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BE R T O I BRE C H T EN Dtr
PROTETARI C HE TRIJD

WIJ STELLEN ONS zo voor, in d-e komend-e jaren en mogeli jk in d-e naaste toe-
komst 1n rrDaad en Ged.achtert nog weI eens over Bertolt Brecht te schrijven. Wat
hier ond.er volgt i-s geen afgerond.e stud-ie, noch het resultaat daarvan Het zt jn
sLechts enhele vLuchtig op het papier gewoïpen notitie s . Zii kun::en echter mi s-
schien nu reed.s, vooruitlopend. op i-ets, d-at wij, bij wat meer tijd-, een andere keer
hopen te schrijven, belangstelling wekken voor het ond-erwerp.

Heeft d.an, zal- d.e Lezer wellicht vïagen, de in 1B9B in Augsburg geboren, in
1956 in Oost-Berl-ijn overl-ed.en toneelrecensent, toneelschrijver en theater-regis-
seur Brecht iets met d.e zelf stand.ige strijd. van d.e arbeid.ers te maken e waaTaatr C.e

paginars van d.it maand.bl-ad- bovenal gewijd. z11n?

Meer weIlieht, a::twoord-en wij, d-an men genei-gd- zov ztjn te d.enken varr een ma.ïL

wiens bolsjewistische syrnpathieën algemeen bekend word-en verond-erstel-d. en d-ie in
d-e republiek van Walter Ulbricht een vrijwel onaantastbare positie heeft bekleed.
aLs d.e leid-er van hetzelfd.e rrTheater an Schiffbauerd.ammtr waar eens in ztjn jor:ge
jaren enkel-e ztjner bekend.ste stukken werd-en opgevoerd-.

Overigens d.ient men ons vooral niet mi-s te verstaan, h/anneer wÍj in één ad-em

over Bertolt Brecht en d-e revolutionaire strÍjd. van het proletariaat spreken, dan
niet, omd.at hij zÍjn bolsjewistische d.enkbeeld.en ten spÍjt - tóch op een of and-e-
re wijze bfj d.ie strijd.'reen ro1" zou hebben gespeeld-, maar enkel en alleen.omd-at
enkel-e vart z:-Jrr stukken , inetzlj door hun inhoud- , LtetztT d-oor hun lotgevallen s Zo
d.uid.elijk d-emonstreren hoe oneind.ig ver een zogenaamd- marxistisch intell-ectueel
aLs Brecht juist we1 heeft afgestaan van alles wat riaav een zelfstand-ig arbei-
d-ersoptred.en zweemd.e of d-at werkelijk was.

Wat het d.an niettemin rechtvaard.igt om d-e strijd.end.e arbeid-ers en Bertol-t
Brecht met el-kand.er in verband. te brengen, d-at is niet hr.rr natuurlijke saamhorig-
heid., maar omgekeerd. d.e tegenstelling tussen hlm beid.er positie " Zo men hun on-
d.erlinge betrekking nad.er zou wil-l-en ka:r:akteriseren, zoi) men moeten vaststellen,
d.at ztj iets met el-kaar te maken hebben zoals leven en d-ood., goed. en kwaad., ver-
nuft en d.omheid- met el-kaar verband. houd.en en - elkand-er uitsluitend. één onlos'-
makelijk geheel vormen gelijk d.e beid.e polen van een magneet.

Het mag merl«,,raard-ig, maaï geenszins toevallig word.en genoemd-, d-at d-e schep-
pend.e period.e in Brechts leven precies begrensd- word.t d.oor twee belangrijke massa-
bewegingen: d.e november-revolutie van 1918 en d-e opstand. der oo std.uj-tse arbei-
d.ers v€il1 1951. Beld.e gebeurtenissen hebben hem naar d.e pen d.oen grijpen. Ond.er d-e
ind.nr.k vart d.e Spartakus-opstand. van januari 1919 schri.jft hij in 1920 zil toneel-"
stuk rrTrommelen in d.e nacht'r l a1s d e jr.rni-opstand. in Oost-DuitsJand- is neergesla-
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gen d-oor d.e Russische bezettingstroepen schrijft hij rn brief aan \'Jalter U1bricht.
In d.ie brief schaart hij zicLl aan d.e kant van het regiem, maar hÍj ond-e::rrerpt dat
tegelijkertijd. aan een uitvoerige kritiek. Als Ulbricht qit het lange schrijven a1-
Ieen maar de éne ztn laat publiceren waaïïnee Brecht ztch doet kerrnen als een on-
d.anks al1es gezagsgetrouwe med.estand-er, strrurt d-e d-ichter hem een telegram, waar-
in hij nad.n:kkeIljk steIt, d.at de arbeid-ers in d-e Stalinal-Iee Séén provokateurs
r$Iaïenr d.och d.emonstreerd.en omclat zLJ al-le red-en had.o-en om ontevred-en te ztjn" Van
d.at telegram maakt Ulbricht geen enkel woord- publiek. Eerst later komt de ínhoud.
via Brechts trouwste vriend.en Langzaam in cle openbaarheicl. Die vriend-en ook la-
ten er geen twijfel over bestaan, d.at d.e posi-tie van Brecht in het land. van UI-
bricht, Pieck en Grotewohl een rnoeÍlijke en tweeslachtige is geweest, Maar d.e

tweeslachtigheid daarvan bestaat niet hieruit, dat hij, een d.er officiëIe cultu-
rel-e representanten van d-e D. D. iL. , in zLJn hart aan d.e kant zou hebben gestaan
van d.e Henningsd.orfer metaal-bewerkers of van d-e massars, d-ie in d.e rlorgen van d.e

17e juni in d-e Leipzigerstrasze d-e val van d-e regering eisten. De tweespalt bfj
Brecht is d.e tweespalt vatrr een bol-sjewiek, d-ie ztch d.oor schokkend-e gebeurtenis-
sen plotseling bewust is geword-en, d-at er tussen hemzelf en de arbej-d-ersklasse
een peilloze afgrond. gaapt. Dat bevrustzi jn betekent voor hem het eind-e van zt jn
creatlef vermogen. Tussen juni 1951 en zijn d-ood- ruim d.rie jaar later heeft hij
niet veel meer gemaakt"

Voor Bertolt Brecht was evenal-s voor anclere bolsjewiki wellicht het
Jaar 1951 een boze d.room en I t ont,raken d-aarui-t was voor hem all-eronaangenaa.mst.
Hij was intelligent genoeg om d.e beteicenis van z\n nachtmerrj-e te begrijpen en wat
hi j niet begreep, of niet begn jpen kón, vermoed.d-e hÍj instÍnctmatig. Hij getuigd.e
ervan in een ged.icht uit d-ie tijd-, d.at hij veelbetekenend- ttKwad-e morgen'f noem-
d.e: tr. o o . Vannacht zag tk in mi jn d.rooni vingers, d-ie naar mi j Ív\rezen alsof ik een
melaatse waso Het waren vingers,d-ie d-e sporen varr z\rare arbeid- d-roegen en ze wa-
ren gebroken. Onwetend-e! ri-ep ik schuld.bewusto..r' Het is het schul-d.bewustzijn van
een man, di-e er ztch nooii eerd-er rekenscirap van heeft gegeven, hoezeer d-egenen,
wier vingers moeten arbeid-en, d-oor d.e sarnenleving gebroken worclen, ook d-oor d-ie
samenleving, d.ie men'reen socialistische staat'f placht en pleegt te noemen"

Hoe ter wereld. is het mogelijk geweest, d-at een man als Bertolt Brecht in rn
dergelijke tweeslachtige posi-tie als d.e z.tJrle in 1951 kon geraken? Doorschouwd"e hij
d.an nie t, zo scherp als nauwel-ijks éón and-ere toneel schrijver van ztJn tijd, d-e klas-
senscheid.ing d-er mod-eïne maatschappij? Had hij niet over d.e klassentegenstelling
d.e held.in van eeï] l-lJner belanginrekkenclste stukken, de rtheÍ1ige Johanna van d-e

abattoiïs" r even schone als klare woord-en in de mond- gelegd.? Wie een verklaring
zoel<t kan een sler-rtel daartoe vÍnd-en in d-at vroege toneel-werk, d-at wij terloops
aI even noemd-en: rrTrommelen in d-e nachtrr " Het is een sleutel, d-ie past op de ge-
heimste vakjes van Brechts persoonlijkheid., Het aan d.e revolutÍe van 1918 gewijd.e
d.rama, d.at in zekere zlrr d.e proloog vormt van Brechts hele verdere publicisti-
sche werkzaanheid., bevat af s een echte proloog - ook d-e kei:n van z\n levensd-ra-
ma.

Dezer d.agen is rrTrommelen in d-e nachtrt in een vertaling van liarel i,iull-er i-n
Ned.erland- opgevoerd. d-oor d.e toneelgroep rrTheater'r oncler regie van Hans Croiset.
Dat verl-eent onze beschouwing een zekere actualiteit, waaTaarr ztJ trouwens ook
haar ontstaari d-aJrkt.

Het stuk, d.at d-e jonge, toen 27-lartge Brecht oorspïonkelijk "spartakus'r had.
ged.oopt, is een weergaloze kritiek op het Duitse kleinburgerd.om, dat op het to-
neel gestalte krijgt ten eerste in d.e familie Balicker'zaken d-ri.jvend.e oorlogspro-
fiteurs met een d.oor en d-oor verrotte mentaliteity €r tweed.e in d-e uit krijgsge-
vangenschap terugkerend.e sold.aat Kragler" Het speelt in Berlijn, in januari 1919,
in d-e tweed.e week van d.ie maand. eaarr d-e vooravond- d"er revolutionaire gebeurtenis-
sen. Het begint met een verlovingsscène, r^Iaaïvan Brecht een bi;tende satire heeft
gemaakt. De koud-e, ord-inaire en gewetenloze familÍe Balicke maakt zlclt gereed. om
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een intiem feestje te gaa,le vieren. Het mid.d.elpr:nt d-aarvan vormen d.e d.ochter d.es

huizes, Annar eÍr een zekere Fried.rich lriurk, van wie ze een kind- verwacht" Krag-
1er is d.e vroegeïe verloofd.e van Anna, die aL jaren geled.en als vermi-st is opge-
geven maar op zt n onveïvrachtst komt opd-ui}cen. AIs hij ervaart, dat zijn meis j e van
een and-er in ver:r,rachting is en hi j d-oor haar word-t afgewezen, staat hi j op het
punt zi-ch aan te sluiten bij d-e inmid.d.els uitgebroken opstand.. i[aar zover komt I t
niet. 0p v/eg naar d.e Berlijnse krantenwijkrwaar d.e Spartakisten ond-er moord.end- ar-
tillerievuur liggen, ontmoet hij Ar:na, d.ie naar hem is gaar- zoeken" Gesteld voor
d.e keuze tussen haar en d.e revolutie, kiest hij voor het aangename bed. en het ge-
makkelijke burgerleven. ItIk ben't , )-aat Brecht hem in d-e slotscène zeggan, 'reen
zwijn en het zvÍ1jn ga.at naay huis. . "rf

Een d.ergelijke uitwerking van het gegeven is vol-komen on-konverrtioneel-. Twee
oplossingen zou men, normaal gesproken, hebben kr.u:nen ve::rrachten. Bij de ene zou
Kragler zijn Anna hebben tenrggeT,^ronnen en haar ond.anks haar zwangerschap geaccep-
teerd hebben; bÍj d.e and.ere zou Lttj haar ged.esill-usioneerd. en verbolgen hebben la-
ten schieten. In beid.e gevallen echter zou hij d.an d-e revolutie trouw gebleven
zi jn, eenvoud.ig omd.at het vloek$ met ied.ere gezond.e opvatting van romantiek l,'an-
neer d-e held van een verlnaal- laf en gemakzuchtig verraad pleegt jegens datgene
wat van d.e historie d.e dramatische achtergrond. vormt, d.ie haar relief geeft.

Brecht echter beschouwt juist d.e romantiek als ongezond- en laf acht hij C.e

kl-einburgeï, d.ie d.e soldaat Kragler als kanonnenvl-ees aan d.e kontra-rer,'ol-uti e

zou hebben willen off eren te:sri1Ie van iets , waarvoor hij alleen maar in d-e schour,r-
burg applaud.isseren kan. Brecht be stri jdt d.e kleinbuïger niet d-oor romantische
iclealen tegenover zlJrl piatvloerse zakelijkheid. te steIlen, hfj gaat hem te l-ijí
d.oor hem een spiegel voor te houd.en, d-oor hem ztchzelf te l-aten zLen Brecht in
éón woord. is realist.

Ztin rea1isme blijkt in trTrommel-en in d.e nacht" ook, wanneer hij afs terlcops
d.e schijnweltpeï richt op d.e kleinburgerlijke meelopers d-er november-revol-utie en
een hr:rtner , d.ronken, zlngen laat: trlii jn gebro eders , d.i e zt jn d.ood. , :-kzelf zat i n
d.ood.spenarie. In november i^Ías ik rood. , maar nu is I t januarif t, dat wil- zeg'gen:
het optred.en van Noske' s "Zeitfreiwílliger" heeft inmidd.els wel laten z:-e:n welke
kant het uitgaatl wat in november nog r,veinig konsel«renties meebracht, integen-
d.ee1 mogelijk voord-eel- op kon Leveren, 1s nu een riskante zaak geword.en.

Brecht ziet scherp a1s het om de kleine of d.e grote burgerman gaat. Hij rn,ééi
over wat voor type hij het heeft als hf j hem op d-e plarrken zet " Hij kénd.e het mi-
lieu. 'rlk bentr, heeft hi j zelf eens verklaard., "opgegroeid. aLs zoort van welge-
steld.e lied.en. it{ijn oud.ers hebben mij een boord. omged.aan en mijn opvoed.ing was eï
op gericht, d.at ik er aan gewend. zou raken om bed.iend te word.en en leerd-e om be-
vel-en te geven. Maar toen ik volwassen 1,,ras en om mlj heen zag bevielen d.e mensen
van mijn klasse mij niet, i-k had. geen lust om te bevelen en ik wilde niet bed-iend
word.en. Tk verliet mljn klasse en ik schaard.e mij ond.er d.e lied.en van lagere kom-
^f il4Lc

Nu is rruit d.e huid. van ztJn kl-asse kruipen" een kr-lnststuk. Brecht heeft het
volbracht. Een nog veel groter kunststuk echter is het in d-e huid van een ónd.ere
klasse te kruipen. Daarin is Brecht nooit geslaagd.. Ztjn real-isme houd-t opr wan-
neer hij niet langer d.e kleinburger gestalte moet geven, maar het proletariaat,
Darr opeens schiet hij tekort , J'aat ztjn scheppend- vermogen hem in d.e steek, Zo ztjn
d.an in rrfrommelen in d-e nacht'r d-e led.en d-er familie Balicke mensen van vlees en
bloed. geworden, maar blijven d.e Spartakistische arbeid-ers nj-ets dan vage schj-rn-
men.

Over d.e opvoeri-ng d.oor rrTheater'r, d.ie wij hel-aas niet gezien hebben, schreef
Anton Koolhaas in "Vri j Ned.erland." een beschouwing, die voll-ed.ig bevestigt, 'rrathier d.oor ons beweerd- word.t. trEr 1s", z,eL hij, rteen d.ramatische bewogenheid- intTrommelenr d.ie zeer d.irect is. . . het stuk bewijst Brechts grote talent voor het
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toneel... het geluJct hem volledig om d.e walgelijkheiè van d.e profiteurs vo:m te
gevenrna.a.r heel wat ndnd.er om het éIan van d.e revolutj,e werkeljjkheid te meken...
de revol-utlonaire raassa krljgt nergens vo:s.Het stuL valt d.aardoor opvallend. uit-
een in twee gedeelten; dat van de verwerping van geldzucht en burgerlijkheid., met
.groot talent en even grote sparkracht geschraeven, en d.at va.n d.e lcevolutie, ui-
terst zwek te berd.e gebracht. Het revolutionair alterÍatief ontbreekt daardoor
en Àndreas (Xragler), d.ie vóór de blrgerli jkJ:eid kiest, heeft eigenlijk nauwelijks
een and.ere keus... Hij gooit d.e revolutionaire tronnef weg... maax eerljjk gezegd
Iaa,t Brecht d.ie tromnel buitengewoon weinig oproepen!"

Koolhaas zei van rrTrournelenrr ook: ttliebl«recht en .Rosa Luxemburg zullen er
(te) weinig in aangetrcoffen hebben...rt Dat 1s natuu-ïIijk een absu-ïde bewering, om-
dat v6st staat, dat Liebknecht en 1,r:xemburg er helemaal niets in hebben aange-
troffen om de eenvoudige red.en, d.at zij aI lang dood waren toen rrTronnelen in d.e
nacht0 ontstond. Maar wat Koolhaas met zijn otr:rnerking bed.oel-t te zeggen is zinvol
en bevat een grote kern van waarheid.. Yen welke geest 'rTrorunelen in de nachtrl
ook vervuld. moge zijn, n i e t van d.e geest van Rosa Luxemburg.

Koolha,as heeft bij zjjn bespreking van stuk en opvoering nog rleer beweerd. Hij
heeft geschreven, dat rtTronmelen in de nacht" bijzond.er interessant is voor d.e

kemis vaÍi Brecht en dat het d.e aanloop vormd.e tot een id.eolog"ie. Hlj heef t geUJk
en het is d6t, wat ons hierboven heeft doen zeggen, dat het de sleutel bevat tot
een begrip van zijn levensd.rara en zijn persoonLjJkheid. Want wat zj-ch in rrTronme-
len'r openbaartrdat openbaart zich een leven lang tefkens en telkens weer §! Ber-
tolt Brechtr d.it na"meliik, dat d.e uit het burgerd.om gevluchte niet d.e aansluiting
naar d.e arbeidersklasse heeft gevond.en, ook aI houdt zich d.eze rebel, clie tegen
het burgerlijke leven en d.e bourgeoisie in opstand kont zich met de kLassenstrijd.
en d.e maatschappelijke tegenstellingen bij herhaling bezig. !íanneer hij heeft opge-
houd.en een burserliik intellectueel te zijn, blUft hji niettemin een èllglfggjg4.
De id.eolog'ie die hij zich verovert is de id-eoIog'ie van het bols j ew-isme, een bewe-
B-rngr d.ie op het toneel var d.e samenleving pleegt op te tred.en met een proleta-
risch masker, naar die 1n r^rezen vijandig staat tegenover ied.ere werkelijke bewe-
g"ing va.rl de arbeid.ers, zoals telkenraale blijkt in het uur van het dér:asqué. Toen
dat unr in 1951 in Oost-Duitsland geslagen had. moet in hem, de geroutineerde
theate:ma.n, een vemoeden zijn g€rezen bij wót voor stuk h:ij medespeLende en toe-
schouwer was geweest.

ÍIï dicht in diè dagen! rrfk zit in d.e berrn van d.e weg. De chauffeur verwis-
selt een wiel-. fk ben niet graag daar waar ik vandaa.n kom, ik ben niet g?aag
d.aar r,raar ik heen ga,. l^/aanom kijk ik naar het verwisselen van het wiel met zoveel
ongeduld.?rr

Srecht }Ías [iet graag bij het buïgerd om waar hij vand.a.ar kwa.m. iviisschien be-
sefte hij - yE 1951 - dat hij ook niet graa,g daar zo:a zirr, waa,r de bol sj eríistl sche
vagen hem naar toe voerde. Ilaar het is niet bij hem opgekomen, dat die auto d.an
maar zond.er hém d.e reis moest voortzetten. Uisschien - hij had nog rnaar luttele
jaren te feven - is dè tijd daarvoor te kort geweest. Veel wa"a,rschijnli,ker echter
is het,dat een d.ergelijke ontwikkeling Brecht befet is geword.en door Brecht ze1f,
I'Iedere merrrr, had. hij eens Kragler in rrTrommel-en'r laten zeggen, rris in ztn eigen
huid d.e beste manrr. Uit de huid. van het burgerdom kon hij kruipen, niet rrit zÍjn
eigen hÈial. t,/ie strijd wi-1 voeren tegen het burcgerdom én tegen het bolsjewisme,
tegen d.e oud.e heerseïsklasse én tegen d.e nieuwerzoals dle in Itusland, Oostduits-
Ia,nd- en eld-ers is ontstaan, die ka.n dat sfechts d-oen, schouder aarl schouder met
d.e strijdend.e arbei-dersklas se. Dat was Brecht onmoge}jjk omdat die klasse en haar
worsteling voox hen altijd. even schimmig is gebleven al-s hij ha"ar zelf in zrjn jon-
ge jarèn eens geschi-Id.erd had in rrTxomtel-en in cle nachtrr.

De tragiek van Brechts leven is d.eze, dat d.e massa de bolsjewistische trom-
neI, die hij roerde, nooit g€hoord. heeft en niruner heeft Inirrrren horen en clat hij
op zijn beu-rt nooit gewekt is door d.e roffeL van d.e proletarische klassenstrltcl.
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OVER t O NE N EN PR TJ Z E N

KORT Y00R I(ERSTI',ÍIS wijd.d.e itHet Paroolrr aan het probleem van lonen en prijzen
een commentaartje 1 ), d.at de hand. van d.rs. Beishuizen verried." Daatin werd-en 1o-
nen en prijzen een'rsiamese tweelingrtgenoemd-, Zii, die beweren, d.at c1e prijzen
slechts in d.e hand. kurrnen worden gehoud-en, ind.ien d.at met d-e lonen eveneens 8e-
schied.t, hebben gelijk; d.och zti, d.ie omgekeerd- stellen, dat men d"e prijzen in d,e

hand. moet houd.en opd.at toch nog een reël-e verbetering van het loonpeil mogeli jk
zljt hebben het gelijk niet mind.er aan hun zij'1e t za heweerd.e het blad..

Dat is ons niet helemaal d.uid.e1ijk, omdat in het ene geval beweerd- word.t,
dat d.e prljzen niet behoeven te stijgen mits d.e lonen ma.ar gehlk blijven, in I t an-
d.ere geval echter, d.at cle l-onen weL clegelijk kunnen stijg€nr rnits d.e prijzen maar
gelÍjk blijven. Wanneer'rllet Parool-'r d.an onmicid-eIIijk hierop constateert, d-at lonen
en pri j zen onverbid"d.ellijk aan e1kaar vastzi tien - d.at wil zeggen d"at hogere 1o-
nen tot hogere prijzen zuIlen leid.en,maar d-at omgekeerd- prijsstijgingen ook de nei-
ging hebben d.e lonen te doen stijgen d-an word.t ons d.e zaak nog ond.uid.elijker. f m-
mers uit d.ie bewering'kan men conclucleren,Cat z\t d-ie bij gelijkblijvend.e prijzen
loonsverhogingen voor mogelijl< houcen, juist o n I e 1 ij k zouclen hebben.,

Die conclusi-e word-t nog in d-e hand. gewerkt d-oor wat "Het Parooltf vervolgens
over'rd-e samenhang't van lonen en prijzen opmerkt, narnelijk d.at d.ie'feen probleem
vormt, dat sterl< aan dat van d.e kip en het ei d-oet denken".

AIs d.e kip uit het ei komt , rr,aar tevens elk ei van een kip, wanneer met an-
dere woord-en iedere loonsverhoging tot prijsstijging 1eid.t, maar ook ied.ere prUs-
verhoging een opwaartse druk op d.e lonen uitoef ent, welke zin heeft het dan om

loonsverhogingen te real-iseren?

De heren, d-ie d.e nrst aan het prijzenfront afhankelijk stellen van d.e rust
aan het loonfront, te weten d.e heren van ' t CentraaL sociaal Víerkgevers Yerbond.,
d-ie in hrrn orgaan "De Ond-erneningil er op hebben aanged.rongen, d-at d.e lonen in d.e

hand. zoud-en word.en gehoud-en, staan met hun antwoord kIaar. rfGeen enkel-e zi-nt',
zeggen zti. De logica van d-at antwoord- kan men niet betwisten, wanneer men met
hen lonen en prijzen als een I'Siamese tweeling" zíet.

Drs. Beishui zen - zo hi j ind.erd.aad- d-e auteur van het bewuste commentaartje
is d.oet d-at l-aatsterblijkens ztjn eigen woord-en, ste1lig. Dat is niet verwond.er-
lrjk, omd.at hij ztckt gelaafd. heef t aan de bron van d.e burgerlijke economie, waaruit
aI meer d-an.een eeuw lang 2) woord-en omtrent d.e nood-lottige samenhang tussen 1o-
nen en prijzen a1s een onafzienbare stroom gevloeid ztjrt"Evenmin verwond-erlijk ech-
ter is het, d-at d.e commentator van "Het Parool-rr voor d-e logische konsekwentie
van een dergelijke zienswijze terugschrikt. ffHet Paroolrr tensl-otte heeft nu een-
maaL een ónd.ere lezerskring d.an het orgaan van het C. S.i../.1/.

Dat loonsverhogingen geen enkele zj-n hebben riekt "Het Parool-trte veel naar
een werkgevers-stand.punt.Liever clan d.e gerechtvaard.igd-e schijn op ztc\t te la-
d.en een ond-ernemers-zienswijze te d.elen, is het vrij onvenreerd.e blad. - bij een
zélfd,e uitgangspunt als d.e ond.ernemeïs hebben - zo vrij om onverveerd. de logica
overboord. te gooien.

rrhlil Ned.erland.rt , ze l-eest men aan het slot van het bewuste commentaar, rf in
1967 het economisch evenwicht hervind.en, d.an zal het in d.e eerste plaats nood.za-
kelÍjk ztjn d-eze vicieuse cirkel (van lonen en prijzen red-. D & G) t" d.oorbreken,
Het kabinet-ZijLstra en de opvolger die dit na 15 febrtruri krutrgt zullen daaraan
d-e hand-en vol hebben.rl

woensd-a I 21 d.ecember 1966 r p&g. 4.
eeuw lang, maaï niet in d-e dagen d-er kLassieke economen.
in 1821 overleed., heeft iets d.ergelijks nooit beweerd-.Ricard.o, d.ie
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Dat laatste willen we graag geloven" IIet is zelf s zo g d-at hiermee het kabi-
net-Zijlstra, of het kabinet d.at daarna zal optred-en, varlrrHet Paroolrr een taak
krijgt toebed.eeld., waannee wij het niet graag zoud-en belasten, ook al beschouwen
wij d-an d.e regering-Zljlstras zo goed- a1s wél-ke regering ook, afs een comité, d-at
d-e belangen d-er heersend-e kl-asse behartigt en d-erhalve als onze verklaard.e vijand..
Wat'rHet Parool-" d-ie eerstkomend-e regeringen aIs vette kl-uif in d-e schoot werpt,
d.at is namelijk om in d.e eigen terminologie van d-at blacl te spreken - niets
meer of minder dan d-e taak om een antwor:rd- te vind.en op d.e beruchte vïaag naaï
kip en ei; d-e taak, een probleem tot oplossing te brengen, d.at hei blad zegge en
schrijve twee zinnen tevoren voor onoplosbaar heeft verklaard., fot een d-ergelijk
kunststuk zul-len zelf s zt) prof " Zijl-stra niet 1n staat achten, d.ie hem - gelijk d-e

liberalen of d-e anti-revolutionairen d-oen vocr een soort van ec.onomische t o-
v e n a a r houd-en.

Wij geloven niet aan het bestaan van d.ergelijke lied-en" Maar economische
go o c he 1aa r s bestaanwél. Daartoe rekenenwij echterníet ind-e eerste
plaats prof , ZlJlstra, maar d-e comrnentator van rtllet Paroolrr" Want niet and-ers dan
een go o che 1 truc is het omtussenlonenenprijzen eenonverbrekelijk
verband- te construeïen, d-at in d-e rnaatschappelijke werkelijkheid" niet g'egeven is,

Niet tussen d.e l-onen en d.e prijzen bestaat een nauid verband-, d-och tussen d.e
lonenend.e m e e rwaaïd-e. Vooropgestelcld.at and-ere econornlsche omstan-
d-igheclen al-s bijvoorbeeld- d-e toegepaste prod.uctiemethod-en of d-e arbeid-sti-jd- ztcLt
niet wijzigen, heeft een loonsverhog"ing het e-ffect, d"at d-e meerwaard.e kleiner
word.t. In een d,ergelijk geval namelljk word-t nog altijd. d-ezelfd.e hoeveelheÍd waren
omgezet in d"ezelfd.e hoeveel-heid- geld-. De ge1d.som, d-ie benod-igd- is voor afschrij-
ving van d-e gebouwen en het machinepark en voor d-e aankoop van grond-stoffen is
onverand.erd. gebleven. Omd-at d-e loonsom groter is gewo-rd.en blfjft er nu- minder o-
ver voor nieuwe investeringen plus winst. f n hoeverïe nu d.e winst vermi-ndert i s
een kwestie van het bed.rijfsbeleid.. Al-s d.e ond.erneming hetzelfd.e d-ivid-end. en d-e-
zelfd.e tantième uit wil keren, zal zaj mind-er krxrrren investeren of bÍj d-e rrreser-
Yert krrnnen voegen , ZIi kan ook ' t investerj-ngspeil hand.haven maar tarrtième en di-
vid"end. vermind-eïen. Het eerste is aantrekkelijk voor d-e aand-eel-houclers; hel twee-
d-e is mind-er gevaarlijk voor d.e concuïrentiepositie of het voortbestaan van het
bed.rijf .

Wie zou wil-Ien beweren, d-at het niet waar is, d-at d-e geproduceerd.e hoeveel-
heid. waïen word-t omgezet tegen d. e z e 1f d. e hoeveelheio- geId., omd-at bij een
loonsverhoging d-e ond-ernemer natuurlijk in prijsverhoging een compensatie probeert
te vj-nd-en vooï d.e d-reigend.e vermind.ering van d.e meerwaard.e, d-ie vergeet cf d.ie
ztet over het hoofd-, d-at d.e prijzen d.oor d-e concurïenti-e word-en bepaald. en op d.e
markt, bii d.e ruil tot stand- komen" Niet een prijsverhoging is voor d-e ondernemer
het alternatief, maar g o e d. k o p e r prod-uceren. Daarom ztjn d.e bedri;ven eï
op uit d"ezelfd-e hoeveelheid- prod-ucten te vervaaïdigen met mind-er arbeidskracht,
nog meer producten te ver\raard.igen met d-ezelfd-e hoeveelheid- arbeid-skracht of lie-
ver nog méér prod-ucten te vervaard-igen met mincler arbeid.skracht. Om d-at te bereÍ-
ken voeren ztj nieuwe machines in, streven ztj naar een verbetering d-er t e c h
n i e k, welke er toe leid.t, dat de prod-uctiviteit varr d-e arbeid. groter word.t.
Dat brengt kosten met zt,ch mee. Maar is er één z::firr:.g mens d-ie zal beweren, d.at
d.ie kosten prijsverhogend. werken? Integend-eel t ztj werken, overeenlcomstig d-e vooï-
opgezette bed-oeling eerd.er prijsverlagend.. Ond.anks d.e kosten d-er investering d-a-
l-en d-e kosten d-er prod-ucti-e. Loonstijgingene waar géén technische verbeteri-ngen
tegenover staan, verhogen d.e kosten d-er prod-uctie. Het prijsniveau echter onder-
gaat d. i e n t e n g e v o I g e geen verandering.
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HE T PART]JWEZEN

OP IIET M0MmIT dat w'ij deze regels schrijven is t t de 14e dag van de fomatie-
pogingen. We derken d.ie wetenschap niet aan vlijtig optelwerk - lÍa,a,ïa€,n wij ons
niet bezond.igd hebben - maa^r a€,n trIÍet Paroofrr. Van ciag tot dag heeft dat blad de
stsrl.d. bijgehouden. Eet koEt niet van d.e pers zoncler zijn lezers alles over het
touwtrekken der partlen te vertellen, wat er naa,r van verteld ka,rr word.en en zeffs
meer dan d.a,t. Iïoeveel kritiek rrHet Parool'r 1n de jongste tijd ook op d.e politieke
organisaties nroge hebben laten horen, de polltiek a1s zod.a n j-g neeet
het blzonder ernstig en zij vrord.t door het blad a}s een zaak vaJI het allerhoogste
j-nteresse gepresenteerd.

Yoor ons Iiggen de dingen and.ers. Voor ons ziin de sociale tegenstell-ingen
belangrijk,niet het politieke rrspelrr. Dat faatste wordt trouwens gespeelcl aàrl 8e-
ne zide va.n de klasse scheid.ing. Wie er ook za\ winnen, altijd een vaJI onze tegen-
stand.ers. Zjj ziin hèt,d.ie nog altijd. geen kabinet irebben of het inmiddels ten lan-
gen leste hebben gelaegen. rrZijtr d.at wil zeggen: onze klassevija.nden. Het ontbre-
ken van een xegering, de voraing va.n een ministersploegr het behartigen van ale

a.lgemene belangen d.er burgerlijke samenlevingrdat is hrín zaak en dat is hín zorg,
niet d.e onze .

rrHet is eigenlijk niet zo verschxiklíeliik belangrijk welke combinatie nu pre-
cies op basis van welke compromissen SEat regerenrr, schreef ttHet Païoo]" de dag
na d.e verkiezingen. Ddt zijn wil - aI bed"oelen },ij het verïoedeliik anders dan deze
krant - vollèdig met ttHet ?aroolrr eens. W6t er ook uit de bus kont: een kapita-
listische regering mét of zond.er d.eelneming van de P.v.d.A. In de tijd echter'
d.ie sinds d.e verkiezingen verstreken is heeft rtHet Paroolrr net ged.aan alsof d.e

mogelijke combinatie en het mog€1ifi.e coropromi s wé1 dingen varr groot ge',richt ziin.
Wat volkomen begrijpelijk isrond.at het blad zich nu eenmaal ber*eegt biÍmen de bulr-
gerlijke grertzen, met andere woord.en in het vlak van d.e po1Ítiek.

In datzelfde vlak lag ook het Ínteïessantste artikeltje, dat trHet PalcooL'r
in de fomatieperi.ode publiceerd.e. Het ond.erwierp daarin de houding der laxtiien
in deze fase aan een bittere kritiek. Het stelde vast, clat zii hun verkiezingsbe-
loften aI vergeten waren nog voor de periode van het regeren l^Ías begonnen. Eet
ver'Íreet hen, dat tle uitslag der verkiezing€n hen bliikbaar niets Sefeerd had, dat
zLi met souvereine minachting voor het onbehagen in d.e politiekr dat op d.e 15e
februaxi zo duidelijk was gebleken, de oud.e wegen bleef bewand.elen.

Wat rrHet Paroolrt constateerd.e raras volkomen juist. t'laar onjuist is het daar-
van d.e part{en een verwijt te maken. l,rÍat hen beweegt is geen politiek onverstand.,
rDa€,r een naatschappelijke onveroij delijkheid.. lie onver:gf. idelifl<heid vloeit vooxt
uit de naatschappelijke verhoud.ingen van onze tijd., die tle verschilLen tussen de
partijen nu eenmaal voortdurend geringer maken en hen op een hoop d.rilven.

rrDe partijen'r, heeft voor meer dar een jaaïrrHet Parool'r zelf geconstateerd,
irzijn ónderling verwisselbaar gewordenrr. WÍ j r^Íaren het daa]mee eens. De lezet zal
zj-ch heri-rmeren, da,t wij er ook een verklaring voor hebben pogen te g€ven. De fei-
ten, tlie rrHet ?arool-" tijdens de forÍratiepog'ing€n heeft geconstateercl, versterken
oÍrs in d.e nening, d.at wrj het met onze verkl-aring bij het rechte eind gehad hebben.
Hoe meer wij de managers-naat schappij binnengroeien, des te minder ontplooiÍngsmo-
geljjldred.en ziin er voor de politieke paxtljen.

I'Het ?arool'r constateert: het besta.arde... 'r partijenstel-sel is on\yg'i ëni § ch
en veroud.erd,rt. Dat beschouwen wij als een goede diagnose varl hetgeen er 82n d.e

hand isi een betere, d.aÍI bijvoorbeeld. d.ier dat in het bljzond.er de I{ .V.P. de 'rrotte
appel'rzou zijn, d.ie 6ók door rrHet Paroo]rr is gesteld.. Er is geen sprake van een
bijzond.ere crisis in de K.V.P.; er is sprake varr een algemene crisis van het par-
tijwezen, diè all-een d.oor bljzond.ere - hier niet nad.er te beharrdelen - oorzaken bíj
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d.e K.V.P. bijzond.er d.uid.elijk aan d.e dag treed.t.
AIs |tHet Paroolrr zegt, het f'onbegrijpelijktt te vj-nd-en, 'td.at d.e fractieleid.ers

va.n d.e uitslag d.er verkiezingen en het su.cces van D | 66 zo weinig blijken te heb-
ben opgestokentr, dan antwoorden wijs d.ie onbegrijpelfukheid verdwijnt, vÍanneer men
let op d-e wetmatigheid., waaïaan d.e partijen a1s social.e organisaties nu een:naaI
zfin ond.erworpen. En bovend.j-enl wie zegt ons, d.at ze niets begrepen hebben? Bies-
heuve] bijvoorbeeld., heef t getoond. er heus weI begrip voor te hebben, d.at d"e anti-
revolutionaire jongeren d.iep teleurgesteld. zijn en d.aaraan uiting hebben gegeven
in een brief.Maar wat moet hij met d-at begrip aanvangen? Àls het op hand.elen aan-
komt kan hij eenvoud-ig niet and-ers, DAt is d-e kerr: van d.e zaak waar aLles om
d-raait. Al s trHet Parool-tr d.an uitroept e d.at zulk een hand.elen d.e d.ood. betekent
van het politieke levenrd-an moeten wi.l het blad. alweer gelijk geven. Maar het ver-
schil- tussèn rrHet Parool'r er roÍls isrd.at d.it blad, zul-ks d.iep betreurt, wij d.aaren-
tegen er een symptoom in zien. Het symptoom va^n een artd.ere tijd., die voor meer
d.an een eeuw ook aI d-oor Lorenz von Stein gezien werd toen hij schreef , dat d.e

tijd. van 'politieke omwentelingen voorbij was en d-ie van socla]-e omvrentelíngen was
aangebroken. .

JAÀR NA Zil,/ARTBERG rijkswacht-geweld. het buitengewoon
moeil[jk hebben. 0p tegemoetkoming van
d-e overhei-d behoeven ze niet te reke-
nen. Eisen tot schadevergoed.ing in
verband- met blijvend.e invalid.i teit ten-
gevolge d.er opgelopen versrond.ingen
ztjn d.oor de klassejustitie te Tonge-
ren afgewezen.De in hrm mg gescho-
ten - gewond.en rzo red-eneert d.e recht-
bank, hebben ztcb. aa^n verstoring van
d.e openbare ord.e schuld ig gemaakt.
Hrm blijvend. ]etsel is derhalve hun ei-
gen schuld., Geen hururer heeft, gelijk
d.e rijkswacht, med.emensen d.ood.gescho-
ten. Maar verzet tegen het kapitalis-
tisch gezag is een ergere misd.aad- d.an
een moord..

Over d.e moord. op heel de streek
spreekt niemand. meeï. De mi jnsluitin-
gen z:-Jn toch een feit geword-en. A1-
leen in het arrond.i- ssement HasseLt
zir: 17,091 werklozerl, wat bijna net zo
veel- is als d.e 18.601 werklozen in de
héIe provinci- e Brabant.

Een mijnwerker zet tegen een veï-
slaggever van trDe Postrt: ttDe kompels
wonnen misschien weI d.e slag, z\) veï-
loren d.e oorlog" ( om d.e mijnsluitingen) ,

Wij zeggens d.ie mijnwerker is ten
prooi aan een misverstand.. Ni-et d.e

kompels wonnen d.e s1ag, maaT d.e vak-
bond-en " Ddt is d e red.en, d.at na d.e

zwarte d-ag een lange zwarte nacht ge-
volgd is.

0P DE J'l ste januari van d.it jaar
was het precies twaalf maanden gele-
d.en, d.at d.e kompels varr d.e mijn Zwart-
berg van het kolenbekken te Genk in
Belgisch Limburg de strijd. aanbond.en
tegen d.e d.reigend.e mijnsluiti-ngen.

Het Belg"ische geillustreerd.e week-
blad. 'rDe Postrr heeft zich het feit
herir:nerd. en is op reportage gegaan.
0p d.e foto t s van het graf van Jean
L,atos,d.i-e d.oor d.e rijkswacht werd, ver-
moord., va"n d.e gewond-en, d-ie nog altijd.
in d.e Ziekenhuizen liggen, van d.e

brug tussen Zwartberg en Waterschei,
\taar d.e rijkswacht niet overheen d.urf-
d.e en waaT later d.e paraf s d.e wacht
betrokken, van d.e zwarte schachtto-
ren d.ie z:-clt onbeweeglijk en werkl-oos
tegen d.e winterse lucht verheffen -
ztet men het zwarte Iand. van d.e Kem-
pen nog zwarter en somberder d.an wij
het d-estijd.s zagerr toen d-e sociale wor-
steling net precies tot het verLed_en
behoord.e.

rrDestijds", zo schrijft ttDe Postrr,
trhebben wij d.e d.ag van d.e mijnwerkersop-
stand. rd.e zwartste dagt genoemd., Wij
waïen voorbarig" De zwartste d.ag was
geen dag. HÍj d.uurt nog altijd voort.rr

Uit d e reportage blijkt, d.at d.e ge-
ziruren van d.e sl-achtoffers van het
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OVER DE VAKBEi/íEGING

HET FBANSE d.agblad. f'Le Mond.e" neemt in Fra:rkrijk een soortgelijke positie in
als i-n Ned.erland. d-e rrNieuwe Rotterd.amsche Courant" " Dat wil zeggenl d.at het bi j
uitstek d.e spreekbuis is van d.e hcersende klassen3 van de managers, van het hoge-
ïe kad.errva,rr d.e officiëIe beoefenaren der wetenschap, van technocraten en plano-
logen. Dat betekent, d.at het d.e d.ingen soms d.irecter en d.uid.elijker kan zeggen
d.arr d.e zogenaarnd-e boulevard-pers. f rle Mond-ef t heef t bovenal- tot taak te informeren,
d-e blad-en d.er laatpte categorie d-aarentegen moeten d-e massats in slaap wi-egen.
Kletspraat en sensatie vul-Ien hun kolommen op een moment, d.at "Le iviond-e'r eï bij-
voorbeeld. niet om liegt. Waarom zou kn1? Er zLJn tenslotte maar weinig arbeid.ers
d.ie hem lezen, zomin als men in Ned.erland.se arbeid.ersgezinnen d-e N"R.C. op tafel
vind.t. De prils al-l-een aJ vormt een veilige beschutting" Die is een werkelijke ga-
rant j-e , d.at d.e heren ztch ttoncler elkaartr bevind-en. Dat vormt er d.e verklarj-ng
Yoor, d.at d-e boul-evard.pers z6 schrijft aLs men graag wil, d.at cle massats d.enken,I'Le lvlond-ett d.aarentegen uiting geeft aan d.atgene wat in d.e zogenaamd- hogere regi-o-
nen. vala d.e samenleving wérkelijk wordt ged.acht.

De boulevard.pers past er wel- voor op r te schri jven, d.at de vakbeweging het
belang van het kapitaal en van de heersend.e klasse d.ient, "Le Mond.e" d.aarente-
$en d.oet het mstig. In d-it patroonsblad. verklaard.e d.ezer dagen een zekere Pier-
re Drouin:

rrDe directies der bed.rijven en d.e staat hebben belang bij een sterke vakbewe-
Singr d.at wil zeggen bij een vakbeweglng, d-ie zteh weet te d-oen gehoorzamen. Hoe
meer d.e patroons en d.e staat d.e vakbewegrng overal- bU betrekken, d.es te beter
helpen z4 haar om weerstand. te bied.en aan ej-sen van ond.erop, die d.e mod-erne eco-
nomie in gevaar zoud.en kunnen brengen, d.es te beter is d.e vakbeweging in staat
z:-clt te verzetten tegen anarchistische stromingen.tl

+

VAN EEN soortgelijke kijk op d.e vakbeweging gaf d-ezer d.agen een Frans maand.-
b1ad. bliik, dat het orgaan is var. een cl-ub van hooggeplaatste technocraten. In
d-at tijdsehrift werd. d.e vakbeweging een nood.zakelijke instelling genoemd., die men
d.e mogeli jkhed.en moest verschaff en ztch d.usd.anig te ontwikkelen, d.at z4 met suc-
ces haar stem kon laten horen. Het oïgaan pleit er ook voor, dat aan d-e vakbewe-
grng zo ruime financiële mid.d-elen verschaft word.en, dat 211 krachtig word.t , zod.at
zij met gezag met d-e patroons kan ond.erhand.elen. Met d.e bestaand.e situatj-e is het
blad niet tevred-en. Het noemt d-Íe veroud.erd. en het blijkt eï allerminst mee inge-
nomen, d.at d-e vertegenwoord.igers van d.e vakbeweging in d.e bed.ri jven vaak nog te
weinig d.oor d.e bed-rijfsleid.ingen word.en gerespecteerd. en gewaard.eerd..

+

VANZU.,FSPREKEND is er niemand- dwaas genoeg om te beweren, d.at d.e vakbewe-
gang d-oor d.e burgerlijke samenleving - waarvan zlj trouwens d-eel- uitmaakt in het
geheel niet word.t gewaard.eerd-. De waard.ering, zo zeggen d.e technocraten, moet
nog groter word.en, maar ztJ is er wel- d.egeli jk, dat kan ni-et word.en ontkend.r ge-
tuige het feit, d.at bi-jvoorbeeld. in EngeLand. I'goed.e[ vakbond.s]-eid.ers i-n d.e ad.el-
stand. worden verheven en d.e titel van Lord. krijgen, terwijl ze in Frankrijk be-
noemd- word.en tot Iid. van d.e Raad van State. ItGoed.ett vakbond.sLeid.ers ziyn natuur-
lUk zit d.ie ztch bijzond-er verd-ienstelijk maken j egens het kapitalisme.

+
TTNIET GOEDE'| vakbond.sleid.ers vergaat het and-ers. Dat heeft men kunnen zíen
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aan Jimmy Hoffa van d.e Amerikaanse vakbond. van voerl-ied.en.Die verdl,{een in d.e ge-
vangenis, omd.at hij ziclt zou hebben schuld.ig gemaakt aan coruptie en verd.uiste-
ring van vakbond.sgeld.en" Stop! , zult u zeggen, hier is sprake van een vakbons,
d"ie z:-cLt misd.raagt jegens d-e vakbond.. I s eï d.an voor d.e kapitalistische maat-
schappi.j een red.en om verstoord. op hem te zijn?Wis en waaïachtig! Víat Pierre Drou-
in in "Le Mond,e" verkond.igt weet d.e Amerikaanse heersencle klasse óók.Wie d.e vak-
bewegj-ng benad,eelt, benad-eelt het kapitaal. lviet corrupte dieven kam. men geen ge-
zag inboezemend.e vakbeweging opbouwen. Derhalve; wég met Jimmy Hoffa, Overigenss
ztJn sal-aris van IOO.OOO d.ollar I s jaars (lijna / 5OO.OOO!) t * gewoon d.oorgaan.
Het kapitaal der Verenigde Staten heeft er bezwaar tegen, d.at Jimmy Hoffa het
"prestigert van d.e bonafid.e vakbeweging ond.ei:mijnt. Dat hiJ een d.ergelijk bed.rag op-
strijkt uit bi.ld.ragen van l-ied.en met een arbeid.ersportemonnaierd.ót deert het kapi-
taal niet. Hï zit in het schuurtje, omd.at het kapitaal z:-clt belazerd. vind.t, niet
omdat hU d.e arbeid.ers belazert.Stel je voor! Als d.ie maatstaf aangelegd. zou r^ror-
d.en zoud-en er geen gevangenissen genoeg ztjn in Amerika.

EEN PROFESSOR PTEEGT VERDUTSTERII{G

HET SCHIJNT I n goeie ztel, d,i-e prof essor en hij heef t het stellig in zljn on-
schuLd ged.aan. HU heeft een hekel aar'r loonsverlagingen en daarom zegt lij, d.at ze
nad.elig zljn, Ze vennind-eren d.e koopkracht. ivlen zou zo zeggen! fnd-erd.aad.: het z6
zeggen. iviaar d.e profe s sor zegi het and-ers ! Lui ster:

, rr. . , Als nameli jk d.e l-onen d.a1en, daa1t ook d-e koopkracht en voor zo\rer dat
het geval is, leid-t loonsverlaging niet via kostenverlaging tot een grotere
vraag, maar juist ( via d.e d-aling vam. d.e koopkracht) tot een kleinere vïaag.
Van verschil-lende kanten, vooral d.oor social-istisr.ree economen, werd. d.aar
wel op gewe zen, maaï d-e officiële wetenschap bleef daarsroor d.oof tot ten-
slotte de Engelse econoom Keynes d.it verband. d-uidelijk uit de d.oeken deed-.'r

hlij zul-l-en met behulp van rn paar cijfers, hoewel we het nauwelijks nod.ig ach-
ten, laten zlen, wí.t prof . Va,n d.e \-Ioestjjne in ttHet Paroolr' van 17 maart j .1. ei-
genlljk uithaalt.

Wanneer het constante kapitaal BOO is, het variabele 4OO 1) en d.e winst ook
zoveef bed.raagt , 4C0 dus , en men ver:mind-ert nu he t variabele kapi taal- met 1 00 ,
ja, d-an is d-e koopkracht van het variabele kapitaal vermind-erd.; zttr is 500 gewor-
d-en.Wie zoa er aan twijfelen? Maar w56r heeft prof. Van d-e Woestijne d-ie 100 gela-
ten? Dat gaat zo maav niet! De ond.ernemer roept; 'tHei daar! Die 100 zrJri van mij!
Daat koop ik. . o .rr

Wdt hij er voor koopt is ons onverschillig. We wj-l-Ien maaT zeggen dat in ge-
val van loonsverlaging d.e koopkracht van d.e kapitalist evenveel toeneemt als die
van d-e arbeid.er afneemt.

Jannmer d.at Keynes d.ood. is. And-ers zo1J. prof. Van öe i^íoest{ne hem d.6t nu eens
even ui-t d.e d.oeken kunnen d-oen.

1 ) C onstant kapi taal
stoffen; variabel
som.

= kapitaal
kapÍtaal =

geïnvesteerd. i-n prod.uctiemid.d.elen en grond.-
kapi taal belegd- in arbeid.skracht ; de loon-
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'I OORSPRONKEL]JKE AKKUMUTATIEII EN

R00FB0U'vf OP DE A R B E I D S K R A C H T.

IN EIIV AÀI\lli'AI GESPREKKEN is ons gebleken, d.at datgene, wat ivla:rc d.e I'oor-
spronkeli jke akkumulatief ' heef t genoemd. en d.at, wat r:len het best omschri jven kan
met rrhet plegen van roofbouw op d.e arbeidskrachtt', nogal eens met elkaar verrrard.
word.enr niettegenstaend.e ze in rrHet Kapitaal" en in d.e realiteit d.oor eeuwen
gescheid.en zrjrl^. !Íij wiIlen trachten aan deze velliarring een eind. te maken.

Wat d.e rroorspronkelijke akiflmulatie[ aangaat Iljkt het ons het best hierover
eerst Marx zelf aan het woord. te Laten. Zo schri.jft hij dan in d-e aanhef van het
hoofd.stuktrDe oorspronkelijke akkr;mulatie" in het eerste d.eel var.rrHet Kapltaal'r
(uitgave van Karl- Korsch blz. 659,

ItMen heeft gezten hoe geld- in kapitaal- verand-erd. word.t, d.oor kapitaal meer-
waard.e en uit mee:svraard.e meer kapitaal gemaakt word.t. Evenwel verond.er-
stelt d.e akkumulatie van het kapitaal cle meerwaarcle,d-e meerrraard.e d.e kapi-
talistische productie, d-eze laatste echter het voorhand.en zijn van grote
massar s van kapitaal en arbeid.skracht in hand.en van d-e warenproducenten.
Het hele proces schijnt. " . dus een aarr d e kapitalistische akkumulatie vooï-
afgaand.e rroorsprorrkelijken akkumulatie te verond-erste1len, een ak}«rmulatie,
d.ie niet het resultaat is van d e kapitalistische productiewi jze , maar haar
uitgangspunt.

Deze oorspronkelijke akit-r:mulatie speelt in de politieke economj-e onge-
veeï d.ezelfd.e roJ als d.e zondeval- Ín d-e theologie. Ad.a^n beet in öe appel
en d.aa::mee kinram d.e zond.e over het geslacht d.er mens€r]. Haar oorsprong
word.t verkl-aard. door haar aLs anekdote van het verled.en te vertellen.

In larrg vervlogen d-agen was eï aarr d.e ene kant een keur van vli,jtige,
intelligente en voor al-Ies spaarzane lied.en en aan d-e and.ere kant waren eï
schooiers en luilakken, d.ie er al-les d.oorjoegen. . . Zo kwam het d.at d.e eer-
sten rijkd.ommen veïgaarden en d.e laatsten uiteindelijk niets meeï te verko-
pen hadden dan hr,rn eigen huid.. En vanaf d.eze zond-enval dateert d.e a:moed-e
van d.e grote massa, d.ie nog steed.s trots aIle aibeid. niets darr zrohzel-f te
verkopen heeftr eÍl d.e rijkd.om d.er weinigen, d-ie steed.s toeneemt, alhoewel
ze sed.ert lang opgehoud-en hebben te arbeid.en.ZuLke laffe kind.erpraat kauwt
bijvoorbeeld d.e heer Thiers met plechtstatige ernst ter verd.ed.iging van tde
eigend.omr d"e eens zo geestrijke Fransen voortt. (Thiers, Frans staatsman uit
d.e vorige eeuw, bekend. wegens ztjn aand.eel in het neerslaan d.er Parijse kom-
mune. -D&G).

Wanneer Marx schri jf t, d.at d.e oorspronkelijke akkr.:mul-atie niet het resul-taat
varr d.e kapitalistische uitbuiting is, maaï inaar uitgangspunt, dar:. wiI d.at zeggen
dat er akl«]mulatie van kapitaal had. plaatsgevond.en onder and.ere vormen 1an d.e ka-
pitalistische , welke artd ere vormen toch haar voorwaard.e waren. De kapitali sti-
sche volan der uitbuiting eist d.e aankoop van prod.uctiemid.d.elen en arbeidskracht.
Dus een bepaalde hoeveelheid geld-. De werktuigen z: jn nletswaard.ig wanneer de
geld-bezitters niet tezel-fd.er tfid d.e mens op d.e markt vind.ene die tegen een zeker
bed-rag, het l-oon,d.e werktuigen wi1 en kan bed-ienen. Deze t'vrije mens'f kan het ge-
v91g ziin van verschillend.e ontwikkelingen en lvlarx beschr{jft hoe d.at in d.e 15e en
16e eeuw in Engeland. plaatsvond..

Het kwam er op neer, d.at het uit d e Angelsaxische tj-Jd. stammend e landwezen
vernietigd. werd-.Toen trJillern de Veroveraar in 1066 het Iand. verd.eeLd-e in een aan-
tal Baronieën, waren d-eze bezaald. met hutten en boerenhoeven, bewoond. d.oor h-jf-
eigenen en vrijen. VeeI werd- bepaald. d.oor het uit d,eze tijd. stammend.e gewoonte-
recht. Dikwi j ls kon het zo voorkomen, d.at het niet vaststond. of iemasd. vnrï r dan
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wel horige of lijfeigene vlas, hetgeen alleen van belang was bij conflicten en pro-
cessen" Maar over het geheel stond. vast, d-at eIk huisje of hut voorzj-en moest
z:-jn van vier morgen land.r als zijnd.e vold-oend.e om een geztn te ond.erhouden. 0or-
spronkelijk zal d.it ook wel uit d.e Angelsaxische tijd. d"ateren, maar het is zeker,
dat verscheid-ene Engelse vorsten het tot wet maakten, toen het land. werd ont-
volkt d-oord.at d.e ad-el, d,e boeren van het land. joeg, het in weid.egrond. voor d.e

schapenteelt verand-erd.eromd.at d.aarmee kapita1en kond.en word-en verd-iend. d-oor veï-
koop van d.e woJ aarr d-e V1aamse spirurerijen.

Dit Ís dus één van d-e voorbeeld-en van oorspïonJreli jke aktrumulatie, waarvan
er vele ztJr.. ItÍaar kort en goed-: wie een bed-rijf op kapitalistische grond.slag wi1
beginnen, moet d.aa::rroor geld- hebben, vold.oend-e geld- om daarvoor te kopen: werk-
tuigen, gïond-stoffen err... niet te vergeten, arbeid"skracht. De ontwikkeling in
Engeland., zoaLs wij d.ie zOëven hebben geschetst, zorgd-e daar in rijke mate vooï,
want d.e van huis en hof verjaagde boeren waren claard-oor trvrije mensen" geword.en,
d.ie geen verpllchtingen meer aan d-e ad.el had.clen ,maar kond.en t'ki-ezenrt tussen mis-
d.ad.iger, landloper of proletarj-ër, dat wil ze:ggerr verkoper van d-e in hem beli-
chaamd.e arbeid.skracht 

"

Roofbouw o'p d.e arbeid. sk-racht .

Wanneer d.e kapltalistische prod.uctie een aanvang neemt en nog sporad-isch
voorkomt d-ïukt z\ nog niet haar fimest stempel op d-e samenleving. Dat heeft eni-
ge eeuwen ged-uurd. en vj-nd-t pas plaats in het begin en mid.d.en d.er vorige eeuw,
weLk ti jd.perk word.t aanged.uid- als d.at van d.e 'rind.ustriëIe revol-utie", wegens d.e

ove:*reld.igend.e snelle ontwikkeling ond-er d.e toepassing van d-e stoomkracht.

Dit moet voor d.e arbeid-erskl-asse een verschril<kelijke tijd- z:-.jn geweest. Ge-
kweld. d.oor or,nogelijk lange werktÍjd-en, zelfs van vïouÍ$ren en zeer jonge kind.eren,
geteisterd. d.oor tuberculose, alcoholisme en epid-emiën, gingen d.e lichamen waarin
ztclt d.e kostbare arbeid-skracht bevind-t, d-oor geen enkele wet beschermd., massaal
ten ond-er. Al-s Karf iiiarx in hetitKommunistisch lvianifestfrhet stand.punt der abso-
lute verar:rning inneemt, d.an is d.at eenvoud,ig d-e konsekwentie van een bestaand.e
toestand."

lrlanneer het eind.elijk zo ver komt, d.at er wetten en maatregelen word-en geno-
men, stuiten zrJ op het verzet d-er kapitalisten, d.ie stomweg hr.m i-nd-ividueef be-
lang boven hun algemeen belang stel-Ien, niet inzien, d"at zt j bezig zi jn met het
sfachten van trd.e kip d.ie d.e goud.en eieren legtrr"

De tegenstelling tussen het algemeen belang en het bijzond.ere voert tot in
onze d.agen toe nog een meewarig bestaan , d,66r, waar het kl-einbedrijf op ztjn laat-
ste benen loopt, Zoals al-le tegenstellingen d-oor stri jd- word.en overr^ronnen is d.at
hier ook gebeurd." Het grootbedrijf heeft het kleinbed-rijf ten ond.er gebracht en
d-aarmee zq.n ind.ivid-ualisme,Ka,n men u eggen, d.at d.e staat is opgegaan in het groot-
bedrijf of omgekeerd-, d-at het grootbed.rijf is opg'egaan in d-e staat? iiet feit, d.at
nen tussen d-eze beid-e voorstellingen moeilijk kan kiezen bewijst d.e eenheid. van
staat en kapitalistische prod-ucti-ewijze.

De roofbouw op d.e arbeid-skracht werpt rzoal-s men ziet, verschillencle proble-
men op. Het is echter niet d-e bed.oeling d.eze i-n d-it artikel verd.er te gaan be-
spreken. Wij hebben hier laten zien, clat " oorspronkeli.lke akkumuLatie" iets totaaf
and-ers is d-an Itroofbouw op d.e arbeid.skracht't en d-at bijvoorbeeLd. d-e werkkampeflr
ingesteld- in Siberië eerd-er d,óórmee iets te maken hebben dan net I'oorspronkelÍjke
ai<Icurnulatierr. Het ontbreekt ons echter aarr vold.oend.e gegevens om hier een gefi.rn-
d-eerd-e mening over uit te spreken"
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NGEN OVER DE

C H Ï NE S E REVOLUTIE

fr.

De Chinese Kerenski
en Chinar s boeren.

21 . Twintig jaar 1ang, tussen 1927 en 1947, stagneert d.e Chinese revolutie ten
tweed.e male. Het is d.e period-e, waarin een Kwo Min Tang regeert, d-ie d.efi-

nitief heeft afgerekend. met haar jeugd. en met lnaar Jacobijnse vleugel. Het is het
tijd.vak van d.e Girond.e, d.at begint met d.e ned-erlaag van het rrlirrksert Soenjatsen-
isme " Maatschappeli jke tegenstellingen hebben in d.e lente van '27 geleid- tot een
politieke crisis en tot een splitsing. In april van d.at Jaar zr;n eï twee Kwo Min
Tang-regeringen naast elkaar; een linkse in !íoehan, een ïechtse in Nanking. Maar
het ond.erscheid. tussen beid.e is in zo\ïerre gering, d-at ook d.e regering van Víoe-
han ztch d.uid.elijk d.istantieert va.n d-e inmid.d-e1s in beweging gekomen boeren. Het
agrarisch pïograrn van Tang Ping-san, d.ie in Woehan minister van land.bouw word.t,
verschilt nauwelijks van het agrarisch pïograrnma varl Nanking. Af s in d.e provincie
Hoenan d-e boerenbeweg'ing het karakter van een ïevoLte aanneemt, rej-st Tang Ping:
san naaï d.e ald.aar gelegen stad. fsjangsja. ZrTn invfoed. moet er toe bijd.ragen d.e
ff exce ssentt te beteugelen, hetgeen in klare taal wil- zegge:nz d.e opstand. te ond.er-
drukken. fang Ping-san is een bolsjewiekrlid. van d.e Koeng tsjang Tang. Zijn agra-
rische politiek word.t op ztiver politieke gronclen verd.ed.igd. d-oor partijchef Tsjen
Toe-sjioe. Een al te rad.icaal- Land.bouwbeleid-t zo red-eneert d.e partij, zal een te-
genstelling scheppen tussen het leger en d-e mede uit bolsjewisten gevormd.e ïege-
ring. Het meerend.eel d-er officieren irmers stamt uit het milieu van d.e kleine-
en mi-dd.elgrote grond.bezitters en is d.erhal-ve sterk gekant tegen alles wat naar
een agrarische omwenteling zweemt. Zíed.aar nog eens concreet, waarom d.e totale
vernieuwing van het Chinese bolsjer^ristische kad.er met echte b o e r e n - ele-
menten, in rn voorafgaand.e stel-ling reed.s ter sprake gebracht, ind-erd.aad. een on-
ontkoombare nood-zaak is. Overigens is het begrijpellk, d.at d-e Woehan-regering, in
d.e klem geraakt tussen de boeren-opstand.en en het Narrking:-bewind, en met het
kleinburgerd.om als sociaLe basi-s, weinig lust gevoelt van haar flirt met het Ja-
cobijnse rad.icalisme ernst te maken. Dat betekent, d.at zt j geen and-ere keus heef t
d.an een capitulatie vooï Nanking. Die capituJ-atj-e is een feit in het begin vart
1928. De grote triomfator is Tsjiang Kai-sjek.

22. ïn het kritieke Jaar 1927 waarin de Nanking-regering en haar generaal d.e ze-
ge behalen word.en in S janghai en Kanton grote arbeid.ersopstand en ond.erd.rukt.

De legend.e wil, d.at z\ gezi-en moeten word-en als een poglng van het Chinese prole-
tariaat om d-e loop d.er gebeurtenissen op revolutionaire wijze te beïnvIoed.en. De
werkelijkheid. spreekt een andere taa1. Tweeëntwintig Jaar na het bloed.bad. in bei-
d.e Chinese sted.en zi:n er in China, volgens een opgave van het Chinese ministeri-e
van. sociale zaken, veertj-en ind-ustriested-en van betekenis en telt het land- mim
een mil joen ind.ustrie-arbeid ers. 0p een bevolking varl tussen d.e 400 en 500 mil-
joen ziel-en is dat nog géén kwart procent ! In 1927 is d.at percentag'e uiteraard.
nog bed.uid.end. kleiner geweest. Als klasse werpen d.e Chinese arbeiclers tegen het
ei-nd.e d-er twintiger jaren geen enkel gewicht in d-e schaal en eï is geen sprake
van d.at ztJ vooï klasse-d.oe1eind.en in beweging komen. De opstand- in Sjanghai van
maari 1927 is een volksopstand., d.ie ten d.oel heeft ster.m te verlenen aan Tsjiang
i{ai-sjeks milltaire exped-itle naar het noord.en. Dat d.e arbeiders er een grote
rol- in spelen vind.t zijn verklaring in het feit, d.at Sjanghai toevall-ig d.e groot-
ste ind-ustriestad. van China is en ongeveer een derde d.eel van aIle arbeld.ers er
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T/'roont. De beweging d.raagt geen proletarisch- r rrr&Eï een rad-icaa1-d-emocratisch ka-
rakter. Tslang Kai-sjek smoort Lraar in bloed-, niet uit vrees voor een proletari-
sche variant van d-e revolutie, maar uit afkeer van het Jacobinisme. Wat d.e zoge-
naamd.e ttkommunerr van Kanton aangaatz zLJ is niets d.an een uitzichtloos avontuur,
d.at is uitgelokt d.oor d-e Chinese bolsjewieken,d-ie zond.er over ook maar één en-
kel-e troefkaart te beschikken een poging willen d.oen het politieke pokerspel-
letje te wirrnen, d.at ztJ ín idoehan al- verloren hebben. De opstand- van Kanton van
d-ecember 1927 j-s niet d.e uitdrukking van een proletarisch verzet, zomi.n als d.e

Koeng Ts jang Tang d.e uitd.ruk,-,ing vormt van proletarische aspiratie s " Borodin, de
Russische ad.viseur van d.e Woehan-reg'eri-ng, heef t d.e spi jker op d.e kop ge slagen,
toen hij eens verkl-aard-e naar China te ztJn gekomen voor d-e velnrezenlijking van een
j-d-ee" Voor een idee, voor politieke id-ea1en, strijd.t de Koergïsjang Tang. Aan
haar id.ealen ztjn d.e arbeid.ers van Kanton zond.er enig bed.enken opgeofferd-. PIaar
een l^ieïkelijke bed.reiging voor d,e rechtse Kwo lvlin Tang en voor [sjiang Kai-sjek
zin zij nooit geweest. Voor hen kwam het gevaar van d-e kant d.er boeren!

21, Tsjiang Kai-sjek staat na zi:n overwinning tegenover een land.rwaaT het maat-
schappelijke leven in een chaos verkeert. Het is juist deze chaos, voortge-

sproten uit d.e onoplosbare tegenstellingen van het oud.e China, d-ie d.e revol-utie
heeft veroorzaal.,t. De social-e problernen van China blijven d.ringend. om een oplos-
sing vïagen, ook na Tsjiangs zege. De Nanking-regering komt voor d.e taak te
staan China te reorg'aJriseren. De moeilijkheid. is d.aarbij, dat een terugkeer van I t
oud.e China tot d.e onmogelijkhed-en behoort. Het rad. d-er geschiedenis kan oo]< cl-oor
Tsjiang Kai-sjek niet worden terugged-raaid.. Het inslaan van nieuwe wegen is een
historische onvermijd-elijkheid.. Tsjiang i(ai-sjek is er toe bereid-. Hij d.roomt ervan
zo niet d.e Jacobi- jnse, d-an toch d-e Girond.ijnse hervozmer van China te word-en s zo-
als eens ALexand.er Kerenski ervan droomd.e d-e rol- van d.e grote hervormer te spe-
1en in de d.ussische revolutie. lttet d.ie operette-achtige figuurrclie tussen febru-
ari en oktober 1917 in Rusl-and. voor het voetlicht heeft gestaan en d.ie gemeend-
heeft d.e gebeurteníssen te kurueen d.rijven, zond-er te beseffen, d.at juist hI d.oor
d.e gebeurtenissen werd- ged.revenrvalt Tsjiang Kai-sjek in menig opzicht te verge-
lijken. Zomin als Kerenski heef t Ts jiang bezwaar tegen bepaald.e imperial-i smen; e-
venals Kerenski vormt ook voor Tsjiang het agrarisch vraagstuk het grote strui-
kelblok, d-at verantwoord.elÍjk is voor de permanente onstabj-liteit van ztjn regiem.
Bij beid.en ztJrr het d.e politieke d-agd-romen, d.ie hen meer en meer tot d,e exponent
d-er reactie maken. Kerenskirvan huis uit f'soclalist" (wat daarond-er d.an ook ver-
staan moet word.en) eind.igt a1s d-e bond.genoot en vriend. van d.e behoud zuchtigste
krachten in het l-and.. Tsjiang Kai-sjek, d.ie als jonge kadet van d.e Chinese mili-
taire acad.emie te Whapoa zLJn sabel wild"e gebmiken om het China zrJrrer d.agen te
vezrrieuwen, word.t tenslotte één met die Chinese klieken, waaT\rarr d-e bankier T.V"
Soeng d.e karakteristieke vertegenwoord-iger vozmt. Ts jiangs politiek word.t be-
paald d-oor d-e omstand-igheid., d.at de rijkd.om d.er famiLie Soeng, zowel het hand-el-
d.rijvend.e imperialisme al-s d-e armoed.e d.er Chinese boeren verond.erstel-t. Preci-es
zoals d.e politiek van Kerenski bepaald- werd. door het feit, d.at d.e maatschappelij-
ke po sitie van zLJn vri-end-en al- s bi jvoorbeeld. Nekrasof , d.e armoed.e vooropsteld.e
van d.e Russische moesjik. Het bewind. van d.e rechtse Kwo IrÍin Tang en van Tsjiang
Kai-si ek i s d.e Chinese Kerenski-period-e . f n Rusland. d.uurd.e zL j enkele maand.en;
in China tot na d-e tweed.e werel-d-oorlog.

24. De machtsverovering d-oor Tsjiang Kai-sjek verhind.ert in China de voortgang
van d-e burgerli jke revolutie. Zli b1ïf t opnieuw halverwege steken. Niettemj-n

d-j-enen haar problemen ztclt voortclurend. aan, komt d-e boerenmassa, d-ie ond-er d.e
Chinese verhoud-j-ngen haar d.ri jvend.e kracht vormt, nauweli jks meer tot rust. Nog
geen d.rie Jaar nad.at d.e Nanking'-regering schi jnbaar het grote land. 'r gepacifi-
ceerd.'r heeft, vlammen d.e boerenopstand-en weer in al-le provincies op. Het begin
va,n d.e d.ertiger jaren vormt één aaneenschal<eIj-ng van gevechten tussen de Kwo
L'iin fang-legers en d.e revolutionairen, d.at wil zeggen warÈropige, tot het uiter-
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ste ged.reven en berooid.e bevroners van het platteland-. Overal wa;ar zti i-n actie
komen leid.t d.at tot een 1and.verd.e1ing. ïn d.e provincie Kiangsi geschied.t zti zo
grond.ig, d.at wanneer d.e Nanking-regering in 1914 d.it gebied van oproeri-ge ele-
menten zuj-vert t ziJ ztch genood.zaakt zíet d.e land.verd.eling intact te laten, ook
al strookt ziJ alLesbehaLve met haar bel-eid." Ts jiang Kai-s j ek heef t wel ver-
klaard., d.at hi j het grootgrond.bezit wil beperken opd.at Íedereen zt jn eigen 1and.
zaT krijgeÍrr maar buiten Klangsi, wa,ar d-e massa het op h66r wijze ged.aart heeft
komt d-aar geen sikkepit van terecht, zomín als varr d.e coöperaties, d.ie zoge-
naa,md. gesticht word-en om het levenspeil ten plattelande te verbeteren. Tussen
1911 en 1916 neemt hun a.anta! v€uír 5.OOO tot 15"OOO toe en dat betekent in theo-
rj-e een aanzíenlijke economische vooruitgarrg. In de praktÍjk d.ienen d.j-e zoger:aafrL-
d.e coöperaties d.e belangen van d.e grond-eigenaren. De Zweed.se anthropoloog Jan
Myrd.alr d.ie geruime tijd. in een boerend.orpje in d.e provincie Sjensi heeft ver-
toefd., teicent d.aar uit d.e mond- van oud-ere boeren opr hoe het kred.ietsysteem
d.e boeren steed.s d.ieper bij l-and.heren in d-e schul-d. bracht en hoe schuLd.en en
pachten uit d.e hongerend.e aïmen werd.en geperst met behulp van d.e sterke arrl varr
d.e Kwo iviin Tang-sold.ateska. Hij, lvIyrda1, stelt d.an ook nad.r'ulckelijk vast, d.at d.e

Chinese revolutie, zoals ztJ ond-ergrond-s voortsmeult in d.e d.ertiger jaren en zo
als zti t^ieeï tot uitbarsting komt in d-e jaren veertlg, een b o e r e n r e v o-
L u t i e is.

25, De Nanking-regering en Tsjiang Kai-sjek blijven volled-ig in gebreke het be-
langrijlcste probleem van China - het land-probleem - tot een oplossing te

brengen. Zij lcrÍmen het niet uit d.e wereld. helpen vanwege hirn verbond.enheid met
aI d.ie lagen d-er Chinese maatschappij, d.ie belang hebben bij het voortbestaan d.er
trad-itionele verhoud-ingen. Die verhoud-ingen zt;n d-e openlijke onderdrukking en
d-e d-i-recte uitpersing der landbevolking laat d-aarorntrent niet d-e minste twijfel

duid-elijk vóór-burgerlijk en onmiskenbaaï veflnengd- met feod.ale resten. Daar is
ook d.e oorzaak te vind.en d.er hand- over hand- toenemend-e corruptie.Ifiet in het ka-
rakter van Tsjiang of d-e Kwo itÍin Tang-potentaten moet z4 gezocht word-en, d.oeh in
d.e maatschappij. Niet omd-at het i(wo ltiin fang-regiem corrupt is, zoekt het d.e sym-
pathie van d.e bezttters, maar omd.a,t het op d-e bezittend-e k1assen stermt i-s het
corrupt. Die coruuptie verergert China's sociale kwalenl het Nanking-bewind- en
d.e parasi terend.e kl-assen d-ie he t vertegenwoord-igt vormen een kankergezwel , dat
d.e productie verlamt en t t land. ten grave d.reigt te slepen. ir[aar warrneer er ten-
slotte d-e d.ood-sklok word-t geluid, d.an is het d.e d-ood.skl-ok van het bewind.. Na een
ontwikkeling van bi jna twintig jaar weten d-e boerenmassar s van het uitgestrekte
rijk eind.elijk een revol-utionaire kracht te ontwikkelen, d.ie het Nanking-bewind- ge-
IÏk een kaartenhr.r-1s ineen d.oet storten. Niet d.e nog altijd- even zwakke arbeid-ers-
kLasse veegt Tsjiang Kai-sjek met een machtige zwaai van het politieke toneel,
maar de boerenmassa. Georganiseerd. in querilla-legers met een primitj-eve boeren-
d.emokratie,komt zri aanstormen uit Chinars onrnetelijke vlakten om het onvermijd.el{j-
ke vonnis te vol-trekken, d-at het historisch l-ot is varr d.e heersend.e klasse t baar
generalissimo en ztJrr parti j . Ook d.6t is iets, waarin d-e Chinese revol-utie ztch
d-iepgaand. ond-erscheid.t van de omwenteling in Rusland.. D66r marcheren d-e arbei--
d.ers aarl d.e spits; in Kroonstad-, in Petersburg, in lvioskou; d66r verplaatst ztclt
d.e revol-utie var] d.e stad. naar het p1atteland.. In Chi-na is het omgekeerd-: d-e
omwenteling begint eï op het platteland- en marcheert d.an vervolgens naar d-e ste-
den! In één opzicht echter vertoont het eincle van het l(erenski-regiem in Rusland
overeenkornst met het eind-e van het "Kerenskitr-regiem in China. Als d.e Russische
Kerenski troepen aan ]aat rukken tegen het revoLutionai-re Petrograd- maken d.ie ge-
mene zaak met d.e bolsjewistische reginienten, d.ie hen tegemoet gezoncien z7-Jr1. Als
d.e bolsjewistische boerenLegeïs van ltao Tse-toeng en Lin Pao tot aaír d.e oevers
van d-e Jangtse ztjn genad.erd- lopen d.e Kwo lvIin Tang-sold-aten i-n men1gte naar hen
oYerr blijft eï van een verd.ed.iging van t[anking en Ts jiangs China niets meer oveï.
Eindelijk verdwijnt uit het orunetetilke China d.e schim van het feod.alisme.Het kapi-
taLisme aanschouwt er het levenslicht met d.e keizersned.e van boeren-bajonetten.
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BE Z T EI ZE

DE "IVIEïI^IE ROTïIIRDAMSCHE COUiIANT'! publiceerd-e d.ezer d-agen een conmentaaï o-
ver d-e sociale onrust , d-ie momenteel d.oor Frankrijk vaart. Het was een belangwek-
kend. commentaar, niet vanhrege d-e feiteli jkhed-en d.ie het bevatte, want d-at waren
er maaï weinig, maar vanwege de strekicing. De 'schri jver geef t eï nameli jk tussen
d.e regels d-oor, d.uid-eIijk blijk van ztJn ve:rnrondering, d.at d.e arbeiclers zt-cb. zo
ged.ragen als ze d-oen. ttEï istt, zo constateert hi j, frweinig sprake van terughou-
d.end.heid (,ruo d.e kant van d.e arbeid.ers) omd.at d.e bed.rijven het moeilijk hebbenrr.
Hij behand-elt het geval va,le een staki-ng bij cle vrachtwagenfabriek van Berliet in
het gebied. van Lyon en schrÍjft d-an; I'De crisis op d-e vrachtwagenmarkt en d-e voor-
raad- van een 21OO vrachtwagens remt d.e stakers niet af. Zíj eisen verhog"ing van
hu:r erkend. lage lonen. . . . . .tr 0p een and-ere plaats zegt d.e cornmentatorc rt}{en zotl
veronderstellen, d-at d.e bezorgdheid. voor de werkgelegenheid. (ó6k d-aar d.us red-.
D & G) remmend- zou werken op looneisen en stakingsactiviteiten, maar d-at is niet
of nog niet het geval.'t Naast d.e verwond-ering is er ken:relijk ook zoiets als een
l-ichte wrevel . \{at nu? De arbeidsmarkt i- s wat meer ontspannen geraakt d.at wil
zeggon d.e werkgelegenheid. en d.e vraa,g :naar l-oonarbeid-ers is teruggelopen - en
verd-raaid. nog an toe, d-ie arbeiciers zijn nog niet hand-elbaard.er geworclen. iriat be-
zle:-t ze?

Wat ze bezielte antwoorden wi j, is d.e verbittering. Als d.e lonen rrerkend-"
laag zin, hetgeen zeggon wil, d.at 66k, ja zéLf s d-e patroons d.at toegeven, dan i s
het niet moeiIi.1k om ztch voor te stell-en hoe de vlag erbij staat. \,{arrrreer d.an te-
gelijkertijd. d.e patroons, zoals d-eze cornmentator beschrijft 'tstroever" word.en, om-
d-at ze menen, d.at d.e vezmind-erd.e werkgelegenheid- d-e l-oonslaven wel van strijd. en
opstand.lgheid. zal dfhoucten, d-an is cLe situatie zo t d-at zLJ d-us van de omstarrd-ig-
hed.en wilren profiteren om d-e lonen op een peil te houd.en, waarvan ze zelf toe
moeten geven, d-at het laag is. tvioet men er ztch dan over verwond-eren, d-at d.e ar-
beid-ers geen oog hebben voor d.e moeili jkhed.en d.er ond-ernemi-ngen? Daar moet men
toch waarempel d-e commentator van een goed- liberaal- blad- voor ztjn Die patroons
wi11en profiteren vatrl d.e economj-sche situatie om d-ie arbeid-ers op een loonpei-l
te houd.en, d-at bened-en peil is, maar al-s d.ie arbeid.ers d.an van de economische
moeilijkhed.en profiteren om d-e patroon ond-er d-ruk te zetten, d.an verbergt on-
ze commentator ztjn opvatting, d.at hij juist dót nu bened-en peil vind.t maar }<raralijk
achter zijn misplaatste verwond-ering"

Wat had- hij ged.acht? Dat d-e arbeid.ers zoud.en zeggens "Ach aïme patroon, hebt
u het zo zwaar? ItIou, laat ons d.an maar voortgaan met verrekkent?? Kom, kom, d-at
is toch wel een beetje aI te vér van het goed--liberale beginsel, dat ied-er voor
z:-in belangen op d-ient te komen. Nou jar?ried-errrt zo hebben d-e liberalen het in-
d.erd.aad. nooit bed-oeld. De patroons, jal De arbeid_ers, nee!

Zoals orvze conmentator van de N.R"C" d-enktrzo d-enken kerurelijk d.e stroef ge-
word-en patroons van Frankrijk ook. Onze lezers zal het niet verbazen, d-at zulks
bii d.e Franse arbeid.ers grote verbittering heeft gewekt. Vand.aar, d.at in het com-
mentaar vermeld- word.t, d.at er in vele d.el-en van Frarrkrijk ord.everstoringen en
hand-tàstelijkhed-en vo orkomen .

VERÀNTWOORDING VAN DE V00R ''DAAD EN GJDACHTE"BINNENGEKOi\EN GELDTTIIJKtr BIJDIIAGEN.
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