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MEN BEHOEI'T slechts het oor te ]uisteren te leggen in de kringen van hen,
die rhetzij rri-t menselijke verontwaardiging, hetztj uit politiek rad.icalj-sme of beide, d.e Amerikaanse politiek in Vietna.m veroordelen, om tegeLi jk met een kritiek
op het \ríitte Huis, op d.e militaire klieken der Vereni-gd.e Staten en op het Amerikaanse kapitalisme ook een kritiek te vernemen op het proletariaat.

of een bewustc
kritiekisd.oetniets
0f d.ateen onbewuste
ter zake, omd.at zri zowel in het ene a1s in het and.ere geval toch op hetzelfd.e
neerkomt. 0p het ve:*rijt na.melijk, d.at ff d.e massart I d.at wiI zeggen het merend.ee]
van d.e mensen, te egoistisch en te materiaListiseh is om 1n rruur en vlam te raken over het geb:ruik van napalm en van fragrrentatiebommeni d.at een oorlog, ook
wa"nneer hij met d.e afschuwelijkste mid.d.elen en d.e sleehtst d.enlcbare voorhlend.sels
gevoerd. word.t, de meesten koud. Laa,t zolang hij maar ver van hun bed. blfift; d.at z\
geestelijk te lui zijn om er z:-eln voor te interesserer - d.at wil zeggen zich in
zijn mensel[jke en politieke aspecten te verdiepen - r te laf om iets te ond.ernemen,
te l-amlend.ig en te laks om d.eel te hebben aan demonstrati-es1 ws.&riÍr een politieke eli-te of een kLeine groep humnitaire id.eal-isten zíe};l voortd.urend. uitputr omd.at nl het protesteren tot haar mensefdke plicht rekent.
In z:-jn strrmpathiekste vonn' d.at wil zeggen zond.er d.e ve:r.ratenheid en het
Iuidkeels afgeven op d.e arbeid.ers, die hr.rn ilproletarisehe plicht'r zoud.en vetzaken - waartoe zLJ , die z;-cln tot een eJite rekenen maar aI te licht venrallen d.raag:b d.ie kritiek het karakter d.er verwond,ering.
rrHoe komt het tochrt
, vroeg laatst ergens een geestdriftig Vietnam-demongeen
strante, d.ie vrijwel bjj
enkel-e protestmars verstek laat gaarr,
trHoe komt het toch, dat d.e arbeid.ers bU d.it aIles zo volkomen
af zijd.ig blijven? Laatst zUn wfj in Amsterd.a.m in t n lange stoet een
uitgesproken arbeid.erswijk d.oorgetrokken. De mensen hingen uit d.e
rarnen of stond.en in d.e d.euren naar ons te kijken, Je zou verwacht
hebben, dat ze zich bÍj ons aansloten. Maar d.at geber:rd.e niet. En
d.at is zo ja^mner! Want als d.e arbeiders z:-ctr in onze geled.eren
zoud.en scharen, zou het d.aargÍnds afgelopen zijn!"
De vraag of ,t juist is, d.at d,e regering d.er Vereni-gd.e Staten, dat wil zeggen het Amerikaanse kapitalisme, de stri jd. in Yietna.m zou staken; r/Íanneer ook d.e
arbeid.ers in Amsterd.a,m en eld.ers d.aartegen zoud.en protesteren, zulIen wij voorlopig laten msten. Zij heeft, zolang de arbeid.ers daartoe geen enkel-e neiging veïtonen, niet de minste zítt, Belangrijker is het, zicia bezig te houd.en met d.e fei-
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teli jke situatie,

met d.ie andere vraag ind.erd.aad., waar of d.e afzijd.igheid. van d.e
arbeid.erskl-asse toch vandaan komt.
Hoe of het gesteld. is met onze Vietna;n-d.emonstrante weten wij niet, rnaar in
het algemeen is het zo t d.at ziJ t d.ie in d.it opzicht zídn oveï d.e arbeid.ersklasse
ve:*rond.eren of haa,r iets ve::rrrijten, de opvatting huldigen, dat het proletariaat
een revolutionaire klasse is, d-ie een 'rhj-storische taak'r te vermLLen heeft, d.ie
het verrullen zdL, zod.ra het zich d.aa:sran ber,rtrst word.t. Warneer er met die 'rbewustword.ing'r iets blijkt te haperen, lra^nneelc zij d.Íe zich inspannen om d.e arbeiders bewust te maken roepend.en in d.e woestijn blijven, d.an twijfelt men niet aan de
juistheid. van zíjn opvattingen, maar d.an heet het, d.at d.e arbeid.ersklasse heeft
trgefaald.tr.

I s het , zal men ons vragen, d.an soms niet waar, dat d.e arbeid-erskLasse d.e
historische taak heeft het kapitalisme omver te werpen? Is het soms niet vraÉ,r,
dat nS z:-ch tegen t t kapitalisme en d.erhalve ook tegen a]le aslrecten van het kapitalisme moet of zou moeten verzetten?
Ja en nee!
Dat hangtr arttr^roord.en wijr er maar van af hoe of men d.at verstaat. Dat het
proletariaat d.e trhistori-sche taaktt heeft het kapitalisme te vernietigen, zoals
eens d.e bourgeoisie d.e rrhlstorÍsche taaktf hatl een eind.e aan het feod.alisme te
maken, d.at i-s een maatsehappelijke w e t , dat wi1 zeggen een conelusie van d.e
sociale wetenschrpr welke conclusie als zod.anig met het bewustz{jn niets te maken
heeftr ook a1 is het d.an het abstratrerende menselijke verstand, d.at d.ie wet op t t
spoor gekomen is.
De wetten d.er sociale wetenschap

zijn,

zomin a1s de wetten der natuurkr:nd.e,
natuurln:nd.ige verschijnselen zich zoud.en
hebben te richten.Nemen wrj als voorbeeld. d.e algemeen bekend.e rtr^irettr va^n d.e zwaaTtekracht. Zi verklaart ons, hoe of het komt, dat een losgeraakte steen i-n de afgrond. stort en d.e appel van d.e boom valt. Maar niemar:,d. is zo d.waas om te verond.ersteLlen, d.at d.e steen z i c h in d.e afgrond. werpt, omd.at hij, d.e steen, zidn
va^n d.e wet van d.e zwaartekracht b e w u s t j-s,
0f wij nemen een and.er voorbeeld.; een natuurverschijnsel a1s het onweer, d.at wij begrijpen Ia:nnen d.oor d.e wetten d.er electriciteit op d.e d.a,rrpkring toe te passen. Wanneer door atmosferische
oorzaken bepaalde dampkringd.eeltjes eLectrisch geladen word.en kan een spanning
optred.en, d.ie zích op een gegeven ogenblik ontLaad.t d.oord.at d.e bliksem naaï d.e
aard.e schiet. Maaï d.acht men werkelijk, d.at d.e bliksen zicln d.aanran één bliksem
aarrtrok? Nee natuurldk; maar men schijnt het wéI te d.enken, wa.nneer men z:oh niet
met een onweer j-n d.e d.ampkring, maar met het een of and.ere sociale onweer bezig-

voorsehriftene

w&EJ3fiaar d.e mensen

of

d.e

houd.t,

Dat komt, zal men opmerken, omd.at men in de maatschappij te maken heeft met
mensenr d.ie een wi-I bezitten en verstand.. Is het soms niet zo geweest, d,at het
frsociale en politieke onweeril zich in 1789 in Fra^r:krijk ontlastte, omd.at d.e Franse burgerij haar politieke onmonrligheid. niet langer w i 1 d. e verd.uren en haar
politieke ver s tand. gebmikte omd.ead.el te onttronen?
Zo kan men het ind.erdaad. wel stellen, mj-ts men z:-cln eï d.aarbij maar rekenschap vart geeftr d.at d.e zogenaamd.e w 1 I v€u1 d.e burgerij d.e uitdnrkking was v€lrí1.
en gericht werd. d.óór haar materiëLe belangen en dat d.e zogenaa^nd.e p o 1 i t i ek e r e d e een speciaal attribuut is van de d.erde stand-.
Mer]§nÍaard.ig feit!
Hoewel d-e jonge stud.ent He:man Amptmeijer, één d.er veIen,
d.ie, uit d.iep-menseli jke bewogenheid,, protesteert en ageert tegen de Amerikaanse
bombard.ementen op Noord.-Vietna^n, die van z:clnzel-,f getuigt
, d.at hfj d.e wereld.
wi-I verand.eren uit naan d.er sociale gerechtigheid. en d.ie ziyt Lauwe med.e-christenep ve::wijt hwr materië]e belangen ernstiger te nemen dan de gebod.en van d.e bijbe1, waren het in Franlcr{jk in 1789 en vo}gend-e jaren juist d.e materiëIe belangen
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cLie d.e wereld. verand.erd.en

en n i e t

d.e id.eaIen.

De id.ealen bleken, voor zover ze met materiëIe belangen niets te maken had.d.en, zeepbellenl d,ie uiteenspatten bij d.e eerste d.e beste aanraking met d'e socia]e werkelijkheid.. Het id.eaal van Robespierre en St. Just was het oud.e Grj-ekenland.
en het oud.e Rome. rtDe revolutj.onaj.ren moeten Romej-nen zljntt, verklaard.e letterlijk
St. Just, d.ie een d.emocratische sarrenleving op d.e grondslag van de slavernii verward,e met d.e mod.ezne d.emocratisehe staat op d.e basis vart d.e loonslavernijr een
verbra^rringrd.ie hem tensLotte d.e kop heeft gekost. 0p d.e dag van zíjn terechtstelling wees hij met d.e vinger naaJr d.e a.arl z:.jn gevangpnÍsmuur priftende "Verklaring
vEun d.e rechten van d.e mens en burgerlr een d.er belangrijke vnrchten van de omwenteling - en zeí, met een mengel-ing van bitterheid. en trots: I'Nlettemin j-s d.at
mijn werktr. H{j besefte niet, d.at juist d.ie 'rverklaring" inzake d.e vrijheid. van het
r:renselijk ind.ir.r:r-du hetrekking had. op een ind.ividu, dat nen in d.e antieke GrieksRomeinse vereld. tevergeefs zoll zoeken:d.e rrvrïetr arbeid.err wj.ens bestaan een volstrekte voonnra^ard.e was voor oe ontplooiing d.er bor:rgeoisi-e, wier staat d.erhaJve
niet rtaat antiek voorbeeLcl gemod.elleerd. kon worden.

Maar aI bleken d.e idealen van d.e grote mannen uit d.e klassieke burgerlijke
revolutie hoogst onwerkelijk, het materiële belang van de bourgeoisie was een
machtige revolutionaire hefboom, r/aa.nnee heel de vroegere samenleving uit haar
voegen werd. gelicht.
i,'Iat het .politieke llerstand. betreft: het is d.d,6rom een speciaal attribuut
va^rr d.e bourgeoisie, omdat het bezit er\ran burgerlijke levensomstandighed.en vooïop
stelt raarlgezien het zoals elk soort van verstand. nu eenmaal ontwikkeld. moet worden d.oor opvoed.ing en ond.e::urijs. Niets is verkeerder d.an d.e mening, dat d.e bittereenraringvanhetarbeid'ersbestaarrbijhetpro1etariaateen@
d.oet rijpen. ilet politiek verstand is een verwo:rrenheid. van d.e bezitter. Dat het
in d.e Franse revolutie ind.erdaad een rol gespeeld. heeft is een feit, d.at echter
verband. houd,t met d.e bJjzond.ere omstand.igheid.rd.at d.e Franse revolutie een revolutie d.er bezitters, een burgerli jke omwenteling was, d.ie d.e feod.ale eigend.om
slechts ophief om erd,e burge
rl fike eigend.omvoorind.e plaats te stelIen. \die uit d.e bijzond.ere ro1 van het politieke verstand. in d.e Franse revolutie
een algemene wet wil afleid.en, z:-et over het hoofd., d.at men algemene wetten pas
verkr[jgt d.oor van het bijzond.ere te abstratreren, niet d.oor het te vera]gemenen.
Wij hebben met het politieke verstand, met het politieke denken hier overigens nog nie-t afgeCaan. Integend-ec}, t t 1s nood.zakeluk het wat nad.er te beschouwer1. Richten wij d.aartoe nog eenmaal het oog op d.e burgerlijke revolutie, d.ie als
politieke rer,'olutie d.e voo::uraarden heeft geschapen, waarond.er in de 19e en het
begin van d.e 20ste eeuw het politieke d.enl<en ziSn grote bloei bereikt, groot ook
in d.ie zi-n, d.at het een aangelegenheid. van velen werd. - va.n een hele kl-asse, de
burgerlijke - niet langer van enkeLen, zoals d.e absoLute koning en d.e adellijke
kliek van het hof .
"Toen in het jaar 1789" t zo zegt d.e Franse econoom Michef Chevalier, d.ie in
z:,jn jonge jaren zo aL niet het begin dan toch een belangrÍ,1ke fase d.er revolutie
heeft be1eefd.,
tfToen in het jaar 1789 d.e bor:rgeoisie in opstand. Inua^m, ontbrak
hae.r, om vrij te z:'Jn, a11een nog maar d.e d.eelneming aan d.e regering van iret land-, De bevrijd.ing bestond. voor haar hierin, de leid.ing d.er publieke zaken en d.e hoge burgerlijkermiLitaire en religieuse fi:ncties te onttrekken aatrr d.e hand.en d.er bevoorrechten,
d.iehetmonopolie d.aarvan bezaten. R ij k en ui t ge ru s t
met
een behoorlj-jke
ontwikkeling)
/.
( zied.aar bij hem nog weer eens d.e combinatie van, d.e twee factoren
d.ie onmisbare voo::vraard.en vonnen voor het politiek verstand. D. & G. ) , zelfgenoegza^aJn en tot zelfbestuur in staat, wiId.e zti

4onttrekken aan. het heersend.e en verkurj-stend.e regiem.rr
Zied.aar, Ín enkel-e zinnen, nauwkeurig aangeduid. waarom het grng: het materië}e belang d.er bourgeoÍsie schreef haar gebied.end. voor een eind.e te mak-en aan
d.e ad.ellijke verlsnristing. Daar6m wil-d.e ztJ een eind.e maken aan het bestaand.e regiem en d.e tot dusver gevoerd.e politiek ener haar vreemde klasse om d.ie te verNiet voor niets heet het
vangen d.oor haar eigen regiem en haar eÍgen politlek.
werk van Chevalier waaraatrL d.e zojuist geciteerd.e woord.en z1jn ontleend. rrover d.e
materië1e belangen in Frankrijk" . Zoals d.e materiële verhoud.i.ngen, Cie d.e basis
vorrrd.en van het bestaan d.er bor:rgeoisie als klasse rt p o 1 i t i e k e v e rs t a n d , het politieke d.enken ontwikkelden, zo sproot uit haar materiël-e belangend.ewensvoort toteenand-ere po 1i t i ek. De revolutievartd.e bourrevolutie omd.atd.eond.ergeoisie isnueenmaa] d.aa,romeen po 1i t i eke
d.nrkking van d.e burgerlijke klasse een p o 1 i t i e k e, d.at wil zeggen een bii
het feodale recht georganiseerde, ond.erdnikking vías.
Geheel and.ers d.an d.ie van d.e bor.rgeoisie is d.e positie va"n ' t proletariaat.
Met d.e bi.rrgerij van weleer heeft d.e arbeid.ersklasse gemeen, d.at zij voor haar d.irecte materiël-e belangen str{jd.t.Maar d-ie strijd neemt geen politiek karakter aan,
omdat d.e ond.erd.nrkkingd.erloonarbej-ders geen po I i t i e k-r maar een s oc i a a I karakter d.raagt. Dat is een hele tijd. larrg verborgen gebleven, omd.at
de politieke rrcijheid., d.ie d.e br,rrgerlijke revolutie proclameerd-e aanva:rkelijk nog
een beperkt karakter d.roeg, zLch nog geenszins uitstrekte tot aLLe staatsburgeïs
zi-cln

niet tot d.e zogenaamd.e frvierd.e startd.rr.
Zolang dat het geval tras 1s d e werel-d. getuige geweest veui een \^Iorsteling
va.rr drrid.elijk politieke signatuur, die d.e schijn wekte een strijd. van d.e arbeid.ers
te zijn, maar di-e in werkelijkheid. niets and.ers beoogde d.an d.e voltooiïng van het
werk, rraalrnee d.e politieke revolutie d.er burgerij begonnen was. 0m d.e p o I i
t i e k e emancipatj-e der arbeid.ers binnen het raam d.er burgerlijke samenleving - ging het. En omd.at voor die politieke strijd. -uiteraard.- het politiek'r,'erstand vereist werd., d.aarom vlel d.e leid.ing in die strijd. toe aaïl personen, die
over politiek verstand. beschiktenrd.ie d.e kr:nst van het politieke d.erÈen versiond.en d.oor d.e opvoeding d.ie zti had.d.en genoten, aait b u r ge r l ij k e elementen
in één woord. r d.ie overeerrkomstig d.e polÍtieke eisen van d-at ogenblik d e organi satievanàle strijd.ookop po 1i ti eke wijze terhand.namen, d.atwil zeggen
op overeenkomstige wijze als eens in tr'rankrijk d.e Girond.ijnen en de Montagnards het
en met name

van partljen.
Het tijd.perk waanran wij hier spreken was het tijd-perk der politieke íd.eaIisten, d.ie z:o}t scherp bewust waren van d.e politieke mogelijkhed.enr maar totaal onbewust van hr:n sociale dwalingen. Wat d.eze mannen voor ogen zweefd.erd-at was3 politÍek bed.rijven om d.oor mid.d.e} d.aa::rran d.e politieke verhoud.ingen te wijzigen. Ge1Íjk 611e politieke denken bewoog z:oh ook hrín d.enken (niettegenstaand.e de schijn
soms van het tegend.eel ) strikt binnen d.e grenzen van d e politiek, d.ie ook d.an
niet werd.en overschfed.en, wanneer 211 sociale politiek bed.reven"
s o c i aa I ond.erd.nrkt
De strijd-vand.earbeid.ers, d,ied.irectuithr:n
word.en uitgebuit
economisch
uit
feit,
nJ
wil
zeggen
het
d.at
voortspruit,
d.at
ZD
(niet uit hr:n politieke onmond.lgheid.) kdn geen dergelÍjk karakter aannemen. De
klassepositie va^n d.e bourgeoisie bracht het mee, d.at ztJ moest streven na€.r d.e po]itieke macht; C.e klassepositie varr het proletar:,aat brengt het mee, dat het
zicl. moet verzetten tegen d.e bestaand.e sociale verhoud.ingen. De politieke strijd.,
zoals clie van d.e burgerij, is eï op gericht een bepaalde politiek te vervangen
d.oor een andere politiek. Een politicus ztet altijd. de oorzaak van. aI wat hd verd.erfelijk acht daarinrdat niet ziin politiek gevoerd. worrd.trmaar d.ie van een ander
en hqj meentrd.at hijzelf sLechts aan t t roer van d.e staat behoeft te komen om d.atgene wat hij wil te lornnen verwezenlijken. De politicus werkt met }euzen, met een
prograJn, d.at hij tegenover het program van zirr politieke tegenstand.ers plaatst.
had.d-en ged.aan: d.oor nÍd.d.eL
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politicus is een rf staatsma.nrt I d.at wil zeggen iemand., d.ie d.e staat rLaeË ztJn
wil tracht te henrolsren, Vandaar, d.at d.e zogenaand.e "revolutionaire" politicus politicus a1s ied.er and.er - de arbeid.ersklasse toeroept, d.at het rrniet genoegrt
is zLch tegen d.e sociale verhoud.ingen te verzetten, ma€.r dat zLj politieke activiteit ontwikkelen moet om via d.e politiek en de staat, d.e sociale verhoudingen
te wijzigen.
\,rIat d.e rrevolutionairef t politicus d.e arbeid.erskLas se bU r,riI brengen, d.at is
een politiek bewustzÍ jn. Wat hij niet beseft, d.at is, dat het proletariaat, juist
omd.at het proletariaat is, geen politiek beumstzi-jn kdn ontwikkelen. Wat hi; ltaar
wil opdringen, d.at is iets , wat d e arbeid.erskLasse wezensvreemd. is , jui st omd.at
haar maatschappelijke positie een totaal and.ere is d.at d e maatschappel{jke positie
vraarva^n een politiek bewustzttrn het natuurlijke product is.
De ff revolutionairert politicus als hU 'f eerlijktt is en méér d.an een ord.inaire
baantjesgast, d"ie het proletari-sch sentiment bespelen wll om uit d.e staatsnrÍf
te ki.rnnen eten - droomt van rn ItsociaLert omwenteling, d.ie bij nad.ere beschouwing,
omdat zJ-jn d.errken z:-cln binnen d.e grenzen d.er politiek beweegt, nooit and.ers d.an
een politieke omwenteling blijkt te zi1n, een politieke d.aad., waarbij d.e staat de
maatschappij zou moeten vernietigen, waaraan hij ztjn ontstaan d.ankt en vÍaaï'van hil
d.e organisatorische bekronlng vo::mt, waarbij rrde politiekrr ztch zou moeten rich-

De
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ten tegen d.e sociale ongelijkl:eid., met and.ere woord.en: tegen verhoud.ingen, wa;aTaart het politiek bed.qjf juist is ontsproten. Juist omd.at z\ niet tegen ongelijkheid. waren, d.och slechts tegen een bepaalde voran v€u:1. ongelijkheid., juist d-aarom
bemoeid.en zich d.e bourgeois in het Frankrijk van d.e 1Be eeuw met d.e politiek.

Omd-at de arbeid.ersklasse nu eenmaal is zoals ziJ is, d.aarom is haar belangstelling niet op de polltiek gericht , zeker niet in de period.e waarin, zoals trur
haar politieke emancipatie (niet hà6r materieel- belang, d.och dat d.er bourgeoisi-e,

wier productiewijze pas bij d.e complete politj-eke vrijheid. het klima.at vind.t waarin
z\ voorspoed.ig ged.ijt) i* voltooid. Zi interesseert zi.ch niet voor d.e politiek en
nÍet voor het politieke onrecht, omd.at haar aand.acht, krachtens haar i,{ezensst:rrctuurophet so ci a 1e onrechtis gericht, dat juistaand.eaand.achtvand.e
burger d.es te meer ontsnapt, naa:rrate het politieke denken bij hem scherper is
ontwikkeld-. Het feit, d.at ook d.e bourgeois, ook de'rpoliticus" over het sociale
onrecht praat is met d.ie bewering niet in strijd, omd.at de bor,rrgeois Ïra^nneer hij
d.at d.oet z:-c1:, d.aarbij iets gans and-ers voorstelt dan hetgeen d.oor de arbeid.er in
d.e hard.e praktijk d.agelijks als onrecht word.t ervaren.
Wie van mening is, d.at een proletariaat, d.at geen politieke interesse opbrengt trfaaltrr r d-ie heeft niet het wezen van het proletariaat a1s proletariaat

begrepen. Wie meent, d-at d.e bestaand.e maatschappij-verhoud.Íngen al-leen maar dan
verand.eren zull-en, wanneer het proletariaat "zich van z: jn historlsche taak bewust istt, d,ie heeft d.at evenmin. Meer d.an hond.erd jaar geled.en heeft een zekere
Lorenz von Stein er in een genial-e visie eens van getuigd., d.at d.e revoluties d.ie
achter ons liggen politieke revoLuties waren, de revoLuties d.ie komen echter sociaJe revoluties zullen z:-;n Hij zel d.at, nad.at hij in Fra^r:]cri jk van een belangrijk stuk klassenstrijd - d.e opstand. van d.e zijd.ewevers in Lyon - getuige was geweest. Lorenz vort Stein bewees d.aarmee van d.e proletarische klassenstr[jd méér te
hebben begrepen dan alle grote figuren ui t het ti j d.vak d.er zogenaamd.e ttpoli ti-eke
emancipatierf bjj elkaar.
Tussen d.e rrpolitieketr revol-utie en d.e sociale bestaat een enofln verschil.
d.e politieke revolutie bracht d.e bijzond.ere klassenpositie d.er burgerij met
zich med.er d.at d.eze ztch van haar politieke taak bewust r^ras. Wat wij hebben pogen
aan te tonen is , d.at d.aarin jui st het bi i zond.ere bestaat van d.e burgerlijke revolutie. In d.e politieke revolutie staa.t, net als bij het politieke d.enlcen, de w11
centraal. De br,rrgerij wilde op een gegeven moment revol-utie maken, omdat d.ie wil
uit d.e maatschappelijke verhoud.ingen ontstond..

Bii
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Het proletariaat wil geen revolutie maken. Het verzet zi.cln tegen zijn Iot;
tegen d.e sociale verhoud.ingen d.ie gBgeven zijn. Maar juist d.oor d.ie strijd. tegen
d.e sociaLe verhoud.ingen zaL tenslotte d.e maatschappij verdwijnen, die op die sociale verhoudingen benrst. Daarom is het gebrek aan politieke interesse bij de
arbeid.ers niet te betreuren, men kan er zteh lntegend.eel over verheugen, Hoe
meeï zíj zich metrrd.e politiektt bemoeien, met acties, d.ie hoe nobel bed.oeld. of
hoe I's5mpathi-ek'? misschien ook - met hun klassenstrijd weinig of niets te maken
hebben, des te meer versnipperen ztj hwr krachten, d.es te mind.er zijn ztJ bezig met
d.atgene, wat, of z4 het nu beseffen of nietl eert omwentelend. karakter draagt.
De tfid, d.at politieke partijen of politici, kleine g?oepen id.ealisten of wie
d.an ook d-e arbeid.ers d.e straat op kond.en krijgen voor allerlei soorten van manifestaties, tegen Rid.gway, tegen d.e NATO, voor de invrijheid.sstelling van Herman
Groenend.aal, ligt achter ons. De Vietnam-d.emonstranten ersraren het aan d.en lijve .
Maar wij zien geen red.en om bij hr:n jammerklachten daarover ook d.e onze te voegen.
======-

HET

HARDNEKK]GE

MISVERSTAND.

0P 22 april j . I . d.e bols j ewistis che parti j en vaÍ1. een groot aantal land.en van Europa in conferentie bijeen waren in Karlovy Vary in Tsjecho-Slowakije,
schitterd.en d.e Ned.erland.se bolsjew-iki varr d.e C.P.N, door afwezigheid.. Paul
d.e Groot, d.ie j.:n deze partij d.e lakens uitd.eelt, heef t haar - daarover kan geen
twijfel bestaan - i-n tn isolement gemernoeuvreerd. 0f d.at een vr\jwillig of een gedwongen isoLement is, is voor ons niet belangri jk, omdat wij ons voor d.e klassenstrijd van d.e arbeid-ers nu eerrmaal méér interesseren dan voor het lot van partijen, d.ie welke hrm positie ook mag zint d.e str[jd. van de arbeiders aan hr.m politieke d.oeleind-en ond-ergeschÍkt trachten te maken. Het is d.an ook niet onze bed.oeling hier over de positi-e van de CPN te schrijven of te ond-erzoeken of Fried.e1 Baruch het bil het rechte eind. heeft warr'r.eer hij De Groot van sympathieën voor
Miao beticht d.art we1 d.e red.actie van het pro-Chinese orgaan ttDe Rod-e Ylagr', dat
niet moe wordt de C.P"N. haar onbegrlp voor d.e positie der Chinezen te ve::vrtjten.
Voor hen, d.ie zoals wij, op het stand.pr.rnt staan, d.at d.e taal van wé]k soort bol-sjewÍstische of soci-aal-d.emocratische partij dan ook voor de arbeid.ers zond.er
meer partij-Chinees is, zijn dót soort verschillen in het Chinese of Russisehe partfi-Aiqfet! (aat z:chzelf voor dialektiek houd-t, notabene!) onbelangrijk.
tríat wij wéI willen signaleren, dat is een brief, d.ie drie oppositionele Ned.erlandse bolsjewiki - mevrouw N. Postma-l{esse}s, J. Hoogcarspel en E. Sip - aaÍr
d.e conferentie van Karlory Vary hebben gestuurd. om uiting te geven aan hr.rr onbehagen over het feit , dít de C. P.lI. d.ie bijeenkomst meend.e te moeten boycotten.
Wat ons d.aartoe beweegt is alweer niet d.e opvatting, dat ottze houd.ing ten
opzichte van d.eze d.rie opposartten een ónd-ere d.Íent te ztjn d.an d.ie wel-ke wij i.:anemen tegenover het bolsjewisme in het algemeen en in alle variaties, d.ie men ervan pleegt aan te treffen tussen Peking en Amsterd.am, Zeker, het is ons bekend,
dat zai niet a11een staan. En a1s i^rij d.at schr{jven d.an hebben wij niet zozeer }ret
oog op d.e geïoyeerd-e tr'ried el Bamch, d.ie ook al tot d e oppo santen behoort . Tussen hem en d.e brief schri jvers immers be staat, aIs wi j het goed hebben, wel contact maar geen eenstei'nmigheid., Nee, wij d-enken d.an aan af ler1ei soms bekend.e en
soms mind.er bekend.e ex-CPNers r die soms in and.ere politieke groeperingen een tehu-1s gevond.en hebben, soms loslopend.e hond.en z:,jn gebleven, maar d.ie, nog grommend. nu, loslopend- of nÍet, volgens ons hunkeren naar het moment, waarop zij Paul
de Groot naar hartelust zullen kr.mnen bijten,
Wat zrJ vertegenwoord.igen is een zinvolle vraagrwaarop wij, na kerrnis te hebTOEN
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ben genomen van hun brief naar Karloriy Vary, het asturoord menen te weten, Géén
stroming natuurlijk, d.ie enige posÍtieve waard.ering op zal- brengen voor d.e zelfstand.ige klassenstriid. van de arbeid.ers, zoals d.1e, in het tijd.vak waarin wij leven
o'veraL a.an d.e orde van d.e clag 1e r Wie voor d.e zelf stand.ige arbeid ersstri jd ook
maar enig begrip heeft, richt zic}l niet per brief tot een bijeenkomst van ]ied.en,
wier politieke carrière in hoof dzaak d.aamit bestaan heeftrd.at ztj «le zelfstand.ige klassenstriid. - in Oost-Berlijn en d.e Duitse Oostzone, in Hongarije of waar d.a3
ook - zoveel mogelijk hebben ond.erdrukt. Sehalve d.an, wanneer het er om zou gaal
dat soort lied.en een souverejne minachting in het br:reaucratische gezicht te
slingeren. Maar d.aa:srian is in het berrrurste schrijven in totaal geen sprake. ïntegend.eel.

Wat d.e brj-efschrijvers wéI vertegenwoord.igen, d.at is d.e zoveelste oppositie
d.e CPN - men vergeve ons, d.at wij zo langzamerhand. de te1 ziln kr^rijt geraakt
d,ie niet op grond. van principi-eeI and.ere opvattlngen, maar te:r^rilLe van d.e machtverhoud.ingen blnnen d.ie partfi een strijd zal aanbind.en met d.e leid.ing. I,,/aarop wij
d.ie mening grond.vesten, d.at is d.e in cte brief neeïgeschreven overfiriging, d.at d.e
Sowjet-Unie een belangrijk bolwerk vo:mt van d.e vred.e en het socialismej

in

Men zal ons misschien om twee red.enen op d.e vingers willen tikken. fn d.e
eerste plaats omd.at wij van een oppositle i n d.e CPN gesproken hebben ofschoon
vele opposanten zic1n buiten d.e partij bevind.en. Dat is vind.en wij slechts een
formele i<vrestie. Wi-e het and.ers wil kan wat ons betreft op d.it punt zin zin krijSenr mits hii maar rulet over het hoofd" ztet, d.at bU politieke weerhuizer:., net als
bij a]le andere weerhuizen, op het ene ogenblik buiten z:.t, wat zícht op het and.ere moment claarbir:nen ophoudt. Dat hangt maar af van het weer. Van het politieke

weer bed.oelerl we.
Wat men in d.e tweed.e plaats tegen ons zou kur:nen aanvoeren isrd.at d.e zienswijze omtrent d.e Sowjet-Unie (men leze er bijvoorbeel-d. het in een vorig nummer
d.oor ons besproken boek rran Ba:rrch maar op na) nu juist het principié]e àeschilpunt vor:mt (of één d.er geschirpr.mten) met Paui d.e Groot.
Het ve:radjtr zo men het tot ons zou richten, zo1J. d.oor ons word.en afgewezen.
Het is we1 juist, d.at Paul d.e Groot er omtrent Rusland dnd.ere d.enkbeeLd.en op ne
houd.t d.an d.e briefschrijversrmaar wat wij bed.oelen, wanneer wij betogen d.at eï tussen hen niettemin geen principiëIe verschilien bestaan, is iets gans and.ers d.an
z)Jt bU een ve:r,trijt aa"n ons adres, zoud-en verond.erstellen. Wie verklaart, d.at Rusland. een bolwerkr €Íl nog weI een belangrijk bolwerk van het socialisme is, d.ie
verstaat ond.er rrsociaLj-smerr niets and.ers d.an... het staatskapitalisme. En dat nu
d.oet Paul d.e Groot en d.oen orlze briefschrijvers in gelijke mate.

Yoorhen (enhoe of zij d.aarbij nuRusland. p o 1i t i ek precies bezien
doet niets ter zake) i= socialisme niet de opheffing van d.e loonarÈeid. en d.e beschikkingsmacht van d.e producenten - d.e arbeid.ers over het producte Ít€e, voor
hen is socialisme het aan d.e s t a a t brengen d.er prod.uctiemid.d.elen en hand.having van d.e loonarbeid.. Het betoog van }.larxrdat d.e Loonarbeid. evenzeer het kapitaal vooropstelt als het kapitaal d.e loonarbeid. is voor hen a11emaal, vaJr
Paul tot Sipl e€o gesloten boek gebleven. Er dat is wel een beetje si-p voor 1ieden d.ie tegenover elkaar om het hard.st d.e eeï opeisen frechterr Marxisten te zijn,
Waar zti aLlemaal het slachtoffer van zí1n, d.at is het hard,nekkige sociaald.emoeratische misverstand., d.at aan d.e staat toevloeiend.e mee:rraard.e op zou houd.en mee:*raarde te zin. Dat is wéI pover! En het is d. i e poverheid, om precies
te zlin, d.ie ons oord.eel omtrent de z:oh ae.nkond.igend.e oppositie zo geringschattend. d.oet zfin.
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ZWARTE

VTAGGEN

SOVEN

BURCHT.

TOEN IN 1916 d.e mijnwerkers in het zwarte land. van d,e Borinage het voorbeeld
hr.mner Eranse klassegenoten volgd.en en in d.e a"arr sociale conflicten zo rijke juni-maand. van dat jaar in Elénu en Hornu d.e bed.rijven bezetten, toen woeienrten
teken d.aa:rran de rod.e vlaggen hoog van de schachttorens en toen werd. er in d.e
straten van Jemappes en Quaregnon ged.emonstreerd. onder het zingen van de fnternati.onale. Dat was volkomen in overeenstemming met d.e trad.ities, d.ie aI meer d.an
een halve eeuw lang het proletarische ]even had.d.en beheerst. 0f de bourgeois in
d.ie d.agenr ua,nneer n1 d.e d.reigende stoeten van kompels door d.e Henegouwse d.orpen
zager: trekkenr ooit tot elkaar gezegd hebben, d.at zingend.e loonslaven niet bijten
is ons ulteraard onbekend . Maar we weten wéI, d.at er in de d.ertig jar.en, d.ie er
sed.ert d.e jr.rni-gebeurtenissen van 1936 Ín Frankrijk en België zijn verstrekenlheel
wat is verand.erd..

Yan d.e trad.itie is veel verbleekt. WU zoud.en niet #Mg alle jonge proletariërs van vandaag d.e kost geven, d.ie d.e woorden of d.e wijs van d.e fnternationale
niet eens kennen. Àls een van, de vad.eren uit zijn graf zou rtjzen om aan een groep
op bromfietsen of scooters rond jakkerend.e monteurs te vertellen, d.at d.ie rod.e

vlaggen boven d.e gebouwen van d.e steenkoolindustrÍe hem destijds itwat dedenr?r dan
zoud-en 4J hem waarschijnlijk niet beffipend. aanstaren en mi-sschien wel honen. Doch
d.e problemen van d.estild.s zijn natuurlijk d.ezelfd.e gebleven en. ztJ hebben ztch zelfs
wellieht nog iets verscherpt. De klassenstrijcL van d.e arbeid.ers heeft niet aan intensiteit ingeboet. Integend,eel. Maa:r hij word.t in onze tijd gevoerd- zond-er d.e attributen va.n een politiek id.ealisme, dat goed was voor een behoor1i jke dosis romantiek.
In de achter ons liggend.e weken en maand.en is het in België opnieuw tot bed.rijfsbezettingen gekomen. In La Louvière nabij Mons, waar d.e fabriek van spooïwegmaterieel van d.e maatschappij Anglo-Germain het midd.elpunt vo::md.e eneï spontane actie en in het ond.er de rook van Antwerpen gelegen d-orp Br:rchtrwaar het aluminiumbedri jf 'rl.arninoi-rs d e I t Escautt' het toneel was van een ( "wi1d.e" ) staking
met gekmlste a^rmen. And.ers d.an in het heroïsche jaar 1916 woeien er nu in d.at
d.orp Birrcht g6én rod.e vlaggen. Het waren z w a r t e vlaggen, d.ie d.aar over d.e
Scheld.e wapperd.ettrzwart ten teken van rouw, omd.at het optred.en van de ah.mini-r.mwerkers verband. hie1d. met een d.reigend.e bed.rijfssluiting, één van d.e ve1e, d.ie eï
d.e laatste jaren in Be1gië aan d.e ord.e z:-jn geweest: in d.e Bori-nage, in het ko]enbekken va^n Genk, a1 evenzeer in La Louvière bU d.e Anglo-Ge:rnain en nu r^reer

hier in het West-Vlaamse land..
Met d.ie zwarte vlaggen scheen gans een period-e van illusies te zijn weggevaLlen. Wat herleefd.e, d.at waren d-e dagen van d.e opstand van d.e Lyonse zijd.ewevers va,rr 1811, d-i-e eveneens in d.e al-lereerste beginti jd. van de proletarische
klassenstrijd- - het zwarte vaand.el hesen ten teken, dat ztj ztch bed.reigd. gevoeld.en in hr:n naakte bestaan. !íat alleen nog ontbrak, d-at waren spand.oeken met d.e
leuze rtStrijden of ond-ergaanrr" Maar er bestaat géén twijfel over, d.at d.atzelfd.e
gevoel, d.at eens d.e LyonezerL beheerste ook d.e arbeid.ersbevolking van Br:rcht beheerste.

Moethet feit, d.at d.e sfeerinBurcht ui t e r] Uk aan d.ie vanLyonin
1A1l herinnerd.e als symptomatisch voor een &n1fl4 word-en beschouwd.? Ja! , roepen 1n koor d.e politieke id.ealisten en vakbond.sbr.reaucraten, voor wie de schijnrad.icale s;rmbolen waarachter ntr hr:n l«ral:jke, bi:rgerliike, arbeid.ersviiandige pïaktijken verbergen a1t[jd het a]-lerbelangrijkste zrjn geweest. Yoor hén is, niet he]emaal ten onrechte, het ontbreken van d.e rod.e vlag het bewijs van de afwezigheid.
bUd.earbeid.ersvanenig po I i ti ek bewustziin, datwil zeggenvanhrínbewustzijn (van d.at d.er bonzèn) en zri verkond-igen luid.e, d.at z6nAéi zotrt politiek
ber,'mstzijn d.e strijd. onrnogelijk succesvol kan word.en gevoerd.. Dat zt1 ond.er t'striidtt
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iets gans and.ers verstaarr dan d.e ah:miniumwerkers van Surcht of d.e wagon-makers
van La Louvière, d.at vergeten ze gernakshalve 7 zoals ze ook bij hr:n politiek geweeklaag gemakshalve vergeten, d.at zrJ van enig verzet van de arbeid.ers nóch in
J..,a Louvière, nóch in Bureht wilden weten ook aI verklaard.en ztJ dan, toen d.e actie eenmaal een feit was, met grote huichelachtigheid., d.at zli het optred.en van
d.e arbeid.ers wéI begrepen.
IiSb het al-Iemaa1 volkomen and.ers d.an voor d.e bonzen. Het weryalYoor
t ons
-len van
( pol itieke)
iffusies en het ontbreken van een trad.ltie, d.at beschouwen
w[j niet als een tekortkcming, niet als een nad.eel, maar als een winst. Het betekent vooip ons (omd.at wij d.at z i e n in d.e praktift) allereerst het wegvallen
va^n de illusie, dat d.e problemen waarrroor d.e arbeid.ers zi-c),:, geplaatst zi.en in I t
politieke- of parlementaire vlak, d.an wel door de vakbeweging zoud-en kr:r,nen word.en opgelost. it{en behoeft om oat te verstaan, zidn er slechts rekenschap van te
geven hoe of het tot de bed.ril-fsbezettingen in La Louvière en Brrcht gekomen is.
Toen in febmari 1959 de s,r aiting van een aantal mijnen a1s een zwa,ard. van
Da"mocles d.reigenC boven Ce hoofd.en van de kompels in d.e Bori.nage hi€ en zii om
het I'evaar te keren spontaan een actj-e waren begor:nen, toen j-s het d.e vakbelreg:ang geweestr di-e achter htm r+g om in Bnrssel akkoord.en met d.e patroons en d.e
regering sloot; d.ie noch d.e patroons, noch d.e regering tot iets verplichtten,
maar weL een goed. mid.del bLeken om d.e geest van verzet te breken.
Toen eind. febmari 1966 de kompels van d.e mijn Zwartberg bil Genk het bed.rijf
bezettenr tegen d.e nad.nrkkelijke wiL van d.e vakbeweging in, toen d.ed.en zit vergeleken bii d.at wat zeven jaar tc'roren hwr makkers in d.e Borinage hadd.en ged.aan,
een belangrijke stap vool:1{aarts. Zij vertrouwd.en keruaeli,jk méér op eigen kracht d.an
de mijnwerkers van Henegouwen i-n een eeïdere fase van d.eze ontwikkeling. Niettemin lieten zleh d.e kompels van Zvrartberg en lJaterschei tenslotte toch weer, zli
het tand.enlmarsend.r op sleeptouw nemen d.oor d.e bond.en. Kan men het ond-er d.ie omstand.ighed.en al-s een verlies beschouwen, wal:r,neer in Burcht ied.ere spoor van trad.itie schlint te zÍjn uitgewist? De arbeid.ers hebben naar het wapen der bed.rijfsbezetting gegrepen en zijn het blijven hanteren, ond.anks alle argumentati-e en all.e
overred.ingsl«,mst van d.e bonzen.Hetzel-fd.e was pal tevoren in La Louvière gebeurd..
Van d.e drie grote acti-es tegen dreigend.e bed.ri jf ssluitingen in België ( Borinage
1959; Genk 1966i La Louvière-Br.rrcht 1967) i= de laatste ongetwijfeld. d.e belangrÍjkste r ook aL tras de actie in d.e Borinage d.an uitgebreid.er wat betreft d.e aantallen
erbij betrokken arbeiders en d.ie in Zwartberg spectaculaird.er door de heroische
strijd met het gespuis van d.e rijkswacht.
Het wegrrallen van illusles ("r, symbolen) uit het nabij verLed.en moge soms,
zoals hier in B.rrcht, enigszins op een terugval in het verLed.en lijken, in werkelijkheid- is d.aarvan geen sprake. De wevers van Lyon hebben aaÍL een bezetti-ng d.er
fabrieken zélfs niet ged.ach.t. Vccr d.e arbeid.ers vam. La Louvière en van Burcht
was d.e bed.ri jfsbezettirrg het naturirlijke en voor d.e hand. liggend.e wapen, d.at hen
d.oor d.e voorafgaande e:srarj-ngen a1s

het ware in

hand ged.rukt werd..
Iat d.e str{jd. in La Louvière in zoverce succesvol is geweest, d.at }r:i j geleid.
heeft tot garanties van d-e regering vooï eer] zod.anige steun aan het bed.rijf , d.at
sluiting zou larnnën word.en voorkomen en d.at in Burcht een dusdanig resultaat is
uÍtgebleven d.oet niets af aarr he igeen wij hier betogen. Men bed.enke ook, d.at in
het geval van La Louvière de hezetters van d.e fabriek Anglo-GermaLn met hr.m stakingseomité regelrechtrnie*r, via d.e omvíeg van d.e vakbewegingr met patroons en regering ond.erhand.eld. hebben. De n:-acht van een I'wildet' staking, de kracht van het
eigen optred.en rran strijd.end.e proletariërs is d.aa::mee officieel erkend., zoals het
in Ned.erland. een feiteli jke erkerrning vond toen minister-presld.ent J. d.e Quay in
1960 met het comité van d.e stakerrd.e buschauffeurs wild.e praten.
De zwarte vlaggen boven Br.mcht betekenen geenszins een tenrgkeer naar het
ffis verled.enreen ten:.rya1 in primitieve situaties. Integend.eelrzÍj z;-Jn er in ond.e
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ze ogen het zichtbare teken vail, dat de str[jd van d.e arbeid.ers - wat we trouwens
we1 wisten - i-n een nieuwe fase beg"int te komen.
Voor wie zich als bons onnlsbaar waant i-n de arbeid.ersstrijd is er a1le ïed.en om d.aarover krokod.illentranen te plengen, Wj-e in het zelfstandige optred.en
van de arbeid.ers een klein brokje toekomst ztetT wie d.e sociale betekenis d.aarva^n verstaat, wie er een nieuw maatschappelijk tijd.perk mee zíet gloren, die heeft
al}e red.en om verheugd te ztjn"
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VAKBONDSSESTUURDER
DE

OVER

ONDERNEMINGgRADEN

een vakbond.sbestur.rrd.er voor de feden van tn bepaald-e ond.ernemingsraad. over d,e ond.ernemilgsrad.en in het algemeen. Hij na.nr daarbij een nogal zakelijk en nuchter stand.punt in.
ONLANGS SPRAK

Toen in 1950 of daaromtrent d.e wet op d.e PBO en d.e wet op de ond-ernemingsrad.en tot stand. kwamrtoen d.eed. men het in vakbond.skringen en in d.e kring van bepaald.e politieke partijen vóórkomen alsof d.aarmee nu een stukje trmedezeggenschap[
tot stand. kwa.m. Dat bleef lange tijd zes ook al liet dan d"e tekst vart de betrokken wet en ook al liet d.e tekst van alle ond.ernemingsraad.-reglementen er niet d.e
minste twijfel oveï bestaan, d.at er van enige trmed,ezeggenschàpttr in welke volrn
d.an ook, g:een sprake tÍ&s .
Toen d.r. Hoefnagels tien jaar later enige beschouwingen over d.e P.8.0. publiceerd.e, eonstateerd.e hrJ d.aarin, d.at rrer bij d.e bred.e massa d.er werlacemers Seen
eehte levend.e behoefte aatrrtt bestond.. Hi j sprak van een trmalaise rond. d-e P. B.0. tr
en over t'd.e grote afstand., d.ie bestaat tussen wat in het spontane sociale leven
aLs behoefte g e v o e 1 d. word.t en wat d.oor d.e arbeid ersleÍd.ers als behoefte
word-ttf. Hijverkl-aard.etoen(rrog), d-atd.e z,g. arbeid.erssteld.
vooïge
leid.ers graag P.8.0. en med.ezeggenschap met elkaar in verband. brengen. Hii,
pater Hoefnagels, steld.e in zi-1n - Iater herd.:r.rkte artikelserie nad.nrkkelijkt
d.at d.e publiekrechtelijke bed.rijfsorganisatietraan d.e arbeid.er d.ie verlangt naar
betere mogelijkhed.en om zelf zrJn belangen te behartigen geen enkel perspectief
bied.t. rf

wie ÏÍij het hier hebben bleek bij ztjn toespraak in
P.8.0. en het instituut van d.e ond.ernemingsrad.en
j-n geen enkel opzicht te idealiseren.Zo er in bepaald.e krlngen omtrent de ond.erDe vakbond.sbestur.rrd.er over
d.e bewuste ond.ernemingsraad. d.e

nemingsrad.en nog illusies gekoesterd. word.enrbij hem viel d.aa:sran niets te bespeuren. Hij zei- zijn mening wel niet ronduit,maar d.esond.anks vief uit zijn betoog duid.elijk te beluisteren, d.at hij eerd.er tot de zienswilze van dr. I{oefnagels overheld.e dan tot d.e romantische opvatting: van hen, d.ie bi j d.e geboorte ervan een stuk
med.ezeggenschap gerealiseerd. meend.en te zíen, althans publiekelijk verklaarden,
d.at zíj d.at zagen.

In d.e ond.ernemingsraad- hraarsr€ul hier sprake 1s, verrnrld.e orLze vakbond.sbestur:rd,er zijn spreekbeurt, omd.at hij d.aartoe was uitgenod.igd. i,ien had hem om een
k1eine causerie verzocht, daar d.e ond-ernemingsraad. geconstateerd had,r d.at d.e belangstelling voor d.it instituut in het eigen bed.rijf nu niet bepaald. ove::r^reld.igend. genoemd. kon word.en. Men wild.e wel eens weten wat of de bewuste organisatieman over d.ie belangstelling in het algemeen had. op te merken.
De itorganisatiemantf zei er eigenlijk maar heel weinig over. Daarom steld.e na
afloop van z:;n toespraak één van de ond.ernemingsraadfeden d.e vraag, of het niet
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zó kon zLjn, d.at het gebrek aan belangstelling te verklaren viel uit telerrstelIing, teleurstelling wel te verstaan over het feit, dat d.e P.B"O. en het instituut van d.e ond.ernemingsraad aan d.e werlstemers nj-et gebracht had, wat zLj eu\ran

ve:*rachtten

r

De inleid.er erkend.e, d.at dat heel goed mogelijk was, na,a,T ze:- er verd.er geen
woord. over in d.e rest vart zdn uitvoerig antwoord.. Aan d.e kennelijke bed.oel-ing varl
d.e vraa.g, of het d.an maar niet beter was om d.e trond.ememingsraad.rt te ontd.oen van
d.e nythe r d.ie men hem bti z:jn geboorte had. meegegeven ging d.e strxeker stilzwijgend.
voorbij.

Een and.er lid van d.e ond.ernemingsraad. Icrnra.u ]ater op hetzelfd.e probleem teHf i steld.e d.ezelfd.e vràà91 maar nog iets meer toegespitst op d.e bed.oeling.
rrKan d.e vakbewegrng" zo wild.e d.eze vraagsteller weten, ttniet beter ronduit zegt
Senr d.at d.e ond.eznemingsraad. nÍets met medezeggenschap te maken heeft?tt
0p d.j.e vraag ging d.e vakbondsbestuurd.er helemaal niet in. Hij antwoord.d.e we}
weer zeer uitvoerigr maar met d.e gesteld.e vraag had. zijn antwoord. niets te maken.
Uit d.at feit nu kan men naar onze mening opmaken, d.at d.e vakbeweging wel weet,
d.at d.e P. 8.0. en d.e ond.ernemingsrad.en geen instituten z:,jn ter bevord.ering van
enige med.ezeggenschap van d.e arbeid.ers, naar dat d.e vakbewegrng zicin er tegelijkertijd. angstvaHig voor hoed.en wil d.at openlijk te erkennen. Wat d.aa:sran d.e reden
mag zijto kan men genakkelift g'issen. De vakbeweging heeft er beLang b\i, dat de rythe, d.ie d.e ond.ernemi-ngsrad.en aankleeft bUift bestaatrr.
Vraa,gt men zíclt af welk belang d.at d.an weI mag ziinr d.an kan bijvoorbeeld. pater Hoefnagels ons helpen het antwoord. op d.ie vraag te rrind.en. Hjj immers schreef
d.est{jd.s, d.at d.e ond.ernemingsraad., of liever d.e Po3.0. in haar geheel, in d.e ogen
d.er vakbond.sLeid.ers een mid.d.eL tot het verkrijgen van med.ezeggenschap was, in de
ogen d.er ond.ernemers d.aarentegen rn mid.d.e] ter bevord.ering van d.e sociale trced.e.
trr/elnu, aLs vakbond.sbestuurd.ers blijk geven, d.at tlrans ook in hr:n ogen d.e P.8.0.
g6én stukje med.ezeggenschap belichaamt, rnrat ligt dan meer voor d.e hand. d.an d.at
d.e ond.er:aemers het bij het rechte eind. gehad. hebben?
Overigens hebben ook dle ond.err:emers hr:n mening nooit aarL d.e grote klok gehartgen. Ongetw'ijfeld. om soortgelijke reöenen als nu d.e bewuste vakbond.sbestuurder
een duid.eldk antwoord op de d.esbetreffend.e vragen ve:meed.. Een mid.d.e1 ter bevord.ering van d.e sociale vrede d.raagt het meeste tot d.e sociale vred e bi j , wa,nneer
men het niet aIs zod.anig herkent. AIs de mythe over d.e P.B.O. zou word.en opgeheven zou d.e P.8.0. geen zin meer hebben. Dat is iets, wat clestiid.s ook aan d.e kritische aand.acht vart pater Hoefnagels is ontsnapt. Alhoewel...... hij noemd.e zijn
d.esbetreffende opstel we1 rtHeef t d.e P. B. O. nog zirfrtt , maar een a] te rechtstreeks antwoord. g:rng ook hij toch uit d.e weg. Tenslotte: d.e op:rrining vaïl socia}e mythes, d.at is in d.e bl:rgerl{jke maatschappij nóch tt werk van vakbond.sbestuurd.ers, nóch het werk van sociologcrlr zoals d.eze pater. Van geen van beid.e categorieën kan men ve:rrachten, d.at zti ronduit zuLlen zeggen: d.e P.B.O. heeft wel d.egeliik zinrmaaï voor d.e ond-ernemer en voor d.e ond.ernemer heeft z\ zelfs d.e a]Lermeeste zin, wa^nneer d.e arbeid.ers zoud.en blijven geloven, fut zti zin heeft juist

rug.

voor hén.
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weer zijn d.e vakbeweg"ingsbureaucraten er a]s de kippen bij
zelfstand.ige strijd. van d.e arbeid.ers kapot te breken. Telkens en telkens weer ook trachten d.iezelfd.e brireaucraten d.e successen van d.e zelfstand.ige
arbeid.ersstrijd- vooï te stellen als hrín werk. Zo zijn nu eenmaal hrrn manieren.
Toen een kfeine and.erhalf jaar geled.en d-e werfarbeiders van Verolme en arrd.ere metaalbewerkers in het Nieuwe Wate::weggebied in wil-d.e staking gingen, waarbij
naar men z:--clt herinneren zal het bedrijf varr Wil-ton-Feijenoord. kortstond.ig d.oor d.e
arbeid.ers werd- bezetrtoen haastte z:-dn Baart van d.e Algemene Ned.erLand.se Metaalbewerkers Bond. naar Rotterd.am om te ond.erhand.elen met d.e patroons, d.ie even hard.
geschrokken waren als hij zelf. ilet resultaat van d.ie besprekingen werd. niet op
rekening van de wild.e stakers geboekt, maar op d.e rekening van Baatt, die zulk
een beicwaa,n ond.erhand.elaar zov zijn geweest.
En bent u veïgeten lezer hoe of I t met d"e z. gt rtloon-explosiett van een aantal jaren geled.en is gegaan? Tegen d.e wild.e stakÍngen, d-ie ztclt als een oLievlek
uitbreid-den heeft d.e vakbeweging zi-cTt a.anvankelijk met man en macht verzet. Toen
aLles achter d.e rug was sprak d.iezelfd.e vakbeweging met grote vold.oening over d.e
bereikte resultaten.
Toen in 1916 d.e Belg'ische arbeid.ers een grootscheepse - w1ld.e stakingsactie ontketend-en en hier en daar de mijnen en fabrieken bezetten, op d.ezelfd.e manier als even voord.Íen d.e arbeid.ers in Franhrijk had.den ged.aan, toen vond.en ztl d.e
vakbeiuegrng tegenover z:-cln. Late:rrtoen - net als in Frankrijk - d.e {.O-urige werkweek en d-e betaald.e vakantie de rijpe v:rrchten varr d.ie aetie bleken te zfinr toen
rras het d.e vakbeweging d.ie zíchzeLve op d.e borst sloeg.
Toen in d.e winter van D6A op 1961 d.e Belgische arbeid.ersklasse spontaan in
actÍe kr^Iam, toen waren d.e vakbond-en d.aar tegenstand.ers vaJl, inetz:-T uitgesproken
tegenstand.ers zoals vakbond.ssecretaris Louis Major, hetzij tegenstand.ers omd.at z\)
d-e voorkeur gaven aaJr een actie op wat beperkter sehaal, gelijk werd. voorgestaan
d.oor wijlen Renard.rd.ie al-thans nog d.e schÍjn op wild-e houden van een zekere strijd.baarhei-d.. Maar nó d.e actie kon men, a1s men d.e bonzen hoord.e praten, gemakkelijk
d.e ind.ruk kri jgenr dat zlj Ïiet waren geweest, d.ie in de voorste geled.eren hadd.en
gestaan van het verzet.
In febmari en maart van 1966 was het precies hetzelfd.e liedje. De mijnwerkers van Zwartberg en Waterschei in het bekken van Genk l-j-eten d-e bonzen eenvoud.ig in hun hemd- staan. Achteraf eehter d.ed.en ze het net voorkomen alsof ze tot
het uiterste voor hen gestred.en had.d-en.
Het is d.e laatste JaÍon .roorgekomen - in d.atzelfd.e Be1gië waarover wi j hier
spreken bijvoorbeeld. - d-at deze vakbond.slei-d.ers voor zích d.e eer van een bepaalde
strijd- opeisten, maar tegelijkertijd- d.mk d.oend.e wa^ren om d.egenen2 die zich voor d.e
wild.e actie nogal druk hacld-en gemaakt uit d.e bond.en te royeren.
Wat a1 d.it soort fei ten d.emonstreert? Dergelijke bond.en ztjn pas voor een bepaald.e strijd. nad.at ztj eerst d.ie strijd. om zeep gebracht hebben. En d-an ook geen
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De rrnieuwe klassert in China
contra d.e Koeng Tsjang Tang
Omstreeks het mid.d.en d.er zestlger jaren treed.t China een fase binnen, rra€Lraan d-e bolsjewistische partij van d.at land. - d.e Koeng Tsjang Tang - zéIf d.e
naPm heeft gegeven vans ttd.e grote socialistische culturele revolutieti .
In een
J-d-e1ig werkje 1 ), dat in d.e herfst van het vorige jaar in Peking is verschenerl,
word.t duid-eIijk gemaakt, wat of er met d.ie te:m word.t bed.oeld.. ttDe zegepraal van
d.e socj-aListische revolutiett, zo word.t d.aar uiteengezet, rtbetekent niet
het
elnd.e vart d-e klassen en d.e klassenstrijd.. Nad.at het proÍetariaat eennaal zi.jn
macht gevestigd heeft d.oor zijn ove:rarinning op politiek terrein dient het alsnóg
zijn ove::winning te bevestigen op het temein van d.e cultuur, op het gebied. va3
literatuur en krxrst en in het uitgestrekte veld. van het d.enken, de levensstijl en
het d.agelijks ged.ragspatroon. Vandaar d.at China d.e laatste zesti-en jaren, d.e tijd
si.nd.s d.e vestigrng d.er Chinese Volksrepubliek, getuige is geweest van een scherpe kl-assenstrijd. aan het culturele front.tr hlaa,mree men hier te doen heeft is een
typiseh staaltje van bolsjewistische mystificatie. Er heeft in Chir:a geen socialistische revolutie plaats gevond.en en d.e rnacht word.t er niet uitgeoefend. door
het proletariaat. Eris slechts sprake geweestvan een burge rl ijk e omwenteling, die als gevolg van zeer bijzond.ere historische omstan&ighed.en - d-oor
d.e boeren werd. voltrokken, staatskapitalistische vo:rnen aaJrnaJn en het aanzien
schonk aan een zeet bijzond.ere id.eologie. ïn het kad.er van d.ie ideologie past een
voorstelling van zaken volgens welke in het omwentelingsproces het aanvankelijk
burgerliik karakter der revolutie in een socialistisch karakter zou ziin gewgzigd,
Zii komt hierop neeï, d.at het staatskapltalisme, in China zo goed. a1s in RusLàndr
aLs socialisme word.t Sepresenteerd. en d.at d.e macht va3 d.e partij er als rn Itheerschappij van het proletari.aattr word.t aangeduid.. Het vormt een ond.erd.eeL vaJr d.at
bed-rog, d.at d.e arbeid.ersklasse na haar zogenaamd.e overr^rinning aan het politieke
front nog aan artd.ere fronten zou moeten zegevÍererl.De werksliike macht va;1 d.e arbeiders heeft s zo goed als de macht van wel-ke and.ere rclFsffi,
geen politiek-,
d.och een economisch- en sociaaL karakter.Zi steLt een omwenteling van d.e productieverhoud.j-ngen voorop, als gevolg waarvan. aIle overige verhoud-ingen ztch wijzi8en. In China zin ind.erd.aad. d.e prod.ucti-everhoud.ingen omtewenteld.: het feod.alisme
heeft er het veld. gemind. voor het kapitalisme. Dat betekent, net als voorheen
in 1ríest-Er:ropa en in Ruslartd., d.at d.e ene soort uitbuiting d.oor een alder soort
uitbuiting is velsratrrgen. Zolang nu d.e omwenteling d.er prod.ucti-everhoud.ingen een
nieuw type uitbuiting in het Leven roept, zolang ook zal- ztj het leven schenken
aa.n een polltieke macht.-Wanneer echter m6t d.e wijziging d.er productleverhoudi^r,p
gen d.e uitbuiting a1s zod.anig verdwijnt komt er ook een eind.e aan het bestaan
ener politieke macht.Er kan van I'een politieke heerschapp{ van het proletariaatft
geen sprake n1n d6,fu waar het proletariaat word.t uitgebuit; bevrijd.t het proletariaat zLch varr zj'Tn uitbuiting, d.an word.t niet het protetariaat tot heersend.e

46.
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gebnriken een Engelse uitgave: "The great socialist cultr:ral revoluti-on in
, Pekin g 1966 (l>S b1z. ) . Het boekje i-s sarnengesteld uÍt een groot aeustal artikelen, d.ie in d-e voorafgaande jaren in d.e Chinese partijpers ztjn versehenen. Ons citaat is niet helemaal letterlljk, d.och een samenvatting van d.iverse uitspraken. VÍe hebben het niettemin tussen aa.zrhalingstekens geplaatst
om aErl te duid.en, d"at d.aa:mee bepaald. niet oraze mening word-t weeïgegeven.
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klasse , maar d.an kont er een eind.e aan ied.ere klasseheerschappi j . De opvatting,
d.at 'rde politieke macht van het proletariaatil gebmikt zou moeten word.en om. veroveringen te boeken aan het cultr.rreLe front, betekent een rniskenning van de sa.menhang tussen d.e productieverhoud.ingen enerzijd.s en de politieke- en culturele
verhoud.ingen and.erzijd.s. Die miskenning komt er op neer, dat de betrekking tussen
d.e sociaal-economische ond.erbouw d-er maatschappij en haar politieke en culturele
bovenbouw op haar kop word.t gezet. Niet met het instnment d.er politiek word.en
economische- en eultr"rele verand.eringen voltrokken, ma.ar daar waar het economisch fi:ndament d.er samenlevlng verand.ert, daar voltreklcen ztch ook veranderj-ngen op het gebied. var:. d.e politiek en d.e cultur:r. Het op zijn kop zetten van d-eze
betrekking geschied.t d6Ér, waar gelijk in Rusland en China ond.er and.ere d.e
werkelljktreid ook in die ztrt op zijn kop gezet wordt, dat d.e loonsl-avernll er word.t
voorgesteld. als het tegend.eel van wat zt1 j-s. Het een i-s van het and.er een d.irect
gevolg. Wie d"j-t begrepen heeft begrijpt ook, d.atftd.e grote socialistische culturele revoLutie[ in China niets met socialisme heeft te maken en a]-l-esbehalve d.e
naa;rr verd.ient van een revolutie.
Wat d.e meeste waarnemers en coinmentatoren bulten China verbaasd. of geërgerd.
heeft is, dat d.e Koeng Tsjang Tang d.e te:sr I'cultureelrr heeft gebezigd- voor
een ontwikkeling, d.ie tegen het eind.e varr 1966 en het begin van 1967 geleid.
heeft tot geweld.d.ad.ighed.en op z6 grote schaal-, clat aIle::wege is gesproken va.n rn
Chinese 'tburgeroorloglr. Wat aarr d.ie verbazing of ergernis ten grondslag ligt is
d.e onhistorische opvatting, d.at cultr:rele ontwikkelingen z:.ckr veïre van het
geweld voltrekken, d.at d.aarmee nimmer iets ui-tstaand.e zou hebben. In ónze zj-ensw:.jze is er een d.irect verband. tussen d.e heftige pennestrijd. over literatuur en
kunst, d.ie in het begin van d.e zesti-ger jaren in China is gevoerd., en het geweld.
d.at later in alle hevigheicL is losgebarsten. De d.ingen ïraa^rover tussen 1961 en
1966 de Chinese literatoren en literatuur-critici el-kaar te lijf gr-ngen, z:-Jrr wat het wezen aanga,at - precies d-ezelfd.e d.ingen, waarover men elkaar verwolgens
met de wapenen te lijf is gegaan. GeIift zo dih^rijls i-n d.e geschled.enis en gelijk a1
eerd-er in China het geval was geweest in de tijd. van d.e ttHonderd. bLoemen-perioderr
(zie stelling 4D t &at ook in d.e zestiger jaren in d.it land. het id.eologische
gevecht vooraf aan het werkelljke geveclrt. Het is geen toevaf of willekeur, d.at
in het genoemd.e werkje over d.e rrgrote socialistische cultr:reIe revolutieil practisch alleen maar over zaken van literattl:r gesproken word.t. Wat men d.e Chinezen
voor d.e voeten werpen kan is niet, d-at ztS de nad.rruk leggen op een sa^menhang tussen d.e strijd. van de ttRod.e Wachtersrr en d.e literaire strijd., die eerd.er plaats had.
maar d.at zii d.ie samenhang ve rke e rd. leggenenookhierd.e d.ingen ophun
kop zetten. De stri jd van d.e |tRod-e Wachters'r heeft geen eulturele inzet r het is
omgekeerd.: d.e literaire strijd. - waarnaaï d-e Koeng Tsjang Tang vol-komen terecht
ve:*rijst had. maatschappelijke belangen-tegenstelllngen tot achtergrond.. De bols jewistische Chinezen hebben, juist omd.at zL j bols j ewisten zijn en binnen d.e bo1s j ewistische ideolog:ie gevangen zitten, d.j-e werkelijke tegenstellingen buj-ten beschouwing gelatenZij hebben hun conflicten van eind. | 66 en beg:in ' 67 "verklaard"
met behulp veu3. rrd-e cultuurt? inplaats van hr:n culturele worstelingen rrit maatschappelijke belangen-tegenstellingen te verklaren.
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d-oor rt Pa48. Het Franse tÍjd.schrift '?Le Contrat Social?r, d.at word.t ufuegeven
rrgrote
rijse Instltuut voor Socj-al-e Geschied"enis , heeft d.e
socj-alistische
cultr.rele revolutierr in China een ttpseud.o-cultureLe pseud-o-revolutietr genoemd..
Dat 1 ij k t op het eerste gezrcht oveïeen te stemrnen met oÍ7ze opvattÍng. Hebben wjj nÍet zojuist betoogd., dat het verkeerd. was om d.e maatschappelijke conflieten uit de cultuur te verklaren? Hebben wij niet even tevoren verkond.igd, d.at er
geen sprake rrras va^n een rrrevolutierf? Ind.erd.aad., maa.r het Franse tijd.schrift bed.oelt het geheel and.ers. Het wil niet het verband. tussen d.e gewapende stri jd- en
d.e culturele stri jd. omgekeerd. leggen d.an d.e Koeng Ts jang Tang het d.oet. Als d-it

blad. d.e uitd-:rukking rrpseud.o-cuLtureel' gebnrikt dan bed.oelt het geenszins, d.at
d.e literaire strijd. in wezen een socj-al-e strijd. was en wanneer 'rle Contrat Socialrr
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het over een I'pseud.o-revolutie[heef t, d.an bed.oelt het niet, d.at er geen sprake
is van een wijziging d.er produetie-verhoud.ingen. Het Franse tijd.schrift verstaat
ond.er rrpseud.o-cultureeltt: anti-cultureel en het verstaat ond.er trpseud.o-revoLutief r : een contra-revolutie. Maar er woed.t in Chir:a in d.e zestiger jaren noch een
revolutie, noch een contra-revolutie, ni.et met d.e pen en niet met d.e wapenen.
Vilaa::van in China 1n d.eze period-e w61 sprake is, d.at is een conflict tussen de
Itni-euwe klasserr en d.e partij zoals ook Rusland. gekend. heeft in d.e jaren na StaI
lins d.ood. Al1een, er is tussen d.e overeenkomstige ontwikkeling j-n Rusland. en in
China 6én groot en d.uid.el{jk verschil. In Rus}and - waaï d.e d.ingen aI evenzeer op
hun kop gezet rnrerd.en en waar de verd.ed.igers van d.e ttpartij-oud"e-stfiftt als t'antipartijgroeptt werrlen aangeduid - zijn d.e ove::trinningen van |td.e nieuwe klassert tot
stand. gekomen vri jwel zond.er dat n1 tot een geweld.d.ad.ig verzet Leid.d.en. In China
is d.aar weL d.egelijk sprake van. ïn Chi-na trouwens bli jkt bovend.ien d.e trnj-euwe
kLassert het heel wat mind.er gemakkelijk te hebben d-an in Rusland-. De rrparti-jrr is
er - om redenen, d.ie wi j in d.e stellingen 15 en 41 hebben aangeduid. - vee] sterker den in Rusl"and.. Ind.ien in'd.e vijftiger jaren Molotof en d.e zijnen er in zoud.en
zijn geslaagd het leger te mobiliseren tegen d.e fractie Mikojan, dan zou d.e ontwikkel-ing in Rusland. wellicht tn soortgel[jk bee1d. hebben vertoond. a]s d-e ontwikkeling in China tharrs, Ziedaax d.an opnieuw een punt, waarop het verloop d.er gebeurtenissen in China van d.at in Rusland- verschilt.
49. 0m te beseffen, d.at het optred-en van d.e trRod-e Wachters'f en al-Les wat d.aarmee sa,urenhangt niets anders is d.an een reactie op een voorafgaand.e actie
van d.e rrnieuwe klasserr behoeft men slechts te letten op d.atgene, wat bij de 1Íteraire strijd. in het beg:in van d.e jaren t6O in China werkelijk d-e j-nzet vormde. De
op het eerste gezicht alLeen ma.ar literaire- r bi j nad.ere beschouwing duideli jk
maatschappelijke worsteling, waa::van wij hier spreken, begon ztch d.uid.elijk af te
tekenen nad.at d.e auteur lrloe Han in januari 1961 bij d.e uitgeverij I'Literatuur en
Ki.mst" in Peking zijn roman trHai Joei uit d.e regering gezetrt publiceerd.e" Na de
verschijni-ng varr d.at d.ramatische verhaal, d.at enkele jaren l-ater d.oor d.e officië}e partijpers uiterst fel werd. becritiseerd.l d.eed. d.ezelfd.e schrijver Woe Han, samen met Teng To en Liao Mo-sja in augustus | 61 "kanttekeningen uit Drie-familied.orp" het licht zien. llussen d.ie beid.e tijdstippen in
in ma^art 1961 begon d.e
schrijver Teng To in een d.er Chinese l«anten een vaste nrbriek, d.ie hij rrAvond-praatjes uit Jensjanrf noemd.e. Het waïen korte beschouwingen. in de trant der Chinese kl-assiekenT d.ie vaak niets met d.e actualiteit te maken schenen te hebben,
d.och waarin des te meer sprake was va.n gebeurtenissen ui-t lang ve:rrlogen bloeÍperiod.en d.er Chinese beschaving. In werkelijkheid. waren het alleen maar n a a v
d. e v o r m historische anecd.oten en hield Teng To zich we1 d.egelijk bezig met
hetgeen er in het China van zir: d.agen voor:rriel-. Schrijvend. over d.e period.e van d.e
Ming-dynastie bijvoorbeeld. of over d.e zuid.elijke staten in d.e Chinese oudheid l
d.oeId.e hij in werkel[jkheid. op d.e Volksrepubliek van Mao Tse-toeng en op d.e Koeng
Tsjang Tang. Toen hij
op d.e manier van d-e bi jbel de "gelijkenistf verteld.e van
ttDe keÍzerlijke weg en d.e weg van d.e
firranrr; toen keerd.e hij z:.dn in wezen tegen
d.e maatschappeli jke onzekerheid. in China als gevolg van d.e partij-d.ictatuur. Men
ontmoet daar bij [eng To, d.e voornaamste en brÍ]jantste van lt[ao's critici, trekkenr d.ie overeenkomst vertonen met d.ingen, d.ie men ook in Rusland. heeft kunnen
waa.rnemens een protest tegen politiek fanatisme en tegen politieke vervolgir]genr
omclat ze schad.elijk zijn voor een ongestoorde ontwikkeling van het sociaal-economÍsch 1even. Dezelfd.e strekki-ng had- z:-dn ook zeer d.uÍd.e1ijk geopenba^ard. in zi3n
rrAvond.praatje uit Jensjanrt va^n
1O april 1961: t'De theorie van d.e kostbare arbeid.skracht'r. Eoekeloos met d.ie kostbare economische factor omgaan is volgens
Teng To nad.elig voor d.e productie. Het is d.oor d.ergeli jke starrdpr:nten, dat Teng
To ztch ten scherpste ond.erscheid.t van d.e criticj- uit d.e rrHond.erd. Bloemen-peri-od-e'r. Víat zri niet zijn is hU wé]: d.e l-iteraire spreekbuis van een groep, wÍer intens belang bij d.e prod.uctie onmiskenbaar is. En wanneer Teng To in ztin frAvondpraatjert van 22 febnrari 1962 d.e vraag stelt of kennis betrouwbaar is en tegen
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d.e partij-borLzen zegt, dat "iemand. nlet aLles alleen moet willen d.oenrr, dan d.ient
men d.at z6 te verstaan, dat de ttnieuwe klasserr er aanspraak op maakt kia.at stem
te icunnen laten horen en haar wil tot geld.ing te brengen"

50. De partij-getrouwe critici hebben van iríoe Han, Liao Mo-sja en Teng To beweerd., Mt zrJ eropuj-twarenhet kap i t a I i sm e inChina te herstellen. Een d.ergelijke beschuld-iging past natuurlijk in het jargon van de bolsjewistische ideologie, maaï is op zíchzel'f beschouwd volkomen onzin. Het kapitalisme behoeft in China niet te word.en hersteld., omd"at het er de thans heersend.e
productiewijze is. Wat hoogstens denhbaar zov ztJrr is d.it, d.at sommige Chinezen de
voorkeur zoud-en geven aan (lees: belang zoud.en hebben brj! ) d.e klassieke, ]iberaLe vorm daarvan, inplaats van d.e staatskapitalistÍsche vorm, die er nu bestaat.
Maar welke categorie Chinezen zou d.at moeten wezen? Met d,e klassieke vo:rn van I t
kapitalisme is een o zo schuchter begin gemaakt in d.e Kwo lviin Tang-period.e en d.e
ti jd., d.ie da.araan onmid.d.ellijk vooraf grng. De geschied.enis heeft bewezenr d.at het
op d.e Chinese bod en nauweli jks ged.ijd.e . De klassieke Chine se bourgeoi sie j-s in de
tweed.e helf.t d-er veertiger jaren als klasse verslagen en vernietigd.. Wat er van
}naa;:r vertegenwoord.igers rest bevind.t zteh op Fo:rnosa of eld.ers buiten China . Zo
er - wat wij sterk betwijfelen - binnen Chinars grenzen aI lied.en z\Ft d.ie van een
terugkeer van privaatkapitalistisehe verhoud.ingen d.romen, Woe Han, Liao IvÏo-sja
en Teng To behoren er in ied.er geval niet toe. Hun partlj-getrouwe tegenstand.ers
word-en niet moed.e ellenlange citaten uit hwr r^rerken te publiceïenr waami-t hun
vijand.igheid ten opzichte van het bestaande regiem zou moeten blijken. In géén van
d.ie citaten stuit men op een afkeer van het staatskapitalisme. Het is waar, d.at
d.e "kanttekeningen uit Drie-fam1lie-d.orp" (het werk van d.e drie d.oor d.e partij
verguisd.e auteurs gezarnenlijk) een half bedekte,half openlijke kritiek op d.e zogenaa.nd.e 'tvolkscommunestr bevat.Maar d.ie theoretlsch-literaire kritiek is Séén aar.va] op het staatskapitalisme, zomin als d.at het gerral was met de practische kritiek van de partij zéLf, die het program varr d.e ttvolkscomm'mes'r in feite heeft
losgelaten. Als Teng To in d.ie '?Kanttekeningen rrlt Drie-famÍ1ie-d-orp'r z:-clt keert
tegen d.e bekend-e uitspraak van i{ao Tse-toeng, d.at rrd.e oostenw-ind sterker is dart
d.e westenwlnd.rr of tegen d.iens karakterisering van het imperialisme a1s 'reen papierentijger", d-an d.oethij fut, omd.athj, TengTo, een re e ] Í s t is. Als
hij ztch in een d-er rrAvond.praatjesrr tegen d.e ttgenerale lijnrr van d.e Koeng Tsjang
Tarrg richt , d.an ve:rlri j t hj- j d.e part! , dat zlJ ztch 1aa.t ]eid.en d.oor j-llusies . Zin
afkeer van d.e "volkscommunes'f spruit voort uit ztjn behoefte aarl efficiëncy. Nergens treed-t Teng To ons tegemoet als een on-historische derrker, d.J-e zijn luchtkastelen in het verLed.en bouwt . ZiTn pennevruchten richten z:-dn tegen d.e politieke
id,ealisten, d.at rrril zeggell tegen Mao Tse-toeng en aI d.egenen, d.ie zoals hil, het
maatschappelijk ontwikkelingspïoees in het ker.rsl{jf hunner politieke wensen zoeken te persen. Met and-ere woord.en:Teng To c.s. keren ztaLt niet tegen het staatskapitah-sme, maar tegen d.e partdl
|tHai Joei uit d.e regering gezetrr is
51 , Met de partij-kritiek op Woe Ilanrs d.ra.ma
het aI precies eend.er gesteld. aLs met d.e partij-kritiek op d.e d.rie genoemd.e
schrijvers in het algemeen. Het verhaal gaat over een e e ï I ij k e partij-fïm.ctionaris, d.ie van zLJn macht beroofd. word.t omd.at hi j er afwijkend.e meningen op na
houd.t. Het is j-nd.erd.aad. niet onwaarschijnlijk - geUjk d.e critici gezegd. hebben d.at d.e auteur een Lans breekt voor d-ie6lenenrd.ie na d.e parti;-conferentie van Loesjan uit d.e Koeng Tsjang Tang gezet en vervolgd werd.en. Maar d.e ve:rrolgens d.oor
d.e critici d.aaraan vastgelcroopte conclusie, d.at Woe Han d.erhalve opkomt voor d.e
rrrechtse opportunistenil is niet meer d.an een frase in het bekend.e bolsjewistische jargon, een frase e d.ie ons niets leert, noch omtrent het d.oor d.e held. van
het verhaal- ingenomen stand.pr-mt, noch omtrent het stand.punt van hen die uit d,e
Koeng Tsjang Tang gestoten werd-en" Wat ztjn d.at, 'rrechtse opportunistenrr?, vraagt
men zLch. af . Het enige antwoord. d.at d.e per::aelikkers van d.e partij d.aarop weten te
geven is, het eentonige verhaaltje omtrent Lied.enr die naar een rtrestauratierr
varr het kapitalisme zoud.en streven. Dat zLi zich in 1959 tijd.stip van d.e confe-
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rentie van LoesjaJl - nog in d.e partij zoud.en hebben bevond.en, is zo mogelijk nóg
ongeloofwaard.iger d.an dat zli opeens, tien jaar en meer na d.e zegepraal van d.e
Koeng Tsjang lang, zoud.en opd.uiken in d.e een of and.ere roma.n. Iieer echter d.an d.e
critici weten mee te d.elen omtrent d.e maatschappelijke en politieke positie van
d.e romartfiguur Hai Joei en d.ie van zlJn schepper liÍoe Han komt aan het licht d.oor
artikelen en brj-even, d.ie Woe Han na d.e verschijning van zi-jn boek aan d.e inhoud.
d.aarvan gewijd. heeft. ilij verklaart daa.rin, d.at hij - Woe Han - behoort tot d.egenen
d.ie practisch werk doen en zich op d.e bod.em van d.e werkelijkheid. plaatsen. Een
zelfd.e geluid. laat Teng To horen, waJÍrneer hij verklaart z:oh in l,;:Jr.rrAvond.praatjesuitJensjarrtrmetde re a Ii tei t te zullenbezighouden. Zijnreed.sbeschreven afkeeï van poiitieke idealisten treedt klaar tevoorschijn, wanneer hij in
d.Íe rubriek ond.er het opschrif t ftVaJr drie na.ar tiend.uizend" schrijft, d.at iemand.,
d-ie meent d.at hij wel zonder leerrneester kan lerenrnooit iets leren zal-. De l-eermeester i^Iaaï'van Teng To spreekt, is
d.at bIíjkt uit de sa,rnenhang met ztjn overige
werk - d.e historische realiteit, d.e werkelijke ontwikkeling van het productieproees. Het is juist precies dít, wat hem tot een spreekbuis varr d.e I'nieuwe klasserl
stempelt.

,2. In

China

is

d.e

t'grote socialistische

(t)

cultr:rele revolutie

( t )"

niets

an-

ders dan het verweer van d.e Koeng Tsjang Tang tegen d.e groeiende macht van
d.ertnieuwe klassert. Tegen d.e nog zuiver }iteraire aanvallen vELn Teng Torliao Mosjar lríoe Han en and.eren verd.ed.igt d.e partij zich vooralsnog met rrliteraire" ríapenen3 het ttrod.e boekjett met citaten van Mao Tse-toeng, waarond.er d.iens uitspraak
over literatui.rr en l«rnst, gedaan in mei 1942 te Jenan, d.at trd.e schrijvers het
stand.pr.:nt van d.e partij d.ienen in te nemen en z:.oh moeten richten naaï héér politiekrr. Waru:eer ztch in China d.e ttnieuwe klasserf met and.ere d.an literaire mid.d.eIen gaat roeren dan doet d.e partij hetzelfde. Ook buiten I t zuiver literaire terrein leidt d.e strijd. van d.e rrnieuwe klassert tegen d.e Koeng Tsjang Tang tot een
strijd. van d.e Koeng Tsjang Tang tegen d.e ftni-euwe kLassert. De inzet van het gevecht treed.t dan nlet mind.er d.uidelijk tevoorschiÍn d.an in d.e tijd., d.at d.e worsteling alleen nog maar met d.e pen gevoerd. werd.. Er is echter één verschil: op het
geduld.ige papier kan men voor d.e werkelijkheid. d.e ogen sluj-ten, bU d.e practische
str\jd. kan men d.at niet. Omd.at d.e'tnieuwe klasset' in Chlna net aJs in Rusland. het
product is van d.e maatschappelijke ontwikkelingrJ-s de partij, d.oor d.e maatschappelijke ontwikkeling telkens opnieuw genood.zaakt voor haar te retireren, Zo bljvoorbeel-d. moet men verklaren, d.at Lin Piao op een gegeven moment dertRod.e Wachtersrt
tot matiging maant en d.at Mao zel'f op een and.er moment besluit |td.e cultureLe
revolutie stop te zetten'r. Het gaat d.an al lang niet meer om culturele zaken,
maar om de prod.uctie en Chinars economÍe.

(srot volgt)

In het vorJ-ge nummer werd. onder d.e "Steflingen over d.e Chinese revoËÏÏe-o6Ë "Slot volgtft gezet !íe bleken het slot echter in d.it nr-rmmer nog niet
in ztin geheel te }<umnen opnemen, Daarom volgt in het septembernunmer het laatste
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Eén onzer med.ewerkers zou graag het boek |tEen vijfentwintig-jarige veld.tocht tegen het kapitallsmen van F' DomeLa Nieuwenhuis willen hebben. Is er ond.er onze
lezers misschien ierrand. d.ie d.at boek bezit en bereid. is het hem te verkopen? Of
weet iemand mÍsschien ÏÍaar of het te krijgen is? Mogel{jk dat ienasd. het bij een
tweed.ehands boekhand,el. heeft gezien. Graag d.an een berichtje aa3 d.e red.actie va^n
rfDaad- en Ged.achtett. Van d.e d.ank \,ran onze
med.ewerker kr:rrt u d.an overtuigd. ztjn.
==========
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als het Íngewikkeld kaÍrtf schijnt het d.evies te zijn van d.e
Veiligheid.s Dienst. Wanneer d.eze waakhond van het kapitalisme er naar streeft grond.lg geïnformeerd. te zí1n omtrent al1es wat ztcLt afspeelt binnen d.e arbeid.ersbeweging ( t d.e :rrimste, niet alti jd correcte zin van
het woord) d.an zou niets vooï d.e hand. liggend"er wezen d.an zich eenvoudig op d.e
d.lverse publicaties d.er arbeid.ersbeweging, of wat d.e BVD daarvoor versl-i jt, te
abonneren. Maar d.ie weg volgt d.e BVD niet. Het lijkt wel of hij zich voor zijn ej-gen bestaan en zljn eigen activiteiten schaantl dan we1 d.e grootst mogelijke omslachtige geheimzinnigheid. of geheimzinnige omslachtigheid voor het vlare kenmerk van eenfrgeheime d.ienstrrhoud.t. Hoe het zÉt d-e BVD geeft er d.e voorkeur aan
d.e begeerd.e lectuur niet regelrecht aan ztjn aarr ieder bekend.e ad.res aan d.e Johan
d.e Wittlaan in Den Haag te laten komenrdoch via de omweg over een aI even bekend-e boekhand.ei en uitgeverij aan het Lange Voorhout, d-e fi:mra Martinus Nijhoff" Ied.ere dag komt daar een chauffeur va.n de B.V.D, per auto d.e post afhalen.
ItíAAROM eenvoud-ig

B.V.D.

r

d.e Binnenland.se

Eén keer per maand. bevind.t z:-cin daarbij ook het nleuwste nummeï van tfDaad- en Ged.achte?r, Dat hj-ezmee de nod.ige belastingcenten over d.e balk gegooid. word.en is
niet orLze zaak. Maar het staat wél vast. lviaar waaïvoor het nod.ig is, is ons voLstrekt ond-uid.elijk, fnd.ien d.e BVD ons d.e wens daartoe te kennen zou geven, d-an
zijn wij graag bereid rtDaad- en Ged.achtefr direct naar d.e Johan d.e Wittlaan te exped.iëren. We z:-Jrrl desgewenst, ook nog bereid. d.e belangrijkste passages in d.e artikelen rood- te ond-erstrepen. En waar wlj toe bereid. ztjnrd.aartoe zijn, nemen wij aar1,
ook vele and.ere groepen wel bereid.. Waarom zoud.en zti niet?

Alleen conspiratj-eve groepen, d.ie rr staatsgrepent' of gevaarli jke complotten
voorberej-d-en ztJn niet bereid- om d.e BVD in hun publicaties te laten neuzen. 0f
d.at soort groepen in Ned.erland. bestaan is ons onbekend.. I4aar óls zij eï ztJr- (in
d.e neo-fascistische hoek misschien of in d.e krÍngen van neo-bolsjewisten, wat
vrijwel hetzelfd.e is) dan zuIlen nJ nooit zo stom lztJn om hun bl-aCen naar een wi1lekeurige boekhand.el te sturen, ook aI is het d.an een boekhand-el, d-ie d.iverse
werken over het socialisme en zelfs de belangrijkste biografie van Friedrj-ch Enge1s, d.ie van Gustav Mayer, heeft uitgegeven. Er komt niets bij Nijhoff wat d.e BVD
ook niet regelrecht zou lflrnnen kri jgen. De BVD speelt gewoon verstoppertje. Een
aard.ig spelletje, ri.at geverr we toe. Maar.... voor (politieke) t<inaeren!

