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Professor dr. H. van Maarseveen, hoogleraar in het staaËsrecht aan de
Erasuus-universiteit van Rotterdam, heeft Cezet dagen een belangr.rekkende
uítspraak gedaan. IIij zei:
vaker wetsovertreedster zíja. Ze moet bewust
wetÈen durven breken. Hnar vernieuwingedrift eist dat van haar. De
hang naar veranderíngen in de sam.enleving komt ir,rners steeds ín
konflikt met de bestaande wetten. In die gevallen troet de vakbeweging het aanrlu:;ven o,:n niet te Eaza1sgetrourn, te zijn. De wetten in
Nederland zijn er namelijk voor de behoudzuchtigen....'r
ttDe valcbeweging moet

Bijna even interessant a-ls de uitspraeic zél-f - qrearop we aanstonds
nog terugkomen - zijn de omstanrligheden waa-ronder zij we.rd g:daan. Prof .
Van maarseveen verklaarde dit ín eer: gesprelc net een redakÈéur van een Nederlands vakbondsblad en zíjn troorden stonden afgedrukt in ttBondigt'.
t'Bondig" is een nieuw b1ad, één van de vete gloedníeuwe vakbondsbladen die eind augustus van de pers zijn gekor.ren. Het onÈstaan van de F.N.V.
oftewel de I'ederatíe Nederlandse Vakbcweging hoeft nanelijk ook konsekwenties gehad voor de ,rakbondspers. De tot dan toe besta.a.nde, afzonderlijk
door het N.V.V. of het N.K.V. t'itgegeven b]-adan zoels bí.jvoorbceld respektievelijlc I'De vakbcweging" (NW) of "P.uimzicht" (NK\I) hebben opgehouden te
bestaan en inplaats daarva-a ontvangen de lezers nu "De Ve.kbonclslcrant van
Nederlandrr in h,:n bus. En wat voor de organen van de centrales geldt, dat
geldt al. evenzeer voor de orgenen cl,cr aangc-sloten bonden.
de
"Bondig" ís heË orgaa,n van dc voeciingsbonrJ.en FIIV e:r het vervangt
ttVoedingt'

vroeger door de moderne en de katholieke bond uitgegeven blader.
en trservio". In het eerste ilrsÍF.er - van de eersÈe septenber 1976 - zette
het de opvatÈíng va.n prof . Van }Íaarseveen zi.jn lezers mear Eeteen als
kost voor.
We hebben er - eerlijk is eerlijk - ro61 even ven ópgekekce. I^IaÈ had,

-2zo vroege[ ríe ons af, het wel te betekenen, dat door een vakbond aandacht
werd geschonken aer een dergelijk standpunt, dat zo duidelijlc èen krítiek
inhield op de pralctijk van de vakbeweging? Iíe herianerden ons nog maar al
te goed wélke houding de Industriebond van Arie Groenevelt aannaro na het
beruchte vonnis van nr. Sttreeman in Amsterdalrn. We herinnerden on§ evenzeer
de houding van Groenevelt c.s. na 't in llaarleut gewezen vonnis in het korte geding over de hoogoven-"staking. Hadden we híer het eerste symPËoom van
een soort van "bezínningt' onder de ogen? Zou de valtbeweginB....?
De r,ening van de Rotterdanse professor, zo wilde heÈ ons voorkomen,
was voor de vàkbeweging - om even in de stíjl van de voedingsindustrie Ee
blijven - een gerecht dat haar zwaar op de naag moest liggen. Zíjn standpunt nodigde a1s het ware uÍt tot een principiële diskussie, tot bespreÈing van een aantal fundamentele vragen die al-lenaaI verband hielden met
het wezen van de valcbeweging en het wezenlijL lcarakter van de uTetten.
In de door "Bondigt' naar aanleidi.ng vafl het gesprek met prof. Van
I,Íaarseveen gepubliceerde bescirouwing wordt niets, IDaar dan ook werkelijk
niets in die geest aangetroffen. De Lezer veÍneemt nog, dat "professor Van
l.Iaarseveen vindÈ dat de valcbeweging níet te genakkelijk akties moet opzouten oodat ze zo nodíg denokraÈisitr wit funktioneren ín een deookratische
sanenleving", ruaar dat is dan ook werkelijk alles. Voor óe rest is het een
volle pagina beslaande stuk gernrld et een tekst die roen net de beste wil
van de wéte1d niet anders kan interpreteren dan als een grove en smaketoze
poging om professor Van Ï'[aarseveen belachelijk te maken.
ó zekÉr, híj wordt nog wet uitvoerig geciteerd, Inaar niet meer over
de vakbeweging. En telkens volgen er dan tussen de citaten over staatsrecht eo pótiii.t kursief gedrulcte stukjes die alleeÍr maar de indruk kundat je prof. Van Maarseveen nauwelijlcs serieue kunt neEen.
nen vestigen,
-Rot,terdamseprofessor is altijd goed voor een Paar sappige uit"De
sprakent', schrijft "Bondigrr, dat zijn boeken "voor de buitenstaander 0nleesbaari' noemt, hem op .en andere plaats a1s "wat schlemielig" beschrijft
en op weeË een andere il".t" zegt, àat hij "bijna een prof uít een stripverhàaltt líjkË, tteen streepjesstroPdas in wit, zilver en grijs, een verschijnsel uit andere tijden... .to
Ons progest tegen Éen dergelijke schets van de hoogleraar, waarbíj de
vervaardiier zich er uiterst-zorgvuldig van onthoudt op diens woorden in
te gaan, Èetekent natuurlijk aLlerminst dat wij ons met heo of zíir. oPvattingen solidlriseren. Er valtrme[en wijrop zijn woorden rvel het een en ander af te dingen.
In de eeiste plaats: als prof,. Vac lÍ,aarseveen stelt, dat de'rvernieuwingsdrift vsn de vakbet{eging" van haar eist dat zíj, ttaar t99igr -a1s weteoveítreder optreedt, dan,.,rra[eo wij ons ín gemoede af over wélke "vernieuwingsdrlft" irij het toch wel heeft en bij welke geLegenheid daanzan ooit
iets is geblekén. ï{at wij tetkens en teLkena weer van de vakbewegiug hebben gekonstateerd is dit, dat zíi de s c h ij n van een vernieuwingsdrifi op zich tracht te laden. De eis, díe de hoogleraar aan de vakbeweging stàlt is niet op de werkelijkheid, 11aaï op de schijn gebaseerd.
Prof. Van l[aareèveen houdt Èen onrechLe deze schijn voor het wezen.
Daardoor van de wijs gebraehÈ, vertelt hij vervolgeas wat de vakbeweging
zijns inziens zou ÍÍl o e t e n doenrinplaats van - als dienaAr van de wetenschap - te verklaren, rvaar6tn de vakbeweging handelt zoals zíi doet. IIet
klinkg radikaal ou Èe zeggeg, dat de vakf,ewàging liet 'rte gezagsgetrout'r"
dient te zijnrrnaar het ie-in'onze ogen zo radikaal niet. Uen werkelijk ra-

-3dikale kritiek op de vakbeweging legt bloot Ííaar6m zíj gezagsgetrouw is eo
waarom zi.j, als instelling van de burgerlijke flEatschappij, noodzakelij-

kerwij ze zo moet zijn.
I,Iaarom, zo kan men zích afvragen, start een nieuw vakboadsblad ziju
eerste nultr[er met een uitspraak van een profeseor, dat zíi wat minder gezagsgetrouw moeË zíjrt? Terwille, beweren wij, van dezelfde schijn waarvan
de belruste hoogleraar het slachtoffer blijkt.De gang van zakeu na het vonnis te llaar1em of na het vonnis van mr. Stheeman heeft het prestige van de
valcbeweging een deuk gegeven. De reputatie dient dus een beetje te worden
opgevijzeld, rnAar dan wel op een manier waaraan géén konsekweutiee zijn
verbonden, ZotÍr uitspraak van een hoogleraar - in het staatsrecht nog wel die je in één adem via een badinerende, spottende schrijftrant weer haagtig afzwakt, ie daarvoor voortreffelÍjk geschikt.
Natuurlijk zov men zich genakkelijk een índere methode kunoen voork
de Praktij
stellen. Dezebijvoorbeeld, datdevakbeweging in
eens liet zien, dat. ze toch minder gezagsgetrouw is dan rilaarvoor ze wordt
gehouden. Maar hó. Iets dergelijks is natuurlijk juist 6nvoorstelbaar omdat de vakberieging nu eenmaal is wat ze is. Op het geduldige papier van
een vakbondsblad kun je afdrukken wat je wil, maar het werkelijke leven is
keihard en gedoogt geen sprookjes. Het werkelijke leven onËmaskert deze op
een onbamtrartige wíjze, Of niet soms?
I{ie het tegendeel gelooft lette eens op heÈgeen er - ín het werkelijke leven - gebeurde op precies dezelfde dag daÈ het bewuste ntumer van het
btad "Bondig" van de pers kwam. We bedoelen de houdíng, die de vakbeweging
aannam tegenover de aktie van de havenarbeiders in AmsËerdam en RotÈerdam.
Op 26 augustus wees minister BoersuE van sociale zaken met grote beslistheid de looneisen van de havenwerkers van de hand. Daarop braken er
in Nederlands Ëaree grootste havens spontaan akties uit en meteen gef de
vakbeweging te keunen, dat zíi daar niet achter kon gaau staau.
Op I september verspreidde de vervoersfederatie van M/l/ en NKII*een ua;
nifest, waarin het heetEe:

t'Het is in onze parlementaire denokratie thans niet mogelijk om
als Vervoersfederatie op te roePen Eot en leiding te geven aan akties van welke aard ook..."
De schone zin was een schoolvoorbeeld van juist die houding die door

de Rotterdamse professor gekapitteld werd.
In het nanifest vàn de Vervoersfederatie stond nog meer. "Het CeutxaaL Bedrijfsgroepenbestuur", zo Las men ere

"sÈelt vast dat alle binnen de Vervoersfederatie ten dienste staande niddelen oln het gestelde doel te bereiken zijn gebruiktrr.
Inderdaad. AIle binnen de Vervoersfederatie ten dienste staaÍtde midwaar het om gaat. Prof'
delen. Dat is voilcomen
Van i,taareeveeÍl zou er eens over moeten nadenken. Er staat met zoveel woordene §ndere, heE overheidsgezag trotserende middelen k6n de vakbeweging
niet hanteren. Zij beschikt er eenvoudig niet over. Wie er wél over beechikt dat is de arbeidersklasse zeLf.
IIet laaEste ber.reren wij niet zónaar, nee we hebben het voor onze ogen
gezíen terstond nadat mr. Stheeman zijn beruchÈ vonnis had uitgesproken.

-4toen, wat de Industriebond niet k6n doen: ze staakten
en ze bereikten in twee;dagen !íat de onderhandelaars van de bond in naandenlang voortslepende gesprekken niet i4 staaË waren geweest te bereiken.
Dat kwam doordat de als een eenheid optre'dende metaalarbeiders vele malen
sterker bleken dan de metaalbond.
Het was voor alle arbeí<lers een duidelijke les. Desondanks bazelde de
De arbeiders deden

;

vervoersbond
,

ín

september

j.1.

dat

ilondanks de te verwerken bittere píL de eenheid binnen de vakbewe: ging bewaard dient te blijven, opda,t kr:rchtiger dan ooit de stem
uit de haven blijft 'klinken.r'

Je zou zo zeggen, dat de stem uit de havens nooit krachtiger zou kunnen'klínken dan wanneer a1le havenarbeiclers - gelijlc in Amsterdam het geva1 was - het werlc neerLeggen otn kracht bij te zetten aan hun eisen, De
kracht van een dergelijk optreden was al Èwee keer gebleken, namelijk na
het vonnis van Stheemàn en enkele jaren terug bíj de Rotterdamse havenstat<.iog; Maar nee. De vakbeweging verklaart zonder blíkken of blozen, dat de
grootste kracht van de havenarbeiders niet is gelegen in hun eenheid, maa,a
in de eenheid binoen de vakbeweging, die zojuist heeft moËEn toegeven dat
zí3 bíl de onderhandelingen niets heeft kunnen bereiken, dat zíj niet voldoende sterk was om Boersma op de knieën te krijgen.
t'Begriptt voor de
"rrrilde" aktie t zo werd in het manifest - eu later
ook nog lreer eens in tret bl-ad'ronderrreg", het nieuwe orgaan van de vervoersfederatie - verklaard, had de vakbeweging wel. 0f om het nauwkeuriger
te fonnuteren, met dezelfde nauwkeurigheid díe de federatíe zetf aan de
dag Legde t ZL: had begrip voor de teleurstellirrg. Begrip voor of v6n de
aktie had rle vakbeweging nieÈ. Zíi k a n gewoonrveg geen,begrip opbrengen
voor de kracht van het zelfstandig a?ÉEÏE'ersoptreden, zíj heeft er eenvoudig geen flauw benul van dat arbeiders er gerroon toe genoopt worden de bestaande weEten te doorbreken omdat zí,j, ii tegenstelling tot de vakbeweging, nu eennnal niet gebonden zijn door "de spelregels van onze parlemen-

taire

demokratiel'.

'tDe

het

spelregels van

Ín

<ie

parlementaíre demokratie". Jawel, leËterlijk

z6

nusmer 2 van "Onder:r,reg" van 9 september. De parlementaire demokratie werd daar ook Índerdaad troÍLzei. demokratie genoemd. Onze?
Van de vakbeweging dan. Dat het nieE de demokratie van de arbeiders is,
dat heeft niet enlcel prof. Van lvlaarseveen betoogd, dat bewees ook de stalcíng, geli.ik het al door vele vroegetre stakingen bewezeR was. ltaar Van
Maarseveen beging de dwaling cle vakbeweging en de arbeÍders a1s één en hetzel-f.de te beschouuren. De arbeiders én de vakbeweging weten allebei wel be-

werd

gezegd

ter,

REKTIFIKATIE
In het vorige numer van "Daad en Gedachte" zijn door een technische sÈoring in het stukje ter herdenking van o4ze gestorven vriend Theo van den
Heuvel, helaas twee regels door elkaar gedrulct. Het zijn.de vijfde en zesde regel vau onderen op pag. 5" De geheLe zin moet aldus luidenl !'Als hij
zíjn nond open deed trof hij gewoonlijk de spijker op de kop en bLeek bovendien zijn kennis en belezenheicl.'s
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Sedert het ontstaan van de oude arbeidersbeweging. hebben zich daarin
splitsingen voltrokken, Altijd ontstond er wel een oppositionele stroning,
die vond dat de Ieíders of te laks of níeË radikaal genoeg ríaren. Het was
geen zeldzaamtreíd dat de leiders er van werden beschuldigd verraad te hebZo ontstond
ben gepleegd aan de idealen of doetstellingen van de partij.

hier in Nederland uit de Sociaal. Democratische Bond (van Domela Nieuwenhuis) io 1894 de Sociaal Democratische Arbeiders PartÍj (SDAP). De "twaalf
apostelen" die de SDAP oprichÈteo, vonden nu juist niet dat de Sociaal Democratísche Bond te Lake !íasrmaar integendeel dat de Bond te radikaat wae.
Uit de SDAP trad ín 1909 de radíkaLe stroming en vormde een eígen parÈij
onder de naam Sociaal Democratische Partij (SOr1, díe na de Russische revolutie van l9l7 de naam aannam van Comrunistische Partij Holland (CPH).
Daarna hebben we trog gekend de Revolutionair Socialistische Partij (RSP);
de Revolurionair Socialistische Arbeiders Partij (RSAP), de Onafhanketíjke
Socialistische Partij (0SP) en noem naar op wat er meer nog allenaal,aen
partijen en partijtjes heeft bestaan.
. i{iet a11een op het gebied van de partij hras het schering en inslag,
daÈ,zich splitsingen voordeden, maar ook op het terrein van de vakbeweging
kwam dat regelmatíg voor. Iloeveel, nieuwe vakbondjes hebben we in de 1öop
der jaren niet gekend, vakbondjes die heel vaak werden opgerichÈ omdat
een deel der leden geen vertroutrren meer had ín de leíders en'dan maar een
nieuwe bond ging oprichten met "goede" leiders. Natuurlijk viel later altijd weer te konsËaterea, dat de nieuwe partij of de nieuwe vakbond wezenlijk níet van de oude verschilde. De pralctijk wees steeds weer uit dat eI-ke nieuwe partij feitelíjk net zo "oud" rras ale die waaruit zij was ontstaani bleek àat al die oude en nieuwe partijen in wezen slechts deel !ra:
ren van de bestaande burgerlijke naatschappij, met een burgerlijke strukÈuur en dat ze zích stuk voor sËuk "de enige juíste voorhoede wan het proletariaatut achtten. Zí5 hadden echter geen van allen een ander doel dan de
heersende machten van het kapitaal te veruangen door de macht van hun partij. Géén van die partijen streefde naar arbeidersnacht; lilee, de partij
ooest de nacht veroveren. !,Iel natuurlijk nËE-?fiï[EGï de arbeidersklass@, ma6a die moest vooral geen glgen naclg ktijgen.
I{et de nieuwe vakbondjes Lag het al niet anders. Ook daar werd in de
praktijk steeds weer bewezen, dat ook zLj na slechts zeer korte tÍjd het-

zelfde waren a1s de oudernamelijk 'tverkoopinstítutenfi van de waar arbeidskracht.Het belang van de arbeidere Íroest altijd wijken voor het bel.ang van
de organisatÍe.
IIatuurlijk, ze bestaan nog de sociaaLdemokratische, de bolsjewistische, Èrotzkistische, maoÍstische en aI die andere partijen en partijtjes.
tíel heeft de praktijk bewezen, dat het allemaa1 (ondanks a1le goerle bedoelingen) arbeidersvijandige organisaties zijn, die met de wezenlijke strijd
van de arbeidersklasse niets te maken hebben en niets méét vtezen dan de
zelfstandige strijd van het proletariaat, naar dat schijnt bepaalde lieden
er toch niet van te weerhouden nog naar weer eens met een t'nieurÍe" voorhoede van het proletariaat op de proppen te lcomen. Zo is er enkele jaren
geleden de Internatioaale Kornmunistische Stroming (IKS) opgelicht, die in
verschíI1ende landeu haar aanhangers heeft.
tríie nocht menen, dat de IKS Lering heeft geErokken uit de lessen vau
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de historíe komt bedrogen uit. Uit haar geschriften als Éijvoorbeeld
ternationalismett en "Iiternationale Revue'l bLijkt zonder meer dat zij alle
konkurrerende partijen en partÍjtjes "kontra-revolutionaire' vindt en zichzeLf d.e enige èn juiste "voorhoede van het proletariaat'r waant.
Het 1ezen ,un do geschríften van de IKS zou een verrnakelijke bezighèid zijn als het in fàite ríeL zo0n in-droevige zaalc was. Iíet vermakelijke zít Éem dan in het feit, dat deze stroming blijk geeft slechts zeer matig op de hoogte te zÍjn van de gesehiedenis der oude arbeidersbeweging,
doch alles naar voren bràngt Eet een bravour eo een waanwijsheÍd, díe zijn
w.."g. niet kent. Daarnaast spreekt zij zíchzeI,f in haar geschriften regelmàtíg tegen ook. In-droevig it tet, dat deze mensen, die, daarvan zijn
íu iwel ovàrtuigd, met de beite bedoelingen bezield zíjn, zoveeL tijd en
energíe besteden aan opvattingen, die tot een tijdperk behoren, die reeds
meer dan een halve eeuw achter ons ligt.
Zo af en toe zou tren denken, dat de IKS toch wel íets van de nieuwe
tijd heeft begrepen en door heeft dat de strijd tussen de bezittende en de
uilgebuite k1àssà een belangenstrijd is en geen ideologische' Die indruk
krijg je onwillekeurig wanneer je iret volgende leest:

,'De arbeídersklasse streeft echter níet naar het uíteindelijke
doel van haar gevecht uit idealisme, geleid door een goddelijle
íngeving. Indíen zij haar kormunistische taken oPneemt, dan is
dai oodat de nateríële voonraarden waarin haar rechtstreekse
strijd zich afspeelt haar er tenslotte toe dwingen, gezien elke
andere strijdvorm tot een ramp leidtru' l)
Natuurlijk, erg duidelijk is het niet, naar er valt toch zeer zeket
uit te lezen, óat aà arbeideisklasse niet strijdt uit ídealístische overbelangen ertoe wordt gedwongen' Ook zonwegingen, doch door de materiële
*'politieice
,tËt"ssebewustzijn"
kl-aarheid" kunnen de arbeiders vanen
aei
opkomen. En die sÈrijd voor maËebeLangea
hun
nateriËle
zelfsprekend voor
en verdiepen, -meË als resuttaat,
verbreden
steeds
zaL
zích
riële-belangen
het produktieaPParaat.
van
het
bezit
gaan
za1.
om
dat de eindàtrij d
ze i-r. heE bovenstaande ciwat
niet
zelf
De IItg weei echtui tf i5tU aar
gezegd:
wordt
taat heeft gezegd, want ergens anders
'"Vermits de enige r^rapens van de arbeidersklasse haar bewustzijn

zí1n, moet er een voortdurend debaE in de klasse
g"vo"id worden om tot een zo'helder mogelijke politieke klaarÈeid te komen en elke verwarring te bestrijdeo." 2)
Hier geen belangenstrijd meer, maar een strijd gevoerd uit klassebewustzijn en politieke kLaarheid.
it l"-rrraorrifi5t het goede recht van de IKS om zich de enige en juiste voorhoede vai het pioletariaat te achten. Ook nag zij rustig denken,
dat zij de aangew"."n' organisatie is om de kLasse de rveg te wijzen en Leidíng tà geven aan haar s[rijd. Maar dan moet zíi níet de schijn willen
dàt zij iets nieuws vertegenwoordigt door te praten over eeÍ! strijd
"í[."
en organísaÈie

t) oulnternationale
2)

Revueu', nummer

l, april 1976, Pag.

t'Internationalisrnet', numler 5, juni 1976, pag" 16.
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-7van de klasse uít materiël-e overwegíngen. I{ant daarmee
uitlating volkomen in sÈrijd. Die tuidt aldus:

is ook de volgende

"Als meest bemrste fraktie van de klasse Doeten de konmunisten
(bedoeld wordt natuurlijk de koomunisten van de IKS - D. & G.)
haar de weg vooruit tonen door als slogan te nemen: Revolutionairen al-ler landen verenigt u". 3)
Wij vragen ons weL af hoe de klasse de weg vooruit getoond kan worden
door alle revolutionairen te verenÍgen, of a11een maar door dit aIs leus
aan te heffen. Zouden de chrístelijke, de sociaal-deookratische en bolsjewistische arbeiders nu zomaar ineens de weg vooruit zíen, wanneer de IKS
deze leus aanheft? Een wel. heel naieve veronderstelling van zulke erbewuste
revolutionairen".
i^Iat wij van de IKS gelezen hebben is in één woord een verhaal van tegengestelde opvattingen. Met de grootste beslistheid wordË beweerd, dat de
arbeídersklasse Èot politieke klaarheid moet komen, wiI haar sÈrijd resultaten hebben. Ergens anders wordt dan weer beweerd, dat dat helemaal
niet nodig is. Zo heeft de IKS het naÈuurlijk ook over de Russische revolutie van oktober 1917. Daarvan wordt gezegd:
"IIet voorbeeld van de oktoberrevolutie in Rusland is hier zeer
verhelderend. Hoe kan men het anders verlclaren dat ongel-etterde
arbeiders (zoals het merendeel van hen toen was) zo vastbesloten
de problemen konden stelLen en kollektieve opLossingen voorstelden? Wanneer men daarentegen de oplossingen bekijkt die door andere lagen van de bevolking, zoals bijvoorbeeLd de boeren, wörden naar voren geschovenrdau ziet men dat hun voornaamste onmiddelijke eis de herverdeliog v"n de grond was, d.i. een inaffiar-r=
eE opfossing: ieder zijn lapje grond, het land voor degene die
het bewerkt," 4)

Dat gaat ons verstand te boven. Eerst moet de arbeidersklasse bewust
genaakt worden en moet ze tot poLitieke klaarheid kooen en zo maar opeens
ziet de IKS, dat ook ongeletterde arbeiders, die van ktassebewustzijn en
pol-itieke kLaarheid geen kaas gegeten hebben, met oplossingen komen. Let
weL, niet de o'onontbeerlijke" partíj kwam met oplossingen, maar de ongeletterde arbeiders. En na heË bovensÈaande, waarin de oplossingen van de
'tongeletterde arbeiders" worden gesteLd tegenover de "individuele oplossingen" van de boeren, zou rnen eigenlijk verwachten, dat de IKS geen goed
woord meer over zou hebben voor de bolsjewístische partij van Rusland. Immers die wíst níet alleen niet met oplossingen te komen (die moesten van
ongeletterde arbeiders komen), maar de bolsjewiki namen ook nog de leus
van de boeren over. Ook de bolsjewistische partij van Rusland hief tijdens
de revolutie de l-eus aan: "Het land aan de boeren''. Maar de konsekwentie
daaruit trekt de IKS dan weer niet. Int,egendeel: in rrlnternationaal Revue"
r.íordt zeer lovend over die bolsjewistische partij geschreven. Daar zeEE de
IKS:
3)
4»

"Internationalisme", nurmer 5,

Idem, pag.

19.

juni

1976, gag. 41.
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"Als wezenlijk deel van de revolutionaíre Iínkerzijde die zich
losgeuaakt heeft uit de IIe Internatíonale, heeft de bolejetristische partÍj, door haar duidelijke politieke stelliugen eatrenEefu;E-fi'l[e ordewoorden eomvorming van de imperialistische oorin een burgeroorlogtrtverníeËíging van de burgerlijke staatr
ioggalle
uacht aan de sovjetsc, alsook door haar beslíssende
en
deelname aan de oprichting van de IIIe Internationale een fundamenÈete bijdrage geleverd aan het revol.utionair proces en zij
vertegenwoordigde dan ookrop dat ogenblik, een @
hoede van heE proletariaat.tt 5)

IIet is de IKS natuurlijk niet bekend, dat de bolsjer.ristische partij
van Rusland niets heeft nagelaten om de sovjets zo snel nogelijk te ontkrachten en evenmin is het haar bekend, dat de bolsjewikí de sovjet van
KroonsEadt in l92l met bruut geweld hebben ver=rietigd. Ilet was de oPpersËe Leider van heÈ Rode Leger, Leo Trotzky, die verklaarde de opstandige
matrozen en arbeiders van de vestingstad Kroonstadt te zullen taten neerschíeten als fazanÈeo. Deze "ongeletterde" matrozen en arbeiders begrepen
zéer goed, dat de bolsjewistische partij van Rusland niets anders was dan
een nieuw onderdrukkingsapparaat. Ze begrepen dat heel wat beter dan de
ttklasseberruste" mensen van de nieuwe =uvoothoede van heE proletariaaÈ", de
IKS. Natuurlijk wordt er over de geschiedenÍs van Kroonstadt door de bolsjewíki, maar ook door de diverse afstarmrelingen daarvan, de IKS inbegrepëtrc in alle talen gezwegen.
Jawe1, de IKS zwijgt er over, zoals ze ook zwíjgt over de Oost-DuiEse
op6tand van juni 1953 en de Hongaarse opstand van oktober/november 1956.
Oót< van de tegenstelling tussen de oude arbeidersbeweging en de zelfstandige strijd der arbeíders heefE de ïKS blijkbaar nog nooít.gehoord. Daarom
kai zij dàn ook zonder meer beweren, dat er voor de arbeidersklasse geen
"nieuwà bewegingen" bestaan, die in tegenstelling staan tot een "oude beweging". llet Ís haar, die toch o zo klassebewust is, niet opgevallen, dat
reóds-sedert tienËallen jaren de arbeiders in hoofdzaak hun strijd voeren
tegen de wil van partij en vakbeweging.
Dat laatste is naÈuurlijk niet zo verwonderlijk rÍanneer men bedenkt,
dat de IKS zich aandient als "de nieur,re voorhoede van het proletariaat'r,
de níeuwe partij, die op zich genomen heeft de arbeidersklasse bewust te
maken en haar naar de overwinning te voereo, En zelfstandig strijdende arbeiders, zonder een ttvoorhoede" die haar de weg r,líjst, dat is in «le ogen
van de II(S vanzelfsprekend iets onnatuurlijks en onmogelijks. lJaar de IKS
zéLt tot de t'oude beweging" behoorÈ, moet ze natuurlijlt ook wel het bestaan
van een "nieuwe bewegingtr niet zíen, of onEkeunen.
Bijzonder fraaí zijn ook de rvoorden, díe de IKS richt aan het adres
van.'"POURrt, blíjkbaar een Belgische groep of tijdschríft, Ze zegt daarvan:
"De arbeidersklasse heeft inderdaacl niet getracht op de oprichting
' va1 PoUR ortr een sociale praktíjk Ëe ontwiltkelen en haar theorie
, te verdiepen. HeË is doorheen haar strijd dat de arbeidersklasse
haar fundamenEele standpunÈen heeft ontwikkeld: de klassestandpunten die mi.jlpalen ,.rteg"n oordÍgen in haar historische strijd.

5) "Internationale

Revuette Ílunmer

I,

PaB. 30.

-9Deze standpunteÍr

zijn klassegrenzen die bepalen of een Politieke
ni j gevofi-ÏíIdÏË

oor de historische
praktijk, staat, uiteraard kontra-revolutionair. " 6)

Wat is dat eigenlijk voor een níeuw soort partij-jargon? In waÈ voor
opzícht hebben de arbeiders een standpunt ontwikkeld en hun theorie ver-'
diept? ï,Iaarom doet de IKS dat niet uit de doeken? Natuurlijk hebbeu de arbeiders nieuwe stríjdvormen ontr"likkeld. Dat díe nieure strijdvomen echter
Ze zíjrt
hun basis vonden ín een theorie van de arbeiders is een illusie.
ontsÈaan los van het willen van de arbeiders. Als het ware uít de nood geboren. Waar de oude arbeidersber,regÍng, de partij en de vakbeweging, niet
meer de strijd voor de arbeiders kon voeren, waren zíJ gedwongen om het
ze1..f te doen. Met fundamentele sËandpunten ën mijlpalen en Eheorieën heeft
het allemaal niets te maken. Van het bovenstaande citaat kan niets anders
worden gezegd" dan dat het nergens op slaat. !íant wie bepaald dan of een
organisatie binnen de "klassegrenzen" vaIt. De IKS of de arbeiders? Als er
al sprake zou kunnen zijn van organísaties, die binnen de klassegreuzen
vaL1en, dan zouden toch alleen maar de arbeíders kr:noen bepalen welke organisaties dat zouden zíja. I{etnu, we hebben er nog nieÈs van gehoordn dat
de arbeiderskl-asse juichend is opgesprongen en heeft geroepen; Hoera, eindelijk is er dan de IKS, de nieuwe partij, o'nze t'voorhoede", die ons de
weg zaL vrijzen. Feit is, dat de arbeíders gewoon maling hebben aan alle
welwillende en goedbedoelde pogingen om de baas over hen te spelen.Ze hebben dan wel geen theorie verdiept, maar ze hebben wel hun ervaringen. En
ervaren hebben ze maar al te dikwijls, daË diverse partijen en partijtjes
maar al te graag politieke nunt wiIlen slaan uit h6n strijd.
!ilat voor opvattingen de IKS er op nahoudt betreffende de arbeidersstríjd is one niet geheel duidelijk. Dat het wonderlijke opvattingen zijn
is aan geen twijfel onderhevig. tJant wat te denken van de volgende uitla-

ting?:

'rDe arbeiders hebben geen enkele ekonomische macht en kunnen er
binnen het kapitaLisme ook geen verhrerven. Oit maakt van de atbeiderslclasse de revolutionaire lclasse,dÍË bepaalt ook voor haar
de dwingende noodzaak van zelfstandige organisatie en bewust polirieke strijd." 7)
I^Ianneer de arbeiders geen enkele ekonomische macht hebben op welk termoeten ze dan hun strijd organiseren? Niet in de bedríjven natuurlijk
want daar hebben ze geen macht. I'Ioeten ze soms met hun voorhamers, zeisen
en hooivorken optrekken naar de burchten van het kapitalisme? Maar waar
bevin<len die burchten zich dan wel, hrarlneer het níet de bedrijven zijn? Of
wil de IKS de arbeiclers weer aIlemaal op "de níeuwe voorhoede van het proletariaatt' laten stemen, opdat die goed vertegenwoordigt ís in het parlemenË? MoeË de IKS soms in de regering - door }Íarx eens een comité ter behartiging van de belangen der bourgeoisie genoemd - de betnrete klasgenstrijd voeren? Zo niet, hoe stelt de IKS zich die zelfstandige organísatÍe

rein

6) "Internationalisue",
7) Idem, pag. 30,

als voren, pag.

20.

-t0en "bewust-politieke sErijd" dan voor? ttre EasËen d.aaromtrent in het duis-

ter.

ilaar nog gekker wordt het l.ranneer ïre in dezelfde "InterrratíonaLe Revue'r, waaruít we hier al meer hebben geciteerd, op pagiaa 47 lezen:
"[,Ianneer links aandringt op de omvoruring van de ekonomische
strijd, dan ís dat in r,rerkelijkheíd om de siríjd van het proletariaat ora te zetten in een sÈrijd Èer verdediling van de kapitalistische staat en ter behoud vàn de burgerrijke orde.r,
$Ianneer de arbeiriers t,innen het kapitalisrne geen enkele ekonomische
macht hebben, dan is het natuurlijk oolc je reinste onzin om op het ehonomische terrein strijd te voeren. irÍen weet d.an bij voorbaat, dai eLke aktie
zond,er een enlcel resulÈaat zal blíjven en dat de ondernemers kunnen doen
eà laten wat ze willen. DiÈ is dan óok $rat de IKS beweert,e ríant niet voor
nieËs zegt zíj even v66r het bovenstaande citaat 'tdat zelf. d. ,"."t algemene golven ven ma8sale stakingen waarín de arbeiders bedrijven bezetÈen
(uuitstand l9t8-t9, rtarië tgzo, spenje 1936) tot een nedeilaag gedoemd
zijn als de pPlitisering vaa de strijd,- de aauval op de burgerfijË sraet
nlet gebeurt.'' }Íaar vragen wij, rekent de IKS zíchzeLf, niet tot ',linksr'?
Is dan niet de konsekwentie van het bovenstaande, dat ook zij ,tde strijd
van_heË proletariaat vril omzetten in een strijd
ter verdediging van àe
kapitalistische staat'í? Ja maar, zal de rKS zeggen, wij ,.g[enl dat die
strÍjd moet worden "gepolitiseerd". En hoe doe jà-dai aro, ,iàg.o wij.Door
de arbeiders op te wekken alleraaal achter de vaandels van de IKS tà gaan
lopen? En wat is dan we1 het verschil tussen "lÍnks", dat de ekonomísche
strijd om wi1 zetter en de IKS, die verklaart, dat àe arbeiders geen ekonomische macht hebben en zich daarmee dus oolc tegen de ekonomisché strijd
keert? De IKS nag het ons duidelijk maken.
Ach, wat de IKS doet is niets anders dan oude wijn verkopen in nÍeuwe zakken. Alles wat zíj ons weet te bíeden is ons reeds meer dan honderd
jaar door de diverse "socialistische" partijen voorgehouden. En eens, het
ltan aíet worden ontkend, hadden deze partiSer.
taak. Als hulptró"pun
"en was het mede hun tàak
van heË meest vooruítstrevende deel der bourgeoisie
het kapitalisme voor de arbeíders bewoonbaar ie maken. Die taak is echÈer
reeds lang volbracht. Thans is het de taak vaa die parÈijen er voor te
zorgerr, dat het kapitatistisch systeem blijft gehandhaafd. E; voor te zorgen dat dit systeem niet in gevaar wordt gebracht door de zelfstandige
arbeidersstrij d.
Van de ÏKS moet duidelijk worden vastgestelcl, dat deze InternationaIe Kom.rnistische Stroming een nieuwe loot is aan een zeer oude stam en
dat zíj daarom voor de zelfstandige. strijd van de arbeidersktasse, die
zích beweegt op het ekonomisch t3r==itr, van geer enkele betekenis is, ja

voor díe strijd alleffi-rnis
tan-zíjn.
Tot slot van dit schrijven over Ce II(S iuíIlen wij er nog even op wijzen, dac z\ nogal lichtvaardig omsprÍngt met gegevens uit de historie.
Zo weet zij ons in het eerste nuuÍmer van t'InternatÍonaal Revueí' op pagina
7l te vertellen, dat de IIe Internationale op haar eerste kongres in tB89
het standptnt innam van rafschaffing van de staande legers en bewapening
van het voIk"' I,Ie rvillen nu niet beweren, dat de IKS dit betrust heeft gedaan, rnaar het is wel een onjuiste weergave van de werlcelijkheid. De ínternaÈíonale sociaaldemokratiervertegenvroordigt op het kongres van t889 te
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-12korrespondent in Peking. Daarin werd gekonstateerd, dat het poLitieke leven in China rijk is aan onvoorziene onstandigheden en ook, dat er nu Mao
dood is twee faktoren Jzouden) zijn aan te wijzen die een bedreíging lijken Èe vormen voor het Chinese bewínd.
tíat de- onvoorziene omstandígtreden betreft, het komt ons voor dat zij
bepaald niet alleen een ro1 spelen in de Chinese politiek. Er zijn altijd
en overal omstandighederr die de een en omstandígheden die de ander niet
voorzíen heeft. Het is echter zeer de vtaag of zíj zullc een beslissende
ro1 spelen als algerneen schijnt te worden aangenouen. Niet dergelijkè "omstandÍgheden" bepalen de politiek, maar de produktieverhoudÍngen, díe in
feite niets anders zíjn dan de maatschappel-íjke betrekkingen tussen de mensen.

díe in China heersen zijn de kapitalistische.
zegger^ dat de maatschappelijke betrelckingen tussen de mensen er
worden bepaald door de loonarbeid. De daaruit voortvloeiende tegensteLlingen vormen de achtergrond voor het politiek gebeuren, om het even of dat
nu wél of niet werd "voorzien". i{et is niet moeilijk om dat, juist voor
wat Ghina betreft, met een enkeL voorbeeld toe Ee lichten.
Onvoorzien, onverwacht zo men wíl, werd in april j.L. Teng Hsiao-ping
onEheven van zijn post als vice-voorzíttet der Chinesè partij,
nadat hij
nog Ílaar betrekkelíjk kort tevoren a1s zodaníg werd benoemd en sinds het
Eoment van die benoeming de aangewezen opvolger van Mao had geschenen. Dat
schijnt op het eerste gezicht niet anders dan een plotselinge wending van
de polítieke koers te zíjd, één van die gebeurtenissen, die «le uitspraak
van de Franse verslaggever schijnen te bevestigen. De zaak konat geheel anders te liggen wanneer men let op de redenen die Èot het ontslag van Teng
hebben geleid.
Teng Hsiao-pilrg werd ervan beschuldigd, dat hij een "herstel van het
kapitalisneil na6treefde, precies zoals v6ór hem wijlen Liu Sjao-chi daarvan beschuldigd werd. Natuurlíjk is een dergelijke beschuldiging volkomen
olrzílr. De Chinese maat,schappij, we zeíden het al, is op de Loonarbeid gebaseerd.Iiet andere woorden: het kapitalisme behoefÈ er niet te worden hersteld, het i s er. Uit Trrat er aan die beschuldiging werd toegevoegd echter blijkt duideLíjk wat of er aan de hand was. Teng behoorde tot hen, die
néér gewicht hechten aan rrstabiliteit" en "produktiviteit" dan aan de ideologische beginselen van voorzítter i"lao. Dat kan alleen maar betekenen dat
Teng Hsiao-ping behoorde tot, respektievelijk de spreekbuis was van: de
nieuwe klasse van managers die in China, evenals in Rusland, door de maagschappelíjke verhoudingen is voortgebracht, voortdurend aan invloed toeneemt en voortdurend scherper tegenover de partijbureaucratie is komen te
De produktieverhoudingen

Dat wil

sÈaan.

In Rusland is de strijd tussen de nieuwe managersklasse en de oual vele jaren geleden beslist In China,dat zijn burgerlijke revolutie later voltooidee ríaar de onËwikkeling naar het staatskapitalisme laÈer inzette, is het gevecht nog ín voLle gang en nog onbeslist. De in de jaren '60 woedende zogenaamde "Culturele Revolutie" vor-rt
één van de episoden uit deze worsteling. Andere begeleidíngsverschijnselen
ervan zijn: de campagne tegen Lin Piao, de campagne Èegen Confucíus, de
campagne "Tegen de st,room'?, de carnpagne voor heÈ besËuderen van de diktatuur van het proletariaaË, de carnpagne tegen de rechtse pogíngen om juisËe
beslissingen ongedaan te maken en de literaire aanvallen op het een of andere, uit de l4e eeuw stammeude klassieke Chinese boek. A1 dít soort verde partijbureaucratie
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schijnselen zijn te herleiden tot,moeten worden begrepen aIs: heftige konflikten tusgen de diverse frakties van de heersende klasse l.n China.
De maatschappelijke ontwikkeling, zo ItraB men st,ellen, werkt ia het
voordeel van de níeuwe klasse. l,Iaar daaruit mag natuurlijk niet worden afgeleid, dat haar de over*zinning autonatísch toevalt " Zí3 moet er om vechÉen en de partijbureaucratÍe vecht Ëerug. Evenals destijds in Rusland, behaalt in dÍt gevecht nu eens de nieuwe klasse, dan weer de partíjbureaucratie een zege. Dat het gevecht zich zo Lang voortsleept sprult daaruit
voort, daÈ beide groeperíngen in sterkte maar weinig voor elkaar onderdoen.
DaE Teng Usiào-ping àllerminst een eenling rnet afwijkende ideeën is,
maar «le exponent van een brede stroming, bleek uit het feit, dat in april,
toen zijn àntslag bekend werdreen menigte van meer dan honderdduizend personen of t et Plein van rJe Poort van de Hemelse Vrede (tien An I'Ian-plein)
te zijnén gunsEe demonstreerde. 26 krachuig is <le nieuwe klasse, dat zíi
zich ook telkenmale van iedere neelerlaag weet Èe herstellen. Vandaar ook
dat de partijbureaucratie zéLfs op de momenten dat zíj de managers weet terug te dringen t6ch rekening met hen moet houden; vandaar dat teng ondanks
alle besctruÍaigingen die ovÀr zijn hoofd zijn uitgestort, toch lid van de
partij kon bt ijven. Het ging net hem zoals het met de aanhangers van Liu
Sjao-àt i gegaan is die tijdens de 'rculturele Revolutie'r uít leídende funkties werden verdreven qFar daarin na korte tijd terugkeerden.
[Iet gevecht tuseen de nieuwe managersklasse en de oude partijbureaucratie treàtt maatschappelijke oorzaken. IIet zijn de produktíeverhoudingen
die binnen de heersende klasse tot hun «:nderlinge Eegenstelling voerent
zoals de produktieverhoudingen 66k aansprakelijk zijn voor de nog veel diepere tegenstelling tussen heersenden en onderdrukten die zich op de achtergrood vàn de tot dusver genoemde konflikten en ideologÍsche canrpagnes hoe
langer hoe duidelíjker begínt af te tekenen.
l.Íaors dood (géén onvàorzieue gebeurtenis overigense tnaar een die aI,
gezien zijn eerbiedwaardige leeftijd, geruine tijd te voorzien was) veranàert aan àe produktieverhóudingen natuurlijk niets. Niet i"Iao was in staat
het evenwichi tussen de diversà heersende frakuies te bewaren, nee: zíjrr
politiek va;i gematigd centrisrne was de officiële politiek doordat de frakties elkaar in evenwicht hielden. Niet - zoals de Pekingse korrespgndent

heeft geschreven - door heÈ verdwiJnen van voorzitter I'Íao
potentiële
staan
tegensianders oog in oog met elkaar. Ze staan dat al vele
jaren. Dat zij, rni.sschien Eorgen, raisschien overmorgcn' weet handgemee,n
met elkaar zullen raken is ontwijfelbaar. De worsteling tussen bureaucratie en Ínanagers is nu eenmaal het Chinese perspektíef. Het w6s het Ghinese
perspektief 6ók toen Mao nog tot de levenden behoorde en hij zelf heeft de
r,i.rrru boÈsingen tussen beide groepen onvermijdelijk genoemd. "ItemoÍten en
duivels zulleí tevoorschÍjn konen's, sprak hij. "Bínnen een aantal jaren
zal waarschijnlijk een nieurnre culturele revolutíe moeten worden doorgevoerd. "
OE het meE óe woorder vaÍr wijlen Tsjoe En-lai te zeggen: het einde
vaa de strijd tussen de beide richtingen in de partij is nog niet in zicht.
Maar die itrijcl is niet door de dood van iÍao uitgelokt. Welke hoofden herzij figuurlijk, hetzij letterlijk - er zullen vallen, d6t valt inderdaad iiet-t" ,oórrien.1{aai 6e inzet van de stríjd is duidelijk en oolc duidelijk voisÈrekt onafhankelijk van het Persoonlijk lot.
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-t4MAATSCIÍAPPIJKRITIEK

IN

ROMANVOR}I

Tussen 1965 en 1975 heeft het Zweedse schrijversechtpaar t'Iaj Sjöwa1L
en Per [íahlöo een serie van tien politieromans gepubliceerd, die op de keper beechouwcl geen polítiefouans z íj t . Ze zíjla het alleen maar naar de
v o r m . [taarover het in die boeken wezenlíjk gaat is iets héél anders.
Dat is zó duidelijil, dat het geerr lezer kan ontgaafl. Er is dan ook bijna
geen bespreking van hun werk, waariir dat punt niet aan de orde is gekomen.
Wau zij gelevetd hebben is oaatschappijkritiek.
Eigenlijk zou men het nog preciezer dienen te omschrÍjven. De maatsehappij díezíj bekritiseren is de Zwe e d s e maaËschappij envoor
.ov"l- frun t<ritíàtr u"o aL g e m e e n katakter draagt spruit dat daaruit
voort, dat de Zweedse maatschappij een icapiralistische maatschapPij is en
dat de daarin bestaande verhoudingen oolt elders worden aangetroffen, zíi
heÈ niet steeds ín dezeLfde omvang en nÍet steeds op dezelfde wíjze.
Zwedenrwe hebben het vaker betoogd, is naar onze mening het méést kapitalistische land ter wereld. Zeker, de Verenigde StaÈen hebben een gïot"r oppervlakte, een groter inwonertal en een ourrangrijker produktíeappataat. Mogelijk wordàn in de V.S. ook moderner produktietechnieken toegepast. tiaai de-beheers- en manipulatietechnieken zijn in geerr enkele indusLriestaat z6 modern ontwikkeld als in het lancl waar de zogenaamde oisdaadstories van Sjöwall ea Iíahlëo speLen, llergens ook is het, de kapítalistische produktiewijze kenmerkenderproces van de verzakelijking z6 ver voortgeschieder, .o r,.igens treden de gevolgen da?rvan zo duidelijk iu 't licht.
íeflrop leggen de ónlangs overleden Per Wahlöo en zijn vrouvÍ cle vinger.
De - in diverse beeprekingan van hun werk aan de orde gekomen - vraag
in hoeverre hun boeken aLs r o m a n verantwootd zLjn, willen wij hier
buiten beschouwing laten.Men kan daar - uiteraard - zeet verschillende opvaÈtingen over huldigen en een diskussie daarover is niet oninteressant.
DÍaar wàarom het ons l-rier Èe doen is, daË is juist niet deze v o Ë m , die
we voor de bijzaak houdeÍl, Elaar de sociale kritiek, I,trat claarover te zeggen
valt kan in het kort in twee punten worden samengevati
Sjöwall en tdahlöo, dat zij een voll. [Ier is o.i. de verdienste van
tt
karakter van de Zweedse sociaaldemostrekt duidelijk inzicht hebben in
kratie en zicË door h66r geen kapicalistÍsche knollen voor socialistische

citroenen laten verkopen.
boeken
, 2.,.lleiu is o"i" het grote geï:rek van beíde auteurs' dat in hunalsof
er
wel
lijtt
Het
de,arbeidersklasse in hei geheel geen rol speelt.
géqn
zLi-a.geweest,
in het land dat zíj besch.I5r.., nooit Erote stakíngen

wekendurendestrijaindaijzerurijnent'anltiruna,géén'\uilde"aktíesin
de automobielfabrióken of ín de havens als Halmö en Götheborg'
Bijgevolg: heÈ zíin d,e b ij v e r s c h ij--n s e 1 e n der kapitalistiscÉà proàuktiewíjze die door Sjiiwall en tíahlöo onder schot worden genomen. Zij treUUen hei over miLieubederf, de onLeefbaarheid van de steden,
over drankzucht en drugnisbrUik, over grond* en woningbouwspekulatie' over
aktiegroepen e.d. Zíj hebben hel bovenal over de rol van de politie ats de

handhaafster der bestaande orde.
[rlat onze auteurs over polítíe en justitie opmerken is uitermate raak
en scherp. DermaÈe raak en icherp dat aIleen al dííron hun boeken een brede lezerslcring verdieneo. De poliÈie, daarover laten zij geen enkel-e twijfeL bestaan, is een klasse-instrument. Hetaas blijft de klasse waartegen
dat insÈr,rmànt gehanÈeerd wordt op rle achtergrond en in nevelen gehul'd'

