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ÏíïE t EEE{ WIL, wat of nonaenteel" dè positie is va.[ tle zogenaa.nd.e trarbeiclereparti jerrtr eí van èe vakber+egtng, die richte zijn blikken naex Groot-SrittaJriië,
vaa,r thans de L,abourparty .zich rraa.n het roer van d.e staatrr bevind.t en rraa,r een
líd van de lJabourpalty, tevens vooraanstaand. fi-guur in de Sritse vakverenig'ing§weïe1è d€ functie bekLeedt van Minister van A"beid. Eet schouwspel, dat zich aan
aíjn ogen voorcloet 1s dat l?n een pelÍanent conflict tussen de proLetari-sche ldasse enerzÍjds, de regerend.e part$ en de Erade Unions anderzilds. Eet gevolg is dat
de n1rt:ister, de heèr Ray Gunter, s1.,:ekende op een coöperatief congres in rle
§chotse hoofàstad Ed.inïnrgh, over rle heersenöe situatie bitter heeft geklaagd.
rrEr heerstrr, zo veÍklaarde hij, Itnornenteel in aLle delen van het land een gebrek aan discipline. A11een wannee! d.e natie er beg:r'ip voor opbrengt, dat e! nu.
eerrtraa1 rnorele g?otrd]eg'inselen besta.a.n, ]raaraan rnen zich heeft te houclen, kan de
arbeidersbeweging de dingen in die richting leiclen, vaaxin ze geLeÍd ooeten Íror:
<len. Als dat niet het geval is tla.n zuIlen !,-i j aIÉ arbeid ersleweg:ing te gronde
gaan. . .It

Ootle! rra,rbeidersbeweg"ingrr vergtond deze hoge frurctionaris van de Sritse
krooyr de l€,bourparty; niet: de be eg:ing van de arbeiders. nat noet oen natuurUJr
ve1 eve4 in het oog houden. De beweg:ing vaÍr de arbeiders, d.at wi1 zeggen tle go1f
va.n rrwllderr stakingen op lond.on Àirport en rle rrwj-Id.err staklng ond.er tle gekleurde
arbeialers van tle cherrische fabri eken va:r de n.v. Cor:rtauld in Coventryl die beschouwd.e d.eze voomalige president vaJr tle vakbond van spooraregbea.:mbten nu Juist
als een gebrek a&n disolpline, al-s iets dat vloekte raet (Ie beglnselen der noraa1..
l,Ielke noraal? De burge"Iiike moraal, íie van de moraalbegrlppen d.er arbeídere
a1s da6 en nacht verechiLt. De arbeiders van Groot Brittannië vinden hët innoree1, iiat de heer Ray Gr:nter, voordat de velkiezingsuitslag ziin partij in het regeringskesteel bracht, aan ieder die het maa"r horen wild.e verkondigtte, dat hij,
eennaal niíiÉter zijnde, de Britse inilustrie zou denocratiseren, naatr rlat hij, nu
het eemnaal zover 1s, die beloften bliftbaar a1s vodjes papj.er beschouwt. Zij vinden het inhoreeL, dat èe clirectle van een groot bedrijf (Courtauld in Coventry)
zornaar opeens een wljzig"ing in de arbeirlsverhoud.íngen wil brengen, zonder Eet de
werlcremers overLeg te plegen, zij vind èn het lnmoreel, d'a,t èe vakbonrt het - in
striid met ale waarheitl - net d.oet voorkonen aLsof er tussen de d.irectie en d.e organieatie overleg heeft pJ.aats gehad, zij vind en het immoreel dat de landelijke
vakbond, wannee? bij onderzoek de leugen ean het licht komt, tóch de praktijken
va^n de locale vakbond ttekt en zij rinden het'iromoreel, dat d.e mÍnister zich achter de directies schaart en tte strijd.encle arbeiders nog eens een (norele) trap
achterr:.a'geeft.
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Natuurlijk zijn de Sritse arbeid.ers niet uit morele vexonttÍaardig:ing in verzet
gekonen. Zii ziin ia staking gegaan om hun matriëIe belangen te verd.erligen. Wat
zÍj ervaren is, d.at ninister Ray Glrntor zich aan de kant vaJI hun viiand.en schaart
en dat heel de 6rote Sritse va,kbeweging, va.n vekbeweg:ingstrouwe shop-steÍ'ard.s af
tot en met d.e landelijke orgariisaties dat eveneens doen. De ervaring is niet
nieuw. trHild.e stakingen zijn er - ook in croot-Brittarmië - a1 vele tieutallen
jaren, juist omdat de va^kbelreging tle belsngen van de arleiders niet behartÍgt.
De e::varing vaÍr nu is a}leen rnaa:r bijzonder duitielilr en leerzaa.n, iuist ondat er
een L.,abourkabinet aan het bewind. is en juist oxadat een deel van de rrrilderr stakingen zich afspeelde in de zogenaamd. genationaliseerde industrie. I ie het nog
niet wist, die kan het nu nog weer eeng constateren: d.ë kleur van het kabinet
en een eventueLe nationarisatie bren8en geen erkele verand.ering in d.e positie
va,rr d.e arbeid.ers. nat Ís ond.er d.e vorige ï,abourregering níet het geval geweest,
d.at is evenmin het geval ond.er het bewind. va,n Harold ÏIirson en Ray Gunter.De directies van de grote, aI dan níet genationaliseerd e ond,eznemi-ngen, doen wat ze
willen en vinden in de iegeringsgebouwen in tíhitechapel minister's, die zich achter hen scharen, omd.at het nu eenmaaf tot de taak - ook van Britse - Írinietere
hoort, (e belangen d.er heersend.e klasse te behartigen.
rrle arb eid ersbei,re'éi.ng zou tegrond.e gaan a1s wi j het and.ers ded.enrr, heeft ninister Gunter rnet zorieel wooid.en in Ed.inburgh sezegd. 'ttlelbeschouwrl heeft hij nog
niet eens ongetrijk ook. l,Iant wat h!i'onder d.e [arbeiderg]eweg'ing,' verstaet, dat is
heel dat grote, met de burgerlijke maatschappij, de hee"§eÍrde klasse en het kapitaIj-stische produktideiys,teem vergraóeÍde apparaat, dat zich niet tegen de bestaa,nd.e
orde ka.n ver?etten,dat àan zijn exeèp op e'en groot deel d.er arbèiders zijn beteke:
Ris voór de bezitters da.r:kt en dat, a1s de arbeidexs zich niet roeer getiisciplineerd gedragen, die betekenÍs.; en daaïmee iedere betekenls'- zou vërliezen;
' ltlatuurlijk spant ministèr Gunter zich ili orn d.e arbeiders L,eèf in het gareel
te krijgenr Wat echter nrag men va die insperueingen verwachten? Sepaald niet zoveel afs hèt op het eerste gezlcht lijkt. Zekè" op het eerste gezicht heeft het
er d.e schijn van, alsof de meerdórheLd. d.er'Britse arbeid.ers, de,norefe veront.
lrraardiging cjve:r het optreden van de'bonden en d.e,woorden van de ber,rinds4an, ten
spijt, in d.e organisaties nog we1 groot vertrouwen heeft. B lJjven zij er ook, ni,,et
in grote meerdertleid 1id van?

Ind.ërdaad. llaar een zo serieus blad als rtThe Fina.nóial fimes!' heeft u-it tle
líiId.é{ stakingen op london Airlort toch eníge conclusies getro}r}en, die een na=
de're:ibesehouwing waard zijn enr àe greep van de bonden op hrn leden toch,ulnder
vast doet..sChi-jnen dan mén op het,eerste gezicht,veelaL geneigd is as,n t€ nemen.
rrThe Finarrcial Tirnesrt constateert nameliÈ, bd het optreden van het personeel vanr
d.e 'Sritish Europ ean Airline§, d.at de r,rerlcremexs. de bonden gebruiken
E1s een orgaa.n, via hetwelk zii hirn eisen en verlarrgens J<r.rruren spuien, maa.r waarvar zij zich niets rneer aantrekken, wanneer dj.e eisen geen r,riliig oor vinde.n. Het
fÍnancieel orgaan,constateerde dat in een uitwoerige àrialysq van de gebeurtenigsen rond d-e staking op de luchthaverl en uit d.e toon van het afirk viel duiatelÍjk
op te raaken, d.at de redactie van d_it speciaal voor de. hautg. financer ,.en het oneEreméïd.on geredigeerd.e beuÍsorgaan er een
in zag om zícr. ong€ru8t over
"èden
maken:. 3lijkbaar is het ttThe tr'inancial Tirnesrt
véét k1a^arderr dat er i+ O" t"trekkingen tussen arbeiders en vakbonden iets aeïI het veranderen is, dan. zulks
bijvoorbeeld het geval is met de redactie va.n '|rrhe soci.alist Í.,eader'r, het orgeam
vaJ} de Independ.ant labour Party, de OrafhanJrelijke Àrbeicierspartd.
d
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Ddt ( zo§enaand soóialistische) blad pubiiceert een open,brief aan ninigter
Gunter, waaïin men hem vraagt of hij als oud.-vakbewegin§snan; en nog we1 als oud.bestuuid.er varl een vakbond uÍt de genationalisèeràe ( spoorweg) industrie, zich
in de positie varl d.e BEÀ-arbeiders nu niet véiplaatsbn kàí'ér'öf hrJ 'zlcb uit ëi;gen ervering niet meer herirurert, dat het ook in genationaLiseerd e bedrwen geen

brctert,je tot de boon ie.
NatuuiliJk wéét miniÈ ter Guntéi dat wel.Wat ddcht èe redactie va.rL "The Söclalist L,ead.errr wel. Maar weet zlj niet, dat het goed. gebruik ven de offioiëIe, zogenas.nd e nàrbeidersbewegingir verëist om net te tloen of nationalisering al- een
stul< rtsocialisner is? \íaar zou het heen moeten, a1s níni
s t er Gunter in
het openbaa,r IÍet blijkeri, dat de arbeid.er ín cle genationaliseerde i-nclustrie net
zo goetl het elachtoffer van de kaBltalistÍsche uitbuiting is a1s waar'dan ook?
O;l een verkíezingssucces van d.e Labourparty behoefde dan líel niet meer te worden
gelekend. De L.,abourparty zou te gEonde gaafl, ora het in de woo]cd.€tn vaÍI de ninister te aeggen. &: dacht rrThe SoèiàList L,eaderrr nu r,rerkelijk, dat cuntèx àijn paftiJbelangen achtex zou stellen bij de arleidersbelangen, die lrii nog nimner gedi end
heeft, ook niet als (dé heersend.e klasse na.ar de ogen kijkende) vakbeveg:ingsman?
Pard.on I we vergaten bjj het stellen van deze vragen een ogenblJ.k, alat de fntlepentlarrt L.,abour Patty zéLf een pèrtij lnet partijbelangen ie en dientengevöIge rlus een
ídeoLog'ische ta"al moet voeren. Dat in tëgensteJ-ling tot rtfhe Finanoial llimeerr,
rlie het belang van het kapltaal openlijk en d.irect dient en het kapitaal nauwkeurÍg en betrouwbaar feitenDate"ia.al aoet leveren.
ne norele verontwaardiging va.n diverse zogenaarode arbei dersbladen kan nen nenen voo! IÍat zii waard is. Zolang öie li-nksetr bladen de vi.nger niet 1e88en op d.e
dingen waerom het gaat: de onvermIdeljjlràeid van Gunters houding en de onvelÍdJdelijldreid ener 'verandering in tle tetrekking tussen vakbond.sleden en organisaties
zolang deraonstreren die tlinkse
hun poverheid.
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Ord.er d.eze ti tel , ontleend. aan een
eens zeer bekend gedicht van C.S.Ad.aqa van Scheltema, hebben Igor CorrneIi-ssen, Ger Harmsen en Rud.olf d.e Jong
rf
een. documentaire over het socialisme

tussen d.e wereld.oorlogenft samengesteld., die dezer dagen als pocketboek
in de hand.el- is gekomen.
In een flverantwoord-ingrr ( van de
hand. van Ger Ha:msen) word.t gezegd.:
ItDit boek heeft slechts een bescheid.en d.oel: het portretteren va,n d.e
vooroorlogse socialist aan d.e hand
var. eigentijd.se beelden en teksten,
maar eigenlijk is d.it nog te veel- gezegd, Verd.eeld. over twaalf hoofd.stuk:
ken, stippen we slechts enkele facetten &o.ïro Deze flitsen en fragmenten
pretend.eren in geen enkel- opzicht in

hun aaneenrijging uiteind.elijk een geschied.enis van d.e social-istische arbeid ersbeweging uit die period.e te l-e-

Ergens and.ers in d.ie ttverantwoord.ingtt word.t er gez egd. , dat . . . ,r d.i t bo ek
.. !.geen chronologisch verhaal brengt
en bovendien d.e samenhang va:r het gebeuren d.oor het verbrokkelen van d.e

stof over twaal-f hoofdstukken d.ie ieer een and.er aspect b ef ichten in
meer of mind.ere mate verloren gaatl,r'
Dit al-l-es is volkomen juist s zo
blijkt bij lezing, Het boek is fragmend

tarischrverbrokkeld., zond.er enig veïband., maar men kan d-aa:nran achteraf
d.e schrijversrdie de lezer tevoren gewaarschuwd. hebben,natuurlijk géén verwijt maken.I{et is d.an ook niet d.aarte-

Behr d.at z:.ch ons bezwaar richt. Een
d-ocumentenverzameling kan zijn nut en
betekenis hebben, zéLfs dan wanneer
d.e documenten nauwelÍjks van commentaan voorzien word.en, zélfs d.an ook
ind.ien, gelijk hier het geval is, ,, dé
waard.e d.er d.iverse d.ocumenten ond.er-

Waartegen ztch ons' bezwaar wél in
sterke mate richt is di-t; d.at d.oor de
inleid-ing en de hele opzet van I t geschrift de indruk wordt gpwekt 9f er
hier zo geen f'geschied.enlsrt d.an toch
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een kaleid.oscoop van frde socialistisphe arbeidersbeweginglt word.t. gegeven,
terwijl in werkelijkheid. d-ie z ogenaamd-e
rrsociallstische arbeid-ersbeweging" alleen maar een f a t a m o r g a n a,
een bed-rieglijk beeld., is in het hoofd.
van de schrijvers en vam. d.iverse andereII"

\{at wij de schrijvers ve::r^iijten is
niet, dat hun boek een onvol-Ied.ig 'en

d.aardoor onscherp beeId. T an d.e trsociaarbeid ersbeweging" zou gel,istische
t^
v-en ( a1s wi j hen d.at verwtjten zoud.en,
zoud.en ztj orls ongetwijfeld. gelijk geven! )rmaar .dat hr.m ttbeeld-enfr, hr-m docunenten op iets heel and-ers betrekking hebben d.an zLJ zelf we1 menen en
suggereïen "
iilaarmee wij te maken hebben tussen
de beid.e wereld-oorlogen ( ook aI
"r,het bed.aarvoor,maar dat valt buÍten

stek van d.eze recensie) dat is een
id.ealistische cultuur-poIitÍeke beweging, waarvan vel-e arbeiders bepaald-e
verwachtingen koesteren en d.ie atheistische, republikeinse, anti-militaristische, anti-kol-oniale en antj-fascistische trekken vertoont " Daainaast Ís
eï ook tussen beide werefdoorlogen
inderd.aad. sprake van d.e klassenworsteling vari d.e arbeiders, maar die
ligt in een heel- and.er vlak en heeft
met d.ie id.eal-istische cultuur-politieke beweging óf niets te maken 6t alleen maar in zoverre te maken al-s d.Íe
beweging d.e klassenstrijd. een spaak in
het wief steekt.
' ïn hoeverre d.e d.ri e auteurs eï ol'Ld.erling o ok vers chi L l end e o pvat tingen

na mogelr. houd.en , één d.ing hebben
ze met el-kaar ( en net vele anderen)
op

gemeen: ze zterr een verband. tussen d.e
arbeid.ersstrijd- en d.e id.ealistische beweging tiaaïvan hi er sprake is en ze
vatten de d.iverse ( zeer ruim gerro*en)
schakerin§en d.ier beweging én d.e aT-

beid-ersstrijd.

samen ond-er d-e gemeen-

schappelÍjke noemer varl

IIIe o ll

het ftsocialis-

Verstaat men ond.er tf socialismert d.e
id.ealen, d-ie in de schoot d.1er bewegang leefd.en, d.an heeft de strijd. van

de arbeiders met d-at'rsocialisme"
niets te maken.Verstaat men daarentegen onder,. ilsocj-alismerr het optred-en
va.n d.e arbeid.ers, d.an moet

er

word-en

vastgesteld, dat de bedoefd.e [bewegingtt ni et It social-i sti schrr wos r Dat
laatste nu 1s onze zienswijze.
\{aar Comelissen, Ha:msen en De
Jong een d.ocumentaire van geven 1: d.at
is een burgerlijk-idealistische beweging, die hoe langer hoe mind.er id.ealistisch en hoe langer hoe burgerlijker werd- naarmate het eind.e van het
beschreven ti jd.vak in zteht kwam en
die deze ontwikkeling juist op die w{jze doormaakte ómdat zti burgerlljk was
en d.e kloof tussen haar en d.e arbeid.ers steed.s du-Ld.elijker zichtbaar werd.r.
Het merkwaard.ige is, dat dit alles
uit de in tt boekje geproduceerde d.ocumenten ged.eelteli jk ook blÍ jkt . Het
burgerlijk karakter van d-e AJC bÍjvoorbeeld blijkt uit het hoofd.stukje over
de rod.e jeugd.,het id.ealÍsme blijkt uit
d.e passages over het anti-militarisne

en d.e kloof tussen d.e |tbeweging'r en
d.e arbeid.ers wordt z:-c]ntbaay in het
tweed.e hoofd.stuk oveï de stakingen in
d-e jaren | 20 en I10.
Het spreekt vanzeLf , d.at wi j geën
errkel bezwa.ar hebben tegen de een of
and.ere documentaire over d.e burgerlijkid.ealistische beweging, die z:-dnzelf
socialistísch noemd-e. .Wi j zoud.en vanzelfsprekend. evenmin bezwaar hebben
tegen een d-ocumentaire over d.e strijd
va,rr de arb ei d ersklas s e , Ook z oud en w{j
geen bezwaat maken tegen een documentaire, waarin d.ie 'idealistische beweging' en ile arbeidersstrljd. tegenover

elkaar

zoud.en rvord.qo

geplaatst.

\rlaar

wij wé1 hezvaar tegen makenrdat is déze d.ocumentaire: die beide dingen in
één pot gooit en ze heifloos net eIkaar ve::"urart, \t?ie van het idealisme
d-ier burgerlijke beweging iets Ín ztin
bewaard- heeft, zegt na lezing
rtDe taaie rooie rakkerstr: nTaai
we nog wel, waren we nog Inaar zo
rood.tr. Eni-g i-nzicht waarom het - voor

hart
van
ztjn

rood. gehouden roze wijken moe§t krijgt
hij uit het boekje niet. Wie zrcLt voor
de klassenstrljd. van de arbeid.ers inte-

eert betreurt het, d.at daaromtrent maaï zo r^leini-g d.ocumenten in I t

ress

boekje voorkomen. Maar hoe de belangstelling van de lezer ook gericht mag
zijnz veel verdieping van inzicht moet
hij uit d.it werkje niet verwachten' En
d.an vinden wij / 8.90 wéI wat veel-.
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IN mT AITAS.CHïSIïSCH tijdschrift ilDe Vri5ërr word.t zo nu e]1 da4 ook geschreven
d.oor een zekàre P.A? Kooynan ,é6n dér'oud-eren uit d.e anarchistische bewegi-ng. Deàe P.A.K. ïr'u. heeft het niet gemakkeli jk.
Mee:malen word.t hi j d.ogr zíjn jqngere
geestvqrvranten aangevaf len en d.e kwalificaties aa;n z\Jn ad,res ztjn dan niet van aI
te zachtzínnige aard, Dit is voor tí. d-e Lobel een reden om in "Dg Vrijert van juli
1965 voor PAI(-een 1ans te brekenrzonder het echter vol-]ed.ig met hem eens te zqn.
Zo vindt hf j het èen zwak pwlt van PAKrs theorie, t'dat hij met zijn stellingen een
èkonomj-sch dete:rninisme aanvaardt van de menseli jke ontwikkeling en kul-tuur3rt. En
De Lobel ve:srolgt dan:

f'Dat

,Kar1 ivïarx d.it reed.s vóór hem meende te moeten konkluderen (fret
maatschappelijk zijn bepaal.t het bewustzijn) is een algemeen gekend. feit.
Dit was echter de zwakste zijd.e van Marx, en dit geldt nog even krachtig voor Kooyuranl Feit is nu eenmaal, dat de menselijke psyche moeilijk
te vangen is in een ekonomi,sche fo::nul-e , ia in wat voor formul-e ookl
' HÍermed.e wiL ik niet ontker:rren, dat er geen
invl-oeden van maatschpppelijke en economische aard zoud.en zrJn, d.ie op d.e mens inwerken" Wis en
z eker is. d.aarra:r sprake . Ivlaar dat zli een bepal-end.e ( ged.etermineerd e )
vol-strektheid. inhoud en, d-aaraan is w61 te tornen, dacht ik, "
Ztezo r eïl d.aarmee moet Koo;rman, wat zt jn determinisme betreft, het d.an maar
d.oen " Zond.er ook maar enigermate d.e opvattingen van KooJrman te d-elen, menen wij
toch, d.at De Lobel ztch er wel met een Jantje van l,eiden afmaakt. Àan de opvatting, dat het maatschappelijk zi jn het bewustzJjn bepaalt is volgens De Lobel 'rwéI
te tornen'r. lvlaar t zo vragen wii, waalom tornt De LobeJ er d.an niet aan?'Wij wil-l-en
ons thans niet in dat probleem verdj-epen, maat wij geven De Lobel toch wel in or
verd.erÈing zidn eens af te vragen, vraaïom d.e arbeid-ers in hun s tri jd. d e gehele
burgerli jke wereId., tot en met overheid , vakbond.sbes tuurd ers en intellectuelen ,
tegenovep ziclt vinden , z:oh tevens eens af te vragen, hoe het toch komt, 'd.at bi j
zo vele ttrevol-utionairenrt de rad.icalerigheid. aI €{auw verd.wenen is, . . wanneer ze
z:.cin in d.eze kapi-talistische maatschappij een positíe hebben veroverdol '
IvIaar De Lobel zegt nog meeï" Aan het sl-ot van zijn artikel ]ezen we:
ttWU zouden hier d.e l-eus kunnen aanheffen: ttrndien uw machtige arm het,
wil, staat het ganse raderr.rerk stil. t Afgezien van het utopische van
d ez e leus , d.i e op papi er wel k1opt , maar in de praktí jk een vrome wens
blijkt, bed.enk ik hler, d.at PAK d.e zgn. arbeid-ersklasse niet meer aIs
een revol-utionaire faktor onderkent. HÍerb{j vindt hij mij aan ztjn zijde
ik richt hoopvol met hem mijn blik op de rged eklasseerd.enr.o
Is i:r d.e klassenworsteling het pauperisme d.e motor va,:r verzet en
revolutie, bij d.e ged.eklasseerd.en moeten wij die zoeken in het intellectuele vlak; dit is een typiseh westeuropees verschijnsel. En hier ben
:
ik weer aangeland. bij mijn reed.s gestelde vraags hoe d.enkt PAK zicln deze
tweed-e mogelijkheid van revolutie?'r
:

2

:

Dat liegt er niet om: de arbeidersklasse geen revolutionaire faktor meer; de
blÍk hoopvol gericht op d.e "ged.eklasseerden'r; het pauperisme was de motor vaïr
vgrzet en revolutieo Waar haalt zotrt man het al1emaa1 vand.aan. Om met het eerste
te beglnnen: waaruit blijkt, dat de arbeidersklasse geen revolutionaire faktor
meer is? De Lobel is buitengevíoon sterk in het beweren, maar wel bijzonder zwak
in het bewi jzen, 0f valt hier 'fniet aarL te tornentr en is het d-aarom niet nodi-g
bewijsvoering te leveren? Moeten wij dat qp gezag van De L,obel- zo maar aannemen?
Jammer voor hem, maar wij nemen niet graag iets op gezag aan en zeker niet, dat
d.e arbeidersklasse niet meer revolutionair zou zt jn. Wi j menen zelfs, d.at de arbeid-ersklasse meer revolutÍonair is d-an ooit tevoren, Dat De Lobel dit and.ers

;6;
ziet, komt waB,rÉ ohi jd.l.:i jk omdat hii'àaa ae woorden revolutie en revolutionair een
vofkonefl andere betekenis hecht dan wij. 3ij hen is revolutionair blijkbaar niet
1og te naken van idealisue. ne beste revo}4tionai= is dan hij, die het best het
socialisme en de revolutle propageert. En aangezien er bij de arbeialers van idealisne en een Bocialistische gezindheid. veinig te vinden is, kan zij geen rrrevolutionaire fa&tortr mee" zijn. Ifie echter een goed NederlaÍrds ïoordenboek openslaat
Leegt, dat revolutie niets antle"s wil zeggen <[an ornwenteling. zo w11 de rrburgerLijke revolutierr nietg and ers zeggen t!,an een onwenteling variL het feodale steleel
naaÍ het kapitalistische steIsel. En zo kan een proletarisohe revol-utie een einde naken aan het kapitalistische steLsel én dit vervangen door het socialisne.
Niet de ged.achte, dat het kapítalisrne toch zoveel beter zou zijn aIEn het feod.alisne, bewerkstelligde de burgerlijke revolutie, doch alleen de noodzaak voor
de bouÍgeoisj-e (reeds in het feodalisme tot een economische macht van betekenis
geworden) zi.ch van d.e hlellend.e banden van het feodalisrae te bevriJden. Pas daarvan bevrijd., zott ze zích ten vol1e kumen ontplooien.
i,rle1nu, net de strijat van tte erbeidexs is dÀt lrecies hetzeLfcte. Ook de arbeiders kome ni-et uit idealisne in verzet. Het ziin de verhoualingen die het bewerkstelligen. De positie vaarjn d.e arbeid,ers verkeren, ttwingt hen steeds weer in
verzet te komen. Itret idealisue speelt ataarbij nimner een ro1. Zo waren het }il rle
opstand. in juni 195, in Oost-Duitslanè de bouwva,LJ<ers op d^e bouatwerken EÉJ1 de
Stalinallee - praktisch allen 1id va,rr de bols j elristische psxtÍi - diè het §ein
tot de opstand. gaven. fd.ealisteni ideologisoh behoorden ze tot het bolsie$Ístisohe kamp en we kunnèn er van ove"tuigtl ziin, dat ze in persoonl{fte Sesprekken en
in discussies Rusla/Id en bolsjewistisch Oos t -Dui ts la.:nd- hogelijk geprezen hebben.
Maar sterker da,n welke iàeologie, sterker ook dan welk idealisrae is de positie
rrraarin nen verkeert, zijn de maatschappeli jke vexhoudingen waaronder men leeft,
varen het daa, Ae prcoductienorÍlen, die steeàs maar wee" verhoogd werdèn.
Maken we hetzelfd.e ook hier 1n Nederla,vrd niet mee? ïs er nlet bij elke stalrlng
het conflict tussen vakbond.sLeiclere en vakbonrls Leden-stakers? liep in het vooÍja€,r vaïr 1955 bii de stakÍng van het geireentepersoneel te A.nsterdam Àtl Verteulen
niet Ia^ngs de stakers bij d.e remise in.de Havenstraat te ech=eeuwen: . TTNVIF-ers,
u:ittredenrt I I? Hier zien we, bij elke actie steed.s weer, dat d.e arbeiders r die
elke week tÍoul4t hun centjes aaÍr vakbondscontiibutie betalen, net hurt vakbond in
conflict

konen.

is, dat d.e bouÍgeoisie veel beter de nacht en de kracht en teveng
betekenis va.n de zelfstandige arbeidersstrijd ond.erkent dan onze
id.eal-ietische vrienden van d.i-ve"se schakeringen. Zo ie over d.e Oost-Dr:-itee opsta.rrd bekend geword.en, dat een Westerse diplomaat de opnerking maakte, tlat het
na3,r goed was, dat d.e Russen d,e opstand neersloegen ondat aJrdexs zij genootlzaakt
waren het te doen. Sekend is ookr dat Adenauer bii het ru.I0oer d'at ontstond naar
eanleiding va,n het optreldíen van d.è Berlijnse !1uur, de hoop uitsprak, dat dit
n i e t tot onlusten in Oost-Duitsland zou Leid.en. Dit zou zo gemakkelifi kumen
overslasr naar hrest-Duitslard. En wat zei. Eï. Dàsin€, d.e advocast van de Gerneente Àmeterda.n, toen de ontslagen staLers in 1955 voor het scheidsgerecht kwa.:nen?:
trDe overheid. kan een <iergelifte staking noöit toesta"an omdat dit in wezen het begin d.er revolutie is.'r Duidelliker kan het al- niet.
IIe leven nu eennaal in een klass ennaatschappi j , gen naatschappii waarin de arbeidersklasse wordt onderd.rukt en uitgebuit. Hiertegen noet de arbeidersklasse
eteed.s weer in verzet konen. Dat gebeurt d.ar ook. Zazeet z:elfs, dat de gehele
burgerli$re klasse dat a1s een probleem is gaan zien. De overheid rale vakbelreging '
rrw'ilde
Opmetkelijk

d.e omwentelende

staprofessoren en sociologen houden zich bezig met het probleen va.n ale
kingen'r.Ze1fs paters ontkomen e" niet aa.1I er een diepgaande studie van te ma.]tel.
Zelfs de overheid onderha,ndelt met rtwilde stakersrr over de hooftlen van de vakbond"sleid.ers heen zoals bij ale s taking va,n de buschauffeurs in januari 1p60.ÏÍaaron d.at allernaaI, zo vragen tÍjj. l,Ja"axom maakt de gehele burgerli jke rvereld van. t1e
hedenalaagse stakingen een groter probleen daÍr ze in d'e geschiedenis van de a,r-

-
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beièersstrijè ooit'gèal'a;an heeft? I{a€.ron i6 niet hèt iilealisee. eéI}'prob:LeeE voor
d.e bourgeoisie, nÍrax wéL de rr\,ri1ae s takingearl'? Eet antwoord kan alle.er naa;! zlÍEr
Omdat èie truilder stakingen een bedreig'ing voulen voor àe macht vaJt tle heersend.€
klassë'r' .het idealisrtre d.aaientegen geeh enlel gevaar' oplevert; ja eerder rennénd
uëxkt op de strijd. va.n cle arbeiclers. Niet voor niets hoort xne1,I'naar steeè§ weex,
dat de arbeiders zo matëria1istisch worden. GaarÍIe zeg de bourgeoisie da^n ook bij
de arbeidèrs wat ueer iclealisme en lrat ninaler verzetsgeest. i,raJxt het is niet het
idëalieme;: niet de ggdachte.die rle wereld verandert, aië een oowenteling teweeg
breng"b i Het zijn de tldilen tlie dat doen. frr zo is de a"beide sstrijcl, de zelfatand.ige arleid.ersstri jd tn wezen revolutlonair. RevolutionaLrrler alan ze in de ge-.
schiedenis ooit §eweest is.
En toch heeft De Lobel zijn

blik vo1 hoop op de gedeklasseerden gericht" :lfie
zijn dat, die gecleklasseerd.en? Zij, di6 niet uitgesproken tot de arbeidersklasset
roaar ook niet uitgesproken tot dè bourgeoisiè behoren? De nicltlenstarders; de

krui. rleni ert j es en de rnarktkooplui, d.e keuterboertjes? Ja, da€,r tleed. ook het natÍonaa,I-söcÍalisne een beroép op en [1et geheel zonder succes. IYIaer dÍe zal De
Lobel (en raet hem Kooyman) niet bedoelen. Nee, De Lolel zal de j,ntellectueleri en
de kuÍrstenaars bedoelen. Dat hii èe intelLectuelen bedoeltr buJkt oók we1 uit het
trneed.e citaat, alat w'ij vaÍr hem bzachten! bij de gedeklasseerden noeten wij het
zoeken ia het intellectuele vlak'r. Zijn opvatting ie due blijkbaarr.da,t de er-belclersklasse geen revolutie meer kan volblengen en dat het tlagron ile intellectue1èn zullen ziJn, die het noeten tloen. De Vernietiging ven rt kapitall§ne is tlua
een tàekrd.ie d.e intellectuelen moeten.volbrengen.Hoe.steIt De Í.,obeI zich dat e1genlijk voor? Verkerèn de intellectuelen in een tlusd.e,ÍIige ,naohtsposÍtle; det ze
het kapitalisme kunnen orlttronen? ldiJ ilachtén, d.at a11een cle arbeitlerskLasse in.
die positie ve?keerde. Dat het kapitall§me alleén vernietigd kon worden clQordqt.
dë producenten het p?oductie-apparaat in bèzit: nanen. Of noeten de Soedw'.illende
lntellectuelen het productie-apparàat in bezit némèn en dan aan tle arbeiders o'
verdrageri? líaar bI{jft de oude ararchistische leuzerd.at 'rde rtxUheial niet gegeven;.
doih alleen !E€,x genonen ka& wördenrr?.Een we1 erg scherpe oouclusie uit de woor-.
den vl,ui Dë L,obe1, vindt u wèilicht. Missohien! Maar we kunnen er toch echt 'geq4;
antlere conilusie uit trekken, temee= waar dergelifl<e gtdachtàr meer leveR in aÍrarchietische kringen. Zo verkla.Erde Ëud.oLf de Jong aan een vex§laggever van nTri j,'.
Nede"lanAr; nMaan je zou klein lnrnnen beginaeÍI, tloor in de fabriekeBi de g"lqeíd.ers zelf ?érantwoordeliftheid te geven, dÀt verhoogt tte belaï]gsteIIÍng: en d.e in;
vLoed. van Öie'arbeiders op het bedrijf en de valcbeweg"ingtr. D&t zouden' dan, toch.,
alleerr de ondèralemers kurmen doen. Die zouden:dus de arbeiders i-nvloeal op he.t.
be&iijf lroéteh gèven én zo meewerken èan de +enn'ezen1iftlng van het sooíalÍeme. of,zou d.e tekb eweging die veranthÍoord.eliíkheid moetèn afttrwingen? Iíjj dachtell'r èat ae
ftiiltbe1{eging tbch wèI duidëUJa b1ift 6egeven had een ins,tituitt ter beha;etiging van
de onrlernenergbèlóflgèn te zijm Dè anarchist Er,l.,I,. ( 6ót< een van tle ouderen)
etelt in trRecht voor All"ent'vaÍr 26 ilufi 1965 osk s,l de vraag: rr..... lengs l,Jèlke.
veg wórd.t de macht v&n de stliàt en van i1e partíj gebroken crrn het volk nàar d€
vttjheÍat te voeren?rr Ook hier wèer d.e kwestie vari een voLh dat naar èe vriËet0
.

gevoéril

moet

worAen.

rrle àrbeidere zíjn §een revolutíonaire faktor needt. rWe zulIen onze hoop op
de ged.eklas seerden (1ees: intellectuelen) moeten richtentr (le f,olef). ÍMen noet
d.e arbeiders in de fabrieken vérantlrooidelijkhei<I geven (De Jong). 'tHoe rooet het
vöIk naar de vrijheid gevoerd worden?i' (u..1.t.). Al1emaa1 anarchisme v a n b ov e n a f' . En hiermede onderecheiden àii zictr in niets van de partiimens en. Noeh
bij de part|jenr: rroóh bij ileze anarchisten leeft de geclachte, d.at d.e enige revolutiona:ire klasse thans d.e aÍbeidelskl.aese is. Neen, d.e partij, de partijleidersr tle
idealisten, de intellectuelen, de goed.e socialisten zullen het moeten doen. Neent
tussen de partijnensen en alezè anarchisten is geen wezenlijk verschiL, ortlèt noah
cle ene groep, noch de andere uitgaat van de werkeLÍjHreid., dooh van de ry]iÈb9ièr vm het ideaal.
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rrEoe denkt PAI( zich alezè fi4Íeeàe mógelijkheiö var revolutie?rt vraa:g,t'Ie
LrobeJ.
en daarmee bedoel"t hij dan dé revolutie d.er lntellectuelen. En.hoewel gèerl ?AIf

zijndérririllen we toch wéI een anttroord op die rrraag geven. Deze retolutÍe ÍieméIiÈ
is in vol1e ge.r:9. Ze ig door Ja.Dee BurÍrhan It d.e ravolutie der bewindvoerdersr genoend. Wie de kapitalistische ontlrikkeling volgt, d.Íe; kan weten, dat de rnacht
in rie bedrijven stéëds roeer verlegd uord.t va.rr de particuj-iere onderneaier raar d.e
roanagérs, d.e directeuren, de bedrufsleidexs, de technici, Eoe gToter het bedrijf,
höà neer de nanagers in de melk te brokken hebben. En dat er een concenttatle
van kapitaal plaats vindt is aan geen twijfel ond.erhevig. Bijna dagel,ijks kan men
in d.e pers lezen van fusies van grote bedrijven. trrlat dat echter voor de axbeitler§
voor verschil maakt verrnogen wij niet in te zien. 0f nu de particuliere kapitalisten of d.e managers het feitelijke beheer over het productie-apparaat voeren,
voor de arbeiders verandert er totaal niets. Feit is, dat hij over het betlrijf
niets te vertellen heeft. Dat lr-ij nergens j-ets over te vertellen heeft. &! !Íat
men ook onder socialisme mag verstaan, óén ding is zeker, zolang er aaa de bevoorréchtinE geen einde is gemaakt, zal er van socialisme geen sprake ziin. En De
lobeI, Rud.olf de Jong en a.nd.eren mogen soos d.enken, <tat die intellectuelen of de
na.na€eres vrijlrillig van hun bevoor"echting afstand. zu1len d.oen, de praktijk heeft
anders geleerd. In hun strijd. zien de arbeíders narnelijk ook die intellectuelen
tegenover zich. De feiten spreken een klare taal.
Tot slot noeten wij nog eni-ge aandacht schenken aan d.e bewerÍng van De ï,obe1,
dat j-n de "lil-as è enworàteling tt paupexisme de notor van verzet en Íevolutie istr,
Ook hier lreer een beweri-ng zond,er meer. Ja, De lobel heeft die bewering natuurlijk rtod.ig, want pàuperisme ís er hier niet meer en dus ook geen verzet en nu
moeten we ori.ze hoop richten op de intellectueLen. Maar strookt het met d.e ïrerkelijkheid? Dat het een onjuisthei.d Ís, dat d.e arbeiders zich niet meer verzetten,
menen wii reeds te hebben aangetoond, door te wljzen op het voor de heersende kfasse bestaande probleen van de 'rwilde stakiígen". Dsa:mee ontvalt meteen aIle
wa€,rheid a"afl d.e bewering, dat het pauperisme de motor vaÍr het verzet is. I!ïaar we
willen er toch nog wel íets neer van zeggen. We zoud.en De Lobe1 en a1Ien, die
zijn mening d.elen, willen aanraden het boek van Henriëtte Roland Holst rrKapitaal
en a"rbeid in Nederla.nd" èens te gaan lezen. Da.n wordt hen missohien duidelljk r dat
er tot het laatste kwart vaÍI d,è vorige eeuw in l{eder}and vi1n een klassenhtorsteIihg geen sprake was vanwege het paup e ri sme.
Toorts u'i1len we hler
aIs voorbeeld aa.nhalen de stakingen in Spanje van enkele jaren geletlen. Àlgemeen
bekend. is, dat de strijd in hoofd.zaak gevo erd. werd in d.e industriec entra. en het
krÉ,chtigst door d.at deel va,n het proleta"laat, dat het hoogst beloond. r.rerd.
Trouwens, w'Íe zich enigermate verdiept heeft in d.e geschiedenis van de arbeídersbehreg'ing Ín Nederla.nd, weet ve1, dat de pioniers van trhet socialisnerr het
roeeete te lijden hadden varr het pauperisne; Het waren geen bourgeoj-s, die bij 0ralrjefeesten de huizen en vergaderlokalen' der socialisten bëstomd.en en z ongen
van rrHang alle soiialisten oprt. Inte§endeel, het lraÍèn de paupex§ r Naarmate de
positie van d.e arbeid.ers absoluut (niet relatief) verbeterde, naanroàte er een
eind.e werd gemaakt aan de roofbouw op de arbeidskracht, naar die nate verdlreéÍr
ook het pauperisme, vertlween ook de grote onderdanigheid bij d.e arbeid.ers. 3egeerte heeft hen aa,ngeraakti E:I ala arom gaat de klasse ,rorsteling imner door. frr
van dat arbeid.eïsverz et is nièt het pauperisme d.e motor, ook niet het ldealisme,
doch tle rlaatschappelijke vèrhoudingen, het arbeider-zijn. frI deze klasseworsteling
ka.n pas tot een einde komen, wa.nneer de arbeidersklasse de striid on het product
hèeft ger+onaen en het productie-appaÍa2.t in ei8en beheer heeft genomenè Hieraan
kan geen intellectueel, geen idealil_ïlli_l1"ral-ist iets vexard ererx.

++

+:
+-+
++
+
++

++
++

,+
DÀ[ rs IEI{Mïr{sTE

DurDErïJKE

TaÀr,

+

s lang het ins tituut varl d e +t
ls men in E:ngeland. het instituut van ï
+
+
t
jven

si-nd

maar mand.atarissen van de vakbewe- +
een andere opvatting van de zà- i
rtrouwensmannen niet aaJr de teiband Í

n er

en sprake van e d.at er tus s en d.e onolr*geÍ=okken om de vertrouwensmannen.
erkgevers er op stuk van zakeq a.nded.an de vakverenigingen.
en van d.e ond-ernemers. Waarom zoud.en
gen maken, dat de vertrouwensmannen

-i

toekomst.

+

e

rd-er gelegen

+
++
++
++
+-L

Ï
+
+

t

-i-

+

iets aan krmnen i
"roto"i.u"fi,rr=a"=
;'

::

+
+

*+++r+++*,++++++++++++++++++++++++++++++++r+++++|++++++r-t+++++++++++++++++++++++t

-10
M E N' E E.R.

JAI{NI]ÍK

1.lISr

HET

WET,

HffiHAALDELIJK heeft men degéneÍr, die net behulp van de historisch-materiamethode van.oíd"èrzoek de maatschappd anàlyseerdén veÍruèteni ilat z[j het
beeld van d.e samenleving vervorrnden naar hr:rr dogmats. De klas senscheiding, 'íaa,rlan zíi spraken, zou in de realiteít niet.aarrwezig zijn, de klaseenstrijcl zou een
kunstnatige str[jd zijn, d.oor hén gepredikt, in het beste geval. tengevofge van een

listlsohe

misverstand.

Zij die zo red.eneerden wa.ren lang niet altijd. de eerste de beeten. Er waren
wetenschapsroensen onder, gelijk bijvoorbeeld. picofessor 1{.1'1.I. [reu], die in aIIe
ernst verkondigden, dat de klassenstrjjd. een rrleeistukrr van Karl Marx was. Sociologen behoorden e! toe en doctoren in d.e geschiedenis en zelfs ook vakverenlgingslieden en zogenaamè progressieve of vooruitstrevende poli.ticÍ.
:blie nenen zou, dat het soort,zo largzamerhand wef uitgestorven moet zÍjn of
stom geword en d.oor hèt rumoer der sociale botsingen, dat luide hín theorieën aI
bijna een eeuw leng overstemd. heeft, vergist zich gzond.ig. Ze leven.nog altijd. Ze
kled.en afleen hun enormiteiten tegenwoordíg iets handig:er in d.an het voorheen
hwt geestelijke vooroud.ers ded.en en ze vind.en - wat d.ie nooit ged.roond zullen hebben - vaak genoeg in zich tr socía1is tischrt noemende partijen hun geestelijk thuls.
Vie echter nooit tot d.eze categorie behoord hebben, dat zijn zij, die met n6g
recht dan jurj-sten en econonen de representanten d.er kLassieke bourgeoisie
genoeind. kuraen worden: de libèrale fabrika.nten. Z{jrndt de neus op de praktijk gedrukt, waren uiteÍaaxd verstand.ig genoeg om de volijverig voor hen in d.e bres
springende geleerden te Laten zwetsèn. IvIaar zij wísten beter.
Een aardig staaltje ds,&rvan kar men aant?èífen in de jeugdherirmeringen van
Gerard J.Ivl. van het Reve,die door deze monenteel gepubliceerd worden in het tijtlschrift rrne Nieuwe Stemrr .
Gerard. J.i[. va,rr het Reve, in 18!] geboren aLs zoon va.n een dood.ame Twentse
textie)-arb eicler, beschrijft in het a,priLnunmer va.n genoemd tijdschïift de grote
textielarbelders staking van l)O2, zi-in ei.gen lierk i:r de fabri ek en het ontsla6
van zijn vad.er, d.ie in een conflict tussen arbeiders en directie woordvoerder van
meer

arbeiders was geweest. Laten wij Va:r het Reve aa,Íl het woord.s
rrOp een maandagavond glng vader naaz het grote huis van de textiel. baron oro te onderzoeken of het ontsfa,g nièt ongeclaafl gemaakt kon word.en.
Hij vroeg: .rEeb ik d.an soms gestolen? I
. tGoq bewaar rnet 1 schrok d.e fabrikaat, ldat ik zoiets va,rr a zo» zeg-

ale

gen.

I

rlaat God er naar buitenr, zei vader koe]. tDaa.r geLooft u ni,et aa.Ír
ik ook nÍet. ïk kom hieï om te horen kÍ&arom u mij nijn Írerk aíneent.
nat is een e"nstige zaak, 'ntant ik heb een groot gezin. Wat is de reden?I
ne fabrikant aarzeld.e. Eén ogenblik dacht vader nog d.at hij het onrecht niet zou hanilhaven. tr{eneer Ja;nlink glirnlachte en hervond plotseling de öud.e toon.
tDan zal ik het je zeggen, als je het da.n absoluut gezegd wilt hebben.Je vraa€t na&x d.e bekende weg. Het is zo: jij komt op voor jouw klaose, ik voor de nijne !
tnat is tenrninste eerlijk gesprokenr, antwoordde vader. rDan valt er
ook verder niets neer te zeggen. U rnoet dit da.n maar voor u zeff veranten

woorden.

tIk

r

wens

u het bestet, zei

d.e

fabrikant nog. Maar vader maakte zwii-

gend. de d.eur open en ging weg. Er vlel niets meer te praten. Thuis 1achte hij honencl: fWe gingen bij e].kaar vand.aan als goede vijanden. t Dat woo?d
:
beviel hem want ik hoord.e het hem nog herhalen: tals goed-e víjand.eni . . . o rl

Tot zover d.eze passage uit d.e bewuste .jeugd.herj-nneringen. .Meneer Jamnink,
j er aan toe, hoo::de die kwalificatie van d.e textielarbeider natuurli jk
niet,. Maar 61s,hij hem zou hebben kunnen horenrzou hij er niets b{jzonders aan gevond.en hebben en het er mee eens geweest zijn, r^ri1 het ons voorkomen. Voor: hémr.
voegen' wi

voor meneer Jannink, was d.e vijand.sghap tussen de klassen een uitgemaakte zaak,
=.==========!

'P.J. IR0ELStRÀ

lvIr,

OVER
0P EH\T buitenge\^roon cong?es van d.e
S.D.A.P.e d.at in februari 1918 werd.
gehoud.enrheeft niemand. mind.er dan mr,
Pieter Jelles TroeJstra een woord- gesproken, dat waard is aan d.e vergetelheid te word.en ontrukt. IïU ze)-?

frOnder d.e stormen d-er revolutie
moeten wi j nu een nieuw politiek tijd.perk in, moeten wij vooruit, rnet nuch-

ter hoofd., eigenlijk eerst een begi-n
maken met d.e werkelij]< ,socialistische
strijd., Onze huid.íge,striJd rvootr kiesrecht enz , was feitel-ijk geen ,sociali s-

tische strijd; oís"pro§iam wàs eigenlijk een wat scherper uitgedrukt burgerlijk pïograrTl.Verbetering van d-e àT-'
beid.erstoestard ond-er het kapitalisme
was ons d.oel en de socialistische
d.oeleind.en werd-en meer in cursusvergaWat

froelstra hier zegt

komt naurd-

keurig overeen met hetgeen een k.leine

tien Jaar

eerd-er d.oor een van zi"in opponenteïI was gezegd, nameli jk, dat de

in werkeli jkheid d.e uiterste
linkervleugel van een liberaal blok
had uitgemaakt.l). Het is óók volkomen in overeenstemming met d.e karal<teristiek van d.e S.D.À.P., ruim, 15 laren tevor,en d-oor Saks gegeven in zijn
beroemd.e opstel trNaar ,l-inhs of naar
rechtsrr " De schri jver noemt d.aarin d-e
j tr
partij
S.D.À.P.'

zogenaamd.e Arb eid-ersparti
een
zond.er arbeiclerstr en ontmaskert haar

(keuter) kapitalistisch karakter; hfj
spreekt vaïi

d-e

kat,

d.ie men geen kat

d.urft te noemen, uit vriees I dat z4 op
het verki ezingsmenu d.an ni et meer a1s
hàas zou ku.nnen wordenr aangekond.igd.

e trkat" , dat i s duid.eli jk , dat was
voor Saks de burgerli jkheid. d.er SDAP,
d i e maaï schamel b ed ekt werd d.oor de
socialistische rnythe waarin ztj z:-cr.
Di

huld.e.
Een

kat een kat noemenl Dat is het
wat Troelstra d.eed. op dat buitengewone congres van 1918.Maar een paar d.agen daarrra d.eed hij iets heel anders.
Sprekende op een meeting, dle een ond.erdeel vormt van een actie voor een
bet ere 1ev ensmiddelenvoorzi ening, verklaard e hij:
trMet verontwaardiging wijs ik d e beschuld.iging tenrg, dat wij hand.fangers
der bourgeoisie zouden zijn,rr
Het za1 niemand ontgaan, dat déze
uitspraak van froelstra, gedaan op de
l2e februari" 191-3, lijnrecht staat tegenover d.e karakt eri s ti ek , di e hij een
d-ikke week tevoren op het buitengewoon congres van d.e S . D. À. P. geg:even
had. 0m d-e zaak nog ingewikkeld.er te
een d.ergelijke tegenstelling b,estaat er zelfs tussen de verschi-lIend.e pas sages van zijn congresred.e , Want

maken:

even voordat hij betoogde, d.at d.e werhelijke social-istische strijd. nog beginnen moest, even voordat hij het SDAPprogïam een rad.icaal-burgerli jk, proepam noemd.e , zei flroelstra:
"Wij moeten blijven wat wij waren: d.e
werkers aaít, o o c . de vestiging van het
social-isflI€.

It

De vraag d.ie rijst isl wat is hier
rsaarheid en wat leugen? Welke [roelstra moet men geloven: d.ie welke zegt
d.e SDAP vras een burgerli jke beweging
of,, d.1e wel-ke zegt, de SDÀP was socialistisch? 0m het antwoord. te vÍnd.en
Ddt
moet men zíen naar de praktijk.
woord. van [roelstra j-s juist, d.at met
d.e praktijk van d.e SDAP in overeenstem-

L2

mingis.Welnu, de praktij
k van
de SDÀP,d.at is: lnaat houding in lgoj,
haar houd.ing in 1914, }laa.t openlijk
parlementarisme, haar verstolen' minis:
terialisme, lnaay streven naar burger-

Ii jke blokvo::ning a1s onthuld d oor d.e
heer Leeuwenburg, haar Twentse propa-

gand.ist. ÀIs [roe].stra de SADP nietsocialistisch noemt, verkond.Ígt hij rn

realitei-t; als

hi

j haar in

éón

ad-em

wéI-socialistiseh noemt, d.an verkgnd.igt hf j een rnythe, d.e mythe, di.e een
onn'risbare rroorwaard.e is voor het goed.
verrnrllen van haar reëIe functie.

d.e aand.acht heeft gevestigd.Iets d.ergelijks zou. d-an voor hem onmogelijk zijn

geweest.Er moet vooï d.e d.esbetreffend.e uitspraak een naterieJe basis voorhand.en \{ezen, and-ers ware ztj nooit ged.aan, Di-e materi ëJe basis is de praktijk, waarop zij regelrecht betrekking
had.,

t) Een verwi JZLng naar d.ie uitspraak
treft men aan in Saks t opstel over

rrllet geval-Leeuwenburgrr ( "S oclalis tische opstellèïrtt, Eerste bund.eI,
pag . 57 ) , ' Naar d.i ez el fd e opponent
van froel-stra die wij hier op het

o

Over ztpt red.e op het SDAP-congïes
van febmari 1918 leest men ook in rt
vierd.e d.eel van Troelstrals frGed.enkschriften" (lr, . 166 e.v" ). Uit d.ie
red"e word.t d-aar ook geciteerd. l4aar
d-e woord.en, waarrnee wij dit stukje zt;n
begonnen zal men d.aar tevergeefs zoeken. I'Ien zoekt er ook tevergeefs naaï
1n de bloemlezj-ng uit Troelstïats pub,licistische arbeid., d.ie ond.er d.e tItel r'Troel-stra de zienerrr d-oor wijlen
d.r. H.B. Wiard-i Beckrnan werd- samengesteld-. Dat verbaast ons niets. Beid.e
werken, zowel d.e ItGed.enkschriftentr als
de bloemlezrrug, zijn geschreven ter
versteviging van d.e rnythe, de mythe
omtrent het socialistisch karakter
d.er SDAP, de mythe omtrent Troelstra,
d.e socialist, Daarbij kan men bouwstenen als di e , welke wÍj hÍer hebl-.'e4 opged.olven nu eenmaal niet gehnriken"
o

Het rad.icaal-burgerli jk karakter
der vroegere

en der sociaaldemocratie in het algemeen is d.oor ons d.e
laatste jaren herhaald.eli jk b eklemtoond.. Ors gelijk Ín d.at opzicht is
van bepaald-e zijd.e fe1 betwist.Wij wiIlen d.aarover d.it nog zeggen: dat naaT
SDÀP

onze mening d.e hier weergegeverr uroorden van [roe]-stra d-e juistheid. van onze ziensw"ijze onomstotelijk bevestiglerra
Had hij ze n i e t gesproken, dan ware d.at nog .geenszins een bewi j s vo oï
ons ongelÍjk geweest. Immers, Troelstr:a zou het hurgerli jk karai<ter van
d.e SDÀP hebben kurueen verzwijgen in t t
belang van de mythe.lulaar het omgekeerd-e is ondenkbaaT,De SDÀP kan niet socialistisch geweest zijn als Troelstra
op haar n i e t
socialistisch ztjn

ook hebben treft men ook ve::rnrijzingen aan in Saks I polemi-ek met Wibaut ("Van d.e geschelden Marxistent'rtrVan Hassan en d-e vogel Roektt )
Iiet verband. d.aar maakt waarschi jnIÍjk, dat het Herman Gorter is geweest.
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.

treeft een ml jnranp plaa,ts

ge-vond.en, dle àsn L28 r(jnwerkers het.
gekost. IvIi jnra.mpen komèn in de wereld voor. lalaar 4+jnen zi;n vinden
mi. jnrarnpen plaats. Irlu heeft de Joe§oslavisàhe regering, d.i. dà conmunistisihe
partij, zeven nensen, bedrijfsleiders en techlici iJr staat van beschuld.iging gestela; en gearresteerd. l{ij \reten dat de verantwoord.elijkheid voor tle gang va.n zaken zeker nlet alfeen bij d.e bedrijfsleiders berust. ]ndi en dit zo Zou ziirr, da,n
Ïras er een regering va,n téchnocraten en verd.ere nanagèrs. Dat is echter níet zo.
Het j.s de partij, de communietische partij die regeért en onder ha.ar öpperheerschappij en toezicht hebben d.e rrmanagers'rte werken. liie b"v. ee'n kleine reparatie aan zijn auto rnoet faten verri-chten, kar. uren na de reparatie {achtén op Ae
fàctuur, die dan overd.ekt met steropels en handtekeningen van aI de fuistaÍities
die.hij heeft moeten doorfopen d.oor een nerveus marr wordt uitgereikt,
rrde hoeder van het commulismetr, wordt overal gevoeld.
De hand van de partij,
En ,,raaron? omdat d.e industriëIe ontwikkeling niet aangeps.st kéin r,rorden aan een
of and.ei politiek ideaal. neze ontwikl<e1ing heeft haar'ej.gen ïetten, en daardoor
komt zij in conflict met d.e eisen d.ie aan een tevoren uitgedacht systeern gesteld
l{orden. De partij 1s absoluut; maakt geen fouten. l,Ia.rneer er onre§elmati8heden
voorkomen, lÍanneer er onvoorziene tégensls€en zijn, dan gap,t d.e partij -ilstantie
vrijult. Zij kan vrijuit gaa,ni zi is de machtigste in hst bedrijf " Ivlen Ínag niet ilenken, d.at 4ii een fout gemaakt heeft, want zU vertegenwooxdigt de neest algemene t
de politieEe leiding, zij vertegenwoordígt 'thet communismetr. Maar politiek èn economie zijn niet te scheiden. Laat ons een mogelijke gebeurtenÍs nernen. Een bedrijf bestelt honde"d buizen, die het nodig heeft voor het uitvoeren van een opdracht. 3ij aankorost van de buizen stelt men vast, dat een groot aantal, zeg 7@,
onbruikbaar is. ïíij staa.ri hier dus voor het feit, dat er lTf ond,eugdeljjke artikelen zijn geleverd. óf een niet gefundeerd.e controle uitgeoefend. Hier komt de partij in het geding. Van buízen heeft zij geen verstand, maar $re1 van sabotage of
misiladige nonchalance. Zij beoordeelt nrr het geval naar de betrout baarheid van de
verantwoord.elijken. Hun doopceel wordt gelicht en nu.bUjkt, dat het politiei< verleden va;rL één d.er technische vera^ntwoordefijken níet smetteloos is, hetgeen bijna
altijd het geval is, gezien d.e politieke zwerkÍngen die in de loop dàr jaren hébben plaats gevond.en, waarbij talrijke vereerde potitieke leiders niet alléen'het
hoofd moesten laten, maar a1s vijand err en misd.adigers te boek werden geste1d.. Allicht heeft men ten gunste van d.eze slachtoffers wef eens iets uitgelaten. naarbij komt nog, dat een orgalisatie, zoals d.e gehèime politió, haar bestaan bevestigd. wi1 zien, hetgeen de vervol€tngen op d.e spits drijft.
'Tot goed begidp zij hier aa.ngehaa-kl een verslag, dat Kravchenl<o geeft ií ziin
boek 'tlk verkoos de vrijheid.rr, blz. 1!! e.v.:
rrln d.e loop van de ochtend. kreeg ik een telefoontje van Lens§, tr^reed.e secretaris varr onze fabri eks -partj, j conité. IIij verzocht mij dadeliik bij hen te konén.
Hoewel Lensry zachtzinnig en vriend.elijk leek en het uiterlijk had van een dorpsschooLmeester, had hij de naam onmeed.ogend te zijn. tKameraAd Kravchenko, ik lrril
je raad" inwinÍren in een zeer delicate kwestier, begon hij. tïIet gaat om Arkady.Iimans§.Je hebt zijn werk gezien. Ëij kwam blj jou aan huis en jij bij hem. Heeft
hij ooit over politiek met je gesproken? BijvoorbeeLd. over zijn politj.ek verled.en
in leningrad? I rNeen, wij spraken meestal over het werk. Ziin afdeling en de n{ine
moesten dikwijls samenwerken en dat bracht ons met elkaar in contact. Ik herirueer
mij ni-et ooit.met hem over politiek gesproken te hebben.,'
Dit was !'lerkelijk de r',aarhei d.. Jrleinig nensen, die older het sovjet-reg"iem samen werkenrworden zo intiem met elkaar, dat zi; van gedachten wisselen over rdeIicater knesties. Tusgen L,imansky en mfj was dit stad.iuo nooit bereíkt. lensky
was teleurgesteld en zond.er twijfel stelde h{j voor zichzelf vast, dat ik een verdachte tin beschermingt na.n.Er zou èi. e avond eetr paxtijvergadering ziin pver rrhet
JOEGOSLAVIË

leven heeft

r

L4

geyal- IJimansl<yrt vertelde hij m{. On<lertussen mocht ik niet laten bi.ijken, dat nen
uijn opinie over de betreffend.e persoon hatl ingevoruren.
Limansky ging die avond. ze6r opgewekt naar d.e vergadering. IIiJ ve:moedcte niet
in het minst, dat het spoedgeval hemzelf betrof. Eij was een forse kerel van een
jaar of, víjfendertig, d.ie tle lorrst verstond zich goed te kleden. Eij was eermaal.
in het bu-itenland geweest,in Duitsland., voor een officiëIe inkoopmissie. Hij verbeeldde zich een cosmopoliet te zijn en hacl een beetje minachting voor het provinciaLe Nikopol
ne vergaderzaal stond blauw va.vr de took. Iensl<y p!es1d.eerd.e. Na,ast hen zat
een voor m"i j onbekende kereI, een vadsj-ge vent net een kaal geschoren ronde kop
e+ een valse tronie. Eoewel hij in burger geklaad was, had. hij de kord.ate b:rÀtske
ua,rrieren, die de verstokte Tqlkist verrieden. De wijze waarop hj-j zijn actetas
vasthield, gaf de indruk, dat de inhoud. voor sonmige mensen niet veel goed.s be-

duidde.
tka;ueraden, ik open d,e vergad-eringt, zei Lens§. lEr staat vanavond ,rpr één
punt op de agend.a: het geval va.n de chef van éón der fa.bri eken, het part\jIid Arkady VassÍIÍvith L,imans§r . lIt<'l t , rj.ep limanskJr uit, terwi j1 hi j opsprong. H.ij
lachte wezenloos. De slag was zo plotseling, dat de realiteit niet dadelijk tot
hem doordrong. rJa, jij,! Ga zitten tot je geroepen wordt.l
'L,inans§ zonk langzaa,m op zijn stoel terug. Elke droppel bloed was plotseling
uit ziin gezicht verdwenen. Hij veegd.e zijn voorhoofd met een zakdoek af.
lKameraden, heeft iemand van u Íets te zeggen over de betreffende persoon? |
Niemand antwoord.de.

rHeel

goed, sta dffr op limansky, en vertel ons in het kort je bezighedent
vooral d.i e in Leningrad..
De a:rne linansky trild.e, alsof hij hoge koorts had. oer,roonliik was hij welbespraakt en zelfbeuust, naax nu viel- het hem plotseling moeilijk een samenhangend
verhaal te doen. Haldrelend gaf hij een verward e levensbeschrijvirng, begon ÏiÍeer van
vorén af aaJI en 1n zijn z enuwechti.gheid bracht hij slechts niet ter zake d.oende
feiten, bijyoorbeeld zi.jn huweli,jk ter sprake. De onbekende.man werd ongèduldig.
tJe persoonlijk leven interesseert ons niett, zei hli.
'WÏ wensert.oYer je politiek
verled.en ingelicht te worden. t
lMaar kamerad.en, dat is geen geheiÍn..,. Ik heb dat a1 we1 hondexd maal verteld.... Ik meen over L,eningrad. ïk r.'as toen onzeker"... Ïk weifelde en kwa.m 1n
aaïrraking met enige Trotzkisten. nat i8 geen gehein en d.e partij heeft het nij
grootmoedig vexgeven. Ja, zij heeft rnij haar vertrouwen goedgekeurd en ik heb goe'
de getuigschriften. Vraag het hier mae,r aan ied.ereen; Sovendien is dat al1es al
zo lang geleden.... t 'La4g geledenl, grijnsde L,ensky. 'Het snerige werk van Zinovier| en frotz§ en die andere hond.en wa,s ook lang geleden. nat e,Lcuus kan de viianden vaxr de staat níet langer vrÍjïaren. Vertel mij eens lirnansky, heb je ooit
kwaad gesproken va,n het entraa1 Comit6 en va:l onze geliefde lei-derr kameraad.
I

C

Stalin?r

rNeen, natuurlijk niet,l I
een teken a€,n de Tsjekist, dÍe toen uitbarstte:
rBurger Lirnans§, je bedriegt (le.parti j openlijk. Heb je je mond. nÍet voorbij
gepraat op èen activistenverga,d.ering in het N....-distri.ct in Augustus?r
Dat de aanspraak met I'Kame aad'r gewijzi8d 1',as ilr. 'rburgerrr was onheilspellend.
rJa, ik begin me zoiets te herinneren'; noopelde ïJimansly. HÍi '&oest zioh aan
een stoeL vasthoud en orn'niet te vallen.
llraat je geheugen maÀr eens goed werken. Kende je nog aJld.ere mensen ia L,eni-ngrad, die ook 'rweifeld.enn en niet trhelemaal zekerrr vart hun zaak ws,ïen? I
rIk weet het niet meex.... na zoveel jaren. Maar laat eens zien....r Eij noend.ë een zestal namen.
rEn waar zijn d-ie heren nu? t
f laar
heb ik geen notie y€Lrr, o o " Ik d-enk d.at ze werken. I
tNu ik kan het je w61 zeggen. Ze zíjn al1emaal gearresteerd.. Maar 6 proposrheb

tens§ gaf

t5

je ooit net hen een staatsvijand.ig. d.ocr:rnent ond.ertekend.? t
r0.nèeí.:.. neen, ik geloof het terulins té niàt.I
|Laat ik je geheugen maÀr eens opfiissen. Hier is een foto-copie. Kom maar
eens hiei om èie te bekiÍken. Eerken je d1t soms à1s je eígen haadtekening?l
.limansky bekeek de foto, gaf hÀar terug en g:ing r,eggelend als een bfind.e naar
jjn
plaats te41g.
z
rDat héiimer je je zeker niet, hè? Zeker te verrruld. geweest va,rr ie tro$rdag
en je reis na€,r Bexiijn, hè?,
l,ilransky herstelde zich een weinig, tHet was een stuk ove, een particulie"e
aa.ngelegenheid en had niets met politiek te maken, en het is a1 zoveel ieren 8e-'

leèen....1
Het kruiàverhoor duurd e nog ongeveer een half uur. GeheeL van ziJn stuk gebracht, ontkende ÍiÍnarsky onnodig onbelangrijke feiten en s,Is hji daÍ! met de beÍíUzen geconfronteerd wqpd.., Aaf hii toe. Niet é6n van d.e punten was op zichzelf genaar a11es tesamen en om beurten door de TsjekÍst. en d.oor tens nomen belangriik,
-leken
ze heel wat. Er volgde een geforceerd.e discdèsie onder het
ky aangedikt,
publiek. Een paar nensen pleitteÍr voor de raan, de meegte steÍmen veroordeelden
hem. Tenslotte stootte de vergadering hen net afgemene stëmnen uit de partij en
veizocht het stadsconité deze beslissing te willen bekrachtigen.
Toen wij öe zaal verlie.ten zei nienand. een woord.. Wij vermeden het elkaa,r aan
te zien. Even Later op h'eg naar huis zag ik licht branden in het bureau va:n Limanslqr en i-mpulsi-ef ging ik naar bin:nen.
Eij zat achter zijn schrijftafel roet zijn hoofd in zjJn handen. Zijn breèe echoud.ers schokten van ingehoud en gnild<en. I{og geen uur geled.en },,4s hjj een zelfbewuste fabri.ekschef, vo1 vertrouwen en zelfs een tikje buJreaucratische peilanterie
geweest, en nu was hij plotseling een zielig stunteli8 wrak. Eij keek verl,ronderd.
op. tVictor Àndreyewitsch! Ik dexk je dat je gekomen bent. Dit is het eintle.
Uitge§toten, daaIYIa gearresteerdl ]vIijn vrouw"... O, het 1s misschien rnaar het beste mjj van kant te maken "
Eij wild.e niet gètïoost worden en niet zonder reden. IIet stadscomÍté bevestigde spoe.dig zijn royenent. Lima.ns§ kreeg een onbeduidend baantie op het trrstkantóbr te Cf,arËo, en wercl daazna gàarresieerd. .$adien t-ist niemand. in Niköpo1, uat
er vai.r hem was ge,*orden" rr
trrÍa"nneer we nog wat verder J.ezen, dan bliikt, d.at de terreur bijna uitslultend
gericht was tegen personen met verantwoordelijke positi-es' en we1 speclsal tegen
ingenieurs. Nu rvas Victor Kravchenko zeLf ingenieur en het kan dus ziinr dat gèvalfen die zich in d.eze sfeer afspeelden voor hem het opvallendgt.-waren. Zo lezen we op dezelfde bladzijden vaÍI het.hi-erboven geciteerde werk het volgend'e:
rrEen pa.a,r weken.Iater moest ik iets bespreken met Brachcots assistent, een
partijman, Àlexei Suhkin genaamd "]k stapte ?raastig zijn spreekkaner binnen en wiltle naar zijn bureau d.oorlopen, maai zijn secretaris hield mij tegen. luacht even
kdmeiaad Kravchenko, tamera.bd Suhkin Àeeft het erg druk. t tÍk ookt, àntr,toord.cle
ik.geérgerd en g'ing toch het bureau in.
Op d.e drempel bleef ik echter plotseling'staan. Suhkin zat achter ziin schriiftafel en riàast. hem.zat 4e dikLe zwetend.e Gershgorn, zíjn slappe lippen tot een
karaktëristieke grijnslach vertrokken. Àan weerszijd en zaten Ia.ngs de wanden tien
of tvaaff ingenieure, waarvàir so'nmigen tot de partij behoorden. t'
Kr:avcheÍlko vertelt daÍI nogr dat er.vier na;nnen van cte N.K.V.D. de ïacht bii
hen hlelden,. en dat zé'd.a51Í\a èó een nà d.e ander door Tsiekisten raet de revoltë"
in de hend in een gesloten wagen werd-en geduwd, Hij noemt later ontter de slachtoffers echter ook mensen met ardere frrncties, doch steeAs ma,ruren rnet leidende
frurcties. Zelfs parti j -secretarie sen. . In dat opzicht zljn zíjn beschrijvingen i-n overeenstemming met Koestl-er t s rl}Tacht 1n d-e Mid-d&Btt . Men vraagt zich dus af :
waarom woed.d.e d-eze terreur vooral ond.er d-e leid.end.e peïsoonlijkheden. Hierblj vaLt
te bed.enken I dat of schoon door d.e partl j in het leven geroepen , het ni et meèr d.e
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parti j was, d1e de baas was, die d.e d.ictatuur uitoefend.e, maar de N,K.V*D. Deze
organisatie is er niet een zoals b"v" een geheÍme recherche. Die krijgt haar apd.rachten en moet z:-cl:. onherkenbaar maken. i{aar d.e N.K.V. D . was een absolute
macht, een politieke macht, een lIlacht waarin d.e wetgevi-ng en d.e uitvoering waren
verenigd.. De vereniging van d.eze twee machten werd. voorgeschreven d.oor het doel-:
"het communismerr . En wie anders d.an de parti j moest d,at rrcommunj-smerr verwerkelijken? Maaro. o d.e voorwaard-en claa:rroor waren niet aanwezig; d.aa::van was men volkomen overtuigd.. Er moesten dus voortdurend. besluiten en maatregelen genomen woïd.en d.ie niet in d.e gewenste rj-chting gingen. De voorstand.ers van zulke besluiten
voerd.en az;yLz dat d.ergeli jke concessies nu eenmaal nod.Íg waïen, aangezíen d.e objectieve voort^raard.en voor het communism.e nog niet aanwezig waren. De and'er'e partil vond. d.at d-at een afwijking van het streven naar een commrrnistische samenlev-ing
ï^Ias r Zo werd alles bezien vanuit d.e principiëIe kant, wat a] aanstonds een grote
scherpte aarL d.e d.ebatten verleend.e en wat culmineerd.e in: rrmen is communist of
men is het nietrr" In een si-tuatie, waarin men wil- vol-brengen waaïvoor de voorwaard.en nog niet aanwezig z:-Jrr, kururen er nie,t vel-e rregen rlaar Rome leiden. Dan
is eï 1n d.e hoofd.en vooral van de betrokkenen maar één weg, elke and-ere is rrverraad.rr" Een afwijkend.e mening noest d.us ongedaan word.en gemaakt, d"wozr haar voorstand.ers moesten word.en verinietigd-. De leid,ers van de Russische C.P. stond.en
niet voor het vïaagstuk: hoe verlopen hand el en prod.uctie zo ord.eli jk en voord eIig mogelijk, maar: hoe verd.edigen wij rf het communisme?rr
Hiermee is nu wel verklaard d.e onderlinge afmakeri j aarr de toppen van het besturend. Iichaam, maar nog niet, hraarom d.e d"ictatuur zoveel slachtoffers zocht
ond.er d.e d.irect leid.ende en veïantwoord.elijke persoorllijkheden in de bedrijven.
Dat is hieruit t'e verkl-aren, dat d.e politieke wetgevend.e en uitvoerend.e macht,
en d.e prod.ucti,everhoud.ingen twee verschill-end.e wereld.en waren in Busland. De
partij wild.e communisme maken te::vrÍj1 het niet and.ers d.an op kapitalistische

grond.slag mogelijk was te produceren.
0f d.at, wat zal ons a1s commr.urisme voorhield, die naam niet verd-i-end.e, en r^rat
d.e hoofd.pr:nten van lhaar eigen program betreft (Staat en RevoLutie Lenin) voIled.ig moest capituleren, staat los .van d.e algemene tegenstelling: id.ealisme -realisme. Dit id.eal-isme geloofd.e, moest we1 geloven, d.at later, wanneer d.e pïoducten rijkelijk uit een geindustrialiseerd. en gespecialj.seerd. apparaat stromen en
d.e Jand.bouw gemod.erniseerd. is, d.e d.ictatuur en d.e terreur lcrrnnen word.en opgeheven en het tf zuivere commrrnÍsmert ingevoerd-"
Wij weten, dat deze ged-achte naïef is. Niettemin is het d.e enig mogeli jke d-enkwijze voor partij-pol-itieke idealÍsten.
Keren wij nu naar ons uitgangspunt tenrg: de Joegoslavische ingenieurs, die
men verantwoord-elijk stelt voor de mijnramp. Uit d.it gebeuren mogen wlj d.e conclusie trekken, d-at d.e nieuwe kLasse van technocraten in Joegoslavië nog niet machtig genoeg 1s om zich te ontd.oen van het toezicht d.er geheime politie, Dat laat
ztch ook horen. De ontwikl<e1ing in Rusland- is oud.er en vond. daar een betere voed.ingsbod.em dan in Joegoslaviën Daar wi-Llen we nu niet over uitwijd-en. Het is orrs
vold.oende de ontwikkeling te begri jpen en d-eze begrijpen wU zo t d.at gebleken is
dat in Joegoslavië d.e Í'd.ést?linisatiett nog niet heeft plaatsgevond-en , maar d.e
parti j nog oppermachtig is, Dat op d.e één of and.ere wi jze d.ie I'd-éstalinisatiert
tóch moet plaatsvind.en, aang ezlerl zícin hier d-ezel-fd.e tegenstelling ontwiidcelt
als in Ruslarld.
:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+

U, die orls liet weten, d.at u gaarne regelmatig trDaa,d- en Ged.achte'r wild e ontvangen, u hebt ons toch wel- een financiëIe bi jd.rage d.oen toekomen? Zekery we heffen geen vaste abonnementsplijs. Dat wíI echter niet
zeggen, d-at u niets hoeft te betalen. Oók ónze, leveranciers van machilLes, papier, stencils, inkt erLz " elsen geld. Wat u kunt bi jdragen kr:nt
u alleen beoord.elen, maar we mogen toch wel op i e t s, rekenen?

