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als we de kalender van de Maya’s mo-
gen geloven, is 2012 een cruciaal jaar in 
de wereldgeschiedenis. Het is het einde 
van een grote cyclus. sommige doem-
denkers interpreteren dat als het einde 
van de wereld. dat zou zeer zonde zijn. 
onze aarde is prachtig en met de huidi-
ge technologieën bestaat er het poten-
tieel om haar voor de gehele mensheid 
een paradijs te maken.

Velen maken zich zorgen over de groei-
ende wereldbevolking en vrezen een 
toekomst met een barbaarse strijd om 
grondstoffen, toenemende vervuiling en 
belasting van de aarde. Sommigen gaan 
zelfs zo ver om te stellen dat economische 
groei maar helemaal gestopt moet worden. 
Hoewel wij begrip kunnen opbrengen voor 
dat idee, zijn we het daarmee fundamen-
teel oneens. Het zijn niet de economische 
groei en de bevolkingsgroei op zichzelf die 
het grote probleem zijn. Het probleem zit 
in de maatschappelijke verhoudingen, be-
ter gezegd, in ons kapitalistische systeem. 
Onder het kapitalisme bepaalt een kleine 
groep extreem rijken waar en hoe er ge-
produceerd gaat worden. In de huidige we-
reld betekent dat dat grote multinationale 
ondernemingen het lot van een groot deel 
van de mensheid beheersen. Het is hun 
spilzucht en constante zoektocht naar het 
zo goedkoop mogelijk produceren dat er-
toe leidt dat er ondergeïnvesteerd wordt 
in verduurzaming en verbetering van de 

2012: het einde of een omwenteling?
leefcondities van een groot deel van de 
wereldbevolking. De kapitalistische klasse 
heeft tegelijkertijd minstens 21 biljoen dol-
lar aan waarde in belastingparadijzen ge-
stopt. Dat geld zou gebruikt kunnen worden 
om zo’n beetje alle grote problemen in de 
wereld op te lossen, maar is hun ‘privébe-
zit’ en ligt daarom als bevroren waarde op 
plekken als de Kaaimaneilanden. Dit ‘pri-
vébezit’ is echter waarde gecreëerd door 
de arbeidende massa’s over de gehele we-
reld, die er niets van terugzien. Dit is het 
ultieme bewijs van wat mij marxisten altijd 
stellen, namelijk dat het privébezit van de 
productiemiddelen een gigantische rem op 
de ontwikkeling van de mensheid is.

Het jaar 2012 kan volgens andere interpre-
taties van de Maya-kalender ook gezien 
worden als een grote omwenteling: het 
einde van een oude cyclus en het begin 
van een nieuwe. Deze interpretatie is veel 
optimistischer en kan meer op onze steun 
rekenen. Niet dat wij astrologie aanhan-
gen; marxisten zijn dialectisch materialis-
ten en proberen alles te verklaren vanuit 
de materiële wereld. Maar wij delen, on-
danks alle ellende in de wereld, een hoop 
in een betere toekomst. We geloven erin 
dat de werkende klasse van de gehele 
wereld in beweging zal komen, en zal in-
zien dat er een fundamentele verandering 
van de maatschappij nodig is. Sterker nog, 
wij zien vandaag de dag al veranderingen 
plaatsvinden. Er is een pre-revolutionaire 

situatie in Griekenland, waar de linkse SY-
RIZA de tweede partij is geworden. Er zijn 
massademonstraties geweest in Spanje 
en Portugal. Leraren in Chicago zetten 
zich in tegen draconische onderwijsbe-
zuinigingen. Tegelijkertijd is in Venezuela 
president Hugo Chávez herkozen, wat een 
voortzetting is van de progressieve golf die 
Latijns-Amerika heeft overspoeld. Er zijn 
echter ook verschillen tussen de verschil-
lende landen in de wereld. In Nederland is 
de situatie relatief veel beter dan in Spanje, 
en is het vertrouwen in het kapitalistische 
systeem nog veel hoger. Toch blijkt uit de 
hoge peilingen voor de SP gedurende de 
eerste helft van de verkiezingscampagne, 
dat er ook in Nederland potentieel is voor 
verandering.

Het jaar 2012 als begin van een wereld-
wijde omwenteling, daar staan wij voor. 
Dat is geen utopie. De productiemiddelen 
zijn vandaag de dag zo ver ontwikkeld, dat 
als we deze in gemeenschappelijke han-
den brengen, onder arbeiderscontrole en 
–zelfbestuur, we het potentieel hebben om 
voor eens en altijd een einde te maken aan 
de armoede, honger en werkloosheid die 
de mensheid plaagt. Door democratische 
planning zal er echte duurzaamheid bereikt 
worden en zal de mensheid in een nieuwe 
bloeiperiode van beschaving terecht ko-
men.

Zowi Milanovi, 11/10/2012

Een uniek boek over de relatie tussen 
marxistischE filosofiE en 

modErnE wEtEnschap
De moderne wetenschap vertoont interes-
sante parallellen met de filosofie van het 
marxisme. Wetenschappers begrijpen de 
werkelijkheid steeds vaker als een dialec-
tische wisselwerking waarbij periodes van 
stabiliteit onderbroken worden door discon-
tinuïteiten en revolutionaire sprongen.

De rede in opstand volgt het revolutionaire 
wereldbeeld in de moderne wetenschap 
door verschillende disciplines heen, waar-
onder de biologie, de natuurkunde, de ge-

ologie en de menswetenschappen. Onder-
weg staan de auteurs stil bij het mysticisme 
in de theoretische natuurkunde en bij de 
wetenschappelijke theorieën die worden 
aangevoerd om de bestaande kapitalisti-
sche orde te legitimeren, zoals het idee dat 
egoïsme onvermijdelijk zou zijn en crimi-
naliteit genetisch bepaald zou zijn. Steeds 
meer wetenschappers plaatsen echter 
vraagtekens bij de oude opvattingen. Zo 
komt de wetenschap stilaan zelf op een 
kruispunt te staan.
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Tijdens elke aanloop naar verkiezingen kijkt elke deelnemende politieke partij vol span-
ning uit naar de resultaten van de berekeningen van het CPB. Partijen beloven van alles 
in hun verkiezingsprogramma’s, maar wat kosten deze voorstellen en leveren ze nog wat 
op? Vervolgens worden deze resultaten in de vele verkiezingsdebatten gebruikt om de 
eigen standpunten sterker te maken en die van de tegenstander te verzwakken. Maar hoe 
betrouwbaar is het CPB zélf eigenlijk?

Het cPB als 
onafhankelijke scheidsrechter?

Na aanleiding van de meest recente door-
berekeningen van het CPB ontstond er 
een rel rond het gewijzigde standpunt van 
de SP over de pensioenleeftijd. De partij 
schrijft in haar verkiezingsprogramma dat 
de pensioenleeftijd tot 2020 in ieder geval 
op 65 jaar blijft. Maar aan de voorstellen die 
de partij heeft ingediend bij het CPB, wordt 
nadrukkelijk de mogelijkheid open gelaten 
dat de pensioenleeftijd al vanaf 2025 stijgt 
naar 67 jaar. Vanwaar deze draai? Dit lijkt 
vooral te maken te hebben met wat het 
CPB zélf vindt wat er moet gebeuren met 
de pensioenleeftijd.

De door de SP voorgestelde maatregel 
levert volgens het CPB namelijk 1,25 mil-
jard euro op. Een bijna onweerstaanbaar 
bedrag voor elke politieke partij die econo-
misch verantwoord over wil komen op de 
kiezer. SP-leider Emile Roemer noemt de 
verhoging “een noodgreep, omdat het CPB 
andere bezuinigingen afwees“. Het venijn 
zit hem wat mij betreft in de tweede deel 
van deze zin. Het CPB wijst dus verschil-
lende bezuinigingen af. Het bureau weigert 
dit te berekenen.

De SP is niet de enige partij die beperkt 
werd in haar mogelijkheden door het CPB. 
Ook het Democratisch Politiek Keerpunt 
(DPK) van Hero Brinkman had hier last 
van. Bij de presentatie zei Brinkman het er 
niet mee eens te zijn dat bepaalde bezuini-
gingen niet werden geaccepteerd door het 
CPB, omdat dit niet mag van het ministe-
rie van Financiën.* Tot zover de schijnbare 
onafhankelijkheid van het CPB. Het bureau 
mag dus enkel doorrekenen wat het minis-
terie van Financiën toe staat. Kortom, dit 
komt er op neer dat enkel voorstellen die 
binnen de (neo)liberale ideologie van het 
ministerie van Financiën vallen, doorbere-
kend worden.

Maar waar er voor sommige partijen obsta-
kels zijn, ontstaan voor andere partijen mo-
gelijkheden. Geen enkele partij die zich be-
ter voelt in het (neo)liberale sfeertje dat er 
hangt op het ministerie van Financiën dan 
de VVD. En daar hebben zij in het verleden 
slim gebruik van gemaakt. In het boek Het 
Slagveld van Bert Bukman (2011) is het 
volgende te lezen (p. 52):

Je doet het goed bij de kiezer als je je weet 
te profileren als banenkampioen, en dat 
kun je weer bereiken dankzij het Centraal 
Planbureau. Hoe? Door precies te we-
ten hoe de rekenmodellen van het CPB 
werken, en door vervolgens aan de juiste 
knoppen te draaien.

Het beeld dat nu ontstaat van het CPB is 
niet dat van een onafhankelijke scheids-
rechter die objectief vaststelt wat er deugd 
aan een verkiezingsprogramma en wat 
niet. Het is een economisch onderzoeks-
bureau dat bepaalde voorstellen aan de 
meetlat van het neoliberalisme legt en op 
basis van het resultaat van deze vergelij-
king uitspraken doet op een manier die 
onafhankelijkheid lijkt uit te stralen. Dit is 
erg misleidend en het zal het CPB sieren 
openheid te geven over de rekenmodellen 
en meer ruimte te geven aan out of the box 
voorstellen. Alleen dan kan er echt waarde 
worden gehecht aan de doorberekeningen 
van het CPB.

* Overigens sprak Brinkman in dit kader 
over het “Communistisch Planbureau” in 
plaats van het Centraal Planbureau. Ik heb 
werkelijk geen flauw idee wat hij hiermee 
wilde aangeven.

thomas roode, 04/09/2012

De crisis van het EuropeseKapitalisme
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de verkiezingen zijn achter de rug. de strijd tussen de vele partijen is uiteindelijk 
uitgemond in een tweestrijd tussen de VVd en de Pvda, waar de Pvda de rol van 
grote linkse partij van de sP heeft overgenomen. na deze strijd kwam de verzoening, 
waarbij samsom heeft besloten zich als juniorpartner bij rutte aan te sluiten.

stellen dat het enkel hierdoor verklaard kan 
worden. Sinds de val van het vorige kabinet 
stond de SP hoog in de peilingen. Dit duidt 
erop dat veel mensen in Nederland een 
sociaal alternatief zochten voor het rechtse 
beleid van het kabinet Rutte. Naast keihard 
aangevallen te worden, kon Roemer zich 
niet goed verdedigen. Hij faalde garanties 
te geven dat er niet meer punten zouden 
sneuvelden, zoals het standpunt dat de 
AOW-leeftijd 65 moest blijven al eerder ge-
sneuveld was. Ook was hij onduidelijk over 
zijn uitspraak dat Nederland geen boete 
zou betalen aan de EU als er niet aan de 
3%-norm voldaan zou zijn.

Door de reformistische aard van het SP-
programma en de onzekerheid die erbij 
komt, zijn veel potentiële SP-stemmers 
overgestapt naar de PvdA, de traditionele 
reformistische partij met veel meer be-
stuurservaring. De SP is tot teleurstelling 
van haar actieve leden na een lange cam-
pagne op 15 zetels blijven steken. Interes-
sant hierbij is dat Diederik Samsom de SP 
amper heeft aangevallen, maar zijn partij 
als een realistische versie van de SP heeft 
neergezet. Dit is enkel mogelijk geworden 
doordat de partij (in woorden) naar links is 
opgeschoven en doordat ze niet heeft deel-
genomen aan het impopulaire Kunduz-ak-
koord.

De VVD heeft haar grootste overwinning 
ooit gehaald. Ze heeft hierbij veel zetels 
van de andere rechtse partijen weten over 
te nemen. Het CDA was traditioneel de sta-
biele ‘middenpartij’ waar het Nederlandse 
kapitalisme op steunde. De rol van grootste 
burgerlijke partij heeft ze nu verloren aan 
de VVD. Het is geen toeval dat dat gebeurt 
in tijden van economische crisis. De VVD is 
de partij van de harde soberheid, de recht-
se ‘uitweg’ uit de crisis. Naast het CDA 
heeft ook de PVV een nederlaag geleden. 
Het opportunisme van de PVV, waar ze het 
vorige kabinet liet klappen en zichzelf neer-
zette als de redding van Nederland die de 
ouderen zou gaan beschermen tegen de 
dictatuur van de EU, heeft slecht uitgepakt. 
Veel Nederlanders hebben genoeg van de 
‘steunpakketten’ aan de banken die hun 
schulden in Griekenland en Spanje gepar-
keerd hebben, maar weten dat uit de euro 
en de EU stappen echt geen oplossing is 
voor hun problemen.

Deze verkiezingen zijn anderzijds geken-
merkt door een enorme comeback van de 
Partij van de Arbeid. Hierbij heeft Diederik 
Samsom een enorm aantal stemmen te-
ruggewonnen dat eerst naar Emile Roemer 
van de SP leek te gaan. Uiteraard heeft het 
mediaoptreden van de twee heren daartoe 
bijgedragen, maar het is te simpel om te 

Het Kunduz-akkoord heeft er wel voor ge-
zorgd dat Groenlinks flinke klappen heeft 
gehad. De partij is teruggeworpen van 10 
naar 3 zetels. We zullen zien waar het 
intern beraad van de partij toe zal leiden. 
Duidelijk is dat het beeld naar buiten toe is 
geëvolueerd van een diverse linkse partij 
tot een groen-liberale partij met veel na-
druk op ‘verantwoordelijkheid’.

na dE VErkIEZInGEn

Nadat de VVD en PvdA de grootste partijen 
waren geworden, werd meteen de strijdbijl 
begraven. De PvdA, in naam van verant-
woordelijkheid en nationale eenheid, ging 
meteen de formatiegesprekken aan met de 
VVD. Het linkse imago van Samsom had 
tot veel stemmen geleid, maar na de ver-
kiezingen blijkt daar weinig van over.

Het tweede kabinet Rutte zal een voort-
zetting zijn van het eerste. Er zullen uiter-
aard wel wat cosmetische verschillen zijn 
met het eerste kabinet. Voor Rutte is dat 
uiteindelijk secundair. Zijn doel is een be-
zuinigingsbeleid in te zetten, en dat kan het 
beste met een zo stabiel mogelijk kabinet. 
Hoewel de door studenten gehate lang-
studeerboete wordt afgeschaft, wordt de 
basisbeurs afgeschaft en vervangen door 
een leenstelsel. Dit is een maatregel die 
vooral studenten uit de lagere inkomens-
klassen treft. Daarnaast zijn er meer bezui-
nigingsmaatregelen in petto. De AOW-leef-
tijd wordt sneller verhoogd, de belasting op 
verzekeringen gaat omhoog en de premies 
en eigen bijdragen in de zorg zullen verder 
stijgen. Daarnaast zijn dit slechts plannen 
van een deelakkoord. Er kunnen nog veel 
meer bezuinigingsplannen bij komen, voor-
al in deze tijden van economische onze-
kerheid. Hans Stegeman, hoofd nationaal 
onderzoek van de Rabobank, verwacht 10 
jaar stilstand van de Nederlandse econo-
mie. De bezuinigingen zullen dus niet iets 
tijdelijks zijn, maar een permanente eigen-
schap van het komende tijdperk.

Tijd dus voor een alternatief! De verant-
woordelijkheid hiervoor ligt bij de vakbon-
den, de studentenbonden, de SP en de 
linkse krachten binnen de PvdA en Groen-
links. Het is zaak om niet af te wachten, 
maar te mobiliseren tegen de bezuinigin-
gen en met een socialistisch alternatief te 
komen. Dit is waar Vonk voor staat!

Jordan smits, 10/2012
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Het idee van een pensioen is simpel. Tij-
dens uw werkzame leven leggen u en uw 
werkgever geld opzij voor een zorgeloze 
oude dag. Als u dan de leeftijd van 65/67 
jaar bereikt, dan laat u dit geld in maan-
delijkse bedragen uitkeren, zodat u in de 
laatste fase van uw leven kan genieten en 
leuke dingen kan ondernemen. 

Voordat het zover is, laat u het geld behe-
ren door een pensioenfonds. Je zou ver-
wachten dat zij verantwoordelijk om gaan 
met andermans geld en geen onnodige 
risico’s nemen. Toch? Nou niet dus. Eind 
jaren ‘80 zitten de pensioenfondsen op een 
berg met geld. Dit vormt voor veel bestuur-
ders een te grote verleiding. Zij besluiten 
vele miljarden euro’s terug te storten naar 
de werkgevers die bij hebben gedragen 
aan deze grote hoeveelheid geld en tegelij-
kertijd de pensioenpremies te verlagen, zo-
dat mensen en bedrijven minder geld kwijt 
zijn aan het opbouwen van het pensioen. 
Door deze twee ontwikkelingen worden de 
pensioenfondsen steeds verder uitgehold.
 
De vraag is nu hoe hoog de dekkingsgraad 
was geweest als de pensioenpremies niet 
waren verlaagd. Het tv-programma Zembla 
zocht het uit voor hun aflevering van 5 fe-
bruari 2011, getiteld ‘Het verdwenen pensi-
oengeld’: “De dekkingsgraad is het bedrag 
dat de pensioenfondsen in kas hebben in 
vergelijking met het totaal dat ze aan pen-
sioenen moeten uitkeren. In 1989 was de 
dekkingsgraad 200 procent. Deze daalde 
naar 104 procent eind 2010. Als alle premies 
normaal betaald waren, dan was de dek-
kingsgraad nu 240 procent geweest. Meer 
dan genoeg om de gestegen levensver-
wachting, inflatie en financiële tegenvallers 
op te vangen.” De dalende dekkingsgraad 
door lagere premies en terugstortingen is 

tijdens de economisch voortvarende jaren 
‘90 geen enkel probleem. De beleggin-
gen van de pensioenfondsen hebben een 
dermate hoog rendement dat de lagere 
premies en terugstortingen gedekt wor-
den. Anno 2010 wordt 61% van het geld 
van pensioenfondsen belegd in aandelen. 
In tijden van economische voorspoed is 
dit geen probleem, maar in de 21e eeuw 
komt hier een einde aan. De beurs crasht 
herhaaldelijk en de pensioenfondsen zien 
hun geld verdampen. “De pensioenfond-
sen verliezen veel geld. Gezamenlijk ruim 
162 miljard euro. De dekkingsgraad keldert 
van 200 procent in 1989 naar 95 procent in 
2008,” aldus Zembla.
 
De verliezen door beurscrashes worden 
verergerd door het gebrek aan kennis over 
beleggingen in de top van de pensioen-
fondsen. Stelselmatig presteren pensioen-
fondsen slechter op de beurs dan andere 
beleggers op de Europese beurs. Zembla: 
“Bij elkaar opgeteld is er door de pensi-
oenfondsen onder het gemiddelde gepres-
teerd. Hierdoor is er 146 miljard euro verlo-
ren gegaan. Gedeeld door alle 7,5 miljoen 
pensioendeelnemers is iedereen dus bijna 
20.000 euro kwijt geraakt door slecht werk 
van de pensioenfondsen.” Welke maatre-
gelen worden genomen om de dekkings-
graad van de pensioenen te verbeteren? In 
2014 gaat er een nieuwe pensioenwet van 
kracht, dat onder anderen een nieuw pen-
sioencontract omvat. De Volkskrant schrijft: 
“Een van de grote veranderingen is dat de 
pensioenen in dat contract worden gekop-
peld aan het vermogen van het pensioen-
fonds. De hoogte van het uit te betalen 
bedrag wordt daardoor onzekerder.” Maar 
dat is nog niet alles! De minimum dekkings-
graad voor pensioenfondsen moet omhoog 
van 105% naar 110%. Dit houdt concreet 

in dat pensioenen bevroren worden, om 
pensioenfondsen de tijd te geven deze 
dekkingsgraad te bereiken. Gevolg: de 
koopkracht van gepensioneerden wordt uit-
gehold door inflatie. Deze maatregel dient 
enkel om het vermogen en de winsten van 
de pensioenfondsen (dus het kapitaal) te 
beschermen, ten koste van de gepensio-
neerden (dus de arbeiders).
 
Dit kan natuurlijk ook anders. We kunnen 
ervoor kiezen de toekomstige gepensio-
neerden veel meer inspraak te geven in 
wat er met hun geld gebeurd. Het is immers 
hun pensioen dat verlaagd wordt als het 
mis gaat met het pensioenfonds. In plaats 
van een top down organisatie, moet het 
pensioenfonds van onderaf bestuurd wor-
den door de deelnemers. Niet alleen kiezen 
zij de manieren waarop hun geld beheerd 
wordt, maar zij kiezen ook de mensen die 
dat geld voor hen gaat beheren. Verwacht 
mag worden dat de hoeveelheid risicovolle 
beleggingen teruggebracht zal worden 
tot een minimum. Pensioenfondsen zul-
len weer worden teruggebracht naar hun 
kerntaak: een zorgeloze oude dag verzor-
gen voor hun deelnemers. Echter, zolang 
de rest van de economie op kapitalistische 
wijze georganiseerd is, zal er nooit zeker-
heid bestaan rondom de pensioenen. En-
kel met het in gemeenschappelijke handen 
brengen van de grote multinationals en fi-
nanciële instellingen, kan de door ons allen 
geproduceerde waarde gebruikt worden 
om iedereen een pensioen te garanderen. 
De tegenstelling tussen AOW en pensioen-
fondsen kan worden opgeheven, terwijl de 
pensioenleeftijd geleidelijk verlaagd kan 
worden, ipv verhoogd.

 thomas roode, 28/09/2012
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de club van Elf, bestaande uit 10 grote nederlandse bedrijven + 1 econoom, heeft 
besloten dat het in deze onzekere tijden beter is om terug te keren naar het pol-
dermodel. Enkele vakbondsleiders reageerden positief. Is het oude poldermodel 
echter wel een alternatief?

De Club van Elf is geen onbeduidende 
praatclub. Deze bestaat namelijk uit de per-
soneelsdirecteuren van ABN Amro, Ahold, 
DSM, Philips, Unilever, KPN, Akzo Nobel, 
Tata Steel, NS, Shell en de econoom Jaap 
Paauwe.

Deze club heeft nu besloten dat een terug-
keer naar het poldermodel weer een optie 
is voor de Nederlandse werkgevers, aan-
gezien er nu veel onzekerheid is met het 
Kunduz-akkoord en de crisis in de Neder-
landse vakbonden. De Club van Elf ziet lie-
ver een terugkeer naar het overlegmodel, 
zodat er meer draagvlak is voor toekomstig 
bezuinigingsbeleid. Dit is niet gek, aan-
gezien de FNV zich al heeft uitgesproken 
tegen verschillende Kunduz-maatregelen, 
zoals het verhogen van de eigen risico in 
de zorg, het versoepelen van het ontslag-
recht en het belasten van de reisvergoe-
ding voor werknemers.

Het is duidelijk dat de werkgevers hier in-
spelen op de bijna natuurlijke tendens bij 
de vakbondsleiding tot staatsmanschap in 
tijden van crisis, een opstelling waarbij het 
zogenaamde ‘nationaal belang’ belangrijker 
is dan de belangen van de achterban. Aan-
gezien dit nationaal belang in een kapita-
listische economie gelijk is aan het belang 
van de kapitalisten (zoals de grootaandeel-
houders van de 10 genoemde bedrijven), 
is de tendens tot staatsmanschap in tijden 
van crisis een regelrechte verkwanseling 
van de belangen van de arbeidersklasse.

anGst En onZEkErHEId

Het poldermodel werd in 1982 ingezet met 
het akkoord van Wassenaar, wat een einde 

betekende aan het strijdbare vakbondsac-
tivisme van de jaren ’70. Vakbonden, werk-
geversorganisaties en de regering maakten 
nu elk jaar akkoorden met compromissen 
over maatregelen m.b.t. arbeidsomstandig-
heden en regeringsbeleid. 

Het poldermodel werd jarenlang geprezen, 
totdat het begin 21e eeuw verketterd werd 
als een obstakel voor de groei. De vak-
bonden zouden vernieuwing tegenhouden, 
‘China en India zouden ons inhalen’, etc. 
De nieuwe koers was om een keihard neo-
liberaal bezuinigingsprogramma in te zet-
ten. Dit stuitte echter op verzet van de vak-
beweging. Na jarenlang als ‘partner’ gezien 
te worden, werden ze nu opeens door het 
kabinet Balkenende II en de werkgevers-
organisaties weggezet als de vijand van 
vooruitgang en vernieuwing. De vakbonds-
leiding werd door de situatie gedwongen 
om het verzet te mobiliseren.Uiteindelijk 
wisten de bonden 300.000 mensen te mo-
biliseren in 2004.

Met de winst van de linkse partijen in 2006 
werd het duidelijk voor de werkgevers dat 
het harde confrontatiemodel ook z’n beper-
kingen had. Het grote offensief tegen de 
vakbeweging werd beëindigd. De regering 
en de werkgevers probeerden verworven 
rechten in een langzamer tempo terug te 
dringen. Er werd in bepaalde gevallen 
weer met de bonden overlegd, zoals met 
het pensioenakkoord uit 2011. Hoewel het 
pensioenakkoord zeer nadelig was voor 
de werknemers, heeft de Kunduz-coalitie 
het verworpen voor een nog nadeliger ak-
koord. Gezien de onvrede die er bestaat 
over dit soort maatregelen, is het voorstel 
van de Club van Elf tot een terugkeer naar 

het poldermodel niet vreemd.

GEVolGEn Van EEn 
nIEuw PoldErModEl

De Nederlandse economische situatie kan 
men niet los zien van de situatie in de rest 
van de Europese Unie. Toen het polder-
model in de jaren ’80 en ’90 functioneerde, 
gebeurde dat in een tijd van relatieve groei 
op wereldniveau. Deze groei was geba-
seerd op het laag houden van de lonen, 
het afbreken van sociale verworvenheden 
en het openbreken van nieuwe markten 
in de voormalige Sovjet-Unie en China. 
Aangezien het poldermodel op consensus 
gebaseerd is, waren deze omstandigheden 
nodig om het te laten functioneren.

De maatschappelijke en economische 
situatie in Europa is nu echter totaal ver-
schillend. In plaats van relatieve groei is er 
nu een zware economische crisis. De re-
geringen van de Europese landen voeren 
allemaal bezuinigingspakketten uit, niet 
wegens ideologische redenen, maar door 
de druk van de objectieve situatie. Als het 
poldermodel nieuw leven ingeblazen zou 
worden, zou het enkel betekenen dat de 
bezuinigingen met goedkeuring van de 
bonden geïmplementeerd zullen worden. 
Hoewel deze met het poldermodel moge-
lijk in een lager tempo doorgevoerd zullen 
worden, is dit afhankelijk van de staat van 
de Nederlandse economie en is dit dus he-
lemaal niet zeker. Wat wel zeker is, is dat 
de bonden worden geneutraliseerd.

Dit is theoretisch mogelijk door de positie 
van Nederland als relatief rijk en welvarend 
land binnen de EU. Echter, als de econo-
mie in een slechtere situatie terecht zou 
komen, zou dit nieuwe poldermodel weer 
bij het grof vuil gezet worden. Als men naar 
de situatie van de zuidelijke Europese lan-
den kijkt, ziet men dat de regeringen ge-
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Vonk is meer dan een tijdschrift. Het is 
de naam van een groep actieve socialis-
ten binnen de linkse partijen en de arbei-
dersbeweging met een duidelijke visie op 
maatschappijverandering. De marxistische 
analyse en methode gelden als onze lei-
draad voor een alternatief op de huidige 
asociale politiek. Daarbij baseren we ons 
op de behoeften van de meerderheid van 
de bevolking, niet de belangen van grote 
aandeelhouders, multinationals, de finan-
ciële wereld, het IMF enzovoort. Daarom 
gaan onze voorstellen dikwijls in tegen de 
stroom van ideeën die de media willen aan-
praten.

Ons alternatief is het socialisme, een nieu-
we maatschappijvorm waarbij de opbrengst 
van de economie via nationalisatie van de 
sleutelsectoren gebruikt kan worden voor 
allerhande sociale doeleinden. Vandaag 
wordt een groot deel van de economische 
opbrengst daarentegen aan de samenle-
ving onttrokken via privé-winsten van de 
grote aandeelhouders. In de huidige eco-
nomische (wan)orde heeft iemand die in 
loondienst werkt geen zeggenschap in het 
bedrijf. Wij willen dit ondemocratische sy-
steem vervangen door een systeem van 
werknemerscontrole en -management.

Het kapitalisme laat de maatschappij rege-
len door ‘specialisten’ en de rest wordt be-
handeld als een domme massa die hoog-
stens om de paar jaar eens mag stemmen 
en verder vooral dag in dag uit moet wer-
ken. Volgens ons zit er veel meer in de 
gewone mensen. Wij geloven dat de meer-
derheid van werkende mensen via zelfor-

ganisatie en zelfbeheer kan komen tot een 
rechtvaardige maatschappij. In het socia-
lisme zouden mensen de samenleving or-
ganiseren via raden in hun werkplaatsen, 
wijken, scholen enzovoort.

De huidige staat zal zich met alle mid-
delen hiertegen verzetten. De burgerlijke 
instanties zijn immers vervlochten met de 
belangen van het kapitaal. Zij spreken in 
naam van de hele bevolking maar houden 
veel meer rekening met de wensen van de 
superrijken dan met die van de doorsnee 
sterveling. Al sinds de slavenmaatschappij 
gebruikt de heersende klasse alle middelen 
die ze tot haar beschikking heeft om ons 
een rad voor de ogen te draaien. Ze willen 
ons laten geloven dat het huidige systeem 
- waarin zij stinkend rijk worden - normaal 
is en dat we niet naar een rechtvaardigere 
wereld moeten streven.

Nochtans kunnen we met de huidige tech-
nologische kennis en het gemiddelde op-
leidingsniveau een maatschappij bouwen 
waarin uitbuiting, milieuvervuiling, ver-
keersoverlast, werkloosheid, armoede, ra-
cisme en alle andere kwalen van het kapi-
talisme tot het verleden behoren. Wanneer 
we al de meerwaarde die elke dag aan 
onze arbeid wordt onttrokken, zouden kun-
nen herinvesteren in maatschappelijk nut-
tige projecten, dan zou de wereld er heel 
anders uit zien.

Tegenstanders van die socialistische visie 
blijven tegen wil en dank beweren dat de 
‘vrije’ markt het enige zaligmakende is. 
Zij sparen kracht noch moeite om steeds 

opnieuw het volgende artikel, boek, docto-
raatsthesis of welk ‘bewijs’ dan ook te le-
veren dat het marxisme onzin is. Keer op 
keer wordt het marxisme dood verklaard, 
al meer dan honderd jaar. Maar als het 
marxisme dood is, waarom er dan steeds 
opnieuw over praten? Omdat de ideeën 
van het marxisme meer actualiteitswaarde 
hebben dan ooit! Een blik op het journaal 
en de wereldwijde wanorde vertelt daar-
over genoeg.

Tegen de onophoudelijke stroom van een-
heidsdenken in ontstaat steeds weer die 
vonk die overslaat en die mensen aanzet 
om samen te breken met de ‘oude vormen 
en gedachten’. De zo wonderbaarlijke vrije 
markt verdoemt miljoenen mensen tot fy-
sieke en mentale ellende, zowel in het 
Westen als in de ex-koloniale wereld en de 
ex-stalinistische landen. Daardoor voelen 
mensen zich keer op keer gedwongen om 
hun lot in eigen handen te nemen. 

Om te slagen dient deze beweging van on-
deruit zich te wapenen met de lessen van 
het verleden. Het marxisme is eigenlijk dit 
collectieve geheugen van de werkende 
klasse. Met ons blad en onze website wil-
len wij die ideeën en methodes aan de 
wereld kenbaar maken. Wij doen dit over 
heel de wereld met de International Mar-
xist Tendency rond de website www.mar-
xist.com. Zoals Marx stelde: “De filosofen 
hebben de wereld tot nu toe op verschil-
lende manieren geïnterpreteerd, maar het 
komt erop aan hem te veranderen.” Wil je 
de wereld veranderen? Neem dan contact 
met ons op.

dwongen zoveel mogelijk bezuinigingen 
doorvoeren, terwijl de vakbeweging zich 
hard daartegen verzet. Hoewel het waar is 
dat de ‘cultuur’ van de zuidelijke Europese 
vakbonden anders is dan die in Nederland, 
moet men geen illusies hebben in dat de 
Nederlandse overlegcultuur  diep in ‘onze’ 
cultuur zit. Het zit voornamelijk in de cul-
tuur van de vakbondsbureaucratie en heeft 
ervoor gezorgd dat de syndicalisatiegraad 
de laatste 30 jaar met 20% gedaald is. 
Daarnaast moet men ook inzien dat er in 
Spanje sinds het begin van de crisis ook 
akkoorden over bezuinigingen zijn gesloten 
via overleg, welke niet verhinderd hebben 
dat de Spaanse regering met de verslech-
terde situatie verdere bezuinigingspakket-
ten doorgedrukt en zal doordrukken. Grie-
kenland en Spanje zijn onze toekomst. De 
werkgevers en overheid zullen het op een 
gegeven moment hard gaan spelen. Op 
dat moment kan het antwoord van de vak-
beweging ook alleen maar hard zijn.

In plaats van zich te gaan binden aan een 
nieuw poldermodel en illusies te hebben 
in de goedheid van de werkgevers, moe-
ten de bonden zich voorbereiden op grote 

sociale conflicten en gaan strijden tegen 
de maatregelen van het Kunduz-akkoord 
die ze terecht asociaal vinden. Daarnaast 
moeten de vakbonden niet verwachten dat 
de bezuinigingen iets tijdelijks zijn. De si-
tuatie is veranderd, de gouden tijden zijn 

over. Het is nu dan ook tijd om te strijden 
voor een andere maatschappij waarin 
vooruitgang wel weer mogelijk is, namelijk 
een socialistische maatschappij.

Jordan smits, 09/2012
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Pablo sanchez is activist van Izquierda unida. Hij organiseerde een 
solidariteitsbetoging met de spaanse revolte tegen de soberheid op 19 juli 
waar driehonderd mensen aan deelnamen in Brussel. we vroegen hem van 
waar die revolte komt. 

Vonk: Er komt blijkbaar geen einde 
aan de kapitalistische crisis in 
Spanje en het wordt steeds erger. De 
bevolking komt echter meer en meer 
in opstand. 

Ps: In Spanje zijn er op dit moment twee 
parallelle processen aan de gang. Ten 
eerste is er een groeiende radicalisering 
van de overgrote meerderheid van 
de mensen (werknemers, werklozen, 
gepensioneerden, studenten) als gevolg 
van de strenge bezuinigingsmaatregelen. 
Ten tweede geraken de grote partijen 
van het establishment steeds meer 
geïsoleerd van de meerderheid van 
de bevolking. De bevolking gelooft niet 
meer dat soberheid het enige mogelijke 
beleid is.

Spanje doet me vandaag veel denken 
aan wat er de vorige drie jaar in 
Griekenland heeft plaatsgevonden.

Eerst kwamen de socialisten van 
Zapatero aan de macht. Na een reeks 
progressieve maatregelen veranderden 
ze helemaal van beleid. Van de ene 
dag op de andere werd de arbeidsmarkt 
hervormd, de pensioenleeftijd werd 
verhoogd, en de lonen werden 
verlaagd. Als reactie hierop bezetten 

de ‘Indignados’ de pleinen. Sociale 
onvrede en woede overheersten. Bij de 
daaropvolgende verkiezingen won rechts 
(de Partido Popular) met de belofte niet 
te bezuinigingen, de gepensioneerden 
niet aan te vallen en de werkloosheid 
terug te dringen.

Het duurde slechts twee weken tot de 
PP haar ware gezicht liet zien. Er kwam 
opnieuw een beleid van nog zwaardere 
besnoeiingen dat de economie ineen 
deed storten en de werkloosheid verder 
deed stijgen.

Sindsdien zwol het protest aan: leraren, 

studenten, mijnwerkers, werklozen, 
jongeren, ambtenaren, artsen en 
(andere) arbeiders komen op straat.

Vonk: welke zijn de volgende stappen 
in de mobilisatie? komt er een 
algemene staking?

Ps: De hele maand augustus hebben 
we spontane betogingen en acties 
gezien. De volgende grote afspraak 
is op 15 september. Dan komen vier 
demonstraties met elk honderdduizenden 
mensen samen in Madrid. Ik denk dat 
de algemene staking onvermijdelijk is. 
Maar we moeten eerlijk zijn, een staking 
alleen gaat de aanvallen niet kunnen 
stoppen.

Er wordt het best gewerkt aan een 
actieplan en aan het samensmelten van 
de afzonderlijke strijdbewegingen in een 
algemene staking van 48 uur.

In het Baskenland hebben de 
nationalistische vakbonden al 
opgeroepen tot een algemene staking 
op 26 september. Misschien wordt dit de 
datum voor een algemene staking in het 
hele land.

Vonk: Hoe zit het met de steun van de 
PP onder de bevolking?

Ps: Een deel van de samenleving 
steunt de maatregelen van de PP. Maar 
de basis van de partij zelf begint af te 

Pablo Sanchez
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brokkelen.

Een recente opiniepeiling toonde 
aan dat 82 procent van de bevolking 
(waaronder 65 procent van de kiezers 
van de regerende rechtse PP) denkt dat 
ambtenaren gelijk hebben te protesteren 
tegen de loonsverlaging en het verlies 
van hun sociale rechten.

Een van de paradoxen is dat de PSOE 
geen garen kan spinnen uit het grote 
sociale protest. In feite voert de leiding 
van de PSOE een zeer terughoudende 
oppositie en wil ze het op een akkoord 
gooien met de PP, in naam van de 
nationale eenheid.

Volgens het Centrum voor Sociologisch 
Onderzoek zou de PP nu 36,6 procent 
van de stemmen halen, de PSOE 29,9 
procent, nauwelijks 1,2 punten hoger 
dan in november 2011. Izquierda Unida 
(Verenigd Links) wint  twee punten (van 
6,9 procent in november 2011 naar 8,6 
procent nu). Andere peilingen maken 
gewag van een steun van 12 procent!

Er is een duidelijke zoektocht naar 
een links alternatief. Hoe zie je dit?

IU doet het inderdaad goed in de 
peilingen, maar dit is onvoldoende. Dit 
heeft de partij te danken aan haar verzet 
tegen de soberheidsplannen, de eis 
om de banken te nationaliseren en een 
aantal campagnes. Toch is er een ernstig 
probleem met de politieke analyse van 
IU. In sommige regio’s zoals in Asturië 
en Andalusië neemt IU deel aan de 
gewestregering en ondersteunt de partij 
een aantal bezuinigingen!

Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van 
een organisatie die antikapitalistisch wil 
zijn en terecht zegt dat de werkende 

bevolking niet moet betalen voor de 
crisis. Het schoentje wringt ook wat 
het alternatief betreft. IU zou er beter 
aan doen duidelijk te stellen dat er 
geen oplossing mogelijk is binnen 
het kapitalisme en dat enkel een 
socialistische maatschappij grondige 
verandering kan brengen.

Ik geloof echt dat IU met een duidelijke 
afwijzing van het soberheidsbeleid van 
de PP en de PSOE voor een electorale 
verassing kan zorgen. De acties (van 
de burgemeester en IU-parlementslid 
Sanchez Gordillo) zijn hierbij een grote 
hulp.

Vonk: Inderdaad, de acties van 
‘voedselonteigening’ in supermarkten 
door de landarbeiders van de sat en 
Gordillo hebben een internationale 
impact gehad. de PP-regering lijkt 
de confrontatie te zoeken met de sat 
in naam van de verdediging van het 
privé-eigendom.

Ps: Sánchez Gordillo is nu een referentie 
voor de hele linkerzijde. Het idee om 
de rijken en de grote warenhuizen te 
onteigenen ten voordele van de meest 

behoeftige gezinnen toont twee dingen: 
1) dat er in Spanje een ongeloofl ijk 
hoog niveau van armoede is bereikt 
(de armoede bedraagt   21 procent in 
Andalusië en 39 procent in Extremadura) 
en 2) dat er alternatieven voorhanden 
zijn. De banken en de rijkdommen die er 
in zijn opgeslagen moeten doormiddel 
van nationalisatie gebruikt worden in 
het voordeel van de meerderheid van 
de bevolking. Dit debat is nu geopend 
dankzij de acties van Sánchez Gordillo 
en SAT.

In Spanje zien we hoe de bankiers, de 
kapitalisten en hun systeem, die de 
oorzaak zijn van de huidige ellende, 
vrijuit gaan. Een vakbondsleider die 
echter een aantal blikjes tonijn en 
sardines ‘onteigent’ om ze aan arme 
gezinnen te geven kan in de gevangenis 
belanden. Dit is de wereld op zijn kop.

In december houdt IU zijn Algemene 
Vergadering (vergelijkbaar met een 
nationaal congres). Dit zal een goed 
moment zijn om IU om te vormen 
tot een kracht die de bestaande 
krachtsverhoudingen kan doen 
kantelen.



een stukje theorie... 
over Keynesianisme en groei 
 

10

Bij linkse partijen heerst nu vaak het idee dat de economische crisis waarin wij 
ons bevinden, opgelost kan worden door een programma van stimuleringen. dit 
kunnen programma’s zijn van publieke werken om mensen aan het werk te krijgen, 
maar ook het verlagen van Btw en accijnzen om de consumptie te stimuleren. deze 
ideeën zijn uiteindelijk verbonden met de Britse econoom John Maynard keynes.

Sinds de crisis is begonnen in 2008, zijn de 
ideeën van Keynes onder het stof vandaan 
gehaald. Het idee dat de markt alles oplost, 
is in de ijskast is gezet. De ideeën van Key-
nes worden nu door reformisten gebruikt 
als oplossing om uit de crisis te komen zon-
der de fundamenten van het kapitalistische 
systeem aan te passen.

De meeste politieke partijen willen allemaal 
harde bezuinigingen op de overheidsuitga-
ven om het begrotingstekort terug te drin-
gen. Keynesiaanse critici die beweren dat 
men op deze manier de economie kapot-
bezuinigt, hebben gelijk. Bezuinigingen op 
sociale uitgaven leiden tot minder besteed-
baar inkomen en dus tot minder vraag. 
Daardoor verergert de crisis. Maar het om-
gekeerde is niet automatisch waar. Crises 
zijn niet simpel het gevolg van ‘ondercon-
sumptie’ en kunnen niet simpel door een 
stimuleringspakket opgelost worden.

HEt IdEE Van kEynEs

Keynes’ ideeën werden voor het eerst ge-
test tijdens de Grote Depressie in de VS 
in de jaren ’30, met de zogenaamde New 
Deal. Om de werkloosheid te bestrijden en 
zo de vraag te vergroten werden er grote 
infrastructurele projecten opgezet, zoals de 
bouw van de Hoover Dam. De crisis werd 
zo echter niet opgelost.

Het probleem met Keynes is dat hij niet 

kijkt naar waar het geld vandaan moet ko-
men. Als het geld uit belastingen van de 
arbeiders- en middenklasse moet komen, 
snijdt dat in hun besteedbare inkomen en 
wordt de totale vraag niet vergroot. Als het 
geld uit belastingen van bedrijven moet ko-
men, snijdt dat in hun winsten en nemen 
de investeringen af of dreigt er zelfs een 
kapitaalstaking.

Wat Keynes ook voorstelde was groeibe-
leid gebaseerd op financieringstekorten. Dit 
is nu echter niet van toepassing. Er zijn al 
enorme financieringstekorten door de crisis 
(want tijdens crises zijn de uitgaven altijd 
groter en de inkomsten kleiner) en door de 
miljarden euro’s die naar de banken zijn 
gesmeten om deze te redden. Het maken 
van meer financieringstekorten, zonder 
een toename van reële productie, leidt tot 
inflatie. Deze leidt op haar beurt weer tot 
prijsstijgingen en een daling van de vraag. 
Keynes’ theorie is dan ook geen oplossing 
voor de huidige crisis.

waar koMt GroEI Vandaan?

Iedereen wil groei, ook zij die voor harde 
bezuinigingen op sociale uitgaven zijn. 
Groei zorgt ervoor dat de taart groter wordt 
en dat er wat meer kruimels naar het volk 
gegooid kunnen worden. Het probleem is 
dan ook dat groei niet zomaar opgeroepen 
kan worden. Als dat mogelijk was, zouden 
er immers nooit recessies zijn!

De kapitalistische economie wordt gedre-
ven door investeringen in productie. Kapi-
talisten worden door concurrentie gedwon-
gen steeds meer in machines te investeren 
om zo de productiviteit te verhogen. Dit 
zorgt voor een continue verlaging van 
de productiekosten. De kapitalist die zijn 
kosten het laagst kan brengen kan zo het 
grootste marktaandeel verkrijgen en super-
winst maken, welke voor een groot deel 
weer in de productie gestopt kan worden.

Probleem is echter dat de producten ver-
kocht moeten worden om de winsten te 
realiseren. Marx legde uit dat de arbeiders 
maar een klein deel van de waarde die 
zij produceren uitbetaald krijgen in lonen. 
Tegelijkertijd is het de arbeidersklasse die 
het merendeel van de producten koopt. 
Dit is een van de centrale tegenstellingen 
van het kapitalisme. Uiteindelijk leidt deze 
tegenstelling tot overproductie, omdat de 
arbeiders de producten niet terug kunnen 
kopen. Als de producten niet meer verkocht 
worden, lijden de kapitalisten verlies, stop-
pen zij met de productie, ontslaan zij werk-
nemers en raakt de economie in crisis. Dit 
is een crisis van overproductie.

Dat is wat er nu aan de hand is, net als 
in de jaren ’30. Door de gigantische toe-
name van krediet sinds de jaren ’90, is 
deze onvermijdelijke crisis uitgesteld maar 
verergerd. Nu is het aantal investeringen in 
productie zeer laag. In plaats daarvan spe-
culeren de kapitalisten nu liever met valuta, 
goud, olie en voedsel. Zij gaan enkel weer 
investeren als zij winst kunnen maken. De 
crisis van de jaren ’30 werd opgelost door 
de vernietiging als gevolg van de Tweede 
Wereldoorlog. In combinatie met nieuw 
ontwikkelde technologieën en uitbreiding 
van de wereldhandel leidde deze tot een 
nieuwe hausse die tot 1973 duurde.

Nu is zo’n uitweg niet mogelijk. De kapita-
listen investeren weinig tot niets, want er 
zijn al te veel goederen die niet verkocht 
worden. Stimuleringsprogramma’s zullen 
de crisis niet oplossen. De winstgevend-
heid kan enkel hersteld worden door een 
proces van ‘interne devaluatie’, oftewel het 
sluiten van bedrijven en het aanpakken 
van de levensstandaard van de bevolking. 
Onder kapitalisme is er enkel ellende in 
het vooruitzicht. Daarom verdedigen wij 
de ideeën van de econoom Marx en zij 
wij voor het duurzame alternatief dat soci-
alisme heet.  Onder socialisme zal er niet 
voor winst, maar voor de gemeenschap 
geproduceerd worden, zonder crises van 
overproductie.

10/10/2012, Zowi Milanovi

Brits econoom John Maynard Keynes
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auteurs zoals karl Marx, Friedrich Engels, V.I. lenin en leon trotski hebben een 
schat aan inzichten en analyses nagelaten. wie deze werken leest zal merken dat ze 
vaak ook vandaag nog steeds actueel zijn in de strijd voor socialisme.

Marxisme en reformisme

In het onderstaande artikel bespreekt Lenin 
de betekenis van het reformisme binnen de 
arbeidersbeweging. Hij gaat ook in op de 
stroming van de zogenaamde ‘liquidators’, 
die de marxistische tradities overboord 
gooien in naam van “de vernieuwing” en 
die soms in woorden revolutionair en links 
schijnen, maar in hun daden reformistisch 
blijken.

Anders dan de anarchisten erkennen de 
marxisten de strijd voor hervormingen, 
d.w.z. voor zodanige verbeteringen in de 
toestand van het werkende volk, waar-
bij de macht nog altijd in handen van de 
heersende klasse blijft. Tegelijkertijd echter 
voeren de marxisten een zeer krachtige 
strijd tegen de reformisten, die het streven 
en de werkzaamheid van de arbeiders-
klasse direct of indirect willen beperken tot 
hervormingen. Het reformisme is burgerlijk 
bedrog tegenover de arbeiders, die zolang 
de heerschappij van het kapitaal blijft be-
staan, steeds loonslaven zullen blijven.

De liberale bourgeoisie, die met de ene 
hand hervormingen geeft, neemt ze weer 
met de andere hand, brengt ze tot niets 
terug, gebruikt ze ter knechting van de ar-
beiders, ter versplintering in afzonderlijke 
groepen, ter vereeuwiging van de loon-
slavernij van de werkers. Het reformisme 
wordt dan ook, zelfs als het volkomen op-
recht bedoeld is, in werkelijkheid een werk-
tuig, met behulp waarvan de bourgeoisie 
de arbeiders demoraliseert en ontkracht. 
De ervaringen van alle landen laten zien 

dat de arbeiders, telkens wanneer ze ver-
trouwen stelden in de reformisten, bedro-
gen zijn uitgekomen.

Wanneer de arbeiders zich daarentegen 
de leer van Marx hebben eigen gemaakt, 
d.w.z. wanneer het tot hen doorgedrongen 
is dat de loonslavernij onvermijdelijk is zo-
lang de heerschappij van het kapitaal voort-
duurt, zullen ze zich door geen enkele bur-
gerlijke hervorming om de tuin laten leiden. 
De arbeiders strijden voor verbeteringen 
en maken van die verbeteringen gebruik 
om de strijd tegen de loonslavernij met nog 
grotere hardnekkigheid voort te zetten, in 
het besef dat hervormingen, zolang het 
kapitalisme bestaat, noch duurzaam, noch 
serieus kunnen zijn. De reformisten zijn er 
op uit de arbeiders met behulp van aalmoe-
zen te verdelen, hen om de tuin te leiden 
en van hun klassenstrijd af te brengen. De 
arbeiders, die de leugenachtigheid van het 
reformisme hebben ingezien, maken van 
de hervormingen gebruik om hun klassen-
strijd te ontplooien en uit te breiden.

Hoe sterker de invloed van de reformisten 
op de arbeiders is, des te machtelozer zijn 
de arbeiders, des te afhankelijker zijn zij 
van de bourgeoisie, des te gemakkelijker 
slaagt de bourgeoisie er in de hervormin-
gen door allerlei kuiperijen te niet te doen. 
Hoe zelfstandiger de arbeidersbeweging 
is, hoe dieper zij graaft, hoe breder zij haar 
doelen stelt, hoe minder zij met reformis-
tische bekrompenheid behept is, des te 
beter lukt het de arbeiders de afzonderlijke 

verbeteringen veilig te stellen en uit te bui-
ten.

Er zijn reformisten in alle landen, want 
overal is de bourgeoisie er op uit de arbei-
ders op de een of andere manier te demo-
raliseren en er tevreden slaven van te ma-
ken, die de gedachte aan afschaffing van 
de slavernij laten varen. De reformisten in 
Rusland zijn de liquidators, die zich van ons 
verleden distantiëren en de arbeiders door 
dromen over een nieuwe, openlijke, legale 
partij in slaap wiegen. Met de mond wijzen 
deze liquidators het principiële reformisme 
van de hand, maar in de praktijk beoefe-
nen ze het over de hele linie. Aan de ene 
kant verzekeren ze ons dat hervormingen 
voor hen geenszins alles zijn, maar aan de 
andere kant verwekt elke praktische stap 
van de marxisten buiten het raam van het 
reformisme ofwel aanvallen ofwel een ge-
ringschattende houding van de kant der 
liquidators.

De marxisten werken onvermoeibaar en 
laten zich geen ‘mogelijkheid’ ontgaan om 
hervormingen te verkrijgen en er gebruik 
van te maken, waarbij zij elke stap die uit-
gaat buiten het raam van het reformisme, 
zowel in de propaganda als in de agitatie, 
alsmede in de economische massa-actie, 
niet alleen niet afkeuren, maar ondersteu-
nen en met zorg aanmoedigen. De liquida-
tors evenwel, die zich van het marxisme 
hebben afgekeerd, brengen de arbeiders-
beweging alleen maar in verwarring met 
hun aanvallen op het bestaan van het mar-
xistische geheel, met hun schending van 
de marxistische discipline, met hun propa-
gering van het reformisme en de liberale 
arbeiderspolitiek.



Zwart-geel is nu de kleur van de tweede 
grootste lokale partij in Vlaanderen. Reke-
ning houdend met de score op provinciaal 
niveau is de N-VA, de rechts Vlaams na-
tionalistische formatie, zelfs de grootste 
partij. In de eerste plaats ten koste van het 
Vlaams Belang die twee derde van haar 
aanhang ziet verdwijnen. In Antwerpen 
haalt de partij van De Winter niet eens tien 
procent. Het VB is nog niet KO geslagen 
maar het scheelt niet veel. Open VLD doet 
het niet zo slecht als in de peilingen maar 
komt toch bekaaid uit de verkiezingen. 
CD&V houdt beter stand. In haar bolwer-
ken althans. Een krachtige ACW (Chris-
telijke vakbeweging) input is niet vreemd 
aan dit resultaat. Maar op andere plaatsen, 
vooral in de grote steden, smelt de CD&V 
aanhang.

De val van Antwerpen is pijnlijk.Voor de 
eerste keer sinds de tweede wereldoorlog 
komt er geen socialistische burgemeester 
in de havenstad. Bart De Wever zal er de 
sjerp dragen. In tegenstelling tot wat hij 
beweert is zijn partij NIET de vertolking 
van een grondstroom in Vlaanderen maar 
wel van het Vlaamse patronaat (Voka). De 
Wever wil de burgemeester zijn van alle 
Antwerpenaren. Vergeet het! ‘Voka is mijn 
baas’ verkondigde De Wever verleden jaar 
nog. Dit alleen al zou de alarmbellen moe-
ten doen rinkelen in de hele arbeidersbe-
weging. We mogen ons verwachten aan 
een grote aanval tegen al wat sociaal is.

waaroM wInt dE wEVEr?

Is De Wever verantwoordelijk voor zijn ei-
gen succes? Gedeeltelijk wel. De persoon-
lijkheid van de man, zijn ‘klare’ taal, zijn op-
treden, zijn underdog positie zorgen voor 
sympathie.

Maar ook gedeeltelijk niet. Het beleid van 
de SP.a en Patrick Janssens heeft de NVA 
slapend rijk gemaakt. Het beleid in Antwer-
pen was er vooral één van stadsmarketing 
ten voordele van betonboeren en vast-
goedspeculanten.

De woningnood is er schrijnend, de werk-
loosheid nooit zo hoog, de mobiliteit nooit 
zo… immobiel. Je kan vandaag Antwerpen 
met de wagen nog moeilijk binnen, buiten 
of rond. Bij gevolg maakt fijn stof ademen 
gevaarlijk ongezond op vele plaatsen in het 
Antwerpse. ‘Make-up’ met hippe initiatieven 

Doorbraak van n-va in belgië
een ernstige waarschuwing 
voor de arbeidersbeweging

en promocampagnes kan wel de wereld-
vreemde ‘gentry’ bekoren. De Antwerpe-
naar in de volkswijken ziet, voelt en ademt 
een heel andere werkelijkheid. Het neo-ra-
cisme (vooral dan het hoofddoekenverbod) 
heeft de groeiende moslimgemeenschap 
vervreemd van de SP.a.

De SP.a werd als partij een lege schelp. De 
SP.a ging zelfs op in een geurloze, reukloze 
en kleurloze Stadspartij. Er werd niet meer 
omgekeken naar de leden of de militanten. 
De kiescampagne werd gevoerd door de 
kandidaten zelf en door niemand anders. 
De talrijke aanvaringen met de vakbonden 
en de afbouw van de stadsdiensten hebben 
een diepe kloof geslagen tussen de ABVV-
militant en de SP.a. Hier ligt de belangrijk-
ste verklaring voor het slechte resultaat. In 
2006 haalde de SP.a op haar eentje nog 5 
procent meer dan de score van de Stads-
lijst vandaag!

De stembusuitslag heeft nationale gevol-
gen. De Wever heeft er een referendum 
over de regering Di Rupo van gemaakt. De 
Wever, demagoog, slaagt erin de terechte 
sociale en politieke misnoegdheid van de 
werkende bevolking te vereenzelvigen met 
de belangen van het Vlaams KMO-patro-
naat en zelfs die van de grote patroons. 
Nochtans zijn die belangen zeer tegen-

gesteld. Al doende kanaliseert hij de mis-
noegdheid weg van een kritiek op het ka-
pitalisme en de ‘poenscheppers’, naar een 
‘revolte’ tegen de ‘Franstalige regering’, te-
gen ‘Brussel’ en tegen het federale België. 
De Wever eist nu onderhandelingen over 
een confederaal België. We weten dat de 
Vlaams-nationalistische splitsingsdrang in 
de eerste plaats het sociaal-economisch 
programma van het patronaat onder-
steunt. 

dE PVda

De score van de PVDA (ex-maoïstische 
partij) duidt op een interessante trend: het 
is namelijk mogelijk het terechte politieke 
ongenoegen en de sociale ellende een be-
tekenisvolle politieke uitdrukking te geven 
links van de SP.a en de PS. Niet alleen in 
Wallonië en Brussel maar vooral in Vlaan-
deren. Dit is ook een antwoord op diege-
nen in het linkse kamp die hun slechte sco-
re verwijten aan de zogezegde ‘Vlaamse 
rechtse inborst’. Een dergelijk politiek fata-
lisme is uit den boze.

Met 8 procent van de stemmen doen 4 
gemeenteraadsleden van de PVDA hun in-
trede in Antwerpen, Peter Mertens op kop. 
De PVDA is er dubbel zo groot als Open 
VLD en even groot als Groen. In de grote 
volksdistricten Borgerhout en Hoboken, 
haalt de PVDA, respectievelijk 17 procent 
en 16,3 procent. Bijzonder interessant zijn 
bovendien de indicaties dat de partij goed 
heeft gescoord onder (moslim)jongeren in 
Borgerhout. In het Luikse haalt de linkse 
partij 17 zetels, in de kernstad zowel als in 
de rode rand van Herstal, Seraing en Flé-
malle.

De PVDA staat nu voor talrijke uitdagingen. 
We denken aan de verdere uitbouw van de 
partij, het verbinden van de dagelijkse strijd 
voor verbeteringen met de nood aan een 
socialistische revolutie en een nieuwe in-
vulling van het socialistisch maatschappijp-
roject. Eén zaak is zeker, België, Vlaande-
ren in het bijzonder, geraakt meer en meer 
gepolariseerd.

Erik demeester, 18/10/2012

Dit is een ingekortte en licht aangepaste versie 
van het artikel “N-VA doorbraak, een ernstige 
waarschuwing voor de arbeidersbeweging.” 
www.vonk.be 16/10/2012
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Bart De Wever 
op de avond van zijn overwinning


