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BIJZONDERTAAI
Ilistorische mythen blijken een bij zonder taai leven te hebben. De mythe daË er in oktober t9l7 in Rusland een prolêtarísche revolutíe uitbrak,
vormt daarop geen uiÈzondering. Zestig jaar na datum wordË zij nog aLtijd
verlconcligdrnieË slecl"rËs door de machthebbers in het Kremlin, maar aL evenzeer door lieden die zichzelf voor kritische wâarnemers van de Russische
ontwilckeLingen houden. Daartoe behoren zíj, díe de zogenaamde "International-e ï(ommunistische Stroming" (I.K. S. ) vormen.
iiet Moskou en meL de zích daarmee verr4tant voelende partijen hebben
zíj niets te maken en oolc van de trotalcisten dístanciären zij zíc!r. zeer nadrulckelíjk. De in Rusland regerende kLiek beschour.ren zij - Ëerecht - niet
arbeiderslclasse. De trotzkistials de vertegeil^roordiging van de Russische
sche opvatting, dat de zogenaamde ttsorvjeËuniett ondanlcs alles tóch een arbeirlersstaat zou zíjn, wíjzen zij vierkant af. lusland" zo zeggen zíj, is
gêén arbeidersstaat en in Rusland is er geen sprake van zoiets als tthet sociaLismett. ttDe Russische revolutíetto zo verlrLaren zíj in een door hen verspreid stenciltje, "heeft de arbeiclerskl-asse geen enkele materiäle ve.rworvenheÍd achtergelatenr?. Niettemín, zo laten zij hLerop volgen, dient men
proletarische rete begrijpenrdat de Russische revolutie rveL degelíjk een
tlonËaard"
proletarische
ís.
die
voLutie was" te weteni een
revolutie
zíj
Het stenciltje lceert zich tegen diegenen, clie - ofschoon
"ongetwijfeld Èot het lcamp van de arbeidersklasse behoren'r - "uit teLeursteLling over de míslukte Russische revolutie ertoò gehomen zijn het proletarisch lcarakter van oktober l917 Ee loochenen'u. Hun wíjzen de samenstelLers
van het t¡ewuste pamflet erope dat ".-ie proletarische revoLutie geen mechanisch proces ís dat zich buiten het bewustzijn om ontïìriki."elt uit de historische noodzakelijkheíd van het socialísme."
ZeLden hebben zo neinig r¡oorden zo veel getuigenis afgeLegd van zoveel mísversÈand en zoveeL wanbegrip omtrent andermans zienswíjze" De In'
ternationale Kornmunistische SÈroming zet de dingen op hun icop" Zíi aan
wier adres de hier geciteerde woorden zijn gericht, zijn niet t,eleurge-

-2stel-d en beschouwen de Russische revolutie nieL als misluk,L. Evenmin vatÈen zij de proletarische omv¡entel-ing als een mechanisch proces op. Een derge1-ijke bewering is volslagen ongcrijmd en wel dusdanig ongerijrncl, dat de
ongerijmdheid ervan onmidrlellijh in het óog springt.
Immers: hoe kan iemanC, die de Russisciie revolutie vn)et voor een proLetarische revolutie houdt, teieurgestelcl zíjn or¡er het feit dat zij het
aanzLen heef r gesehonlten aan sÈ.aatskapítalist"i;-sche verhoudingen en een vanzelfsprekend gepaard gaande onderdruki ing van het Russische prol.eËariaat?
Van teLeurstellíng kan slechts dan spri+ice zijrr indien men de Rrrssische revolutie uëL voor een prol-etarísche houdt"
llen moet, zegt cle I.i(.S. u lessen treirken uit de met bloed geschreven
gesciriedenis der Russísche omwenteling. De I.I("S. voegt eraan toe, dat het
gaat om beLangrijke lessen voor \,rat betreft de verhoucling tussen de in Rusland gevormde arbeiclersradenrde sLaaÈ van de '¡overgangsperio<1?'o en de partíj "van de ari-'eidersklasse"n lessen die onder meelî lcunnen vorden geiroklcen uit het feit,
dat de opstand in Kroonstad door cle "arbeidersrt-staat (de I.I("S. plaatst ltiey, zelf de aanhal-ingstekens) r,leÈ de bolsjewíki aan
het hoofd werd treergeslagen"
Inderdaad, uiÈ de opstand in i(roonstad en uit c1e houding van de boLsjewistísche partij ten opzichte van de raden kunnen belangrijke gevolgtrekkingen worden gemaaht. líaar iret valt níet moeilijk te bewijzen, dat de
I"1(.S. daar allerminsc aan toe is, Integendeel.
staat van de
In de eerste pLaats: 'r^raarom spreeiht de I.I("S" van "deItovergangspeovergangspèriode"? Dit kan alleen maar beLekenen daÈ zij een
riodett meent waar te nemen.Bedoelt zij ,Jaarmee een ttovergarlgsperiodel' tussen i'kapitälisne" en "socialisme"? zó ja, daL herinnerãn rij er aan, daË
er, ooii naar het oordeel, van de I.K"fi:.:¡ ín Rusland geen socialÍsme is. i{ie,...
dat inziet za'L moeten erkennen, dat er sp zíjt hoogsÈ sprake is, van'een
periode die meri voor eeTr overgâng naar het socialisme heeft gehouden, l{aar
is dat'een reden om dergelíjhe historísche,ver:gissingen maâr klakke,loos te,
blijven herhaLen? Ðe Franse- jakobijnenr,díe - zoals bekend * de wegberei.ders der burgerlijke, samenleving r^raren, hielden hun regiem voor de overgangsperiode naar het rijh,van vrijheid. gelijki:reir! en broederschap" ifaar
wie is nog iret sl¿rchtoffer: van hun dwalinger,, nacl.aË eenmaal zonnelclaar gebleken r^ras, dat in de ¡ k¡rpital-istische inaatsch¿ppij de vri jheid slechts
door cle heerbende klasse der bourgeoisie genoten ¡¿erd en. dat èn de ge1-i,jkheíd èn de bròederschap er vêr te zoelten r,raren?
IIet voorbeelcl, zal de I.I(.S" opmerhen, deugt niet, hlanË cle dwalingen
der revolutíonairen ten spij t , utâ.s de Fra:rse omr.renteling een overgangsperíode, de overgangsperiode namelijk tussen heÈ feoclale absoLutisme en het
kapitalisme. Daar valt uiets tegerr in te brengen"iiaar wij hebben ons voorbeeld dan ook enlcel maar vau sta! gehaql-d om tegen de dr,¡aling van een overgangspgliode naar inet socí,q,Lt.sme te protesteren" I,Iij hebben er niet ín het
minst bezwaat tegen om de bqginfase dêr tussische revolutie als een overgangspãriode te karakteriseïen. iïe-t :,rãs er een en wel: een'overgangsperioãe vatt heÈ feoclalisme naar het (sËaats)Icapitalisme." llet îrâs rneb,r andere
rqoorden een soortgel.ijke overgangsire¡i'ode a1s rle"Fran'se revolutie, lfaar
clat is nu juist hetgeen doori {e-I.l(eS. 'rvordt tegengesprolcerr. De ilussische
revolutie, zo immers ber¡eerE zijr \,/as geen burgêrlijhe maar een proletarísclre. , lfie haar a1s zodanLg op.ya,tp:moet oolc' aán het'woord ove.rgangsperiode
een andere beteiienis hechÈen dan wij in rlit':t¡erbancl doen.
De el.lende waarin wij hier verzeild zijn geraakt, schíjnt deze te r¡e.
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zer:.' dat wij willen twisten over de betekenis van het r¡oord "overgangsperíode". Toegegeven: wij houden het voor volslagen verkeerd, dat de I.K.S"
dit begrip maar kLalckeloos bezigt zonder na<ler Ëe c,msehrijven ¡¿aarom het
eigenlijlc gaat. Van rvát naar r,¡ãt r,¡erd er eigenlijk overgegaan? Dac is de
lcv¡estíe " Er zit rnóér aan vast dan men op het eerste gezi,cht zou clenken.
hlt)i zeggene in l9l7 maalcte Ruslancl een overgang door van het, feodalisme naar het L;apitalisme. Oin die reden definiilren roij cle lìussische Revolu-tie als een burgerlijke"
De I.K"S. doeL dat niet. Zij erkent rvel-isr¡aar, dat irr lìusland iret so*
cialisme niet r¿ercl verwezenlijkt, maar zi,J beschouwt niettemin dat r,rat,
zích in 1917 iu Rusland vc'ltrok. zeer zeker als een i:roletarische om\^renteling. Dat kan slechts betel.lcnen, dai zij het karakËer van cen ornwenteling
niet afleidt uit de maat:sch.rppijverhoud.ingeii dj-e ziJ tot stand brengt,
maar een totaal andere rnaatslaf ha-nfceit. Irr dat gcval zijn er tïüee mogelijkheden: óf zij houcit cie Ru$sirjche revolutie van 1917 voor een prolet,arísche omdat, niet r¿einí-g di.reltt d;ra-::bí.j betrokkenen in. cle mening verkeerden dat zíj zícli temidclen val een derg::iÍjhe omwenÈel-ing bevonden, óf rvel.
zij huldiSt. de,ze zierrswijze varìr{ege cle omstancligheicl, dat het getalsmatig
kleine' maar krachtig optredende F¡;sische proletaríaat er zo'n belangrijke ro1 in heeft geepeelcl"
Zouden wij met de eersl:e inogelí.jk"heid te malcen hebben, darr moet rvorden vastgesteld, dr'rt de I.I(.S. in het irielzog vâ¿rrt van al die i<leologische en uiterma.Le naieve geschiedschrí.jvers, clíe iedere peri-ocle in de geschiedenis zó beoordelen als de tijdgenoten haË hebben gedaan.
Gaat het om de tr¡reecle nogelijlcheicl , dan rnerlien !üe op, ,{at het tot de
zonderlingste lconsekvrenties voertreen revolr:fie proletarisch te noernen enkel en al-leen ondaL het- prol-etaria.at. daari.n in cle voorste gelederen vecht.
llil men die maa-tstaf aanJ-eggen, dan zou ooh rle vroeg-burgerlíjlte.revolutie
in de NeCerlanden ee-l-I prolei:a.rische revolut-ie moet,en r,¡ord.an genoemd, hrant
het r¡a-ren de ¡,seve::s en spinners uic de laken* en lrolnijverh.eid van het l6eeeu!üse VLaanderen die er de sÊoo! toe gaven. I^lil men aldus redeneren, dan

zolJ rilen ook asn rle grote F::a-nse revoJ-utie van l7B9 r¿ell-icht een proletarisch karakËer moeËen toeschri.jven, r^rânt cle vrour^ren die naar Versailles
trolcken tlarcn proleter::ische vrouraen, t'het volkt' dat de vergadetzaal, van de
constituanËe binnendrong of op de publieke tribunes het hoofd der gehate
arist,okraten eiste, beslond zíj het níet uít mocl-erne industríe-arbeíders,
" men d,¿n cle Franse revoLutie rzan lB4B, r,iaaruit proletariärs. En zeker zou
ín het proleta::iaat cie beroe.:nCe junislag tegûn generaal Cavaignac leverde
en de straten ven Parijs rood rrerden gelc1-eurd door het arbeidersbloe,l als
een proletarische on'ii'rentelj-ng moeten opvatten.
Laten we r^nvel \.Iezen: ín 'iedez.e burgerlijlte revolutie heeft het proletaríaat in de voorste gelederen gevochlen.Het is nog nooit iemand ingevallen om deswege die revoluties níet a.'l-s burgerlijke revo-Luties te.retJt.an,
of om degenen die deze lcarakteristj-eh hanteerd.en om het ruezenlijke proces
van de omr¿entel"ing begrijpelijlc te rnaicen 'lteleurstelling" ín de schoenen
te sehuiven.
De lessen va-vr cle Rr:ssische revolutie, zegr- de I.l¡..S., zijn met bloed
geschreven" Ja"ei:. dat zijn de lesser, van alle revoluti.es. En in alle revoluties rvas heÈ arbeidersbl.oecl dat r.¡erd vergoten, r,¡a¡rt in alle revoLuties we bedoelerr in all-e revoluties der mr:derne geschiedenis - hebben de arbeiders de kastanjes uit het vuur gehaaid en zi-ju zí3, n¿daË zii eersL als
stoottroep der revolutie ï/aren opgetred.en, vervoLgens rrieÈ bèbloede hoppen

-4het julc gebracht van die klasse, ivier maaLschappelijke heerschappij door de omrventel-ing werd gegrondvest. In het il'.usland van l9l7 en
de daarop volgende jaren is het níet anriers gegaan.
l'laar ín P.usl.and hebben de arbeiders "sorvjets* gevormd, de raden, die
wat. hun organisatíevorm betreft toch zelcer als cypische orgânen van de ar-'
beidersklasse noeten r¡orden verstaan? Ðat is onbewtístbaar" t'laar zijn die
arbeidersraden, door het blote f.eít da'b zij ontstonden ook de organen die
voor de ontrvilclceLíng der Russische revolutie kenmerhend zijn ger,reest? I{et
tegendeel is rvaar" De arbeidersraden zijn henmerlcencl voor de víjze $raarop
een in bewegíng komende arbeiders;klasse h'aâr macht poogt te organiseren"
þIaar wat de Russische revolutie kenmerkt is dit, daL die arbeidersradenpraktisch meËeen al krachteLoos werrlen gemaakt, en Lrel zo grondig lcrachteloos, dat zíj in feite opiriel-cten het karakter van arbeidersraden te behouderr. I{at bleef r¡¿is slechts de na.am, Dat gebertirde niet aan iret einde en
zeLf.s niet rniddenin de overgangsperiocÌe2 nee, het gebeurde terstond. De
aanzet tot een onÈli.rachting der sor.rjeËs wgrd al in r:le laatste maanden van
het jaar l9l7 gemaakt, vroeg in l9lB, op de grerrs van wínter en voorjaar
was hun Lot bezegeld, zoals ir de Franse februarirevolutic'r van lB4B oolc al
iléél spoedig het l-ot van de proletarische "ateliers'' beze¿eld ¡,¡erd"
En door r.¡ie of door wat v¡erd het lot van de Russische- raden bezege1-d?
Door de bolsjervilci en Ìrun pårtij" Bn v¡ie sloeg de staking van de Russische
arbeiders i.-.r februari l92l , wie de opstand in Kroonstad van maart l92l rttet
geweld van hTapenen neer? Juist r1e bolsjewístische partij. En t+ie deze feiten naur'rkeuríg in het oog houdr, dievraagt zich met verrqondering af, vüaË
voor de I.I(.S. de reden mag zíjn om ðeze partij, de partij van de artreídersklasse te noemen" Inlant die term schrijft de I.K.S " zonder eanhalings\rreer onder

telcens.

Het valt niet tegen te spreken: er kunnen uit de Russische revoluËie
vele en belangrijke lessen worden getroklcen" Vooropgestelcl dan dat men bereid is de dingen bij hun naam te noenen en niet bereicl is zici'r over te geven aa¡ r'rensdromen en illusies" trrlant daL ís, v¡at de I.K"S" doet, terwijl
zij daarbij tegelijkerti.jd degenen die géën r+ensdromerr wiL1en koesteren
een ttteleurstellingu' toeschrijft rüaarvan geen sprake is. Is het rrteleursËeL1íng" r^ranneer i.farx in lB4B scl-rrijft, dat de verrvoede strijd Ëussen de
Parijse arbeiderc en Cavaignac de lclassent,egenscel"lingen der burgerlíjlce
maatscìrappij heeft blootgelegd? Zo niet, r,.laarom noemü de I.K.S. het dan
uâL teleurstelling i.ndien wij konstaLerene rlat het optrecien der bolsjer¿isr
tische partij tegen Je sowjet,s, tegen de arbeiders van Petrograd en tegen
de solvjet van KroonsËad de lclassentegensËei1íngen van het bolsjewistische
iì.usland biootlegt ?
Of meent de I.i(.S. sorris in volle eril.sf, dat er van klassentegensteL1íngen toen geen snralte rnras en daL die pas later zijn ontstaan, toen de
Russische revolutie zogenaamd "ontaarde"? Als daË zo is, dan lr.omt het er
op neer, dat de I"K.S. de klasseniegenstellingen Í-n het huidige Rusland
verklaart uit het arbeidersvijandige optr*eden der bolsjewí-i:i, inplaats van
hun arbeí-dersvijandíg opËreden Ëe verklaren uit de klassentegenstellingen.
De I.K.S. schrijfr in het stenciltje <lat de aanleiding heeft gevormd
voor deze beschouiringen, dat Lenin uit de Parijse Commune van l87l lessen
heeft getrokken voor cle prol-eÈarische revolutie" r¡lij anrr¡oorden: zo lijkt
het. Zo lijkt heÈ lianneer men zijn geschriftttStaat en revoluËie" orrnaur,r:keurig leeslrof liever gezegd: leest met de r^rensvoorstelling in zijn ìroofd
dat Lenin een exponerlt vari de rrroleËarische omrventeling zou zíjn" llaar Le-

-5ninrdie zielnzel.,f. op goede gronden een jalrobijn noemde - en die door Sinowjef niet zonder goede grond met, eer: figuur a1s lîarat werd vergelelcen - is
ín "Staat en revoLuËie" niet écht afgerveken van het standpunt dat hij im*
mer huldigde, te !¡eten het standpurl dat de partij de revolutie moest maken. Hij zag in de sowjets geen oiganen van de proletarísche macht, geen
organen díe de produktiemiddelen zouden moeten beheren. ltij beschouwde ze
als strijdorganisaties die bepaalde doeleinden moesten verurezenl-ijlcen, en
wel doeleinden, die door de partíj vercien vírstgesteld en geformuleerd.
Volgens Lenin \^raren de arbeiders zonder de partij Ëot niets in staat.
DaE is het abc var zijn politieke wijsheid \¡arr het monenË af, dac hij in
van een "voorhoede" trachËÈe aan
zijn geschrift "l'lat te doen?" de noociza¿k
te tonen, omdat de arbeiders slechts t'een vakbewegingsbewustzijn" konden
ont¡,¡ilckeLen en het "revolutionaire bewustzijn" hen "van buiten aftt (door

niet-arbeiders) moest worden bijgebrach:.
Als men nu, zoals de I.K.S., van de lessen der Russische revol-utie
spreken wiL, dan moet r¿orden vastgesteld, dat de belangrijkste lee die zij
ons geleerd heeft deze is, clat deze. "voorhoedett-theorie van Lenín op geen
enkeL punt bLeek te kloppen. .,e parliJ, die volgeirs deze theorie de "voorhoede" zou hebben moeÈen zijn, bleek in werkeLijkheid, toen de omr¿enLeJ.ing
eenmaaL een feit was, in de u'achËerhoedett te marcheren en achter de gebeurtenissen aan te lopen. Niet de leuzen der partij bepaalCen het handelen
van de massae maâr de partíj r\7as voort-durend genoodzaakt haar Leuzen aan
het handelen van de massa aan Ëe passen en zíj moest ontr,¡ilckelíngen gedogên, die met de parcij-opvattingen in strijd waren, r^rerd gekonfronteerd
met tendensen ,lie haar verontrustten en die zij voortdurend zocht te keren"
Leidde de bolsjewistische partij de ma-atschappelijke ontwikkel-ing in RusLand of rr¡as het zo" dat zij door de maatschappelijke ontrvikkeling werd geleid? Lenin konstateerde dat het laatsËe het geval ü/as en sprak van een
geheimzinnig t''ieËs", dat "cie wagen" ergens anders heen stuurde dan de bolsjerviki hem r.rilden hebben,
i.i.aat r¡raren de tendensen \,raarvan rvij hier sprelcen en die voor de partij van Lenin veroltt.rustend waren, Can geen proletari.sche tendensen? Dat
hraren ze inclerdaad. ilaar de aanwezigheid daarvan vormt alweer geen enkeLe
reden om de Russische revolutíe als een proletarische omr¿enteling te verstaan. Proletarische Ëendensen tre.Len er in iedere burgerl-ijke revoLutie
tevoorsehijn. Men denke, vool: waÈ de klassielce Franse omwenteling betreft
maar aan het streven van Babeuf. Dergelijke tendensen doen zich voor, omdat een omwentei-ing inderdaad gêén mechanisch proces is - zoals de I"R.S.
terecht konstateert '* maar door mensen wordt gemaakt, gelijk alle geschiedenis. Alaat al r¡ordt de geschiedenis en al worden revoluties door mênsèn
gemaakt, dat beLekent allerminst rlat zij maar raak irandelen lcunnen" Hun
handelen roordt bepaald door de verhoudingen die zij bij hun optreden nu
eenmaal aantreffen" ook 'ntaar zLJ iuisr bezig zíjn die verhoudingen om te
r¿entelen en te veranderen, r,rordt de aard van clie veranderingen niet bepaald rloor de ideeän die zij ín hun hoof¿l hebben, maar door het geheel der
maatschappelijlre betrekkingen, hun maatscirappelijke t¡etrelcicingen, die bij
wat nauwkeuriger toezíen nÍet zonde:: invloed bLijken te zijn op hun opvattingen en ídeeän, díe zij níet uit het niets hebben gehaald, maar - ook
wanneer zij aich daarvan niet bersust zijn -' uit de sociale verkelijkheid.
Þîaar, zo zaL de I.K"S" mísschj-en vragen, hraren dan de proLeÈarische
tendensen die zich in de Russische ::evolutie - en in andere burgerLijke revolutiese voegen wij er aari toe - voordeden, dan niet het produkt van een
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proLetarische uer'keLiikheöd? Uite.r:aarrl" Ideeän zijn a1-rijd het produkt van
een bepaaLde t¡erkelijlcheido al valt het soms moeilijk die achter de ideeän
Ëe onÈdelcken. .trtlaar het c¡rn gaat is echter dit, Cat de proletarísche werkelijkheid waaruiÈ
in Rusland proletarísehe opvattingen voortsproten - zoals
bíjvoorbeeLd cte opvattingen van d,-¡ "ArbeidLr.oppoõitie" of äi* .r*n Kroonstad - niet d e Russische rveritelijhheícl vormde maar slechts een heel gerÍ,ng deel ervãil Dat feit is door iret spektahulaire van clie proletarische
tendensen versluierd, maflr een versluierde r^¡aarheid blijft tí"tt"*ir, ,rog
altijd rdaar. I'Ien lr"on in het Rusland van l9l7 wel een besãheiden begin vaã
kapitaListische verhoudingen konstaterenrdat wil zegger- van die verhoudin*,
gen die eie basis vorm.en van de het- lcapitalismc ker]ãerkenrie kl.assentegenstel,lingen, de Russische maatschappij als zodanig werd er in haar aLgeircenhedd níet door geharakÈeriseerd. -n*ár ligt de rã-.1*n, dat de proletarische
ten'lensen zích niet konden doorzetten en rverden verstiki:" )Jiet automatisch
natuurlijk. i$iet op grond van het een of anclere mechanische proces, maar
door een lclassenstTij¿, zo goer-', als het gevecht tussen d.e troepen van Ca_
vaignac en de Parijsà arbeidðr"
i.;lassãngevecht vas.
",¡r
De uitkomst van <lat klassengevechL,
dai door cle a::beiders i.zerd verl-oren, betelcent niet dat de revolutie rontaarde", zoals ci.e I.l(.S. ìreË formu*
leert. Niet met een "ontaarding'' ireeft uten hier te doen, maar met trct ei*
genliike proces van de revolutie zelrf." dat zich - wíj hÁrhalen het - niet
mechanisch, rnaar door zuLke gevechten heen volirelct..
Indien de revolutie, zowe! de I{ussiscl-re als de revolutie in het algemeen een mechanisch proces zou eíjn, dán juist zouden zich in een omr^renteling die de overgang betekenÈ van de feodále naar de kapitalistische maatschappi'j, niet zulke proletarische tendentíes voordoer¡.. Dan zou aLles preeies volgens het boekje en volgens het een of a.ndere starre schema
ken. Zó hadden-de mensjewielcen hel zícin voorgesteld en eigeni.ijlc, ""r'tiur.zij het
op een andere wijze, ook Lenin" 'tfaar z6 gaat het nu eenmaai niet.
Overigens T^7as er' bij veel overeenltomst, iussen bolsjewilci en
wiki natuurliji'- een levensgïoot verschil. irlelke voorstellingen de mensjeboLsJewiki ook in hun irr:ofd mocliien hebben, in r\rezen r¡raren hun oiganisatie-ãpvattingen eil \¡las ook hun jalcobijnse filosofie veel méér.rr, ã" rrrerkelijLe
behoeften <ler burgerlijlce Iìussische revolutie aangepast" htanË die nusäische revolutíe kon, gezien cie bijzondere historisõhä verhourfingen díe in
Rusland heersten,, niet anders zijn dan een burgerlijke revolutiel dí" ,o"der en zelfs tegen de oude bourgeoisie in *o"ãt worden voltrokken. Leniir
werd nooit moe daarop te vrijzen. Hij had rçat clar betreft gelijk en aan clít
feit is ook de bijzondere rol te danken die cloor cle Russísche arbeiderslclasse in deze revolutie werd gespeeld.
zíirdíe onvoldoende stil staan bij wat dat beLekent -, een bur-Alleen
gerlijke
revolutíe z1nder en tegen de bourgeoisie - lcomen ertoe de rol van
het Russische proletariaat verkeerd te beoõrdelen en houd.en dan vervolgens
hun wensvoorstelling voor cle r,¡erhelijlii:.eicl inpiaats van zich aan d.e l.ranqi
van de werkelijkheid voor clergelíjhe il-lusíes r-e vrijr.¡aren.
D¿t het j.<enmerkenrle van de proletarische revolutie dit, zou zijn (in
tegenstellirr-g LoË ruat de burgerlijke revolutÍc ke-i:merlct) clat het ptãLet"riaat op niets anders steunt ''<lan op zijn ber,rustzíjn rt*i3n eenheid', , gelijk de r.K"s. bei¡eert, is een ge,làcntã aie voorr;pruit uLt een vollcomen
misvatting van cle verhoudiag tussen handelen en bewus tzLrn" Iiet bewustzijn,
van wellte klasse dan ookris niet iets dat aan de revolutie of aan de klaiser¡ors¡:eling vooraf gaat" Voor zovet er van "bewustzÍjn" spralce is lcomt
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en d o o r de strijd t,ot stand. Het gaat er niet aan vooraf.
En ook de eenheid r¿ordË eerst i n <le strijd verwezenlijkt. Het ís al
evenzeer een misvattíng, dat men op zoiets als het bewustzijrì zou kunnen
steunen, I,{aarop r^rordË gesteund, dat zi-jn de verhoudingen, dat is, voor wat
het proletariaat betrefto cle proletarische. situatie. 0p die situatie r¿ordL
door het proleËariaat zouel in de proletarisehe als in de burgerlijke revolutie gesLeund. Alleen: in de burgerlijke revolutie zijn de verhoudingen
en is de proletarische situatie onvoldoende ontrvikkeld om Ëot een protr-etarische zege te kunnen leiden"
Daar is niets teleurstellends aen. Het is oolt niet teleurstellend dat
meL de hamer van een líinmennan het ltapitalistisch bouwwerlr niet kapot lcan
v¡orden geslagen. Want daÈ bour.¡werk zaL bezwíjken onder de mokerslagen van
vele duizenderr en miLjoenen, bíj wier gebundelcle kracht. vergeleken de simpele timmermanshamer een pover rverhtuig zal schijnen" Inlat r,¡é1 teleurstellend is: het feit dat rrr nog altijd .iiederr zíjn díe vol overluiging de hamer van <le tímmerman als de proletarische moker: blijven afschilderen" Ofschoon: de Ëeleurstell-ing daaromtrent verdwijnt \4ranneer men er zích relcenschap van geeft hoe zij Eot een dergelijlce dwaasheíd zijn gekomen.Zij hebben waargenomen dat de timmerman in staat is een pijnLijke doorn in het kapitalistische vlees te jagen; het effekt van de rookerslagen kunnen zij
zich in het geheel niet voorstell-en. TdaÈ er bij hen aan schort is dít, dat
hun het wez,keLdjk karakter van de proLetarí-sche revolrrLie verborgen ís gebLeven"

DE RECHTER,
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In juni van dit jaar voelde de heer Arthur Scargill uit Yorlcshire,bezoldigd bestuu.rder vari de Britse mijnwerkersvalcbond N.U.U. (Ilational Ilníon
of 'rl öneuonkers) zicl¡ aa.n zijn beroep verplicht om gehoor te geven aan een
oproep van <le BriËse vairbeweging. IIet gold een oproep om te demonstreren
bij de fabriek van het fotobedrijf Grunwíclc in de Londense voorstad l{illesden. lIeË personeeL van die kleine onderneming, althans een deel daarvan,
\^ras zotn tien maanden tevoren in staking gegaaïI. en werd gest-eund door een
- overigens niet bijzonder militante - vakbond, die de fabrieksdírektie
weígerrle te erkennen en r,raartnee zij niet \^renste te onderhandele.n. Daarmee
r'¡as de stalcing bij Grunrvick voor de Britse vakbevieging, die looneisen van
arbeiders regelmatig aarL haar laars pleegL te lapgen) een príncipiäLe zaaLc
ger'rorden I )
Voor onze heer Seargill werd het tochtje iraar Londen allerririnst een
snoepreísje. l{et had voor hem gevolgen die hij allerminsË had lcunnen voorzíen. Voor de fabrielcsin.gang gíng het nogal rumoerig toe. Br waren, ü/at
I

) ilen zie het artikeL: t'De Grunr.ríck-shotr" in ttDaad en Gedachte't
van november j"1.

-Bmen ín de taal van de vakbewegingrropstootjes" pleegt te noemen en de Londense politie t,rad daartegen op op de wij ze zoaLs men van de politíe kon
verwachten. In/ie niet onniddellijk gevolg gaf aan haar bevelen beLanclde of
ín het ziekenhuis of in cle arrestanferuùagen. Het laatsËe nu overkvam de
brave heer Scargill" Hij rverd naar een politíebr-rreau gebrachr, alruaar hem

een proces-verbaal werd uiLgereilct" Over nieË aL te lange tijd zou hij
zich voor de rechter mceten veranË!'/oorden wegens "vq:rzet tegen de openbare

machttt.

0p een de.rgetijlc vergrijp staat gevan¡lenisstraf en de heer Scargill
vond dat níet zorrr aanlokkeLijk vooruitzicht" ûf hij in paniek raakte clan
wel van mening was, dat een bezoldigd vakboncis;lestuurder niet achter slot
en grendel thuishoort, vermeldt de hístorie niet. ilaar een feit is het,
dat iiij tot een nogal opzíenbarende stap besloot. Hij dook ondere om \,üeer
boven r,/aLer te verschijnen in de bolsjel¡islische Duitse Demokratische lìepubliek en daar pclítiek asiel te vrägen" lladden de taferelen die zich tot
op dat moment rond het Grunwiekbeelrijf afspeelden het karalcter gehad van
een komedie, met hel optreden van de heer Scargill kregen ze het karakter
van een klucht. Dat r,/as te meer het geval toen r-le held van dit verhaal na
zeer korte tijd Oost-DuiËsland ver.l.iet om naar Engel-and terug te keren. 0f
hij, Lid van de Brítse C.P", zich ín het door zijn Oosi-Duitse geestverr^ranten geregeerrie gebied toch niet z6 erg velig voel<le als híj zich wel-licht had voorgesteld, of riiet, z6 op zijn ger-,rak, is onbekend gebleven. In
ieder geval, op 28 september verscheen hi¡ voor een Britse rechter on zich
te veranLwoorden voor hetgeen hem ten laste r'ras ge1-egd.
Aan de bepruikte magistraac in toga legde hij uit, dat hij onscliuldig
r^ras aan daÈgene .tnTat men hem verweet" Híj was nieË naa.r voren gestapË Ëoen
de politíe aan de menígre gelastte, achteruit te gaan. Hij vas door de een
of ancler juíst op daC noment plotselitg in de rug geduwd. Iemand, voegde
hij er aan toe, r,oaarvan hij zeker wisto dat die nieÈ toL de l-eden van zijn
bond behoorde.
Na deze verklaring var) de verdachte ¡n¡as het woord aan diens advokaat,
een zekere mr" John t'farriage. Deze hield een pleirlooi dat even kort als
krachtig rvas en dat cioor heË LonCense dagblacl "Evening Standard" var- 29
september 1977 bíjna letterlijic werd geciteerrl.
"l4eneer de rechter", zeí de verdedíger, "we hebiren hie.r niet Èe doen
met een van díe poLítíeke ¡;eängageerde en ongerJisciplineerde amateuristische jongelui, die er op uit zijn orn de rvet Ëe overtreden. llijn cliilnt is
vakbondsbestuurder van beroep" Er zijn mensen, die het er op aanleggen om
gearresÈeerd t,e rvorden en die dan vali de gelegenheid dat ze in de verdach'tenbank staan gebruik malien om propagandatoespraken te houden. De heer
Seargill behoort daar niet toe. 'LoaLs ilc a1 zei, híj is valsbondsbestuurder
en een valcbondsbestuurder oe.fenË zijn beroep uit meL respect voor en binnen het raam van de weL.t'
Ðe rechter bleek een magistîaat, voor wie heË r\Tezen van de vakbeweging géén geheimen had en die derhalve loor het pleÍ.dooi van de advokaat
meteen ten volle overtuigd r,ras, De beh.andei-ing van cle zaalc-Scargíll duurCe volgens de reehtbanlrverslaggever van de "Evening SËandard'' nieÈ langer
dan twee minuten" Ðe keurig nette vakbondsbestuurder r.rerd van de tenlastelegging vríjgesprolien en kon naar huis"
Anders verging het vijf andere verdachten, die na hem voor dezelfde
rechter verschenen omdat zíj op de bewuste juni-dag in de strateri rond het
Grunwickl:edrijf zídn eveneens niet gestoord zouden hebben aan de aanvrijzin-

-9gen van de politie. ZíJ zagen zich tot gevangenisstraff,en veroordeeld"
Maar ja, wat wilt u lezer? Dát waren dan ook geen bezoldigde vakbondsbestuurders" Het rüaren doodgervone arbeiders"

T'IAARTE}i

SCHAKEL

OVEB- ZVTD*AFRIKA

Het daglrlad "Gooi en Eemlanderîr v¿in 28 oktober j"1' publ-iceerde een
intervierrr met ci.e antí*revolutionaír (tirans ook CDA*nan) lfaarten Schalcel,
die irmet droefheidt' lcennis had genomen van de laatste maatregelen van het
blanke rninderheídsbewind in Zuid-Afrilca" Schakel- vindË, rlaL er op het conÈinent Afrika a1 te veeL bloecl r.¡ordt vergoËen en et: al te veel roensen ín de
gevangerris zitten" Dat in Zuici-Á,frilca het bloed van de zwatt:en wordË vergoten en dat zij lnet zíjn, die in de gevanga;rissen zitteno dat verÈelt de
heer Schakel er niet bij. Ook van hem geen !üoord van protest tegen de vele
"zelfmoordentt van zvrarten in cle ZuLdaf:íkaanse gevangenissen" Ëen van c1e
laatste slachtoffers \^ras Steve Biho, van rvie eerst r¡erd verltlaard dat hij
aan de gevolgen van een hongerstakíng was overleden' LaËer bleek dat hij
aan hersenleËsel was bezweken, hersenletsel, dat zo ernstig I^Ias dat de pathologen het er niec over eens konden worden hoevelel slagen met eerr ha8d
Ðoonneyp híj op zíjn hoofd had gehad.. Als een beest heeft men hem nog naakÈ
onder een deker. over een afstanil va* tuaaLfuondez'd kiLometer in een Land'
T,ouer naar Pretoria vervoerd, ah+aar zijn eincle kwam. In de heLe wereld
zijn protesten opgegaan tegen deze brute behandeLing eil tegen deze moorrl
op een weetLoze" l'{aar de heer Schalcel doet er het zwi j gen toe. Verwondervooral in orfi3t is dat niet rranneer men bedenlrt dat er híer in Nederlandrtstam)eïuanterl
thãdox-chrísteLijke l.,ringen veel sympatirie besËaat voor de
blanire Zuídafrikanen" Getuí.ge zijn uitspralcen maalct de heer Schakel daarop
geen uítzondering.
Het is dan óök niet verwonderlijk, clat híj niet gelooft "o o o in een
radicale overdrachl- van de nachË aan de meerderheid, á6n man één stemt',tt
\,rant "onze \^res'lerse recepten passen niet op heÈ Afrilcaanse volksl-ichaam"
Hiermee spreekt Schatrrel- duiclelíj1t uit dat hij de overheersíng van een zeer
groLe zwarte meerderheid door een lcleine blanke minderheid niet alleen aksepteert, maar oolc juist achË" Deze man, die altijd - tereeht overigens de diktatuur in lìusland en andere Oostbloic-sLaten veroordeelt, aeht iret
dus juist, clat de grote zwarte meerderheid leeft onder de diktatuur van de
bLanke rninc{erheidsiegering. Nu is Schahel ook een oud-verzetsman" Gezien
zijn uitspralcen kunnen rve zonder meer aannemene dat zijn verzet tegen de
Duitse overheersing hem m.eer is ingegeven door nationalistische gevoeLens,
dan door een aficeer van de ciihtatuur in he'L algemeen" De heer Schakel is
blijkbaar alleen maar tegen diktaturer.r, die hem onr¡elgevallíg zíjn.
Schakel zegt ook: "Een hoofdpunt ín de dramatíek is nog dat de vier miljoen blanke Zuidafrikanen niet, zoals de Fransen in Algeríjeo weg ltunnen
g^^n. Itet zijn lnensen rvier vaderlanC Zuid-Afrika is..." Het sclìijnt niet
li3 tr.m op Èe Lcomen, dat het toch eigenlijlt veel meer het vaderland va;l de
zwa16te bevolking is. ZiJ immers r¿oonden er al t"{'e¡rtallen eeu\rene voor Jan
van Riebeeclc in 1652 voet aan wal zette op Zuidafrikaanse bodem" Bn voorts
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zouden we Schakel r,¡iLLen vriagen
Ríet,eeck en zijn nazaten êl.tijd

of het rI ode uelgeuaLlíT" is, dat Jan van
heI recirt van" de sterkste hebberr toegepast.

I'fatuurlijk kun je niet over Zuid-Afri.ka praten zonder ooli Angola en
te haLen, de gebieden waarheen Schakel reisde toen deze nog
onder de Portugese lcoLoniale overheersing zucirtten. I{ij is ervan overtuígd, dat er sinas '¡ie onafirankeliikheid van <lie gebietien daar r¡óér leecl
heersE orrder de bevolking dan daarvoor" "En in Angola't,zegt Schakel, ttheb'ben alleen de mensen vån cle ÞÍPLA politielre rechlen. Bn in i'Íozambiclue zít*"
ten de kampen volle:: dan vroeger onder d.r:. PortugezeÐ.."
De Portugese koloniale overheersing was dur eiger.:Lijit nog zo slecht
niet.i'Iaar aan overËuigí-ngen van de heer Schatrcel hebben we wei-nig. i'Iij zíjn
meer gebaaË meL feitene ilÌa.nr die ontiroudÈ hij ons. üiani hoe r+ê6t hij n dat
er in Angola en iviozambiqr-re thans móér menselijlte lee-d orrder de bevolking is
dan oncier de Portugezen? LIij ie er na her onafhankelijk worden van die gebieden toch nieË meer ger.reest? Of ís de r¡eas hier soins de vader der gedachte? l1í¡;schien - tret is haast- ní¡:t aan te nenien voor ."rie r¡eet hoe het
onder de Poriugezen r^râs - i¡eeft Sch¿-l;':l wel gelijk. I'l¿ar moeËen \.re dat zo
maarvan hem aannemen? ticeft hi.j deri dair niet met bewijzen te staven? LcsI'fozanrbique aan

se kreten van Schakei maken echter gecn enkele indrtih op ons.
1,fatuurlijk, Scl-ralcel is met toestemmíng van de Fortugezen in Angola en
I'lozambique ger^/eest.. l'îaar denkt iiij ru echt, dat tle Portugezen hem Ëoen de
menselijlce ellende van cie zlrayLe bevol-'ling hebl¡en laten zien? i'.logal naief
om dat te denken. Bezoekers van nazi*iluitsland kregen oo1." all-een iïaar te
zien rnrat diensÈig !üas ter meerdere glorie van het Derde Rijlc" Van de coneentrai:iekampen en de gaskamers rrerden ze verte gehouden,
En hoe hebben we het nu? Vindc ,$chal.<el het nu ineens fout, dat er in
Angola geen demokratie is en dat alleen de mensen van de I''ÍPLA er politieke
rec.hten hebi:¡en?Passei'r onze t'west.erse recepËenrt nu ineens wãl op het t'Afri..
kaanse vol-kslichaan"? i.iaar er is rn6ér: Sciralcel vergeet er bij te vertellen
dat de mensen van de Ul'iITA en de I'Li,iA - de tr,ree andere voormalige vrijheídsbewegingen - zích zelf buiten <ie níeu'..¡e Arrgolese sf,aat i:ebben gesleld
door nog sËeeds strijd te leveren Eegen die staat, een strijd, die veelal
iveer oplaait in het zuiden van Angola en rvaarl¡ij zLj dan vaak steun krijgen van Zuidafrilcaanse troepen.
En hoe w6ét Schakel dat de lcampen in liozarn-ìrique voller zi.jn dan onder
de Portugezen? L,'leer die suggestie, dat de Portugese overireersing nog níet
zo slecht r.ras. llaar Schairel vraagt: zídn niet af rnrât voor mensen er in die
kampen zit,ten. I'lij achten het zêêr waarschijnlijlc, dat het vluchtelíngen
uit het buurland lthociesiä zijn, rraar ooh al zotn fíjn onderCruTrl"ingslegiem
heerst.
Al- meÈ a1 mag Schakel natuurlíjlr võór de overheersing van de groÈe
zrüarte meerderheid door een kleine blanlce mir-rderheid zijn" I,lij zullen ¡vel
de laatsLen zijn om hem.lat rec.hË te ivillen bewtisten, evenmin als wij ons
hel recht laterr ontnemen er È6gen te zijn. TenslotÈe eal het aan de gang
zijnde proces ín Zuid-Af rilca zích 1os van Scirakel en van ons voLtreLilcen.
l'Iaar Sehakel moet, dan rvel open kaart spelen en er ruite::1-ijlc voor uiËkomerr
dat frij aan dle kant van cle apa.rtheids.r,rensen st.aat" ;iet is onoprecitt oni..iet
blanke mínderheiclsbewind juisr te achtc-¡re üraar de noodnendöge ui.twasse;r
daarvan af te l<euren. l.fet tCroclfenist', dat røel"
In Zriid-z\frik; trran volgens ons de apartnej-d err het racísme niet verdwijnen zonder slat õök het blanhe minderhcicisbe.rwincl verdirijnt. De maaËregelen van de regering*Vorster zÍ,jn dan ook noodzalcelijke maatregelen om
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met alle nrogeli.jke middelen te proberen het blanke minderheidsbewind re
handhaven. Iln als de heer Schalcel zorn blank mínderheidsregíem goedkeurt en
juist acht, dan nroet hij ook de noodzalcelijice maatregelen ter verclediging
van dat ber¿ind zonder meer aksepteren. En juist dãt cioeË hij niet. Zegt
híj althans niet te doen. Daarom is zijn hele betoog hypocriet, kronkelachtig en onoprecht"
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Sedert begin november j.1. zijn de arbeiders van de Philips-vestigingen in Athene in een fe1le strijd gewílckeld met de direktie" Zij eisen een
loonsverhoging van l5 tot 40 procenÈ; aanpassing van de gezinstoeslagen die ín Griekenland gedeelÈelíjk door 't bedríjf worden betaald - ; een beÈere regeling van de werktijden; toeslagen voor gevaarlijk r,rerk; betaling
van de premies voor de soeiale verzekering door het bedrijf; verlagíng van
het arbeidstempo, alsmede een produktiviLeitstoeslag.
Geruime tijd geleden reeds zíjn deze eisen ter kennis van de direktíe
gebracht" Dat gebeurde door een dr:legatie díe r,¿as samengest.eld uit produktier¿erkers, verLegenwoordigers van het lcantoorpersoneel en enkele chefs.
Philips he-eft vier vestigingen in Athene. In de Àtheense voorstad Kalíthea st.aat een fabriek waar televisietoestellen en apparatuur voor de
telecorrnunicatie worden gefabriceerd" In de voorstaci Tavros bevindt zich
een gloeilampenfabriek. In cie voorstad Kokinia, nabij de haven Pireus zijn
de magazijnen gevestigd en tenslotte is er een kantoorgebouw ín het cenËrum van de Grieitse hoofdscad. In o:otaal- werken hier, met inbegrip van
het kantoorpersoneel, achthonderd personen. In elk van de vesËigingen fabrieken, magazijn, hoofdhanÈoor - funktioneert een bedrijfscomité. De
delegatie die ¿te eisen ter hennis van de direktie heeft gebracht werd samengesteld uit leden van deze comité's. Sinds dat gebeurde heeft de direktie de zaak ap rle lange baan geschoven" Daarop heeft de deLegatie namens
heË personeel te lcennen gegevene dat de eisen in elk í¿eval per I januari
1978 dienden te v¿orden ingewilligd.
Om de direl,ltie er van te ':loordringen dat heË rle arbeiders volle ernst
v¡as is er in de eerste dagen van november een stalcing varr 4B uur uitgeroepen. Itaarc¡ heeft de direhtie gi:reageerd net de verzekering, dat zíj
de verlangens van het perscneel serieus in overrreging zau nemene op voorwaarde dat iret werk terstond zou worden herva't.
De fabrielcscomoté1s hebben zich daartoe wel bereid getoond. maar zij
irebben anderzijds gemeend, dat er op de direktie een permanente druk diende te rvorclen uitgeoefend.Daarom is er van dat tijdstip af sprake van werlconderbrekingen" Dagel.ijlcs ligt de arbeid gedurende vier uur stil,
De direktie antwoordt hierop de lOe november met een volledige uitsluiting van heel het personeel van de fabriek te i(alithea. Van hun kant
roepen de arbeiders daarop bij all.e vier de Pirilips-vestigingen een stalcing uit. In de tr,¡ee fabrieken en in het rnagazijn vrordt aan di.e stakingsoproep volledig gevolg gegeven. Van- het kantoorpersoneel legt de helft de
arbeid neer.

12Cmtrent dit konflikt zijn i,ii.j geinformeerd door rniddel van een brief
die ons maandagmorgen 28 november bereikte eri die op 23 november werd geschreven en vervolgens per expresse aan ons adres ¡,rerd verzonden" Op de
bewuste datum - 23 november dus - duurde rle strijd nog onverminderd voorL"
De schrijver van de brief deelde orls mee, dat de Philips-arbeiders in
Athene vastbesloten ü/aren net zo lang Ee sLaken Ëotdat de direktie zich bere.id zou tonen aan hun verlangens tegemoet te komen. "
Inmiddels rvas de siÈuaLie op 23 november aldus - zo blLjkt uit de
brief - dat de clirektie akkoord ging met een loonsveriroging van I 3 proeeaË
plus een produlcËiviteitstoeslag variärend van 4 tot 7 procent voor alle
lonen lager dan 20.000 drachmen (f 1200) " ítat er met de overige lonen zou
geschíeden deelde de direktie niet niee" De overige eísen rvees zij af. ,ùe
arbeiders hebben beslot.en hun aktie vcort f-e zetten.
Alle Philips-vestigingen irr Athene zijn assemblagebedrijven. De voor
de montage benocligde onderrlelen ruorde''r hoofdzakelijk uit l.lederland aangevoerd en op kleine schaal ook uit Duir-slanrlo l;elgii!o Italíä en Oostenrijlc.
De Phílips-bedríjven in Griekenland. richten zich uitsluitencl op de Griekse
markt. Gezien b"et aancieel dat }ilederland heeft trij de toelevering van onder'deLen stellen de sËakers in Athene pogingen in het werlr om kontakt te krijgen met Nederlandse Philips-arbeiders.

De strijd van de Griekse Philips-arbeiciers wordt geheel zelfstandig
door hen gevoerd" In een van de stakers-vergaderingen werd de vraag besproken in hoeverre het zin kon hebben hun aktie meer krachÈ te verlenen
door middel van een berlrijfsbezetting. Overigens is de situatie zo, dat er
van de zich in het. magazijn 'bevin<lende produkten niets naar de Grielcse afnemers kan worden verzonden.
Volgens inlichtingen die afkomstig zijn van de stakers heersen er bij
Philips in Athene enorrne loonverschÍ-llen, vooral tussen gesehooLdÈn en ongeschoolden en Ëussen de arbeiders eri het lcanroorpersoneel" Twee vrourrelijke stakers hebben verklaa.rd, dat de onderkruipers op het kantoor in het
stadscentrum nieL in staat zÍjn om het rverk normaal voortgang te doen vínden, Zij verwachtten dat dientengevolge binnen zeer korte tijd ook de ad*
ministratieve ariraíd geheel zou lcomen stil te liggen.
Een van ie oorzailen van de staking is deze, dat ook in Griehenland de
kosten van hef levensonderhoucl voortdurend stijgen"
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Op I I oktober j .1. bevatte het Britse <iagblad "Evening Stan<iard" het
verslag van een rede die Sir l(eith Joseph, een der voornaamste politielce
en elconomische adviseurs van de Britse Conservatieve Fartij, had gehouden
op haar konferentíe ín Blackpool. In di.e rede kwam de heer Joseph onder
meer te spreken over de vakberveging, T.¡âarop liij een volstrekL andere kijk
bLeek te hebben dan zí-jn partijgenoot l{eath die in de dagen dat híj minister-president van Groot-Bri.ttanniô was, niet moe werd om de valtbonden als
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het grote gevaar voor het Brite kapitalisme te doodverven.
sir Keith zag het anders. "Ðe vakbeweging", zo betoogde hij, "is een
onderdeel van het lcapítalistische stelsel ¿r1 de vakbonden zijn ontstaan
als zodanig en zij vormen een noodzakelijk ieLs dat uit een produktielvijze:
die op het vri.je ondernemerschap is gebaseerd niet lcan worden weggedachl,"
Sir Kei¡h vertelde zijn gehoor: oolc dat heel wat valtbondevertegenr^/oor:
digers naulr samenrverken met de be<lrij f sdireþ-¡ies en dat heel wat onrlernemingen daarbij de produktivíteit van hurr bedrijf niet onaanzienl-ijk iradden
zien toenemen.
Ïn een afgelopen herfst verscirenen dokument van de Britse Conservatie*
ve partij' een tekst r,¡aarvoof dezel.Êde hee:: Joseph een belangríjk <leel gel-everd heeft, staat (volgens een \^reergave in cle o'Sunclay Timest'van 9 oktober j.1") te lezen, dat de Conservatieven de vakbeweging beschouwen als
eerr ínstiLuut, dat van de grootste betekenís rnoet ¡¿orden geacht, een instituut waarmee zij voortdurend r^¡illen samenr.rerlcen op een vertrou\densbasis.
t'ZoaLs in het verl"eden", vrordt
er aan toegevoegd. llaar d.aarmee kan natuur*
lijk niet het jongsLe verleden, d.e: tij<i van premier Heatir becloeld zíjn. Br
is, sinds hij het vel"d heeft geruimd, cluidelijk íets veranderd bíj dá Conservatieven. Zíi het:ben oog gekregen voor een realiteit, die <1e ãrbeíders
sinds lang ervaren hebben, maar die velen nog maar stee<ls niet ín heÊ gezicht durven t.e zien.
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In "l{et Parool" van 17 ncvember j.1. heeft de Parool--red.akteur Paul
van rt Veer, onder het opschrift "l'Ieg met Nijmegen" aandachc best,eed aan
een lcort geleden versehenen boek van de sociol-oog Bart Tromp, ïiiraarvan de
inhoud bestaat uit (thans dus gebundelrie) a::tiirelen die deze schrijver eerder in díverse bladen zoals onder meer "Vrij ltrederlandt'erl d.e ttHaagse Posl:ç'
heeft gepubliceerd.
Ilet opschrift "üIeg net l.iijmegen" heefË hierop berrekking, dat Bart
Tromp zich in al zijn pennevrucht-en nogaL scherp keert tegen wat door sommigen "neo-marxismett wordÈ genoemd en waarvan Paul van r t Veer konstateert
dat het aan de van oorsprong r.k. universiteit te l'lijmegen grote l:loei beleefde.
Van Ît Veer wijst er op, lraË Tromp oolr cloet, dat dit zogenaamde neomarxisme zictr in snel tempo tot maoisme heeft ontwi.lclreld" Híj vestígt er
ook de aandacht op, dat Tromp ''op even vermakel-ijke als vernietigende wijze afrekent" met recente neo-marxistische publíkaties, "waaronder die van
R.C. Kwant en Ger Harmsen in geborneerdheid en hreupele stijl wel de kroon
tt
spannen.

Het is niet om deze reden, daÈ wij aan tret ber¿uste stukje in "Het Paeen paar regels wil len wijden. Hoer¿el het starrdpunt dat door Tromp
wordt inge:ronen niet het onze is, luidt ons oordeel over de stroming waartoe hij zich lceert (en r,raartoe bijvoor:'oeeld oolc de bekenrle Belgische elconoom I'{andel moet r,¡orden gerekend) bepaald niet gunstiger dan heË zijne. Om
die reden hebben -,rij dus 1>epaald góén behoefte om degenen die zich "neo-

rool"

-14marxÍsten" noemen tegen TÞonp of tegen Van tt Veer in besche¡míng te nemen,
Het gaat ons om iets anders.
Aan het slot van zijn boekbespreking merlct Van Ìt Veer op, dat Tromp
aan lret arsenaal van de ín 1927 overleden Amerikaanse socioloog Thorstein
Veblen menige vondst ontl-eent, die. nog sÈeeds uiterst aktueel iã. "Zoa!s",
laat Van 1Ë Veer daarop volgen, "cle voor de welvaartsmaaLschappij zo belangrijke ontdekking dai: schaarst,e geen mat,eriäle zaak is dí-e dãor grotere
produktie.van goederen kan r¿orden opgeheven, mäar een z,eLal;íef gegávenu
(kursivering van ons - D. & G.)"
L)at het hier inderdaad om een z.eLatieJ' gegeven gaat, onclerschrijven
wíj volledíg. I'faar r¿ie zou menen dat Thorstãin vebLen dat heeft ontdelct
vergisÈ zich. IJat armoede en rijkdom,sciraarste en overvloe.:l , relaEíeve zaken zijn werd lang voor Veblen al door ancleren uiügesproken" In ons land
wist De Bosch l(emper het toen hij in 1860 zíjn '?Geschiedkundig onderzoek
naar de armoede" (1860) publiceerde l), in Frankrijh r¡as heË bekend aan
Moreau-Christophe toen hij zijn "Du problème de la mísëre" (lB5l) schreef
2), anderen betoogden het in dr: Ër"'eede helf t van de vorige eeuw al evenzeer.. Maar trTie het van alle schrijvers over het onderwerp het seherpste
geformuleerd heeft is KarJ- Marx. lnlie l"iarxr uíteenzettingen vergelijkÈ mec
bijvoorbeeld die vån een voor ttmarxi.sL" r¡ersleten auteur aLs Mandel- - iets
wat de redaktie van het Duitse tijdschrift "Scirwaxze ProtokolLe" een aantal jaren geleden op onnavolgbare wijze heeft gedaan - clie zal beseffeno
dat het zogenaamde neo-marxisme, anders dan de naam suggereet:E, meL Marx
niets heeft uit te staan" Vandaar dat wij het begrip zopas tussen aanhalingstekens hebben geplaatst.

l) A. de Boscil Kemper, "Geschiedkundig onderzoek naar de armoede
in ons vaderlandt', 2e clruk 1860, blz . 415,
2) i.Ioreau-Chr:istophe, ttDu p-roblðme de la misère" (ttOver heü vraagstuk van de elIende", 18.51, deel III , blrz" 571.
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SËeve Biko, de zwarte nationalist \raårvan sprake is in het stukje over l'iaarten Schakel op pagina 9 en l0 van dit nunmer is niet alleen naakt
onder een deken in een landrover vervoerd over een afstand van 1200 1ciLometere maar heeft ook minstens een rveelc aan handen en voeten geboeid naakt
in zijn cel gelegen" Vclgens de arts Ivor Lang is Biko overlãden aan hersenletsel en het uí.tvallen van de nierfunk.tie. Deze arts heeft aangedrongen
op opneming in een ziekenhuis, doch dit werd door <ie plaatsel-ijke politiechef geweigerd"
Dat irier van moord sprake is geweest is aan geen twijfel onderhe.vig.
Al was het al-leen maar vanì;üege de rveigering van medische irulp aan een zw¿Ìar
gewonde gevangene. Doch in tt fascistisctre Zuid-Afrika, met zijn naziprairtíjken tegenover de zv¡arte bevol-king, is all-es mogelijk. Ook ãe uitspraak
van de rechter-commissaris, t'dat niemancl vèrantwoordelijlc kan worden gesteld voor de doocl van Steve Bí_ko¡'"

