijn ook in de vakbeweging nog steeds geluiden, 

die in feite een herstel van hettype politiek uit de vijftiger jaren bepleiten (zie 

bijvoorbeeld de Groenevelt-discussie). 

Maar toch is sedert de stakingen voor behoud van de prijscompensatie in 

1977 het verzet in de vakbeweging tegen een lage-lonen-politiek, die niets 

meer inhoudt dan een afwenteling van de crisis op de werkers, zo groot dat 
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het voortdurend beroep van minister Albeda op de vrijwillige medewer

king van de vakbeweging slechts overkomt als een machteloos heimwee 

naar de vijftiger jaren. 

In deze situatie is het voor de vakbeweging bitter noodzakelijk om de traditi

onele opvattingen over de verhouding tussen vakbeweging en politiek ter 

discussie te stellen en de verhouding tussen parlementaire democratie en 

vakbondsvrijheid opnieuw te doordenken. Want achter de zoetgevooisde 

oproep om overleg en vrijwillige medewerking staat de juridische dwang, 

opgetuigd met rechterlijke sancties en democratisch gelegitimeerd door 

het parlement. 

In dit artikel zullen we niet ingaan op de discussies die in de vakbeweging 

gevoerd wo~den over het sociaal-economische beleid in het algemeen en 
de verdediging van de koopkracht, bestrijding van de werkloosheid en in

komenspolitiek in het bijzonder. Evenmin zullen we ingaan op de discus

sies in de vakbeweging over de noodzaak om niet alleen de belangen m.b.t. 

de arbeidsvoorwaarden, maar ook de belangen van de werkers m.b.t. dele

vensomstandigheden in het algemeen te behartigen: huisvesting, vrede 

en veiligheid enz. 

In het kader van dit artikel volstaan we met de constatering dat zowel t.a.v. 

de arbeidsvoorwaarden (koopkracht, inkomensverhoudingen, werkgele

genheid) als t.a.v. de levensomstandigheden van de werkers in het alge

meen de reële tegenspraak tussen parlementaire politiek en vakbondsbe

leid steeds sterker gevoeld wordt. Daarvan uitgaande zullen we de discus

sies in de vakbeweging over de verhouding tussen parlementaire demo

cratie en vakbondsvrijheid en het daarmee samenhangende vraagstuk van 

de verhouding tussen vakbeweging en politiek nader onder de loupe ne

men. Het ligt voor de hand dat we ons vooral zullen concentreren op de dis

cussies zoals die in de ambtenarenvakbeweging over dit vraagstuk ge

voerd worden. 2 Want vanaf 1978wordt het overheidspersoneel geconfron

teerd met parlementair gelegitimeerde aanvallen op de rechtspositie van 

ambtenaren en trendvolgers. Sinds die tijd vinden er in de verschillende 

FNV-bonden voor overheidspersoneel meer of minder intensieve discus

sies plaats over de vraag welke actiemogelijkheden een vakbeweging na 

een parlementair besluit over de betreffende maatregelen nog heeft. 

Het verloop van de FNV-acties in de eerste helft van 1980 tegen de loonwet 

van Al bed a en de op deze wet gebaseerde loonmaatregel heeft ertoe geleid 

dat discussies zich in alle bij het FNV aangesloten bonden uitgebreid heb

ben. 

We zullen ons in dit artikel hoofdzakelijk bezighouden met de ontwikkelin

gen in de overheidssector. Daarbij zal eerst aandacht besteed worden aan 

het verloop van de acties van de ambtenarenbonden tegen de Bestek '81-

bezuinigingen op de salarissen van overheidspersoneel. Vervolgens zal in

gegaan worden op de door deze bonden gegeven evaluatie van de betref-
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fende gebeurtenissen. In dat verband zal speciale aandacht besteed wor

den aan de in een ACOP-rapport neergelegde voorstellen, die een verbete
ring van de positie van de ambtenarenvakbeweging beogen. 3 Daarna zul

len we ingaan op de voorstellen van de commissie-Toxopeus met betrek

king tot het ambtenarenstakingsrecht. 4 En tenslotte zullen we ingaan op de 

discussies in de overheidsvakbeweging over het stakingsrecht. 

2 De slag om de trend 

Begin 1978 werd bekend dat het kabinet-VanAgt een interdepartementale 

commissie had ingesteld om de mogelijkheden voor bezuinigingen op so

ciale uitkeringen en de rechtspositie van ambtenaren te onderzoeken: de 

zogenaamde commissie-Lamers 11 (de opvolger van de onder het kabinet

Den Uyl ingestelde commissie-Lamers). 

De centrales van overheidspersoneel eisten van de minister van binnen

landse zaken, Wiegel, overleg over mogelijke bezuinigingsvoorstellen 

voordat het parlement zich daarover zou gaan buigen. Het werd echter al 

snel duidelijk dat het kabinet nietvan zins was haar plan om in het kadervan 

een meerjarige bezuinigingsoperatie de ambtenaren fors aan te pakken te 

wijzigen. 

De bonden van overheidspersoneel dreigden min of meer buiten spel te 

worden gezet. 'Vakbondsvrijheid in gevaar', zo luidde terecht de kop van 

hetopeningsartikel in het ABVA-blad 'deAmbtenaar'van9juni 1978. Ende 

eerste zin van dat artikel luidde: 'Een botsing tussen het kabinet-Van AgU 

Wiegel met de vakorganisaties van het overheidspersoneelzal onvermij

delijk blijken, nu meer en meer komt vast te staan dat de regering een drie 

fasen-plan heeft gereed gemaakt voor een frontale aanval op de rechtspo

sitie en arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren.' 

Op 26 juni 1978 organiseerden de bij hetACOP aangesloten bonden samen 

met de KABO en de Vervoersbond NKV een massale protestbijeenkomst in 

Den Haag. Meer dan 70.000 ambtenaren trokken naar het Binnenhof om te 

laten zien, dat het overheidspersoneel niet bereid was om zich zonder slag 

of stoot te laten gebruiken voor bezuinigingsplannen, waarvan het positie

ve effect op de werkgelegenheid op zijn minst betwijfeld mocht worden. 

Desondanks kwam de regering vier dagen later met haar lange-termijn

plan onder de titel 'Bestek '81 '.Voor de ambtenaren betekende dit plan, dat 

zij naast de voor iedereen geldende bezuinigingslasten ook nog eens te ma

ken kregen met een korting op de trend: vanaf 1979 tot en met 1981 zou elk 

half jaar een half procent gekort worden. Deze trendkorting had twee gevol

gen: in de eerste plaats werden de ambtenaren 'dubbel gepakt'. In de 

tweede plaats werd door dit voorstel het trendsysteem feitelijk op de hel

ling gezet. Dat betekende voor de vakorganisaties van overheidspersoneel 

een principieel nieuwe situatie, want hettrendsysteem was ondanks de be-
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zwaren die er aan kleefden (nacalculatie, e.d.) een zekere garantie voor de 

ambtenaren dat hun positie min of meer vergelijkbaar zou blijven met die 

van werkers in het particuliere bedrijfsleven. 

Al spoedig bleek dat Bestek '81 door het parlement in hoofdlijnen geaccep

teerd zou worden, met inbegrip van de verslechtering van de rechtspositie 

van ambtenaren. 

Begin oktoberwerd dit beeld bevestigd door de algemene beschouwingen 

in de Tweede Kamer over de miljoenennota. CDA, D'66, VVD en de partijen 

ter rechterzijde van de VVD ondersteunden de plannen van Wiegel om de 

ambtenaren dubbel te pakken. In deze situatie werden de in juni geïnitieer

de acties, die uitmondden in de al genoemde massademonstratie in Den 

Haag, na de zomer niet meer hervat. De eis, dat de trendkortingen onaan

vaardbaar zijn werd weliswaar gehandhaafd, maar de grootste ambtena

renorganisatie, de ABVA, ging haar activiteiten vooral richten op 'het zoe

ken naar mogelijkheden om zo weinig mogelijk in te moeten leveren' en op 

een zo rechtvaardig mogelijke 'verdeling van de 1asten die zullen worden 

opgelegd'. 5 

Vanuit deze opstelling werkte de ABVA mee aan de instelling van de zoge

naamde 'Werkgroep Bestek', waarin vertegenwoordigers van de centrales 

van overheidspersoneel en het ministerie van binnenlandse zaken zich ge

zamenlijk het hoofd bogen over 'het trendsysteem in de ruimste zin, 

evenals andere daarmee verband houdende zaken'. Deze, nogal vage, 

taakformulering bleek in de praktijk weinig meer te betekenen dan het zoe

ken naar alternatieven voor de door het kabinet voorgestelde trendkortin

gen. Met andere woorden: het feitelijke uitgangspunt van de 'Werkgroep 

Bestek' was, dat het door Bestek '81 geëiste bedrag aan bezuinigingen op 

ambtenarensalarissen in elk geval op tafel zou komen. 

Dat bleek heel duidelijk uit het rapport van deze werkgroep, dat begin no

vember van dat jaar in de openbaarheid kwam. Maar de regering-VanAgt 

gaf zelfs aan dit rapport niet de kans om serieus onderwerp van overleg te 

worden. Want eind november bleek dat het kabinet naast de trendkorting 

ook nog eens de uit de nieuwe bouw-CAO voortvloeiende verbetering niet 

in de trend wilde opnemen. Deze voornemens werden zonder overleg met 

de vakorganisaties en met voorbijgaan van het advies van de 'Werkgroep 

Bestek' in het parlement gebracht. Eén van de weinige punten, waarover de 

'Werkgroep Bestek' unanimiteit had weten te bereiken betrof nu juist de 

doorberekening van de nieuwe bouw-CAO in de trend. 

Begin december organiseerden de in het ACOP vertegenwoordigde orga

nisaties en de KABO in diverse plaatsen actiestegen deze nieuwe aaslag op 

het trendsysteem. Het bleek opnieuw mogelijk om in meerdere plaatsen op 

zeer korte termijn de vakbondsleden te mobiliseren en succesvolle stakin

gen te ontwikkelen. Maarook ditmaal werden de voornemens van het kabi

net door het parlement ondersteund. De Tweede Kamer nam slechts een 
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door CDA en VVD ingediende motie aan, waarin gepleit werd voor hervat

ting van het overleg met de vakorganisaties, maar dan wel op basis van het 

niet-verwerken van de bouw-CAO in de trend. 

Minister Wiegel nodige vervolgens de centrales uit voor' open overleg'. Al

le centrales, inclusief de ACOP, accepteren deze uitnodiging. Tegelijkertijd 

werden de acties opgeschort. 

Uitgangspunt voor de ABVA-delegatie waren de besluiten van het parle

ment: 'Wij hebben steeds de trendkorting afgewezen', aldus bondsvoorzit

ter Jan Dutman, 'maar de politiek heeft beslist dat er gekort moet worden. 

Wat wij nu proberen te bereiken is, dat de pijn wordt verdeeld. Eérlijk wordt 

verdeeld.' 6 

De ACOP stelde daarom voor om de trendkorting te differentiëren: de laag

ste salarisgroepen zouden dan 'slechts' 6 maal 0,09% van de trend inleve

ren, terwijl de hoogste salarisgroepen 6 maal 0,98% van de trend zouden 

moeten inleveren. Dit voorstel werd ondersteund door de protestantse en 

rooms-katholieke centrale. Minister Wiegel wees dit voorstel echter af en 

bleef bij zijn eigen voorstel, dat een veel minder gedifferentieerde korting 

inhield (van 0,3% tot 0,7%). Met andere woorden: ook ten aanzien van de 

wijze waarop gekort zou moeten worden werd het standpunt van de meer

derheid van de ambtenarencentrales gepasseerd. Het betreffendevoorstel 

van minister Wiegel werd 15 maart door een parlementaire meerderheid 

goedgekeurd. Het hoofdbestuurvan de ABVAzag in dezeomstandigheden 

geen mogelijkheden meer om verder actie te voeren tegen de kortings

maatregelen. Daarmee viel het doek bij de eerste ronde in het gevecht om 

de ambtenarensalarissen: het principevan de trend als basisvan de ambte

narensalarissen werd in feite prijs gegeven. En Jan Dutman kon op dat mo

ment weinig anders doen dan constateren dat 'deze slag verloren is'. 

Ondanks deze capitulatie was (zowel in de overheidssector als daarbuiten) 

de weerstand tegen Bestek '81 allerminst gebroken. Integendeel, op allerlei 

terreinen was in die periode juist sprake van een groeiend verzet tegen de 

verschillende bezuinigingsplannen, die onderdeel vormden van Bestek 

'81. Wat betreft de overheidssector moet vooral gewezen worden op de ac

ties in het onderwijs en de gezondheidszorg. Deze beweging culmineerde 

in een massale manifestatie op23 juni 1979 in Amsterdam, welkegeorgani

seerd werd door de initiatiefgroep 'Bestek '81 moetvan de.baan'. Het groei

ende onbehagen van de werkers over de Bestekpolitiek van het kabinet

VanAgt kwam eveneens tot uiting in een in dezelfde periode georganiseer

de FNV-demonstratie in Utrecht. Deze demonstraties stonden ook in het te

ken van het verzet tegen de nieuwe bezuinigingsplannen die per 1 juli zou

den moeten gelden: niet alleen het overheidspersoneel maar ook de trend

volgers zouden te maken krijgen met de trendkortingen. Daartoe moesten 

zelfs lopende CAO's opengebroken worden. 7 

Naast de al vastgestelde trendkortingen en het al aangekondigde voorne-
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men om de effecten van de nieuwe bouw-CAO buiten de trend te houden 

stelde de regering ook voor om de verhoging van de schaallonen in de uit
zend-CAO niet in de trend door te berekenen. Eind juni ging de Tweede Ka

mer akkoord met deze plannen. Na de zomerwerden doorhet FNV geen ini

tiatieven genomen om de acties te hervatten ... 

3 Ambtenarenbonden als adviesorganen? 

Hierboven zagen we dat in een periode van ruim een jaar de FNV-bonden 

van overheidspersoneel tot driemaal toe acties organiseerden (in het laat

ste geval: mede-organiseerden), die na een parlementaire beslissing niet 

werden doorgezet. 

De ideologische basis van deze reeks capitulaties wordt gevormd door een 

bepaalde opvatting over parlementaire democratie: actie voeren tegen de 

trendkortingen en andere verslechteringen van de rechtspositie van amb

tenaren wordt onmogelijk op het moment dat de meerderheid van de 

Tweede Kamer akkoord gaat met de betreffende maatregelen. 'Verder ac

tie voeren betekent dan datwij ons verzetten tegen het besluit en het beslis

singsrecht van de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers', zo 

heet het in 'de Ambtenaar' van 23 maart 1979. De ABVA-voorzitter heeft de

ze stelling op het congres van dat jaar nog eens toegelicht: 'Ons verlies is 

een gevolg van een politiek besluit( ... ), wat wij niet moeten doen, congres, 

dat is ons in dit geval anti-parlementair gedragen.'8 

Een dergelijke stellingname heeft op de lange duur een verlammende wer

king op het ontwikkelen en organiseren van nieuwe acties. De ambtenaren

vakbeweging maakt zich immers op deze wijze volledig afhankelijk van de 

verhoudingen in het parlement. In de huidige situatie betekent dit, dat zo

lang de fracties van CDA en VVD de regering-VanAgt blijven steunen bij 

nieuwe bezuinigingsvoorstellen voor ambtenarensalarissen, elke moge

lijkheid voor succesvolle acties geblokkeerd wordt. Op deze wijze zouden 

CDA-leider Lubbers en VVD-leider Rietkerk in feite de mogelijkheid krijgen 

om acties van ambtenarenbonden op elk door hen gewenst moment af te 

gelasten. De stellingnamevan de ABVA bergt dus wel hetgevaar in zich, dat 

de ambtenarenvakbeweging zichzelf uiteindelijk degradeert tot een soort 

adviescommissie van het parlement. 

Uit de hiervoor geciteerde openingstoespraak van Dutman voor het ABVA

congres van 1979 blijkt, datook hetABVA-hoofdbestuurwel aanvoelde, dat 

de positie van de ambtenarenvakbeweging aangetast dreigt te worden. 

Vandaar dat Dutman een warm pleidooi hield vooreen andere regeling van 

het rijksoverleg en voor stakingsrecht voor ambtenaren. Maar ook bij een 

andere structuur van het rijksoverleg en bij een erkenning van het ambte

narenstakingsrecht blijft h.et probleem van de verhouding tussen parle

mentaire besluiten en actiemogelijkheden van ambtenarenorganisaties 

70 

--



bestaan. 

We zullen hieronder nagaan welke ideeën er in de afgelopen tijd in de amb

tenarenvakbeweging ontwikkeld werden met betrekking tot de overleg

structuur en het ambtenarenstakingsrecht 

Voordat we daartoe overgaan is het van belang om er op te wijzen dat de 

discussies in de onderwijsbond van het FNV, de ABOP, een wat andere rich

ting uitgingen dan in de ABVA. Daar werd een andere les getrokken uit de 

capitulatie van de ambtenarenvakbeweging in begin maart '79 voor de 

trendkortingen van minister Wiegel. Op 13 maart 1979 nam de bondsraad 

van de ABOP met instemming van het hoofdbestuur unaniem de volgende 

motie aan: 'Ambtenaren en hun organisaties hebben het recht actie te voe

ren tegen beslissingen van hun werkgever (de regering) ongeacht de parle

mentaire steun voor deze beslissingen.' Op basis van dit uitgangspunt 

heeft de ABOP sindsdien diverse acties georganiseerd die gericht waren te

gen het onderwijsbeleid van minister Pais. Daarbij is de ABOP erten dele in 

geslaagd om bepaalde verslechteringen in de rechtspositie van onderwij

zend personeel en verdere achteruitgang van de werkgelegenheid in de on

derwijssector te voorkomen. 

4 Van overleggen naar onderhandelen? 

Het in Nederland geldende systeem van vaststelling van arbeidsvoorwaar

den voor overheidspersoneel wordt gekenmerkt door éénzijdigheid. De 

overheid kan met behulp van wettelijke regelingen of algemene maatrege

len van bestuur éénzijdig voorschriften vaststellen met betrekking tot de ar

beidsvoorwaarden en -omstandigheden van haareigen werknemers. In ar

tikel125 van de Ambtenarenwet is slechts de verplichting voor de overheid 

vastgelegd om overleg te plegen 'met de daarvoor in aanmerking komen

de vakorganisaties'. 

Dit overlegsysteem biedt dus formeel-juridische mogelijkheden voor de 

overheid om haar eigen standpunt door te drukken. In hetvoorgaande heb

ben we voor de periode 78/79 gezien, dat het geen louter theoretische mo

gelijkheid betreft, maar dat het de normale praktijk werd. Bovendien is deze 

praktijk van éénzijdig opleggen van het eigen standpunt diverse malen 

door parlementaire organen bekrachtigd. Deze 'bekrachtiging' kan op ver

schillende manieren plaatsvinden.ln een aantal gevallen is de regering ver

plicht om parlementaire goedkeuring voor haar voorstellen te krijgen. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor de loonwet. In andere gevallen is parlementaire 

goedkeuring niet vereist. In dat geval heeft een parlementaire uitspraak de 

functie om het regeringsbeleid te ondersteunen (of juist te kritiseren). Een 

dergelijke legitimatiefunctie vervulde het parlement bij de trendkortingen. 

De eerste keer dat de Tweede Kamer de overvalpolitiek van de regering

Van Agtt.a.v. de ambtenarensalarissen legitimeerde (het Bestek-debatvan 
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begin oktober 1978) was voor de ACOP aanleiding om een werkgroep in te 

stellen, die een tweeledigetaakopdracht kreeg: het bestuderen van het hui

dige overlegsysteem en het eventueel doen van aanbevelingen tot wijzi

ging van dit systeem. We zullen de belangrijkste punten uit dit rapport sa

menvatten en evalueren. 

Uitgangspunten van de ACOP-werkgroep 

In het eerste hoofdstukontwikkelt de werkgroepeen 'basisfilosofie' met be

trekking tot de wijze, waarop arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

vastgesteld moeten worden. De werkgroepzocht in ditverband aansluiting 

bij de door het NVV in 1977 aangenomen resolutie 'Vakbeweging en Maat

schappij' en de eveneens in dat jaar vastgestelde FNV-nota 'Vier jaar voor

uit'. 

De essentie van beide nota's is volgens de werkgroep dat de nagestreefde 

'gelijkwaardigheid van alle mensen' alleen gerealiseerd kan worden wan

neer 'op alleterreinen van de samenleving de besluitvorming op democra

tische wijze plaats vindt.' (pag. 6)9 

Op grond daarvan kunnen volgens de werkgroep twee eisen gesteld wor

den aan de democratie: 

a. De eerste eis heeft betrekking op de politieke democratie: 'Het parlement 

beslist via wetgeving dan wel anderzins op hoofdlijnen over alle maat

schappelijke problemen en ontwikkelingen.' (pag. 6); 

b. De tweede eis heeft betrekking op de sociale democratie: 'Op ieder terrein 

van de samenleving worden binnen de door het parlement aangegeven ka

ders de beslissingen voorbereid, genomen en uitgevoerd door de direct 

betrokkenen. Voorwat betreft het economisch terrein leidt dittot het begin

sel van zelfbestuur door degenen die een bepaalde werkgemeenschap vor

men.' (pag. 6). 

De werkgroep is nogal vaag over de verhouding tussen dittoekomstideaal 

en de huidige situatie. Weliswaar stelt ze vast 'dat in de huidige Nederland

se samenleving geenszins gesproken kan worden van volledige( ... ) demo

cratie' op beide niveaus (pag. 8). Maar de werkgroep concentreert zich ver

volgens uitsluitend op het feit, dat 'nog niet gesproken kan worden van een 

volledige gelijkwaardigheid van alle werkers binnen een bepaalde werkge

meenschap'. (pag. 8.) Daarom moet op dit laatste terrein in ieder geval ge

streefd worden naar 'gelijkwaardigheid van werkgever(s) en de vakorgani

saties (als legitieme vertegenwoordigers van werknemers) met betrekking 

tot de vaststelling van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden'. (pag. 8.) 

Met andere woorden, de werkgroep gaat niet in op de kloof die er is tussen 

de door hen zelf geformuleerde socialistische visie op politieke democratie 

en het huidigefunctioneren van de parlementaire democratie. Integendeel, 

het hele rapport wekt de indruk dat het huidige parlementaire systeem de 
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verwerkelijking is van de politieke democratie, zoals die door de arbeiders

beweging wordt nagestreefd. 

Zo wordt in het rapport bij de behandeling van de relatieve betekenis van 

het begrip 'algemeen belang' het volgende gesteld: 'De werkgroep meent 

( ... )dat algemeen belang hooguit kan worden verstaan als belang van de 

gemeenschap. De werkgroep tekent daarbij aan dat wat onder belang van 

de gemeenschap moet worden verstaan van keer tot keer zal moeten blij

ken uit het handelen c.q. niet handelen van het orgaan datzich in Nederland 

slechts mag opwerpen als spreekbuis van de gemeenschap, het parle

ment.' (pag. 22.) 

De probleinen met betrekking tot het functioneren van de huidige parle

mentaire democratie worden door de werkgroep incidenteel wel gesigna

leerd (op pag. 36 wordt bijvoorbeeld gesteld, dat 'er ten aanzien van de be

nadering van overheidswerknemers in het parlement zo langzamerhand 

gesproken mag worden van 'de waanzin van de macht ( ... )'.), maar deze 

problemen worden niet in verband gebracht met een analyse van de voor

waarden, die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van een par

lementair stelsel en die in de huidige maatschappij ontbreken. 

In feite projecteert de werkgroep socialistische doelstellingen met betrek

king tot politieke democratie in het huidige parlement. Daarmee legt ze 

(min of meertegen wil en dank) een legitimatiebasis voor het'recht'van het 

parlement om de kaders aan te geven waarin de (ambtenaren-)vakbonden 

hebben te opereren: kaders die bijvoorbeeld tot uiting komen in loonmaat

regelen en trendkortingen ... 

We zijn op deze basisfilosofie vrij uitvoerig ingegaan omdat de voorstellen 

van de werkgroep enkele ambivalenties bevatten dieterug te voeren zijn op 

deze uitgangsstellingen. Ook met betrekking tot het terrein van de sociale 

democratie moet er op gewezen worden dat de werkgroep betrekkelijk 

moeiteloos overspringt van de 'gelijkwaardigheid van alle werkers binnen 

een werkgemeenschap' naar de 'gelijkwaardigheid van werkgever(s) en 

vakorganisaties'. 

Deze laatste vorm van 'gelijkwaardigheid' is eveneens een ambivalent uit

gangspuntvoor het vakbondsbeleid. Enerzijds kan op basis hiervan de een

zijdige bevoegdheid van de overheid-werkgever om arbeidsvoorwaarden 

vast te stellen bekritiseerd worden. Dat is dan ook de rode draad in het be

toog van de ACOP-werkgroep. Maar anderzijds kan het 'gelijkwaardig

heids'-argument ook gebruikt worden om de positie van de vakbeweging 

jiJ i st aan te tasten. Want dit argumentwordtalleen gehanteerd t.a.v. de ver

houding tussen ambtenarenbond en overheid-werkgever. Het parlement 

staat als uitdrukking van de algemene volkswil a.h.w. boven het evenwicht 

dattussen overheid-werkgeveren ambtenarenbond aanwezig zou moeten 

zijn. Bovendien wordt het 'gelijkwaardigheidsargument' ook van werkge

verszijde gehanteerd om hun wapenarsenaal uit te breiden. Dat geldt bij-
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voorbeeld voor het uitsluitingsmiddel waarvan de werkgevers al jaar en 

dag beweren, dat een dergelijk 'verweermiddel' nodig is om het evenwicht 
tussen werknemers- en werkgeversorganisaties te herstellen. In paragraaf 

6 zullen we hieropterugkomen bij de behandeling van hetambtenaren-sta

kingsrecht 

Ambtenaren CAO's en parlementaire democratie 

Op basis van de hierboven vermelde uitgangspunten is de ACOP-werk

groep van mening dat het huidige overlegsysteem bij de overheid niet vol

doet aan het gelijkwaardigheidscriterium. Dat blijkt niet alleen uit de forme

le regeling maar ook uit de praktische ervaringen van de laatste tijd. In dat 

verband wijst de werkgroep op de gang van zaken bij de verlaging van de 

aanvangssalarissen van jonge academici en op de conflicten rond Bestek 

'81. Daarom is het Nederlandseoverlegsystreem in strijd met het in 1961 tot 

stand gekomen (en in het voorjaar 1980 door Nederland geratificeerde) 

Europees Sociaal Handvest, waarin uitdrukkelijk gesproken wordt over het 

'recht op collectief onderhandelen'. Het is bovendien in strijd met het speci

aal voor de overheidssector bedoelde ILO-verdrag 151 inzake de vrijheid 

van vereniging en procedures ter vaststelling van de arbeidsvoorwaarden 

in de openbare dienst. 

De werkgroep pleit daarom voor een systeem waarbij de instemming van 

beide onderhandelingspartijen noodzakelijk is voor het vaststellen van de 

arbeidsvoowaarden van overheidspersoneel. Dat betekent volgens de 

werkgroep een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Vrij uitvoerig worden in het ACOP-rapport de mogelijke bezwaren tegen 

CAO's voor overheidspersoneel onder de loupe genomen en vervolgens 

verworpen. Het bezwaar dat in het rapport de meeste aandacht krijgt be

treft het budgetrecht van het parlement. Naar de mening van de werkgroep 

komt door een systeem van vaststelling van arbeidsvoorwaarden op basis 

van overeenkomst het budgetrecht niet in gevaar: 'Het parlement blijft het 

financiële plafond aangeven waarbinnen de arbeidsvoorwaarden in de 

rijksoverheidssector moeten blijven in het desbetreffende begrotingsjaar 

( ... ). Ook bij andere uitkomsten van de collectieve onderhandelingen dan 

ingevolge de begroting door het parlement financieel toegelaten dan wel 

beleidsmatig akkoord is bevonden, wordt het budgetrecht van het parle

ment niet gefrustreerd. Immers: a) in geval het gaat om overschrijding van 

het financiële plafond is indiening van een aanvullende begroting vereist. 

Het parlement kan bij deze gelegenheid ten volle zijn budgetrechtdoen gel

den. b) In geval het gaat om een beleidsmatige uitkomst van de onderhan

delingen, die verschilt van hetgeen ter zake als beleidsvoornemen is gefor

muleerd en akkoord bevonden bii de begrotingsbehandeling en de uit

komst gaat niet uit boven het financiële plafond, dan kan het parlement 
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vanzelfsprekend de bewindsman ter verantwoording roepen voor z'n ge

voerde beleid.' (pag. 27/28.) 

Mede op basis van een analyse van de in Zweden en Noorwegen bestaan

de systemen ontwerpt de werkgroep de hoofdlijnen van een nieuw sys

teem van vaststelling van arbeidsvoorwaarden in de overheidssector. Een 

belangrijk kenmerk van dit voorstel betreft de formele verhouding tussen 

parlement, minister en vakbeweging: welke rechten heeft het parlement 

ten aanzien van de uitkomsten van de onderhandelingen tussen minister 

en vakbeweging en welke rechten heeft de vakbeweging wanneer het par

lement zich uitspreekt over de onderhandelingsresultaten. De in hetACOP

rapport ontwikkelde stellingname ten aanzien van deze vragen komt sa

mengevat op het volgende neer: 

Wanneer de centrale onderhandelingen resulteren in een overeenkomst 

tussen minister en vakbonden, dan wordt deze overeenkomst pas van 

kracht wanneer het parlement haarfiat geeft. 

Het parlement krijgt alleen de bevoegdheid om de concept-overeenkomst 

goed of af te keuren. Ze krijgt echter niet het recht om de overeenkomst te 

wijzigen. 

De vakbeweging heeft het recht om tot actie over te gaan teneinde gewen

ste arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor de leden af te 

dwingen. Dit recht kan de vakbeweging hanteren wanneer de onderhande

lingen geen resultaat opleveren. Metandere woorden, niet alleen in de situ

atie dat de minister weigert in te gaan op de gestelde eisen maar ook in de 

situatie dat het parlement weigert een conceptovereenkomst goed te keu

ren kunnen de overheidsbonden het stakingswapen hanteren om hun ei

sen kracht bij te zetten. 

In het laatste geval is naar de mening van de werkgroep geen sprake van 

een politieke staking, alhoewel in zo'n situatie een 'aantal belangengroe

pen in en buiten het parlement( ... ) een dergelijke actie (zal) bestempelen als 

een politieke staking, gericht tegen het p·arlement en om die reden (zal) af

keuren en veroordelen'. (pag. 63.) 

Ambtenaren CAO's en politiek 

Hierboven hebben we enkele centrale kenmerken van de formele structuur 

van het door de ACOP-werkgroep voorgestelde overlegsystemen behan

deld. Daarnaast heeft het voorstel ook belangrijke inhoudelijke kanten. Dat 

betreft dan vooral de poging van de werkgroep om tot een soort inhoudelij

ke terreinafbakening te komen met betrekking tot datgene waar de over

heidsvakbeweging zich mee bezig houdt en datgene waar de overheid (re

gering respectievelijk parlement) zich mee bezig houdt. Deze poging is 

geïnspireerd door de Zweede wetgeving, waarin bepaald is dat geen over

eenkomsten gesloten kunnen worden over zaken die tot de sfeer van de po-
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litieke democratie behoren. Er is daar zelfs een tri-partite commissie die ge

raadpleegd kan worden wanneer sprake is van een meningsverschil over 
de grenzen van het politieke territorium. Een dergelijke boedelscheiding 

kan uiteraard uitlopen op nogal drastische beperkingen aan het terrein 

waarover de overheidsvakbeweging kan onderhandelen. 
In het ACOP-rapport wordt het volgende geponeerd: 'Het gaat ook naar de 

mening van de werkgroep niet aan dat er onderhandeld wordt over doelen, 

richting, omvang en kwaliteitvan de overheidstaken.' (pag. 60/61) De werk

groep stelt dan ook voor om in de wet een bepaling op te nemen, 'die in

houdt dat over politieke beleidskeuzen niet onderhandeld kan worden'. 

(pag. 64.) Het is niet zo moeilijk om te voorspellen wat de mogelijke gevol

gen van dit voorstel zijn. Een voor de hand liggende consequentie zou kun

nen zijn, dat de regering in overleg met het parlement de omvang van de 

bezuinigingen vaststelt terwijl vervolgens de vakorganisaties mogen on

derhandelen over de verdeling van die bezuinigingen. Het recentevoorstel 

van onderwijsminister Pais ('Vakbonden mogen kiezen tussen inleveren 

van salaris of inleveren van arbeidsplaatsen.') zou in het door de ACOP

werkgroep voorgestelde systeem aanvaardbaar zijn. 

Kanttekeningen bij het ACOP-rapport 

Het voorstel van de ACOP-werkgroep omvat echter meer. De werkgroep 

doet een aantal suggesties ten aanzien van zaken, die in het nieuwe sys

teem geregeld moeten worden: de criteria voor erkenning van vakorgani

saties als onderhandelingspartiL de mogelijkheid om contracten afte slui

ten zoals bedoeld in de Wet op de CAO (versus de wenselijkheid van een ei

gensoortige contractregeling voorde overheidssector), de aard van de afte 

sluiten contracten (minimum- of standaardcontracten). de wenselijkheid 

van één contract voor het overheidspersoneel of juist van afzonderlijke 

contracten voor afzonderlijke categorieën ambtenaren, enz. In het kader 

van dit artikel is het niet mogelijk om alle door de werkgroep aangedragen 

ideeën op hun merites te beoordelen. 

Tot besluitvan deze paragraafwillen we wel enkele conclusiestrekken naar 

aanleiding van het dubbelzinnige karakter van de voorstellen van de werk

groep over de verhouding tussen parlement en vakbond. 

Bij het trekken van conclusies moeten we uiteraard rekening houden met 

de beperkingen van de inzetvan het ACOP-rapport. Het gaat om een forme

le regeling van de verhouding tussen parlementaire democratie en vak

bondsrechten. Daarmee kunnen de reële tegenspraken tussen parlement 

en vakbeweging niet opgelost worden. De ontwikkeling van deze tegen

spraken is afhankelijk van de maatschappelijke krachtsverhoudingen. Dat 

betekent niet dat een formele regeling onbelangrijk zou zijn. Integendeel, 

een formeel-juridische regeling van de verhouding tussen parlement-rege-
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ring-overheidsvakbeweging kan de ontwikkeling van die tegenspraken 

mogelijk maken of kan die ontwikkeling juist onderdrukken. 

Vanuit dit gezichtspunt kan geconstateerd worden dat de ACOP-werkgroep 

enerzijds een aantal zeer belangrijke voorstellen ontwikkelt waarin ge

poogd wordt om op basis van fundamentele vakbandsrechten (zoals vrij

heid van organisatie, vrijheid van onderhandelen en vrijheidvan staken) en 

fundamentele rechten van het parlement (zoals budgetrecht) een formele 

structuur voor de onderhandelingen tussen regering en vakbeweging te 

ontwerpen. Een dergelijke aanpak veronderstelt een democratie-opvat

ting, waarin 'democratie' niet gereduceerd wordt tot 'parlementair politiek 

stelsel'. Een democratisch systeem impliceert ook naar onze mening niet 

alleen parlementaire democratie maar ook de erkenning van een aantal de

mocratische rechten die een voorwaarde vormen voor een goed fu netione

rende parlementaire democratie. Eén van die rechten betreft de hierboven 

genoemde fundamentele vakbondsrechten. Vanuit deze optiek is het niet 

alleen mogelijk maar zelfs noodzakelijk om parlementaire besluiten te be

strijden, die een aantasting betekenen van fundamentele democratische 

rechten. 

Tot nog toewordt in vakbandsdiscussies de tegenspraaktussen vakbonds

vrijheid en parlementaire democratie vaak als een antagonisme opgevat, 

dat slechts opgelost kan worden door één van beiden te onderdrukken of 

op te offeren: parlementaristische opvattingen, waarbij de vakbondsvrij

heid bij voorbaatwordt opgeofferd aan de vrijheid van het parlement staan 

dan tegenover syndicalistische opvattingen, waarbij het parlement als 

schijndemocratie verworpen wordt. 

Soms worden beide opvattingen tegelijkertijd verdedigd. We wijzen in dit 

verband naar een uitspraak die Dutman in zijn eerder geciteerde congres

toespraak in het voorjaar van 1979 deed: 'Als er zeer belangrijke zaken in 

het geding komen -te denken valt bijvoorbeeld aan de vrijheid van vakbe

weging- kan bij het bestrijden van zulke zaken wel degelijkeen anti-parle

mentair optreden noodzakelijk zijn,' aldus Dutman. 10 

In deze uitspraak worden acties, die gerichtzijn tegen parlementaire beslui

ten, welke een aantasting betekenen van de democratische rechten van de 

vakbeweging zonder meergelijk gesteld met acties die gerichtzijn tegen de 

parlementaire democratie als systeem. Men plaatst zich in een gevaarlijk 

isolement wanneer men als vakbondsbestuurder acties die gericht zijn te

gen het slecht functioneren van een democratie als anti-democratisch kwa

lificeert. 

Optreden voor de democratische rechten van de vakbeweging is nietalleen 

noodzakelijk voor het behoud van de vakbondsvrijheid, maar ook voor de 

versterking van de parlementaire democratie. Het is in dit verband een be

langrijke verdienste van deACOP-werkgroep dat ze poogt de eigen verant

woordelijkheid van de vakbeweging, van de minister en van het parlement 
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in een zodanig kader te gieten, dat erkenning van elkaars rechten en plich

ten formeel gewaarborgd is. 
Aan de andere kant valt de ACOP-werkgroep terug in traditionele ficties 

met betrekking tot de scheiding tussen politiek en vakbeweging. In de eer

ste paragraaf hebben we er al op gewezen dat in hoog ontwikkelde kapita

listische landen een strikte scheiding tussen 'politiek' en 'belangenbeharti

ging' niet meer mogelijk is. Wanneer men desondanks deze scheiding toch 

als uitgangspunt van vakbondsbeleid neemt, dan resulteert dat uiteindelijk 

in een vrij omvangrijke 'zelfbeperking' ten aanzien van de mogelijkheden 

voor belangenbehartiging. Dat is dan ook de consequentie van hetvoorstel 

van de ACOP-werkgroep ten aanzien van de 'onderhandelingsruimte'. 

De door de werkgroep voorgestelde formele verruiming van de mogelijk

heden voor de overheidsvakbeweging wordt dus vervolgens door diezelf

de werkgroep weer uitgehold. Het is ons inziens schadelijk om het nieuwe 

overlegsysteem te belasten met wettelijke beperkingen aan het onderhan

delingsterrein. Arbeidsvoorwaarden in de ruimste zin van het woord die

nen inzet te blijven van onderhandelen en dus ook van de te sluiten over

eenkomsten. De eventuele politieke consequenties van de onderhande

lingsresultaten zijn een zaak die minister en parlement moeten uitvechten. 

Met andere woorden, het budgetrecht van het parlement behoudtzijn wer

king maar kan niet meer gehanteerd worden om de vakbeweging formele 

beperkingen op te leggen ten aanzien van de eisen diezij in de onderhande

lingen naar voren brengt. 

5 De herstructurering van het rijksoverleg: enkele recente ontwikkelingen 

Na het verschijnen van het ACOP-rapport begin 1980zijn in de bij hetACOP 

aangesloten bonden de discussies over de betreffende voorstellen gestart. 

Al spoedig bleken nuanceverschillen tussen de bonden ten aanzien van de 

beoordeling van het ACOP-rapport. Het ABOP-bestuur nam de voorstellen 

van de ACOP-werkgroep integraal over als uitgangspunt voor de discus

sies in de bond. Het ABVA-hoofdbestuur produceerde daarentegen een ei

gen nota, die op een aantal punten afwijkt van het ACOP-rapport. 11 In te

genstelling tot de ACOP-werkgroep pleit hetABVA-bestuur niet voor CAO's 

maar voor eigensoortige contracten in de overheidssector. Een meer prin

cipieel verschil is echter dat in de ABVA-nota de in het ACOP-rapport voor

gestelde formele regeling van de verhouding tussen vakbandsrechten en 

rechten van het parlement ontbreekt. Wel wordt aangegeven dat een over

eenkomst pas van kracht wordt, wanneer het parlement deze goedkeurt. 

Maar of het parlement al of niet het recht heeft om een conceptovereen

komst te wijzigen, wordt niet duidelijk. Ook blijft duister welke rechten de 

vakbeweging heeft wanneer het parlement-een overeenkomst afkeurt (of 

wijzigt). De reden waarom het ABVA-bestuur de voorstellen van de ACOP-
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werkgroep op dit punt niet heeft overgenomen is volgens de FNV-vak

bondskrant van 10 juli 1980 de zorg om het budgetrecht van het parlement. 
Het ABVA-bestuur is van mening, dat dit budgetrecht in gevaar komt wan

neer de uitkomst van de onderhandelingen financieel of beleidsmatig bo

ven de begroting uit zou gaan. 

In de ABVA-nota worden daarentegen wel de ideeën van de ACOP-werk

groep overgenomen met betrekking tot de boedelscheiding tussen politiek 

en belangenbehartiging. Ook het ABVA-bestuur is van mening datover po

litieke beleidskeuzen niet onderhandeld kan worden. In de ABVA-nota 

wordt gesuggereerd dat de onderhandelingsruimte uiteindelijk door het 

parlement wordt vastgesteld. Binnen deze onderhandelingsruimte (bij 

voorkeur een bepaald percentage loonkostenstijging op basis van een 

trendsysteem) vindendan de onderhandelingen plaats. De onderhandel in

gen hebben op deze manier uitsluitend betrekking op de verdeling binnen 

de vastgestelde ruimte. 

De ambivalentie die we in het ACOP-rapport hebben geconstateerd wordt 

in de ABVA-nota dus opgelost door te kiezen voor een ondubbelzinnige on

derschikking van het vakbondsbeleid aan de parlementaire besluitvor

ming. Weliswaar wordt ook in de ABVA-nota gepleit voor een overlegsys

teem dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid van de onderhandelingspart

ners. Maar van deze gelijkwaardigheid blijft uiteraard niet veel over wan

neer de ene partij, i.c. de minister, zijn standpunt toch kan doordrukken 

door het via een parlementsbesluitte laten legitimeren. We hebben aan dit 

ABVA-standpunt relatief uitvoerig aandacht besteed omdat de ABVA in het 

ACOP veruit de grootste bond is en dus vaak zijn stempel op het ACOP-be

leid zet. Voor de onderhandelingen met de minister is dus het ABVA-beleid 

van grote betekenis. 

In juni 1980 is het overleg tussen de minister en de overheidscentrales ge

start over mogelijke veranderingen van het overlegsysteem. De centrale 

commissie voor georganiseerd overleg over ambtenarenzaken (CGOA) 

heeft daartoe een werkgroep ingesteld, dietottaak heeft de mogelijkheden 

te inventariseren vooreen herstructurering van het centraal georganiseerd 

overleg (kortweg: dewerkgroepASI0). 12 

Eind oktober van datjaar kwam de werkgroep met een rapport, waarin een 

nieuw overlegstelsel wordt voorgesteld dat gebaseerd is op 'een grotere 

gelijkwaardigheid van de overlegpartijen'. (pag. 19)13 Dat overlegstelsel is 

een soort compromis tussen eenzijdigheid en tweezijdigheid: 'Over de 

hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid moet overeenstemming 

bestaan alvorens (door de overheid, schr.) tot regelgeving kan worden 

overgegaan.' (pag. 21.) Op dezewijze denkt de werkgroep, met behoud van 

de formele bevoegdheid van de overheid om arbeidsvoorwaarden eenzij

dig vast te stellen, 'materieel een systeem van tweezijdigheid, een onder

handelingssysteem' te realiseren. De werkgroep onderkent dat deze con-
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structie alleen levensvatbaar is wanneer 'de bereidheid bij de onderhande

lingspartijen om compromissen aan te gaan wordt voorondersteld'. (pag. 

21.) Het realiteitsgehaltevan dezevooronderstelling is, zoals uit de geschie

denis van de afgelopen jaren blijkt, niet erg hoog. Dat wordt trouwens ook 

in het rapport van de werkgroep ASIO zelf vermeld wanneer als hoofdbe

zwaar tegen het huidige overlegstelsel wordt aangevoerd: 'het ontbreken 

van de noodzaak om tot overeenstemming te geraken.' (pag. 12.) Deze 

noodzaak is er ook niet in het door de werkgroep ontworpen systeem. Ener

zijds gaat de werkgroep er vanuit dat 'vaststelling van de hoofdlijnen van 

het arbeidsvoorwaardenbeleid bij formele wet alleen dan zal dienen plaats 

te vinden wanneer het overleg (met inbegrip van stakingsrecht en geschil

lenregeling) volledig zijn kans heeft gehad'. (pag. 22.) Anderzijds houdt de 

werkgroep de bevoegdheid van de overheid boven tafel om wijzigingen in 

de rechtspositie 'eenzijdig bij formele wet vast te stellen zonder dat hier

over overeenstemming is bereikt'. Maar deze bevoegdheid zal volgens de 

werkgroep 'alleen in het uiterste geval behoren te worden gehanteerd'. 

(pag. 22.) 

Dit wankele compromis tussen eenzijdigheid en tweezijdigheid vloeit voort 

uit de tegenstellingen die er in de werkgroep op dit punt aanvankelijk wa

ren. Alleen de vertegenwoordigers van de ACOP en de rooms katholieke 

centrale (RKCOP) waren voorstander van een onderhandelingsstelsel op 

basis van volledige tweezijdigheid. De vertegenwoordigers van de andere 

centrales (CCOOP, AC en CMHA) wezen tweezijdigheid om principiële re

denen af, terwijl de overheidsdelegatie in de werkgroep een volledig twee

zijdig systeem om praktisch-technische redenen ongewenst vond. 

Een tweede aspect van het voorstel van de werkgroep betreft de onderwer

pen waarover onderhandeld kan worden: 'Wat als hoofdlijnen van arbeids

voorwaarden moet worden beschouwd wordt door partijen bepaald. Dit 

vormt onderdeel van het onderhandelingsproces. Naar de mening van de 

werkgroepzal dan ookgeen limitatieve opsomming van de hoofdlijnen van 

het arbeidsvoorwaardenbeleid gegeven moeten worden'. (pag. 24) Maar 

er zijn volgens de werkgroep wel grenzen: 'Ten aanzien van bepaalde on

derwerpen geldt dat de overheid niet in de eerste plaats in haar hoedanig

heid van werkgever optreedt maar veeleer in haar hoedanigheid van poli

tiek gezagsdrager' (pag. 24). Als voorbeeld noemt de werkgroep nota bene 

de wetgeving m.b.t. de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Over 

dergelijke 'politieke' onderwerpen kan wel overleg gepleegd worden met 

de vakorganisaties maar is geen overeenstemming nodig. De werkgroep 

suggereert dat meningsverschillen over de terreinafbakening wellicht op

gelost kunnen worden via een geschillenregeling. 

In het rapport van de werkgroep wordt weinig gezegd over de rol van het 

parlement. De werkgroep is van mening 'dat het budgetrecht op een zoda

nige wijze dient te worden gehanteerd dat de juiste ruimte wordt geboden 
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aan het overleg tussen overheid en centrales' (pag. 17). Deze globale 

omschrijving wordt later niet veel duidelijker. Enerzijds is de werkgroep 

van mening dat de onderhandelingen tussen overheid en centrales 'in be

ginsel zonder inmenging van derden moet kunnen plaats vinden' en dat de 

betrokken bewindslieden pas 'achteraf politiekterverantwoording kunnen 

worden geroepen voor hun doen en laten' (pag. 25). Maar anderzijds stelt 

de werkgroep dat de door de begrotingswetgever gestelde loonkosten

ruimte 'als een gegeven voor de onderhandelingen (zal) hebben te gelden' 

(pag. 26). Wel wijst de werkgroep op de mogelijkheid om een aanvullende 

begroting in te dienen wanneer de onderhandelingsresultaten de betref

fende ruimte overschrijden. 

Een cruciale vraag in dit verband betreft de actie'.lrijheid van de vakbewe

ging t.o.v. parlementaire besluiten of uitspraken over de arbeidsvoorwaar

den van overheidspersoneel: 'De werkgroep acht acties die de eisen van 

werknemers ook tegenover het parlement kracht willen bijzetten( ... ) in be

ginsel niet uitgesloten' (pag. 48). Dergelijke acties worden door de werk

groep niet gerekend tot de politieke acties. Een politieke actie wordt in het 

rapport als volgt omschreven: 'een collectieve actie gericht tegen een op 

democratische wijze tot stand gekomen (vertegenwoordigend) orgaan, 

met de bedoeling dit orgaan, met betrekking tot een aangelegenheid, die 

niet de rechtstoestand van het overheidspersoneel betreft, onder druk te 

zetten' (pag. 48). Dergelijke acties acht de werkgroep niet toelaatbaar. Met 

deze stellingname gaat de werkgroep onmiskenbaar een stap verder dan 

tot nog toe in parlementair-politiek heersende kringen aanvaardbaarwordt 

geacht: De overheidsvakbeweging heeft naar de mening van de werk

groep het recht om het stakingsmiddel te hanteren, nietalleen als protestui

ting, wanneer het parlement nog geen besluit heeft genomen t.a.v. de ar

beidsvoorwaarden van overheidspersoneel, maar ook als pressiemiddel 

nadàt een parlementaire beslissing is gevallen. Aan de andere kant doet de 

werkgroep een stap achteruit, wanneerzij elke medewerking van de vakbe

weging aan buitenparlementaire acties, die niet betrekking hebben op de 

arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel, ontoelaatbaar vindt. 
Tenslotte willen we nog één aspect van het voorstel van de werkgroep 

ASIO belichten. Dat betreft de actievrijheid van vakorganisaties, die niet ak

koord gaan met een overeenkomst tussen de overheid en de andere orga

nisaties over de arbeidsvoorwaarden. De werkgroep meent dat overeen

stemming alleen mogelijk is wanneer de meerderheid van de centrales ak

koord gaat met de betreffende overeenkomst. Deze meerderheid wordt 

(anders dan tot dusver het geval was) bepaald aan de hand van het aantal 

leden van de betreffende vakorganisaties. Naar de mening van de werk

groep zijn de centrales, die niet met de overeenkomst kunnen instemmen, 

niet gebonden aan deze overeenkomst. En elke centrale, die geen partij is 

bij de overeenkomst 'kan zich beraden op eventuele acties' (pag. 23). 
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Uit hetvoorgaande kunnen we de volgende conclusie trekken: Hetvoorstel 

van de werkgroep ASIO voor een nieuwe overlegstructuur bevat een wir

war van compromissen. Op enkele punten betekent dit voorstel daarom 

een verbetering t.o.v. de huidige situatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 

wijziging van de stemverhoudingen tussen de centrales in het overleg en 

de erkenning van het rechtvan de overheidsvakbeweging om het stakings

middel te hanteren bij het verdedigen van de arbeidsvoorwaarden van 

ambtenaren, ook als het parlement daar een beslissing over heeft geno

men. Aan de andere kant betekent het voorstel van de werkgroep ASIO de 
erkenning van de huidige bevoegdheid om arbeidsvoorwaarden uiteinde

lijk eenzijdig vast te stellen. Het betekent bovendien het buiten spel zetten 

van de overheidsvakbeweging bij conflicten die niet direct de arbeidsvoor

waarden van ambtenaren aan gaan. Het feit, dat ditvoorstel met medewer

king van de overheidsvakbeweging zelftot stand is gekomen, bergt het ge

vaar in zich dat de vakbeweging op deze wijze medeverantwoordelijk 

wordt voor beperkingen van haar eigen handelingsruimte. 

Het probleem van de medeverantwoordelijkheid voor de eigen handboei

en komt ooktot uiting in een ander deel van het ASIO-raport, dat vooral be

trekking heeft op het ambtenarenstakingsrecht De achtergrond van dat 

deel wordt gevormd door de voorstellen van de door de regering ingestel

de commissie-Toxopeus voor een wettelijke regeling van het ambtenaren

stakingsrecht. In de volgende paragraaf gaan we daarom eerst in op het 

rapport van de commissie-Toxopeus. 

6 Het rapport van de Commissie-Toxopeus 

Onderhandelingsvrijheid en stakingsrecht zijn twee kanten van eenzelfde 

medaille. Erkenning van het ambtenaren-stakingsrecht is noodzakelijk om 

de onderhandelingsvrijheid te garanderen. 

Omgekeerd kan een herstructurering van het rijksoverleg ook een bijdrage 

leveren aan hetveilig stellen van het stakingsrecht voor ambtenaren. Want 

de huidige eenzijdige bevoegdheid van de overheid om (na overleg met de 

overheidsbonden) arbeidsvoorwaarden vast te stellen is een belangrijke 

barrière voor het stakingsrecht. Immers, wanneer de overheid zo'n eenzij

dig besluit neemt dan heeft dat besluit een status die vergelijkbaar is met 

een loonmaatregel. En een staking die gericht is op het doorbreken van een 

loonmaatregel maakt volgens de huidige jurisprudentie nog steeds een 

dikke kans om verboden te worden. 

Het is dan ook hoogst merkwaardig dat een door minister Wiegel ingestel

de commissie, die onder andere tottaak had om advies uitte brengen over 

de wijze waarop het ambtenarenstakingsrecht geregeld zou moeten wor

den van mening is, dat de huidige overlegstructuurgeen wijziging behoeft. 

Het betreft de in september 1979 opnieuw in het leven geroepen commis

sie Toxopeus (voluit: 'de commissie van advies inzake de regeling van 
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voorzieningen bij collectieve arbeidsgeschillen in de openbare dienst').
14 

Achtergrond van deze reïncarnatie is de parlementaire behandeling van 

het Europees Sociaal Handvest. In dit (al in 1961 door de Nederlandse rege

ring ondertekende) Handvest wordt in artikel 6, lid 4 het stakingsrecht er

kend. In deze bepaling wordt gesproken van 'het recht van werknemers en 

werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met 

inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van 

reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten'. De enorm tra

ge parlementaire afhandeling van het Europees Sociaal Handvest had on

der andere te maken met het feit, dat artikel 61id 4 in principe ook de over

heidssector betrof. 15 

De regering Van Agt stelde in maart 1978 voor om (in navolging van het ka

binet Den Uyl) het ESH goed te keuren maar dan wel met een voorbehoud 

ten aanzien van het stakingsrecht voor ambtenaren. De Tweede Kamer 

ging daarmee akkoord maar was van mening dat dit voorbehoud zo spoe

dig mogelijk geschrapt moest worden. Daarom verlangde zij in een (door 

CDA en VVD ingediende) motie dat de regering voor 1 januari 1980 met een 

wettelijke regeling van het ambtenarenstakingsrecht zou komen. Om deze 

voor te bereiden werd door minister Wiegel de commissie Toxopeus 11 in

gesteld. De taakopdracht voor deze commissie was tweeledig. 16 ln de eer

ste plaats werd aan haar gevraagd 'welke voorziening anders dan het sta

kingsrecht getroffen kan worden voor de gevallen waarin in het overleg 

over de arbeidsvoorwaarden, geen overeenstemming bereikt is'. In de 

tweede plaats moest de commissie advies uitbrengen 'over de wijze waar

op de uitoefening van het stakingsrecht door overheidspersoneel ware te 

regelen in het bijzonder gelet op artikel31 van het Europees Sociaal Hand

vest'. 
Het is opvallend, dat in de adviesaanvrage zo uitdrukkelijk verwezen wordt 

naar artikel31 van het ESH, omdat dit artikel slechts de mogelijkheid opent 

om onder strikte voorwaarden uitzonderingen op het stakingsrecht toe te 

laten. Volgens het eerst lid van dit artikel kan het stakingsrecht 'generlei be

perkingen ondergaan, met uitzondering van die welke bij de wet zijn voor

geschreven en in een democratische samenleving noodzakelijkzijn voorde 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen en voor de bescher

ming van de openbare orde, de nationale veiligheid of de goede zeden'. In 

het tweede lid van artikel31 wordt daaraan toegevoegd: 'De krachtens het 

onderhavige Handvest geoorloofde beperkingen op de daarin vermelde 

rechten en verplichtingen kunnen uitsluitend worden toegepast voor het 

doel waarvoor zij zijn. bestemd.' Ook uit de toelichtingen op het ESH blijkt 

dat artikel 31 nadrukkelijk als uitzonderingsbepaling opgevat moet wor

den. De commissie-Toxopeus heeft deze uitzonderingsbepaling zeer ruim 

benut. Dat blijkt uit haar rapport, dat op 1 mei (sic!) 1980 werd uitgebracht. 

In overeenstemming met de tweeledige taakopdracht heeft de commissie-
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Toxopeus twee voorontwerpen van wet bedacht: 

een voorontwerp van een wet waarin een regeling wordtvoorgesteld voor 

een vreedzame oplossing van conflicten, die tijdens het georganiseerd 

overleg kunnen optreden; 

2 een voorontwerp van een wet, waarin het stakingsrecht voor ambtenaren 

geregeld wordt. Op beide voorstellen gaan we nader in. 

Het voorontwerp van de wet geschillenoplossing overleg openbare dienst 

De commissie-Toxopeus karakteriseert haar eigen voorstel als 'het sluit

stuk op het overleg'. De essentie van dit 'sluitstuk' komt op het volgende 

neer. In de eerste plaats wordt een procedure ontworpen om te kunnen 

constateren of er sprake is van een 'geschil' tussen de overlegpartners (i.c. 

de minister van binnenlandse zaken en de centrales van overheidsperson

eel). De voorgestelde procedure is nogal tijdrovend: het kan bijna een 

maand duren voordat er een besluit genomen is over de vraag wat precies 

het geschil is en of het geschil wordtvoorgelegd te(bemiddeling of arbitra

ge. In de tweede plaats heeft de commissie-Toxopeus een aantal keuzemo

gelijkheden geformuleerd wanneer vaststaat dat er sprake is van een 'ge

schil': 

a. Het geschil wordt voorgelegd aan een bemiddelaar die advies uitbrengt. 

Over dit advies vindt opnieuw overleg plaats. 

b. Het geschil wordt voorgelegd aan een arbitragecommissie. Deze commis

sie bestaat uit drie leden. Eén lid wordt voorgedragen door de werkgever 

(i.c. de minister van binnenlandse zaken). Eén lid wordt door vakorganisa

ties voorgedragen. Het derde lid (tevens voorzitter) wordt door beide partij

en gezamenlijk voorgedragen. Een uitspraak van deze commissie is bin

dend. 

c. Er wordt geen gebruik gemaakt van bemiddeling of arbitrage. 

De commissie-Toxopeus stelt de volgende regeling voor met betrekking 

tot de keuze tussen de drie hierboven genoemde alternatieven: 

Voor een adviesaanvrage aan een bemiddelaar is instemming nodig van 

de minister en de meerderheid van de tot het overleg toegelaten centrales 

van overheidspersoneel. 

Voor het inschakelen van de arbitragecommissie is instemming nodig van 

alle tot het overleg toegelaten centrales en de minister. 

Bemiddeling of arbitrage vindt niet plaats wanneer de minister en/of de 

meerderheid van de centrales van overheidspersoneel daar geen heil in 

zien. 

Deze door de commissie-Toxop3us ontworpen procedure voor vrijwillige 

arbitrage en bemiddeling is op enkele punten niet erg duidelijk. Dat betreft 
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in de eerste plaats de verhouding tussen deze procedurevan geschillenop

lossing en de eenzijdigheid van de huidige overlegstructuur, waar de com

missie niet op ingaat. De minister behoudt zijn bevoegdheid om zijn eigen 

standpunt uiteindelijk door te drukken. Dat betekent dat bemiddelingspro

cedures in principe slechts een vertragingsfunctie hebben. Alleen in geval 

van arbitrage doet de minister afstand van zijn eenzijdige bevoegdheid. Hij 

blijft echter wel verantwoordelijk ten opzichte van het parlement. Deze wat 

moeizame positie voor een minister, is dan ook de reden dat de commissie

Toxopeus een vetorechttoekent aan de minister bij de besluitvorming over 

inschakelen van de arbitragecommissie. Toxopeus c.s. verwachten overi

gens dat arbitrage alleen bruikbaar is bij 'geschillen over betrekkelijk tech

nische aangelegenheden die geen belangrijke repercussies hebben op het 

algemeen sociaal-economisch beleid'. (pag. 12.)17 

Een tweede onduidelijkheid in het voorstel van de commissie-Toxopeus 

betreft de verhouding tussen de procedure van geschillenoplossing en het 

stakingsrecht. In de toelichting op het betreffende voorontwerp van wet 

wordtvoortdurend gesproken over de vrijwilligheid als basis van de moge

lijke geschillenoplossing. Het stakingsrecht, zo lijkt het, wordt door deze 

procedure niet beperkt. De commissie-Toxopeus vermeldt alleen, dat sta

king niet mogelijk is wanneer arbiters een uitspraak in het betreffende con

flict hebben gedaan. Toch is het de vraag of dit in de praktijkwel de enige be

perking is. Wij hebben in elk geval onze twijfels over de wijze, waarop deze 

'vrijwilligheid' zal gaan functioneren. In de jurisprudentie m.b.t. het sta

kingsrecht (en ook in het straks te behandelen voorstel van de commissie

Toxopeus voor het ambtenarenstakingsrecht) wordt staking opgevat als 

een 'uiterste middel'. D.w.z., er mag pas gestaakt worden als alle andere 

middelen om tot overeenstemming te komen zijn uitgeput. Het is dus niet 

denkbeeldig dat op deze wijze het meewerken aan een geschillenprocedu

re à la Toxopeus verplicht wordt voordat het stakingsmiddel gehanteerd 

mag worden. Kortom, de jurisprudentie zou de voorgestelde 'vrijwillig

heid' in de toekomst wel eens om kunnen toveren in een dwangbuis die 

weinig mogelijkheden voor stakingen over laat. 

Het voorontwerp van de wet collectieve acties ambtenaren 

De door commissie-Toxopeus gebezigde term 'collectieve acties' is min of 

meer ontleend aan de tekst van het Europees Sociaal Handvest, waarin ge

sproken wordt van 'het recht op( ... ) collectief optreden'. 

Het is ook uitdrukkelijk de bedoeling van Toxopeus c.s. dat niet alleen sta

kingen maar ook andere collectieve acties (stiptheidsacties, langzaamaan

acties, e.d.) onder de voorgestelde regeling vallen. De in deze regeling op

genomen beperkingen zijn dus ook van toepassing op andere typen acties 

dan stakingen. 

Het hele voorstel wordt trouwens vooral gekenmerkt door allerlei beper-

85 



--~--------------------------------------------------------------------~--~-~~ ----

kingen, die aan het ambtenarenstakingsrecht zouden moeten worden op

gelegd: 
a. Politieke acties en solidariteitsacties worden zonder meer verboden, want 

acties mogen alleen 'een aangelegenheid( ... ) betreffen die van algemeen 

belang is voor de rechtstoestand van de aan de actie deelnemende ambte

naren'. (pag. 17.) 

b. Staking en andere acties zijn alleen toegestaan als uiterste middel. Een ac

tie is dus ontoelaatbaar, wanneer het 'een aangelegenheid betreft waar

over het wettelijk voorgeschreven overleg met het gezag tegen welks be

slissing of voorgenomen beslissing de collectieve actie is gericht, nog niet 

is afgesloten'. (pag. 17.) 

Uit de toelichting op ditvoorstel blijktdat met 'hetwettelijkvoorgeschreven 

overleg' volgens Toxopeus c.s. 'uiteraard ook gedoeld (wordt) op het door 

de commissie voorgestelde sluitstuk op dit overleg, inclusiefeen eventuele 

arbitrage'. (pag. 23.) Dat versterkt het vermoeden dat de zogenaamde 'vrij

willigheid' van de voorgestelde procedure voor geschillen oplossing wei

nig te betekenen heeft. 

c. In het voorstel wordt nog eens uitdrukkelijk bepaald dat een actieverboden 

is wanneer deze 'een aangelegenheid betreft waaromtrent door arbiters 

een uitspraak is gedaan'. (pag. 17.) 

d. Acties mogen pas gevoerd worden wanneer een aanzeggingstermijn van 

tenminste één week in acht wordt genomen. Deze termijn is volgens Toxo

peus c.s. onder andere noodzakelijk om 'een tijdige beslissing omtrent de 

(on) toelaatbaarheid mogelijk te maken'. (pag. 23.) 

Behalve deze aanzeggingstermijn worden in het voorstel van de commis

sie ook nogal gedetailleerde eisen gesteld t.a.v. de wijze waarop de aanzeg

ging plaats moet vinden. Een actie moet d.m.v. een aangetekende brief 

aangezegd worden, waarin vermeld is: de begindatum van de actie, dienst

onderdelen waar de acties plaats zal vinden en de reden van de actie. 

e. De commissie-Toxopeus is van mening dat voor bepaalde categorieën 

ambtenaren een absoluut stakingsverbod dient te gelden. Dat betreft die 

categorieën waarvan hetvolgens Toxopeus c.s. 'buiten twijfel is dat hun ar

beid, hetzij direct, hetzij indirect, onder alle omstandigheden essentieel is 

voor de (functionering van die onderdelen van het overheidsapparaat wel

ke noodzakelijk zijn voor de) bescherming van de in artikel31 Europees So

ciaal Handvest genoemde belangen'. (pag. 25.) 

Op basis van gegevens van de departementen komen Toxopeus c.s. tot een 

lijst, waarin niet minder dan 35 categorieën ambtenaren vermeld staan. 

f. Artikel 31 van het ESH wordt door Toxopeus c.s. ook nog 'benut' als legiti

matie voor de vrijwel onbeperkte volmacht, die de minister van binnen

landse zaken in de visie van Toxopeus c.s. zou krijgen om stakingen van 

ambtenaren te verbieden. 

Voor de niet in de bovengenoemde lijst van ambtenaren opgenomen cate-

86 



-
goriën kan de minister van binnenlandse zaken volgens het voorontwerp 

van Toxopeus c.s. een 'voorgenomen of aangevangen collectieve actie on

toelaatbaar verklaren voor zover hij dat noodzakelijk oordeelt in verband 

met de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, de openba

re orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid'. (pag. 18.) (In de toe

lichting hierbij wordt door de commissie-Toxopeus de vuilnisophaaldienst 
als voorbeeld genoemd.) De ministervan binnenlandsezaken krijgt dus als 

partij in het conflict de mogelijkheid om vastte stellen of de acties van de te

genpartij wel acceptabel zijn. 
Met al deze beperkingen is de commissie-Toxopeus er ruimschoots in ge

slaagd om één van haar uitgangspunten te realiseren: 'Erkenning van het 

recht op collectieve actie houdt niet in dat dit recht onebeperkt moet kun

nen worden uitgeoefend.' (pag. 21.) Toxopeus c.s. waren evenwel van me

ning, dat de voorgestelde beperkingen niet voldoende zijn, want in hun 

voorstel krijgt de overheid ook enkele verweermiddelen voor het geval dat 

een staking toch nog door de juridische beugel kan. 
In de eerste plaats kan de overheid de actie bestrijden door geen loon te be

talen aan de stakers. In de tweede plaats zou de overheid het recht op uit

sluiting krijgen. De betreffende bepalingen zijn in het voorontwerp van To

xopeus c.s. als volgt geformuleerd: 
Artikel 6: 'Indien een onderdeel van de openbare dienst getroffen wordt 

door een collectieve actie kan het bevoegd gezag in overleg met Onze Mi

nister ambtenaren van dat onderdeel de toegang tot het werk ontzeggen.' 

Artikel7, lid 2: 'De aanspraak op bezoldiging of loon van de ambtenaren die 

ten gevolge van een ontzegging als bedoeld in artikel 6, zijn werkzaamhe

den niet kan verrichten, kan door het bevoegd gezag vervallen worden ver

klaard.' 
Uit deze formulering en ook uit de toelichting op deze artikelen blijkt dat het 

niet alleen gaat om het type uitsluiting, dat aangeduid wordt met de term 

'lay-off' (d.w.z. het niet doorbetalen van loon aan niet-stakers, die als ge

volg van een staking niet meer kunnen werken). Het is uitdrukkelijk de be

doeling van de commissie-Toxopeus dat de overheid de beschikking krijgt 

over het uitsluitingsmiddel in eigenlijke zin: de 'loek-out' (d.w.z. het zonder 

loon naar huis sturen van werknemers als strijdmiddel tegen een (dreigen

de) staking. 
De enige beperking die Toxopeus c.s. aan de 'loek-out' willen opleggen is, 

'dat toepassing van deze laatste vorm van uitsluiting uitdrukkelijk beperkt 

wordt tot die dienstonderdelen waar reeds een collectieve actie gaande is'. 

(pag. 24.) Deze beperking neemt nietweg dat er sprake is van een ongekend 

novum: een overheid die zich het uitsluitingsrecht toeëigent! 

Dit voorstel staat in een schril contrast met de in parlementair-politieke krin

gen jarenlang heersende opvatting, dat aan ambtenaren eigenlijkgeen sta

kingsrecht kan worden toegekend omdat het 'algemeen belang' de conti-
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nuïteit van het functioneren van overheidsdiensten vereist. Introductie van 

het uitsluitingsmiddel in de Nederlandse arbeidsverhoudingen creëerteen 

principieel nieuwe situatie. Want het uitsluitingsmiddel is niet zomaar een 

verweermiddel van de werkgever dat vergelijkbaar zou zijn met het sta

kingsrecht. Het is een middel dat gericht is op het ondermijnen van de vak

beweging als zodanig. Erkenning van dit middel betekent de klok een halve 

eeuw terugzetten. 

De commissie-Toxopeus legitimeert haar voorstel door er op te wijzen, dat 

erkenning van het uitsluitingsrecht noodzakelijkerwijze voortvloeit uit het 

Europees Sociaal Handvest. Deze interpretatie is op z'n minst omstreden. 

Weliswaar spreekt het Handvest over 'het recht op collectief optreden van 

werknemers en werkgevers ( ... )', maar vervolgens wordt alleen het sta

kingsrecht expliciet genoemd. Uit de voorgeschiedenis van het Handvest 

blijkt dat dit niet zonder reden is. 18 

We willenertenslotte op wijzen, dat de introductievan het uitsluitingsrecht 

verreikende consequenties heeft. Want als de overheid de beschikking 

krijgt over het uitsluitingsmiddel, dan zal dat ongétwijfeld als precedent 

gaan functioneren: de ondernemers in het particulier bedrijfsleven zullen 

er dankbaar gebruik van maken. 

Kanttekeningen bij het rapport van de commissie-Toxopeus 

De twee hierboven behandelde voorontwerpen van wet van de commis

sie-Toxopeus doen in zeker opzicht denken aan de twee wetsontwerpen, 

die de toenmalige ministers Rooivink en Polak in 1969 bij de Tweede Kamer 

indienden. Ook toen was er sprake van een regeling t.b.v. een 'vreedzame' 

oplossing van arbeidsconflicten (wetsontwerp 10.11 0) naast een regeling 

van het stakingsrecht (wetsontwerp 10.111 ). Beide ontwerpen, die geba

seerd waren op een SER-advies uit 1968, waaraan de vakbeweging had 

meegewerkt, zijn de geschiedenis ingegaan als de 'anti-stakingswetten' 

van Roolvink. 19 Deze kwalificatie is vooral het gevolg van de ervaringen die 

de vakbeweging opdeed in stakingsgedingen sedert die tijd. In rechterlijke 

uitspraken werd immers, nog voordat de parlementaire behandeling van 

beide wetsontwerpen goed en wel van start was gegaan, gebruik gemaakt 

van de criteria, zoals die met name in wetsontwerp 10.111 vermeld werden. 

De negatieve consequenties voor de vakbeweging vormden voor de vak

centrales de aanleiding om vanaf het beruchte Stheeman-vonnis in de me

taalstaking van 1972te pleiten voor intrekking van wetsontwerp 10.111. Na

dat ook vanuit het parlement herhaalde malen werd aangedrongen op in

trekking is wetsontwerp 10.111 in juni 1980 in de pruliemand verdwenen. 

Wetsontwerp 10.110 bivakkeert nog steeds in de ijskast van de parlemen

taire behandeling. 

Wanneer we de inhoud van de wetsontwepren van Rooivink c.s. vergelij-
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ken met de inhoud van de voorstellen van Toxopeus c.s. dan kunnen (zon

der gedetailleerd in te gaan op de verschillen en overeenkomsten) de vol

gende conclusies getrokken worden: 

a. Een belangrijkverschil tussen wetsontwerp 10.110 en het 'voorontwerp ge

schillenoplossing' van Toxopeus c.s. is, dat in het eerste geval het initiatief 

voor bemiddeling ligt bij een permanent informatie- en bemiddelingsar

gaan (een soort college van rijksbemiddelaars maar dan zonder de ver

gaande bevoegdheden, die dit orgaan in het BBA had). In het voorstel van 

de commissie-Toxopeus lijkt het initiatief voor bemiddeling in handen van 
de partijen zelf. 

Een belangrijke overeenkomst tussen beide voorstellen is de pseudo-vrij

willigheid. Evenals in het voorstel van Toxopeus c.s. wordt ook in wetsont

werp 10.110 verplichte arbitrage en verplichte bemiddeling afgewezen. 

Maar in het aan dit wetsontwerp ten grondslag liggende SER-advies werd 

er al op gewezen, dat 'het afwijzen van bemiddeling zondergegrond motief 

in een geding over de rechtmatigheid wellicht van betekenis kan zijn'. Ook 

in de Memorie van Toelichting op wetsontwerp 10.110 wordt gewezen op 

de mogelijkheid dat de rechter het gedrag van de vakorganisaties t.o.v. het 

bemiddelingsargaan in zijn oordeelsvorming kan betrekken. 

Het door Toxopeus c.s. ontworpen 'sluitstuk op het overleg' zal, zo hebben 

we hierboven a I aangegeven, eveneens een rol kunnen spelen in de beoor

deling van de rechter over de rechtmatigheid van stakingen. 

b. De door Rooivink c.s. voorgestelde wettelijke regeling van het stakings

rechtwerd gekenmerkt door een niet gering aantal criteria, waaraan stakin

gen dienen te voldoen: ze mogen niet in strijd zijn met de wet, CAO-ver

plichtingen, procedurenormen, zorgvuldigheidsnormen en evenredigheid 

van doel en middel. In het voorontwerp van de commissie-Toxopeus ko

men een aantal van die normen expliciet terug, zoals: strijdigheid met de 

vereiste procedurenormen en zorgvuldigheidsnormen. Maar bovendien 

bevat het voorstel van Toxopeus een aantal extra beperkingen. De belang

rijkste daarvan is dat de minister van binnenlandse zaken bij elke stakings

dreiging ad hoc kan vaststellen welke ambtenaren wel en welke ambtena

ren niet mogen staken. 

De algemene conclusie die we uit deze globale vergelijking kunnen trekken 

is dat de voorontwerpen van Toxopeusc.s. minstens evenzeer de kwalifica

tie 'anti-stakingswetten' verdienen als de wetsontwerpen van Polak en 

Rooivink uit het jaar 1969. 

7 Stakingsrecht voor ambtenaren: de discussies in de vakbeweging 

De centrale vraag is in hoeverre de lessen uit de ervaringen met de wetsont

werpen van Rooivink c.s. betrokken worden in de discussies in de vakbewe

ging over de voorstellen van de commissie-Toxopeus. Bij de beantwoor-
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ding van deze vraag zullen we ons beperken tot de discussies zoals die zich 

in de bij de ACOP aangesloten bonden afspelen. 

Begin augustus 1970 kwam het hoofdbestuur van de Federatie ABVA-KA

BO met een discussienota. Daarin werd de inhoud van het rapport beoor

deeld als 'een klap in het gezichtvan de ambtenarenbeweging'. Een van de 

belangrijkste argumenten daarbij is dat de commissie-Toxopeus een veel 

te ruime uitleg geeft aan artikel31 van het Europees Sociaal Handvest. Dit 

artikel biedt volgens het Federatiebestuur 'niet de mogelijkheid aan de re

gering om het stakingsrechtzodanig te beperken datvan een daadwerkelij

ke uitoefening van dat recht geen sprake meer kan zijn'. Dat is in feite wat 

Toxopeus c.s. desondanks toch voorstellen. 'Wanneer de beide vooront

werpen in grote lijnen zouden worden overgenomen in de wet, dan zou dat 

betekenen dat de minister de tegenstribbelingen en acties van de ambtena

ren keurig in banen kan leiden en ongestoord zijn wil aan de ambtenaren 

kan opleggen.' Deze principiële afwijzing is gebaseerd op het streven van 

de ABVA naar een onverkort stakingsrecht voor ambtenaren. Dit streven is 

sedert een congresuitspraak uit 1974 uitgangspunt voor het ABVA-beleid. 

Dit uitgangspuntwordt in hetcommentaarvan het hoofdbestuur op hetTo

xopeus-voorstel nog eens uitdrukkelijk herhaald: 'De vakbeweging zal zelf 

moeten kunnen beslissen wanneer en op welke manier zij gebruik maakt 

van haar rechtvan collectieve actie.' Op grond daarvan verzet de ABVA/KA

BO zich tegen het verbod van politieke en solidariteitsstakingen, tegen de 

lijst van categorieën ambtenaren die uitgezonderd worden van het sta

kingsrecht en tegen de bevoegdheid van de minister om ambtenarensta

kingen ad hoc te verbieden. 

Maar naast deze principiële afwijzing van rechterlijke bemoeienis met 

ambtenarenstakingen bevat de discussienota ook enkele voorstellen voor 

amendering van het voorontwerp van Toxopeus c.s., waarbij wel uitge

gaan wordt van wettelijke beperkingen van het ambtenarenstakingsrecht 

Zo stelt het hoofdbestuur voor om de verplichte aanzeggingstermijn van 

zeven dagen te vervangen door de term 'redelijke aanzeggingstermijn'. Bo

vendien pleit het hoofdbestuurvoor centralisatie van de rechtspraak m.b.t. 

stakingen, wanneer zij de stelling poneert 'dat slechts een echte rechter in 

staat zal zijn om tot een behoorlijke onpartijdige belangenafweging te ko

men'. 'Een onafhankelijke rechter zal', aldus het hoofdbestuur, 'dan ook in 

het leven moeten worden geroepen om te oordelen of een actie al dan niet 

geoorloofd is.' 

Deze stellingnamewas ook al naarvoren gebrachttijdenseen door de com

missie-Toxopeus gehouden hoorzitting d.d. 24 augustus 1979. Daar ver

klaarde ABVA-voorzitter Dutman namens het ACOP het volgende: 'Het 

ACOP is dan ook van mening, dat een hantering van een stakingsrecht in de 

overheidssector slechts op dezelfde wijze onderworpen kan en mag zijn 

aan het rechterlijk oordeel als de hantering van het stakingsrecht in de parti-
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culiere sector. Daartoe is van belang, dat voor beide sectoren een en dezelf

de rechter casu quo rechterlijk college bevoegd is. Het ACOP verklaart zich 

dan ook voorstander van het streven tot centralisatie van stakingszaken.' 20 

De conclusie die uit het voorgaande getrokken kan worden is, dat de hou

ding van het Federatiebestuur van de ABVA/KABO t.a.v. een wettelijke re

geling van het stakingsrecht op twee gedachten hinkt. Enerzijds onder

schrijft men de eis van het onverkort stakingsrecht, maar anderzijds wordt 

het standpunt gehuldigd, dat stakingen aan bepaalde door rechters te toet

sen voorwaarden dienen te voldoen. Dat laatste standpunt was kenmer

kend voor de houding van de vakbeweging in de zestiger jaren: men streef

de destijds naar een wettelijke regeling waarin het stakingsrecht erkend 

werd, mits ... aan een aantal voorwaarden voldaan werd. Het was de taak 

van de rechter om stakingen aan deze voorwaarden 'marginaal' te toetsen. 

Het resultaat van dit streven waren de wetsontwerpen van Rooivink en Po

lak, die in praktijk bleken te functioneren als wapen tegen stakingen. Amen

dering van het voorontwerp van Toxopeus c.s. leidt waarschijnlijk tot een 

vergelijkbaar resultaat. De ideologische basis voor deze acceptatie van 

rechterlijke interventies in stakingsconflicten is het geloof in de onpartijdi

ge rechter. Dat geloof komtzowel tot uiting in hetvoorstel voorcentralisatie 

van de rechtspraak in dit soort zaken als in het voorstel om de door de com

missie-Toxopeus ontworpen arbitragemogelijkheden te verruimen. Het 

geloof in de mogelijkheid van een 'onpartijdig' oordeel (van rechter of arbi

ter) hangt nauw samen met de opvatting dat werknemers en werkgevers 

twee in principe gelijkwaardige belangengroepen zijn, waartussen een be

paald machtsevenwicht dient te bestaan. Rechter (en/of arbiter) krijgen in 

deze visie de functie van evenwichtbewaarder. 

Dit bestaande of te realiseren evenwicht vormt dan in feite het 'algemeen 

belang' datvastgelegd is (resp. dient te worden) in het rechtssysteem. Nu is 

inderdaad het rechtssysteem min of meer het resultaat van het momenta

ne evenwicht tussen de verschillende maatschappelijke krachten in de be

treffende samenleving. Het is dit evenwicht dat in de ideologie, die we aan

geduid hebben als de evenwichtstheorie, enerzijds erkend wordt. Maar an

derzijds is er in deze ideologie sprake van miskenning van het feit dat dit 

evenwicht het produkt is van de maatschappelijke krachtsverhoudingen 

zelf en nietvan één of ander algemeen belang dat buiten die verhoudingen 

zou bestaan. Het is deze evenwichtstheorie die ten grondslag ligt aan de 

ambivalente houding die in de vakbeweging aanwezig is t.a.v. rechterlijke 

interventies in stakingsconflicten. 

Deze zelfde evenwichtstheorie wordt soms ook gehanteerd om het uitslui

tingsrecht van werkgevers te legitimeren. In deze visie is het uitsluitings

recht de noodzakelijke pendant van het stakingsrecht teneinde het machts

evenwicht tussen beide partijen te waarborgen. Dat is dan ook het centrale 

argument dat werkgevers vanaf het midden van de zestiger jaren hanteren 
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in hun pleidooi voor het uitsluitingsrecht. Het is echteropvallend dat het Fe

deretatiebestuur van de ABVA/KABO zich in haar discussienota eigenlijk 

niet principieel verzet tegen het door Toxopeus c.s. gelanceerde voorstel 

om aan de overheid het uitsluitingsrecht toe te kennen. Het federatiebe

stuur stelt slechts 'dat zolang in Nederland en de rest van West-Europa de 

discussie over dit middel nog gaande is, dat het ongeoorloofd is om een zo 

vergaande maatregel in een wet op te nemen'. 

Deze nogal voorzichtige kritiek hangt wellicht samen met de nogal verras

sende reactie van ABVA-voorzitter Dutman tijdens de eerder vermelde 

hoorzitting van de commissie-Toxopeus op een vraag van de commissie 

over het uitsluitingsrecht. Dutman was van mening 'dat in het ESH zeer na

drukkelijk de mogelijkheid is neergelegd om tot het middel van de uitslui

ting te grijpen en dat te hanteren. Wanneer de overheid als werkgever daar 

de behoefte aan heeft en wanneer het ACOP in de positie van werknemer 

gelijkelijk behandeld wil worden als de collega's in het vrije bedrijf, dan kan 

het ACOP de overheidswerkgever het recht niet ontzeggen om ook de mid

delen te hebben die de particuliere werkgever heeft.' 21 Afgezien van het 

misverstand dat ondernemers in het particuliere bedrijfsleven al de be

schikking zouden hebben over het uitsluitingsrecht komt in deze passage 

duideijk het 'evenwichtsdenken' naar voren. 

Nog één punt uit de discussienota van het federatiebestuur van de ABVA! 

KABO verdient de aandacht. Het betreft een voorstel een beperking op het 

stakingsrecht aan te brengen, die in het rapport van de commissie-Toxo

peus niet voorkomt. Het federatiebestuur is het er niet mee eens dat de 

commissie-Toxopeus 'ook aan afzonderlijke groepen ambtenaren het 

recht op collectieve actie' geeft. Dit impliceert niets minder dan een verbod 

van acties wanneer deze niet georganiseerd worden door een erkende 

bond van overheidspersoneel. Een dergelijk verbod zou echter in strijd zijn 

met het Europees Sociaal Handvest waaruit blijkt dat de uitoefening van 

het recht op collectieve actie niet beperkt mag worden tot vakbonden, laat 

staan tot erkende vakbonden. Bovendien is het voorstel voor zo'n verbod 

ook om louter tactische redenen onverstandig. Want één van de weinige 

mogelijkheden voor een vakbond om een actie na een rechterlijk verbod 

door te zetten is het overnemen van de actie door de stakers zelf. In dat ver

band kan bijvoorbeeld gewezen worden op de metaalstaking van 1972 en 

de actie op de VDSM-werf te Rozenburg van 1979. 

Tot besluit van deze paragraaf willen we erop wijzen dat de discussie over 

het ambtenarenstakingsrecht zich uiteraard niet beperkt tot de ACOP. Ook 

in andere centrales van overheidspersoneel wordt aandacht besteed aan 

de voorstellen van de commissie-Toxopeus. In het algemeen nemen deze 

centrales een meer gereserveerd standpunt in t.a.v. de erkenning van het 

ambtenarenstakingsrecht dan de ACOP. De opvattingen van deze centrales 

zullen in de volgende paragraaf meer gedetailleerd aan de orde komen, 
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wanneer we nader ingaan op het rapport van de werkgroep ASIO over het 

ambtenarenstakingsrecht. 

8 Recente ontwikkelingen m.b.t. het ambtenarenstakingsrecht 
Medio 1980 is het overleg tussen de ministervan binnenlandsezaken en de 

centrales van overheidspersoneel over het rapport van de commissie-To

xopeus van start gegaan. Om dit overleg enige ruimte te geven heeft minis

ter Wiegel op verzoek van de vakorganisaties aan de Tweede Kamer voor

gesteld om de datum, waarvoor een wetsontwerp m.b.t. het ambtenaren

stakingsrecht zou worden ingediend, te verschuiven van 1 januari 1981 

naar 1 april van dat jaar. In het overleg stelden de vijf centrales van over

heidspersoneel zich op het standpunt dat over de voorstellen van Toxo

peus c.s. alleen gesproken kon worden in samenhang met hetfunctioneren 

van het huidige overlegstelseL De discussie met minister Wiegel hierover 

resulteerde in het instellen van de eerder genoemde werkgroep ASIO. (Zie 

paragraaf 5.) 

In deze paragraaf zullen vooral de ideeën van de werkgroep over het amb

tenarenstakingsrecht aan de orde komen. In het rapport van de werkgroep 

wordt echter ook ruime aandacht besteed aan de door Toxopeus c.s. voor

gestelde regeling voor het oplossen van 'geschillen' 

De werkgroep ASIO pleit voor een permanente advies- en arbitragecom

missie, die de bevoegdheid zou moeten krijgen om voor arbitrage- en ad

vieszaken afzonderlijke 'kamers' in te stellen. Daarnaast zou volgens de 

werkgroep de mogelijkheid om deze commissie in te schakelen verruimd 

moeten worden: 'Zowel de werkgeversdelegatie als de meerderheid van 

de organisaties dienen om advies te kunnen vragen, zonder dat daarvoor 

de instemming van andere deelnemers nodig is.' (pag. 38.) Bovendien zou

den 'advies' en 'arbitrage' niet alleen als elkaar uitsluitende alternatieven 

hoeven te functioneren: 'Het lijkt de werkgroep zinvol de mogelijkheid te 

openen dat in hernieuwd overleg, nadat een advies is verkregen, nog tot ar

bitrage kan worden besloten.' (pag. 38.) Tenslotte is door vertegenwoordi

gers van ACOP, RKCOP en CCOOP gepleit voor verruiming van de arbitra

gemogelijkheden. Volgens deze centrales zou arbitrage kunnen plaatsvin

den 'wanneer de werkgeversdelegatie en een meerderheid van organisa

ties dat wensen' (pag. 37). Het is volgens de werkgroep dan wel van belang 

'dat in de wet duidelijk wordt bepaald dat de arbitrale uitspraak bindend is 

voor hen die hebben ingestemd met onderwerping van het geschil aan ar

bitrage' (pag. 41 ). 

De werkgroep ASIO koerst dus aan op eenbemiddelings-en arbitragepro

cedure, die in het overlegsysteem een nog zwaarder accent krijgtdan in het 

voorstel van de commissie-Toxopeus. Daarbij stelt de werkgroep zich 

(evenals de commissie-Toxopeus) op het standpunt, dat medewerking aan 
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een dergelijke procedure slechts op vrijwillige basis mogelijk behoort te 

zijn. Dit uitgangspunt betekent o.a., 'dat, indien het overleg voortduurt, 

maar een centrale daaraan om haar moverende redenen niet meer wenst 

deel te nemen, voor die centrale de weg naar collectieve acties openligt. 

Een dergelijke actie is niet bij voorbaat ontoelaatbaar' (pag. 50). Het blijft 

echter zeer de vraag hoe de rechter daarover zal oordelen. (Zie ook para

graaf6.) 
M.b.t. het stakingsrecht had de werkgroep ASIO aanzienlijk meer moeite 

om tot enige overeenstemming te komen dan bij de geschillenregeling en 

het overlegsysteem. Alleen de vertegenwoordigers van de ACOP en de 

rooms-katholieke centrale (RKCOP) waren van mening 'dat het gehele 

overheispersoneel zonder uitzondering het recht op het voeren van collec

tieve acties moeten worden geboden' (pag. 43). De vertegenwoordigers 

van de protestantse centrale (CCOOP) en van de centrales van 'herenbon

djes' (AC en CMHA) hadden op zich geen behoefte aan het stakingsrecht, 

maar legden zich neer bij het 'gegeven', dat 'het stakingsrecht ook zal wor

den toegekend aan het overheidspersoneel'. Vanuit ditgezichtspuntwaren 

deze centrales van mening dat dit recht 'niet in volle omvang aan alle cate

gorieën overheidspersoneel (kan) worden toegekend' (pag. 43,44). Deze 

opvatting werd ook gedeeld door de overheidsdelegatie in de werkgroep. 

De in het rapport van de commissie-Toxopeus vermelde lijst van uitzonde

ringen werd echter veel te lang gevonden. Een absoluut stakingsverbod 

zou alleen hoeven te gelden voor politie- en brandweerpersoneel, het mili

taire personeel en eventueel (de meningen waren daarover verdeeld) het 

burgerpersoneel, 'dat ten behoeve van de krijgsmacht essentiële taken ver

richt'. Deze inkorting van de uitzonderingenlijst was voor de werkgroep 

(m.u.v. de ACOP) aanleiding om vast te houden aan de doorToxopeus c.s. 

voorgestelde mogelijkheid om ad hoc een actie ontoelaatbaar te verklaren 

'indien dit noodzakelijk is in verband met de bescherming van de rechten en 

vrijheden van anderen, de openbare orde of de volksgezondheid'. De werk

groep is er niet in geslaagd om enige concensus te krijgen t.a.v. de vraag, 

wie deze bevoegdheid dan wel zou moeten krijgen: de minister-president, 

de ministervan binnenlandse zaken, beiden, de minister van het betreffen

de departement of 'het bevoegd gezag ter plaatse' (bijvoorbeeld het ge

meentebestuur). Ook bleef onduidelijk welke beroepsmogelijkheden er 

zijn tegen een verbod van een ambtenarenstaking. Alleen de vertegen

woordigers van de ACOP hadden principiële bezwaren tegen het creëren 

van een mogelijkheid om een collectieve actie ad hoc te verbieden, omdat 

de 'toetsing van hetfeit of een (voorgenomen) actie in het lichtvan de in arti

kel31 ESH genoemde gronden ontoelaatbaar is, moetworden overgelaten 

aan de rechter' (pag. 56). 
Het voorstel van de commissie-Toxopeus m.b.t. de aanzeggingstermijn 

heeft evenmin geleid tot een eensgezind advies van de werkgroep. De over-

94 



heidsdelegatie wenste voor een staking een aanzegtermijn van tenminste 

vijf dagen. Voor andere acties zou in de wet de verplichting tot een 'redelij

ke' aanzegtermijn moeten worden opgenomen. Vertegenwoordigers van 

AC, de CMHA en de CCOOP vonden bij stakingen een aanzegtermijn van 

drie dagen voldoende. De vertegenwoordigers van de ACOP en de RKCOP 

waren tegen een wettelijk verplicht minimum aantal dagen. Volgens hen 

kan volstaan worden met de verplichting dat alle vormen van collectieve 

actie een redelijke tijd van tevoren moeten worden aangezegd. 

Eén van de weinige punten waaroverdewerkgroepASIOwel een unaniem 

standpunt heeft weten te bereiken, betreft de politieke acties en de solidari

teitsacties. In paragraaf 5 hebben we al aandacht besteed aan de gedach

tengang van de werkgroep m.b.t. politieke acties. Acties, die eisen m.b.t. de 

arbeidsvoorwaarden van overheidspersoneel kracht willen bijzetten, zijn 

toelaatbaar, ook als het gaat om eisen tegenover parlementaire uitspraken 

of beslissingen. Wanneer deze eisen echter geen betrekking hebben op ar

beidsvoorwaarden van overheidspersoneel, terwijl de actie wel bedoeld is 

om' een op democratische wijze tot stand gekomen (vertegenwoordigend) 

orgaan' onder druk te zetten, dan hebben we volgens de werkgroep te ma

ken met een 'politieke actie' die niet toelaatbaar is. Een vergelijkbare inper

king van de mogelijkheden voor buitenparlementaire actie is ook te vinden 

in de stellingname van de werkgroep t.a.v. solidariteitacties. Zowel 'inter

ne' solidariteitsacties (solidariteit met andere groep ambtenaren) als 'ex

terne' solidariteitsacties (solidariteit met werkers in de particuliere sector) 

moeten volgens de werkgroep mogelijk zijn op voorwaarde 'dat de acties 

betrekking ( ... ) hebben op de rechtstoestand van ambtenaren' (pag. 47). 

Kortom: solidariteitsacties zijn verboden, wanneer het eigenbelang van 

(groepen) van het overheidspersoneel niet direct in geding is. 

Tenslotte willen we het (verdeelde) advies van de werkgroep ASIO m.b.t. 

het door Toxopeus c.s. voorgestelde uitsluitingsrechtvermelden. De over

heidsdelegatie ondersteunde op dit punt het voorstel van de commissie

Toxopeus omdat 'een evenwichtige regeling van het recht op collectieve 

actie een regeling omtrent de uitsluiting niet kan missen.( ... ) De gelijkwaar

digheid van partijen noopt daartoe' (pag. 61 ). De vakbandsvertegenwoor

digers in de werkgroep verzetten zich alleen tegen de meer agressieve 

'fOrm van uitsluiting: de 'loek-out'. Zij vonden 'het opnemen van de lock-out 

in een wettelijke regeling onaanvaardbaar', want'uitsluiting is een zeerom

streden zaak. Een overheersende mening bestaat er nog niet over' (pag. 

61 ). Het niet uitbetalen van loon aan niet-stakers, die als gevolg van een col

lectieve actie niet kunnen werken (de 'lay-off') werd door de vijf centrales 

geaccepteerd als een recht van de werkgever. 

Wanneer we de resultaten van de werkgroep ASIO op een rijtje zetten, dan 

constateren we, behalve een groot aantal fundamentele meningsverschil

len zowel tussen overheidsdelegatie en vakbandsvertegenwoordigers als 
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tussen vakbandsvertegenwoordigers onderling, op enkele punten verbe

teringen t.o.v. de voorstellen van de commissie Toxopeus. Dat neemt niet 

weg, dat de voorstellen van de werkgroep ASIO uitgaan van dezelfde 

vraagstelling als Toxopeus c.s. en daarom een aanzienlijke inperking van 

de vakbondsvrijheid met zich mee zullen brengen. En het blijft de vraag, in 

hoeverre de vakbeweging door de taktiek van amendering van dit soort 

voorstellen toch niet medeverantwoordelijk wordt voor een wettelijke re

geling, die uiteindelijk de actievrijheid van de overheidsvakbeweging zal 

belemmeren. 

Slotopmerkingen 

In het voorgaande hebben we gepoogd de discussies over de acties van de 

overheidsvakbonden tegen de trendkorting, de discussies over de wijzi

ging van het systeem van overleg tussen overheid en de ambtenarenvak

beweging en de discussies over het ambtenarenstakingsrecht systema

tisch weer te geven. Daaruit bleek dat het centrale vraagstuk in al deze dis

cussies de verhouding tussen vakbondsvrijheid en parlementaire demo

cratie en de daarmeesamenhangendeverhoudingtussenvakbeweging en 

politiek betreft. 

Wanneer men bedenkt, datdeze discussies plaatsvonden in een tijdsbestek 

van ongeveertwee jaar, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat in de over

heidsvakbeweging de verhouding tussen vakbondsvrijheid en parlemen

taire democratie steeds meerwordt onderkend alséén van de belangrijkste 

problemen voor het vakbondsbeleid. In welke richting de discussies zich 

zullen ontwikkelen laat zich moeilijk voorspellen. We hebben in het voor

gaande gewezen op de verschillen tussen de diverse bonden, ook binnen 

het FNV. Bijvoorbeeld de verschillen tussen ABVA/KABO en ABOP. Maar 

ook binnen de betreffende bonden zijn er tegenstellingen op dit punt. In de 

tot dusver gevoerde discussies kunnen globaal drie politiek-ideologische 

stromingen onderscheiden worden: 

1. In de eerste plaats is er een parlementaristische opvatting volgenswelke de 

vakbondsvrijheid ondergeschikt moet zijn aan parlementaire besluiten. 

Deze opvatting wordt bijvoorbeeld verwoord in een nogal uitgebreide nota 

van het hoofdbestuur van de ABVA/KABO van eind 1979 over het voeren 

van acties. 

Daarin wordt gesteld dat het voortzetten van acties na besluiten van het 

parlement 'een kansloze en onjuiste zaak' is, omdat: 

' ... wij ons in principe hebben neer te leggen bij besluiten van het parlement; 

dat geldt voor elke groepering en elke burger ten aanzien van alle parle

mentsbesluiten ... 

de overheid dan vast en zeker naar de rechter zallopen op zo'n moment. De 

rechter zal ongetwijfeld onze acties verbieden op straffe van een dwangs

om ... 
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de kans dat het parlement zijn genomen beslissing weer inslikt praktisch ni

hil is, 
de publieke opinie en de media zich dan meer dan ooit tegen ons zullen ke

ren. 
Wij kunnen bovendien rustig aannemen dat ook de rest van de vakbewe

ging, inclusief de FNV, onze acties zal afkeuren'. 

2. In de tweede plaats is er in de vakbeweging (vaak als reactie op de hiervoor 

geschetste stellingname) ook sprake van syndicalistische opvattingen, 

waarin de vakbondsvrijheid wordt verdedigd als een directe vorm van de

mocratie tegenover de parlementaire democratie, die als indirecte vorm 

van democratie onderhevig is aan manipulaties. Vakbondsvrijheid verte

genwoordigt in deze visie dus de 'ware' democratie, terwijl het parlemen

tair-politieke systeem als 'schijndemocratie' wordt afgedaan. 

3. In de derde plaats tekent zich een opvatting af waarin niet uitgegaan wordt 

van een antagonismetussen vakbondsvrijheid en parlementaire democra

tie, maar waarin beideworden gezien als onmisbare bestanddelen van een 

democratisch politiek systeem. 

De reële tegenspraken die zich in deze maatschappij tussen vakbeweging 

en parlement voordoen moeten dus niet ontkend of onderdrukt worden, 

maar moeten door de arbeidersbeweging onderkend worden als voor

waarde voor de ontwikkeling van vakbandspolitiek en parlementaire poli

tiek. 
Een voorbeeld van deze opvatting is de motie die de ABVA-afdeling van 

Amsterdam in februari 1980 vrijwel unaniem onderschreef: 

'In een parlementaire democratie dienen de vakbandsrechten ook van de 

ambtenarenbonden gerespecteerd te worden; 

De vakbandsrechten kunnen voor wat betreft de ambtenaren (als volgt) 

omschreven worden ... : 

a. regering als werkgever en vakbonden dienen als gelijkwaardige partijen te

genover elkaar te staan, 

b. arbeidsvoorwaarden van ambtenaren mogen slechts vastgesteld worden 

op basis van overeenstemming tussen partijen, 

c. alle ambtenaren dienen het recht te hebben om te staken. 

Wanneer een parlement door haar optreden deze vakbandsrechten niet 

blijkt te respecteren, dan berokkent ze schade aan de vakbondsvrijheid, 

maar ook aan het aanzien van de parlementaire democratie; 

Een vakbond kan en mag zich daarom niet neerleggen bij een aantasting 

van haar rechten; 

De ABVA kan zich daarom bij haar actie-strategie niet laten belemmeren 

door parlementaire besluiten die haar vakbandsrechten doorkruisen'. 

Het onderscheid tussen deze drie opvattingen is ideaal-typisch van aard. In 

het voorgaande hebben we immers gezien op welke tegenstrijdige wijze 

deze posities in de beweging zelftot uiting komen. Dat geldt zowel voor de 
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argumentatie, waarmee het ABVA-hoofdbestuur haar beleid in dit opzicht 

onderbouwt als voor het dubbelzinnige karakter van het ACOP-rapport en 

ook voor bepaalde aspecten van het rapport van de werkgroep ASIO. 

Het is dus niet zo eenvoudig om de verschillende opvattingen eenduidig te 

lokaliseren in diverse groeperingen in de vakbeweging. Maar het is wel dui

delijk, dat de parlementarische opvatting over de verhouding vakbonds

vrijheid en parlementaire democratie een dominerende rol speelt in de 

ambtenarenvakbeweging. 

De vraag is echter hoe lang deze dominantie nog kan stand houden. Of an
ders geformuleerd: hoe lang kan een vakbeweging nog tolereren dat parle

mentaire bemoeienis met arbeidsvoorwaarden het feitelijk functioneren 

van de vakbeweging als verdediger van de belangen van loonafhankelijke 

werkers onmogelijk maakt? Deze vraag is met de loonwet van Al bed a van 

maart 1980 en de daarop gebaseerde loonmaatregel een vraag die niet al

leen de overheidsvakbeweging maar de gehele vakbeweging aangaat. 

1. Zie ook: H. van den Berg, P. Fortuyn enT. Jaspers, De ontwikkeling van het stakingsrecht 
in Nederland. Nijmegen, 1978, pp. 24-61. 

2. In dit artikel komen de volgende afkortingen voor: 
ABOP, Algemene Bond van Onderwijzend Personeel 
ABVA, Algemene Bond Van Ambtenaren 
AC, Ambtenaren Centrum 
ACOP, Algemeen Comité vanOverheidsPersoneel 
ASIO, (werkgroep) Aard Structuur en Inhoud van het Overleg 
CCOOP, Christelijke Centrale voorOverheids-en Onderwijzend Personeel 
CMHA, Centrale voor Middelbare en Hogere Ambtenaren 
ESH, Europees Sociaal Handvest 
FNV, Federatie van Nederlandse Vakverenigingen 
KABO, Katholieke Bond van Overheidspersoneel 
NPB, Nederlandse Politie Bond 
RKCOP, Rooms Katholieke Centrale van Overheidspersoneel 
SER, Sociaal Economische Raad 

3. Rapport van de ACOP-werkgroep, Naar CAO's bij Overheid en Onderwijs, z.j. In de ACOP 
zijn de bij de FNV aangesloten bonden van overheidspersoneel aangesloten: ABVA, AB· 
OP, NPB, e.d. 

4. Rapportvan de Commissie van Advies inzake de regeling van voorzieningen bij collectie-
ve arbeidsgeschillen in de openbare dienst. 's-Gravenhage, 1 mei 1980. 

5. Zie interview met ABVA-voorzitter Dutman in de Ambtenaar van 20 oktober 1978. 
6. De Ambtenaar van 9 februari 1979. 
7. Behalve het wetje m.b.t. de arbeidsvoorwaarden van trendvolgers keurde het parlement 

een wetje m.b.t. de aftopping van de prijscompensatie aan. Ook dit laatstewetje beteken
de een inbreuk in lopende CAO's. 

8. De Ambtenaar van 6 april 1979. 
9. In deze paragraafwordttussen haakjes verwezen naar het nummer van de pagina uit het 

ACOP-rapport waar het betreffende citaat te vinden is. 
10. De Ambtenaar van 6 april 1979. 
11. De tekst van de nota werd gepubliceerd in De Ambtenaar van 21 augustus 1980. 
12. Rapportage van de werkgroep' Aard, Structuur en Inhoud van het Overleg' aan het Cen

traal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, Oktober 1980. Deze werkgroep werd 
gevormd door vertegenwoordigers van de vijf centrales voor overheidspersoneel en ver
tegenwoordigers van diverse overheisorganen. 

13. In deze paragraaf wordt tussen haakjes verwezen naar de pagina uit het rapport van de 
werkgroep ASIO, waar het betreffende citaat te vinden is. 

14. In 1970 was door de regering-De Jong de commissie-Toxopeus ingesteld die tot taak had 
advies uit te brengen over 'het rechtskarakter van de ambtenaars-verhouding' en over de 
vraag of een ambtenarenstaking wel in overeenstemming is met dit rechtskarakter. De 
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aankondiging van de regering-Den Uyl in 1973 dat zij van plan was om het ambtenaren
stakingsrecht te erkennen vormde de aanleiding voor de commissie-Toxopeus om haar 
opdracht terug te geven. Zie voor de tragikomische ontwikkelingsgang van de commis
sie-Toxopeus 1: H. van den Berg, P. Fortuyn enT. Jaspers, De ontwikkeling van het sta
kingsrecht in Nederland, pp. 162-167 en pag. 228. 

15. Zie voor een uitvoerig overzicht van de geschiedenis van de parlementaire behandeling 
van het ESH: H. van den Berg, P. Fortuyn enT. Jaspers, op cit., pag. 114, 115 en pag. 255 
e.v. 

16. Zie voor de tekst van de taakopdracht: Rapport van de commissie-Toxopeus, pag. 5. 
17. In deze paragraaf wordt tussen haakjes het nummer van de pagina uit het rapport van de 

commissie-Toxopeus vermeld waar het betreffende citaat te vinden is. 
18. In dit verband kan ook gewezen worden op het feit dat in verschillende landen, die het 

ESH geratificeerd hebben, uitsluiting wettelijk niet is toegestaan. 
19. Zie voor een uitvoerige behandeling van beide wetsontwerpen: H. van den Berg, P. For

tuyn enT. Jaspers, op cit., pp. 110-106, pp. 121-162. 
20. Zie het rapport van de commissie-Toxopeus, pag. 32. 
21. Zie het rapport van de commissie-Toxopeus, pag. 42. 
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Inleiding 

De eerste en voornaamstetaakvan vakbandsorganisaties is het behartigen 

van de belangen van werknemers op het terrein van arbeidsvoorwaarden 

en -omstandigheden. In deze analyse gaat het om de uitoefening van deze 

taak door de werknemersorganisaties bij het bedrijf Hoogovens 1Jmuiden1 

(hierna te noemen: HO), in het bijzondervan de Industriebond NVV, recen

telijk met de Industriebond NKV geworden tot Industriebond FNV. Wat 

heeft men de afgelpen tien jaar bereikt in de voortdurende krachtmeting 

met de bedrijfsleiding om het peil en het gehalte van het geheel van ar

beidsvoorwaarden? In hoeverre valt daarbij te wijzen op resultaten van het 

door de Industriebond gevoerde beleid? In hoeverre zette daarentegen 

juist HO een stempel op dat geheel? 

Het stellen en beantwoorden van deze vragen is niet zonder belang. De 

CAO Hoogovens is in hoge mate bepalend voor wat in de metaalindustrie 

door de vakbond kan worden bereikt. Daarnaastook raakt een en ander aan 

de machtspositie van de vakbondsorgansatietegenover de bedrijfsleiding 

van HO: het behalen van resultaten is mede bepalend voor de aantrek

kingskracht, en daarmee de macht van de organisatie. 

Het belang van deze analyse gaat echter verder dan het verkrijgen van een 

inzicht in de specifiekevakbonds-en bedrijfssituatie bij HO. Allerwegewor

stelen vakbonds(kader)leden met het probleem hoe zij greep kunnen krij

gen (of houden) op de bedrijfsantwikkelingen waarvoor zij zich gesteld 

zien. Daarbij is het niet alleen buitenstaanders maar vaak ook de betrokke

nen zelf niet steeds even duidelijk waarom deze voortdurende gevechten 

tot zulke uiteenlopende resultaten leiden, variërend van geslaagde be

drijfsbezettingen tot het noodgedwongen aanvaarden van uiterst magere 

akkoorden. In deze situatie spelen de sociale wetenschappen tot op heden 

nauwelijks een rol van betekenis. Overheersend zijn de studiesvan arbeids

verhoudingen op macro-niveau. Als het gaat om de problemen waar vak

bondsleden op bedrijfsniveau mee worstelen is onderzoek betrekkelijk 

schaars. Als gevolg daarvan blijven voorstellen voor een aanpak van deze 

problemen nogal eens steken in nauwelijks hanteerbare algemeenheden, 

zoals bijv. de aanbeveling om het bedrijvenwerk te versterken. De vraag 

hoe dit dan dient te gebeuren blijft daarbij pijnlijk liggen. 

Deze analyse maakt op zichzelf het gat in de sociaal-wetenschappelijke aan-
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- dacht voor het functioneren van de vakbond op bedrijfsniveau vanzelfspre

kend nog niet dicht, terwijl evenmin concrete voorstellen voor een aanpak 

van de situatie worden gedaan. Wel kan en wil deze analyse bijdragen aan 

wat aan het ontwikkelen van zulke voorstellen vooraf moet gaan: het ver

krijgen van een beeld van het hoe en waarom van het functioneren van de 

vakbeweging op bedrijfsniveau. Hoewel natuurlijkeen bijzonder geval, kan 

het voorbeeld van HO daarbij helpen de aandacht te richten op een aantal 

ook meer algemeen van belang zijnde punten. 

Keren wij terug naar de vraag naar de effectiviteit van het bondsbeleid bij 

HO, dan moet worden vastgesteld dat men deze vraag niet geïsoleerd kan 

beantwoorden. Beleid en resultaten worden niet uitsluitend gemaakt resp. 

behaald door goede of minder goede bedoelingen van bondsbestuurders 

en kaderleden. Behalve door de opstelling van de vakbondsleden zijn zij 

tenminste ook bepaald door de strategie en het beleid van de bedrijfsdirec

tie IJmuiden, resp. de Raad van Bestuur ESTEL. Daarbij spelen op de 'ach

tergrond' de algemene economische en (vakbonds)politieke situatie als

ook de economische positievan het bedrijf een rol. Een van de opgaven van 

deze analyse is dan ook om te proberen na te gaan hoe al deze factoren for

mulering en uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de Indu

striebond NVV (FNV) hebben beïnvloed. 

De weergave van onderzoek en resultaten heeft de vorm van een groten

deels beschrijvende analyse van de ontwikkelingen rond een aantal the

ma's in het arbeidsvoorwaardenbeleid van de Industriebond NVV (FNV) bij 

HO van de afgelopen tien jaar. De keuze van deze thema's is niet willekeu

rig, maar volgt de beleidsaccenten die de Industriebond in het verloop van 

de betreffende periode zèlf heeft aangebracht. De gehele periode overzien

de, kan een indeling worden gemaakt in achtereenvolgens: 

de jaren 1969- 1971, waarin (nog) een sterke nadruk ligt op de thematiek 

van de interne bedrijfsverhoudingen en het sociaal beleid; 

de jaren 1972-1973, die wat de bond betreft in hetteken staan van de nivel

lering van inkomens; 

de jaren 1974- 1976, welke een groot gewicht te zien geven van de doelstel

ling van handhaving van de koopkracht en, tenslotte, 

de jaren 1977- 1979, waarin voor de Industriebond de doelstelling van be

houd van werkgelegenheid op de voorgrond staat. 

Hoe is het deze verlangens vergaan en waarom? Dezevraag is hierna in een 

viertal paragrafen aan de orde waarin de onderscheiden sub-perioden en 

bijbehorende beleidsaccenten in hoofdlijnen zullen worden behandeld. 

Het geheel wordt afgerond met een slotparagraafwaarin enkele conclusies 

worden getrokken met betrekking tot het functioneren van de Industrie

bond NVV (FNV) ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden van zijn leden hij 

HO. 
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2. 1969- 1971: Sociaal beleid, goede onderlinge verhoudingen, bezitsvor
ming 
De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van het HO-personeel 

aan het eind van de jaren zestig waren vooral een aangelegenheid tussen 

de bedrijfsleiding van HO en het 'traditionele' vakbondskader: de bondsbe

stuurders en, in mindere mate, de ledenvertegenwoordigers in de bedrijfs

overlegorganen. Eind 1968 is het bedrijvenwerk bij HO nauwelijks serieus 

in ontwikkeling, van enige ledeninvloed op de onderhandelingen is daar
mee vrijwel geen sprake. 

Het vakbondskader van die dagen ervaart dit ternauwernood als een pro

bleem. De uitermate voorspoedige bedrijfsontwikkeling 2 stelt HO in de ge

legenheid een op sociaal terrein relatiefvooruitstrevend beleid te ontplooi

en. Het vakbondskader laat zich nog voor een belangrijk deel leiden door 

voorstellingen waarin een harmonieuze interpretatie van de bedrijfs- en 

maatschappelijke verhoudingen overheerst. De ondernemingsstructuur 

staat vrijwel nietter discussie. Het kader beschouwt d.e bedrijfsleiding min

der als tegenstander dan als gesprekspartner, met wie het mogelijk is (of 

tenminste moet zijn) om in goed overleg een klimaat te creëren waarin ook 

het werknemersbelang kan gedijen. Op zijn beurt wenst de (dan nog) Me

taalbedrijfsbond NVV evenzo als volwaardig gesprekspartner te worden 

beschouwd en in die hoedanigheid aan het overleg deel te nemen. 

Eind 1968 komt HO bij de onderhandelingen over een nieuwe CAO aan de

ze verlangens een eind tegemoet. Van de zijde van de bedrijfsleiding wordt 

de bereidheid uitgesproken de bond veelvuldig te raadplegen over tal van 

zgn. immateriële punten: het beleid rond personeel en organisatie, de posi

tie van het vertegenwoordigend overleg e.d. Tevens worden gezamenlijk 

te verrichten studies voorgesteld naar onder meer ploegendienst en 'be

zitsvorming' van werknemers. Bij de Metaalbedrijfsbond NVV is er dan 

weinig verzet tegen het voorstel van HO om dit alles plus een aantal mate

riële zaken te regelen in een meerjarige CAO voor 1969, 1970 en 1971. Juist 

via het voorgestelde geregeld overleg verwacht men greep te houden op 

de ontwikkeling van een goed sociaal beleid en dito arbeidsverhoudingen 

en, wenst HO eigenlijk niet hetzelfde? In de woorden van het Jaaroverzicht 

Personeel & Organisatie 1969: 'Het formeel onderhandelen over immate

riële wensen geeft uitdrukking aan het belang dat zowel door de vakvereni

gingen als door HoogovensIJmuidenwordt gehecht aan de ontwikkeling 

van goede arbeidsverhoudingen binnen de onderneming.' 3 

Natuurlijk zou het begrip 'goede arbeidsverhoudingen' naderhand voor 

meerdere uitleg vatbaar blijken, maar voor het moment kon iedereen met 

de uitkomst van de onderhandelingen tevreden zijn. De bond kreeg wat zij 

verlangde (de regelmatige raadpleging) en dat gold evenzo voor 'Hoog

ovens IJmuiden'. Achter het rookgordijn van de ronkendezinsneden uit het 

P&O-overzicht kon het een uitermate 'materieel' contract incasseren, dat 
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de arbeidskosten voor enige tijd overzichtelijk èn in de hand hield. De maxi

male bruto loonstijging voor de contractperiode werd vastgesteld op 18,5 

procent. Een hoger percentage zou, aldus hetzelfde P&O-overzicht, de 

draagkracht van de onderneming te boven gaan.4 

Al snel blijken echter de onderhandelingen over de CAO 1969-1971 niet al

leen maar winnaars te kennen. De handtekeningen onder het contract zijn 

nog niet droog of er slaat een golfvan prijsstijgingen over Nederland. Over 

de gehele contractperiode zullen de stijgingen uiteindelijk in totaal 19,5 

procent bedragen. Onder de werknemers-vakbondsleden bij HO leidt een 

en ander reeds in de loop van 1969 tot de nodige onrust. HO reageert met 

een vervroegde en een verhoogde bijsturing. In 1970 komt het tot een 

landelijke uitbarsting en moeten de werkgevers een extra uitkering van 400 

gulden ineensoptafel leggen. Al metalwordtzoslechtsdoormiddelvan le

denactie bij HO in deze dagen nog iets van een reële inkomensstijging gere

aliseerd. De Metaalbedrijfsbond staat daarbij min of meer buitenspeLinge

pakt met een volstrekt onvoldoende driejarig contract, voorgesteld door 

een bedrijfsleiding die de exorbitante prijsstijgingen naar alle waarschijn

lijkheid wel heeft zien aankomen. 4Een aanwijzing daarvoorzou kunnen zijn 

dat de loonkostenontwikkeling bij HO in deze jaren ver bij de eigen ramin

gen van het bedrijf is achtergebleven. 

Tegenover dit ontegenzeggelijke gezichtsverlies kan de bond in deze peri

ode, ook al door zijn eigen relatieve passiviteit, op niet veel resultaat wijzen. 

Slechts wordt bereikt dat de pensioenregelingen voortaan in het CAO

overleg zullen worden betrokken, terwijl nog de kleine verbetering in de 

werktijden moet worden genoemd. Anderzijds lijken de voortdurende be

roering van die dagen rond het beloningssysteem en de daarmee samen

hangende problemen met de functie-indelingen volstrekt aan de bond 

voorbij te gaan. Ook hier ligt het initiatief vrijwel geheel bij HO. Dat dit niet 

vanzelf leidt tot 'de ontwikkeling van goede arbeidsverhoudingen', zal de 

bond pas duidelijkworden als het te laat is: als onder de naam Bello een ge

heel nieuwe overlegstructuur uit de grond is gestampt waarin de werkne

mers onder het toeziend oog van HO en in feite zonder de bond 'hun eigen' 

promotieschema's mogen vaststellen. Die bond ziet er dan inmiddels wel 

iets anders uit, men werkt dan alweer enige tijd volgens het bedrijvenwerk

'model'. 

3. 1972-1973: Inkomensnivellering 
Een van de zeldzame successen in de periode 1969- '71 is het gegeven, dat 

na veel studeren en vergaderen uiteindelijk in 1971 hetverzoekvan de Indu

striebonden wordt ingewilligd om een aantal faciliteiten voor het bedrij

venwerk. Het gaat daarbij met name om het gebruik van de publikatiebor

den, het in werktijd kunnen deelnemen aan vakbondsvergaderingen en 
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meer in het algemeen de mogelijkheid van contacten van vakbonds(ka

der)leden met individuele vakbondsleden uit het personeel, of met leden 

van de bedrijgsoverlegorganen. Dit alles van de kant van HO uiteraard on

der de voorwaarde, 'dat het bedrijvenwerk het intern overleg niet mag 

doorkruisen en de bedrijfsgang niet mag storen'.5 

Met name binnen de Industriebond NVV vindt landelijk rond dezelfde tijd 

een zekere radicalisering plaats ten aanzien van de doelstellingen van bond 

en bedrijvenwerk. Een bijzondere factor daarin vormt de negatieve koop

krachtontwikkeling van met name de laagstbetaalden.6 Meer in het alge

meen wordt het verlangen geformuleerd naar een gelijktrekking van al zo 

lang bestaande maatschappelijke verschillen. Het kost tijd (en naar zal blij

ken óók conflicten) alvorens dit nivelleringsstreven in concreet geformu

leerde verlangens bij HO op tafel wordt gelegd en het bedrijvenwerk zich 

een vaste en geaccepteerde plaats heeft verworven. Een eerste 'fase' in de 

ontwikkeling daarheen vormt de voorbereiding op de onderhandelingen 

over een CAO voor 1972, een 'normale' éénjarige overeenkomst. In deze 

voorbereiding wordt voor de eerste maal in de historie van de Industrie

bond bij HO geprobeerd om, overeenkomstig de intentievan het bedrijven

werk, iets te realiseren van een ledeninvloed op het vaststellen van de ar

beidsvoorwaarden. Men wil daaraan invulling geven door de leden vooraf 

te raadplegen en gedurende de onderhandelingen met hen te blijven over

leggen over de aan HO te stellen eisen. 

De leden blijken daarover zeer duideijke ideeën te hebben. Bij de 

afdelingscontactcommissies7 en tijdens een hearing wordt een reeks van 

verlangens ingebracht waaruit het bestuur van de bedrijfsledengroep uit

eindelijk een lijst van eenendertig punten samenstelt. Een confrontatie op 

een CAO-ledenvergadering van deze lijst met het zgn. actieprogramma van 

de verschillende, dan nog gezamenlijk opererende, bonden laatvan dit pro

gramma niet veel heel. Kritiek is er vooral op de in kadering van het program 

in het centraal vastgestelde matigingsbeleid: de maximale bruto loonkos

tenstijging mag niet meer dan 12 procent bedragen. Daarbij herinnert men 

er nog eens scherp aan dat de afgelopen drie jaren door de volstrekt onvol

doende indexering reeds behoorlijk aan de gewenste matiging is bijgedra

gen. Voorts wijzen de leden op het vrijwel ontbreken van eisen tot verho

ging in centen in plaats van procenten. Op grond van dit alles verlangen zij: 

een grotere reële loonstijging om de onvoldoende compensatie in de jaren 

1969- '71 in te lopen, een verhoging van de vakantietoeslag in de vorm van 

een gelijk bedrag voor iedereen, meer toeslag voor het werken in ploegen

diensten en een volledige prijscompensatie. 

Ondanks alle goede bedoelingen van het prille bedrijvenwerk komen de 

vakbondsleden bij HO vooralsnog nauwelijks aan hun trekken. In het ver

loop van de verdere ontwikkelingen rond de CAO 1972 wordt duidelijk dat 

men oude handelswijzen en opvattingen niet eenvoudig wegstreept door 
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een nieuwe structuur te introduceren. Uiteindelijk komt er géén volledige 

prijscompensatie en evenmin zal het arbeidsvoorwaardenpakket van 1972 
de geschiedenis ingaan als een toonbeeld van nivellering. De ledenverlan

gens worden gepasseerd onder verwijzing naar het bestaan van centrale 

afspraken en de noodzaak om met de andere bonden op één lijn te blijven. 

Voorzover de leden zich -terecht-afvragen of de NVV-onderhandelaars 

niet veel te ver zijn gegaan met hun compromissen, wordt in samenwer

king met HO enige regelrechte misleiding te hulp geroepen. Men rekent de 

leden voor, dat het volledig compenseren van de prijsstijgingen de totale 

loonkostenstijging boven de 12 procent zal uittillen. Naderhand zullen de 

onderhandelaars toegeven, dat zij de zaak geflest hebben en het uiteindelij

ke resultaat 1,5 à 2 procent onder het maximum van twaalf is gebleven ... 

Kan men deze hele gang van zaken nauwelijks karakteriseren als een reële 

invloed van de leden op de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, het ef

fect van de raadplegingen is wel een ten opzichte van hetverleden toegeno

men betrokkenheid bij de onderhandelingen. En, al in een vroeg stadium 

verder opgepakt en aangezwengeld door het bedrijvenwerkkader dat aan 

de gebeurtenissen rond de CAO 1972 al evenzeer een nare smaak heeft 

overgehouden, zet deze tendens verder door als de onderhandelingen 

over een CAO '73 in zicht komen. Landelijk is het NVV dan met zeer veel 

moeite en tegen de prijs van het verlies van haar toenmalige voorzitter Har

ry ter Heide akkoord gegaan met een nieuwe centrale overeenkomst. Voor 

de Industriebond staan nadrukkelijker dan tevoren de nivelleringsverlan

gens vooraan op de agenda. 

Na uitvoerig overteg met de leden, kaderleden en vertegenwoordigers van 

de andere betrokken bonden worden deze verlangens bij HO uitgewerkt in 

het Aktieprogramma 1973. De kernpunten daaruit zijn: 

een salarisverhoging van 2,5 procent, om te zetten in een gelijk bruto be

drag voor iedereen; 

een maximum in de prijscompensatie van 250 gulden per procent prijsstij

ging. Uit het zo bij de hogere inkomens vrijgemaakte geld (bij een salaris 

van bijv. 30.000 gulden wordt niet 300, maar 250 gulden per procent prijs

stijging betaald) moet en extra compensatie voor de laagstbetaalden wor

den bekostigd. Dit door het uitkeren van een bepaald bodembedrag of 

'vloer' die hoger ligt danwat men op basis van zijn inkomen zou ontvangen. 

het uitbreiden van de werkingssfeer van de CAO tot het hele personeel.8 

Door het verzet van HO op juist deze cruciale punten zien de Industriebon

den al snel weinig heil in verder onderhandelen en per 1 februari 1973 bre

ken zij hetoverleg af. De andere bij de HO CAO betrokken organisaties (Unie 

BLHP, NBT)9 volstaan met een schorsing van het overleg: zij hebben al eer

der doen weten dat zij het Aktieprogramma niet in zijn geheel kunnen on

derschrijven. In de rug gesteund door de leden die zich in steedsgroterege

tale laten mobiliseren houden de vertegenwoordigers van de Industrie-
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bonden in de daarop volgende dagen de drie nivelleringseisen kaarsrecht 

overeind. 
Intussen weigert HO evenzeer om ook maar een duimbreed toe te geven. 

Daarbij speelt natuurlijk niet slechts de verdediging van haar directe belan

gen een rol maar zekerook het hooghouden van de vlag van de werkgevers 

in het algemeen: HO is speerpuntbedrijf in de landelijke nivelleringsstrate

gie van de Industriebonden. Op de weigering van HO volgt een ultimatum 

van de Industriebonden NVV en NKV, bij niet-inwilligen van de eisen zal tot 

stakingsacties worden overgegaan. De Industriebond CNV ter plaatse laat 

weten, dat hij op de voorstellen van HO géén CAO kan afsluiten. De voor 

een staking vereiste driekwart meerderheid van stemmen wordt op dele

denvergadering net niet gehaald. Als op 20 februari 1973 de staking bij HO 

een feit is, staken tal van CNV-ers niettemin mee. 
Het is niet de bedoeling om hier uitgebreid in te gaan op het precieze ver

loop van de staking, de verregaande intimidatie door HO van de stakers èn 

hun gezinsleden, het verbod van de staking door de Haarlemse rechtbank 

en de politieke bemoeienis met het nivelleringsconflict, welke landelijkten

slotte leidt tot een door de bonden tamelijk vreugdeloos ontvangen 'Haags 

Akkoord'. Wèl is het van belang de gehele op zijn minst weinig (vakbonds) 

vriendelijke entourage in de overweging te betrekken, als het gaat om een 

beoordeling van optreden en resultaten van de bond bij HO in deze periode. 

In zeker opzicht was dit optreden uitermate succesvol. Door een tijdige en 

goede afstemming van het arbeidsvoorwaardenbeleid op de wensen van 

de leden was het mogelijk om hen massaal te mobiliseren en bleek men be

reid om voor die wensen gezamenlijk tot het uiterste strijd te leveren. Niet 

minder strijdvaardig gedraagt zich echter de directie van HO. Zij weet zich 

daarbij gesteund door regionale en landelijke media waarin op luide toon 

wordt verzocht om een afrekenen met de 'destructieve krachten' in de vak

beweging. Bovendien kan men zonder veel moeite het hoger personeel, 

dat zich in meerderheid tegen nivellering verzet, als stoottroep in stelling 

brengen. De bedrijfsleiding maakt daarbij gebruik van het feit dat de beter 

betaalden (voornamelijk georganiseerd in de dan snel groeiende Vereni

ging van Hoger Hoogovens Personeel- VHHP) geen partij zijn bij de CAO 

onderhandelingen. Door te benadrukken dat de stakers per CAO, dus bui

ten de VHHP om, een ingreep verlangen in de arbeidsvoorwaarden van het 

hoger personeel worden de bonden in de positie van boosdoener gema

noeuvreerd. Anderzijds kan de bedrijfsleiding zelf zich op deze wijze pre

senteren als beschermengel van grote delen van het personeel. Daarmee 

draagt men in belangrijke mate bij aan een verscherping van de verhoudin

gen in het bedrijf en aan een isolering van de Industriebonden. 

Ondanks alle massaal gedragen strijdbaarheid en nivelleringstamtam 

moet onder deze omstandigheden uiteindelijk een compromis worden ge

accepteerd. En het is met name deze ervaring, die vooral ook door haar 
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langdurige nawerking zwaarder weegt dan het compromis op zijn 'mate

riële' merites beschouwd. Hoewel daarin van het nivelleringsstreven niet 

veel overeind blijft, behelst het compromis (in volgorde van de gestelde ei

sen): 

een salaristoename voor iedereen van tenminste 465 gulden bruto (in de 

oorspronkelijk eis zou niemand méér dan dit bedrag mogen ontvangen); 

een vloer in de prijscompensatie van 160 gulden per procent prijsstijging 

en een (eenmalige) aftopping voor de hoger betaalden. (Overigens had de

ze vloer niet veel zin, omdat het gemiddelde basissalaris van het grootste 

gedeelte van het personeel op dat moment boven de 16.000 gulden lag. 

Kanttekeningen kunnen eveneens worden geplaatst bij de later gedwon

gen vloeren in vakantie- en ploegentoeslagen. Cijfers wijzen uit dat in de 

loop van de jaren zeventig gemiddeld genomen de vloer in de ploegentoe

slag volstrekt geen effect heeft gehaci. Het minimum in de vakantietoeslag 

is slechts van. belang geweest voor het produktiepersoneel in de dagdiens

ten, ofwel ongeveer 10 procent van het HO-personeel); 

men komt overeen dat de werkingssfeervan de CAO zal worden uitgebreid 

tot en met functiegroep 20 op voorwaarde 'dat partijen in overleg met de 

VHHP een bevredigende oplossing vinden voor de vertegenwoordiging en 

de inbreng van het hoger personeel'. 10 Na veel touwtrekken wordt die op

lossing eerst eind 1977 gevonden, zij het in de vorm van een aparte CAO 

voor de functiegroepen 15-20. Dat is minderdan wat de Industriebond FNV 

óók begin 1980 nog als verlangen formuleert: één ongedeelde CAO voor al

le werknemers. Het nivelleringsstreven als geheel heeft zijn centrale plaats 

in het bondsbeleid dan al enige jaren verloren. 

4. 1974-1976: Handhaving van de Koopkracht 

In december 1973 presenteert de regering-Den Uyl in verband met de be

weerde dreigende energieschaarste een Machtigingswet. Voor de Neder

landse werknemers is het direct gevolg, dat het hun vakbonden niet wordt 

toegestaan om met de werkgevers te onderhandelen over een CAO voor 

1974. De officiële loonontwikkeling zal worden geregeld via een tweetal 

Uitvoeringsbesluiten, waarbij de regering zegt het uitgangspunt te hante

ren dat voorkomen moet worden dat de inkomenspositie van de laagstbe

taalden er op achteruit gaat. 

De interpretatie van de situatie door de regering en het door haar voorge

stelde beleid worden door de landelijke bondsleiding(en) goeddeels on

derschreven. De bezorgdheid over de algehele sociaal-economische ont

wikkeling wordt onder het motto 'versobering' in een neerwaartse bijstel

ling van het bondsbeleid vertaald. De zgn. immateriële eisen worden naar 

voren geschoven. Solidariteit met de minder draagkrachtigen wordt ge

zien als de enige en laatste te verdedigen stelling van de vakbeweging op 
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het materiële (puur financiële) vlak. Het in het nivelleringsbeleid nog aan

wezige streven naar een tastbare vooruitgang van de lagere inkomens

groepen ten opzichte van de beter betaalden wordt geleidelijk vervangen 

door het uitgangspunt dat de inkomens tot en met modaal er in elk geval 

niet op áchteruit mogen gaan. 
Onder de toezegging van regeringswege van een aantal als maatschappij

hervormd gepresenteerde maatregelen (waaronder de Vermogensaan

wasdeling en een herziening van de Wet op de OR) accepteert men op cen

traal niveau dan ook betrekkelijk pijnloos een tweede looningreep van de 

regering voor 1976, welke een verlenging beoogt van de bedrijfs(tak)gewij

ze overeengekomen CAO 1975. De overheid betoont zich daarbij weinig 

vrijgevig: per januari 1976 mag een compensatie worden gegeven voor de 

gestegen prijzen, terwijl voorts de aanpassing wordt toegestaan van de 

vloer in de vakantietoeslag. Mede als resultaatvan een vrij omvangrijke be

roering rond de aard en de hoogte van de prijscompensatie, halverwege 

1976, legt een Arbeidsvoorwaardenbesluit er voor de rest van datjaar nog 

een loontoeslag bij. Dertig gulden bruto per maand. Er wordt wel gespro

ken over de 'fooi van Boersma'. 

Achter de (teruglopende) algemene economische ontwikkeling gaan ech

ter heel verschillende bedrijfswerkelijkheden schuil. Zo is bij HO in de be

treffende periode zeker de eerste tijd niet veel reden voor de op centraal ni

veau gedemonstreerde zorgelijkheid en zuinigheid, integendeel. Hoewel 

men natuurlijk heeft te rekenen met stijgende energielasten en dergelijke, 

gaat het HO desondanks tenminste tot aan 1975 bijzonder voor de wind en 

wordt bijvoorbeeld in 1974- ondanks produktiestoringen en overbelas

ting- het beste resultaat uit de geschiedenis van het bedrijf bereikt. 

Alle centrale uitgangspunten ten spijt kan HO dan ook best royaal zijn. En de 

bedrijfsleiding wil ookwel royaal zijn, al zou het maarzijn om de in het nivel

leringsconflict geschonden interne verhoudingen enigermate te herstellen 

en door een financieel gebaar wederom de loyale medewerking van het 

( produktielpersoneel te verkrijgen. De medewerking die juist bij de dan gel

dende enorme afzetmogelijkheden en de uitermate florissante staalprijzen 

dringend is gewenst. Dat tegelijkertijd de positie van de Industriebond op 

bedrijfsniveau wordt ondergraven doordat HO nu soepel weggeeft wat de 

bond met een staking niet kón bereiken en weinig later in het kader van de 

Machtigingswet niet mág bereiken, is mooi meegenomen. Want dát is wat 

er in deze jaren feitelijk plaatsvindt: terwijl de bond zich in buitenspelpoli

tiek zorgen maakt over de koopkracht van de laagstbetaalden, neemt HO 

zijn functie over en bepaalt het bedrijf door een aantal initiatieven in de fi

nanciële sfeer de loonontwikkeling van en voor de werknemers-vakbonds

leden. Zelfs wordt daarbij in zekere zin gebruik gemaakt van de door de 

bond vergeefs bepleite nivellering. De invoering per september 1973 van 

de overigens door de bond bestreden omstandighedentoeslag (OT) komt 
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althans uitsluitend ten goede aan het produktiepersoneel dat met name in 

de dagdienst gerekend kan worden tot de (zeer) laag betaalden. 
Op dezelfde wijze, want gericht op een belangrijk deel van het 'gewone' 

personeel, kan ook de verhoging in 1974 van de toeslagen voor hetwerken 

in ploegendienst als 'het optillen van de onderkantf worden beschouwd. 

Officieel wordt gesproken over een uitwerking van de bij de CAO 1973 door 

bedrijf én bond gemaakte afspraken over een verkorting van de werktijd tot 

gemiddeld veertig uur per week, met behoud van inkomen. Waar dan op 

dat moment met name in de drie- en vierploegenroosters meer uren wor

den gedraaid, lijkt het niet meer dan logisch om juist dáárvia een financiële 

compensatie de overeengekomen arbeidstijdverkorting mogelijk te ma
ken. 

Bij de vaststelling van de aard en de hoogte van die compensatie blijkt het 

achter de officiële façade intussen echter vooral te gaan om het initiatief 

van HO! Zo vindt compensatie plaats in de door de bond bekritiseerde toe

slagensfeer en niet via aanpassing van het basissalaris. Voorts resulteert 

met name de toeslagverhoging met 6 procent voor het werken in vierploe

gendienst niet slechts het behoudvan inkomen maarvooral ook in een sub
stantiële inkomensverbetering. 

Mogen we hieruit opmaken dat HO de afspraken van 1973 gebruikt om die 

werknemers te laten profiteren (en zo wellicht aan zich te binden!) die men 

het meest nodig heeft: de vierploegenwerkers in Technische Diensten pro

duktie, voor wat betreft de loonontwikkeling in deze officieel zo magere ja

ren is daarmee bij HO de kous nog niet af. Bovenop de omstandighedentoe

slag en de verhoogde ploegentoeslagen als bijzondere verbetering voor 

bepaalde groepen personeel komt het aan het einde van de hier beschre

ven periode (d.z.w. in de loop van 1976) voor alle werknemers onder de 

CAO nog tot een soort van algemene loonsverhoging. Het betreft hier de 

doorwerking in de salarisschalen van het Bello-project. Elke werknemer 

krijgt er met betrekking tot zijn doorgroeimogelijkheden gemiddeld één 

functiegroep bij, hetgeen op enige termijn neerkomt op een behoorlijke 

verbetering van het basissalaris. Al is het dan wel voor de prijs van wat uit

eindelijk een omvangrijk proces van werkherstructurering blijkt te zijn, ge

richt op een zo intensief mogelijke benutting van de arbeidskracht. 

Aanvankelijk ziet het daar niet naar uit. De eerste Bello-plannen (vanaf ong. 

1970) beogen vooral een antwoord op de gerezen beloningsproblemen na 

de integratie in 1966 van handarbeiders en beambten in hetzelfde (oude) 

functieclassificatiesysteem. Deze plannen brengen het evenwel nietverder 

dan papier. Als in de loop van 1973 een vierde Bello-opzet wordt gepresen

teerd, gaat het nietzozeer om een nieuw beloningssysteem als wel dáárom 

om op basis van de bestaande werkclassificatie te komen tot een 'stapsge

wijze aanpak van het samenwerken. Dat samenwerken omvat de planning 

van het werk (hoeveel werk moet er in een bepaalde periode worden ver-
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richt), de verdeling van hetwerk (wel ketaken en functies zijn er), de beman

ning van het werk (wie doet welke taken) en de beloning van de medewerk

ers.'11 
Mede doorzijn afwachtende houding is de bond bij de ontwikkeling van het 

Bello-gebeuren vrijwel niet betrokken. Voor het realiseren van de nieuwe 

werkopzet wordt door de bedrijfsleiding een wijdvertakte overlegstructuur 

in het leven geroepen. Daarin participeren weliswaar vele vakbondsleden 

en wordt de bond ook als externe instantie gehoord, maar het bedrijven

werk als organisatie is afwezig. Het wordt de bond niet toegestaan om in 

werktijd vergaderingen te beleggen met zijn leden in de diverse lokale Bel

lo-commissies. Daarmee ontbreekt het de bond aan een feitelijke greep op 

het gebeuren en moet hij lijdzaam en machteloostoezien hoede leden zich, 

aangetrokken door enig finacieel voordeel, met een zeker enthousiasme 

kwijten van de hen door HO opgelegde taak. Vanaf 1974 wordt in de ver

schillende lokale commissies gewerkt aan een inventarisatie van de in de 

diverse afdelingen verrichte activiteiten. Gaandeweg komt men tot een 

nieuwe werkopzet die tezamen met de consequenties voor de beloning 

wordt vastgelegd in promotieschema's. Na goedkeuring door sector- en 

centrale coördinatiecommissies wordt de gehele bezetting van een afde

ling opnieuw ingeschaald. Daarmee incasseert men in de regel eenfunctie

groep extra mits men bereid is naar boven, maar vooral naar beneden, te 

vervangen (taakverbreding) en de nodige cursussen te volgen. M.b.t. de 

beloning wordt kennis belangrijker dan ervaring. 
Hoewel de totstandkoming van de promotieschema's niet in alle gevallen 

even soepel verloopt en m.n. rond de inschaling de nodige problemen rij

zen, vordert de Bello-operatie in zijn algemeenheid zeer gestaag. Gaande

weg 1976tonen zich de resultaten van Bello in de stijging van het maximale 

basissalaris dat gemiddeld per functiegroep kan worden bereikt. En hoe

wel Conijn en Odink er in hun eerdergenoemdeartikel terecht op wijzen dat 

het hier nauwelijks gaat om een weggevertje van HO maar feitelijk om de 

uitbetaling van achterstallig loon, omdat reeds vóór Bello oververschillen

de taken werd gerouleerd, is het de vraag in hoeverre dit door het personeel 

ook zo wordt ervaren. Integendeel lijkt juist de gewillige en vrij massale 

deelname aan het Bello-overleg erop te wijzen dat HO hier ten derde male 

naar voren kan treden als hoedster van de koopkracht van haar werkne

mers. Terwijl de Industriebond het nakijken heeft ... 

5. 1977-1979: Werkgelegenheid 
Intussen gaat de bedrijfsleiding echter tegelijkertijd over tot maatregelen 

die een eventuele opleving van het beeld van HO als 'sociale werkgever' op 

zijn minst enigszins bemoeilijken. Onderverwijzing naar de vanaf 1975ver

slechterde economische en bedrijfssituatie volgt in datzelfde jaar een reeks 
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van ingrepen die het bedrijf, zoals de directie dit noemt, 'zo goedkoop mo

gelijk door het dal' moet brengen. Daarbij gaat het in hoofdzaak om maatre

gelen als werktijdverkorting, een personeelsstop voor de kantoorafdelin

gen, inperkingen op het aantrekken van nieuw personeel in produktie en 

onderhoud en tenslotte de eis dat over de hele linie de produktiviteit ten 

minste drie procent per jaar moet stijgen. Het Jaaroverzicht P&O 1975 no

teert de consequenties: 'Voor de produktie-afdelingen betekent dit dat ge

zocht moet worden naar een nog efficiëntere werkindeling. Voor de kan

toorafdelingen houdtdeze instructieeen vermindering van het personeels

bestand met minimaal3 procent per jaar in'. 12 

Vooral de laatste maatregel, waarvan de uitvoering- ondanks een licht 

marktherstel voor sommige produkten-in 1976 en '77 nog wordt ver

scherpt, leidt tot het verlies van vele honderden arbeidsplaatsen. En al gaat 

dit dan ook nog via de weg van het natuurlijk verloop, voordevakbeweging 

wordt de alarmerende werkgelegenheidsantwikkeling zo langzamerhand 

aanleiding om haar opstelling in deze enigszins aan te scherpen. In voor

gaande jaren koerste de FNVvrijwel uitsluitend op de regering; zij probeer

de om in ruil voor een matiging van de looneisen de regering tenminstetot 

enige globale stimulering van de werkgelegenheid aan te zetten. Nu wordt 

-in eerste instantie in de gelederen van de Industriebond NVV -de werk

gelegenheidsstrategie ook uitgewerkt naar de bedrijfstakken en afzonder

lijke bedrijven. Eind 1976 wordt deze beleidsaanpassing op schrift gesteld 

in de vorm van de nota 'Vijf Jaar Voor Kwaliteit', terwijl in de loop van 1977 

de praktische vertaling naar het bedrijfs(tak)niveau wordt gelanceerd: een 

bij de CAO door ondernemers en vakbonden af te sluiten arbeidsplaatsen

overeenkomst (APO). zal voortaan aantal en hoedanigheid van de arbeids

plaatsen vastleggen. Dit alles bij een gelijktijdige bewaking van de koop

kracht van Jan Modaal. 

1977 

De beleidsaanpassing van de Industriebond krijgt bij HO een eerste uitwer

king. In het CAO-eisenpakket voor 1977 is het voorstel opgenomen om ter

wille van de werkgelegenheid gezamenlijk te gaan studeren op de geleide

!ijke invoering van een vijfploegendienst Men heeft becijferd dat een en an

der werkgelegenheid voor tenminste 2000 man extra kan betekenen, uit

gaande van de danmalige ploegensterkte van de vierploegendienst Aan

vullende voorstellen zijn: een vroegtijdige bespreking van investerings

plannen, inschakelen van het GAB voor vacatures die intern niet kunnen 

worden opgevuld, beperkingen aan het gebruik van uitzendkrachten, etc. 

Hoewel al met al van een uitgewerkte APO nog geen sprake is, kan de direc

tie IJmuiden in elkgeval vaststellen dat de bond( en) zich serieus met de ont

wikkeling van het aantal arbeidsplaatsen bij het bedrijfwensen te gaan be-
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moeien. 
Voorlopig hoeft HO zich daarover echter nauwelijks druk te maken. Daarbij 

spelen interne bandsproblemen een belangrijke rol. Al in een vroeg stadi

um is er geharrewar over de in te dienen CAO-voorstellen. De CAO-com

missie uit het bestuurvan de BLG wordt door het district gekapitteld omdat 

haar voorstellen buiten de landelijke lijn zouden liggen. 13 Deze verschillen 

kunnen op papier nog worden gladgestreken. In november '76wordt er uit

eindelijk één CAO-verhaal geproduceerd. Maar de hele gang van zaken 

vormt een maand later voor een groep van vierentwintig kaderleden mede 

aanleiding om op de CAO-ledenvergaderingen een motie in te dienen. 

Daarin wordt ernstige kritiek gebracht op presentatie én inhoud van het 

centrale arbeidsvoorwaardenbeleid van de in wording zijnde FNV en de 

daarbij aangesloten (lndustrie-)bonden. De kaderleden bij HO verwijten 

hun bonden dat deze met hun algemene beleidslijnen in het openbaar zijn 

verschenen voordat zij zelf in de gelegenheid zijn geweest zich over de uit

gangspunten afdoende met de leden te beraden. Daardoor is men naar de 

mening van de kaderleden op weinig democratischewijze in het FNV-raam 

geperst dat bovendien nauwelijks tegemoet komt aan de doelstellingen 

van koopkrachthandhaving en werkgelegenheidsbevordering. Zij wijzen 

erop dat de door de FNV gevraagde 2 procent arbeidsvoorwaardenverbe

tering bij HO neerkomt op niet meer dan een half procent ruimte voorwerk

gelegenheid. Voorts bestrijden zij dat een voor BTW-verhogingen gezui

verde prijscompensatie ter groottevan 2,5 procent voldoende zou zijn voor 

het behoud van de koopkracht tot en met het modale inkomen. De motie 

verzet zich dan ook tegen het accepteren van de 'schoning' en verlangt in 

plaats van het genoemde percentage 3,3 procent plus 13 gulden per 

maand. Wel is men, zij het schoorvoetend, bereid om akkoord te gaan met 

de 2 procent arbeidsvoorwaardenverbetering. 
Met het aannemen van de motie van de 'Groep van 24' verwijderen de vak

bondsleden bij HO zich willens en wetens van de landelijke uitgangspunten 

van de Industriebonden NVV/NKV. Procedureel wordt daarmee een uit

spraak van de beide vakbondsraden noodzakelijk over het nu aanvaarde 

pakket en dit betekent dat de aanvang van de CAO-onderhandelingen bij 

HO voorlopig wordt verdaagd. Daarmee blijft het bedrijf ook buiten het 

landelijk conflict over de prijscompensatie dat niet veellater (februari '77) 

uitbreekt als bij de CAO-onderhandelingen komt vast te staan, dat de werk

gevers aansturen op een afschaffing van de indexering. 
Een belangrijk gevolg van deze opstelling van de werkgevers is dat 

eventuele werkgelegenheidsverlargens voorlopig worden opgezouten en 

de bandsgelederen zich sluiten teneinde eensgezind een dam op te werpen 

tegen de dreigende afbraak van de primaire arbeidsvoorwaarden. Het suc

ces van de acties voor het behoud van de prijscompensatie draagt verder 

bij aan het op de achtergrond raken van het oorspronkelijke conflict tussen 
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leiding en leden van de Industriebonden NVV/NKV bij HO. Als ookdaarten

slotte de onderhandelingen over een CAO 1977 van start gaan, is er dan ook 

weinig bereidheid meer om voor werkgelegenheidseisen een nieuw con

flict aan te gaan. Terwijl de BLG HO zijn wonden likt, wint de bedrijfsleiding 

op deze wijze zonder noemenswaardige inspanning van haar kant de eer

ste CAO-slag om de werkgelegenheid. Op de invoering van een vijfploe

gendienst zal niet eens worden gestudeerd. De werkgelegenheidsbijdrage 

voor 1977 blijft beperkt tot een kortlopend VUT-experiment voor 63- en 64-

jarigen. 

1978 
Afgezien van de schade van genoemde ontwikkelingen voor de bonden 

valt dit alles echter nog mee in vergelijking met een tweede slag om de 

werkgelegenheid waarvan de omtrekken niet veellater zichtbaar worden. 

Halverwege 1977 valt in de top van ES TEL een aantal belangrijke beslissin

gen gericht op een zgn. structurele kostenverlaging (SKV). Terwijl de OR

HO nog in juni van ditjaar de verzekering wordt gegeven dat geen concrete 

ontslagplannen bestaan wordt in het najaar een andere stelling betrokken. 

Hoewel niet wordt 'gedacht aan het sluiten van fabrieken, zal het aantal ar

beidsplaatsen met circa 2500 moeten verminderen, hoofdzakelijk in de 

overhead-sector( ... ) ontslagen in de orde van grootte van 1000 zijn waar

schijnlijk niet te vermijden'. 14 

De hier voorgestelde maatregelen ontmoeten onmiddellijk grote weer

stand bij de Industriebonden NVV/NKV. Centraal in hetverzet staat vanzelf

sprekend het streven naar behoud van arbeidsplaatsen. Een commissie uit 

de ondernemingsraad komt vrij snel tot de conclussie dat 'maatregelen in 

de personele sfeer met de grootst mogelijke terughoudendheid moeten 
worden beoordeeld'. Zij erkent de noodzäaktot kostenverlaging maar acht 

het niet onmogelijk dat deze kan worden bereikt doortechnische maatrege

len, kwaliteitsverbetering, optimaal onderhoud etc. 

Intussen werkt het bestuur van de BLG-HO eveneens aan een alternatieve 

oplossing van de problematiek. In de nota 'Onze Andere Weg' wordt ge

steld dat de in de maatregelen van HO opgenomen duizend gedwongen 

ontslagen vermeden moeten en kunnen worden door een andere, eerlijker 

verdeling van het werk. De nota bepleit een spreiding van de daartoe open

staande maatregelen teneinde een optimaal werkgelegenheidseffectte be

reiken. 

In het kader van het dan landelijk versterkt gevoerde beleid van de Indu

striebonden om bij de CAO-onderhandelingen 1978 met de werkgevers 

APO's afte sluiten, wordt de nota als zo'n APO in de CAO-voorstellen voor 

HO verwerkt. Men verlangt onder meer géén gedwongen ontslagen tijdens 

de looptijd van de CAO, volledige vervanging van het natuurlijk verloop en 
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verkorting van de wekelijkse arbeidsduur. In het algemeen wordt een aan

zienlijke arbeidstijdverkorting in alle diensten bepleit. Voor 1978 zou in elk 

geval de overgang moeten worden gemaakt naar de vijfploegendienst, ter

wijl in de andere dan vierploegendiensten met diverse vormen van korter 

werken zou moeten worden geëxperimenteerd. De bonden nemen de zaak 

uitermate hoog op. Zonder APO bij HO géén CAO en géén medewerking 
aan de herstructurering. 

In de loop van de tijd blijkt dit harde standpunt echter niet te handhaven. 

Daarvoor zijn ter verklaring verschillende factoren aan te wijzen. Allereerst 

de opstelling van HO zelf. Reeds bij de eerste schermutselingen rond de 

CAO '78 is duidelijk dat de directie geen duimbreed wenst toe te geven. Het 

natuurlijk verloop wordt niet opgevuld. Men geeft geen garantie tegen ge

dwongen ontslagen maar wil hooguit praten over een sociaal plan. Elke 

maatregel tot arbeidstijdverkorting moet door de werknemers zelf worden 

gefinancierd. Kostenstijgingen worden niet geaccepteerd. 

Terwijl naar de kaderleden de oproep uitgaat om de collega's duidelijk te 

maken wat er gaande is en wat de bonden daaraan denken te doen, wordt 

nog éénmaal onderhandeld (feb. '78). De Industriebonden doen daarbij 

enige concessies. Bij wijze van experiment zou men voor 1978 de overgang 

naar de vijfploegendienst willen beperken tot 3000 man, terwijl in de dag

dienst 2300 werknemers in plaats van 40 nu 36 uur zouden gaan werken. 

HO houdt echtervast aan haar uitgangspunt. De bonden reageren met een 

reeks van activiteiten waaronder een korte bezettingsactie van een nabij 

het bedrijfgelegen kruispunt. Het haalt evenwel allemaal nietveel uit. Als in 

maart '78 wéér gesproken wordt is de directie eventueel bereid iets meer 

vakantie toe te staan maar een experiment met een vijfploegendienst moet 

wel door de werknemers zelf worden gefinancierd. De bonden wijzen dit af, 

maar intussen komen zij gaandeweg voor meer problemen te staan. Daar

bij gaat het bijvoorbeeld om de rol van het CNV en de VHHP, welke organi

saties nauwelijks steun verlenen maar integendeel het APO-streven door

kruisen door bij HO slechts aan te dringen op de acceptabele afwikkeling 
van het sociaal plan. 

Nog gesteund door uitspraken van ledenvergaderingen van begin maart 

'78 blijven NVV en NKV de lijn volgen dat eerst wordt gesproken over be

houd van arbeidsplaatsen en daarna eventueel over een sociaal plan. In de

ze opstelling komt echter verandering als blijkt dat de actiebereidheid on

der de leden niet bijzonder groot is. Het ingewikkelde APO-beleid wekt tal 

van misverstanden. Bovendien wordt op ledenvergaderingen gewezen op 

de ervaringen van 1973: omdat men toen het hoger personeel tegenover 

zich vond, kan nu nietworden verlangd dat men voor deze groep (het voor
naamste slachtoffer van de SKV) in actie komt. 

Van invloed op de opstelling van bonden en leden is voorts, dat de ontwik

kelingen in de staalindustrie zelf de argumentatie van de bonden in zekere 
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zin ondergraven. In de lente van 1978 begint de produktie dermate aan te 

trekken, dat het produktiepersoneel de zaak ternauwernood aan kan. Eer

der dan herverdeling van de (beperkte) hoeveelheid arbeid is daarmee uit

breiding van het aantal werknemers aan de orde. En al zijn er kanttekenin

gen te plaatsen bij het argumentvan HO dat men die extrawerknemers niet 

kan werven, zolang deze mensen er niet zijn blijft voor het personeel bij in

voering van de door de bonden verlangde vijf ploegen op dat moment 

slechts het perspectief van een vergroting van de produktiedruk. Hetgeen 

de bereidheid om voor een vijfde ploeg te strijden natuurlijk niet doet toe

nemen. 

Eind april stellen de Industriebonden NVV/NKV vast, dat hun eisen althans 

voor 1978 niet (meer) haalbaar zijn. Men concentreertzich dan op de eis dat 

in 1978 in elk geval géén gedwongen ontslagen mogen vallen. Begin mei 

wordt daarover overeenstemming bereikt. Tevens wordt vastgelegd dat 

voor '79 hetzelfde zal gelden, zij het onder andere voorwaarden: men be

sluit tot een studie of en in hoeverre een andere verdeling van de arbeid in 

kwalitatieve en kwantitatieve zin verandering zou kunnen brengen. Daaruit 

kan eventueel een experiment voortvloeien, als bonden en bedrijfsleiding 

ertoe de bereidheid uitspreken. 

Daarmee lopen decontlieten naareen eind. Binnen NVV en NKVwordt nog 

wat nageprutteld over de eigengereide wijze waarop HO de uitvoering van 

het sociaal plan aanpakt, maar uiteindelijk blijft men toch vooral zitten met 

de eigen frustraties en gevoelens van machteloosheid. Het rendement van 

alle geïnvesteerde energie is betrekkelijk gering geweest. Veel kaderleden 

zouden voor het moment het liefst het bijltjeerbij neergooien en ook het be

stuur van de BLG slaagt er niet echt in om enig optimisme of zelfs maarver

trouwen in de toekomst over te brengen, waar het noteert: 'De eerste slag 

lijkt verloren. Het is niet meer dan een eerste slag. Een ieder kent het spreek

woord: "Moed verloren is al verloren". Wij moeten doorgaan'. 15 

1979 

Op een sombere bestuursvergadering medio mei 1978 vindt evaluatie 

plaats van de verloren slag om de SKV. Sommige bestuursleden voeren ter 

verklaring aan dat de 'leden het niet hebben willen trekken'. Anderen sug

gereren dat de leden het ook niet kónden trekken, omdat ze eigenlijk niet 

wisten waar het over ging: 'Wij praten hier over A PO's en het gros weet nog 

steeds niet wat dat is'. Het zou dan voor de hand liggen om te proberen de 

leden dat duidelijk te maken, maar intussen is de (landelijke) bandsorgani

satie alweereen eind verder. Nogal ongelukkig ingeleid door bondsvoorzit

ter Groenevelt krijgt het verschijnsel APO gezelschap van weer een nieuwe 

afkorting waarmee men eigenlijk vrijwel hetzelfde wil bereiken: te begin

nen met de CAO's voor 1979 moetATV (ofwel: arbeidstijdverkorting)voor-
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al leiden tot een betere verdeling van de werkgelegenheid. 

Kan men moeilijk aannemen dat het voortgaande gegoochel met letter

combinaties de duidelijkheid onder de leden ten goede komt, de verwar

ring wordt nog vergroot doordat van bandszijde wordt nagelaten het 

landelijk gepropageerde streven naar verkorting van de arbeidstijd op een 

voldoende (en voldoende begrijpelijke) wijze naar het bedrijfsniveau toe te 

doordenken en uit te werken. Met betrekking tot HO gaat het daarbij in het 

bijzonder om het overheersen in de presentatie en discussies van de wen

selijkheid van een vijfde ploeg (waarmee natuurlijk slechts de vierploege

narbeiders gebaat zijn) en het onvoldoende in zijn strategie betrekken van 

de gespannen situatie op de regionale arbeidsmarkt. Voeg daarbij de na

drukkelijke weigering van de landelijke bondsorganen om, ondanks de 

voortgaande uitholling van de koopkracht, ook aan 'materiële' verbeterin

gen een zeker belang toe te kennen en men heeft een globale aanduiding 

van de voornaamste voorwaarden, die het de bedrijfsleiding van HO In de 

loop van 1979 mogelijk maken om de werkgelegenheidsstrategie van de In

dustriebonden andermaal te doorkruisen. 

De eerste schermutselingen rond de CAO 1979 richten a1 meteen de aan

dacht op het voornaamste verweer van HO tegen het ATV-programma van 

de bonden. Natuurlijk is arbeidstijdverkorting 'in zijn algemeenheid be

spreekbaar', maar als het er op aan komt moet dan toch nietzozeerworden 

gedacht aan verkorting van de arbeidstijdals wel aan 'verkorting van het ar

beidzame leven c.q. een uitbouw van de VUT'. De bonden zouden toch 

moeten begrijpen dat de extra arbeidskrachten die bij inwilliging van hun 

verlangens zouden moeten worden aangetrokken simpelweg niet voor

handen zijn. 

De bonden brengen daartegenin dat het tekort aan- in dit geval-lager 

produktie- en onderhoudspersoneel met een korreltje zout moet worden 

genomen. Als HO de arbeidsomstandigheden verbetert en geleidelijk naar 

een vijfde ploeg overschakelt, kan het werken in ploegendienst meer ac

ceptabel wordengemaakten zal men op de langeretermijn nietveel moeite 

meer hebben met het aantrekken van voldoende personeel. De bonden 

stellen dat met bedoelde verbeteringen op korte termijn al een begin kan 

worden gemaakt door bijvoorbeeld voor ploegendienstwerkers het aantal 

vrije nachtdiensten in de weekeinden uitte breiden. 

Voor de redenering van de Industriebonden is veel te zeggen maar voor de 

leden komt het argument rijkelijk laat. Immers, terwijl de bonden nu met 

een zeker voorbehoud de stelling onderschrijven, dat de werkgelegen

heidssituatie in de IJmond in gunstige zin afwijkt van het landelijk beeld, 

zijn arbeidstijdverkorting en een vijfde ploeg de leden in de voorbereiding 

van de CAO-onderhandelingen intussen wel gepresenteerd als middelen 

ter bestrijding van de werkloosheid. Mede door dit soort tegenstrijdighe

den is het niet zo vreemd, dat bij de leden uiteindelijk een overheersende 

116 

_ ... 



sympathie voor vervroegd uittreden (VUT) kan worden geconstateerd. 

Deze VUT-stemming betekent een eenvoudig gescoord punt voor HO die 

op het vlak van arbeidstijderkorting ook niet veel verder wil gaan dan VUT 

en zich tegenover de bonden voor deze houding nu kan (en straks ook zàl) 

beroepen op 'het personeel'. Maar er is nog meer gaande. In haar eerste re

actie op de CAO-voorstellen van de Industriebond FNV meldt HO niet alleen 

het tekort aan lager produktie- en onderhoudspersoneel, zij laat ook weten 

hoe het bedrijf dit tekort denkt te klaren. Niet door arbeidstijdverkorting, 

wèl door mechanisering en automatisering en- bij acute knelpunten

het aanboren van het braakliggende arbeidspotentieel aan vrouwen en 

jongeren. Tenslotte wordt nog gesproken over het uitbesteden van werk. 

Hoewel de laatste methode niet voor het eerst aan de orde is, geeft het bij

zondere gebruik dat HO daarvan in de eerste maanden van 1979 maakt aan 

het CAO-gebeuren een wending die haaks staat op de bedoelingen van de 

bonden. Het gaat hier om wat bekend is geworden als 'De Technomant 

Zaak'. Voor een aantal werkzaamheden bij Koudband 1 wordt van Tech

nomant een ploegje Joegoslaven ingehuurd dat- naar een woedende 

verklaring van het bedrijvenwerk van deze afdeling laat weten- ruim 1900 

gulden schoon toucheert waar de Nederlandse HO-werknemers voor het

zelfde werk met ongeveer zestienhonderd gulden genoegen moeten ne

men. 'En dit in een periodevan de nul-lijn die al vanaf 1974ervoorzorgt, dat 

wij steeds minder in de portemonnee hebben.' De gevolgen laten zich ra

den. De kaderleden bij Koudband I stellen dat, als HO kennelijk best kan be

talen, zij dit ook maar moet doen en sturen hun verklaring de fabriek in. 

Daarin wordt in eerste instantie 'optrekking van alle lonen tottenminste het 

niveau van f 1925,- schoon' verlangd. Een verlangen, dat uiteindelijk 

wordt omgezet in een eis van 150 gulden netto per maand extra voor ieder

een. 

Al snel krijgt deze eis een bredere ondersteuning over het hele bedrijf, 

waarmee de bandsonderhandelaars in een lastig parket komen. In het ka

der van het gecoördineerde arbeidsvoorwaarden beleid heeft men met be

trekking tot de financiën- overigens als uitzondering op dat beleid -wel

iswaar toestemming om iets te regelen in de toeslagensfeer, 150 gulden 

per maand gaat daar natuurlijk ruim bovenuit. Bovendien, hetaccent ligten 

blijft liggen op een verkorting van de arbeidstjd. Maar ook waar het perso

neel de eis van Koudband 1 niet in die vorm overneemt, blijft het resultaat 

voor de bond inzoverre gelijk dat een en ander in het bedrijf de stemming 

aanwakkert dat in de financiële sfeer het nodige kan en moet gebeuren. 

HO blaast dit vuurtje verder aan. Natuurlijk is men niet van plan om alle 

werknemers 150 gulden per maand méér uit te keren, maar wel wordt op 

het goede moment een ferme verhoging van de ploegentoeslag aangebo

den. De handigheid schuilt daarbij nietzozeer in het rammelen met de geld

bui del zelf als wel in het feit dat men deze afleidingsmanoeuvre zonder veel 
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problemen kan rechtvaardigen onder verwijzing naar afspraken die bij de 

CAO '78 met de bonden zèlf zijn gemaakt, zodat deze slechts wat gesputter 

overblijft over de eigenmachtigheid van genoemde verhoging en het nog 

niet afgerond zijn van de discussie daaromtrent. Weinig later kan bedrijfsdi

recteur Wilmink dan ook zeer eenvoudig scoren als de hoofdbesturen van 

de Industriebonden zich als olifanten in de broze HO-verhoudingen bege

ven en het bedrijf per telex verwijten, dat het een nieuwe 400 gulden golf 

uitlokt door de eis van arbeidstijdverkorting onder tafel te willen werken. 

Wilmink behoeft slechts fijntjes aan genoemde CAO-afspraak te herinne

ren en wijst er bovendien op dat HO nooit heeft gezegd dat hettegen iedere 

vorm van arbeidstijdverkorting is. Wel geeft men de voorkeur aan VUT, het

geen -zoals Wilminkschrijft-'moetworden gezien in het lichtvan hetge

geven dat onze medewerkers in ruime mate gebruik maken en wensen te 

maken van deze regeling'. En deze medewerkers toch 'zijn mondig genoeg 

om voor zichzelf een verantwoorde keuze te doen'. 16 

Op de CAO ledenvergaderingen van eind maart '79 komt het resultaat van 

alle getouwtrek en verwarring scherp naar voren. Verschillende sprekers 

maken duidelijk dat de werknemers bij HO weinig heil zien in de invoering 

van een 35-urige werkweek. Als argumenten noemt men het lage werk

loosheidspercentage in de regio, het gedonder met het in lenen van perso

neel en de (te lage) beloning voor het uitvoerend personeel. Toch worden 

de moties waarin looneisen zijn gevat in meerderheid afgewezen (inclusief 

de 150 gulden eis) en de op arbeidstijdverkorting gerichte moties aangeno

men. Met name krijgt een motie, die vraagt om VUT met 60 jaar in 1979 een 

overweldigende meerderheid: ruim 500 stemmen vóór en 2tegen. Tegelijk 

is men erop tegen dat de bonden terugkeren naar de onderhandelingstafel. 

De districtbestuurders spreken van een 'maximale verwarring onder dele

den' en wijzen beschuldigend in de richting van HO en naar een falend vak

bondsbeleid dat niet voldoende herkenbaar zou zijn. Ook op het centrale ni

veau blinkt de situatie niet uit in helderheid. Men discussieert over staken of 

niet staken voor arbeidstijdverkorting. Over staken voor 35 uren per week, 

of staken voor misschien 39 uren per week. Uiteindelijk gebeurt er niets en 

is men nog maar net op tijd om een vakbondsprotest tegen de op dat mo

ment her en der doorsijpelende Bestek-plannen van de regering Van Agtte 

organiseren. We schrijven juni 1979. 

Enige tijd daarvoor is men bij HO weertotonderhandelen gekomen. Op 17 

mei bespreken de kaderleden het dan voorliggende pakket, niet veellater 

zullen de leden dat doen. Het pakket dat in hoofdlijnen een verlenging bete

kentvan de CAO 19781ostweinig in van de ATV-verlangensvan bond èn le

den. Vanafbegin 1980zal een VUT-regeling geldenwaarbij men met62jaar 

met vervroegd pensioen kan. Voor alle anderen zijn er twee extra vrije da

gen. Een kaderlid perst de verschillende aspecten van de zojuist beschre

ven problematiek in een paar zinnen samen: 'De laatste twee jaar hebben 
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de mensen inderdaad heel wat verwarring meegemaakt. Nadat wij eerst 

met de maatregelen van HO geconfronteerd werden, was het landelijk be

leid dit jaar voor ons een keurslijf omdat de omstandigheden bij HO weer 

snel veranderd waren. Ook de hoofdbesturen zijn er nu wel van doordron

gen dat de gang van zaken bij de CAO voorbereiding op de helling moet.' 

6. Slot 
Het boven beschrevene laat zich moeilijk lezen als een glanzende demon

stratie van wat vakbandsorganisatie vermag. Integendeel, de gehele peri

ode overziende moet men tot de conclusie komen dat het optreden van de 

Industriebond NVV (FNV) bij HO als vorm van georganiseerde werkne

mersactie ter behartiging van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 

op alle hoofdpunten van beleid op een trieste mislukking is uitgelopen. 

Zelfs moetworden vastgesteld dat het nietzelden de bedrijfsleiding, en niet 

de bond, is geweest die de aansluiting totstandbracht met de belangen van 

de werknemers bij HO. 

Kan de laatste constatering weinig verbazing wekken voor wat betreft de 

vroegste hier beschreven ontwikkelingen: de periode 1969-1971 waarin 

nog nauwelijks een platform bestaat waarop enige werknemersstrategie 

tegen het HO-management van de grond kan komen, met betrekking tot de 

daaropvolgende jaren betekent die constatering niet veel minder dan het 

vrijwel volledig falen van het bedrijvenwerk als aanzet tot zo een strategie, 

als poging om op het niveau van de (zo belangrijke) onderneming HO het 

beleid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te stu

ren, of tenminste te controleren. 

Op dit falen van het 'bedrijvenwerk als vorm van belangenbehartiging' is 

reeds eerder gewezen door Van Vliet die in zijn gelijknamige studie17 naast 

de bedrijfsledengroep bij HO nog een aantal 'gevallen' van bedrijvenwerk 

betrok (Van Rietschoten en Houwens, ROM, De Vries Robbé, NKF-Delft, De 

Reus). Hoe verhelderend op bepaalde punten ook, een fundamenteel be

zwaar aan het werk van Van Vliet is dat het bedrijvenwerk bij de afzonderlij

ke ondernemingen te zeer wordt beschouwd als een relatief gesloten sys

teem van informatieverwerking. Voor wat betreft slagen of falen komt ter 

verklaring de nadruk daarmee vooral te liggen bij het intern functioneren 

van de onderzochte bedrijfsledengroepen: de wijze van vergaderen, de 

agendering, de besluitkracht etc. 

Hoewel het hier gepresenteerde verslag niet kan worden beschouwd als 

een volledige analyse van het bedrijvenwerk van de Industriebond NVV 

(FNV) bij HO, levert het niettemin enkele elementen die- als het gaat om 

een beoordeling van hetfunctioneren van deze bond en zijn bedrijvenwerk 

eerder in de richting wijzen die- in afwijking van Van Vliet-zeer recent is 

ontwikkeld door diens voormalige medewerker Van Hees. 18 
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In een algemene poging tot weging van bedrijvenwerk als tegenstrategie 

van het personeel (een weging die negatief uitvalt) wijst deze auteur met 

name op belemmerende factoren als de ondergeschikte positievan het be

d rijvenwerk in de vakbandsorganisatie en het beperkende beleid datvanuit 

die organisatie ten aanzien van het bedrijvenwerk is en wordt gevoerd. Na 

de stakingen van 1973 en met de komst van het kabinet-Den Uyl is volgens 

Van Hees de uitbouw van het bedrijvenwerk als relatief zelfstandige vorm 

van vakbondswerk in de onderneming niet verder gestimuleerd, maar ge

offerd aan een meer macro-economisch gericht beleid dat zijn voornaam

ste aangrijpingspunt voor verandering zoekt in de overheid. Voor de be

drijfskaderleden is het gevolg datzij moeten werken met richtlijnen die niet 

alleen ver weg van de bedrijfssituatie zijn gemaakt, maar op die situatie bo

vendien nauwelijks zijn toegesneden. Voorzover men op hogere vakband

sniveaus aandacht voor ontwikkelingen in afzonderlijke bedrijven heeft, 

geldt volgens Van Hees dat al veel eerderdan het recent aan de orde stéllen 

van deze kwestie in de Industriebondnota 'Verder Kijken' is gekoerstop een 

versterking van de ondernemingsraad ten koste van' het bedrijvenwerk. 

Hoewel Van Hees uitgebreid de strategie van het management ten aanzien 

van de bedrijfsoverlegorganen belicht, komt de druk die van de onderne

mingsleiding op het functioneren van het bedrijvenwerk uitgaat verhou

dingsgewijs een stuk minder uit de verf. Bovenstaand verslag mag in het 

geval van Hoogovens wellicht aantonen, dat deze druk niet onaanzienlijk 

genoemd moet worden en daarmee naast interne vakbandsaangelegen

heden een belangrijke verklaring voor de schamele resultaten van tien jaar 

vakbandsactiviteit bij HO. 

1. HO is het enige belangrijke staalproducerende bedrijf in Nederland. Sinds 1971 is de on
derneming met haar deelnemingen ondergebracht in de bestuursmaatschappij ESTEL, 
het resultaat van een fusie met het Duitse bedrijf Hoesch waarmee al eerder vrij nauw 
werd samengewerkt. Bij HO werken ongeveer 20.000 mensen. Het produktiepakket om
vat met name dunne plaat en blik en is merendeels bestemd voor afzet buiten de EEG. 

2. In de jaren zestig stijgt de omzet van HO met 250 procent, terwijl de afschrijvingen toene
men metbijna400 procent. Tussen 1967 en 1971 wordt in een razendtempo een heleke
ten van fabrieken en voorzieningen gebouwd: de zogehetenwarmband-en koudband
plannen waarmee naast de bestaande produktielijn een gehele nieuwe lijn voor plaat
staal wordt gecreëerd. 

3. HO, Jaaroverzicht P&O 1969, p. 27. 
4. lbid,. p. 27. 
5. HO, Jaaroverzicht P&O 1970, p. 24. 
6. Vanaf plm. 1970 neemt het inflatiepercentage snel toe. De procentuele prijscompensatie 

draagt ertoe bij dat hoge en lagere inkomens versneld uit elkaar groeien. 
7. ACC's: de oorspronkelijke organisatie van vakbondsleden per bedrijfsafdeling, voorgeze

ten door de afdelingscontactman of ACM. 
8. Het HO-personeel is ingedeeld in functiegroepen, dan lopend van 1 tot en met 20 plus en

kele rest categorieën. De CAO geldt op dat moment voor de functiegroepen 1 tot en met 
14. 

9. NBT: Nederlandse Bond van Technici. 
10. HO, Jaaroverzicht P&O 1973, p. 24. 
11. H. Conijn/F. Odink, Het Bello-project bij HO, in: TPE 2/2, Amsterdam 1978, p. 11. 
12. Zie p. 11 
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13. In het FNV-pakket is o.m. sprake van 2 procent arbeidsvoorwaardenverbetering en 2,5 

procent prijscompensatie als aan de werkgevers te stellen eisen. 
14. Notitie Directie IJmuiden, september 1977. 
15. Industriebonden NW /NKV BLG HO, Werkplan 1978-'79, p.2. 
16. Brief HO aan hoofdbesturen Industriebonden NW /NKV, 14 maart 1979, p. 4. 
17. G. van Vliet, Bedrijvenwerk als Vorm van Belangenbehartiging, Alphena.d.Rijn 1979. 
18. B. van Hees, Arbeidsverhoudingen op Ondernemingsniveau: Personeelsorganisatie en 

Vakbond, in: H. Verhallen e.a., Corporatisme in Nederland, Alphen a.d. Rijn 1980, p. 297-
337. 
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'Klein hebben ze ons niet gekregen' 
van Ruud Vreeman 

Enkele maanden geleden bracht Sjaloom een boekje op de markt dat han

delt over arbeidersorganisatie en produktieproces. Een belangrijk geluid 

uit de Industriebond FNV in een tijd dat via 'Verder Kijken' en 'Durven of 

Doormodderen?' de poten onder het bedrijvenwerk en het drie-sporenbe

leid (sociale voorzieningen, werkgelegenheid én koopkracht) lijken te wor

den uitgezaagd. Maar de kracht van het bedrijvenwerk, dat in beide beleids

nota's van de bond chronisch onderschat wordt, blijkt juist uit het toene

mend verzet tegen de genoemde beleidslijnen alsook de wijze waarop ze 

binnen de bond 'ter discussie' zijn gebracht. 

Het is met name een geluid vanuit en binnen de Industriebond omdat de 

uitgave van Sjaloom- op wat andere plaatjes na- als brochure van de 

bond zelf reeds het lichtzag in decembervan het vorig jaar, en materiaal uit 

die brochure werd al langer bij de kadercursussen van de bond gebruikt. 

Daarnaast is Vreeman zelf een doorkneed vakbondsmens. Van huis uit ar

beidspsycholoog (Groningen- Themagroep Noord-Nederland) medewer

ker HPS, jarenlang secretaris van het NVV-jongerencontact, daarna mede

werker en diensthoofd 'scholing en vorming'. Sinds juni 1980 is hij tevens 

diensthoofd van de dienst 'medezeggenschap, ondernemingsbeleid en 

welzijnsbeleid'. Vanuit deze positie is hij een van de hoofdverantwoordelij

ken voor het bedrijvenwerk binnen de bond, die er als toenmalige ANMB 

(Alg. Ned. Metaal Bond) na een onderzoek van Poppe c.s. mee startte. 

Schatbewaarder van een historische lading dus 

'Bedrijvenwerk moet meer gewaardeerd worden' stelt hij recent in een in

terview in de Vakbandskrant Maar van groter gewicht nog is de inhoud die 

hij aan het bedrijvenwerk zou willen geven. 

Die I u idt in wezen: kwaliteit van het arbeidsbestaan moet verbeteren. 1 I nte

graal onderdeel daarvan is dat de arbeider de greep op het produktieproes 

terugkrijgt. Een essentiële rol is hierin weggelegd voor het 'bondswerk in 

de bedrijven'. 

Doel van het boekje is dan ook om de discussie over de verdere ontwikke

ling van het bedrijvenwerkte stimuleren. De vraag is wat het bedrijvenwerk 

nu eigenlijk belemmert en hoe en op welke punten het verder aangepakt 

kan worden. Waarom zijn de ieden niet actief in het ene bedrijf en elders 

wel? Waarom lukt bedrijvenwerk soms wel, soms niet? 
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- Vreeman beantwoordt deze vragen 'vanuit de arbeidsorganisatie' en zeer 

nadrukkelijk niet vanuit 'de geschiedenis van de vakbeweging in relatie tot 

de ontwikkeling van de economie en de arbeidsverhoudingen'. 

'We zullen nagaan hoe deze door de werkgever ingerichte arbeidsorgani

satie het verder ontwikkelen en versterken van onze arbeidersorganisatie 

enerzijds belemmert, anderzijds mogelijk maakt.' Tevens wil hij verduide

lijken dat de vakbeweging en een kapitalistisch bedrijf niet 't zelfde zijn, 

noch qua doelstelling, noch qua organisatievorm. 

En waarom? Omdat er volgens hem vaak een sterk verzet tegen de vakbe

weging naar voren komt. 'De vakbeweging wordt als een bedrijf opgevat.' 2 

Wie deze opvatting serieus neemt past het niet om zich op te stellen achter 

een formele behandeling van wat een kapitalistisch bedrijf is en wat de vak

beweging zou moeten zijn. Want helaas is de geschiedenis van de vakbe

weging buiten beschouwing gelat<:ln. Het hoofdstuk over 'de vakbond' 

overstijgt daarmee het niveau van propagandamateriaal nauwelijks, hoe 

goedbedoeld de intenties ook zijn. Een bijdrage tot de door Vreeman geop

teerde 'arbeidswetenschap' (i.t.t. de managementswetenschap) is dát ge

deelte van het boekje allerminst. Didactische overwegingen (scholingsma

teriaal) vermogen hier geen uitweg te bieden. 

Een greep uit het betoog: 

'De vakbond is er voor om de belangen van de werknemers te behartigen ... 

het belangrijkste kenmerk van onze organisatie is solidariteit ... Noodzake

lijk voor het ontwikkelen van solidariteit is 't belangrijkste organisatieken

merk democratie.' Niet zomaar 'formele democratie', maar 'actieve demo

cratie', een 'voortdurende brede discussie' over de koers binnen de bond, 

die 'in alle openbaarheid' gevoerd moet worden. Ook het 'functioneren van 

de bond staat permanentter discussie' (b.v. rond uitspraken als: 'de bond is 

een bureaucratie' of 'we hebben toch niets te vertellen'). 

'Vaak serieuze kritiek', die er 'mede voor zorgt, dat de organisatie telkens 

verandert. Zo ontstond in het begin van de jaren '60 het bandswerk in het 

bedrijf .. .'. 

Over alle problemen waar het levende bedrijvenwerk zowel in het bedrijf 

als binnen de bond mee te maken heeft geen woord. Maar daarover straks 

meer. Vreeman vervolgt zijn a-historische betoog met een vergelijking tus

sen arbeidsorganisatie in een bedrijf en de organisatie van arbeiders in de 

vakbond. In schema naar de belangrijkste kenmerken: 

bedrijf 

onderlinge concurrentie 

strakke hiërarchie 

sterk doorgevoerde 

arbeidsdeling 
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vakbond 

solidariteit 

- democratische organisatie 

bewust (afgesproken) 

taakverdeling 



geslotenheid t.a.v. 

informatie 

afnemen van kennis en inzicht 

van de werknemers 

ongelijkheid stimuleren 

leiding selecteertwerknemers 

·-· IWn'J!"' - ._ 

openbaarheid 

gebruik maken en 

ontwikkelen van de kennis 

van leden 

leden zelfde rechten/plichten 

iedereen kan lid worden 

Waaruit maar mag blijken hoe verschillend de organisatie-opvattingen zijn 
(de werkelijkheid?). 

Gevolgd door Vreernan's oproep, 'schep een bedrijfsorganisatie naar het 

beeld en de gelijkenis van onze vakbondsorganisatie'. Laten we 'zelfstan

dig vanuit werknemers-belangen eisen stellen aan de inrichting, en de 

gang van zaken in, de produktie'. Zonder overigens op de stoel van de kapi
talist te gaan zitten. 

Ondanks het feit dat de werkgever- via haar bewust opgezette vorm van 

arbeidsorganisatie- het 'actief ingrijpen in de produktie-organisatie be

lemmert, zullen we telkens aangrijpingspunten vinden om de arbeidsplaat

sen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren en onze arbeidersorganisatie: 
de vakbond, verder te ontwikkelen.' (blz. 19) 

Over die aangrijpingspunten gaat de rest van het boekje en daar wordt het 
dan ook interessant. 

Vreeman toont hoe onderbezetting, arbeidsdeling, lawaai, het belonings

systeem en het uitspelen van groepen werknemers (mannen-vrouwen, 

buitenlanders-Nederlanders) door werkgevers bewust gebruikt worden 

om werknemers te verdelen en erover te heersen. (hfst. 4) 

De inhoud van het werk, entscholing door arbeidsdeling en techniek, de be

heersing van arbeiders en arbeidersbeweging door de technologie (van de 

ondernemer). het maatschappelijk beheersbaar maken van de produkt- en 

produktentechnologie en het ombuigen van b.v. werkstructurering in een 

door de vakbond gewenste richting (?),vormen de thema's van het vijfde 
hoofdstuk. 

Rationalisatie, tempo-opvoering en ploegendienst worden niet slechts in 

verband gebracht met de toenemende psychische en lichamelijke klach

ten, maar ook met de door het kapitaal gewenste beheersing van werkne

mer en vakbeweging. (hfst. 6) Vervolgens wordt onze zogenaamde vrijetijd 

onder de loupe genomen. Gewezen wordt op 't directe verband tussen de 

kwaliteit van de arbeid en de kwaliteit van de vrije tijd. 'Echte' vrije tijd blijkt 

schaarser dan we vaak aannemen. Per dag hooguit zo'n drie uur en 'voor 

vrouwen is die situatie nog slechter'. Een 35-urige werkweek en verbete

ring van de kwaliteit van het werkzijn dan ook nodig om de kwaliteit van de 
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vrije tijd te verbeteren. Waardoor ook de ruimte voor vakbondswerk toe
neemt. 

Vreeman trekt in het volgende hoofdstuk de lijn doorvan de arbeidssituatie 

naar het maatschappelijk vlak. Van werkenden naarsolidariteit metwerklo

zen en voor behoud van sociale voorzieningen, opheffing van woning
nood, kinderopvang voor 'buitenshuis werkende vrouwen'. 

Van entscholing in het bedrijfnaargreep krijgen op bedrijfsopleiding en het 
hele onderwijssysteem. 

Het gaat ook niet slechts om 'hoe we produceren', maar 'wat we produce

ren'. Nuttige of on nuttige, schadelijke of onschadelijke (milieu), gevaarlijke 

of ongevaarlijke (oorlogstuig) produkten. Op lange termijn moet 'een de

mocratische planning van de economie', met een centrale taak voor de 

overheid, de oplossing bieden voor een falende 'kapitalistische markteco
nomie'. 

Echter, nu al moeten we onze werknemerskennis gebruiken 'om vooruit te 

denken en eigen plannen en voorbeelden te ontwikkelen van nuttige en 

verantwoordeproduktenen produktiemethoden. Om daarmee de noodza
kelijke politieke discussie te stimuleren.' 

Over de relatie lange termijn veranderen van de maatschappij en korte ter

mijn activiteiten: 'door stap voor stap te werken aan de verandering in de 

fabrieken, werken we ook aan de verandering van: de machtsstructuur in 

de maatschappij; van de grote technische beslissingen; van de cultuur; 
van de structuur van de consumptie enz.' (blz. 51) 

We moeten niet machteloos toezien, maar een tegenmacht ontwikkelen, 

we moeten de produktie controleren, aldus Vreeman's oproep. 

Afgezien van de al bekritiseerde eerste hoofdstukken van het boekje, heeft 

Vreeman de lezer verder uiterst noodzakelijke thema's ter overpeinzing 
meegegeven. 

Ongetwijfeld kunnen de hier aangegeven 'aangrijpingspunten' rond het ar

beidsproces het bedrijvenwerk inhoudelijk stimuleren. 

Zonder meer van groot belang is dat de schrijver zich ten aanzien van ont

wikkelingen in en van de technologie (techniek én arbeidsdeling) op het 

standpunt stelt dat deze niet alleen bepaald worden door de 'concurrentie', 

maar dat ze deels afhangen van de (stand van de) 'klassestrijd'. 3 Een opvat

ting die het grootste deel van kader en bezoldigden nauwelijks zullen ken

nen. Of beter ... wel zullen herkennen in de praktijk, maar bijna nooit tot on
derdeel van strategie hebben gemaakt. 

Eveneens van belang is, dat geprobeerd wordt het loutere belangenbe

hartigingsbewustzijn en de 'bedrijfsblindheid', waaraan veel BLG's leiden, 
te doorbreken (milieu, bewapening, onderwijs, etc.) 

Met name de vraag, wát er geproduceerd moet worden, is zinvol. Dan zitje 

in de sfeer van de alternatieve plannen, arbeidersplannen (LucasAerospa-
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ce) etc. Moet RSV fregatten bouwen voor Indonesië? Kunnen zetmeelfa

brieken overschakelen op alcohol-produktie? Hoe staat het met de alterna

tieve staalplannen bij Hoogovens? Zit er voor Philips-Gias toekomst in de 

opto-electronica? 

Allemaal vragen vanuit de actualiteit van met inkrimping of sluiting be

dreigde bedrijven waarbij internationaal geopereerd wordt. 

Bedrijfsledengroepen of bedrijfskadergroepen, vaak nog in een elementair 

stadium van ontwikkeling, worden momenteel voor gigantische proble

men gezet. 

Alle typen reorganisaties, saneringen, herstructureringen en rationalisa

ties vliegen op hen af. Bijna alle reorganisaties zijn tevens complex. Combi

naties van verlies aan werkgelegenheid, wijziging van de organisatie van 

de arbeid, technische vernieuwingen en internationale herstructureringen 

zijn eerder regel dan uitzondering. 

Langzaamaan beginnen wel bedrijfsledengroepen een soort kader te krij

gen dat al wat ervaring heeft. Ervaring met de schijndemocratie van de OR 

en het (groeps)werkoverleg. Of met de betekenis van 'harde afspraken 

t.a.v. de werkgelegenheid e.d.' met een werkgever. Ookziet men in, dat een 

mededeling aan het personeel dat de werkgelegenheid zal gaan teruglo

pen (vanuit de BLG), mensen niet ogenblikkelijk actiebereid maakt. 

En veelal heeft men- naast goede- ook schrijnende ervaringen met 'de 
vakbond': 

gebrek aan begeleiding bij het opbouwen van bedrijvenwerk; 

tegenwerking van bestuurders als 'teen en ander niet past binnen het cen

trale beleid (en b.v. lopend CAO-overleg of onderhandelingen beïnvloe

den), of niet past binnen het kader van de internationale vakbeweging; 

en het stevige gevoel dat het overleg tussen werkgever en districts- of 

landelijke bestuurder zwar overheerst t.o.v. de mogelijkheden van een 

BLG, want die heeft geen enkele onderhandelingsbevoegdheid (bij uitzon

dering wordt er iemand opgenomen in een vakbondsdelegatie). 

Hier zit de- ontbrekende- schakel in Vreernan's verhaal. Zijn inhoudelij

ke stimuleringsmiddelen voor het bedrijvenwerk veronderstellen een de

centralisatie van bevoegdheden, afzetbaarheid van bestuurders e.d. bin

nen de bond. Kaderleden én (on)georganiseerden mogen dan wel veel 

kennis hebben van het bedrijf, maar die moet dan wel gebruikt worden en 

niet verzanden in structurele competentiemoeilijkheden en/of bureaucra

tie en/ of inefficiënt centralisme. 

Blijkens recente interviews in dag- en week- en vakbondsbladen herkent 

Vreeman dit probleem volledig.• 

Maar juist omdat vakbandsdemocratie een conditio sine qua non is voor de 

door hem gewenste benadering ten aanzien van de kwaliteitvan de arbeid, 

had dat in dit boek niet mogen ontbreken. 
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Immers, zowel het stellen en formuleren van eisen op dit terrein alsook de 

controle op eventueel gemaakte afspraken met werkgevers (denk ook aan 

APO's resp. CAO-uitbreidingen) kunnen in eerste instantie slechts op be

drijfsniveau plaatsvinden. Wat niets afdoet aan het feit dat industrie resp. 

secterstructuurpolitiek om afstemming op hogere niveau's vraagt. 
Des te noodzakelijker was het geweest om deze hele kwestie verder te be

lichten, omdat de vakbeweging hier een 'slechte' traditie heeft. 

De standpunten van b.v. de ADGB (AIIgemeine Deutsche Gewerkschafts

bund) in de periode '23-'29 en de NVV/SOAP in '35 (plan van de Arbeid) wa

ren helder ten aanzien van de negatieve gevolgen van de toenmalige rati

onaliseringen. Genoemd werden: intensivering, dekwalificatie, vervan

ging van geschoolden door ongeschoolden, werkloosheid, verminderde 

veiligheid, loononrechtvaardig heden, uitstoting van ouderen uit 't produk

tieproces, overmatig 'gebruik' van vrouwen- en kinderarbeid. De strategie 

was al halfslachtiger en boordevol idealisme: corporatistische opvattin

gen, 'goede' rationalisering en vertrouwen in 'neutrale' arbeids-en sociale 

wetenschappers (die de intensivering moesten voorkomen) vormden er de 

hoofdelementen van. 5 De 'goede' rationalisering bood dan weer de ruimte 

voor loonsverhoging en arbeidstijdverkorting, vervroegde pensionering 

(55 jaar), etc. In de praktijk kwam er uiteindelijk weinig van de inzetten van 

de' rationaliseringsdebatten' terecht. 

Verscherpende crisis en politieke druk bracht de thematiek van 'kwaliteit 

van de arbeid' en beheersing van arbeider en arbeidersbeweging middels 

technologie weer uit het gezichtsveld. Compensatietheorieën kregen al

lengs weer de overhand (d.w.z. vrije tijd 'door arbeidstijdverkorting' en 

loonsverhoging, beide mogelijk door de arbeidsproduktiviteitsstijging, 

compenseren slechter werk en werkomstandigheden). 

Ondanks hetfeit dat er momenteel in Nederland steeds meer aandacht lijkt 

te komen voor de kwalitatieve aspecten van arbeid en produktieproces, 

blijft het belangrijk om de historische ervaringen van de vakbeweging te 

verwerken. Want de uitwerking van ideeën rond kwaliteit van de arbeid en 

de daarbij behorende positie van het bedrijvenwerk in deAPO's van '78 e.v. 

is zo'n succes nog niet geweest. 6 

Daar waar er meer blijvende aandacht voor deze problematiek is, bleek een 

decentralisatie- en democratiseringsproces binnen de bond noodzakelijk. 

Vooral de Italiaanse ervaringen zijn in dit opzicht van belang. 7 

1. Zie ook: Om de kwaliteit van het arbeidsbestaan.; Vreeman/Buitelaar in Intermediair 15, 
jrg. 20, 18-5-79 . 

2. Interview met Vreeman in de Vakbandskrant 4-9-80 
3. Zie b.v.: Maatschappelijke bepaaldheid van techniek en organisatie; Doorewaard e.a. in 

Tijdschrift voor Politieke Ecomomie jrg. 3, nr. 4, juni 1980. 
4. Zie interviews in Volkskrant van 14-6-80Nakbondskrant van 4-9-80 en de Groene Am

sterdammer van 10-9-80. 
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5. Gewerkschaften und Rationalisierung; Andreas Hoff in: Mehrwert 15/16 ('78), blz. 167 
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(geredigeerd door: G. Smid, W. Sprengeren J. Visser, 
Amsterdam, 1979) 

Eind 1979 verschenen bij de SUA het resultaat van een meerjarig onder

zoeksprojectvan het IWA1 m.b.t hetvormingswerk in de vakbeweging. Het 

betreft een historisch-vergelijkend onderzoek naar de opzet en de inhoud 

van het vormingswerk voor kaderleden van metaal- of industrie-vakbon

den in Engeland, Frankrijk, West-Duitsland en Nederland en de plaats die 

dit vormingswerk in de betreffende vakbonden inneemt. 

Dit in 1973 gestarte project werd in hoge mate geïnspireerd door de grote 

belangstelling, die zowel binnen de vakbeweging (m.n. de lndustriebond

NVV) als daarbuiten (m.n. in de studenten beweging en onder kritische we

tenschappers) bestond voor de vormingstheoretische concepties van Os

kar Negt. 2 

Hoe positief deze belangstelling ook was als stimulans van het onderzoek3 

naar het functioneren van het vakbandsvormingswerk en voor de ver

nieuwing van dit vormingswerk, toch resulteerde deze belangstelling 

soms ook in een nogal recept-achtige benadering van de door Negtontwik

kelde theorie van het exemplarisch leren. M.a.w.: aan Negt's theorie werd 

(in strijd met de pretenties die hij er zelf aan verbond) een min of meer alg

mene geldigheid toegekend.4 

Het onderzoek vanG. Smid c.s. levert een bijdrage aan de relativering van 

de theorie van Negt. 

Voordat we deze bijdrage op z'n merites beoordelen willen we eerst nader 

ingaan op de vakbandstheoretische uitgangspunten, dieten grondslag lig

gen aan het onderzoek en de wijze waarop deze uitganspunten verwerkt 

zijn in het empirisch onderzoek. 

Vakbondstheoretische uitgangspunten 

De schrijvers zijn nogal zuinig te werk gegaan bij het expliciteren van hun 

theoretische uitgangspunten. Dat heeft uiteraard het voordeel dat de lezer 

zich niet eerst door een theoretische rijstebrij hoeft heen te eten voordat hij 

aan het eigenlijke onderzoek kan beginnen. Een nadeel is wellicht dat dele

zer de vakbandstheoretische concepties min of meertussen de regels door 

moet lezen en reconstrueren. Een dergelijke reconstructie is overigens heel 

wel mogelijk. Bovendien zijn er andere publicaties die betrekking hebben 

op het onderzoeksproject en waarin bepaalde theoretische stellingnames 
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worden uitgebouwd.5 

Het belangrijkste uitgangspunt van de schrijvers is, dat vakbonden niet ge
analyseerd kunnen worden 'als louter "afgeleide" van economische ver

houdingen en ontwikkelingen, en evenmin ... als een gesloten organisatie, 

waarvan de koers vooral bepaald wordt door de toevallige opvattingenvan 

de dragers van die organisatie'. (pag. 16)6 

Deze stellingname betekent enerzijds een afwijzing van een bepaalde 

marxistische traditie m.b.t. vakbondsonderzoek, welke gekenschetst kan 

worden als reductionistisch of (meer specifiek:) economistisch. Anderzijds 

wordt ook de organisatie-sociologische benadering van het vakbondson

derzoek, zoals dat met name in de Nederlandse vakbandssociologie domi

neert, afgewezen. Het vakbandsonderzoek in ons land wordt immers vanaf 

de bekende studie van M. van de Vall ('De vakbeweging in de welvaarts

staat') gekenmerkt dooreen oriëntatie, die ontwikkelingen in en van de vak

beweging vrijwel uitsluitend als organisatie-vraagstukken analyseert. Dat 

geldt niet alleen voor de politiek meer conservatief georiënteerde onder

zoekers, maar ook voor de kritisch georiënteerde vakbondssociologen. 

Vooral sedert het eind van de zestiger jaren zijn er bijvoorbeeld nogal wat 

publicaties verschenen, waarin het reformisme in de vakbeweging ver

klaard werd vanuit de organisatie-structuur: de tegenstelling tussen 'top' 

en 'basis' en daarmee vergelijkbare begrippen-paren zoals 'bureaucratie' 

versus 'democratie' of (wanneer erkend werd dat vakorganisaties niet zo

maar als 'ondemocratisch' gekwalificeerd kunnen worden:) 'functionele 

democratie' versus 'authentieke democratie' .7 
In 'Vakbondswerk moet je leren' gaat men er daarentegen van uit, dat ont

wikkelingen in het vakbondsbeleid niet gereduceerd kunnen worden tot 

bepaalde kenmerken van de vakbondsorganisatie, maar dat organisatie en 

beleid twee nauw met elkaar samenhangende aspecten van de vakbewe

ging vormen, die alleen begrepen kunnen worden wanneer men zich re

kenschap geeft van de specifieke plaats van de vakbeweging in het kapita

lisme. Pas dan is een materialistische analyse van de ontwikkeling van de 

vakbeweging en van de interne verhoudingen in de vakbeweging (bijvoor

beeld m.b.t. de positie en functie van het vakbondsvormingswerk) moge

lijk. De tegenstellingen in de vakbeweging en de tegenstrijdigheden in de 

ontwikkeling van de vakbondsstrijd hebben immers alles te maken met het 

dubbelzinnige karakter van de vakbeweging als meest elementaire organi

satie van loonafhankelijken. 
Enerzijds is de vakbeweging een vorm van zelfverdediging van loonafhan

kelijke arbeiders, die noodzakelijk is om de voortdurende aanvallen van het 

kapitaal op het loon en andere arbeidsvoorwaarden te weerstaan. M.a.w.: 

de vakbond is noodzakelijk om de waarde van de arbeidskracht overeind te 

houden en gelijke ruil van arbeidskracht tegen kapitaal mogelijk te maken. 

Maar dit streven naar evenwicht tussen arbeiders en ondernemers op de 
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arbeidsmarkt betekenttegelijkertijd de erkenning van de produktieverhou

dingen, die ten grondslag liggen aan deze arbeidsmarkt. Dat komt bijvoor

beeld tot uiting in de wijzen, waarop eisen vaak geformuleerd worden: 

'rechtvaardige' beloning (in het kader van een 'rechtvaardige' inkomens

verdeling), 'evenwichtige' afweging van 'economische' en 'sociale' eisen, 

'gelijkberechtiging' van de factor arbeid t.o.v. factor kapitaal, enz. 

Anderzijds vormt diezelfde vakbondsstrijd een voortdurende bedreiging 

voor de kapitalistische verhoudingen, omdat zij de bron is van de ontwikke

ling van politieke eisen en strijdvormen. 

We willen in het kadervan deze boekbespreking deze uitgangspunten voor 

een vakbandstheorie niet verder uitwerken en dus de betekenis van de ana

lyse van de loonvorm en de analyse van de verhouding tussen vakbond en 

staat (en daarmee van het vraagstuk van de verhouding tussen vakbands

organisatie en politieke organisatie) laten voor wat zij is.8
. 

Het is echter duidelijk dat een dergelijk uitgangspunt wel consequenties 

heeft voor de wijze waarop diverse vraagstukken van vakbandspolitiek ge

analyseerd dienen te worden. Eén van de meest centrale vraagstukken 

daarbij betreft het reformisme in de vakbeweging en de mogelijkheden om 

dat te doorbreken teneinde een autonome vakbandspolitiek te 

constitueren. 9 

In dat verband is ook onderzoek naar de betekenis van het vakbandsvor

mingswerk van belang: 'De gang van zaken in de scholing en vorming kan 

met name eventuele tegenspraken en spanningen aan het licht brengen 

waarmee de bond en zijn actieve leden geconfronteerd worden. Dat zulke 

tegenspraken en spanningen bij uitstek in de scholing en vorming aan de 

oppervlakte komen houdt verband met de functie die ze te vervullen heb

ben. Liggen de doelstellingen enerzijds 'verder' dan de individuele cursis

ten- namelijk in de praktijk van het vakbondswerk als collectieve activiteit 

-anderzijds kan in de cursussen nietvoorbijgegaanworden aan die indivi

duele cursus-deelnemer ... Zo gezien is een analyse van hetscholings-en 

vormingswerk een toegespitste vorm van vakbondsanalyse'. (pag. 17) 

Het belang dat de schrijvers van 'Vakbondswerk moetje leren' hechten aan 

het onderzoek naar vakbandsvormingswerk moet niet verward worden 

met de in het 'vormingswereldje' (zoals de auteurs dat noemen) heersende 

overschatting van de rol van het vormingswerk. Integendeel, de auteurs 

verzetten zich tegen het vormingsidealisme dat in een bepaalde variant, 

ook in 'linkse kringen' functioneert, namelijk: 'Vormingsopvattingen, waar

in hetzij het vormingswerk wordt opgevat als 'uitvalspoort naar de revolu

tie' dan wel als de instantie die de cursisten van 'het juiste bewustzijn' moet 

voorzien, of waarin een verheerlijking van de eigen ervaringen, gevoels

matige verwerking daarvan centraal gesteld wordt'. (pag. 25) 

In hun strijd tegen het vormingsidealisme hebben de auteurs af en toe de 

neiging om naar de andere kant door te slaan. In het begin van het eerste 
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hoofdstuk suggereren ze zelfs als motto voor het hele boek: 'Iedere vak

bond heeft het vormingswerk dat hij verdient' (pag. 13). 

Een pagina verder wordt deze reductionistische aanpak echter afgewezen, 

wanneer gesteld wordt dat in het onderzoek 'het vakbondswerk benaderd 

werd in zijn verhouding tot ontwikkelingen in de bedrijven, in de vakbewe

ging en op het gehele sociaal-politieke terrein. Niet om daar uit 'afte leiden' 

hoe het vormingswerk er 'dus' móest uitzien. Wél om dat vormingswerk te 

plaatsen binnen de kaders waarin het functioneert' (pag. 14) 

In deze passage wordt in feite de kern van de onderzoeksaanpak beschre

ven. Een aanpak, die voortvloeit uit het hierboven geschetste theoretische 

uitgangspunt en gericht is op het doorbreken van geïsoleerde benadering 

van de vakbeweging en van het vakbondsvormingswerk. 

Het is van belang om erop te wijzen dat de vakbandstheoretische uitgangs

punten van het onderzoek allerminst aangeduid kunnen worden als een 

ontwikkelde vakbondstheorie. Er is eerder sprake van een aanzet voor een 

vakbondstheorie, die allerlei vragen nog openlaat, m.n. vragen met betrek

king tot de ontwikkeling van het arbeidersbewustzijn en de rol van ideologi

sche formaties in de vakbondsstrijd. 

Dit is uiteraard geen verwijt in de richting van de schrijvers van 'Vakbonds

werk moet je leren'. Dergelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan een 

verdere theoretische ontwikkeling op punten waar op dit moment nog la

cunes zijn. 

Het onderzoek 

Het onderzoek naar het vakbandsvormingswerk in de vier betrokken 

landen beperkt zich tot één sector: de metaalindustrie. De reden daarvoor is 

dat deze bedrijfstak 'van oudsher speerpunt is geweest bij de ontwikkelin

gen in het kapitalisme. De bedrijfstak ookwaarin we de meeststrijdbare ge

deelten van de arbeidersklasse tegenkwamen en- komen'. (pag. 14) 

Binnen dit onderzoeksveld hebben de onderzoekers een tweede beperking 

aangebracht: 'Niet het totale vormingswerk van de betreffende metaal

bonden verschijnt in beeld, maarvooral dát deel, dat zich richt op leden die 

voor hun bond actief zijn in hun bedrijf: de 'shop stewards' in Engeland, de 

Franse 'cégétistes' en de 'Vertrauensleute' van de Duitse IG Metall, de be

drijfskaderleden van de lndustriebond-NVV'. (pag. 14). 
De beperking tot bedrijfskaderleden wordt gemotiveerd door te wijzen op 

hun bijzonderefunctie in het vakbondswerk 'als het er om gaat de vakbond 

juist binnen het bedrijf sterkte maken. Het is de plaatswaar bij uitstek de be

langen van de leden behartigd moeten worden. En bovendien is het de 

plaats waar een vakbandsstrategie van tegenmacht en controle zijn aan

grijpingspunten heeft. Daarme3 is aangegeven hoe essentiëel de positie 

van de bedrijfskaderleden is. Zij zijn immers tegelijkertijd het meest onder-
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hevig aan het voortdurend streven van het management werknemers te 

verdelen en los te weken van hun organisatie'. (pag. 16) 

Het onderzoek naar het vormingswerk voor bedrijfskaderleden van de me

taal of industriebond(en) in de vier landen is als volgt opgezet. 

In de eerste plaats wordt de ontwikkeling van de vakbondsstrijd in het be

treffende land geschetst. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de pro

blemen, waarmee de vakbonden in kwestie geconfronteerd werden en de 

wijze, waarop deze problemen aangepakt zijn als de organisatorische 

structuur van deze bonden (zowel intern als extern: de relatie tussen me

taalbond en vakcentrale). 

In de tweede plaats wordt de situatie van bedrijfskaderleden in de betref

fende bond beschreven. Wat voor activiteiten ontplooien zij? Welke positie 

hebben ze in hun bond? Wat is het beleid van de bond t.a.v. de kaderleden? 

Dat zijn de vragen die bij deze analyse aan de orde zijn. 

In de derde plaats wordt hetscholings-en vormingswerk van de betreffen
de bonden onder de loupe genomen. Het gaat hierbij zowel om de functie 

van dit vormingswerk voor de bandsactiviteiten in de bedrijven als de orga

nisatorische positie van ditvormingswerk t.o.v. de betreffende bond. Daar

bij is ook gepoogd om organisatorische en inhoudelijke verschuivingen te 

karakteriseren, die zich in de loop der tijd m.b.t. het vormingswerk hebben 

voltrokken. 

Tenslotte wordt het inhoudelijk en methodisch verloop van enkele voor de 

betreffende vakbondsvormingspraktijk typerende cursussen weergege

ven. Deze laatste stap heeft uitdrukkelijk een illustratieve betekenis. Het 

mag geen verbazing heten dat deze onderzoeksopzet resulteert in ruim 500 

pagina's tekst. 

Een belangrijk effect is bovendien dat de vakbandsgeschiedenis van Enge

land, Frankrijk en West-Duitsland voor een breder publiek toegankelijk 

wordt. Want Nederlandstalige publicaties over de vakbeweging in het bui

tenland zijn zeer dun gezaaid. In dat opzicht is 'Vakbondswerk moetje leren' 

ook zeker aan te bevelen aan diegenen, die niet zozeer geïntereseerd zijn in 

de problemen van het vakbondsvonningswerk, maar wel in de algemene 

situatie van de vakbeweging in de betreffende landen. Naast deze niet on

belangrijke verdienste van 'Vakbondswerk moetje leren' moet uiteraard de 

vraag gesteld worden in hoeverre het onderzoek beantwoordt aan de aan

vankelijke bedoelingen. M.a.w.: in hoeverre zijn de onderzoekers erin ge

slaagd om het vakbandsvormingswerk in het betreffende land te relateren 

aan de specifieke context, waarin dat vormingswerk functioneert? 

Voor de beantwoording van deze vraag zou eenvoudig verwezen kunnen 

worden naar een aantal punten die onduidelijk blijven of minder adeqeuaat 

geanalyseerd worden. De gekozen aanpak maakt een dergelijke manier 

van beoordelen weliswaar mogelijk, maar ook weinig vruchtbaar. In deze 

bespreking willen we in elk geval afzien van allerlei mogelijke detail-kritiek. 
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Wanneer we rekening houden met het globale karaktervan de theoretische 

uitgangspunten en de moeilijkheden bij de materiaalverzameling, voldoet 
het onderzoek ons inziens aan de gestelde verwachtingen. 

Slechts één deelprojectvalt in dit opzicht enigszins uit de toon en dat betreft 

merkwaardigerwijze het meest gedetailleerde onderzoek van de vier: de 
analyse van het vakbandsvormingswerk van de Industriebond NVV. 

De afwijkende aanpak in het Nederlandse deellijkt op het eerste gezichtver

band te houden met het feit dat in dat deel minder aandacht besteed wordt 
aan de algemene vakbandsgeschieden is. Dat is op zich begrijpelijk, want 

daarover zijn diverse publicaties beschikbaar. Deze afwijkende presentatie 

is bij nader inzien minder relevant, want uitdrukkelijk wordt vermeld dat de 

vier stappen van de onderzoeksopzet ook bij de analysevan het Nederlands 

vakbandsvormingswerk uitgevoerd zijn. 

Het belangrijkste verschil tussen het Nederlandse deel en de buitenlandse 

delen is dan ook niet de presentatie maar het feit, dat in de buitenlandse de

len uitdrukkelijk aandacht besteed wordt aan de spanningsverhouding die 

er min of meer continu is tussen vakbondsbeleid en vormingswerk en aan 

de ontwikkelingen van die verhouding, terwijl in het Nederlandse deel die 

spanningsverhouding juist niet aan de orde wordt gesteld. Integendeel: 

het vakbandsvormingswerk van de Industriebond NVV wordt slechts be

handeld als een spiegel van de algemene ontwikkeling van de Industrie

bond. 
Deze benadering leidt er o.a toe, dat de ontwikkeling van de Industriebond 

NVV beschreven wordt in termen van elkaar aflossende vakbondsideolo

gieën, die zowel tot uitdrukking komen in het algemenevakbondsbeleid als 

in de vormingspraktijk. Op deze manier krijgt men geen inzicht in de voor 

een bepaalde periode specifieke tegenstellingen in de vakbeweging. 

Evenmin kan op deze wijze verklaard worden hoe vakbandsideologieën el

kaar' afwisselen'. 

De in het Nederlandse deel dominerende aanpak staat dus op gespannen 

voet met het theoretisch uitgangspunt van het project. In die zin heeft het 

reductionistische motto 'Iedere vakbond heeft het vormingswerk dat hij 

verdient' toch nog toegeslagen. 

De beperkingen van Negt 

Het vergelijkend onderzoek naar het vakbandsvormingswerk verschaft 

niet alleen inzicht in de vakbandsgeschiedenis van de betreffende landen 

en de positie en het functioneren van het vormingswerk in de diverse me

taal bonden. Het onderzoek leidt ook tot de conclusie dat de vormingscon

ceptie van Negt toch wel nauw gebonden is aan de specifieke omstandig

heden, waarin de Westduitse vakbeweging functioneert en de met deze 

omstandigheden samenhangende algemene kenmerken van de West-
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Duitse arbeidersbeweging. De naoorlogse ontwikkeling van de vakbewe

ging in West-Duitsland werd in hoge mate gekenmerkt door een diepe 
breuk met de vooroorlogse traditie van de Duitse arbeidersbeweging, een 

breuk die mede als gevolg van de Koude Oorlog moeilijk hersteld kon wor

den. Het is dit gebrek aan klassebewustzijn in de Westduitse arbeidersbe
weging dat de basis vormde van de specifieke problemen van het vak

bondsvormingswerk, zoals dat in de zestiger jaren in West-Duitsland func

tioneerde. Deze specifieke problemen vormden voorNegt de uitgangssitu

atie bij de ontwikkeling van zijn vormingstheorie. De theorie zelfwerd ech
ter ondanks de beperkte pretenties die Negt daaraan gaf (hij beschouwde 

zijn bijdrage eerder als een 'voorstudie' of als een 'programma, dat opzoek 

is naar nieuwe oriëntaties', dan als een volwaardige theorie) in meer alge

mene termen geformuleerd. 
De vraag, waar nu precies de beperkingen van Negt's theorie van het exem-

plarisch leren liggen blijft dus relevant. 
De schrijvers van 'Vakbondswerk moetje leren' leggen vooral de nadruk op 

het specifiek Westduitse karaktervan Negt'svormingsconceptie: 'Wie naar 

het cursuswerk voor Engelse shop stewards gaat kijken met 'Negt' in het 

achterhoofd, zal heel wat verbazing moeten wegslikken. En datzelfde geldt 

voor de cursussen bij de Franse CGT, hoewel die verschillend zijn van de 

praktijk aan de overzijde van het kanaal'. (pag. 21) 
Een dergelijke relativering van de theorievan Negt is uiteraard nuttig, maar 

aan de andere kant constateren de schrijvers terecht 'dat het werk van Negt 

tot nu toe de enige meer omvattende aanzet is van een op de emancipatie 

van de arbeidersklasse gerichte vormingstheorie. Bovendien constateren 

we dat ten tijde van de landenonderzoeken de meest progressieve tenden

zen in de praktijk van het vakbandsvormingswerk steunden op het principe 

van het exemplarisch leren, althans voor wat betreft Duitsland, Nederland 

en België'. (pag. 21/22) 
Ook wanneer de schrijvers de nadruk op de functionarissenscholing in het 

Engelse vakbandsvormingswerk en de nadruk op de maatschappij-theore

tische 'Aufklärung' in het Franse vakbandsvormingswerk kritisch evalue

ren, dan hanteren ze beoordelingscriteria, die min of meer ontleend zijn aan 

Negt's theorie van het exemplarisch leren. Naar onze mening is de beper
king van Negt's vormingsconceptie dan ook niet van geografische aard. 

Weliswaar vormt de specifieke politieke conjunctuur in West-Duitsland de 

ontstaansbodem voor Negt's theorie, maar daaruit kunnen op zich nog 

geen conclusies over de geldigheid van dezetheorie worden getrokken. De 

belangrijkste beperkingen van de theorie van het exemplarisch leren lig

gen in die theorie zelf. 
Dat laatste wordt eigenlijk ook door de schrijvers van 'Vakbondswerk moet 

je leren' onderkend: 'De psychische en cognitieve vervreemdingsvormen 

die Negtopvoert als elementen van een verklaring voor de door hem ge-
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constateerde 'klooftussen de bestaande bewustzijnsvormen en klassebe

wustzijn' boden, zo bleek, onvoldoende uitgangspunten voor een verant

woorde analyse. Vertrekpunt voor een adequate analyse van het bewust

zijnsvraagstuk dient de sociale basis van de bewustzijnsvormen te zijn, de 

verhoudingen van de kapitalistische produktiewijze zelf. Negt's analyse le

vert hooguit noties over de manierwaarop alledaagse sociale ervaringen in 

de hoofden van een specifieke groep loonarbeiders worden verwerkt. 

Daarmee blijft de vraag onvoldoende beantwoord hoe klassebewustwor

ding zich wél kan ontwikkelen .. .' (pag. 22) 10 

Deze door de schrijvers terecht aangeduide beperkingen van de theorie 

van het exemplarisch leren leiden er toe dat deze theorie een problema

tisch uitgangspunt is voor de analyse van het vakbandsvormingswerk zo

wel in West-Duitsland als elders. 

Een verdere ontwikkeling van een sociaal-wetenschappelijk en politiek ge

fundeerde theorievan de arbeidersvorming is dus nog steeds noodzakelijk. 

Onderzoek naar vakbandsvormingswerk kan daar uiteraard niet op wach

ten. Dat zou een onzinnige verhouding tussen theorievorming en empi

risch onderzoek veronderstellen. Onderzoek kan juist een bijdrage leveren 

aan de verdere ontwikkeling van die theorie. 

In die zin is het omvangrijke onderzoek 'Vakbondswerk moet je leren' van 

belang. Daarnaastvormt het boek voor al diegenen die direct betrokken zijn 

bij het vakbandsvormingswerk een rijke bron van nuttige informatie en 

ideeën over functie, inhoud en methodevan het vakbandsvormingswerk in 

diverse Westeuropese landen. 

Afkorting van: het Instituut voor de Wetenschap der Andragogie van de Universiteit van 
Amsterdam. 
Oskar Negt, Soziologische Phantasie und exemplarisches Lernen, Frankfurt am Main, 
1968. 
Bij de zesde druk in 1971 vond een aanzienlijke bewerking plaats. Deze laatste versiewerd 
enkele jaren later in het Nederlands vertaald: Oskar Negt: Sociologische verbeeldings
kracht en exemplarisch leren, Groningen, 1975. 
Zie bijvoorbeeld Harryvan den Berg en Cees van der Veer, (Vormingswerk in de vakbewe
ging, Nijmegen, 1973), en het onderzoek van Hans Broekhuis, Ben van Gelder, Onno 
Hoekmeyer, Anneke de Korte, Bas Rosendaal en marien Verwoerd naar scholing en vor
ming van de Industriebond NW, Amsterdam, 1974. 
Negt gaf aan zijn theorie van het exemplarisch leren uitdrukkelijk een beperkte betekenis. 
Zie: 0. Negt, Soziologische Phantasie ... , Überarbeitete Neuausgabe, Frankfurt am Main, 
1971, pp. 11 en 12. 
Zie bijvoorbeeld: A. Benschop en J. Visser, 'Vormingswerk en vakbeweging; notities bij 
een onderzoek', in: Tijdschrift voor Agologie, 1976, nr. 2, pp. 152-174. 
Voorzover uit 'Vakbondswerk moet je leren' geciteerd wordt vermelden we tussen haak
jes het betreffende paginanummer. 
In dit verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op diverse publicaties van Teulings en 
Leynse. Een belangrijke inspiratiebron voor de ontwikkeling van deze kritische organisa
tiesociologische benadering van de vakbeweging was de Franse vakbandssociologie 
(met name Touraine c.s.). 
De analyse van reformisme in de vakbeweging in termen van top-basis-modellen is overi
gens geen louter academische spet:ialiteit. Met name in de communistische beweging 
was en is het niet ongebruikelijk om m.b.v. een bepaalde interpretatievan Lenin'sstelling 
over de arbeiders-aristocratie het reformisme in de vakbeweging te behandelen als pro-
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dukt van 'rechtse vakbondsleiders'. 
Tenslotte willen we er op wijzen, dat het 'top-basis-model' vaak ook ten grondslag ligt 
aan de analyse van andere organisaties dan vakbonden, bijvoorbeeld: politieke organisa
ties. Zo is de beroemde (of beruchte) kritiek van Althusser op de PCF na de verkiezingsne
derlaag van 1978 grotendeels gebaseerd op een inventarisatie van organisatorische me
chanismen, die als beschrijving van de poltieke problematiek van de PCF wellicht enige 
waarde heeft, maar als verklaring volkomen tekort schiet en dan ok alleen maar function
eert als voedingsbodem voor 'top-basis'-theorieën. 

8. Dat doen de auteurs van 'Vakbondswerk moet je leren' tenslotte ook. Het is echter wel 
duidelijk dat zij vooral steunen op de theoretische arbeid van het Projekt Klassenanalyse 
(PKA). De vakhondstheoretische concepties van PKA zijn o.a. te vinden in de publicatie 
'Marxistische Gewerkschaftstheorie; eine Einführung', West-Berlijn, 1976. 

9. 'Autonoom' in een dubbele betekenis: zowel t.o.v. het kapitaal als t.o.v. partijpolitieke 
formaties. 

10. Zie voor een uitvoerige kritiek op Negt's theorie: A. Benschop en J. Visser, 'Vormings
werk en vakbeweging; notities bij een onderzoek', in: Tijdschrift voor Agologie, 1976, nr. 
2, pp. 152-174. 
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Van 9 tot 13 september j.l. vond te Linz de 16e Internati
onale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung 
(ITH) plaats. 
Historici uit Oost en West debatteerdendaar over de the
ma's: de internationale vakbeweging tussen de beide 
wereldoorlogen, en: sociale processen en ontwikkelin
gen van de arbeidersklasse in de 19e eeuw. Ook het IPSO 
was aanwezig. 
In plaats van een verslag van de individuele bijdragen 
zal ik de hoofdlijnen van het vakbewegingsdebat probe
ren weer te geven. 1 

Het karakter van het debat 

Bij deze Tagungen kon men twee 'kampen' onderscheiden, n.l. die van 

communistische en sociaal-democratische historici, hoewel er binnen en 

tussen deze kampen verschillende posities bestaan, en het lijkt niet al te ge

waagd om te veronderstellen dat deze differentiatie zal toenemen. 

Het debatging over de Rode VakbondsInternationale (RVI) en het Internati

onaal Verbond van Vakverenigingen (lVV, ook wel Amsterdamse Internati

onale genoemd). Het debat spitste zich toe op de scheuring van de vakbe

weging in 1921 en de pogingen tot herstel van de eenheid daarna. Weder

zijdse beschuldigingen over het saboteren van de eenheid waren niet van 

de lucht. Beschuldigingen, die echter door de bank genomen in weten

schappelijke bewoordingen werden geuit. Want dat is nu juist de waarde 

van Linz, waar historici- van bijna de gehele politieke verscheidenheid 

van links - ondanks de ideologische tegenstellingen argumenteren in 

plaats van schelden. 

Het karakter van deze vakbewegingsdiscussie werd sterk bepaald door het 

volledig ontbreken van kritiek van sociaal-democratische zijde op de hou

ding van het lVV. Door niemand, ook niet door sociaal-democraten zelf, 

werd de politiek van het lVV in zijn totaliteit ter discussie gesteld. Dat was 

jammer, want het lVVwas ook tussen beide wereldoorlogen, zeker in kwan

titatief opzicht, verreweg het belangrijkste. Communistische kritiek op de 

RVI was er wel, al bleef deze hoofdzakelijk staan bij de kritiek die rond het 
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7de congres van de Camintern in 1935 geleverd was. Bovendien had deze 

zelfkritiek eerder de vorm van losse opmerkingen over evidente mislukkin

gen dan van een analysevan detotalecommunistischevakbewegingspoli

tiek tussen beide wereldoorlogen. 

De scheuring van de vakbeweging 

De hoofdreferenten Grant Adibekow (Moskou) en Aleksander Kochanski 
(Warschau) verdedigden de scheuring van het lVV en het ontstaan van de 

RVI als een historische noodzakelijkheid. Volgens Frank Deppe (Marburg) 

was de RVI het resultaat van de ervaringen der massa's vóór, tijdens en na 

de Eerste Wereldoorlog. 

Nu had hetlVVzich inderdaad gecompromiteerd door haar medewerking 

aan de 'Godsvrede-politiek', waarmee de sociaal-democratische partijen 

hun nationale regeringen in de oorlogsvoering steunden. 

Bovendien plaatsten de Oktober-revolutie en de Duitse revolutie aan het 

einde van de Eerste Wereldoorlog de wereldrevolutie-oftenminste de re

volutie in enkele Europese landen -op de dagorder. Hetwas dus begrijpe

lijk, dat de keuze tussen de Internationale van Amsterdam of Moskou in het 

begin van de twintiger jaren in de vakbeweging werd opgevat als de keuze 

tussen de reformistische weg of de proletarische revolutie. Janos Jemnitz 

(Boedapest) maakte daarom, mijns inziens terecht, de beoordeling van de 

oprichting der RVI afhankelijk van de vraag: Was er nu wel een revolutionai

re situatie in Europa? Het stellen van rigoureuze politieke eisen- n.l. niet 

minder dan de eis om de proletarische revolutie te organiseren- had de 

splitsing in de vakbeweging veroorzaakt. Juist dat radicalisme was volgens 

Marcel Oavid(Parijs) de reden waarom de Socialistische Arbeiders Interna

tionale (SAI) en hetlVVveel sympathie onder de arbeiders hadden behou

den en de communisten in de minderheid waren gebleven. 

Eenheidsstreven in de twintiger jaren 

In het begin van de twintiger jaren viel reeds niet meer te ontkennen dat het 

lVVdeovergrote meerderheid van de georganiseerde arbeidersklasse bui

ten de Sowjet-Unie omvatte, uit dit inzicht volgde in 1922 het eerste van een 

reeks eenheidsvoorstellen vanuit Moskou. Volgens de communistische 

theoreticus Monty Johnstone (Londen) lag de verantwoordelijkheid voor 

het niet tot stand komen van deze eenheid aan beide zijden. 

Het eenheidsstreven bleef niet uitsluitend een aangelegenheid van de top

pen der lntenationalen. Johnstone wees bijvoorbeeld op de bijzondere rol 

van de shopstewards, die- gekozen in de bedrijven- in de Britse vakbe

weging een officiële plaats innamen. Door toedoen van de shopstewards 

kwam, ondanks de reformistische leiding, het Engels-Russischevakbonds-
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comité tot stand, dat zich de eenheid in de internationale vakbeweging ten 

doel had gesteld. Deze poging was in 1927 definitiefgestrand. De gevoelige 
nederlaag van de algemene staking in Groot-Brittannië in 1926 veroorzaak

te een zwenking naar rechts in de Engelse vakbeweging en een zwenking 

naar links in de vakbeweging van de Sowjet-Unie en daarmee in de RVI. De 

laatsten maakten de Engelse vakbondsleiders uit voor verraders en men 

gaf de Engelse vakbondsleiders zo de gelegenheid om desamenwerking te 

verbreken. 

De rode vakbewegingsoppositie 

De RVI had vanaf haar ontstaan een dubbel karakter; enerzijds was zij het or

ganisatorisch verband van oppositiegroepen in het lVV, anderzijds was ze 

de internationale centrale van zelfstandige revolutionaire vakverenigin

gen. Willy Buschak (Bochum) zag in het 4de congres van de RVI, in 1928, dè 

feitelijke ommekeer in de houding tegenover het lVV. Daarna gingen de 

communisten over tot de vorming van nieuwe organisaties die de refor

mistische organisaties uit de bedrijfsraden trachtten te dringen. Deze orga

nisaties, vanaf 1929 Rode Vakbewegingsoppositie (RVO) genoemd, leid

den tot het dieptepunt in de relatie tussen sociaal-democraten en commu

nisten. 

Wolfgang Abendroth (Frankfurt) vroeg zich af of de ultra-linkse wending in 

de internationale communistische beweging niet het eerst in de RVI was 

doorgevoerd na een reeks nederlagen, van de grote spoorwegstaking in 

Indonesië in 1920, via de algemene staking in Shanghai in 1925, tot de bo

vengenoemde algemene staking in Groot-Brittannië. 

Al hebben deze gebeurtenissen ongetwijfeld een voedingsbodem gescha

pen voor de RVO-politiek, de wijziging in de Camintern-politiek echter was 

toch in de eerste plaats gebaseerd op de 'Derde periode' van de wereldre

volutie die men verwachtte als gevolg van de economische crisis. Daarom 

bestreed men de sociaal-democratische leiders-deverraders van de Rus

sische en Duitse revoluties- als 'sociaal-fascisten', als de grootste vijan

den van de arbeidersklasse. 

Deppe noemde de RVO een verschijnsel van overpolitisering, zijns inziens 

begrijpelijk vanwege de verwachting van een naderende burgeroorlog die 

de autonomie van de vakbeweging reduceerde. De grens tussen revoluti

onairen en reformisten diende ook in de vakbeweging scherp te worden 

getrokken. 

De gevolgen waren rampzalig voor de posities van communisten in de vak

beweging. Niemand bleek er dan ook behoefteaan te hebben om Buschaks 

stelling: 'Resultaat van de RVO-lijn was nietalleen de volledigevernietiging 

van de communistische vakbewogingsoppositie, de discreditering van in

terne vakbewegingsoppositie überhaupt, maar de verzwakking en split-
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sing van de Duitse arbeidersbeweging' aan te vechten. De RVO-politiek had 

voor Duitsland een dramatische uitwerking, Buschaks stelling heeft 
evenwel een internationale geldigheid. 

De volksfrontpolitiek 1934-1939 

Wat de volksfrontperiode betreft concentreerde de discussie zich op het 
hernieuwde eenheidsstreven. 

Kiri/I Schirinja (Moskou) bracht nogmaals de communistischezelfkritiek op 

het 7de congres van de Camintern naar voren, waarKuusinen zich tegen de 

'ontmaskering van het reformisme' in de vakbeweging keerde, terwillevan 

de eenheid tegen het fascisme. Een markante uiting van dit eenheidsstre

ven waren de onderhandelingen over de aansluiting van de Sowjet-vakbe

weging bij het lVV. Ook hier spitste het debat zich toe op de schuldvraag 

met betrekking tot het mislukken van de onderhandelingen en ook daar

over was in dit Linzer gezelschap vanzelfsprekend geen overeenstemming 

mogelijk. Zo roemde de generaal-secretaris van de Oostenrijkse vakbewe

ging Alfred Ströer(Wenen) in zijn referaat het eenheidsstreven van het lVV, 

hetgeen Jemnitz de opmerking ontlokte 'The girl is too pretty', want juist 

hierin vertoonde het gezichtvan het lVVminderfraaie trekjes. Al blijft staan 

dat het lVV in de Sowjet-vakbeweging geen echte vakbeweging, maar 

slechts een staatsapparaat onder toezicht van de regering kon zien. 

Deze onderhandelingen vormden het sluitstuk van de eenheidspogingen 

vóór de Tweede Wereldoorlog- in totaal waren erdoor de RVI20voorstel

len gedaan aan het lVV-en ook deze onderhandelingen leidden tot niets. 

In 1937 was de RVI reeds opgeheven, met deze concessie aan het lVV hoop

te men de mogelijkheden voor een grotere eenheid tegen het fascisme te 
verbeteren. 

Beoordeling van de RVI 

Er was geen sprake van een expliciete beoordeling van het lVV. Weliswaar 

kwamen ook de activiteiten van het lW aan de orde, onder meer in het ka

der van de Volkenbond en ten aanzien van de Internationale Beroeps Secre

tariaten, onbesproken bleef de betrekking van het lVVtot de 'Grote Politiek', 

evenals een analyse van het lVVals factor in maatschappelijke verande
ringsprocessen. 

De beoordeling van de RVI vond op twee niveau's plaats. Op het eerste ni

veau ging het over de vraag: Was het bestaan van de RVI gerechtvaardigd? 

Op het tweede niveau over de vraag naar de kwaliteitvan het eenheidsstre
ven. 

Johnstone vroeg zich af of de oprichting van de RVI wel in het belang van de 

arbeidsklasse was geweest; de RVI volgde NIET noodzakelijkerwijs uit de 
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oprichting van de Communistische Internationale, maar had eerder te ma

ken met de te hoog gespannen revolutieverwachtingen. Scherpe kritiek 

kwam uit Joegoslavië; France Klopcic (Ljubljana) vond het referaat van 

Adibekow en Kochanski onvoldoende kritisch ten opzichte van de RVI. De 

geschillen en wederzijdse bestrijding in de arbeidersbeweging noemde hij 

een tragedie. De verdeeldheid in de vakbeweging was naar zijn mening on

nodig en in strijd met de principes van het Leninisme, zoals neergelegd in 

'De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme', waar Lenin 

over de noodzaak van werken in reactionaire vakbonden sprak. 
Dit is zekereen interessante kritiek, maarhoe Lenin dan, tegen zijn eigen op

vatting in, de oprichting van de RVI kon goedkeuren legde Klopcicniet uit. 
Het ontbreken van een analysevan de mislukte eenheidsvoorstellen zag hij 

als de belangrijkste zwakte van het referaat van Adibekow en Kochanski. 

Dat laatste was in feite ook de kritiek van Heinz Renner (Wenen), die er aan 

herinnerde dat de RVI de bestrijding van het lVV in haar statuten had staan. 

Hoe moest het lVV nu de communistische eenheidsvoorstellen beoorde

len? 

Het verschil in opvatting over de na te streven eenheid moet eveneens gro

te moeilijkheden hebben opgeleverd: De eenheid die de RVI voorstond was 

het eenheidsfront, terwijl hetlVVslechts dacht aan eenheid in de vakbewe

ging. Men kwam er nooit aan toe om deze verschillende opvattingen over 

eenheid uit te discussiëren. 

Josef Kowalski (Warschau) trachtte in de posities die in de leiding van het 

lVVwerden ingenomen onderscheid aan te brengen. Mèt de meeste com

munistische historici, die aan hetdebat deelnamen, was hij van mening dat 

de leiding van hetlVVhet standpuntvan de klassenstrijd inderdaad groten

deels had verlaten, maar er waren ook anderen die een strijdbare eenheid 

nastreefden, zoals Edo Fimmen, de secretaris van de Internationale Tran

sport Federatie, mensen die dichter bij de arbeiders stonden. Niettemin 

overheersten in de lVV-leiding degenen, die in de RVI slechts een concur

rent konden zien. 

Maar ook van communistische zijde werden niet geringe belemmeringen 

voor de eenheid opgeworpen. Jemnitz wees nog eens op de processen in 

de Sowjet-Unie, die als een loden last op de onderhandelingen rustten. 

(Daarenboven hadden Russische emigrees een aanzienlijke invloed op de 

leiding van het lVV.) Kowalski hekelde het feit dat de communisten binnen 

de vakbeweging de leidende rol voor de partij opeisten, dat zij zich schuldig 

maakten aan een mechanische overbrenging van de organisatieprincipes 

van de partij op de vakbeweging. Deze sektarische benadering en instru

mentalisering van de revolutionairevakbeweging leiddevolgens Kowalski 

tot bureaucratische deformaties. 

In het licht van de jongste gebeurtenissen in Polen kreeg deze kritiek van 

een Poolse professor wel bijzonder actuele dimensies. 
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Totslot 

In dit verslag is de nadruk gelegd op de kritiek en niet op de lofzang. De RVI 

heeft op materieel gebied voor de arbeidersklasse resultaten geboekt. Zij 

heeft bijvoorbeeld in tegenstelling tot hetlVVgetracht door de organisatie 

van werklozen dezen weerbaar te maken tegen het fascisme. (In Nederland 

speelden de werklozen een belangrijke rol in de Februari-staking). Deze ele

menten kwamen vooral in de schriftelijke referaten aan bod, in het monde

linge debat beperkte bijna iedereen zich tot de hoofdzaken van de weten

schappelijke en politieke discussie zoals deze reeds tientallen jaren wordt 

gevoerd en daarin staat de kritiek voorop. 

In verschillende bijdragen benadrukte men de samenhang tussen RVI en 

Camintern enerzijds en het lVVende SAI anderzijds; om de eenheid in de 

vakbeweging te kunnen bereiken hadden de Camintern en SAI dichter tot 

elkaar moeten komen. 

Men kan zich afvragen of het zinvol is om te debatteren over de geschiede

nis van de arbeidersbeweging in termen van 'schuld en boete'. Inderdaad 

lijkt zulks weinig bij te dragen aan de tegenwoordigediscussies in de vakbe

weging. De verdienste van de discussies in Linz ligt veeleer in het doorbre

ken van praktijken waarin de geschiedschrijving een overwegend legitime

rende functie heeftvoorde politiekvan de arbeidersbeweging, waarbinnen 

men zich verschanst achter scheidslijnen die met de Oktober-revolutie ge

trokken zijn. Naar mijn mening moet de geschiedschrijving van de arbei

dersbeweging betrokken worden bij het strategiedebat van links, op dit 

moment speelt het 'historisch bedrijf nog een te geringe rol in dit debat. 

Voor een werkelijke discussie over de ontwikkeling naar het socialisme in 

de kapitalistische landen, zoals ook voor hetstimuleren van een democrati

sche meningsvorming in de socialistische landen, kan historisch onder

zoek en een eerlijke uitwisseling van onderzoeksresultaten node gemist 

worden. 

1. Alle referaten en discussies van de ITH worden bij Europaverlag gepubliceerd met een 
vertraging van ongeveer twee jaar. 
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