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I¡IATISKLASSE JUSTITIE?

"In een kLassenrnaatschappij kun je niets anders hebben dan een kLasse-
justitie. Eén van de functies van de rechtspraak ís van oudsher het eron-
der houden van de oaderliggende groep. De onderLiggende 1-aag heeft het
meeste te winnen bij veranderingrde bevoorrechÈe ltlasse het meeste te ver-
liezen. Het officiilLe recht is r.'aË anders dan rechtvaardígheid."

Deze r¿oorden zíjn door een redalcteur van ttDe Volkskrant" opgetekend
uít de mond van de Groningse hoogLeraar prof. dr. Rieltent Jongman, die de-
zet dagen de resultaten heeft gepubliceerd van een onderzoek, dat nog vó6r
het publiek v¡erd gemaakt al niet rueinig stof deed opruaaien.

Jongeren uit rvelgesteltje mil-ieus hebben - aLdus een van de steLlíngen
van prof. Jongman en zijn medewerlcer Taco Schilt - een kleinere kans om
uiteindelijk voor de rechter te komen dan r¡erkende jongeren, ook als ze
hetzelfde hebben gedaan. Staan ze echter eenmaaL voor de rechter, dan wor-
den ze nilder behandeld dan jongeren uit rlageret milieus.

'Ðeze en dergetrijke lconlclusies zijn niet bijzonder opzienbarend. I{at
Jongman aan het licht heeft gebracht behoort tot de dageLijkse ervaríngs-
wereLd van praktisch iedere arbeider. Br zaL wel niemand in de werkende
kLasse zíjn" die van de konklusies van de Groningse criminoloog verrast
heeft opgelceken. Het enig opzienbarende en het enige verrassende was dan
ook in feite, dat dit soort dingen nu eens rverden gezegd - en op zeer in-
dringende wijze r,rerden gezegd - niet door de eerste de beste arbeider maar
integendeel door een niet-arbeider en dan nog iveL door een wetenschapsbeoe-
fenaar in een ¡tretenschappelijk tíjdschrift. Vandaar dan ook dat, in de
eerste plaats van de lcant van het departement van justitie, zíjn ueten-
sehøppeLijkheid in traijfel is getroklcen, een kritielc waar Jongman het ant-
¡voord níet op schuldig ís gebleven.

Jongman heeft, door wat hij nret zíjn onderzoek heeft beoogd en door
wat híj er mee heeft aangedragenrevenals door aL datgene wat hij er ín di-
verse ínterviews aLs toelíchtíng op heeft gegeven, onze s)mpathie ver'woro
ven. 0f wíj het met, hem eens zijn is een andere vraag, een vraag die hele-
maal niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. lle zijn, eerlijk gezegd, ge-
neigd om daarop zowel een ja âLs een nee te laËen horen.
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On niet Èe r¿orden misverstaan moeten wij één ding híer meteen voorop-
stellen: als Jongman zegt dat er klasse-justitie bestaat, dan onderschrij-
ven wij dat volledig.Cnze aarzelia,gen spruiten uit iets heel anders voort,
uit iets dat lvij het besLe meÈ een voorbeeld kunnen toeLiehten"

Nog niet zo heel Lang gel-eden '.uoonden wij als gevolg van bepaaLde om-
standigheden de behandeling bij van een kort gedíng, dat een gastarbeider
had aangespannen tegen een fabrikant die geweígerd had hem bíj zijn ont-
slag een getuigsehrift te verlenen. Nadat de advokaten van beide partijen
aan het woord $raren ger^reest verkl-aarde dê president van de rechtbanlc dat
hij een week later uitspraalc zou doen. FIet geding i+er<i ook bijgewoond door
een jongeman van tt type dat veelal r¿ordt aangetroffen in zogenaamde link-
se groepen. Eenmaal buiten de kamer van de president, gaf hij in de gang
van het paleis van justitie Ëe lcennen dat die uitspraak voor hém bíj voor-
baat vaststond: de fabrilrante zo meellde hij, zorr weL aan het langste eind
trekken.

Omdat bij het bewusLe geding de zaken juridisch nogal eenvoudig lagen
verteLden wij hen dat wíj een andere mening waren toegedaan; wij verwaeht-
ten dat de gastarbeider in het gelijll. zou worden gesteld en dat de fabri-
kant het getuigschrift aLsnog zou moeten geven. De jongeman mat ons van
het hoofd tot de voeten en vroeg toen of r.rij we1 r^risten, dat er zoiet,s aLs
kLasse-justitie bestond en dat het ilrecht" altijd aan de kant van tt kapi-
taal stond.
Ben rnreek later bleek inderdaad de fabrikant de kous op de lcop te krij-
gen. Via dit lcort geding kreeg de gastarbeider zijn getuigschrift. Daarop
zeí de bewuste, opnieuw aanwezige jongeman, dat hij tot zijn vreugde kon-
stateerde, dat er niet altijd sprake \^ras van klasse-justitie en dat aan de
'frechtvaardigheid" niet altijd geweld werd aangedaan. Wij hebben ons toen
geroepen gevoeld hem voor de tweede keer tegen te spreken en hebben, zorl-
der veel sukses, geprobeerd hem uit te leggen, dat de '¡rechtvaardigheid"
er niets mee te maken had en dat errook bij ttrechtvaardigett vonnissen des-
ondanks van klasse-justitie sprake is. Klasse-justitie, zo betoogden wij,
is er ook r,¡anneer de wet strikt rechËvaardig en zonder aanzLen des per-
soons wordt toegepast. Dat er klasse-justitie bestaat ligt niet in de eer-
ste pLaats aan de persoon van de rechter, het ligt aan de r¿et en aan het
recht.

Hiermee zijn wij dan weer Ëerug bij het onderzoek dat prof. Jongman
heeft verricht. Omdat wij niet de gelegenheíd hadden zijn publikatie zélf
Ëe Lezen doch alleen maar icennis konden nemen van hetgeen diverse kranten
daarover schreven, zíjn wij niet helemaal zelcer van onze zaak l^lij kunnen
ons echter niet aan de indruk onttrekken, dat ook Jongman zijn pijLen te-
veel op de Leden van de rechterlijke macht richt.

Vanzelfsprekend zijn wij het - ¡^¡ederom - volstrekt met Jongman eens
als hi.j stelt dat rechters en officieren van justitie allemaaL uit een an-
dere kl-asse komen dan de meesten der voor hen verschijnende verdachten. I'le
onderschrijven voLledig Jongmants opmerhing (in 'oDe Volkshrant" van 29 de-
cember t76), dat zíj op Ì¡Ietsovertreders een lclassegebonden kijk hebben en
behept zíjn met de kl"asse-vooroordelen van hun milieu en h7e onderschrijven
6ólc dat dit al-I-es een vanzelfsprekend gevolg van de klassensamenleving is.
¡ Maar als Jongman (in een interview met de "Parooltt-redaktrice mr. Ma-
rijn de Koning (zie'rHet Parool" van 30 december j.1") over de r+enseLijk-
heid van een 'umentaLiteitsverandering" spreekt en uiting geeft aan de hoop
dat de strafmaatstaf die thans voor beter gesitueerden wordt gehanteerd in
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de toekomst voor iedereen zaL gelden, dan bekruipr ons de vrees dat hij 'in weerwil van bepaaLde uitLatingen díe op het tegendeel wijzen, toch het
sLachËoffer is van een misverstand. In ieder geval r¡rerkt hij het urisver-
stand - waaraan bíjvoorbeeld die jongeman bij dat kort geding Ëen prooi
hras - in de hand.Hãt gaat híerbij om een misverstand dat in "Linksett krin-
gen wijd en zijd verbreid is, een misverstand dat wij daarom voor hoogst
gevaarlijk houden, omdat het de r¡reg versperd naar de werkelijke samenhang

tussen recht en maatschappij en daarom een belemmering vormt voor een heL-
der maatschappelijk inzicht. Het is een misverstand van dezelfde soort aLs

het even verbreide oordeeL, dat de positíe van de arbeider te wijten zou
zíjn aan de "sLechtheid" of "gemeenheid" van de kapítaLíst inpLaats van

"rtt d. køpitaaLsuerhoudtng, lnet misverstand ook, dat de arbeider níet meer
zou worden uitgebuit indien de meerwaarde maar reehtuaardig zolr worden ver-
deeLd,

0m hel-emaal eerlíjk tegenover Jongman te zijn moet worden opgemerkt,
dat hij ook uitLatingen heeft gedaan die in een ándere richting.wijzen.
Hij hãeft tegenovei meer dan één verslaggever verklaard, dat de 'rkLasse-
juãtitie het gãvolg ís van heË sysËeem, van de kLassenstrukËuur", dat "het
wetboek van strafrãcht vanuit bepaalde belangen is gemaakt" en dat "het
geldende recht tot doeL heeft de lagere hlasse onder de duim te houden'r.
õaar hebben wij niets aan toe te voegen. trdaar wij wéL een vraagteken bij
zetten is zijn hoop op een "mentaliteitsveranderíng" die zou moeten Leiden
tot zoÍets als een eendere strafmaaË voor iedereen. Waar zourzo vragen hte,

in een lclassenmaatschappij een dergelijke mentaliteitsverandering vandaan
moeten konnen?

Jongman erkent (in een ander intervier.r), dat híj haar ín feite ook
nieË zo áíet zítten. Hij geeft te,kennen, dat de "onvoorstelbare ongelijk-
heid" waarmee de Leden van verschilLende kLassen door de justitie r¡orden
behandeld pas zaL eindigen wanneer "de arbeiders zich niet Langer het stem-
pel- van de kwetsbaren laten welgevall.enot. Dat is naar onze mening een r,tlat

vage uirspraak, die bij ons twijfels Laat wat of hij nu precies bedoelt.- 
trrlaarãan wij niet twíjfe1-en is dit, dat een "geLijke behandeLing" van

tot verschílLende klassen behorende verdachten - gesteld dat zij nogelijk
r^lare - géén einde aan de lclasse-justitíe zou maken, DáË is het misverstand
Ìraarop wij zoeven doelden. Ervan afgezien, dat een geLijke strafmaat voor
ekonouisch sterken en ekonomisch zrvakken nog aLtíjd een nadeeL voor de eko-
nomísch zwakken zou betekenen (r+aar Jongman in het geheel geen aandacht
aan schijnt te besteden) , gaat het bij lclasse-justitie in Laatste instan-
tie niet om de strafmaat, een discriminerende selektie van de te vervoLgen
crímineLe feiten ten nadele der r¿erlcenden of een soms intímiderende' soms

gríevende behandeling der verdachten, noch om het onLoochenbare feit daË

rechter en verdachËe dik^rijLs een totaal verschílLende taal sprelcen.
!üij hebben het een keer meegemaakË dat een zê'er begripvolle, zê1er ge-

noedelíjke kant,onrechter wél dezelfde taal sprak als de voor hem terecht-
staande stroper,Zíj Jij-den en jou-den hoogst familíaar tegen elkaar en wis-
ten over en hreer precies waat zij het over hadden en dat het om zotn klei-
nigheid ging a1-s één onschuldig met de f.ichtbak gevangen haasje. Maar de
niet neer zo jeugdige stroper werd desondanks natuurl-ijk wél veroordeeld.
tr{ant het eígendom van de grootgrondbezítter is onaantastbaar en wordt n¡
eenmaaL door de wet beschermd. Dâlar gaat het om.

"Het is vooral de sociaLe ongelijkheid díe de wetten in stand zoeken
te houden, het zijn de daaraan verbonden gevaren díe zij trachten te ver-
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minderen. ZiJ kunnen die ongelijhheid niet doen verdruijnen. Integendeel
zelfs, het is irun \¡rezen haar te veranlceren. ZíJ zijn vooral bestemd om de

eígenáorn veilig te stel-Len.. " Zij vormen een bescherming,.van de rijken te-
g"i a" armen." HeÈ is de ríjlcdom die hun inhoud bepaalt"" Dat schreef zotn
ãweehonderd jaar geleden de Franse rechtsgeleerde Simon NicoLas Linguet in
een tíjd dat de bãurgeoisie nog revoluËionair handelde en dacht. Sindsdien
heeft de aan de nachi gekomen burgerij aarl Linguet nauwelijks meer enige
aandacht besteed" lesondanks hebben ook belcende Nederlandse rechtsgeleer-
den in onze eeu\¡r erkend, dat het bestaande rec.htr het reeht is van de bur-
ger, van de bourgeois" Dat deed bijvoorbeeLd wijlen de Utrechtse professor
ãr" W.p.J. pompe, toen hij in l92B het koogleraarschap aanvaardde. En om

een waË recenter voorbeeld Èe kiezen: in een eind vorig jaax verschenen
boekjé over llederLandse rechtsgeschiedenis konstateerË mr. P'J" Verdam'

dat ãok "tegenrnroordig nog veel delen van ons recht eigenlijlc middenstan-
dersrechÈ zijn" en daË "reõh¡ een deel van de maatschappij" is. En bij dat
r^roofd ttririddenstandersrecht" moet niet worden gedacht aan datgene r¿at veel-
al met het woord "middenstandtt wordt aangeduid, maar aan t'middenstand" in
de zLn van het Engelse ttmiddle class"" de lclasse tussen adeL en proleËa-
riaat, d.w'2" de bout'geoisí,e.

tr{aar het om gaat is dit, dat het recht, althans het strafrecht, de ar-
beiders aLs klassã in to.run in het geheel niet lcent. Hoe een justitie en

een rechterlijlce macht die een dergelijk recht moeten handhaven ook optre-
den, dit feit zal steeds tot gevolg hebben dat zij als klasse-justitie op-

treden" pas een andere maatschappij za1- eer. ander recht in het leven roe-
pen. Het is nog altijd zo, dat de maatschappij niet op de üTetten berust,
naar dat omgekãerd dà '.¿eËten berusÈen op de maatschappij. Daar kan de

rechtvaardigste rechter niets aan doen.

EEN STAI(INGBTJG ENERAL

¿

tforoRs IN STRA ATSBURG

Zojuist onËvingen wij van een in Straatsburg wonende vriend een bro-
chure die daar onlanls is verschenen en die gewijd is aan een stakíng die
in maarË van het totfg. jaar uitbralt in de fabriek van General i'î-oËors in
deze stad. De brochurå r¿ãrd geschreven door een kl-ein aantal personeelsl-e-
den van het bewuste bedrijf, die elltaar eigenlijk pas gedurende de aktie
goed leerden kennen. Vijf van hen stelden de tekst samen' die vervolgens'
ãLrror"rm hij werd.r.r*uiig.ruldigd, in een groep van vijftien vrienden werd

bediskussieerd. Van die víjftlen .\7aren ei tien bij een vakbond georgani-
seerd, hetzíj een bond, aangàsloten bij de (bolsjewistische) centrale CGT'

hetzíi tot dã (voorheen katñolielcerthans neutrale) centrale CFDT behorend'

De ovärige vijf, jonge arbeirlers zonder uitzondering, rüaren géén lid van

een vakorganisatie"
In eãn ttvoorwoordt" waarin dit ruordt meegedeeld, verklaren de samen-
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stellers: "sotn igen zuJ-len wel beweren, dat ons geschrift tegen de vakbe-
weging is gericht en derhaLve de direktie in de kaart speelt. I^lij (echter)
zíjn van mãning, dat onze opvatting omtrent heËgeen er is geschied''er aL-
leen maar toe kan bijdragen dat wij sterker komen Ëe staan inplaats van
zwakker... en dat wat r'rij aan de orde sEeLlen zijn nut kan hebben voor een
volgende strijd.

De bewuste brochure is zê'er úitvoerig. Haat hier, zeLfs maar ín ver-
korte vorm r¡reer te geven, is onmogelijlc. Zij bestaat uit enkele histori-
sche gegevens omtrent de fabriek, uit een chronoLogisch overzícht van de
sÈaking, die op donderdag 4 maart begon en op maandag 29 maart eindigde,
uit enkele gegevens omtrent solidariteitsakties, uit een oevrzicht van wat
de bonden en de politieke partijen en groepen dedenruit enkele perskommen-
taren en uít een voorlopige konklusie. Al-Leen met de laatste zuLLen wij
ons hier bezíg houden. Zíj is uitermate belangwekkend omdat er uit blijkt
- voor de zoveelste keer zouden wij willen zeggenrmaar dan wel op een bij-
zonder karakteristieke wíjze - dat nieuwe vormen van strijd, dat wil zeg-
gens een zeLfstandig opËreden van stakende arbeiders, allerminst betekent,
dat zíj zich ook een nieuw bewustzijn hebben eigen gemaakt"

In hun "voorlopige konklusie" schrijven de samenstellers, dat de vak-
beweging door de stakers weliswaar scherp gekritiseerd werd, naar dat die
krítiek níet tot aanwijsbare konkrete konselcwenties Leidde. De stríjd werd
gevoerd, zeggeî ze" zonder dat er ook maar iets te zien viel van eigen or-
ganisaties van onderop. Er hras géén seigen stakíngskonité of iets derge-
iijt" en de gevormde kournissies (voor de financiän, voor het organiseren
van de bezetting, voor het onderhouden van konLakten' enz.) behielden een

formeel karakter en groeiden niet uit tot Inrat een vertegenwoordiging van
de arbeidets zêLt kan worden genoemd. De beperkingen van een puur tradí-
tíonele aktíe werden geen enkel moment doorbroken" Er r,tlas - we laten nog
steeds de schrijvers van de brochure aan het woord - wel een grote strijd-
wiL, maar de eigenlijke aktíe werd overgel-aten aan de "specialisten". De

scheidíng tussen hen en de personeelsleden bleef voortdurend bestaan: de

arbeiders legden een kaartje, de "specialisten" (kaderl-eden van de vakbe-
wegíng) zorgden voor het schrÍjven van de pamfletten, het te woord staan
.rrn Aã pers, de onderhandelingen met de direktíe, enz" enz. De schrijvers
van de brochure voegen daaxaan dan nog toe, dat de vasËgeroeste dageLijkse
geÌüoonten van de arbeiders bovendien een obstakeL bLeken voor hun strijd.

0m weLke reden - zo zaL de lezer ongetwijfeld vragen - hebben wij dan
hierboven in verband met de staking in Straatsburg van tn "zelfstandig op-
tredenrr van arbeiders gesproken? In de eerste pLaats ¡ zo luidt ons ant-
woord, omdat de auteurs van het hier besprolten geschrift, zoweL bíj hun
chronologische r^reergave der gebeurÈenissen, als ín hun "voorlopige konklu-
sie" ook nog ándere feiten naar voren brengen" Ze vermelden bijvoorbeeld:

- "ondanks alles wat wij hebben opgemerkt l^taren er toch r¿el alLerLeí
voorvallen díe buíten het kader van een puur traditioneLe aktie vielen en

die door de direktie r^rerden aangeduid als fondoordachte handelingenr. Zo

is op een gegeven moment êén der direkteuren door de stakers in zijn eígen
kantõor beiegerd, zijn er ook arbeiders spontaan het kantoor van de hoofd-
direkteur binnengedrongen, is gedurende een bepaalde tijd de centraLe ver-
warmingsinstallaiie bãzet ger^reest en is die opnieuro bezet nadat de arbei-
ders ei door de bedrijfspol-itíe uit waren verjaagd..""

- dat de arbeíders op een gegeven moment buiten de bonden om zélf een

suenciL hebben uítgegeven, dat ze ondertekenden met ttde stakerstt inpl-aats
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van met een aanduiding dat deze of gene bond er verartthloordelijk voot l^tast

iets waarover een heftige ruzíe met de bonden is ontstaan;
-dat naarmate de slaking langer duurde en de pogingen van de vakber^¡e-

giog oi-ãe aktie te kanalisui"tt toenamen' er een lcloof tussen stakers en

ãooã"r, begon te on¡staan, die steeds meer zichtbaar werd.
I{ij kunnen ons bij het lezen van de brochure ni'et aan cle indruk ont-

trekken, dat de urrtelr"ã daarva.n, hoewel arbeiders van General MoLors zíjn-
de en nauw met hun sËríjdende collega's verbondenrzich daarvan toch duíde-

iijf. in één bepaald gpzicht onderscteiden. De wijze namelijk waarop zij in
hun voorlopige konk1tisie onderscheid maken tussen vakbondsoptreden en ¡rtra-

ãiiiorr"f" ãtãiu" enerzijds en "zelfstandige arbeidersstrijdn' anderzijds
wekt het vermoeden, ¿.t- zij behoren tot eãn bepaald soort van arbeíders,

roË arbeiders naåefijfr die zích, hetzij door het Lezen van bepaalde l-ek-

tuur, hetzij door diskissies' met opvatti'ngen omtrent "zelfstandige arbei-
ã"iråtri:d" vertrouwd hebbun gu*u.kt en die vervolgen" Þij het beoordelen

van de aktie r¡raaraan zij hebben deelgenomen "bezondigen", a1-s wij het zo

*ãã.r, t.talcteriser"r,, tát het aanlegfutt^.tut "absoLute maaÈsËaven"' 0p ba-

sis van dergelijk" *tut"t"ven komeã zíj ð,an tot de sloËsom dat de stalting

in Straatsburg het raam van een "doodgãtott" valcbondsaktie" niet te buiten
;i l" boven iã gegaan. En dat, ofschoon zíj toch ook moeten vaststellen
ããa er uig"ofij[ van het begín af aan duidelijke-tendenzen zijn gerrreest

die er op ,r,,rezen, clat de stakeis in feite de traditionele hregen wensten te

verlaten"
Moet het bovenstaande nu zó worden verstaane dat r'aij -- uit een soort

van optimisme, uit een behoefte om overal maar "zelfstandíge strijdtt waar

te nemen - Ëot iedere prij s de accenten anders will-en leggen? llelemaal

niet. liet klopt, dat rij ánaere accenten wilLen leggen. Maar allerminsË

uit een behoefte om iederá arbeidersaktie maar Ëot eàn zelfstandige arbeí-
dersaktie te verklaren. Dat ltij ándere maatstaven wiLlen hanËeren dan naar

onze mening de schrijvers van de brochure in hun sLotwoord doen' spruit
hieruit voort, dat naar onze mening de sËrenge-indeLing tussen traditione-
Le aktíe "r, 

,"lfrrandige aktie totaal onrnogelíjk is en nimmer aan de wer-

keLijkheid beantwoord ", uit de beschrijvíng van rìIat er gebeurd is blijkt, dat de traditionel-e
vorm van strijd "r, 

ã" ,ãLf"t"rrdige driars door elkaar heen lopen en dat het

eenvoudig van allerlei omsËandigñeden en faktoren afhangt, hoe zotn strijd
zich ontwikkelt en wéllce tendenã de overhand krijgt'Het staat"bij geen en-

keL arbeidsiconflikt automatisch en van te voren vast of de dingen zich in
ä;-ti;;;i;g .,r"r,-"ãr, ,.ffr..ndige aktie zullen onËwikkelen dan wel of dê

bonden hun greep op de arbeiãers behouden en de zaak weten te beheersen'

nat jrrist is voor- on" d" grote les van deze staking in Straatsburg en van

daarmee vergelijkbare aktles. le zelfstandige strijd ontwikkel-t zich niet
naast en van het begin af aan in tegenstellirrg toL de va¡bondsaktie, zíJ

blíjkr zich - niet altijd natuurlijf,, naar he;haaldelijk - daarbir¿nen te

ontwikkelen en pas op een gegevur, *å*ått in de Loop daarvan een dusdanig

grore betekenis te k;ijg"nl -¿ti áe zelfstandige strijd ook duideLilk aLs

zeLfstandige stríjd zichtbaar r¿ordË en zích als tt ware uítkristalLiseert'
Dar dan ã*å autg"lijk konflikt bij oppervLakkige waarneming formeel

een vakborra""trijâ ii:[t iã onbetwistbaai. ]laar dat is niet zo inËeressant'

Belangrijk is niãt dai arbeiders nog onder- allerlei invloeden en tradities
gebuk¡ gaan. Íüant dat is u.r, oot*ã1e zaak" Interessant ís het abnormale

wat tijdens zoJn stat ing zíchtbaar wordt" ¡Iant dat leert iets omtrent de
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komende ontr^rikkeling. Niet uit een soort van "optimisme" moeÈ daarop het
volle f.icht worden ge!üorpen, maar omdat de betekenis van het afwijkende
juist noeilijk kan worden overschat.

De schrijvers van de brochure vertellen aan het slot, dat de arbeí-
ders van General Motors in Straatsburg zich bewust r¡erden van de diepe te-
genstelling tussen hen en de vakbobdsbureaucratie... maar pas Ëoen de sta-
king alweer achËer de rug was. Zíedaar een uiterst belangrijke opmerking,
waarmee ¡,qordt aangetoond, dat het inzicht in de strijd niet aan de strijd
voorafgaat maar er een gevolg van ís " Ziedaax ook, waarom strenge indeLin-
gen zoals de rapporËeurs ze hebben gemaakt, naar onze mening uit den boze
zíjn.

TENGS STERISRIJZENDB

Toen - zo gaat het verhaal - de Chinese pol-iticus Teng Hsiao-ping,
die na een tegen hem gerichte agitatie in april van het vorige jaar werd
afgezet als více-voorzitter van de Chinese C.P., in december j.1. in Pe-
king een restaurant verl-iet, r,rerd hij op straat geestdriftig Ëoegejuicht
door een aantal inwoners van de hoofdstad. Teng groette met een brede arm-
zwaai en nog bredere g1ímLach en riep: ttDoorgaan met de campagne tegen de

ant i-Teng-eampagnett .

0f het verhaal- waar is of niet kunnen wij moeilijk vaststellen maar
doet niet zoveel Èerzake. Zo Teng de bewuste üToorden niet gesprokeo heefL,
zou hij ze gemakkelijk hebben kúnnen spreken. Nog geen jaar nadat hij er-
van r¿erd beschuldigd in het staatshapitalistische China "het kapitalisme
te willen invoeren" l) is rJe positíe van diegenen díe hem deswege van ambt,

en waardigheden beroofden heel r¿at minder benijdenswaardig dan de zijne.
Tengs ster is duidelijk weer rijzende. Op hetzelfde Tíen An Man-plein

dat in april 176 aI rt toneel \^ras van massale demonsËraties te zíjnen gun-
ste heefÈ begin januari een grote menigte aangedrongen op zijn eerherstel,
r¡raarvan oot< ã1 op een eerder tijdstip spralce was 2). Ditmaal- sloegen gêén

gewapende ordebewaarders op de betogers ín. Ander typerend feit: aan het
eentrale corníté van de Chinese C,P. is een zes punÈen tellend verzoek-
schrift overhandigd waarin onder meer eveneens Tengs rehabíLitatie wordt
verlangd. i,Iuurkrãnten in de Chinese hoofdstad hebben voorts krítiek geuit
op mevroul¡r l{ang Hai-joeng,de Chinese onderminisLer van buitenlandse zaken,
die ervan wordi beschuLdigd dat ze heeft meegehoLpen de positie van leng
te ondergraven toen deze nog in funlctie r¡as.

Nog hebben de Chinese Íeiders, in de eerste plaats de tot "opvoLger
van ¡lao Tse-toengtt geprolclameerde Hoea l(oeo-feng, die door-de gesËorven
voorzítter zêLf. ã1" ,od.trig zou zíjn aangel¡/ezen, een beslissing over Teng

Hsíao-píng voorlopig uitgesteld. llaar de omstandigheid dat op de massaal
gestelde ãi"etr gà." anti-campågne van bovenaf is gevolgd vormt een klare

Zie "Daad en Gedachte" van olctober 1976, bLz, 12"
Zie "Daad en Gedachteer van november 1976, blz. 2.

t)
2)
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aam,rijzing uit welke hoek de wind r¿aait. Het is \^raar, daË nog op 25 okto-
ber in het 'rvolksdagblad", it het tijdschrift "Rode Vlag[ en in het "Dag-
blad van het Bevrijdingsleger" r¿erd aangedrongen op het voortzetten van de
kririek op Teng Hsiao-ping en op het voortgaan met de Ëegenaanval op "de
rechtse afvallige poging Ëot het omkeren van juiste beslissingen". Sínds-
dien echter kan men zich moeiLijk aan de indrulc onttrekken, daË het tempo
van de tegenaanval voortdurend trager is geworden. In toenemende mate daar-
entegen is er sprake gernreest van pogingen tot het omkeren van de hoe,lan-
ger hoe meer als onjuist beschouwde beslíssíng ten aanzien van Teng. . De

campagne tegen hém is bezig als een nachtkaars uit te gaan.
Als het waar mocht zijn" dat Hoea i(oeo-feng door de aktíes ten gunste

van de afgezette Teng in verlegenheid is gebracht 3), dan toch geenszins
doordat hij zelf Ëot diens verlclaarde tegenstanders zou behoren. Gezien de
redevoeringen die Hoea de LaaÈste tíjd heeft getrouden kan juíst aan rt te-
gendeel moeiLijk rvorden getr^rijfel-d. De geest die zij ademden, zijn niet mis
te verstâne verwijzing naar de periode van de "honderd bloemen en de hon-
derd verschiLLende scholen", zijn krachtige pleidooí voor het opvoeren der
produktíe, het zijn stuk voor stuk even zovele tekenen, dat ook Hoea Koeo-
feng evenal-s de sËeeds minder fel bekritíseerde Teng min of meer als een
spreekbuis van de níeuv¡e Chinese managersklasse kan worden beschour.rd. I^lil
men - gelijk sorrorigen hebben gedaan - Hoea"s ttheímwee" naar de honderd-
bloemen-periode als een bevrijs van "Lol.erantíe!' opvatten, zo moet daaraan
worden toegevoegd, dat het dan op ztn hoogst om die tolerantie gaat die in
de geschieãenis-meestal, bijvoorbeeld in de Repu6lîek der Verenigde Neder-
landen,tegelijk met het handelslcapitalisme bínnen de handeldrijvende lclas-
se is opgebloeid en vrijweL Ëot binnen de grenzen van die klasse beperkt
is gebleven.

Als Hoea aarzelt om met betrekking tot Teng toe te geven aan de op
grote sciraaL geuite verlangens, dan nie| zozeer omdat hij lijnrecht tegen-
ãver Teng zou staan, maar veeleer omdat de zichtbaar l^Ieer stijgende in-
vl-oed van de ttnieuwe kl-asse'u in China nog sEeeds níet z6vet is gestegen
dat haar bLijoende ínvloed definitief zou zíjn verzekerd. lladat aan haar
opmars in apriL l976 een tijdeLíjk ha1Ë was toegeroepen heeft deze "nieur¿e
klassen zich opnieurv in beweging ?,ezet. ZiJ is díentengevolge verder oPge-
rukt, maar nog niet zo ver dat haar tegenstanders in de partijbureaucratie
er zonder meer in zouden moeten berusten dat htnt nederlaag ook formeel met
een eerherstel van Teng zou vrorden bekrachtigd" In die zin moet men de op-
nerking verstaane dat Hoea nwel bereid is om een opLossíng uoor de kuestie
? iry te zoeken, maar niet n u a1, niet op dít ogenbLik.

Welke op1-ossing Hoea voor ogen zr.reeft lcan uit zijn optreden tot nu
toe wel worden afgeleid - en is hierboven oolc door ons afgeleid - maar zíi
wordt niet nader aangeduid. Hoea betracht lcenneLijk de uiterst,e voorzich-
tigheid. Hij heeft deze voorzichtigheid kLaarblijkelijk tegelijk met heË

paitijvoorzitterschap geärfd van Ì'{ao Tse-toenge die zijn schíer onaantast-
bare positie onmiskenbaar aan zíjn behoedzaamheid had te danken" I'lao paste
er stáeds zorgvuLdig voor op, dat hij zich niet aan een van de beide uit-
einden van de Chinese wip bevond. Hij foruruLeerde'zijn díverse uitspraken
steeds zodanig dat nu eens deze, dan rüeer gene sociale sÈroming in heË

l-and er haar ãigen belangen in verr¡oord zag en zich derhalve op hém beriep"

3) Aldus een bericht in NRC-Handelsbl-ad van 12 januari 1977 "
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Dat deze stromingen ín China nog altijd tegenover elkaar sËaan en daË

Hoears voorzichtigheid derhalve van (machts)politieke wijsheid getuigt is
daaruit gebleken dat de storm die tegen "de bende van viero', dat wil zeg-
gen tege; de opponenËen van het managerdom, is opgestoken niet enkel mas-
sale geestdrift, maar ook massal vetzeL heeft ver¡¿ekË" Dat veîzet voerde
een rãeks van Chinese provincies u'Èot aan de rand van een burgeroorlog".

Deze ontwikkeling bewijst dat de situatie in China 28 jaat na de over-
winning van iulaors legers op de lcorrupte troepen van de Kr,øomintang nog niet
is gestabiliseerd. De oorzaalc kan slechts deze zíjn, dat de zogenaamde ra-
díkalen en het opkomend managerdom maar weinig in sterkte voor elkaar on-
der doen en dat zij el..kaar ook thans nog zo\^Iat ín evenwicht houden, ook al
wordt dan dat even¡vicht steeds meer teri gunste van het managerdom verscho-
ven. Niet voor niets konstateerde het "Dagblad van het BevrijdíngsLeger",
op I november j.1., daË "r,¡índ en donder in beroering zijn" 4). Toen in taL
vàn provincies het konflikt Ëussen "radikalen" en managerdom tot bittere
gevechten voerde die slechts door het inzetten van sterke Ëroepen konden
worden beäindigd, rolde níet langer alleen maar de donder, maar was de
blíksem ingesl-agen.

tr{at betekent dit alles voor de 1-oop van de Chinese revolutie? Aller-
minst dat deze door de zich weer krachtiger roerende ttnieuwe klassett thans
dreigt te worden omgebogen InIelísr¿aar onderschrijven wíj allerminsÈ de be-
wering van het "Dagblad van het Bevríjdingsleger" daÈ "Hoea Koeo-feng het
schip van de revolutie over de golven kan sËuren volgens de ltoers die r¿erd

uitgezet door voorzíttet l.fao'r, maar sl-echts om deze reden, dat naar onze
opvatting niet voorzLlter l"lao de koers van de revoluËie bepaaLde, doch dat
omgekeerã de koers van de revolutíe bepalend was voor lfaors politiek. En

niÀt Hoea stuurt het Chinese schip door de revolutionaire branding, maar
op de zich steil verheffende golven is híj mee omiroog gevoerd.

Voor zover de Chinese omrrenteLing met een schip kan worden vergeleken
is zij een schip dat een noodlot tegemoet vaarË \íaataaÍL de opvarenden hard-
nekkig weigeren te geloven. Dat noodlot is: de zege van de uít nieuwe ka-
pitalistische verhoudingen geboren "nieulTe k1asse""

Ben leider aLs Hoea, een Leider als lloe Teh 5) en de redaktie van het
"Dagblad van het Bevrijdingsleger" houden \¡ast aan de mythe, dat China be-
zig is met trde opbouru van heË sociaiísme"" Zíi schiLderen "de vier plagen"
- Wattg Hoeng-wen, Tsjang Tsjoen-tsjiao, l4aofs wedur¡e Tsjang Tsjing en Yao

tüen-yóean - als komplotterende representanten van "de bourgeoisíett af. 0p
dit viertaL zou l"lao hebben gedoeld toen hij de leden van het centrale ko-
mitê voorhield, dat zíJ "de aanvoerders van de socialistische revolutie
waren zonder te \,teten r¡aar de bourgeoísie istt. In het bijzonder op Tsjang
Tsjing zou de overleden voorzitter hebben gedoel-d, toen hij kort voor zijn
dood aan Hoea de geschiedenis van Lioe Pang vertelde, de keizer die kort
voor hij stierf vernam dat de lceizerin Loe en anderen van haar famíl-ie sa-

4) Dit citaat ontlenen wij, evenals alle andere citaten uit Chi-
nese lcrantenraan officiäle publikati.es van de Chinese Volksre-
publiek"
inloe Teh is lid van heL politielt bureau van het cenLrale komit6
van de Chínese C"P. reerste secretaris van het gemeentelijk ko-
mité van Peking en voorzitter van het gemeentelijk revolutio-
nair komité van de Chinese hoofdstad.

s)
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menz\¡roeren om zich meester te maken van de macht'
De geLijkenis beroijst de juistheid van wat onlangs door de bekende

auteur Simon ,Leys ís opgeáerkt 6), nameLijk daL Mao Tse-Ëoeng zich liever
i" ¿á bloemrijkä taal ããr Chinese klassieken uitdrukte dan zich te \À7agen

aan een analyse in de trant van iularx met ¡'rie hi3 veeL minder vertrouwd r'ras '
ù"1 ri" hij - voegen wij er, gelet op de chinese maatschappijverhoudingen
aan toe - ni"t urã*rr dan minder verËrou\¡Id kón zíjn"

I,üíe zich baseert op de in China heersende produktieverhoudingen kan

geen andere konklusie treÈken dan dat aldaar van een t'opboul¡I van tt socía-

îísme" geen sprake is, maar dat er evenmin sprake is van een bourgeoisie
in de klassíeke betekánis van tt woord omdat voor het klassieke kapitaLís-
me het s¡aatskapitalisme en voor de oude bourgeoisie de ttnieuwe kl-asse" in
ãe plaats is geicomen. Van degenen die in ãat om'üentelíngsproces a1s de
ñiuiduts" op ã" voorgrond zijn-geschoven kan met een variant op MaOls l^toor-

den worden beweerd, 
" o i e I ¿at zíi nieË weten w'alat de bourgeoisíe is,

;;;t dat zíj niet v¡eten r,rãt de bourgeãi"ie is of v¡el - om polítieke rede-

nen - net doen al-sóf zij het niet weãen" Er kan eveneens van hen worden

ãpä"*"rf.a dat zij, r^rarlneer zij "de bende van vier" een "anti-partijgroep"
;;;;;, die "de"kapitalistische weg bewandelË", de werkel-ijkheid op haar

kop zetten. ZíJ zeLf immers Ueviãaen zich op een rrkapitalistische weg"'

*áãriu"gr de "nieur¿e klasse" nu eenmaaL voortsãhrijdt' I'lat zíj een "anti-
;;;ijg;"ep?¡ noemen is een stroming die binnen de gegeven maatschappelijke

struktuur krampachtig de. macht van de partijbureauÈratie oerdedigt"
Er is inderdaad in china, zoals de kranten telkens opnieuw schrijven,

een machtsstrijd aan de 84n8, níet sedert lilaors dood maar aL sínds geruime

tijd en aL van v6ór de zogenaamde "kulturele revolutie"' ïüat de kranten er

nooit bij verËellen is om-wât voor een machtssgrijd het eigenlíjk gaat'

Niet om een machËsstrijd Eussen personen'maar om een \^Torsteling tussen ma-

nagerskla"." "rr-purtij"oude -stiji. In die worsteLing is de nederlaag van

de ,,bende van vier" - haar "ontåaskeringt' zoals dat in het Chinese partij-
jargon heet ofschoon Tret streven der vler sinds jaar en dag bekend was en

er derhalve niets te rrontmaskeren" viel - inderdaad "een grote historische
overr¿ínni[g¡te o1t met de voornaamste Chinese bladen te sprelcen" ttaar het is

;;;;;;t;",-gáfi3k deze het doen voorlcomen, een "overwinning van het socia-

lisme" of een ,åã"-.p-t"tt! U"ito-ping, de vertegenwoordiger van de nieuwe

managersklasse dIe zich nlet langät ioått"t Ee laten betuttelen' Integendeel ¡

de histroische betekenis van de ãederlaag van het thans zo seherp bekríti-
seerde vierÈal bestaa¡ daarin dat het een overl^rínning van de ttnieuwe kLas-

se" is liraarvoor niet aLleen Teng maar ook Hoea, de laatste oP r^74Ë bedekter

wíjze, in het krijt treedË

6) In een artikel dat onLangs r'rerd gepubliceerd in de N'R'C"

== = = = = = = ==== = = ====

tüilLen alLen die voor het jaar 1977 rlog-q9"1 financiäle bijdrage hebben o-

vergemaakr, dat .i;;;g-';; Ëp"à¿iã *og.iiJt doen? ook wij moeten onze leve-

ranciers .r.r p"piãrl-ãt"""iis, iãtt r-eÍLz..steeds betalen een ook de poste-

rijen geven ons niets kado" Een giråttje is gau\^I geschreven, Doe heË daar-

oJrnetãen. Zonder urv hul-p zijn ook wij nergens'



il

Dezer dagen heeft de Britse groep "soLidarity" een broehure gepubli-

ceerd die ¡¡erd geschreven door ".tt ¡oogu conductrice van het Londense ver-

voersbedrijf l). Het is een verslág van al datgene \^Taarmee het-personeeL

van de Londense bussen, zor,uel tijdãns de opLeiding als dagelíjks bij het

werk gekonfronteerd wordt" De schrijfster, die conductrice r¡erd om te ont-
snappen aan de ¿"ããri¡r." vervel-ing än net-gevit -van 

de bazen bij een onin-

teressant turrtoorùr"rri3. en die hãt va¡ vaã conductrice nu al- meer dan een

jaar uitoefent, .rurt"lt uitvoerig over de gestage inkrimping van het aan-

tal bussen, de moeilijkheid on dãsondanks ioch een zo goed mogelijke ser-

vice aan het publiek rã verlenen (wat verwacht wordt' maar \nraarvan onmoge-

lijk iets ËerechË kan kornen), hei langer worden van de ríjtijd tengevolge

van een groteï "ãrrl"f 
ptrr.gíutt-p"t bãs en dientengevolge langere stoptij-

den voor in en "il;;;p;"n, 
minder rustpauze aan het einde 'an de rit als

konsekr,rentiu a""irr;;," oni,rnstige werktijden en een rouleringssysteem, dat

een al even ongunstig effeltt heeft, alsnede over een direktíoneel- beleid'
dat er op gerichl-it"o* effieiency te bereiken ten koste van het busperso-

neel.
Haar verhaal is één van de vele soorLgelijke verhalen over het arbei-

dersbestaan, maar dan we1: geschreven door een vall de betrokkenen zelf die

hTee¡ rn/aar zij ovãr-"ptååf.t än die het verwoorderr kon in een meeslepend be-

toog dank zii ,,et feír vermo.a"ri5i., dat zíi.op haar kantoorbaantje brie-
ven moesr uittypen en derhal".'ãiïåring had-in-het zich schrifteLijk uit-
drukken. naar båtoog lijlct in niets op soortgelijke betogen, geschreven

door studenren of socioLogen. üi g"ai"ikt gãen noeil-ijke woorden of ter-

men, heefr her í; ;;;-g"i,ãef ,riei'oiut uitbulting of onderdrultking dan we1

dergeLijlc" ""t.rrl 
^-ri3"-Uu"chrijft 

a11een-maar ã*a"Ë I^rat of er gebeurt en

wat daar de gevo1gen van zLjn, 'til nà"tL-het niet over "bedoe1ingen" of
,,achtergronden" en zij poogt i" ;;¿ fåft""f.níet om op een gewichtige wijze

díngen te "ver¡lareno'l ài"-tu' i"¿"tã arbeider terstond duidelijk zíjn'
Drie ding""-"ããtåf zijn in haar relaas van l8 bladzijden interessantB

l. haar schampere hoon aan het adres van bureaufunktionarissen' die op het

geduldigepapierallerleimaatregelenont\^¡erpenzonderhetflauwstebenul
te hebben van de werkelijkheid lvaãrmee conductrices en chauffeurs zich ge-

konfronteerd zien;
2"zijhoudtgeenabstraktebespiegelingenoverhet\^Tezenvandevakbonden
en hun funktie in de tapitaf"i"tische-sámenleving, zíj beschrijft alLeen

maar hrat of zíj 
-ã 

o " ,, Ln zLj heeft daarvoor geen goed woord over;

3. haar mededelingen over ""o "iui.itg, 
die in ¿ã maatt¿ meí van het voríge

jaar uitbrak in één van de garages'
Het ging daarbij om een ,ui"â, "wiLdeo' aktie die drie dagen duurde en

die - door het optreden van de iå"ã"" en de direktie - volkomen geisoleerd

bleef.Diestaking,zoverteltze,r¿ekte,toenzijeenmaalverloren\^74s9
een gevoel van birãårheid. Daarop lâat zíj dan leËterlijk volgen:

,,Helaas is het za, daË onvrede met de vakbond nog altijd gepaard

gaar mer her gevoel dar wij ioch van rle vakbond ãfhankelíjk zijn

EEN CONDUCTRICE AAN HET f,lO0RD

t) ,,On the busses" (ttop de bussen"), door Penny Fair'
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al-s het er om gaat siets !e doenr. Er bestaan geen organisaties
die voor de valibeweging in de plaats ltunnen treden.I¡le zouden eí-
genLijk met elkaar over nieu¡¿e en andere strí-jdvormen moeten pra-
Ien. fnptaats daarvan overheerst een cynisme of ,\^laar dat nieË zo

is wordt er gepraat over de manier I¡Iaarop de vakbeweging van ka-
rakËer zou kunnen veranderen, bíjvoorbeeld door haar andere lei-
ders Ëe geven" Vooral Linkse groepen versterken de ilLusie dat
zoiets mõgeLijk zou zíin inpLaats van de zogenaamde rdemokrati-

sche vertegenwoordiging van de arbeíders' scherp Ëe kritiseren
en. met eLkaar naar iets níeuws te zoeken. Uiteraard is dat ui-
terst moeilijk. lÍaar dãt en niets anders is nodig..."

Dergelijke opvattingen, dat komt uit de heLe brochure overduidelijk
naar voren, heeft de ber¿uste conductríce n i e t ontleend aan boeken of
brochures . Ze zLjn bij haar ontstaan uit de dageLijkse ervaring zêIf'. Haat

relaas bewijtt ttóg e.rr", voor degenen die dat nog almaar niet geloven wil-
Len, dat dã bewe[ing der arbeidãrs ze1f, geen kwestíe is van een (tevoren
opgetreden) bewusizijnsverhel-deringrmaar een kr,¡estie van bittere noodzaak'
Ovãr "een nieuwe arbãidersbewegingr is in de simpele tekst van de schrijf-
ster nergens sprake. Niettemin vertelt zij (onbewust) méér over de nieuwe
arbeiderãbeweging dan velen díe er in die zin over wauwelen, dat de arbei-
ders er b ewu s t voor zoudenmoetenr¡orden gemaakt'

EEN VOORHO EDE AAN HE T IdE RK

Het is níet zozeer merkwaardig dan r¿el typerend, dat bewegingen die
ziet¡ze:tf. zonder blikken of blozen aLs "de voorhoede van het internationale
proletariaat" proklameren er telkens en telkens \^7eer blijk van geven dat
hun aktivíteiten met het doen en Laten van de arbeiderslclasse niet in het
minst te maken hebben. Neen bijvoorbeel-d de bijeenkomsË van Amerikaanse en

Britse trotzkisten, die op vrijdag l4 januari j.1. in Londen werd gehouden

en die werd gepresideerd door de Þakistaanse trotzkist Îariq Ali. Geen en-

kel probleem üraarmee arbeiders de laatste tijd hetzíj in Groot Brittanníåi,
tretzij in de Verenigde Staten mee gekonfronteerd lnrerden' is er aan de orde

gekonãn. Noch de rib"id"rrvijandige houcling van de American Federation of
Iabor, noch de nieuwe vormen van aktie die automobiel-arbeiders hebben toe-
g"p""i Ui¡ Chrysler, noch de door de bond getorpedeerde stakíng der Brítse
ã"ãti"¿.nl noch då akties die Britse typografen hebben gevoerd, noch het
kongres van het Britse vakverbond ín Brighton, ,noch de konferentie van de

ià¡ã"r-p.rtij in Blackpool (karakteristiãke manifestaties van de "oude" ar-
beiders|ewegl.ng), noch de "wiLde" aktie van een deel van het Londense bus-
personeel r¿ér¿ãn er ook maar met één enkeL woord ter sprake gebracht' In-
plaats d.aarvan werd er op emotionele wijze geltrakeeld over een artikelse-
rí" ¿i" de leider der Brítse trotzkisten, Gerry Healy zowat trvee jaar ge-

ieaen (l) pubLiceerde en waarin hij tnee bekende Amerikaanse trotzkisten

"rrr.r bescirul¿igde, dat zij ruim 36 jaar geLeden (!), ten tijde van de door

de GpOe beraamde náord op irofzky, tàt de Russische geheime diensÈ kontak-
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ten onderhielden.
Het ging, zo drukte Tariq Ali l) zich uit, u'om de meest verschríkke-

lijke fasi.rl'die we sinds lang binnen de Erotzkistische beweging hebben

w"årgerro*en". En da: zégt wai, zoaLs ieder ook maar enigszins ingewijde
zaL ãeamen. In één woord: de aanwezigen \rraren opgetrommeld om als één man

steLling te nemen tegen "de ídioot" Healy (zoals de Belg ErnesË Mandel hem

kwalif iãeerde). De áoor Hea1y beschul-digde Amerikanen \^raren er uiteraard,
de op zijn beurt tot "zondebok" verklaarde Healy verscheen eveneens en

hoorãe zlch tv¡ee uur lang verkeÈteren en verdoemen. "Uet hras", schreef een

verslaggever van het Briise zondagsblad "The Observer" met trefzekere iro-
nie "áisof Satan in eígen persoon üras verschenen op een bijeenkomst van

het Leger des Heils.
VISt ¡aar geleden, toen de ene belangrijke groep Britse arbeiders

v6ôt, ¿ã andere na met "wilde" aktíes de st:ijd aanbond tegen de wet op de

induÁtríêle verhoudingen en tegen de regering Heath, hielden de trotzkis-
ten van Healy ergens in de provincie een zomerkamp" Zíi. le'verden daarmee

het bewijs, dat de Sritse arbeiders oolc zondet deze "onmisbaar" geheten

"leídersi voortreffel-ijk strijd konden leveren. De bijeenkomst in Londen

r¡raarvan hierboven "p.tk" \¡üas, heeft het bewijs geleverd, dat de trotzkis-
ten in de arbeidersstrijd nauwelijics geînteresseerd zijn en dat zij zich
uret héél andere zaken bezighouden.

IIet is uiËeraard even belangrijk om te r^reten r¡at de nieuwe beweging

van de arbeiders z6|f. wêL is, als om te r¡/eten ttat zii n i e t is. Welnu,

wie het laatste wenst te beseffen, hij kíjke naar het doen en laten der

trotzkisten.

I ) Lezers van "Daad en GedaehËe" zullen zich wellicht herinneren,
dat Tariq Ali enirele jaren geleden een paaT spreekbeurten ver-
vulde in Nederland en dat é6n van onze kameraden bij die geLe-

genheid een korte diskussie met hem voerde. Tariq Ali gaf er
ãoen blijk van, dat hij er níeÈ heÈ flauwsËe benul van had ¡¡at
of de próletarische klassenstrijd eigenlijk wel wás. llen zie:
t'Daad en Gedachteut van november r7l, artikel ttChinars trevolu-

tionairet dipLornatie", blz. 5.

VERKTEZINGSGIF UIT DE RODE PAPAVER

Nu het Laatste r¡eekeinde van januari achter de rug is kan er geen en-

kele twijfel meer aan besÈaan: niet naar een verheldering van de geesten

streeft de P.v.d.A. bij haar verkiezíngskampagne, doch integendeel naar

een bedr¿elming op grote ãchaal. Het kan géén toeval zijn geweest, dat op

haar groterin-Amätãrdam gehouden kongres de-leuze "Voorv¡aarËs en níet ver-
làr"ti ¡ován het presidiüm prijkËe en dat diezelfde woorden - ontleend aan

een tekst van Bretht, op ãuzíek gezet door Eisler - ook de titel vormen

van een lopende tete.ti"iäserie .tut ã" VARA die' naar het heete een beeld

riL gut"r, van "de geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging"'
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Het is een nostalgisch prograïnma dat aan de sentimenten appelleert en

als gecreiierd schijnt om de werlcelijkheid zoveel rnogel-ijk te verdoezelen.
fåo ã¡f".rering (de tr¿eede, die juist de dag nã het kongres op de buis werd

gebracht) hebùen wíi gezien. l^le zíjn er ltotsmisselijk van geworden' De pe-

iioã" diå erín werd-bãhandeld t"" ãiu, r¡aarin de opriehting van de Socíaal
Democratische Bond viel en Domela Nieuwenhuis de beslissende stap deed die
hem van een sociaal voelend predikant Èot een prediker van het soeialisme

maakte.
over deze Domela schreef een van onze geesLverwanten een klein tien-

taL jaren geleden, dat hij de maaËsehappijbeichour'ríng van ldieuwenhuis even

scheip verõordeeláe als diens persoon hã*te"pukt inboezemde' "De zuiver-
heid van zijn bedoelingen is äan geen trvijfel onderhevig" De eerlijkheid
rraarmee hij partij kieãt voor de tib"id"t"È1ats. is z6 groot, dat hij zidn

niet dank ãij, mäar óndanks zijn denkbeelden, altijd aan haar zijde be-

ïi"ãrl-"trij-"ír inderdaad in NederLand datgene wat Jan en Annie Romein hem

eens geno"td t"b¡"nrnameLij1c "de apostel der arbeidersto'Hij rnras hun apos-

i"i ii een ríjd dat zíj ""r, 
rpo"tei nodig hadden; hij is de apostel gebl-e-

ven ín een tijd dat er aan apostelen geen behoefte tqeer l^7as' In zijn apos-

telschap ligt Èegelíjk zíin zrtakte én zijn kracht""
Aan die wooiden"hebbãn nij niets toe te voegen. l'lat ons.bij het kij-

ken naar het tv-progranma missãti3t maakËe was, dat wij getuige tTaren van

een kritiekloos f*"fA dat zonder blikken of blozen nu net precies werd ge-

presenteerd door de pol-itieke erfgenamen van hén die Nieuwenhuis als per-

ããor *éér verguisd helben cian wie ãok. Daar kwam bij dat wijlen Vliegen,

één der voornaamste verguize1:s, in hetzeLfde progranma als een aPosLel- van

het socilaisme werd afgãschilderd zonder ook maai enige verwijzing dat hij
àe be1-angrijlcste archiiekt van het reformisme is geweest' Anders gezegdz

men had met een vertekend beeld te doen; men hTas getuíge van een ergerLijk
soort lijkenschennisr\¡Iaarvan de bedoeling geen andere kon r¿ezen dan de po-

l-itieke maskerade voor heË komend verkíezingskarnaval zo overtuigend moge-

lijk te doen zijn
De P.v.d.A. wil in de verkiezingsstrijd kennelijk het "socialistisch"

sentiment bespelen. Dat is ook aan een toonaangevend liberaal dagblad niet
ontgaan. l'laar aanLeiding van het P.v.d"A.-kongres noemde de politieke kom-

mentator mr. J.J. vis (N.R"C. van 29 januarí 1977) het typerend, dat het

kongresmotto en de titel van liet Crr-ptógtut*a hetzelfde waren' Hij konsta-

teerde bovendienå ".... In de afgelãpeã jaren is de rode roos in de rode

vuisË gekomen ito,an tet romantiscñerf), á" oude SDAP-affiches worden grif
verkochto o o." l1r" vis heeft gelijlt. Er dien nog te rnrorden bij vertel-d' dal

de "rode roos" waarvan hij tpt..tte geen andere is dan de klaproos' de pa-

paver, waaruit heË opiu*-tordt bereid. HeË gaat om het verkiezingsopium'
dat het stemvee in een pseudo'socialistische roes moet brengen, dat het

bedwelmen en verdoven moet " zodat het niets meer bespeurt van de neo-kapi-

ral-isrische partij-praktijk. Niettemin kwam op het kongres de werkelijke
;;;-r"i aegeiij¡,ril ¿u mouïI. Ir1iet de nostalgische stemmingmakers' maar de

realistische bestuurders en politicí boekten de zege, zoðat de eventuele

toekomstige regeringspartners na afloop konden verklaren, daÈ het allemaal

beter r^ras afgelop"r,"aäo zij hadde' g..rt"."d.,Met een variant op een beken-

de uitspraak van Marx kan men bewerãn, dat het er niet op aan komt waL de

pvdA van zLchzeLf ge1-oofte maar waE zij í s en dientengevolge gedwongen

is te doen.

I


