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in de huis-tutn-en-keukentaal met het woord. trvolkrt pleegt te word.en
aangeduid., bestaat - zoals led.ereen weet - ujtt verschi-lIend.e groepen en sociale
lagen, cLle in niets op elkaar lijken en d.ie niets met elka,ar gemeen hebben. Neem
nou bijvoorbeeld. het zogenaa.md.e I'volkrr van Groningen: d.e maatschappelijke tegenstellingen d.aarbinnen zijn d.emate groot, da,t zlj ook bij een vluchtig bezoek aarr
d.ie provi-nci-e onnidd.ellijk in het oog springen. De arbeid.ershulsjes in Oud.e Peke}a, Veend.an, Winschoten, Seerta of Finsterwold.e staan in een totaal a n d. e r e
wereld. dan d.e kolossaLe villa's varr de hereboeren langs de Do11ard.. 0p d.e kad.en
van De1fzijl word.en de coasters gBladen en gelost d,oor een a n d. e r slag mensen d.an wat in de riante br.rngalows van Paterswold.e woont. Vand.aar dat wij er nogaI wat moeite mee had.d.en om te begrijpen wat Fré Meis en zijn C.P.N. nu eigenli$<
DAT WAT

precies bed.oeld.enr toen n1 een Groninger Volkscongres op touw gingen zetten.
Nu d.at zogella,arnde Volkscongres in d.e Korenbeurs van de stad. Groningen achter d.e nrg is, zijn ons inniddels twee d.ingen duid.elijk geword.enr rt was geen congres vand.eGroningerarbeid.ers enhetwas zelfs helemaa] geen c o ngr e s ,
om d,eze red.en, d.at er geen sprake was van beraad.slagingen of discussies.
Rud.ie Kagiee d.ie van d.it zogenaa^md.e congres een vellslag gemaakt heeft voor
het weekblad. ttVyij Ned-erland.tt 1), heeft het een rfmassaal congres[ genoemd., Ma.a,r
dat was het óók niet, tenziJ d.e hee:r Kagi'e het woord. f'massaaltt in een ind.ere zira
hanteert dan algemeen gebruulkeli jk is. Er waren - volgens een med.ed.elíng van Fr6
Meis zéLf zestienhond.erd. mensen.Dat }cr:nnen wij met d.e allerbeste wil van d.e wereld. geen massa noemen. Integendeell àIs het eijfer iets bewi)st d.an d.it, dat het
Groninger Volkscongres d.e massa van d.e Groninger arbeid.ers totaal onverschÍlIig

heeft gelaten.
Dat er op d-it ltcongresft ook het woord.

werd. gevoerd. d.oor een telefonist, een
en, een ond.errnrÍjzeres, achten wij net de voorafgaand.e bewering niet i-n strijd.. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, zegt men en d.e
aarrwezi-gheid in d.e Korenbeurs va^n een betreklcelijk gerlng aantal; peïsonen, d.ie
ind.erdaad. rrlt d.e arbeid.ersklasse stammen wil nog allesbehalve zeggen d.at deze
d.aar werkelijk zelfs maar vertegenwoord-igd. was.
Daar kont d.an nog een I'kleinigheid.'r bij. Ied.er die ook maar en:igszins op d.e

strokartonarbeider, een huisv:rouw

1) "Yrt

Ned.erland" vern 22

april

1972.

2

hoogte is met d.e sitr.ptie waartn het Groninger proletariaat aI vele generaties
lang verkeert, zal terstond. moeten erkerrnen, dat een ond.erwi jzeres uit een klein
d.orp als Grijpskerk, hoezeer ook met de neus op d.e sociaJe verhoud.ingen en tegenstellingen ged.nÈt rDoB bepaald. niet d.ezelfd.e taal spreekt als een fabrieksarbeid.er uit Stadskanaal of een land.arbeid.er u-it Oostwol-d.. Dat d.e bewuste d.ame een
open oog zal hebben voor d.e noden en problemen d.er Groninger arbej-ders trekken
w{ d.aarbij geen moment i-n twijfe}. Maar het ma,akt nu eerrrraal een groot verschil of
men praat oveï een toestand. waar men begrip voor heeft, d.an wel over d.e toestand.
waarin men zelf geplaatst is . Wat d.e heer Albert Luppens, de aanwezige strokartonarbeid.er, betreft, hij is
zo heeft men kr.mnen vernemen - I[W-bestuurd.er te
Nieuweschans. Kan uitgerekend hij representatief word.en genoemd. voor d.e Groninger strokartonarbeÍd ers? Wie, d.ie zteh d.e enorme tegenstelling herinnert, d.ie
bij d.e j ongste s taking in d e s trokartonindus trie aan d.e d.ag trad. tus sen d.e arbeid.ers enerz{jd.s, de Algemene Bed.rijfsgroepen Centrale van het NW en haar land.e}ijk
voorzj-tter Liefaard and.erzijds , zo:u ddt zond.er d.e allergrootste aatzeLing du:sren

te beweren? I s eï één strokartonarbeid.er in \./este::wold.e , d.ie nu aL vergeten is,
d.at d.e heer Liefaard. geen poot aan d.e grond. kreeg toen hij op zondag 5 oktober
1969 in hotel Dijkinga in Oud-e Peke1a voorsteLde d.e aan d.e gang zijnd.e staking onmid.d.ellijk te beëind.igen 2) , maar d.at d.e plaatselijke vakbond.sbestur.rrd.ers zi jn parool wild.en opv.olgen?
Mogelijk d.at iernand. - Fr6 Mei-s bijvoorbeeLd- - ons za)- willen tegenwerpenrdat
er op zaterdag 15 apriI, de d.ag d.at het Volkscongres werd gehoud.en, d.es morgens
in d.e strokartonind.ustrie werd. gewerkt en d.at er in de mid.d.aguren, niet in de
Korenbeurs, maar wel- in het op een steenworlp-afstand. daarvan gelegen Café Maas,
toch nog altijd. d.riehond.erd. strokartonarbeid.ers aanwezig waren, die d.aar de sprekerslijst in omgekeerd.e volgord.e afwerkten 1). Daarop zeggen wij: lOO strokartonarbeid.ers vormen ongeveer 1Jf, van inet aantal, dat in d.eze bed.rijfstak werkzaan is
en d.at is, tegen d.e achtergrond. van hetgeen zich juist de6Ë afspeelt slechts een
schijntje. Bovend.ien: al-s er in d.e strokartonindustrie gewerkt werd. en d.e bewuste
arbeid.ers op grond. d.aa:sran niet in d.e Korenbeurs kond.en z\fls bewijst het feit d.at
A1bert Luppens er wéI was d.an niet, d.at z !j n positie een dndere is d.an d.ie
van d.e d-oorsnee-arbeid.er?
Er valt nóg iets op

te merken. Rud.ie Kagie vertelt in "VrI Ned.erlartd.rt r d.at
d.e toespraak va^n d.e reed s d.oor ons genoemd.e ond.e:r^ri j zeres uit Gri jpskerk aart d.e
zaal- slechts een z w a k applaus ontlokte. Bewi j st dat, d.at d.e aanwezigen toch
eigenlijk méér geïnteresseerd- waren in d.e sitr.latie in d.e fabrieken d.an in d.ie va^n
het ond.e:sri j s? He1em,al- niet ! De professor ( t ) Lolle Nauta, lid. van d.e P, v. d..4.
kreeg heel wat meer aand.acht d.an zli toen hij over d.e positie van d.e r.miversiteit
sprak. Met and.ere woord-en: wat d-e Groninger arbej-derskind.eren op het gebied. vart
het lager ond.e::r^rijs tekort komen - d.66rover ging het betoog van d.e ond.e:*rijzeres
7

interesseerd.e d,e congres-d-eel-nemers veef mj-nd.er d.an d.e verhoud.ingen bij het hoger
ond.e:r+ijs, d.at gelijk bekend. nog altijd. nauwelijks d-oor arbeiderskind.eren word.t gevolgd.. Dat is tekenend- voor d.e sociaLe positie van het meerend.eel- d.er in d.e Korenbeurs aanwezigen.
Tot hen d.ie op het Vofkscongres het woord. voerd.en behoord.e ook Rienke Regtien, devrouwvande voormalige s tud. e n t e n leid.erTonRegtien. Zi had.
het ond.er meer over 'rd.e kl-assenstrijd.tr. Maar u-lt hetgeen ztj d-aarover opmerkte is
het wel duid.eli jk geword-en, d.at wat z i j d.aarond.eï vers taat iets totaal and.ers
2) Een

verslag van d.ie vergad-ering werd. gepubliceerd in

d.e 't\dinschoter Cou1969. Men zíe ook "Daad- en Ged.achtert van nov. 1969.
1) Aldus t'Vril Ned.erland.'r vatrr 22 april j . l-.

rant" va^n 6 okt.
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praktijk van d.e Groninger arbeid.ers.Zij en ook prof, Loll-e Nauta - zaons Rud.i-e Kagie, trhet gevecht van de Groninger boeren, arbeid.ers
zo
vertelt
SèDr
en mid.d.enstand.ers in t t kad.er v€un d.e nog niet gpëindigd.e strijd om maatschappelij-

is

d.an d.e

ke gelijkhei-d. voor ied ereen. rr
Dat het eongres zoiets slikte spreekt boekd.elen! Maar wat zull-en d.e land.arbeiders in het Old.arlbt er we1 van ged.acht hebben bij het lezen van het verslag in
d.e rtlinschoter Couranttr? De jongeren zulIen wellicht verbaasd. hwr ogen hebben
uitgewreven, omd.at 4J vEiln treen gevecht van Groninger boeren e n arbeid.erstt (",
tegep wie dan wel?) nog nooit iets hadd.en gemerkt. De oud.ere land.arbeid.ers, oud.
genoeg om nog herlnneringen te bewaren aan d.e grote en uiterst felle landarbeid.ersstaking van 1929, zullen met bitterheid. geconstateerd. hebben d.at n1 tot dusver v€u3 nog nooit iets Énders getuige \Àraren d.an van tn gevecht t u s s e n arbeid.ers en boeren. Wie d.e Groninger verhoud.ingen ook maar enigermate kent, weet
welk een daverend.e onzin met het bovenstaand.e d.oor Ri-enke en LoL1e aan het congres werd. opged.ist. Het klinkt goed., zotn frase over een gemeenschappeUjke strijd.
va^rr arbeld-ers en boeren. Maar d.an toch all-een maar voor lied.en, d.ie d.e werkelijkheid. niet van de eind.eloze Groninger akkers, d.och alleen maar uit d.e d.oor d.e CPN
uitgegeven boekjes varr Lenin kennen. Hij, Lenin, kend.e alleen maar d.e a r m e
boeren, d.i-e nog niet helemaal bevrijd waren van d.e dflrk van d.e Russische adel en
j-n d.e meest achterlijke, vóór-kapitalistische verhoud.ingen leefden. Ja, d. i e
boeren vond.en in d.e Russische arbeid.er een bondgenoot in d.e gemeenschappelijke
strijd. tegen adel en tsarisme. Maar d6t soort boeren ztln er in hlest-Europa helemaal niet en zeker niet in de prorrincie Groningen. Nergens in hééI Ned.erland.rbehalve d.an in de pold.ers v€ur d.e voormalige Ztiderzeerword.t d.e land.bouw z6 kapitalistisch bed.reven als in d.e provineie Groningen. ÀIIe Groninger boeren zijn agrarische ond.ernemers en dan nog wel hééI wat grotere ond.ernemers d.an menig eigenaartje van een kleine fabrlek. De ged.achte al}een alr d.at zotrt ag:earlsch ondernemer uit bijvoorbeeld. d.e gemeente Midwolda, samen zou strijd.en met d.e arbeÍd,ers

uit

de

ren.

kleine, gelijlcvoruige

woningtretwoninkjes van Finste:cwo1d.e

is

om

te

schate-

0m te schateren is het ook als men Rienke Regtien hoort betogen, d.at "d.e
vrouw mee moet na,ar d.e protestvergad.eringen, d.ie op het werk van d.e man word.en
gehoud"entt . Wat d.acht Rienke eigenli jk? Dat zot n. arbeid.ersv:rouw I s morgens vroeg

n i e t haar hartd.en vol had. om d.e peuters naar school te helpen, de twaaffuurtjes klaar te maken, omd.at - vanwege d.e afstanden - man noch kind.ers tussen d.e
mid.d.ag thuis l«rruren komen? Dacht ze werkelijk, d.at d.ie arbeid.ersvrouwen ook verd.er niets te doen had.d.en? En afgezien d.aarrran! Wie beweert dat d.e vrouv, rrmee
moet naar d.e protestvergad.eringen op het werktt, d.ie verond.erstelt, d.at d.ergelijke
protestvergad.eringen - voor zover ze er z\n - van te voren word-en rritgeschreven,
d.at d.e d.irecties van d.e strokartonfabrieken, van d.e scheepswerven langs het Winschoterd.iep, ertz. enz. hun bedrljven d.aarvoor beschikbaar stellen. Naiever kan tt
waarachtlg nauwelijks. Dergelijke protestvergad.eringen óp het werk l«rnnen nooit
met toestemming van d.e Batroon word.en gehoud.en, vind.en altijd. tégen d.iens wil
plaats , Zi z\jn onverbrekelijk verbond.en met het neerleggen van d.e arbeid. gedurenöe een kortere of langere tÍjd, d.at wil zeggen gekoppeld. aan een spontaart gebeureÍr. Er is geen arbeid.er, d-ie bij het ontwaken tegen zijn vrouw kan zeggen: rr0 ja,
er is straks een protestvergadering o p h e t w e r k . Ga je mee?'t En d.at
komt aLlemaal, d.oord.at d.e werkelijke klassenstrijd. er h6óI and.ers rritziet d.an de
carricatuur d.aarvan in het hoofd. van Rj-enke Regtien.

Het Volkscongres, hebben wij gezegd, was géén congres van de Groninger arbeiook a} waren er d.an naar verhoud.ing bdzonder weinig - arbeid.ers j-n d.e
Korenbeurs aanwezig. Hebben die, zal men vragen, tegen d.j-t soort dwaashed.en niet

d.ers,

4geprotesteerd.? ilet antwoord. luid-ti nee. 0f ze het zoud-en hebben gewild. is iets
d.at wij niet weten. Maar íIs dat het geval zott ztjn, d,an hebben ze d.aartoe niet d.e
kans gekregen. We zeid.en het reed.s: er waren op het Volkscongrres géén beraad.slagingen of d.iscussies. Een bevestÍgrng d.aa:rran i-s te vind.en in wat Fré Meis zeLf
over het congres heeft opgemerkt D, ttZestienhond.erd mensen waren eïr allemaa1
zo gelad.en als d.e pest. Naar veertien ( t ) red.evoeringen hebben ze geltuisterd..
AIs het zover is , Iflrn j e alles met d.ie mensen bereiken. rt ïnd.erd.aad., na veertien
red.evoerj-ngen zijn d.e mensen weL murw gemaakt; dan hoef je van hen niet meer kritiek of tegenspraak te vrezen! Daarvoor is trouwens, na veertien red.evoeringen
ook geen second.e zelf s meer beschikbaar. rfMed.ezegg€nschap en med.ebe slis singsrecht , det moeten we zien te krijgert'r riep op het Volkscongles een huisvrouw uit
Ireek. Haar woord.en waren gericht tot ttd.e heren uit Den Haagtt, maar ze zov ze ook
veel d.ichter bij huis tot d.e organisatoren van I t cong?es hebben kr:rulen richten, d.ie geen werkelijk congres; oà,Erï een soort van openbare vertoning op touw
had.d.en gezet, een vertoning vlaarroor zestienhond.erd. mensen waren opgetrommeld.,
d.ie niet zélf wat mochten zeggen, maar het kostelijk recht kregen om geduld.ig en
tot ultputtens toe te luisteren naar wat ànd.eren over hrín problemen te zeggen
wisten.
Over wie d.ie rratrId.erenrr wel waren lopen d.e meningen rri-teen. De ttVr{ Ned.erlandrr-verslaggever Rudle Kagie die naar u gehoord. hebt een congres vaJl 1600
maJI a] ttmassaal" noemd.e schreef in zijn b1ad.: ttOok informanten buiten CPt[-sfeer
waren goed vertegenwoord.lgd". Hoe men d.at "goedtt weJ d.ient te verstaan blijkt d.an
gaul^r verd.er in zijn reportage, waar hij terloops even een vertegenwooràiger van d.e
I0íJ-0nafhankeLijke Organlsatie velr-l Werkend.e Jongeren aa;l het woord. laat: Ha1be
Kuipers. Die constateert: trEr waren twee sprekers, d.ie nj-et tot d.e vriend.enkring
van Fré Meis behoord.eÍr. . . Dat noem ik d.emagogie inplaats van d.emocratien .
Dezelfd.e Halbe Kuipers behoort tot d.e ond-ertekenaars va^n een rtOpen briefrr,
d.ie op ! mei j .1. werd. afged.rukt in het blad. rrb/erkend.e Jeugd.rr . In &ie rrOpen
bri.efrf ,gedateerd. 16 april 1972r €B gericht aan het actiecomité van het Yol-kscongres, word.t ongezouten kritiek geleverd.. Wij citeren:
rrGeacht aktiekommittee,
Door midd.el van d.eze open brief maken wij ons ongenoegen kenbaar met betrekking tot het Vol-kscongres, d.oor u georganiseerd , v€ur. zaterd.ag j .I.
Volgens één uwer Ied.en, d.e heer F. Me1s, zoud.en d.e in d.e provlncie Groningen werkzarÉ lrlerkende Jongeren Organisaties, waaronder d.e I(UíJ en rt
Ntrfi-Jongererrkontakt, officieel zijn uitgenod.igd. d.ee]- te nemen aan het
Volkscongre s. Bli jkens officiële inf o::matie , d.ie wi j hebben ingewonnen
bU orlze land.eldke sekretarlaten, is d.it IIrEI gebeu-rd,...
Wij a1s werkend.e jongeren organi-saties vind.en d-it laakbaar en hebben
hie:mee twijfels gekregen voor luat betreft d.e hele organisatie va.n ul+
kongre s "
Nog vrijd.agsavond-s, voor

het volkscongres, hebben wij kontakt met d.e op
Korenbeurs aanwezige heer Meis opgenomen of wij ook
nog zoud.en lcr:nnen d-eel-nemen en word-en toegevoegd. aan de sprekerslijst.
De heer Meis zei toen: trBreng mij een d.uplicaat van juIlie toespraak
d.an kan ik beoord.elen of ju11ie in aenmerklng komenft. Aan d.it verzoek
werd. d-oor ons vol-d.aan . Zaterd-agmorgen echter kregen wij te horen d.at I t
om allerlei d.uistere red.enen niet kon.
Toen wij onze toespraak overharrd.ig§.en aan d-e pers maakte d.e heer Meis
bezwaar en hij lqralifieeerd-e d.at a1s |tprovokatj-err.
Vanaf d.at moment werd. orLze groep d"oor een aantal mensen va^n. de ord-e-

d.at moment in

d.e

L5
d.i-enst

in

d.e gaten gehoud.en! ! ! ! ! !

AIs het op een voLkscongres gaat om a1le mensen dan horen werkend.e jongexen daar ook bi j, We word.en in d.e maatschapptj a] méér d.an genoeg gediskrimlneerd.! ! hÍeet het aktiekomni-ttee we] d.at 28a/, d,er werklozen in
provj-ncie Groningen bened.en d.e 23 jaar is??????
wilIen tenslotte opmerkenrdat wij ernstige twlifels
tentie van het aktiekonmittee volkscongres.

d.e
\,rlii

hebben aan d.e in-

het NF[-Jongerenkontakt stad. Groningenl Hans Dagolet,
lGrlJ-Onafhankelijke Organisatie van werkend.e jongeren,
d.istrÍkt Groningen: Lies Gehring, Halbe Kuipers.
Nou }ezer, d.at liegt er bepaald. niet orr. Het is niet d.e bed.oeling geweest
van het Volkscongrces, dat iemand. daar fra^nk en wi j zou veïteJlen wat hi j op z1jn
Lever had., nee r er zou slechts d.an iets verteld. mogen word.en, wamneer d.e heer
Meis vooraf beoord.eeld. had. of het we1 verteld. mocht word.enl AIs d.e schrijvers veult
d.e rropen brieftr naar aanleid.ing d.aarvan constateren, d.at z4 ernstig twijfelen aan
d.e (goed.e) intentie van het actiecomité van het Vol-kscongres, d.an gaan wij een
stap verd.er. Als Rud-ie Kagie zond.er haar te beantwoord.en - d.e vraag stelt of
rrd.e CPN met het organi-seren van het Volkscongres wild.e bewijzen, dat ztj d.e enige
politieke partij in het wijd.e gewest is d.ie z:oh solid.air met de arbeid.ersproblematiek verkLaaïttt , d.an zeggpn wi j, dat d.it zond-er enige twijfel vast staat en d.at
het tevens d.oor d.e gang van zaken rond. en op het Congres - weer eens is komen
vast te staart d.at d.eze CPN, net als and.ere partijen, zi-oh aan d.e problemen van d.e
arbeid.ers geen snars gelegen laat liggen. Wat werd. er ook a] weer d.oor een varr
d.e spreeksters op het congres opgemerkt? tfEr is kritiek op het Volkscongres r ortrdat d.e CPN er l-ed.enwinst uit zou wiLlen s1aan.Nou en? Mag d.at niet?ft De zaaL applaud.isseerd.e. Er was n i e m a n d. d.ie opstond om te verzekeren, d.at d.e CPN
er géén ]ed.enwinst uit wild.e slaan. Niemand. k 6 n opstaarr om uit te roepen,
d.at het er nj-et toe d.eed. wat d.e CPN wild.e, maar d.at het er om behoorde te gaart,
wat d.e Groninger arbej-d ers nu eigenlijk wild.en. Niemand. kon d.at , d oordat d.e organisatoren van het congres er wel- zorgrnrld.ig voor had.d.en gewaaktrd.at d.e zaak volstrekt niet uit d-e hand zott lopen.
Nad.at het laatste woord. door d.e laatste spreker was gesproken volgd.e er een
rrd.emonstratietr . Het Yolkscongres ging d.e straat op. Het Volkscongres, nj-et d,e
ttledere deelnemer a€ua d.e te houd.en d.emonstratie beGroningse arbeid.erskl-asse !
hoord.e in het bezit te zffi van een bil-jetje, dat voor twee l«nrartjes te koop werd.
aartgebod-en. Eenrord.ed.ienst inspecteerd.e d.e rij op iI)-egale d.emonstranten'f t zo berichtte Kagie in trVrij Nederland.r', Hij voegt er even verd.er aan toe: fUongelied.en
met het kaartje rord.ed.j-enstr op d.e reveïs trad.en resoluut en onve::ru:rrrbaar op tegen ied.ere d.emonstrant d.ie geen d.ee1 in d.e voorbereidi-ngen van het congres had.
en zich niettemin toch v6ór d.e spandoeken waagd.efr.
ttBij het passeren v€uÍl d.e stoetrt, vertelt Rudie KagJ-e, I'hief een groepje v€uo
Groninger corps-stud.enten een lied aans tAl-le rooie rakkers in d.e alLerhoogste
boomr . ttziitt, zo conclud.eert d.e V.N.-verslaggever, trhad.den in ied.er geval begrePetrr wat er aaÍL d.e hand. hras.f tMaar die conclusle is f out. De zoontjes van d.e Groninger ond.ernemers d.óchten kerurelijk, d.at d.ie brave burger Fré Meis en zijn cou.Sres-vïiendjes d.e eigendomsverhoud.ingen bed.reigd.en, waaraan zti hun bevoorrechte
positie d.ankten, Dat was een dwaling. Met d.e van nature - anti-kapitalistische
str\jd van d.e arbeid.ersklasse had. dat Volkscongres geen ene mallemoer te maken.
Na^mens
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NADAT WIJ in april j.l. in contact waïen gekomen met een Zwitserse groep
d.ie nauwe verbind.ingen ond.erhoud.t met d.e arbeid.ers va^n d.e Ír.v. Feld:mihle, een
varr d.e d-ochterond.ernemingen van het MZO-concern, d.ie evenals d.e ENl(A-fabrieken
te Bred.a en Emmercompascuum met sluiting word.t bed.reigd., kregen wij in d.e afgelopen maand. mei contaeten met een índere Zwitserse groep, d.ie gevestigd is in Ztirich en in d.e plaats Bellinzona in I taliaans Zwitserland.. Deze groep geef t het
blad. 'Klassenstri jd." dt, dat tegelÍjkertijd. (met precies d.ezelfd.e inhoud.) in d.e
Duitse taal 6n in het ltah-aans verschijnt . De groep ls voor ons interessant r orndat zij met grote scherpte d-e positie van d.e vakbewegang analyseert en d-eze d.efinieert als een instituut, d.at d.e belangen van het ond.ernemerdom d.ient. Wat verd.er opvalt Ís d.e grote aarrd.acht, d.ie door het orgaan varr deze groep word.t besteed. aan rrvrif detr acties en stakingen.
De groep rrKlassenkampfr'/"Lotta d.i cl-assetf staat blijkens een beschouwing
die wij hebben aangetroffen in het op 1 mei j.l-. versehenen nummer va^n haar blad.
op het stand.prmt van d-e 'zelf standige a,rbeid.ersstri jd.rr . Zlj bed.oelt d.aa:rree een
arbei-d.ersstri jd. d.ie niet d.oor d.e vakbeweging word.t geleid. of gecontroleerd., maar
door de arbeid.ers zt3l,f . Zii zegt, in een toelichting d.aarop, dat d.e belangen van
d.e arbeid.ers a1lG- maar d.oor d.e arbeid.ers bin4qn d.e fabrÍek behartigd I«.rueen
word.en d.oor organen d.ie in d.e fabriek d.oor E,JGUeid.ers tot stand. word.en gebracht. De groep d.efinieert d.e kl-assenstrijd. ook als een strijd. tegen d.e burgerlijke staat en zti verklaart in een v€u: haar publicatÍes, d.at d.e burgerlljke d-emocratie d.e heerschappU van het kapitaal over d.e arbeid.ers is.
Een d.ergelijk starrd.pi:nt houd.t natur.rlijk in, dat d.e strijd. van d.e arbeid.ers
niet door partijgïoeperingenl vaÍr welke kler:r d.an ook, kan word.en gevoerd.. Een
cLergeli jke zienswi jze , typisch voor de bols j ewisten van a1le sehakeringen, word.t
d.an ook d.oor d.e groep rfKLassenstrijd.tf niet gehuId.igd.. In d.e nummers vanrrKlassenkampf'r en rrI.,otta d-i classe't d.ie ons ond.er d.e ogen ztJn gekomen komt het woord.
rrpartijrrzel-fs helemaa] niet voor. Dat is d.es te opmerkelijker, omd.at
een van de
opgenomen artikelen gewijd. is aan het ond-e:r^rerp "Strj-jd. en organisatierr. Zo deze
Zwitserse groep d.e opvatting zou huld.igen, d.at d.e arbeid.ers bij hun klassenstrijd.
d.e ster-m van een partij-organisatie niet ontberen kunnen, d.an zou d.ie opvatti-ng
dddr om d.e hoek zt\n komen kijken. Maar niets er/'an. Ïíaar het artikel trstrijd. en
organisatie'f zich mee bezig houd.t, d.at is d.e vraag of een nieuwe, ra.d.icalere vakbeweg'ing de taak van d.e oud-e, met het kapitaal verbond.en vakbewegi-ng zou kunnen
overïlemen. Die vraa,g word.t d.oor d.e Zwitserse groep ontker:nend. beantwoord..
De groep "Klassenkampftt fnaotta d.i classe" karakteriseert d.e blijkbaar ook in
Zwitserland- aan d.e gang zijnd.e pogingen om tot een veznieuwing van de structur.r
van d.e vakbeweg'ing te gerakene als pog'ing d.e arbeid.ersklasse, d-ie met d.e oud.e
vakbewegrng voortd.urend. in conflict verkeert, opnieuw ond.er controle te krijgen.
De rtnieuwe vakbewegrng" t zo zegt de Zwitserse groep, ttmoet het geschokte vertrouwen van d.e arbeid.ers in d.e vakbewegrng herstel-lenfr" ItKfassenkampyrfnaotta d,i
Cf assett constateert, d.at d.1e rrnj-euwe vakbewegingtt ztch naar d.e voltn mind.er reactionair, meer d-emocratisch opstelt d.an d.e oud.e, maar naar d-e inhoud. van haar optred.en ztch toch volledig naast het ondernemerd.om stelt en I' jatr zegi tegen de
wensen van het kapitaal. I'Klassenka^urpft'/"Lotta d.i Classett zjet het zo t d.at d.eze
frnieuwe vakbewegingtt nu net precies beantwoord.t aan d.atgene wat d.e mod.erne kapitalistische ontwikkeling vereist. fn haar blad houd.t de groep zich bijvoorbeeld.
f

f
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bezig met stakingen in d.e Geneefse metaali-nd.ustrie, d.ie met d.e stichting van d.ernieuwe vakorganisaties eindÍgd.en. Men heeft hier, schri-jft zrit te maken
met een tend.ens, d.ie niet slechts in Genève, maaï in héél Zwitserland. kan word.en
uÍaargenomen. Die tend.ens heeft volgens d.e groep met zelfstandige arbeid.ersstrijd.
geen sikkepit te maken. Ja, de groep gaa,t zelfs nog een stap verder en merkt
zeer konselfl^Ient opr d.at d.e tend.ens zelfs helemaal niets met arbeidersstrijd. uitstaarrd.e heeft. Want s zo stelt zíit vzu3. a,rbeidersstrijd. is alleen maar sprake en
kart in het mod.erne kapitalisme alleen maar sprake zijn in de vorm van zelfstand.ige arbeid.ersstrijd..
0p een and-ere pla.ats d.efinieert ttKlassenlcampf'r fwaotta d.i Classert d.e zeLfstand.i-ge arbeid ersstrljd. als trd.e ontmaskering van iedereen en al]es wat d.iscipline en ord.e pred.iktfr " IIet blad. zegt ook, d.at er alleen ma.ar dan d.oor d.e arbeid.ers
karr worden gestred.en, wanneer ztJ zel-f d.e leid.ing van hr:n strijd. in hand.en hebben
en d.e ontwikkeling erva,rr bepalen. 0p een and-ere plaats heet het: f'het eigen initlatief van de arbeid.ers kan niet in het parlement tot ontplooiïng komenrniet in
wetten tot uitd.rukklng word.en gebracht, niet aa.n d.e ond.erhandelingstafeI rrord-en
ontwiklceld..rf Dat is duid.elijke taal d.ie het naar ortze overtulgrng d.e moeite waard.
maakt het d.oen en laten v€u1 d.eze groep nauwl-ettend. te volgen. Yoor d.itmaal tot
slot nog een enkel citaat uit haar literatuur:
It . . . . het is een il-lusie te geloven, d.at d.e arbeid.ers hrrn belangen aa,n iets
of iemarrd. and.ers kr:nnen toevertrouwen,bÍjvoorbeeld. aan tn strijd.bare ond.ernemingsraa,d.. . .d.e enig mogelijke orgarrisatievor"m van d.e arbei-d.ers Ís tlrans d.e massa-organisatie in d.e fabriek. . .De eenheid. van d.e arbei-d.ersklasse ontstaat t ij d e n s
haar strijd om haar kLassebe1angen.,.WU kritiseren d.e vakbewegrng niet om tezelfd.ertijd. een pleid.ooi voor het lid:naatschap va.n d.e vakbeweging te houd.en. Over d.e
vakbewegrng moet duid.elijke taal gesproken word.en3 zlj is 6én van de vele gezích-

gelijke

ten van het kapita,lisme ! 'l
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MONTEFORNO

en Ged.achtett (mei '72) hebben wij aan d.e hand

uit Zwitserl-and. ontvangen gegevens het een en and.er verteLd. over een ttrrildert
staking, die mid.d.en juni van het vorige jaar uitbrak op d.e ijzergieterij van de
ÍI.v. Monteforno in Bod.io (Itali-aans Zwitserland.). 0p het moment d.at ons d.esbetreffend artikel ond.er d.e ogen van orLze lezers kwa,m ontvingen wij nieuwe info:maties uit Zrnrltserland., d.ie betrekking had.d.en op gebeurtenissen, d.ie zich eind.
maartfbegan april van d.it jaar op d.e Monteforno-gieterij in Bod.io hebben afgespeeld. Ditmaal is het niet tot een staking gekomen, wéI tot het aftred.en varr d.e
ond.erreemi-ngsraad.. De led.en d.aarvanrmin of meer vertrouwenslied.en van d.e Zrritserse vakbewepngr had.d.en na"melijk hr.m aftred.en in het voonritztcht geste1d., ind.j-en
d.e arbeid.ers van het bedrijf niet akhoord. zoud.en ga,an met bepaald.e voorstell-en
van. de d.irectie rwaa.nnee zowel- d.e bonden af s d-e ond.ernemingsraad. ztclt a,l bij voorvan

baat had.d.en verenigd.. Het aftred.en van d.e ond.ernemingsrae,d. was bij wijze van d.reigement, a1s een soort stok achter d.e deur, in het ged.ing gebracht om de arbei-d.ers ond-er druk te zetten, Maar d.e Monteforno-arbeid.ers z:-jn ni-et voor öie d.ruk
geweken. Het rrd.reigementrt maakte bÍjzond.er weÍnig ind.n:k op hen, integend.ee] t zti
toond-en z:-cln over het heengaan van d.e betreffend.e ond.errremÍ-ngsraad allesbehalve

8

rouwig.

Toen het eennaal- zoveï was staken zLJ niet ond.er stoelen of banken, d.at
d.aa:mee hr.rn wellicht d.e mogelijkheid- gebod.en werd. een ond-ernemingsraad. te kiezen,
d.ie hun belangen eens wat beter zolt behartigen d.an d.e vorige" In hoeverre hr:n
dat ook ind erd.aad. gelukt i s , i s ons onbekend..
Onze jongste inlichtj-ngen over d.e gang varl zaken bij Monteforno in Bod.io zln
afkomstig van een ónd.ere Zwitserse groep d.an d.ie welke ons over d.e geber.rrtenlsselL van vorig ja.ar juni infonneerd.e 1 ) . Dat is de red.en, dat d.it opstel niet helemaaL precies aansl-uit op het vorige. Over hetgeen ztch tussen j,:ni 1971 en
april '72 in Bod.io heeft afgespeeld verkeren wij in het onzekere. Hoe het zi, zoveel is wel d.uid.eli jk, d.at er thans opnieuw sprake was van een bi j zond.er scherpe
tegenstelling tussen d.e arbeid.ers en d.e vakbeweging en dat i-n d.e krnrestie waar t t
om ging, de vakbeweging en de Monteforno-d.irectie wederom broederli-jk samenwerk-

ten.

De voorstellen van d.e d.irectie hield.en verband. met d.e invoerÍng van een
Tegelijk d.aa:rree zoa een verplichte bed.rijfspensi-oenpremie van kracht

maa^nd-Ioon.

word-en. Bovendien bevatte d.e nieuwe loonregeling bepalingen omtrent een uj-tkering in geval van ontslag, omtrent ovel$erk en dat soort zaket1.
De uitkering in geval va^n ontslag werd. d.oor d.e Montef orno-arbeid.ers als een
bi j zond.er belacheli jke zaak beschouwd.. De d.irectie kwam etrnee voor d.e dag, omd.at
een nieuwe Zwitserse wet op het arbeid-seontract haar ertoe verplichtte. Wat zli
voorsteld.e was echter niets and.ers d.an een leeg gebaar, waalsnee zti fo::meel aa.n
d.e bepalingen van de nieuwe wet vold.eed.. Het kwam er op neerrdat bijvoorbeeld. een
lO-jarige arbeid.er waríIneer hij na nj-et mind.er d.arr twintig d.ienstjaren d.e fabriek
zou verl-aten een uj-tkering zou ontvangen ter grootte var, 1 tot 5 maand.en loon.
Voor een j ongere arbei-d.er , met vee 1 mind.er d.ienst j alren zou d.e ui tkering veel geringer zi- jn. De arbeid ers vond.en d.at een fooitj e, d.at in het geheel niets voorsteld.e. Wat ztJ verlangd.en Isdam er op neer, d.at ied.ere arbeider d.ie de fa,briek
onvri jwillig verliet een vast bed.rag vooï ied.er d.ienstjaar zou ontvangen, geheel
onafhankelijk van zïn leef tijd..
Nog veel meer vetzet rees er tegen d.e d.oor d.e dlrectie voorgestel-d.e overwerkregeling. Zii kwa.ur hÍerop neer, d.at vier overwerl«rren per maand. rriet zoud-en
word.en uitbetaafd.. Inplaats d.aarvan zoud.en dan vilf overuren op het tegoed. van d.e
arbeid.ers word.en geboekt. Dat tegoed. zou ied.er half jaar word.en verrekend., met
d.ien verstand.e echter d.at: a) van het tegoed. zoud.en word.en afgetrokken d.e d.oor
ziekte of verzuj-m verloren gegane arbeid.suren; b) fret tegoed. nooj-t hel-emaal zou
word.en uitgekeerd.rm+ar d.at er altijd. vijf uur zoud-en blijven staan. Het laatste betekend.e uitera.ard., d.at d.e bewuste 5 utrr ovelr\derk helemaal- niet zoud.en worden
uitbetaa,ld.. Dat betekend.e d-an weer, d.at ied.ere Monteforno-arbeid.er de eerste
maarrd. na het inwerkingtred.en van d.ie regeling vj-er oversrerkuren of vijf no::male
uren (want al-d.us was de bereken:Lng) voor niets zou werken. Bij een bezetting van
700 tot BO0 man }«uam d.at er op neer, d.at d.e d.irectie zotrt slord.Íge 4000 arbeid.suren van d.e arbeid.ers cad.eau zou krijgen. Hoe smakelj,jk dat a]]es d.oor vakbewegrng
en ond.ernemi-ngsraad. ook in twee vergad.eringen werd. opged.ist, d.e arbeid.ers zagen

volstrekt niet in.
Er l«ra,n nog iets bij. Nad.at d.e "wildeil staking van vorig jaar tot een loonsverhoging had. geIeid., sloten d.e direetie en d.e vakbeweg:ing een overeenl<omst op
grond. waarva,n d.e lonen voorlopig ttbevrorenrr zoud.en n-Jn. BU d.e invoering van het
maand.l-oon streefd.e d.e d.irectie er naar d.ie tt1oonbevriezin$t min of meer contractueel vast te leggen. Uit d.e voorgesteld.e regeling kon niet meer word-en afgelezen líaJÍIneer d.e arbeiders in aanmerklng zouden komen voor verhogingen. Vragen d.ie
d.e nood.zaak d.aarvan

1) Over
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groep z:e el-d.ers in dit nurrmer.

9op d.at punt betrekking hadd.en, werd-en in öe twee met d-e arbeid.ers gehoud-en vergaderlngen zorgvuld.ig onbeantwoord. gelaten.
Samengevat kon het voorstel van d.e d.irectie ald.us word.en gekarakterj-seerd.:
een loonstop, in ied.er geval voor het hele jaar 1972;
- méér arbeid.sprestatie voor mind.er loon als gevolg van het tttegoed'r boeken
d-er ovelsreïimren;
vermind.ering van het loon met t t bed.rag van d"e verplichte pensioenpremie.
De Monteforno-arbeid.ers rdezen, zoals gezegd, de voorstellen aIs één rnan af .
Precies zoals bU d.e rrwildet' staking va^n vorig jaar jitni grngen zij hun eigen wegr
niet die van de vakbeweging, d.ie het samen met d.e d.irectie allemaa1 aI bekokstoofd. had-. Zeer terecht o.i. spreken d.e Zwitserse ka.urerad.en d.ie ons v€u3. d.it aIles op d.e hoogte steld.en va,n: een actie d.er Monteforno-arbeid.ers tegen d.e coali-tie van vakbeweg:ing en ond.ernemerd.om

EEN
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RECEPT

DE IIIG.ITISCI{E|I vakbondsbestuurd.er Fier van Gorku:n heeft in rrDe Ni-euwe Lini-etr
van 19 april j.1. d.e Nederland.se arbeid.ersklasse een receptje j-n hand.en gedrukt
tegen d-e l§^ral-en van onze tijd-. Een simpel receptje, omd.at het afgezi-en van een
paar lasti-ge haken en ogen, d.ie d.e heer van Gorki.ur wel heeft zien zitten - naar
zijn mening in principe allemaal een simpele zaak i-s. 0p rt moment d.at hij zirr ïeceptje uitschreef had. hij d.e nieuwe wet op d.e stnrctur.r::verandering varr d.e ond.erneming, d-ie op 1 juli 1971 varr kracht geword.en i.s, open vóór zich op z\y), schrilf-

tafel liggen.

Deze nieuwe wet die geld.t voor alfe ond.ernemingen met meer d.ari hond.erd.
man personeel en een eigen veranogen van f 10 miljoen (geplaatst aarrd.el-enkapitaal
plus reserves) , bepaalt, dat d.e Raa,d. van Commissarissen varr d-ergeli jke bed.ri jven
de bevoegdheid. heeft om d.e directle te benoemen en te ontslaan, belangrijke investeringen goed. of af te keuren, fusies en bed.rijfsslu-itingen al d.an nlet te sa^nc-

tioneren.

'

De nj-euwe wet bepaalt tevens, d.at d.e ond.ernemingsraden van d.ergelijke bed.rijven d.e bevoegdheid. hebben om voor d.e Raad. van Commissarissen kand.id.aten te stellen. Bovend"ien is volgens d.ie wet voor d.e benoeming van welke commissaris dan
ook d.e insteranlng van d.e ondernemingsraad. vereist.
We1nu, zegt Pier van Gorl<unrmet d.ie wetsartikelen in d.e hand., kan d,e ond.ernemingsraad. het er op aansturen, d.at de helft van het aantal zetels in de Raden
van Commissari-ssen bezet vrord.t d-oor kand.id-aten van. d"e ond.ernemingsrad.en. Als d.e
directies niet bereid. zijn het d-ie kant heen te leid.en, d.an dient al-d.us zijn ad.vies d.e ond-ernemingsraad. die met een d.ergelijk verzet te maken krijgt z:-dn fe::n
op te stellen enrgebnulk makend.e van zijn vetorecht, benoemingen van ónd.ere kaJld.id.aten net zo larrg tegen te houd.en totdat ztln d.oel bereikt is.
Zttten er i-n een Raad. van Cornmissarissen eenmaal voor d.e helft personen d-ie
d.oor d.e ond-ernemingsraad. z\)n aangewezen, d.an hebben d-e werlmemers, a1d.us nog aItfid de heer Van Gorkum, een belangrijke i-nvloed óp d.ie raad- en daarmee op het beleid. van grote ond-ernemingen. U ztet hets een goochelaar haaLt het bijna niet ge-

10

uit zdn hoge hoed-.
Zeker, de heer Van Gorkum verzuimt niet d.e stenen aan te wl j zeÍL) r^Iaarover
men op d.ie weg zou kunnen stnrikelen. Als men hém leest zijn het allemaa1 maar

makkelijker
rr

steentjestt

.

d.e eerste plaats: niet alLeen d.e ond.ernemingsraad heeft een vetorecht bU
d.e benoerning van commissarissen, d.e aand.eelhoud.ersvergad.erJ-ng heeft d.at eveneens.
Van Gorl<-rm spreekt erover, maar niet meer d.an terloops. Hij zegt: ItNiets weerhoud.t d.e ond.ernemingsleiding elrrerJl. . o . om d.esnood.s d.e hele Raad. van Commissarissen d.oor ond.ernemingsraad.-kand.id.aten te laten bezetten ( a] za:- dan de aand.eelhoudersvergad.ering weL met haar vetorecht gaan zwaaien).tt Meer niet. De ged.achte
d.at d.e aand.eelhoud.ersvergad.ering d.at ook a1 zou lcunnen d.oen wanneer het om een
bescheid.ener aarrtal 0.R"-kand.idaten gaat komt niet bij hem op.
In d.e tweed e plaats: aLs d.e commi ssaris senbenoeming onoplosbare moeili jkl:ed.en veroorzaa"kt is d.e Sm. d.oor d.e nieuwe wet als beroepsinstantie aangewezèrL, Nu
is d.ie SER voor een d.erd.e sarnengesteld. uit ond.ernemersvertegenwoord.igers, voor
een d.erd.e uit vakbeweg:ingsvertegenwoord.igers en voor rn d.erd.e uit zogenaamd.e onafhankelijke kroonled.en. ItIn ied.er gevalfr, zegt d.e heer Van Gorl§lm, ttka^rl d.e vakbeweging in d.e SER d.e eisen van d.e ond-ernemingsraden steunen.tt Ind.erd.aad., dat
kan. En d.an kan het evengoed. gebeuren, d.at d.e SER d.esond.anks d.e d.irectie en d.e
aartdeelhoud.ers in het gelljk ste1t. U ztet het: het receptje is wel- vlug geschre-
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ven, maar het drankje dat je er op knjgt zit niet in een vLoeistofd.ichte verpakking.
Er is nóg een steen. De wet zegt, d.at d.e ond-ernemingsraad. bezwaar kan maken
tegen d.e benoeming van een commissaris ind.ien hij vindt dat met een d.ergelijke benoeming d.e Raad. van Comnissarlssen niet naar trbehorenrr zal zin s€rmengesteld.. !{at
echter is een samenstelllng rraax trbehorenrf? Daarover kan zéér verschillend. word.en ged.acht. Men kan zích gemalckelijk voorstellen, dat d e d.irectie en de aand.eel-houd.ers claarover heel and.ere opvattingen hebben d.arr d.e ond.ernemingsraad.. Men kan
ztch even gemakJ<e1ijk voorstellen, d.at d-irectie en aand.eel-houd.ers in een concreet
geval tegen d-e ond.ernemingsraad. zullen zeggen: rfEr is geen sprake va"n, d.at met

d.e benoeming van d.e d.oor ons voorged.ragen kandid.aat de Raad. van Commlssarissen
niet meer naar rrbehorentt zoa ziin saJrrengesteld. en d.erhaLve ontvalt aan uw vetorecht ied.ere grond.lt' Door wie wil Pier varr Gorl«m dan laten uitmaken of eï nu
wél d.an niet va.n een sarnenstelling van d.e Raad van Commj-ssarissen rrnaar behorenrt
sprake is? Door mr. Stheeman soms?

Tot nu toe hebb-en we all-een nog maar over d.e stenen gesproken, waarover d.e
heer Van Gork. rr"u,í onze mening wai àt te gemakkelijk is-heéngestapt. Maar er
liggen op de weg die hU ger,rezen heeft ook nog een paar keien.
Kleinste kei: Àfs d.e ond-ernemingsrad.en er ind.erd.aad. in zoud.en slagen om d.e
helf t van het aantaf zetels in d.e Rad.en van C ommi ssarissen bezet te kri jgen d.oor
hrín kand-id.aten, dan hebben d.e aand.eelhoud.ers en d.irecties d.e and.ere helft sarnen.
Welke helft heeft d.an d.e grootste invloed.? I,/at bepalen d.e statuten voor het geval dat d.e stemmen staken? Gelooft Pier van Gorkum in all-e ernst , Mt d.e ond.ernemi-ngsrad.en enJ-ge invLoed" op b e l an gr ïk e besl-issingenlcrmnenr,l-ltoefenen?

Grotere kei:

d.e heer Yan Gor}«:m heeft het
en d.at komt omdat hij v€ul d.e zo
gefo::nuleerd.e wetsteksten uitgaat en niet van de in het bedrijfsleven nu
een:naal bestaand.e werkelijkheid. - aan één stuk d.oor overr rrde kand.id.aten van d.e ond.ernemingsraad.rr en hij d.oet maar net alsof met een eventuele invloed. van d.e ond.ernemingsrad.enind.eRad.enva^nCommissarÍssenmeteen d.e ar b e i d.e r s invloed. in d.ie Rad.en van Commissarissen zoud-en hebben. Dat is een red.enering, d.ie
wel bijzond.er naief mag word.en genoemd..

fraai
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Precies één week voord.at Pier van Gorlcr:m ztJrr receptje in ttDe Nieuwe Lj-nie"
afd.ruldren,publiceerd.e Frans Leljnse in t'De Groenert (rrar, 11 mei) een besehouwing, die blijk gaf van heel wat meer realiteitszj-n. Er bl-eek d.uid.elijk uit, d.at
de ond.ernemingsraad bepaald. n i e t d.e spreekbuis van d.e arbeld.ers mag word.en
genoemd.. r? . . .VeeI problemen van d.e werkplaats komen niet of niet bevred.igend. in
de 0R en vele zaken d.ie in d.e 0R zo mooi Leken vaI1en blj d.e arbeiders volkomen
verkeerd.. Kennelljk z\jn problemen op het niveau van d.e bed.rijfsleicling, waarmee d.e
0R z:-clt bezig houd-t, niet te vertal-en in problemen op het niveau van d.e eoncrete
arbeid. en omgekeexd....rr7 zo heette het daar. En d.e rest van het stuk d.an d.oorlopend. t t bewijs, dat de ond.ernemlngsraad. - bovend.len een ad.viescollege zond.er zeggenschap - niets met een arbeid-ersvertegenwoord.Íg'ing of ook zelfs maar met iets
d.at daarop zou lijken heeft te maken. Een bewijs overigens, d.at men voor d.ie werknemers,die ooit korte of langere tijd. van een 0R deel hebben uitgemaakt, nlet behoeft te leveren. De ORr d.ie bij invoering op weersta^rrd- van tal van ondernemers
stuÍtte r levert juist d,e ond-ernemers en hín aLLeen slechts voord.elen op. 0m
d.ie red.en is hij, gezien vanuit het stand.pr.mt van d.e arbeid.ers een flop. Fra^ns
Leijnse somt d.e bezwaren en nad.elen, d.ie er vooï d.e arbeid.ers aa3 het instituut
va^n d.e 0R kleven niet eens allemaal- op. Niettemin zou d.e lezÍng van ztln beschouwing de heer Van Gorl«rm ervan hebben lo;:nnen overtulgenr d.at zijn schoonirlinkend.e
red.enering eenvoud.ig geen been heeft om op te staa.n.
Dat al}es echter is d.an nog niet eens ons allergrootste bezwaar tegen het
ad.vies Cat d.e heer Pier Vart Gorklun aan d.e arbeiderskLasse heeft gemeend. te
moeten geven. Dat allergrootste bezrrtaa;r namelijk is d.it, d.at d.e heer Van Gorl«:m
niet slechts een veel te simpel recept geschreven heef t, maar d.at d.an bovend.ien
nog gedaan heeft zond.er behoorlijke voorafgaand.e iliagnose. \dat hU voor d.e lc\nraLen
va^n d.eze tijd. houd.t z{jn niet d.e kwal-en zélf, d.och slechts d.e gevolgen eïlra^n.
De heer Van Gorkr-r:n schijnt werkelijk in aIle ernst te menen, dat versch[jnselen als fusies, bedrijfssluitingen, het onrend.abel rnrord-en van bed.rijven, alsmed.e
d.atgene wat men ttover-investeringtt pleegt te noemen, voortvloeien uj-t wanbeheer
va.ri d.e d.i-recties en d.e bestaand.e Raden va^n Connr-issarissen, dat bij een 6nd.ere samenstelling vart d.e laatste voorkomen zou kunrren word.en.Dat bijvoorbeeld. d.e investeringen - om een er:kele voorbeeld., maar het belangrÍjkste hier te noemen - ten
nauwste verband. houd.en met de gegeven prod.r:ktiewijzermet d.e kapJ-taalsakln:nu1atie,
met d.e concïLrrentiestri j d- en d.e d.aarbi j voortdr.rrend. d.reigend.e kapitaalsvernietiSrngr d.at alles word.t d.oor hem volslagen genegeerd.. Dat niet d.oor wanbeheer a]Ieen, maar dat ook bÍj goed beheer d.er ond.ernemingen d.e winstvoet voortdi:rend. de
neig'ing vertoont tot d.alen en d.at geen enkele Raad van Commissarissen - hoe ook
samengesteld. - daar een sikkepit aan kan verand.eren, det is d.e allerzwakste plek

Iiet

in heel

z1§1,

zwak betoog.

Dacht de heer Van Gorkrm, d.at d.e beweg:Íngswetten vart het kapitalistisch bed.rijfsleven plotseling buiten werking zoud.en ztjn gestel-d., wa,nneer d.e helft of a1}e commissarissen van rn ond.erneming d.oor d.e 0R zoud.en ztjn aangelrezea! Zelf s ind.ien ze werkelijk d.oor d.e arbeid.ers zoud.en ziff1 aarLger^Íezen zov er nog niets veranderen.Kapitalistische prod.uktie is kapitalistische prod.uktie. 0m haar d.at karakter te ontnemen moet nlet d.e sa,inenstelling van d.e Rad.en van Commlssarissen gewijzig'd. word.en , maer d.j-enen d.e arbeid.ers d.e beschj-kking over d.e produktiemid.d.elen
te hebben en d.aa::mee oveï d.e d.oor hen voortgebrachte produkten. Niet om een goed
of een sl-echt bedrijf sbeheer gaat het, maar om d.e opheffing van d.e loonarbeid..
Receptenschrijver Pier vari Gor}cr:m heeft d.r. voor zijn naam staan.Niet in d.e
med.icijnen nemen wU a^a^n, want hij 1s d.ocent aatrr d.e sociale acad.emj-e ffDe Horst[ in
Driebergen. Nietteudn is hij in onze ogen een sociale med.icijnman.
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partij uitgezond.en.Die ultzend.ing werd, samengesteld. d.oor twee Frarrkfi:rtse publicisten: Rudolf Höch en Clau&lo Pozzol-:. 1 ).
De laatste is van Itali-aanse orig:ine. Iíi j kent d.e ïtaliaanse C. P. door en d.oor
uit eigen - bÍttere jeugd.ervaringen. In haar geled.eren heeft hij, eer hij ztch
in West-Du-itslarid. vestigd.e, deelgenomen aan het ïtaliaanse sociale- en politieke
Ieven van d.e eerste jaren na d.e tweed.e wereld.oorlog.Hij behoord.e zelf tot d.e vo1gelingen van d.e bolsjew-istische politici als Longo en Togliatti tot het moment
d.at hem de schellen van d.e ogen vielen en tot d.e conclusie }crnra^m dat d.e partij d.ie
ztc}lrrkommtmistisch'r noemd.e in werkelijkheid. geen enkele kommr:nistisehe trek vertoond.e en bij ied.ere klassenstrijd. d.ie in Ita1ië ontbrand.d.e aatrI d.e and.ere kant va^n
bols j ewistische

d.e baruicade stond..

Het materiaal vooï

d.e uitzend.i-ng werd. d-oor Pozzol,j-

i-n Rome verzameld.. Hj-j

er in artikelen dÍe in d.e bols j ewistische kranten in d.e loop d.er jaren waïen verschenen en voerd.e er gespreklcen, d.ie hij vastlegd.e op d-e band.. Wat hij veïkreeg was meer d.an hij vooï een rad.ioprograJnma van één uur kon gebnriken. Een ged.eeLte van zijn i-nformaties ve:n^rerkte hij in een artikel, dat in het meinummer va.n
het Duitse blad. rrlinksrt werd. gepubliceerd. ond.er d.e tite] t'De nleuwe C. P. ï. en t
oud.e reforurismefr. De strekking ervan is d.at d.e d.oor Pal-miro Togliatti (lggT1964)
geschapen "partij van een nieuw type" 2) d.oor het blote feit d.at z\) een partij is
tot trd.e oud.e arbeid.ersbeweg"irrgtt behoort en in wezen even reformistisch i-s al-s
welke and.ere partij van d.ie oud.e arbeid.ersbeweging ook.
In d-it artikel leest men al, d.irect in d.e aanhef, d.at d.e oud.e arbeÍd.ersbewegang eeï1. pïodukt is van d.e kapitalistische ontwikkeling en d.at alle organisaties
van d.eze oud.e arbeid.ersbeweging een d.ee1 zijn van d.e bestaand.e maatschappÍjstmctuur. Er word.t ook geconstateerd-, d-at d.eze organisaties er op uit zijn een bepaald.e positie te verwerven binnen het heersend.e systeem.
ZoaLsmenztetp}aatstEchrijverinzljnopste}d.eC.P.varrIta]iëtegen
d.e achtergrond, van een algemene analyse van het parti jwezen en van d.atgene, wat
als trarbeid.ersbewegrngtt pla,cht te word.en aanged.ui-d.. Het gaat hier om een aÍralyse
d.ie volkomen afwijkt van d.e gebmikelijke analyses vaJr burgerlijke politieke waarnemeïs , zelf s van zogenaam.d. rt f inksett signatuur. Dat i s geen wond.er, aange zien
Pozzolt nauwe relatj-es ond.erhoud.t met rad.enkommwristische kringen. Maar daarom
moest d.ie analyse om voor d.e hand. liggende red.enen in d.e rad.io-uitzend,ing - bij
neusd.e

?

Zli viel- te beluisteïen op 25 febnrari 1972 vatrr 21 tot 22 uri-r en werd. op
27 februari van 10 tot 11 uur herhaald.. Wij hebben haar tot orlze spijt
noch d-e eerste, noch cle trreed.e keer gehoord.e maar wij schrijven d.eze beschouwing aan d.e hand. varr het volled.ige ttdraaiboekfr, d-at Claud.io Pozzoli ons ter beschikking steld-e.
2) De karakteristiek ftpartij van een nieuw type" is noch van Pozzoli, noch,
naaï d.e lezer begrijpen zal-, van ons afkomstig. Zi sta^nt van Togliatti,
d.ie ermee wild.e uitd.rukhen, d.at z1jn organisatie-opvattingen niet voIled.ig overeenstemd-en met d.ie rwelke in Moskou werd-en gehuld.i-gd.. Het ond.erscheid., d.at hij belangrijk achtte, beschouwen wÍj als orlliezenfïk. Er word.t
hier niet verd-er op i-ngegaanral werd. het in d-e rad-io-r:-ltzend.ing we1 nad.er toegelicht.
1)
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- Itachter d.e coulissenft blijven. Zi is, als basis, weI aarrwezig
maar er word.t niet van gerept. lIat d.e luisteraars hebben vernomen zqyt de feiten.
Die ster.men enerzijd.s d.e analyserkrijgen and.erzijd-s juist in het licht van d.ie anelyse pas het hun toekomend-e accent . Zo rmllen dus rad.io-uitzend.ing en opstel eIwi j ze van spreken

kaar wed.erkerig aan..
In d.e rad.io-uitzend.ing ontbrak het aan led.ere pog"rng om van het bi.izond.ere
d.e blik te wend-en naarl het,algemene. Overtfd.e oud.e arbeid.ersbewegingrr en haar in
wezen burgerlijk karakter werd. d.aar niet gesproken. Het ging er om het volslagen
burgerlijk karakter van de ltaliaanse C.P. te d.emonstreren. Dat echter is geber.rrd.
op een wijze, d.ie even voortreffelÍjk a1s overtuigend. kan word.en genoemd..
De uj-tzending had. uiteraard. een titel . Zij kreeg ook een ond.ertitel- mee. Ze
Iuid.d.en respectievelijk:
IINOG SIEEDS NOE{EN

Z]J

ZTCH KOI{I{UNISTMI?I

CPï naar d.g. I'med eveJantwoord.eliikl:eid.rr
Beid.e tj-tels, zo menen wi j , gaven d.e luisteraars al een dtrldeli jke aanwijzing omtrent d.atgene wat hun te wachten stond..
De uitzend.ing waarin d.e ftaLiaanse C.P. geportretteerd werd. begon met d.e muziek van rrBand.iera Rossart,het lied. van d.e rod.e vaarL, d.at zestig jaar geled.en aI
werd gezongen d.oor d.e aanhangers van d.e I taliaarrse sociaaLd.emo cratie en d.at tot
op d.e huid.ige ciag hét lied. óók van d.e f taliaanse bolsjewiki is gebleven. Daarna
I«ra^men d.e spreeksten:men, die verteld.en, dat d.e Karl Mar:c van d- e z e bolsjewiki er precies z6 uitziet als Garibald.i 1) rdat n1 welisÍ$raar van d.e revolutie zingen en voor sommigen nog steed.s tthet rod.e gevaa"rfr schijnen, d.och d.at ztj in werkelijkJeeid" ztch behaaglijk in het huis van het kapitalistische systeem hebben ingericht. Vervolgens werd.en hun trekken d.e een na d.e and.er steed.s dirid.elijker geschild-erd.,
De Italj-aanse C.P. t zo vernamen d.e luisteraa^rs, verkond.igt weliswaaï nog
steed.s, dat d.e rod-e vlag eens boven het Yaticaan zal wapperen, maar zLj is er in
d.e praktijk op uit d.e Italiaanse katholieken zo mj-n mogeti jk tegen d.e schenen te
schoppen. Zii is zozeer vervul-d. van d-e ged.achte, d.at met het katholicisme moet
word.en samengewerkt, d.at zrJ berei-d. is gebleken op het al-taar van d.ie samenrderking het laatste restje pïogressiviteit te offeren d.at haar nog aankleefde. De
uiterst gematigd.e en ta.mme echtscheid.ingswete waarrroor zu zelf jarenlang had- geijverd.rwild e ztj terstond. prijsgeven toen d.e cl-ericale rechterzijd.e in het ltaliaanse parlement politieke dreigementen uitte. En met rrhet laatste restj e progressiviteitrrwerd. d.darbij preeÍes d-atgene bed.oeId. wat d-eze woord-en uitd.nrkJ<en, na,melijk
wat burge r I ii k rad.iealisme datnietsuitstaand.eheeftmet eenfi.ind.amentele verand.ering d.er kapital-istische prodr-rktieverhoud-ingen.
Toen in 1941 d.e partisanen d.er Italiaarrse verzetsbeweg*rng het hunne hadd-en
bijgedragen tot d.e vaL van het fascisme en van Mussolinir rijpte bij hen d.e gedachte, d.at d.e burgeroorlog tegen d.e zwarthemd.en en de Duitse bezetters d.iend.e te
word-en omgezet in een social-e revolutie, die van Italië een rkommunistischft land.
zou moeten maken. Een d.ergelijk pfanr ald.us d.e uitzend.ing, strookte in genen d.ele
met d.e buitenland.se politiek van Moskou. Waa^r d.ientengevolge het leidend.e kader
van d.e Italiaanse C. P. naar streefd.e uras3 het herste] van een burgerlijke staat
op d.e bod.em van het kapitalisme en bekroond- d.oor d.e parlementaire democratie!
De ultzend.ing herÍrinerd.e eï aa^rr, d.at Palmiro Togliatti van april tot d.ecember 1944 minister was in een regeri-ng, d.ie men een trkabinet van herstel- en verIS_]_ans_e-_maf

§-

va^n

d.e

f

5) Gluseppe Garibald.l (teO7-t882):he1d. uit de ïtaliaanse b u r g e r I
ke revolutie van d.e 19e eeulr.
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nJ-euwingtt D zou l«;nnen noemen en d.at hi j , Toglj-atti, vatrr d.ecember 1944 tot juni
1945 in d.ie regering de fr-mctie had- van plaatsvervangend. minister-presÍd.ent. De
uitzend.Íng memoreerde vervolgens Togliatti?s optred-en als minister va^n justitie
i-n het christelijk-d.emocratische kabinet van De Gasperi tot juli 1946. Het beleid.
van d.ie regeri-ng was eï op gericht a1Le rad.icale verand.erlngen onged.aan te maken
d.Íe in de sto:rnachtige t{jd. van Ita1iërs bevrijd.ing tot stand. waren gekomen.
In d.e grootindustiiëIe bed.rdven van Noord.-ftalië waren ond.er de d.nrk van socialistische- en bolsjewistj-sche verzetsstrijd.ers rfbestuursrad.enrr vall ond.er op gevomd.. Het was d.e Italiaanse C.P", d.ie eï aa,n meewerkte, dat zti zo snel mogeliik
werCen opgeheven. In ZuÍd.-Italië dwong d.e C.P" d.e d.agloners en allme boeren om a}
het land. d-at zli in beztt had.den genonen 1,,,Íeer aa^n d.e oorspronkelÍjke eigenaren tenrg te geven. Opstand.en van d-e land.arbeiders tussen 1944 en 1946 werd.en neergeslagen op een tijdstip, d.at niet slechts d.e sociaald.emocraten, maar ook bolsiewiki d.eelnamen aan d.e regeri-ng" Met hulp van d.e C.P. bloej-d.e het kapitalisme op
uit d.e puinhopen van d-e oorlog.
Toen op d.e brand. van d.e tweed.e werel-d.oorIog d.e vloed.golf varl d.e k o u d. e
oorlog volgde, werd-en ond.er Amerikaanse d.nrk d-e f tafiaanse sociaald.rmocraten en
bolsjewiki uit d.e regering en in d.e oppositie ged.rongen. Maar het was een rtnette
oppositie". \rÍat d.e C.P. ontwiklceLd.e was d-e strateg"ie va^n rrd"e vreed.za.me overgang
naar het socialismerr. Vreed.zaam was het ind-erd.aad., maar het sociali-sme werd. er
natur:rLijk bij vergeten. Trouwens uit d.e uj-tzend.ing bleek duid.elijk, dat d.e Ital-i-aanse C.P" er niet over peinsd.e d.aarop af te stevenen, zelfs niet op een vroeger tijd.stip. Er werd. een uitspraa,k van het partijbestuur va;: maart 1946 geciteerd, volgens welke het d"e taak van d.e partij was om d-e massars te disciplineren
en te controleren. Er zirr, ald.us het partijbestuur, ook kamerad"en, d.ie menen, d.at
d.e massars tot elke pnjs geremd. moeten word-en. Dat is verkeerd.. We moeten er aIl-een voor zorgen, dat het optred.en van d.e massat s niet voert tot ond.oord.achte
hand.elingen. Met ondoord.achte hand.elingen werd. natuurlijk datgene bedoeld., wat d.e

positie vanhetltaliaanse kapitalisme we rke 1ij k

ingevaarc zoukunnen

brengen.

0m d.at te iLlustreren schild.erd.e d.e uitzend.ing zeer uitvoerig d.e situatie
d-ie geschapen werd. met d.e aanslag op Togliatti op 14 juli 1948. Toen hij op d-e
mid.d-ag van d.ie dag uit het parlement krara^m werd.en er vi-er pistoolschoten op hem
gelost, waarmee hij zeeÍ ernstig werd- gewond-. De f taliaanse arbeid.ers, d.i-e vol-komen ten onrechte in Togliatti en d.e C. P. het symbool van hr.m eigen klasse zagerL,legd.en d.e arbeid. neqr, trokken d.e straat opr richtten barri-cad.en op en bezetten
hier en d.aar zelfs d.e fabrieken. De aanslag op Togliatti was als het ware het
sein, waarop een larrg smeulend.e on:rust ztc}r ontlaad.d.e. Een koortsachtige stemming maakte ztch meester van het ]and.. rfWa^nneer geven ju1lie het teken voor d.e
opstand.?tr , vroeg een Italiaanse groep arbeid.ers aan furrctionarissen van d.e C " P.
Het antwoord. luid.d.e , d.at er een rprote std.emonstratie'r d.iend.e te word.en gehouden,
maaï d.at er vooral- uiterst nistig larigs d.e polikliniek gemarcheerd. d.1end.e te word.en, omd.at Togliatti d.aar nog tussen leven en d.ood. zweefd.e ! Het kLeine voorval,
aldus d.e uitzending, is karakteristiek voor d.e houd.ing d.er Italiaanse C. P. I d.ie
alleen maaï van parlementaire bond.genootschappen met andere politieke klieken
d.roomd"e en wier ]eid-er A-nend.ola zel-fs bereid. was om d.e naam van kommr.rnistische
partij d.oor een 6nd.ere naam te verrrangen. In het resterend.e d.eel van d-e uitzenf

D

De term ttkabinet van herstel en vernieuwingrr stamt natuurlijk niet va.n
Höch en Pozzoli, maaï van ons. Wij bed.ienen ons enranr oil een soortgelilke period-e in Ned-erland in d.e heriru:ering temg te roepenl w&àï na d.e
bevrijd.ing tt kabj-net Schermerhorn-Drees zlcltze1.f aldus karakteriseerd.e.
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d.ing werd. vervolgens aangetoond-rdat d.ie bereidheid. van Amend.ola niet zo maaï een
manoeuïre is, maar volle&ig beantwoord.t aa,n d.e sociale- en polÍtieke realÍteit.
De f tal-Íaanse C " P. t zo werd. er uiteengezet r ïespecteert het kapitalísme en
d.e br-rrgerli jke wetten. Feitelijk, aldus Höch en Pozzo1i, i s d.e C. P" in ïta1ië,
ofschoon niet vertegenwoord.igd. in d.e regering, niettemin een regerend.e partij in
d.ie zin, d.at tta,ar een uitspraak van Amend.ola d.e belangr$ke problemen niet
zond-er haar ionr:,en word.en opgelost. fn d.e uitzend.ing werd. ook een uitspraak van
d.e uit d.e C. P. getred-en Rossana Rossand.as geciteerd., volgens welke d.e Italiaanse
C. P. een d.eel vormt van d.e heersend.e. kl-asse. Het enige vraarsroor - en d.an niet
eens altijd. - d.e ltaliaarrse C.P. in het krijt treed.t, d.at zijn kleine (ka,pita1ist1sche) trenrorm-lngen.
In n-Jn artikel in rrl.,inksrt schrijft C1aud"io PozzoLt, d.at met kapitalistj-sche
hervormingen het kapitalisme niet kan word.en omgevorrnd.. In d.e uitzend.ing ontbrak
een d.ergelijke opmerking, tnaaL niettemin liet ztJ aarl d.uidelijkl:eid. niets te wensen
over. Zowel- in het artikel óls in ,àe uitzend.ing werd. d.e I taliaanse C . P " tenslotte ged.efinieerd al-s een parti j , die in géén geval d.e ( proletarische ) revolutie
wil
integendeel-, d.ie revoluti-e w1I verhind.eïen - en d.ie zich aI]een nog maar
in d.e oppositie bevind.'b, d.oord.at bepaalde d el-en d.er Itaf i-aanse bourgeoisie haar
ware karakter nog niet herkend. hebben. Dat grote d-elen d.er heersend.e klasse d.at
echter al wéI hebben ged.aan, werd- in d.e uitzend.ing geillustreerd. met een rritspraak van de Itallaanse historicus Lrrigi Cortesird.le van mening is, dat d.e Italiaanse C. P. , d.oor krachtig voor een rf verhoging vaJI d.e arbeid.sprod.uctivitei-ttt te
ijveren, vooï d.e grootlndustrj-e wel acceptabel is geword"en en dat deze twee groepen elkaar zeker zull-en vind-en.
Aan het eind.e van d.e uitzencling vem.aJnen d.e luisteraars d.e verzekering van
Serglo Segre, lid van het centrale comité d.er Italiaanse C.P, , d.at d.eze d.e bestaand.e maatschappij bepaald niet ten va1 wiI brengen. Het vormd.e als het ware I t
sluitstuk van een bewijsvoering, waaraan, naarmate d.e uitzend.ing vord.erd.e, hoe
Ianger hoe mind.er vief te tornen"Waamee tenslotte d.e Italiaanse partï werd- veïgeleken? Met d.e Duitse sociaald.emocratie van vóór d.e eerste werel-d.oorlog, een
sociaal-d.emocratie, waaïlran Karl- Kauts§ onbetwist d.e voornaanste ïepïesentant
llas. De ïtaliaanse C.P.raldus d.e conclusi-e, noemt ztch, ond.anks Amend.olars voorstel om d.ie naa.m maaï op te geven, nog altijd.ftkormunistischtf . Nou en? AIs men
ziet wat zich allemaal rrkommunÍstisch'r noemt, d.an kan d.aaraan bepaald. g:een enke1e betekenis word.en gehecht.

WELKE

OM

in

REVOLUTIE

GAAT

HET?

Eind.hoven nogal wat aarÈrangers tel-1end.e rfRod-e Jeugd.t? hangt wat
zti zelf aanduid.t aLsrtd.e omsingelingstheorie van Lin Piao. aatrr. Het is een soort
vaÍl strateg'ische conceptie, d.ie ontwikkeld. is op basis van destijd.s in China bestaand.e verhoud-ingen. De kernged.achte d-aarvarr is, dat in het geïndustrial-iseerd.e
sted.elijke westen pas d.an een revolutionaire situatie kan ontstaan, Ïra^rrneer in d.e
agrarische itd.erd.e wereld.tr d.e revol-utie voor een groot d.eel is geslaagd.. ÀI1een
i-n agrarische 1and.en, zo word.t d-a,arbij gered.eneerd., kan d.e revolutie slagen. Haar
stormcentra liggen in d.e rrd.erd.e wereld.rr. I{et is een soortgelijke gedachte af s d.ie
waarmee wij ons in 'fDaad- en Ged-achtert al eens eerd.er bezig hebben gehoud.en, naar
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aanleid.ing van een opmerking va^n de Pakistaarrse trotzkist Tariq AIi, d.at trAzië
vooaam. marcheert in d.e klassenstrijd.".
Toen 1) hebben we d.e vïaag gesteld.; var. wé1ke klassenstrijd. spreekt Tariq
Ali eigenlijk? Nu stel-Ien we aan d.e 'fRod.e Jeugd.tt d.e vraags om wéIke revoLutie
ga;-t het? Het antwoord. is, d.rmkt ons, niet moeilijk te geven. Wie ook maar enj-gszins vertrouwd. is met d-ie episod-e uit d.e Chi-nese revolutie, waarvan het begin en
het eind.e met d.e jaartallen 1925 en 1927 kr.r:nen word-en aangeduid, d.ie wéét welke
ervaringen aan Lin Piaots opvattingen ten grond.slag liggen. Kortheid"shalve zuLIen wij ze hier met één enkele zLfl omschrijven: d.e verpletÈerend.e ned.erlagen d.i.e
het stetleli jk proletariaat van China ( o.* geschat 1ft mi} joen op een inwonertal
van f, ml}jard.) achtereenvolgens in Sjanghai en Kanton heeft geIed.en. Wat d.e Chinese bols j ewiki ( net al s vóór hen d.e Russische trouwens ) leerd.en was , d.at d.e positie va,:n een eerst in d.e fase van haar prilIe ontstaan verkerende arbeid.erskLasse temidd-en va^n een in hoofd.zaak agrarische en vóór-kapitalistische maatschappij
eenvoudig ni-et te vergelijken vaft met d-ie van It moderne proletariaat in het mod.erne kapitalisme, Zij l-eerd.en 66k, d.at een maatschappijformatie nj-et ten ond-er
gaa.t eer alle produktieve laachten ontwikkelci. zijn voor welker ontwikkeling zij geeigend. is en dat de theoretische iritdrukking van een klassenstrijd.r d.ie in een hogeï ontwlkkeld e samenleving gevoerd. word.t, niet zond.er méér op totaal dndere sociale verhoud.lngen kunnen word.en overgedragen en toegepast.
De conceptie van Lin Piao was j u i s t , maar zij was juist voor Chinaralwaar d.e agrarische omwenteling ztch aand.Íend.e en (zeIf s nog in sterkere mate d.an
i-n Rusland) d.e wijzig'ing d.er agrarisehe produktieverhoud.ingen aan d.e ord.e was. De
revolutie waarop d.j-e conceptie betrekhing had. rdas: een burgerli jEe revolutie met
zeer blizond-ere. historigche kemerken. Dle b u r g e r 1 I k e revolutie heeft
ongetwijfeld haar sto:mcentra in d.e zogenaamd.e trd-erd.e wereld.rt, omd.at wat men d.e
t'd.erd.e wereld.r'pleegt te noemen (met een overigens volstrekt verkeerd.e te::m) in
het algemeen d.aard.oor word-t gekenmerkt, d-at het kapitali-sme er nog niet of nog
maaï nauwelijks en zeer gebrekkig tot ontwikkeling is gekomen temj-d.d-en vuur. achterlijke land.bouwverhoud-ingen. In een d.ergelijke wereld. Iigt inderd.aad het accent op
het platteland. en d.e ond-erd-rukte agrarische producenten vonnen er d.e stoottroepen van d.e komend.e omwenteling.
Wat echter hebben d.ergelijke verhoud.ingen te maken met d.e toestanden 1n d.e
mod"ern-kapitalistische, hoog ontwikkel-d.e industrieland.en? Totaal niets, behalve
dan d-it misschien, d.at wat in een soms al vrij ver veïLed.en in d.ie industriële wereld. geber.rrd. is om haar te vonnen, morgen of overmorgen in de t'd.erd,e wereld.tt zalgeschied.en, ztJ het Í-n een Snd.ere voïrn. De klassenstrijd. van het Europese- en het
Noord-Amerikaanse proletariaat is een índ.ere strijd" d.an d.ie welke in Azië of in
Latiins Amerika aarr d.e gang i-s. Hier gaat het om d.e proletarlsche revolutie, daar
om d.e burgerli jke. \alie zond-er meer over d. e revolutie praat ztet d-ie "kleinigheid.'r over het hoofd..
1
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