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IN HET STAÀTSKAPTTALISTISCHE RUSTAND

ONTBREEKT DE KLASSENSTRIJD NIET

"De Russ,t:sehe autoriteiten zíjn buitengeuaon bang ooor be-
uegingen uan arbeíde?s" Ga¡oonLijk gaan ze on¡nidå.eLL¿ik

. door de knieëln. ALs er sprake is uan een kyachtðge bet'te-
gdrtg met gnoot ëLan gebeurt het &)la¿'í,jLs dat een- Líd uan
het Po|ítblttedu dírekt ten pLaatse uersehijnt en de ge-
steLde eisen írwtiLLigt.. " Er zijn oeeL stakirqen in Rus-
Lartd" maav omdat geen enkeLe l<tant ey ooí,t ooer seVwíjft
dpen daapouer aLleen manr gemtehten de yonde" Het ís erg
moeiLíik die gemtchten ter pLaatse te uerifóëren en uan-
daar døt omtz.ent naan ueiníg stakdngen iets rnet zekey-
heíd bekend ís, niettegenstaande ey uerkeLíjk heel uat
stakíngen zíjn" t'

Vladi¡nír BORISS0V in een ínterview met het Franse
dagblad Le Monde"

EnkeLe jaren gel"eden hebben wíj er in Daad en Gedaehte op gevTezen, dar in
het staatskapÍtalistísche Rusland, ¡.raar de produktie plaats rríndt op basísvande 1 oonarb e id, deklassenstrijdvande arbeiders natuur-
Lijk net zomin ontbreekt aLs in r^relke kapital-ísiísche sa¡nenleving ook. I^Iij
hebben toen niet volstaan met de bLote vaststeLl.íng hiervan, maar ook een
beknopt overzicht van stakingen en kLassebotsingen gepubLicáerd, dat geba-
seerd was op informatie díe ons verstrekt rras door iemand díe het feiten-
materiaal in kr¿estie Langs diverse kanal.en had verkregen, iemand die wij
als welingeLicht beschoutren en wíens betrou\dbaarheid ãn zorgvuldígheíd rvíj
níet in twÍjfet trekken"

Dezer dagen ontvingen !úe van geheel andere zijde opnieuw gegevens om-
trent, arbeidersstrijd in het bolsjewístische Rusland" Ze werãeã gepubLi-
eeerd in het Franse tijdschríf,t LeALteynatítse, Dar bLad heeft de beschre-
ven feíten aan diverse bronnen ontleende zoals een aantal met títet en au-
teur genoenrde boeken (waaronder díverse van RussÍsche dissidenten) en pu-
blikaties ín tijdschríften (waaronder een dat zích bezighoudt mer de ktán-
destien ín Rusland circulerende literatuur).



-2-

I{aË hieronder volgt is een samenvatting van ,ð.eze gegevens die te uit-
voerig zíjn on hier volledig af te drukken. Zoal"s cle Lezer zaL zíen r.¡ordt
nu en dan melding gemaakt van gebeurtenissen die ook al in ons vroegere
overzicht werden vermeld. I,fij hebben daarin geen reden gezien om ze nu !üeg
te l-aten. Integendeel, juist de omstandígheid dat van verschíLLende kanten
en voLstrekt onafhankel-ijk van eLkaar soms <lezelfde feiten worden aangedra-
gen, verhoogt naar onze meníng de betrorrwbaarheíd van de informatie"

De geciteerde woorden die wÍj dit overzÍ.cht aLs motto hebben meegege-
ven, zijn afkonstig van een van hen die in l97B getracht hebben om in Rus-
Land een zogenaamd lvrije vakbewegingu op te richten naar het modeL van de
vakbeweging in heË Westen" Nadat ín Polen de valcberuegíng rsol-idaríteítr
was gesticht werden de pogingen om in Rusland iets dergelijks te bewerk-
stel-Ligen krachtiger. lot op heden. echter is die Russische tvríje vakbewe-
gingt nauwelijks van de grond gekomen. LtALternatíue schrijft er uítvoerig
over" fúij gaan niet op de desbetreffende passages ín, omdat wij van mening
zíin, dat over dít type vakbeweging in oost-Europa in het algemeen en in
RusLand in het bijzonder niet kan worden geschreven op die manier" Volgens
ons dient aandacht te worden besteed aan de struktuur van zoln beweging in
vergeLijkíng met de struktuur van de samenleving waarbínnen zij funktio-
neert" ïüij hebben dat bij een vroegere gelegenheid aL eens gedaan"

Of diegenen gelijk hebben, die verklaren, dat al-l-een aL de pogingen
om tot een rvríje vakbewegíngt te geraken de strijdvaardigheid van de Rus-
sische arbeiders hebben versterkt, kunnen wij niet beoordel-en" Het Franse
tijdschrift konstateert, dat de Russische intell"ektuele dissidenten bij
hun kríriek op de bol-sjewístische maat,schappij een huinanistisch standpunt
innemen en uitgaan van de mensenrechten. De opríchters van de tvrije vak-
beweging!, aldus LtALternatdtser, baseren zich daarentegen op de lcLassen-
anaLyse en op het feit van de bestaande uitbuíting door míddeL van de loon-
arbeid. Dat mag zo zijn, maar ons i-nziens vormen ook op zíchzeLt juiste
analyses een onvol.doende verklaring voor toenemende strijdbaarheid" Overi-
gens spreekt het natuurl.ijk vanzeLf, dat intellektuele dissidenten geLijk
bíjvoorbeeld Alexander Zínovje$r - voor wie de arbeiderskLasse zelfs niet
schíjnt te bestaan - véél en véél. verder afstaan van de maatschappelijke
werkeLíjkheÍd dan personen aLs Borissov" Het is om díe reden, dat r,rij aan
zijn nededelingen over de ín Rusland voorkomende stakingen eníg gewicht
hechten,

L'Alternatíue deeLt, alvorens bijzonderheden over arbeidersakties te
verstrekken, ook heel summier iets mee over de ekonomische situatie ín Rus-
Land in de afgelopen twíntig jaar. Van 1965 tot 1975, zo vernemen we, werd
er grotere aandacht dan voorheen besteed aan de produktie van konsumpÈíe-
goederen, íets waartoe wellicht ¡¿erd besloten onder de druk van arbeiders-
akties ín de jaren 160" Er was sprake van een ekonomísche groei van gemid-
deLd TrlT en heË hoofdel-ijk gebruik van vLees nam toe van 40 kg (ín 1960)
tot 57 kg per jaar in 1975 l).

Indezeperíodevaneen r e 1 a È i e f gunstige elconomischeontwik-
keLíng waren er minder akties van de werkende kLasse dan in het begin van
de jaren t60o maar voLstrekt rustig aan tt klassefront nas heË al-lerminst"
In 1967 n¡erd er gestaakt in diverse bedrijven in Khartov, ín 1969 $raren er

I ) Volgens Amerikaanse berekeningen bedroeg de gemiddelde ekono-
mische groei in Rusland in die rien jaar 4192.
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stakingen in SruerdLolEsk en in Gorkí. EÍnd lgTOrtoen er feLLe klassegevéch-
ten woedden in de PooLse havensteden, $ras er sprake van.solídarítãitsak-
ties van Russische arbeiders in Kal-ínin, Lvov en BieLorussía. In l97l von-
den er stakingen plaats in fabríeken te Tschergínov en l(opeyske. In lg73
¡úaren er onder meer stakíngerr in !üytebsk, lfoskou, Leningrad en Kiew.
, De belangríjkste en felste arbeidersaktíes vonden evenweL plaats in
de oekraine" In 1967 werd daar ín de 100.000 inr¡oners teLlende ståd prioe-
Loek een arbeíder begraven, die na ztn arrestatie door de poLiteí rías ver-
moord. Ðe begrafenis líep uít de hand en kreeg het karaÈter van een op-
stand. De massa vÍeL een polÍtíebureau aan en tynchte verscheidene politÍe-
mannen. -Een Legerafdeling werd tegen de opstandíge bevolking ingezet, maar
de arbeiders van verscheidene bedrijven r¿ísten haar tot dà teiugtoáht t"
dwingen" De arbeiders verLangden amnestie voor hen d.ie agenten hãdden ge-
doodS zij eísten voorts de vrijLating van vijf arrestanten en het onrsfag
van alLe plaaËselíjke partíjfunktionarissen en van alLe Leden van de Loka-le sowjet. Ze dreígden eeî oliepijpleíding in brand te steken aLs het le-ger opr_rieult zou worden ingezet" Een uit Moskou gekomen generaaL wiliígdealle eisen in behalve de gevraagde annestie .roor ñuo die ãe agent,en hadãen
gedood.

In 1969 rrerd er gestaakt bij een hydro-elektrische centrale in Kíer,¡
omdaÈ er voor de arbeíders onvoldoende behoorl.ijke huisvestíng r^ras" Al.le
personeelsleden namen eensgezind aan de aktie deeL" De stakers nauen deel
aan een demonstratíe waarbíj spandoeken werden meegedragen, Een ervan be-vatte de tekst¡ t'411e macht aan de sowjetst'. Een deLegãtie van de stakerb
werd naar Mosicou gestuurd met een petítíe ¡ret 600 handiekeníngen. De deLe-gatie werd in haar geheel gearresteerd en er werd nooít meer lets van haar
vernomen" De stakÍng werd krachtíg onderdrukt.
. In juni 1972 was er ín Dnepjroderjinsk een botsing mer de niLitie dieuitgroeíde tot een volledige opstand" oe massa pLunderãe een politiebureau,

waarbij acht betogers en twee poLitÍeagenten rerden gedood"
In september van helzelfde jaar werd er in Dnepropetrososk door dui-

zenden arbeiders van verscheidene fabrieken gesËaakt voor Loonsverhoging.
Ðe staking werd onderdrukt ten koste van vele doden en gewonden. Een maand
Later braken ín dezelfde stad onLusten uit vanwege de siechte bevoorrading
van de winkels,

Van 1975 tot l9B3 (de laatste període rÀTaarop de gegevens van LÌALtey-
natitse betrekking hebben) is er 

"pràk" van een äanziãníi3te vermindering
van de ekonomísche groeí in Rusland. liet verbruik van LevensmíddeLen stagl
neert en neemt soms af. In 1980 worden er niet meer verbruiksgoederen uit
de narkt genomen dan in 1976" In 1975, 1980 en l98t nisLukr dä graanoogsr
op een katastrofale wijze.

falríjke arbeÍdersakties , zegt het Franse blad, houden direkt ver-
band met deze verslechterde ekonomísche situatie" De levensstandaard is ge-
daaLd, de bevoorrading van de r¡inker.s Laat te 

'üensen 
over"

-,Het jaar 1976 wordt gekenmerkt cloor een opl-eving van de arbeiders-strijd in het gehe}e land" Br wordt geprotesteerd tug"l de katastrofale
schaarste aan l-evensniddeLen, bíjvoorbeel-d door de havenwerkers van Rigain de maand meí" Begin 1977 úelegert de bevoLkíng van de indusrrÍestad Ja-rosla¡¡ aan de lloLga de koeLhuizen waarÍn vlees Iígt opg"slagen tu.1^lijr à"winkeLs in de sÈad volkomen leeg zíjn. De poLitie maatcl-met f,eweld een ein-de aan de beLegering, ze schiet in de nenlgte en er vaLlen 15 do¿en"In de loop van 1979' 1980 en lg8l neemt het aantaL socíale konflikten
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toe 3

- in de grootste republíek var,r de unie- (rnet hoofdstad l{oslcou) r¡ordt er ge-
st nínets ín Leningrad en door r t per-
soneeL van een porceLeinfabríek in tlichelevsk-OussoLskí. Voorts stalcen: de
mijnwerkers van NovokoezneËsk en van I'lorkoeta, de buschauffeurs in Montehe-
gorsk (tot vijf rnaal toe), aLsmede de buschauffeurs ín Togliatti" In Togli-
êËtie Gorki en Pavlovsk zíjn er grote stakingen in <le autornobielfabríeken.
In de autobusfabrieken van Pavlovsk zíjn er verscheidene keren stakingen"
Van december f8l af is de direktie van laatst,genoemde fabriek níet meer in
staat de rgangmakerso van een aktie te ídentificeren" Een voorman in di¡
bedríjf , díe tÍental.l-en arbeiders die in stakingen een rol speel-den had
verkLikto met het gevolg dac zij werd.en ontslagen en mishandeld r,rerden
door de mílítíe, werd door eonbekendeno om het leven gebraeht" In december
tgBl zíjn er ín l'foskou protestbewegingen naar aanleídíng van het slechte
funktíoneren van het pl"aatsel-ijk openbaar vervoer.
- in de BaLtísche republieken (Letland, Estland en Lithauwen) zijn er tal"
van stakingen in lrlil"na; Tartou, Kaunas en Riga, vraar ook sabotagedaden wor*
den gepleegd uit protesË Ëegen de sLechte proviandering.
- ín de Oekraine zí jn er in het voorjaar van lg8l in nog geen veertien da-
gen tijd twee stakingenr
de Stankozavod-f abríek"

één in de konstrukÈiewerkplaats Jímack en één in
Bovendíen wordt er no€Ì gestaakt ín een fabriek die

gewapend beton fabriceert" Eind maart zijn er onl-usten vanhrege de slechte
bevoorrading van de ¡¡ínkels. Dertig personen vrorden gearresteerd"
- ín de autonome repubLiek Komi (in het noordwesten) en in het gebíed van
Koesbas aijn e'r stakingen in de rnijnen.
]----Ï; de jaren e80 en r8l heerst er ernstige onrust onder de arbeiders
van bedríjven in l'Íoskou, Lení.ngrad, Voronezj, I'finsk, Betrozavodsk en ifiLna.
In sonrnige gevaL1-en geven de arbeiders bLijk van hun sympathíe voor de ar-
beíders in PoLen"

LtALternatiue konstateert, dat de klasse-akLies van de Russische ar-
beiders niet dezeLfde omvang of dezeLfde betekenís hebben aangenomen a1s
het optreden van de arbeiders in Oost-Duitsl.and (1953), Hongartje (1956)
of Pclen (l97}l7l, 1976 en l9B0)" Níettemin wijst het blad erop dat er se-
dert. de dood van StaLin in Rusland voortdurend sprake is ger^reest van arbei-
dersverzet. Hoer¡el er niet weinig kollektieve aktíes zijn en het aantal
daarvan Ín de loop van een jaar of tien voortdurend toeneemt, neemt ut ar-
beídersverzet gedurende l"ange tijd hoofdzakelíjk índivíduele vormen aan¡
daartoe behoort o"a. het absenteisme, dat voor de machthebbers .onrustbaren-
de afmetingen aanneemt. Volgens de Isuestda gíng dientengevoLge in l9B2 zo-
rrat de helft van alLe arbeidsrrren verloren. Een andere uiting van de onte-
vredenheid van de Russísche arbeíders is het grote personeelsverloop, dat
ongeveer 20% bedraagt en volgens officiäle onderzoekingen rvordt veroor-
zaakt door slechte arbeidsverhoudíngen, gerínge heLoning en de onmogelijk-
heid ook maar eníge ínvloed uit te oefenen op de besl.issingen.

Daden van sabotage van de produktie in de vorm van storingen van het
arbeidstempo vinden op massaLe wijze pl-aats, niettegenstaande het stukloon
d,aE 547" van de Russische arbeiders ontvangt" Volgens een dissident r¡ordt
er ín RusLand permanent top ztn ltaLiaanst gewerkt oftewel top ,tn Ïta-
liaansr tgestaaktt. Enerzijds leidt dat tot een enorme ekonomische stagna-
tie" Anderzijds leidt het tot een zekere stabiliteit¡ de mensen voel-en
zich kontent, dat men hen Laat r¿erken op de manier die hun goeddunkt. Op

de keper beschouwd echter is die tevredenheid al.leen maar de schone schijn.
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Dat onder een regiem aLs het bol.sjewistísche staatskapitalÍsmee rlet
zíjn politíeke druk, zíjn voortdurende kontroLe, zijn brutale onderdruk-
king en zÍjn geraffineerde methoden om de arbeiders verdeeld te houden,
het verzet van de uitgebuite klasse zo sterk et karakter van í n d í v i-
d u e e L verzet aanneemt,e beschouwt ook het Franse tíjdechrift ai.s 1o-
gÍsch en begrijpelijk. De staat is er tot dusver herhaaLdelijk in geslaagd
om echt klasseverzet te voorkomen" Niettemin ís er dr¡ídeLijk een toenemíng,
zLJ et een langzame toenemíng van kolLektief verzet te konstateren. De ar-
beiders richten herhaaLdelijk petitÍonnement,en tot de autoriteíten en er
worden ook krítísche pamfletten verspreid. Bn meer en meer wínnen de sta-
kíngen aan betekenís.

In Rusland hebben de arbeíders niet het recht om te staken en iedere
staker kan vol.gens de Ìüet tot drie jaar gevangenisstraf worden veroordeqld"
De stakingen die zich voordoen breken doorgaans uit naar aanLeídíng van
dingen die van grote ínvLoed zíjn op het dagelíjks leven van de arbeiders,
zoals bijvoorbeeld de schaarste aan levens¡niddelen of een verhogíng van de
produktíenormen, dÍe - zoals men zích herínnerea za1- - ook de aanLeiding
vornde voor de opstand van de arbeiders in Oost-Duítsland in .iuni t53, Ook
prijsverhogingen hebben wel toË arbeídersakties geleid (precíes eender als
tot enkeLe malen toe ín PoLen) " Er is door de Russische arbeiders ook feL-
l-e strijd gevoerd uit protest tegen al te ijverig optreden van hetzij de
bedríjfsLeidingen, hetzij de milítie"

Stakíngen in RusLand blÍjken nooít van zeer lange duur te zijn. Vaak
wotdt het l{¡erk voor sLechts enkeLe uren neergelegd en maxímaaL duurt een
staking een dag of hooguit twee dagen. De overheid kan zich niet veroorlo-
ven dat, een arbeídskonfLikt Lange tijd in besLag neemt omdat tíjdens zorn
konflikt nieur¡e verhoudingen in het door de stakíng getroffen bedrijf ont-
staan en níeurse banden en kontakten tussen de arbeiders onderliug worden
geknoopt. De overheid heeft dus - teneinde dat te voorkomen - sLechts de
keus tussen onmiddelÍjk toegeven aan de eisen of brutale onderdrukkíng"

Wanneer het om een geisoleerd konflikt gaat en de eisen van de sta-
kers zijn niet a1 te overdreven, tonen de autoriteiten zich bereid te on-
derhandeLen. In zotn geval r¡ordt aan de kLachten gehoor gegeven en worden
de lege r+inkeLs on¡riddellijk bevoorraad. Daarna vol"gt dan een rstíl-l.et on-
derdrukking pLaats: ondervragirrgen door de KGB, ontslagen, overplaat,síngen
en soms enkele arresËatíes.

ttanneer daarentegen het gevaar bestaat ð,at zorn staking zich naar an-
dere bedrijven of naar de direkte omgeving uit zal breidenu wordt er zon-
der draLen on¡niddellÍ.jk fors ingegrepen door Leger en politie" Dat gebeurt
ook ¡¡anneer er demonstraties en betogingen worden gehouden, En dan vallen
er doorgaans doden en gewonden, worden er arrestaties verricht en ¡¡orden
er arbeíders naar gevangenissen of kampen gezonden. Dat gebeurde bíjvoor-
beeLd met verscheidene stakers uÍt ALexandrov en Novotcherkask in 196l en
1962, en het gebeurda ook ín 1972 ín Dnjepropetrovsk (waar talrijke doden
vieLen) en ín 1977 te Jaroslav, waar dertien doden te betreuren Ì,rraren.

Er zijn voor de stakingen in Rusland vÍer hoofdoorzaken aan te wijzen:
onvoldoende huisvesting, slechte arbeidsverhoudÍngen, Lage lonen en te ho-
ge prijzen, aLsmede de schaarste aan Levensmiddelen. Een derde van alle
konfLíkten ont$Ëaat door de schriLLe tegenstellíng tussen loon- en prijs-
niveau. Aanvankelijk echter ontstond de helft van a1le stakingen tengevol-
8e van de schaarste aan eerste levensbehoefËen. Overigens bt Íjken akties
tegen die situatíe dÍkwíjLs het gevaarlijlcst voor de autoriteíten omdat



-6-

heË verzet meestaL niet tot de arbeiders van één of van enkele bedríjven
beperkt b1Íjft, maar zich gemakkelijk tritbreidt tot het verzet van de ge-
hele arbeidende bevolking' van sornmige omvangrijke i.ndustrieplaaLsen.

LtALtez.natiue besLuit zijn informatie met de opmerking, dat de offi-
eiäLe Russische propaganda, die het doet voorkomen alsof de zogenaamde
edíktatuur van tt proleËaríaat¡ in l9l7 werd gevestigd en die wil doen ge-
loven dat RusLand sindsdien tcìt een tarbeidersståat1 geworden ise úIaar
geen lclassenstrijcl meer bestaaË, niet in staat is om ook maar aan iemand
te verbergen dat er een systeem heerst, van grot.e social.e tegensteLLingen,
die worden veroorzaakt door het stelsel- van de loonarbeid"

J A N A P P E I. (gS) O V E R L E D E N

In }faastricht, waar híj de laatste periode van zíjn leven woonde, stierf
begin mei Jan Appel, die een bekende figuur is geweest in de radenkommunis-
tíõche bewegíng.- Di.verse onstandigheden hebben ertoe geLeiã, dat hij zicin
jarenl-ang sleehts bewoog in een kleine kríng van vertrouwden. Ðat heeft
níet verhinderd dat híj grote invloed hee.ft uitgeoefend op diverse genera-
ties rnaatschappelijk, geinteresseerden" Dit dan niet in de laatste plaats
door zijn moeil-ijk te onderschatten bijdrage aan diskussies, díe tensloEte
hun neersLag hebben gevonden in een theoretisch geschrift, dat onder de ti-
tel Gz,ondbeginseLen üan de kornmundstí,sche W,odukt'ie en disl;rí,butíe een be-
trekkelíjk ruime bekendheid heeft verl^rorven. Daarin verwerkL was niet aL-
leen een aanzienlijke theoreLísche bagagee maar ook een reeks praktische
ervaringen, die voor r,rat Appel betreft de ervaringen van zíjn jeugd waren"

Hij werd in 1890 geboren in een dorp in MeckLenburg en bezoeht als
jongen de Duitse Volksschule. Daarna 1eerdè hij voor scheepsbou\rer" Zíjn
vader r¿as sociaaldemokraat, hij zelf r¿erd l"id van de S.P.D, toen hij acht-
tie:r. was, Van lgll tot l9l3 was hij in rnilitaíre dienst" In 1914 werd hij,
bíj het uitbreken van de eerste vrerel.doorlog onder de wapenen geroepen. In
oktober l9l7 werd hij aLs (dienstplichtig) scheepsbouwer op een werf in
Hamburg gedetaeheerd. Daar rnaakte hij in de Loop van l9l8 de staking op de
Vulkan-r¡erf mee, die een voLLe week duurde"

De jonge Appel behoorde in die tijd tot de Hamburgse l-ínksradikalen"
In november lgl8 maakte hij op de r/ulkan-werf het begin van de revolutie
mee" lrladat de roerfarbeíders van kol.legats uÍt Kiel hadden vernomen dat de
matrozen van de Ðuitse oorl.ogsvloot aldaar in opstand r¡aren gekomen en dat
de werfarbeíders in Kiel de arbeí.d hadden neergelegd, werd op de Vulkan Í.n
het geheím vergaderd" Men besloot een delegatie van l7 m¿n naar het vak-
bondshuis te sturen en het uíüroepen van de ai-gemene stakíng te eísen" Be-
kende Leiders van de S"D"P" en de vakbeweging weígerden daaraan gevolg te
geven, Urenlang was er sprake van heftige woordenwisselingen.

Inmiddels tüaren op de Hamburgse werf van Blom und Voss, de 17.000 ar-
beiders díe daar werkten spontaan in verzet gekomen" Van beide l^rerven bega-
ven zij zích naar het vakbondshuis" Op hun na<lering pakten de bureaukraten
hun bíezen.

Appel werd in Hamburg voorzítter van de ReuoLul;íonrÍre 2bLeute en híj
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voerde het r¡oord in bedríjven en op openbare vergaderíngen. Hij verwissel"-
de het Lidmaatschap van de S.P.D" voor dat van de Spartakusbund en híj was
er bij toen Hamburgse arbeiders een kazerne overrompelden teneinde zich te
kunnen bewapenen

In díe dagen kwamen híj en zijn naaste vrienderi tot het inzicht, rlat
vakbonden volstrekt onbruikbaar r¡/aren voor de revolutionaire strijd, net
het gevoLg dat zij de vorming van revolutíonaire bedríjfsorgahisaties be-
gonnen te propageren, bedríjfsorganisaties die de basís voor de arbeiders-
raden konden vormen. Appel- was ínmiddels voorzitter genorden van de Ham-
burgse afdel.Íng van de K"P"D" Als gedeLegeerde nam hij deel aan de Heidel-
bergse partijdage !ìraar hem bleek dat de politiek van de K.P"D. zich maar
weiníg ondersctreidde van die der sociaaldemokraten" Ook de K.P.D" roilde de
parlemenÈaire weg bewandelen en maakte een lcnievaL voor de burgerl.ijke de-
mokratíe. AppeL en vele Hamburgse partijgenoten met hem, dÍe wÍl-den vasr-
houden aan hun revoLutionaire opvattingeno kwamen tot de konkLusie dat zij
in de K,P.D. níet op hun pLaats rÁ7aren. Toen ín april 1920 veLe K.P.D.-ers
uit Berlijn, die eender dachten als de Hambutgers, de K.A.P,D" l) stícht-
ten, sLoot Appel zich daarbij aan.

InníddeLs was híj ín het Roergebíed ge$reest en had ervaren, dat de
K.P.Ð. zich tijdens de Roer-opstand tegen de stríjdende arbeiders keerde.
In de bíjeenkomst q¡aar de K,A"P.D. u¡erd opgericht werden hij en de - in
l9b3 overleden - Ftanz Jung aangewezen om naar Moskou te gaan en daar de
politiek van de K.A.P.D. en het rfaLent van de K"P.D. uiteen te zetten en
toe te líchten" De reís over land r^ras onmogeLíjk, evenals de tocht door de
0ostzee. Alleen via de Noordzee en de AtLantísche Oceaan, langs de kust
van Noorwegen scheen een Russische haven, Archangelsk of lloermansk, Ëe
bereiken. Sanen met de hem bekende matroos Hermann ttnüfken smeedde AppeL
het pLan zich meester te maken van een schip. ALdus geschiedde en na een
uiterst noeil.ijke tocht berekte de kLeíne delegatie l.loermansk" Vandaar
gíng tt per spoor naar Petrograd (zoaLs Leningrad toen nog heette) en van-
daar naar lfoskou. Zoals bekend'Leverde de míssie van hem en Jung geen en-
keL positief resul-ta.at op. Lenin bleef de opvattingen van de K.A.P"D" feL
besrrijden.

Ondat hij zich voLgens de burgerl.íjke wei aan 'muiterij' in open zee
had schuldig genaakt, moest AppeL na ztn terugkeer in Duitsland onderduí-
ken.. In l92l was hij voor de tweede uraaL in RusLand om het derde lcongres
van de rKom¡nunístischet Internationale bij te !üonen. VervoLgens verbleef
hij opnieuw in het Roergebied, hraar híj in november 1923 werd gearresteerd.
lot kerstnis 1925 zat. híj in de gevangenis. In april 1926 vertrok hij naar
NederLand, hraar hij al terstond in kontakt kwam met personen die, evenaLs
llerman Gorter, dezelfde opvattíngen hadden aLs de K,A,P,D" I,üeldra vormden
deze de Groep üan lnteynatdonaLe Conum,místen 2), die regelrnatig teksten pu-
bliceerde, aan weLker samenstelLing Jan Appel regelnatig begon mee te r4rer-
ken,

Tijdens zijn gevangenschap in DuítsLand was Appel in staat geÌ^reest

l) K.A.P.D. : Konmunistísche Arbeiter Partei Deutschl"ands.
2) Afgekort¡ G.I.C. De groep noemde zich rlnternationalet komu-

nisten om zich te onderscheiden van de, zich eveneens ekourru-

nistt noemende bol"sjewíeken, die beweerden rhet konnunisme in
één Landt op te bouwen en dus n i e t ínternationaal r^rareno
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zijn opvattingen over ú¡at arbeidersmacht en kómrunisme wél en Írat zíj be-
paald niet betekenden, in reeksen notities op papÍer te zetten" Die aante-
keníngen nam hij uree naar HoLland. Uit de disÈuisies daarover groeíde het
klare inzicht, <lat de Russische revolutie niet het aanzijn aan het kommu-
nísme of sociaLisme, maår aan het staatskapitalisme heeft geschonlcen en
dat het bij de proLetarische omwenteling nÍet erom gaat cle produktiemídde-
len ín handen van de staat te brengen, doch om de opheffíng van de loonar-
beÍd en derhalve om de opheffing van de scheíding tussen de produktiemid-
delen en de producenten.

Nadat llitLer in 1933 aan de macht was gelcomen i,¡erd vanuit Duitsl-and
een poging ondernomen om Appel uitgeleverd te krijgen. llij dook onder en
bleef ondergedoken tot 1948. 1t Feit dat velen getuigen konden dat hij ge-
durende de Duítse bezettíng aktief aan het verzeL had deeLgenomen, maakte
dat hij sindsdien Legaa1 in Nederland kon leven, onder voorwaarde dat hij
geen politieke aktivíteiten zou ontplooien.

BehaLve aan de pubLÍkaties van de voor-oorLogse G"I.C. en (tijdens de
oorlog) die van het l.I.L.L"-front 3), r¿erkte Appel na I'lederl-ands tbevrij-
díng' mee aan het blad spartacus 4)" Tegen het eind van de jaren'40 ãn
het begin van de jaren t50 kwam daar praktisch een eind aan" Diverse om..
standígheden maakten zijn verhuizÍng van Amsterdam naar Maastricht noodza-
keLijk en bovendien had zijn gezondheid, mede als gevol-g van een verkeers-
ongeval-, geleden" lfaar tot aan z¡n dood is híj onveranderLijk trouw geble-
ven aan de opvattingen díe hij zich had verÍrorven en meË enkele intieme
vríenden bLeef hÍj kontakt onderhouden. Zolang ztn gez,andheid het hem ver-
oorloofde kon hij, ín persoonlÍjke gesprekken" uitvoerig over ervaringen
uit de tijd van de revol"utie en van zíjn ontnoeËingen met bekende bolsje-
wíeken verhalen. Laatstgenoemden kwamen er daarbij alLesbehalve gunsLÍg af"
Jan Appel bLeef zolang hij leefde u t type van de door de klassensrrijd ge-
vornde Duitse arbeider, ook al was hij dan meer dan veertig jaar niet meer
Ín het produktieproces werkzaam" Al-s een oprecht strijdei, die níet van
pLan was om zích door r,¡at voor bedriegerijen van lenínistische partijen of
groepen in de Luren te laten leggen, zull-en wij ons hem herinn"r"n"

3) Het M.L"L.-front (Marx-Lenin-Luxemburg front) bestond aanvan-
kelijk uít leden van de voormalige R.S.A"p" (Revol_urionair So-
cialísËische Arbeiders Partij ), die aanvankeLijk symparhíeän
voor Trotzki hadden gekoesterd, maar zich Later ook van hem
dístancíeerden aL bleven bepaalde gradities bij hen in ere.
Tijdens de bezetting werkten de G.I.C"-ers met hen samen. Na-
dat Sneevliet (leider van de voormalíge R"S.A.p.) en zijn
naaste makkers door de Duitsers üraren gefusilleerd vormden ze
gezamenLijk de Spartaeusbond.

4) HeË orgaan van de SparËacusbond verscheen na de oorlog eerst
aLs weekblad, later é6nmaaL in de veertÍen dagen.
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IS ET,f ANCIPATIE OF IS BEVR. IJDING VAN ÐE

ARBEIDERSI(LASSE AAN DE ORDE ?

ttPoLítùeke paz'tíi en" maatsefzappeTíjke organisatåes en ol)ey-
heden zouden zieh u)eer beuust noetem utgrden uan Vtet feit,
dat er kL'asse-aehteratand bestaat en cÌæ het een dpmol<ya|
tíe wiet past om *ie achterstand 'be handhauøn" Een gvoot
aantal gemaentebesturen uoert een beLeid om oooy de Laag-
ste inkomens de geuoLgen uan het negertngsbeLeíd, te uey-
zaehten, Vda stadsuerniewtingo 'het beuoyderen uqr¿ de uerk-
geLegenheíd e,d. wíLLen ze de positie uan de Laagstbetaal-
den xerbeteren. î4aar een beLeid dat gez,ieht ie op kLasse-
emaneipatie dient ueeL ueydey te gaan". ", Op aLLe bestuw-
Lijke ndoeaus" r,ijk, pnouíncíe en gemeente, dient een op
kLasee-emaneipatíe gericht beLeid te worden beuoydeyd.vei-
ooLgens moet in de uersehiLlende begrotingen kLasse.-eman-
cípatie pnåot'í.teít 'l<rijgen o.. rr

Al'dus een zekere Frans van der Ven, politíek assístent van de Amsterdamse
wethouder Schaefer, in een notitie die nog nieË zo Lang geLeden, onder de
títel De oergeten emancípatde uan de arbe¿derskLasse voor een zeer groot
deeL werd gepublíceerd ín ltet PavooL, Om maar meteen meË de deur Ín huís
te valLen: het is een notitie Cie dermate uitmunt door slordígheid en on-
naurskeurígheid, dat men zich bij Lezing voortdurend afvraagto hTat of de
auÈeur nu eigenlijk bedoelt"

Laat, ons, alvorens dat met voorbeelden te demonstreren, de zaken op
een rijtje zetten" I'Jat zích, ín het ene land vroeger dan in het andere^ í;
eeu achter ons Liggende període in praktí-sch al-le moderne índustriestaten
heeftvol.trokkenisde po 1 i tíeke, anders gezegdde burger-
l ij k e emancipatíe van het proLetariaat. Die enaneipatie híeLd in, dat
het a 1 gemef,ê r zoweL aktíeveals passíevemannen- envrouwenkies-
recht werd ingevoerd en dat er een omvangrijke soeiale wetgeving tot stand
werd gebracht. De arbeíders lcregen beËero wonÍngen, kortere werktíjden, be-
taalde vakantie, enzovoorts. l{aar deze poLítieke emancípatie of kortweg de-
ze euancipatie betekende n i e t , dat de klassenscheiding verdween, ñoch
dat de uitbuítíng door niddeL van de Loonarbeid werd opgehevenn waarop de
burgerLíjke produktiewijze en derhalve de gehel-e burgerl"ijke samenl".riog
ís gebaseerd"

Zowel vóôr ai.s na hun emancipatie vornden de arbeiders een klasseo
naastr of beter gezegd tegenover andere klassen in de kapitaLístische maat-
schappíj ' Ze zuLLen een klasse blijven vormer¡ zolang deze rnaatschappij be-
sÈaat . flâ,-at ondergang, dat wil zeggen de omwenteLíng, niet van de- gegeven
po I i t i eke verhoudíngen, maarvandebestaande p r o dulr t i e-
verhoudingen, betekent de opheffing van de loonarbeído å" bevrijding van
de arbeidende klasse uít de l"oonslavernij " Dat is geen poLítíeke á*anõip.-tie, die aan de kLasseverhoudingen nieÈs verandàrdo maar een m a a t -schapp e L íj ke emancípatieo díeniet sLechts dearbeiderskLasse,
maar ook de overige klassen der kapitalÍstísche samenlevíng aLs lc 1 a s -s e doet verdwijnen. IIet ís een emancipatie die nog nergens ter ¡¡ereLd
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heeft plaats gevonden omdaÊ er van een opheffing van de loonarbeid nog uer-.
gens sprake is. l'faar heÈ verschÍl tussen deze maatschappelijlce emancipatie
en de poLitieke, die geen eínde maakt aan de tegenstelï-ing tussen kapitaal
en arbeid en die in feite niets anders is dan de aanpassÍng van <ie polítíe-
ke bovenbouw der kapitalistísche maatschappij aa-n haar ekonomische onder-
bouw, is niettemin duideLíjk genoeg"

Deze duídel"ijkheid ontbreekt nÍettemín ín het stuk van Frans van'<ler
ven volLedíg" lJelísr¿aai keert hij zieh tegen hen die menen, dat er, nu de
politi.eke emancipatíe achter ons ligto geen ki.assen meer bestaan" i{aar om*
dat hij volstrekt geen onderscheid maakt tussen de politieke en cle sociale
emancÍpatie en voortclurend van emaneipatie eonder meer spreekt, icomt híj
tot de aLLeszins merk¡uaardÍge konklusíe, dat cle aanvrezigheid van kLassen
het bewíjs zou vormen, dat de emancipatie - dat wíL zeggen: de emancipatíe
I4raarvan in het verl-eden steeds gerept werd, de politieke emancipatíe der-
halve - níet of aLthans níet votledig zou hebben plaats gevonden" Van der
Veu bestrijdt het misversËand, dat de feiteLijke ernancipatíe de klassen
zou hebben doen verdwijnen. Ivlaar hij vervalt cìaarbij ín een misverstand om-
trenÈ het r,¡ezen van die emancipatíe en hij vervalt ín andere misverstanden
bovendien

Volgens Van der Ven is er van klasseverschiL ín de huidige samenle-
ving sprake doordat de arbeiders een achterstand hebben" Het is met voor-
beelden van díe achterstand op het gebíed van onderwíjs, kuLtuur en vele
andere zaken, dat híj zijn Lezers van het bestaalt van lclassen tracht te
overtuígen. Hij leidt niet de achterstand varr de arbeíders uit hun klasse-
positie af, maar hun klassepositie uit hun achtersËand, ook al spreekl híj
dan op een gegeven moment - we hebben niet voor niets zijn artikeL uslor-
digt genoend - van 9achterstand gebaseerd op kLasset.

AlLes roaardoor zich de arbeidersklasse scherp van andere klassen on-
derscheidt vloeít voort uit de produkËieverhoudíngen. Van der Ven, die aL
die dingen verklaart uit een roneerLijke verdeLing van kanseni o heeft daar
geen oog voor, tenzij hij - !üat we niet veronderstell.en - aan historisch
gegroeide produktieverhoudingen een nensel-ijke eigensehap als de oneerLíjk-
heid zou r¿iLlen toeschríjven" Uiteraard is het zo, dat een arbeÍdersjongên
of een arbeidersmeisje niet dezeLfde kansen heeft aLs een jongere uít ande-
reklassen; wíe als 1 o o narb e id er aandeproduktiedeeLneemt;
neemt dientengevolgeookals 1o onarb e i d e r d.eel, aandekonsump-
tie van materiäle en Ímmateriäle goederen of diensten, zaals bijvoorbéeld
onderwijs voor zijn kinderen l). Dat betekent nieÈ meer of minder rlan dat
een arbeiderskind in het algemeen niet de kans heefÈ om zich aar. zfn klas-
se te ontworstelen. Dat ís rt wat wíjlen Louis Davids in de jaren ?30 uít-
drukte meË de woorden:

rlVúe üooy een dubbe.Ltje geboren is uordt nooit een kuar.tjett.
Van der Ven citeert deze bekende ruoorden eveneens, maar interpreteert

ze, met een verwijzíng naar het Soe'iaal en CuLtuyeeL Reppo"t L9B4, op ireeL
andere wijze. Volgens hem zou daarmee worden uítgedrukt, dat arbeiders, Ín

I ) Als de een of andere Lezet ons zou vragen, r¡raarom we níet van
de werklozen reppenu die niet aan de produktie deelnemen, dan
stellen wij de r¿edervraag of de betrokkene soms van meníng is
dat een werkloze in deze maatschappíj betere kansen heeft dan
een r¿erkende.
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het bÍjzonder in een tijd van krisis, nauwel-ijks aspiraties hebben. I,lant
de r^r i 1 om hun positie te verbeteren zou hun dan ontbreken" Het ís een
opvatting díe mín of meer verl^rant is aan de denkbeeLden van de heer Duísen-
berg of aan die van de Brítse premíer Margaret Thatcher, voLgens nie níe-
nand werkloos behoeft te zijn die dat ook níet ¡^r Í 1 . Het ontbreekt er
nog Tnaar aan, dat de heer Van der Ven, daar waar hí-j het heeft over de gro-
Èere kans die arbeiders hebben om ziek te worden, konkl"udeert dat het hun
mankeert aan de w i 1- gezond te zijn"

De heer Van der Ven begint zijn notitie mat de konstateríng, dat er
níemand is" díe aan de achterstand van de arbeidersklasse wat wiL doen.
t'De inteLLektuelen'r, zegt hij, "hebben het proletariaat verget,enrt" De uit-
spraak is het logische gevoLg van een rnisvatting, Toen het proces van de
pol-itieke emancipat,ie van de arbeiders nog moest beginnen en zolang deze
nog niet was voLtooid, waren er vooruitziende en progressieve ondernemers
(bíjvoorbeeLd in Bngeland RoberË 0wen, in Nederland J"C" van l{arken) a1s-
mede sociaal voel-ende intellektuel-en die v6ór de arbeiders optredend en in
hun naam voor die emancipatie ijverden. Zij deden dat hcofdzakelíjk op po-
Lítiek terrein omdat een politiek optreden voor de hand Lag, gezíen hun ca-
pícíteíten en hun vorming. Zí.j kõnden er polítieke aktie voor voeren omdat
de aan de orde zijnde emaneípatíe waarom tt ging, juist de polítieke eman-
cipatie was,

Dat het heden ten dage aan figuren als Troelstra of Van der Goes ont-
breekt,, komt níet doordat de intellektuel"e polítíeke ideaListen de arbeí-
derskLasse tvergetens zijn, maar doordat er voor hen, na de voltooiing van
de polítíeke emancipatie van die klasse geen taak meer ten behoeve van de
arbeíders is weggelegd. De emancipatíe van de arbeidende klasse is niet
Langer aan de orde" Aan de orde is - historísch gezien - de bevrijding van
de arbeiders van de loonarbeÍd" Maar clie bevrijding kan - in EegenstellÍng
tot de politieke of burgerlijke emancipatie - onmogelijk het werk van de
intelLektueLen, doch uítsLuitend het werk van de arbeíders z e L f zíjn"
Dat Van der Ven het anders ziet, dat hij voor een rklasse-emaneipatiel
pLeít, díe notabene tot de taak zou behoren van de in de kapitaListische
naatschappij fungerende overheden, komt doordat hij de beperkte omvang van
de poLitieke emancipatíe te wijd, de wijde omvang van de sociale emancípa-
tíe daarentegen veel te beperkt ziet en derhaLve noch van de ene, noch van
de andere de r¡ezenLijke betekenis verstaât.

Het is niet het enige dat er naar onze overtuíging op de visíe van de
heer Van der Ven valt aan te merken. In die passage waarin hij een zich
waarempeL lsocialiste noemend polítikus op de vingers tikÈ ourdat die de¡vrij algemene opvattinge deelt, dat er tgeen lclassen meer zouden bestaanr,
heeft hij het over ruíterLijlcet en okultureler verschillen tussen de klas-
sen. De kulturele verschil-Len acht hij groot, maar de uirerLijke verschil-
len beschouwt híj als verdwenen en wel- omdaÈ de arbeider tegenwoordig teen
kleuren-tv en een autootje heeft en van zijn vakantie geniet in de Spaanse
zonr o Niet door hem genoemd, maar passend in het rijtj e zíjn natuurLijk de
koelkast en de wasmachíne, die altijd neer op de proppen komen zodra niet-
arbeiders pogen aan te tonen, rdat arbeiders toch eígenlijk niets te kLa-
gen hebbent 

"
I¡Iaaraan dergeLijke redeneringen mank gaan is, dat de huidige sítuatíe

van de arbeidersklasse vergel-eker! !ìrordt met de sítuatie waarín híj zÍch ín
het verleden bevond, inpLaats van haar Èe vergel-íjken met die van andere
klassen ín de maatschappij. Dat <le arbeíder zich thans méér kan veroorLo-
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ven dan voorheen zegt !üeinig of niets omtrent heË lcarakter van de samenle-
ving. Daarop r¡ordt echËer wéL een líchË geÌ¡rorpene r^ranneer men de roogelijk-
heden van de arbeiders vergelijkt met de mogelijicheden van bijvoorbeeld de
bourgeoisie. En dan: wou de heer Van der Ven inderdaad beweren, dat geen
ruiterlíjk verschilt meer valt r^raar Ëe nemen tussen de arbeíder ín zijn
autootje en de ondernemer ín zijn 'sleee?

Afgezien daarvan echter; de scheídsLijnen Ëussen de lcl.assen worden
níeË door ¡uiterlijker of tkulturelet verschilLen gemarkeerd en de scheíds-
líjnen vervagen niet r'ranneer die verschíLLen geringer zouden worden of ge-
heel zouden ontbreken. T,laardoor de arbeidersklasse zich van andere lcl-assen
onderscheÍdt, dat is hun respektievel-ijke plaats in het produktieproces,
dat ís het feit, dat zi: meerwaard.e produceert, de overige klassen over
die meerwaarde op deze of gene manier beschikken" 'tdie door de verkoop van
zijn arbeidskracht de beschikking heeft over een koelkast en een wasnachi-
ne en in tn auËootje naar de Spaanse zon rijdt, is nog aLtíjd een arbeider"
Dat níet vail,üege een tkultureLe achterstandt op wie dan ook, maar door het
símpeLe feit, dat noch de koelkast, noch de wasmachine, noch het tv-toe-
stel,, noch de Spaanse zon ook maar íets verandert aan de omstandigheid dat
hij zijn arbeidskracht verkoopt om ín zijn levensonderheid Ëe voorzien"

Frans van der Ven vraagt zích af of de arbeider, die zích dingen kan
aanschaffen en dingen kan doen, die vroeger alleen 'de rijkenf zich konden
permitteren, daarmee tgeåimancipeerdr is. Hij beantwoordË de vraag in feíte
ontkennend. I^lij zeggens de arbeider die híj op 't oog heeft i s geäimanci-
peerd, maar niet varu¡rege de dÍngen die nu wêl" en vroeger niet binnen zijn
bereik Lagen. Hij is geämancipeeid ondanks de materiäle áchte.rstand op an-
dere klassen - díe Van der Ven niet zíet - en ondanks <le daaruít voort-
vLoeíende rkul-turel"e achterstandre uraarop Van der Ven al ztn aandacht ves-
tigt" De poLitieke emancipatie namelijk die zich voltrokken heeft staat
daar volkomen los van, En zolang er sprake ís van een kapital-istische pro-
duktíewijze, zoLang derhaLve de b e v r íj d i n g oftewel de maatschap-
pelijke ernancípatie niet heeft plaats gevonden, zullen die achÈerstanden
blijven bestaan, die níeË door een of ander beleid van een burgerLíjke
overheid, maar sl-echts do,¡r een omr{enteLing der produktieverhoudingen onge-
daan kan r¡orden gemaakt

Boekbesprekíng

DE GROTE BRITSE M IJ i\ T.J E RK E R S S T A K Ï N G

vAN t984-r85 EI.t HAAR LESSEII l)

Voor díegenen onder onze lezers die de Engelse taaL machtig ziin is t t zo'
juist verschenen boek The Gv,eal; Strike van Alex Calli.nicos en l{ike Simons
aanbevolen lelctuur, ile r¡il-Ien hiermee niet zeggen, dat !üe ons zouden vril-
len vereenzelvigen met de inhoud. Het tegendr:el is r^raar" Zodta de twee au-
t.eurs er Ëoe overgaan hun konklusies te forrnuleren, verkonCigen zij rnenin-
gen, die vrijweL lijnrecht tegenovergesteld zí.jn aan de onze. Bn ook daar,
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waat zíi alleen naar een opsorming van de feiten gevene tekenen wÍj sorns
bezwaren aan, omdat we die opsomming op een bepaalde, voor ons onaanvaard-
bare wíjze gekleurd vinden" llaar dat neemt nieË wego dat hqn schildering
van de gebeurtenissen - waarbij zij 661a de gebeurtenissen betrekken die
aan de staking r¡ooraf zijn gegaan - een uítermate heLder verhaal is, uiter-
mat,e l"eerzaam en overzichteLijk en met oordeLen en kommentaren waarín wij
onze eigen oordelen meer dan eens, zij het dan niet altíjd, hebben kunnen
terugvinden"

De schrijvers behoren beÍcien tot de Soc¿aList, l,lorkeys Party en één
van hen, I{ike Símons, heeft rle mijnwerlcersst,aking a1"s journalist voor de
SoeiaList Workero het r,'reekblad van deze partij verslagen" llun boek, zo de-
len zij aL direkt op de eerste bladzijde mee, r'erkondigt meníngen rlie over-
eenstenmen met de opvattíngen van de SI{P. I.Iie er nota van heeft genonìen
verbaast zích niet, dat aan het slot van de uíteenzeÈtingen het standpunt
wordt verkondígd, dat ude mijnrverkers verloren hebben doordat hun kapíta-
Lístísche tegensLander een vastbesloten, meedogenloze en sterk kLassebeÌnrus-
te leídíng bezal, de arbeiderslcLasse daarentegen ní,ett. T{Íj za1- zich even-
min verr¡onderen, dat ín aansluiting daarop de beide schrijvers een taak
zien weggelegd voor een trevolutionaire partij e, dÍe de strijdenden tot be-
r¡ust strijdenden zou moeten maken en die de kapitalistische staat, níet
één enkel-e werkgever, tot mikpunË of doelwít varr de akties zou moeten na-
ken" Dat wijkt vér af van onze zienswíjze, dat niet een bepaald bewustzijn
tot een bepaaLd soort van strijd voert, ¡naar dat, omgekeerd als gevolg van
bepaaLde strijdervaríngen zich veranderingen in hèt bewustzijn voordoen.

Afgezíen echter van dergeLíjke, voorspeiba,re, gevoLgtrekkingen of be-
weringen treft de lezer hoofdstuk na hoofdstuk en bLadzijde na bladzijde
een overstelpende hoeveelheíd feitenmateriaal aan, die betrekking heeft op
datgene wat zích al sedert geruíme tíjd in GrooË-Brittannii! heeft afge-
speeLd. Daarbij treden de tütee auteurs herhaaLdelijk ín een buítenger¡¡oon
kritische beoordeLing ten aanzien van de 1-eidíng van de mijnwerkersbond
NtM en ten aanzien van de Britse'vakbeweging in haar geheel" Dat r.ríj juist
dan herhaaldeLíjk ¡net hen van rnening verschillen is een gevoLg híervan dat
wíj hen niet kritisch genoeg vínden" Hun kritiek mondt uít in de steL1íngo
dat de l"eiders in lcwestie de rnijnwerkers rverradenr hebben (bL2. 238)" 0n-
ze opvéttting is, dat zi.j precies datgene hebben gedaan vüst men van vak-
bondsleiders kan verr:'rachten, gezien de positie en de funktíe van de vakbe-
weging ín de kapítaLístische maarschappíj.

Ilet merkwaardíge van het boek is nu, dat op andere plaatsen (blz" 23g
bijvoorbeeLd) volmondig erkend r¡ordt, dat het optreden van de vakbondsleí-
ders voortsproot uít het rrezen rran de vakbewegíng. Men Ërefc er derhalve
tegenspraak in aan en de tegenspraak die wíj hier signaleren is bepaaLd
niet de enÍge. Er worden onder meer héêl wat uitspraken gedaan, waar,tit ¿"
noodzaak van teen revolutíonaíre partíjr nu juist alLesbehaLve valt af te
Leiden.

Een opsornming van alle details, die maken dat wíj het boek in kr¿estie
Tet qf?te belangste1Ling hebben geLezen, is naruurli.jlc in dit besrek on-doenLijk. Ile moeten ons beperken tot enkel-e aanduidinlen. Bén van de din-
gen die ons getroffen hebben ís <le wíjze r^/aarop - bil schildering van de
voorgeschiedenis_- rle nnijnwerkersstakingen oan ig72 ei lg74 zíjn geanaLy-seerd" De schrijvers hebben er een open oog voor, dat de staking-vaa ,iz
r¡elíswaar zuiver formeel gezíen een offiðíeel karakter had, maar desgn-
danks een aktie was waarbij de achterban de díenst uítmaakte en cleze ach-.
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terban optrad op een manier die de leidíng van de rnijnwerkersbond al even-
.zeel schrik aanjoeg a1s de bourgeoi.sie,. Ín 1g74, zo zetten de auteurs uit-
eene Ì^7as er de beide topleicl.ers - Joe Gorr'rley en Lawrence DaIy - al.le.s aan
gelegen om de zaak ni.et meer uit'de irand te Laten lopen" Ze rvilden rn¡el een
even gunstíg resultåat aLs ín'72 (dat door de Leden was behaald) naar ze
r¡ilden in gó6n geval de methoden û/aarmee de leden toen ÌrTaren opgetreden.

Een zeLfde open oog voor het optreden van de arbeíders zelf tonen de
tr¡ee schríjvers herhaaldeLíjk te bezitten bij hun beschríjving van de gro*
te aktie van l984-85. Bij lezing van het boek ziet men voortd,urend het be-
langrijke verschil tussen dat wat de kompels deden en dat wat de leiders
ondernamen. De, vooral door de Britse pers verbreide, dwaling, dat het zou
zijn gegaan om een door Arthur Scargill en zijn medebestuurders geforceerd
konflilct, wordt ook in dít boek afdoende rveerlegd. overígens deLen røij het
oordeel van de beide auEeurs omtrent Scargil-l slechts Ëen d.ele" Ze konsta-
teren terecht dat hij autoritair is, nauwelijks of geen betekenis hecht
aan ínitiatieven van onderop en zich door polítieke ideol-ogieän laat lei-
den" Maar aLs ze komen te spreken over dingen waarin hij zich van alle ove-
ríge vakbondsLeíders zou onderseheiden, dan zíjn ze - menen wij - bezig om
een ãndere mythe omtrent Scargitl te verbreiden, <ian die wel.lce door That-
cher en de nedía in omloop ís gebracht.

Aan mythen, of het nu uLinkser of lrechtset mythen zijn, is geen be-
hoefte" Het is echter de verdienste van het boeko dat de feiten die er in
worden vermeld een krachtíge barrière vormen tegen zuLhe mythen. I.Iij heb-
ben het uit Engeland door vrienden t,oegestuurd gekregen" Aldaar r^¡ordt het
gedistribueerd door lBookmarkst, 265 Seven Sisters Road, Finsbury Park,
London N4 2DE" Of het via de boekhandel verkrijgbaar is, is ons onbelcenC.

C"B"

REKTIFIKATIE

Per abuis is op de nummers van apriL en nei j.1" 20ste jaargang
Dit noet echter 2Lste jaangang zijn" I^lij raden de lezers, die hun
gen bewaren, aan om dat zelf even te veranderen. HeË zou anders
verstanden aanleidíng kunnen geven. onze excuses voor de gemaakte

vermeLd "
j aargan-
Ëot mis-
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