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GEDïIRENDE zekere tijd. reed.s kent Italië een reeks heftige uitbarstingen van
klassenstrijd.. De Italiaanse vakbewegang speelt d.aarin precies d.ezelfd.e ro1 als
d.e vakbewegrng in land.en als Fra^nkrijk, Be]g:ië, Engeland., d.e Verenigde Staten en
ook Ned.erland. speelt. Zii is er ook aan gene zijd.e van d.e Alpen op uit om d.e worstelingen d.er arbej-d.ers zoveel mogelijk te kanaliseren. Tegelijkertijd. - en med.e
als een gevolg d.a,a:rran natuurl-ijk - ontstaan ook daargind.s, soms min of meer in

embryonale vofln DoBr d.e eigen strijd.organen d.er arbeid.ers, d-ie ond.er and.ere gezíen moeten worden als een poging om a€ul d.e voogd.ij van d.e bond.en te ontsnappen
en die, in d.e mate waarin d.at geluJ<t, eigen taken ter hand. nemen. Zo is het ook
geweest toen er in oktober jongstled.en een grote staking r:-itbrak in d.e automobielfabrieken vart Lartcia in Tr:rijn, d.ezelfd.e grote industriestad. in Noord-Ita.Iië
waar ook d.e fabrieken v€Ln Fiat gevestigd. z\yt.
Wij npn omtrent hetgeen er z:-ctr bij d.e Lancia-febrieken heeft afgespeeld. geinfo::neerd. d.oor een stencll, de,t op 5 november 1968 d.oor het strijd.comité van d.e
Lancia-arbeid.ers ond.er het personeel verbreid. werd., nad.at d.e actie, d.oor d.e machinaties van d.e vakbewegang een verpletterend.e ned.erlaag geled.en had.. u/ij vertaIen het rmij omvar]grijke d-ocu:nent niet Letterlijk, omd.at d.aar:mee j-n ons blad. te
veel plaatsruimte zou ztjn gemoeid-. !íij volgen d.e oorspronJcelqke tekst niettemin
zoveel mogelijk op d.e voet. En met d.ie itoorsprorrkelijke tekstrr bed.oelen wij d.a"n een
Franse vertaling, d.ie wél volled.ig en wéI letterlijk geweest is en d.ie verschenen
is in het januari-nummer van "Lutte d.e classer' (ttKlassenstrijd." ).
VMBITIETLTNG.

De staking bij L,ancia, d.ie drie weken geduurd. heeft, is geëind.igd. met een
compromis, d.at d.e arbeid.ers bi jzond er heef t verbitterd.. And.erhalf jaar zul-Ien nJ
nod.ig hebben om het }oonverlies in te ha1en, d.at ztJ in oktober hebben ge1ed.en.
Slechts 15 lire loonsverhoging 1 ) hebben z\ gekregen j-nplaats van d.e 40 à 50 liïer d.ie ziJ had-den gevraagd-. Omtrent de loonkl-assen is niets bereikt. Van d.e and-ere eisen is niets ingewilligd" en zelfs omtrent het weinige d.at d.an nog wel bereikt is bestaa,t er geen enkele zekerheid.. Wij hebben d.aa::rroor al-leen maar het

woord- van d.e

prefect.

1) Het bewuste stuk spreekt van een Joonsverhoging zond-er meer. Wij z\n er
overtuigd-, d.at het om een verhoging d.er uur.Lonen gaat.

vaJr.

2

Waaraan is d-it povere resultaat te wi j ten? In d.e allereerste plaats aan het
optred.en vart d.e vakbeweg'ing. De bond.en hebben het uiterste ged.aan om een eind.e
aan het conflict te maken vóór het beEin van d.e autosal-on. Zij hebben hun doel
bereikt met bureaucratische mid-d-e.Len en zij hebben het zorgrmld-J-g vermed.en om een
stakersvergad-erÍng te beleggen, waarin ' t d-oor hen gesloten akkoord. aan d-e goed-keuring d-er arbeiclers zou kulnen word.en ond.e:sroïpen.
De staking bij Lancia sbond- niet op zidnzel-f . Zi vormd-e rn ond.erd.eel- van een
wi jd-verspreid-e actie der Ital-iaanse arbeid.ersklasse, d-ie voortsproot uit verzet

al-lerIei reorganisatieplannen van het Italia,a,nse kapitalisme.
Er i s in I talië sprake van een steed.s verd-er om ztcLt heen gri j pend-e concentratie van bed.rijven, van telkens nieuwe fusies tussen ond.ernemlngen. Daarbij komt
het telkens weer voor, d.at als gevolg van zotrt fusie in bepaald.e d.a,arbij betroktegen

ken bed.ri,jven d.e uurlonen word-en herzien en zot rt herziening betekent d.an meestentijd.s een verslechtering. Telkens en teJ-kens weer blijkt Ce arbeidersklasse d.e tol
te moeten betalen voor d.e kapitalistische ïeorganisatie.
Bi j d-e vakbewegang stuj-t d.at op geen enkel verzet. De central-e s zi jn met d.e
regerÍng en d-e werkgevers overeengekomen, d.at er bij eventuele ontslagen tengevolge rran d-e oveïname iraJíl bed-rijven d.oor and-ere ond-ernemingen een kleine extrauitkering boven d-e normale werkloosheid-sond-ersteuning zal word-en verstrekt , maa.x
omtrent d-e eventuele gevolgen birrnen d.e bed-rijven voor d.e arbeiclers d.Íe niet ontslagen word-en is ook niets overeengekomen. De ond-errremers hebben d.aar volkomen
d.e

vrije

hand-,

TIET SPtrL VAN DE PATROONS EN VAN DE MNDEN.

Lancia zal in het kad-er d-er aan d.e garrg zijnd.e reorga^nisaties worden oveïgeFiat. ITatuurlijk zage:n zowel d-e oud-e a1s d-e nieuwe directie d.e strijdvan d.e Lancia-arbeid-ers met zeer gemengd.e gevoelens ]<omen. Maar toen d.e staki-ng
el eenmaal was kwamen zq op het id.ee, d-at het vooï hen voord.elig zou ztJn ten opztclt-be van d-e eisen der arbei-d.ers het been zo stijf mogelijk te houd-en" Want als
d-e staking op een grote mislukking uit zou d-raaien d.an zou het hen d-aarna d.es te
gemaldcelijker vallen d-e arbei-d-ers hun wif op te leggen en aller1ei onaangename
reorganisatie-maatregelen d-oor te voeren.
De vakbewegirig heeft het spelletje van d-e ond-ernemers meegespeeld." Zli heeft
eï naar gestreefd. d.e staking bij Lancia zoveel mogelijk te j-soleren rlnaar te beperken tot het Lancia-bed.rijf alleen en zLJ heeft net gedaan of d.e Fiat-bed.rijven,
waarlnee Lancia op het punt stond- gelieerd- te word-en, eenvoud.ig niet bestond-en.
Bovend-icn liet d-e .,'akbeweging d.e arbeid.ers van het begin af aar. in hun hemdstaan. ZtJ, d.e vakbeweging, wenste geen staking" De bond.en hebben Ltaar d.an ook
niet uit5ieroepen. De arbeid-ers hebben hun strijd- zélf moeten voeren: eo d.at was,
d.oord.at er bepaald-e werktijd-verkortingen waren i-ngevoerd., een moeilijke taak 2),
Wat ti-e centrales betreft: d-ie ged-roegen z:.cL. alsof er van een conflict helernaal
geen sprak-e was. Zíj gingen rustig voort met hun ond-erhandeling cver d.e toepassing van een bepaalde bonusrwaarover zri aL gedurend.e vele maand-en aan het ond-ernomen d-oor

hand-el-

HEI

en waren.

.

STAI(INGSCO}MTÉ

"

De arbeid-ers zelf hebben het initiatief genomen tot d-e staking. Afd.eling na
afd.el-ing van het bed.rijf werd. stilgelegd" Er werd. een stakingscomité gevormd-, d.at
tot taak kreeg C.e actie te voeren in nauw overleg met het gezaJnenlijke personeel
en d-at ook, in overleg n'ret all-e stakers over het eind.e van d-e strijd besl-issen
mer,nif est zegt niet,waaróm d-e werktijd-verkortingen d-e stri-jd. zo moeilijk hebben gemaakt , Wi j ve rond-ers te }len , dat d-i- e werktijd.verkorti-ngen samenhangen met
produktiemoeil-ijkhed-en; d-at er bij het personeel d-ientengevolge v-rees voor ontslagen bestaan en d-at d-ie vree*s d.e strijdwil heef-b ged.rukt"

2) Het

1

zott. Velen had.d-en begrepen, d.at het nood.zakelÍjk was d.e activiteiten van het stakingscomité ond-er d-e d-irecte controle van alle arbeid.ers te plaa,tsen.
Toen d.e staking wat langer d.uurd-e probeerd-e de vakbeweging met behulp van
d.iverse initiatieven d.e leid.ing erva^ri in hand.en te krijgen " Zi richtter op vo1komen bureaucratische wi jze, een "Comité van ag:itatie'r op. De taak van d.at comité
beperkte ztcLt tot het organi seren van finarrciëIe steun en tot het organi seren
van wand.elingen naar d.e préfecturlr van politie. Niettemln lukte het om het d-oor
d.e arbeid.ers zelf gevo:rnd.e stakingscouité op een gegeven moment tot een soort
van afd-eling van dat "Comité van agitatiert te bombard.eren 5) . Daarna slaagd.e d.e
vakbeweging er in d.e meest strijd-bare arbeid.ers van d.e rest van het personeel te
isolerenr voornamelijk d-oor d.at personeel tegen hen op te zettet:r" Tegelijkertijd.
verzette d.e vakbewesrng zi-cL:l hardnekkig tegen Íed.ere uitd.reid.ing van het conflict" Voor zover eï op d.at moment bU and-ere bed.rijven in Turijn ook werd- gestaakt
trachtte zlJ ied.ere verbind.ing tussen sta.hend.e Lancla-arbej-d-ers en and-ere stakers

te

verijd.elen"
Zo slaagd.en d.e bond.en er bijvoorbeeld- in t n ontmoeting te verhi-nd.eren tussen
d-e Lancia-arbeid-ers en d.e arbeid-ers vam. d.e band.enfabriek varr Pirelli, d.ie in het
stad-je Settimo is gevestigd-. Zii slaagd.en d-aarin, niettegenstaand-e het feit, d.at
d-e Pirelli-arbeid-ers in optocht van Settimo naaT Turijn getrokken \^raïen om hun kamerad-en van d-e l,ancia-febrieken te ontmoeten 4) . ZtJ, d.e val<verenigingen, wisten
ook te voorkomen, d.at er ond-er het personeel van Fj-at ook maar één enket manifest verspreid. werd." En toen er d.oor d.e Lancia,-arbeid-ers werd. voorgesteld., d.at
men ter gelegenheid- varr d.e officiëIe opening van d.e autosalon een protestd.emonstratie zou organj-seren, toen hebben d.e bond.en ook d-at voorstel ond-er d-e tafel
weten te werken.
ONDERHANDU,]NGEN"

0p een gegeven moment slaagd.e o-e vakbewegi-ng er inrhet was op zond.ag 27 okeen aparte vergad.erÍng van een beperkt aantal arbeiders een marrd.aat te
krijgen, d.at lnaar nachtigd-e met d.e d,i-recties te ond-erhand.elen op d.e basis van een
l-oonsverhoging van 15 l-i-re. Toen had- d.e vakbeweting haar handen vrij en kon ztj
regelrecht af stevenen op dat wat van meet af aan haar d.oel- was geweest: cle staking zo spoed-ig mogelijk te beëind.igen.
Hoe heeft het ztch allemaaf zo ]«.mnen toed-ragen? Alleen maar omd-at d.e arbeid-ers met el-kaar aan d.e rnachinaties d.er vakbeweging onvold.oend-e weerstapd- hebben kumen bied.en" Er was ond-er het l,arrci-a-personeel een categori-e, d.ie meend.e,
d.at d.e vakbond.sbestur.lrd-ers beter het werk kond-en d.oen en d-aarvan meer kaas hadd.en gegeten d-an d-e arbeid-ers zélf ;
d.at zLJ t d.ie vakbonCsbureaucraten be ter in
staat zoud.en zi:n br.i d.e patroons wat te bereiken. Hoe bed.rogen ztjn ze uitgekomen.
Wat het stakingsfront bovend-ien verzwakte was d.e omstand.igheid, dat gedurend-e d-e staking heel wat Lancia-arbeid-ers and-er werk z\n gaan zoeken en z;,c6 d-aar-

tober, in

1)

4)

Het is bijzond-er jamrner, d-at er niet word.t vertel-d- h o e d-e vakbeweging er
in geslaagd- is, het stakingscornité tot een afd.eli-ng van d.at bureaucratische
en ond.er vakbond.sinvioed staand.e ttComité van agitatj-erf te maken. Het zo1) ons
niet verbazen - maar d-at is maar een veronderstelling - ind.ien het gelukt was
d.oor d-ie manoeuvre als een soort var] rrerkenningtt van het stakingscomité voor
te steI1enr eï op speculerend-, dat sommige arbeid-ers z:oli, d-aard.oor we1 gevl-eid zouCen voelen.
Alweer: hoe kon d-e vakbeweging d-ie ontmoetj-ng verhÍnd-eren? Geen woord. eïoveï
omclat d-egenen voor wie het manifest be stemd. was het bli jkbaar wel wisten. lÍij
moeten er opnieuw naar rad-en. Marcheerd.en eï aan d.e kop van d.e stoet d,er Pirel-1i-arbeid-ers vertrouwensli-ed-en van d.e vakbeweging, d-ie d.e optocht van d-e
Larrcla-fabriek wég voerd.en? Of waarschuwd.e men d.e Lancia-arbeíd-ers ztclt niet
te laten pïovoceren?

4voor ziek

meld-d.en

en

niet

meer

in

d.e stakersvergad.eringen kwamen.

I/ÍEI,IG TESSEN?
Wel-ke le ssen trekt het stakingscomité nu uit d-e gebeurteni ssen van oktober?
Deze, dat zott). orgaan als het d-oor d.e arbej-d.ers gekozen sta.iiingscomité eigenlijk
pe::manent in het bed.ri jf d.iend.e te bestaart als organisatie, d-ie in staat was d.e
wi1 van d-e arireid.ers tot uitd.nÈking te brengen. Het voorm.aamste argument, d.at
het stakingscomité ha.::teert voor het permanent maken van zot n. d-oor d.e arbej-d.ers
gekozen conité is d.it, d-at na zotrT s'r,aking d-e strijd. in een bedrijf allerninst ophoud.t maar j-n all-erlei vormen - kl-eine strubbelarijtjes oveï tarieven en ma.atregelen in verband- met het werk - voortd.uurt. Strijd. met d.e d-irectierzo zegt
het stakingscomitó, is eï vooïtdurencl. Ook d.ie strijd. moeten d-e arbeid.ers vereend.
voeren en zéLf ïoeren. En als er een perinanent comité is, d-at z:-.clr bi j de kleine
d-ageli jkse conflicten het vertrouwen van d.e arbeid.ers heeft vervíorrren en bekend.
is bij het personeel, d.an kan zotrt comité ook bij een groter conflict d-oor d-e vakber+eging niet meer zo gemakkelijk terzijd.e word-en geschoven.
Het stakingscomité d.eel-t aan het slot van zrjn uitvoerig stencil dan med-e,
d.at d-eze overwegingen er toe geleid. hebben reed-s zotrt permanent strijd.comité te
vorrien. Dat strijd.comité t zo blijkt uit d-e med-cd.efi-ngen, heeft d-an een wat wijd.ere
opzet. Omd-at juist d.e ervaring van d-e oktober-staking bij Lancia geleerd- heeft
hoe noodrzakeUjk d.e verbind.ing met and.ere bed.rijven is, heeft men verbind.ingen geIegd. met groepen van arbeid-ers ook uit and-ere fabrieken. Voor het bedrijf zelf
beveelt het stakingscomité nauweï overleg tussen d.e diverse afd.elingen aan.
CO]'J}MNTMR.

Tot zo.rer orlze weergave van het manifest van het ltaliaanse stakingscomité.
Het spreekt voor het allergrootste d.eel voor z:-cltzeLf . A1]een ten aanzien van
het sl-ot menen wij enkel-e opmerkingen te moeten maken. De vraa.g of spontaan gevormd.e stakingscomj-té' s een permanent karakter lcurn:ren of moeten kri jB€Dr is een
vraag, d-ie d-oor d-e praktijk nog in genend.ele is beantwoord.. Het is rraar oflze mening een waag, d.ie d.oor d.e praktÍjk beantvroord. zal moeten word.en, niet d.oor spe-

cul-aties. Tot d.usver ztyt all-e ons bekend.e pogingen om strijd.comitét s, d-ie gedr.renstaking tot stand- kwamen ook r1a, d.ie staking in stand. te houd.enr op een
mislukking en een teleurstelling uitgelopen. Welke kansen het in Turijn in oktober gevonnd"e comité heeft waarvan aan het slot sprake is, vermogen wij niet te
beoord.el-en. Hoe het er mee gegaan is weten we niet. We kr:nnen er weinig zinnigs
oveï zeggen" VieI echter menen we een opmerking in hei algemeen te lonnen maken.
wil voorkomen,
a Igemeen
End-atisdandezerdathetons in het
d.at pogingen om zot rt eventueel- perrnanent comité van meet af aarr een bred.ere opzet te geven dan één enkel bed-rijf )rraar d.e schijn zott:r organisatie wel eens kraohtiger kr-rl:ren d-oen lijken, Coch juist door oie bred-ere opzet d-e kans op mislukJring
al-Ieen mir,ar groter maken. Een permanent comité in één bed.rijf - we zegge:n nog a}ti jd- nie-b dat d"it zal slagen - bied.t in e-l-k geval het voord.eel, dat d.e eomitéIed.en in nauw contact met hr.ur med.c-arbeid-ers staan en over concrete d-ingen kur:nen
praten. Een zogenaamd. ttlrss§-tt comité krijgt maar aI te gauw, of loopt d-e kans om
maar aI te gauw te kïi jgeor d.e af lure van een 'rvoorhoed-err , een aarl d.e arbeid.ers
rrvreemd.err organisatie, d.ie in het luchtled.ige praat en hun wantrouwen wekt.
om al-Ier1ei red.enen - d.at wanneer er ooit permanente
Onze verwachting is
komen,
d.at bed.ri jf sgewijze zal ge schied-en en d-at d.e nauwe band
comitér s van actie
met and-ere bed.rijven iets is, wat pas i n d-e strijd. tot stand. komt. Wij hebben
een beetje d-e indmk d"at het stakingsconité van d.e Lancia-fabrieken een fase wlf
overslaan, d.ie nu eenmaal niet overgeslagen kan word.en en z:-Jrr aand.acht richt op
iets, d-at pas als d-e kroon op het werk kan verrijzen..
d.e een

)
L.
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IdïJ hfETEN waarachtig niet hoe vaak wij aI hebben horen beweren, dat het d.e
arbeid"ers tegenwoord.ig veel te goed. gaat. Er 'zou, werd. er d.an bijna altijd. bij gezegd, ma€"r weer eens een flinke crisis moeten komen. Dan zou het verzet wel weeï
aan aLle kanten oplaaien en d-an zou rnen een tenrgkeer be1even van d.e proletarische strijd.geest, d.ie nu ver te zoeken zolt wezeyt.
Een d.ergelijke §k op d.e zaak is bepaald niet de oflze. Wij hebben d-aar ook in
d-it b1ad. meer d.an eens van getuigd.. In d-e eerste plaa.ts plegen wij, bij het ven:tenen van een d.ergelijke ontboezeming altijd- te vragen, wat of men toch eigenlijk welprecies bed.oelt, a1s er van|teen ontbreken van stnjd.geestttvrord-t gesproken. Tel-kens en telkens \^reeï word.t het kapitalisme geschokt d.oor rrwildett stakingen. Hebben wi j er onlangs op d.e paginar s vart rrDaad en Ged.achteil niet op gewezen, d.at d.e
burgerlijke blad-en in Enge1and. ach en wee klagen oveï d.e onofficiële acties van
d.e arbeid.ers? Hebben d.e kranten in Groot-Brittannië niet becijferd., d.at er in
geen enkel- Jaar na d-e tweed-e wereldoorlog zoveel staliingen waren al-s in 1969? In
Frankrljk en België weten d.e arbeid-ers óók van wanten en wat Ned-erland. betreft:
wij hebben gedurend.e een d.ertiental jaren ( rrrr, 1945 tot en met 1957 ) a" statistiek d.er rrwilderr actis eens nauwkeurig bijgehoud-en. Víij kwa^nen toen op een aantal
van 1472 stakingen, waarbij in totaal 125.41, arbeid-ers betrokken waren en waa,rd.oor Ín totaal 2.169 ,714 arbeid-sd.agen verloren grngen. Er is ook na 1957 op het
gebied. van d-e spontane arbeid-ersstrijd in Ned.erland. wel rt nod.ige aarr d.e hand. geweest (men d.enke , om enkele voorbeeld.en zo -l-os uit het geheugen te noemen, a1leen
maaï aan d.e typograf ens takingen , Wil ton-Fijeno ord , d-e ac tie s rond. d.e 1o onexpl o sie ,
Verolme, de Groningse strokartonind.ustrie en het Amsterd-amse bour,nrak). Ook in
d.e Verenigd.e Staten is d.e I'wildeil staking aa:n d.e ord.e van d.e d.ag en niet voor
niets steld.e een aantal jaren geled.en rn d.agblad. alsffThe Christian Science Monitorrr d.e benauwd-e vïaag, waax of toch wel- d.e vel-e rrwildcatstr zoals ze d-aar
word-en genoemd-, vand.aan kwaÍren.
Houd.t rnen d.at afles d.egenen vooï, d.ie over het gebrek aan strijd-lust jammeren
d-an zeggen ze vaak, d.at d.it allemaal wel za mag wezen, maar d-at het bi jvoorbeeld.
voor d.e tweed-e wereldoorlog all-emaal- veef heftiger toeging en d.at eï toen veel
d.rukker vrerd. ge staakt. Wij hebben d.at altijd- met klem tegengesproken. En dat niet
al-Ieen omd-at wij ons uit d-e crisisjaren een d-ergelijk aantal rrwildert acties niet
heri-nnerd.en, maaï ook omd.at het ons om een and.ere red-en hoogst ongeloofwaard.ig
voorkomt. In d.e jaren vooï d-e tweed.e werel-d.oorlog werd. het kapitalisme geteisterd. d.oor een crisis, zoals d.e werel-d. voord-ien nog niet had. gezien, En wij zí1n
van menirg, d-at een crisis een uiterst sl-echte voed-ingsbod-em is voor d.e arbeid.ersstriid. De vrees vooï werkloosheid., de wetenschap, d.at er hond.erd-en langs d.e
kant Iopen, zodat een patroon gemakkelijk stakers d-oor and-eren kan vervangen, is
er d.e ootzaak vanr d.at het stakingswapen in tijd.en van economische neeïgaJtg altijcl
uiterst spaarzaam word.t gehanteerd-, Natuurlijk, stakingen zin er ook toen geweest.
1[en d-enke maaï aan d-e TÍlburgse textielstaki-ng van 1915 of d.e staking brj d.e blik-

fabrieken te Krommenie. Maar in het algemeen: in crisisti jd. word.t er mind.er gestaakt.
Een bevestiging van deze zienswijze kan men ond.er and-ere vind-en in het zopas
verschenen eerste d.eel- van d-r. L. d.e Jongs werk over |thet koninkrijk d.er Ned.erl-and.en in d.e tweed.e wereld.oorlogtr . In d.at eerste d-eel- rrrvoorspeltt geheten, behand-elt hij d.e tijd. van 1918-1919 en hij komt er ook over d-e cri-sisjaren te spreken.
Hi j d.eelt mee, dat er centrale inlichtingend.iensten waren, d.ie het minste symptoom van arbej-d-ersonrust zorgvuld.ig registreren. AIs merkwaard.igheid. nu vermeld-t
hi j , d-at eï toen d-e crisi s in Ned.erland. haar d.ieptepr-rrt bereikte, van enige sociale onrust niets meer te be spei-rren viel . Dat d-ieptepunt viel in 1917. In d.at
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stootjes bij

d-e stempellokal-en.
Sprak men in d.e crisis jaren over het probleem, dat wij hier hebben aangesned-en, d-an ontmoette men geen tegenspraak, Ied.ereen was het er oveï eens, d.at een
ti-jd. van grote werkloosheid. d.e bereid.heid. tot staken uitermate vermind-erd.e. Pas
als d.ie tijd. vér achter ons komt te liggen, ontstaat het sprookje, dat er toen zo
duchtig gestred-en werd.. \{aar komt het vand.aan? Van het bi jgeloof , d-at het d.e aïbeid-er rrslecht't moet gaarr eer hij in beweging komt. Het is ind-erd.aad- een bijgeloof
en men kan het nj-et krachtig genoeg bestrijd.en. Jawel e maar d.e ervaring heeft ons
in d.e loop d-er jaren we1 geleerd-, d.at niets zo moeili.1k is als het uitroeien vatrl
e en d.ergelijk bijge l-oof , We zul-len dus nog weI meer d.an eens te horen krÍjgen, d.at
er vroeger zoveel- meer gestred-en werd- of d-at rf het pauperisme d.e motor van het

verzet

was.rl
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}IIET zo lang geled.en is aan d.e Utrechtse rmiversiteit een zekere A,Stam
tot d.octor in d-e letteren op een proefschrift, d.at d.e titel kreeg
rï/an Marx tot Maotf . Dezer d.agen is zi.p werk ook in d.e boekharid.el- verkrijgbaar gesteld.. 0nd-e::rrrerp van d-e stud.ie zLJn - populair gezegd. - d.e d.iverse verand-eringen
d-ie ztch in het zogenaamd-e commr;ni-stische kamp voltrokken hebben in d.e marxj-stische theorie, waaraan men daar slechts met d.e lippen is trouw gebleven.
Zo tenminste of lieverl zo ongeveer tenminste word.t het boekrop d.e achterflap, bU d-e belangstellend.e lezer geïntroduceerd-. WU zeggonz t'zo ongeveer tenminster', omdat d-e woord.keuze dó,6r in kleine ond-erd.elen afwi jkt van d-e onze. l)ie
verschi]Ien, of schoon gering, zt jn niet toevalli-g. Naar wi j aanstond-s nog zullen
ztel: zljn z\ zelfs van grote betekenis. Afvorens da,ar echter nad.er op in te gaan,
zoud-en wij allereerst will-en opmerken, d.at de schrijver voor zW d.issertatie een
ond.e:rrrerp heeft gekozen, d.at stellig d-e moeite van een aand.achtÍge beschouwing
1oont.
Iemand-, d-ie zich met d-eze stof gaat bezighoud.en e zo:u, komt I t ons voor, het
ond-e::ureïp van ztJn ond-erzoekingen nog op een and-ere manier l«rnnen omschrijven d.an
d.r. Stam ged.aan heef t. Bijvoorbeeld.:
1 ) Bestaan er verschil-len tussen I t marxisme enerzijd.s, het leninisme and.erzijd.s? Zo ja, welke ztjn d.ie verschill-en d.an en hoe lflilnen z\ word-en verklaard.?
2) Heeft het leninisme, sed.ert d.e d.ood. van Lenin, verand.eringen ond.ergaan
en zo Jàt welke Can en hoe vallen d.ie op hun beurt te verkl-aren?
1) Hoe verhoud.en zich het stalinisme en het mao-isme tot het l-eninisme en
hoe moet d.ie verhoud-ing worclen begrepen?
De vragen zoals wij hier formuleren zijn natuurlÍjk allerminst nieuw. Ze zirrt
omd.at ze ziclt otrxlrongen, larrg geleden a} gesteld. en vervolgens herhaald.elijk opnieuw gesteld-. Diverse schr{jvers hebben ze ook beantwooïd.
Het beste antwoord op d-e eerste vraag is, tegen het eind.e van d-e 3O-er jaren gegeven d.oor prof . Anton Paru:ekoek. Het luid.t: het marxisme en I t bols jewisme of leninj-sme ztJr- twee totaal verschill-end.e d.enknethod en, Het historisch materialisme van Marx en Engels keert z:^ckr tegen het id.eal-isme van Hege1, omd.at het
niet d.e werkelijkheid. uit d.e id.ee , maar omgekeerd. d.e id.eeën uit d-e werkelijklneidwil verklaren" Het historisch material-isme keert ztch echter tegelíjk tegen het
NOG

gepromoveerd-

q

í-

zogenaaJnd.e burgerli jk n'raterialisme , het mechanische materialisme van de 1 8e eeuw.
Dat burgerlijk materj-alisme nu vo::mt d-e werkelijke inhoud van het leninisme, ook al
bed-ient het leninisme ztch d.an van een woord.keus, d.ie aan het ma:=cisme is ontleend., Vraagt men hoe of dat komt, d-an moet er op word.en gewezen, d.at het br.rgerlijl< materialisme van Lenin en het burgerlijk materialisme van d.e 1Be eeuw precies d.ezelfd-e voed.j-ngsbod.em hebben en precies d-ezelfd.e functie venm1len. Zowel
in Rusland- als i-n l,rlest-Er.ropa ontstond. het in een samenleving, waar d-e ad.el-, de
kerk en het absolute vorstend.om d.e heersend.e machten waren en zoweJ dóór als ook
hier fi.rngeerd.e het als een wapen, \^raalrnee d.ie heerschapp\i zou l«:lnen word.en aa,:ogetast. Het }eninisme , d.at is het br.rgerlijk materialisme, ontwikkeld- ond-er d.e bijzond-ere verhoud.ingenrwaarond.er ztch in Rusland. de burgerlijke revolutie moet voltrekken. Met het ma::xisme, d.at zrjn voed.ingsbod.em heeft in d-e proletarische klassenstrijd-, heeft het leninisme in vrezen niets te maken.
Met d-it antwoord-, ïíaarmee prof . Par:r:.ekoek d.e f il-o sofi sche wortels van het
leninisme heeft blootgelegd., is hij tot in d.e kern van het probleem genad.erd..
\^re z enl ij ke
verschj-I, waaruit
Hetd-oorhemaangegevenverschil ishet
niet alleen óIle overige verschillen te verkl-aren vaIIen, maaï waarbij vergeleken
ook aLle overige versehil-Len van d-e tweed.e of d-erd.e of vierd.e ord-e ztjrt"
Dr. Sta,:n heeft varr d.it wezenl\jke verschil tussen marxisme en leninisme eenvoud.ig nj-et het flauwste benul-. De stud.ie van prof " Pannekoek over d.e filosofische grond.slagen van het l-eninisme (aie zowel in het Duits als in het Enge1s is
verschenen) ontbreekt in ztjn literatur.rlilst je , hoe ind.:rrkwekl<end. d.at ook mag zrJtt.
Men kan nu eenmaa.L niet a 1 I e s l-ezen rzal- er wellicht word-en opgemerkt. Toegegeven. Maar wat zou hij d-enken van een stud.ie over de Tachtigjarige 0or1og zorad-er verw:-Jztr:g ruaaÍ het werk van d.e historicus Robert Fruin, d.ie als specÍaIist
op d.it gebied. mag geld.en? 0f van een stud-ie over de spooïI,{egstakingpn varr 1901
waarin d.e auteur blijk gaf zetfs van het bestaan van prof . Àriters baanbrekend.e
boek over dat ond.ennrerp niet te r'reten?
Dr. Sta^n somt in zi:n boek vijf verschillen op tussen het marxÍsme en het l-eninisme. Het zijn kort samengevat d"e volgend-e:
a) Marx legt het accent op het proletariaat; het l-eni-nisme op d.e partij;
.\
b) bij Marx is d-e proletarische revolutie een zaak van d.e hoog-ontwikkeld-e
kapitalistische -Land-en; de boisjewieken zien haar vooral als een zaak van d.e on-

d-erontwikke l-d-e landen

;

c) Marx beschouwt d-e burgerlijke revolutie a1s een omwenteling, d.1e d.e weg
vrij maakt voor het kapitalisrne; het bols j ewisme verbond- ztjn lot aaÍr d.at van burgerlijke revol-utie s 1n achtergebl-even land-en omd.at het die a-l-s een sti-mulans voor
d-e proletarische revolutie opvat;
d-) het marxisme j-s d.ete::srinistisch; het bolsjewisme heeft het accent verschoven naar het I'volwrtarismerr , :naar d.e opvatting, clat het op rrd.e wil- to t revolutierr aankomt;
e) Marx verkiaart d.e verschrjnselen uit d.e economi-sche ond-erbouw va"n d.e maatschappij ; bU d.e bols jewisten krUgt die mind.er betekenis, zrj leggen vaker een accent op d.e bovenbouw.
Wij hebben er d.e voorker:r aan gegeven d.e d.oor d.r . S tam genoemd.e veïs chilprrnten weer te geven in oÍ1ze eigen woord-en. De red.en d.aarvan is d.ezelfd.e, d.ie
ons zo straks d.eed. besl-uiten d.e op d.e flap varr ztjn boek voorkomend.e tekst in onze eigen woord.en l,reer te geven . Ztjn wooràkeus verraad.t namelijk aan één stuk d-oor
zo I n groot gebrek aart keruri s omtrent het ma.::ci sme , hi j kie st f ormuleringen, clie
z6 d.waas z7-Jn, d-at wij genood.zaakt zoud.en ztjn ze aar. één stuk d-oor te corrigeren
of d-e wérkelijke opvattingen van i{arx er nae,st te ste}len,Dat is niet aLleen onbegonnen werkrhet zot ons ook afvoeren van d.atgene waarom tt tenslotte gaat: d.e

I
verschillen tussen marxisme en l-eninisme. Omd-at wij echter ni-et beschuld.igen will-en zond.er tegelijk op zijn minst enkele bewijzen te brengen c zi hier ter illustratie ve:meLd., d.at hi j van d-e ttmarxistische orthod.oxie'r spreekt, in al-le ernst be-

weert,

d.at d.e uitkomst van d.e aftreksom: gebmikswaard.e minus ruilwaard.e van d.e
d.e meeruraard.e is, het herhaald.elijk oveï I'd-e marxistische id.eologÍef t
heeft, enzoyoorts,- enzoyoorts.
Wanneer wij op d-eze slaklien zoat leggen, d.an hierom, omd.at men er uit kan
ztel:, wdt d.e red.en is, d.at het boek van dr. Sta.m totaal is mislukt. Hi j heeft d.e
werkelijke verschill-en tussen marxj.sme en leninisme niet begrepen, omd.at hij noch
van het marxisme, noch van het lenlnisme veel begrepen heeft.
Maar zijn d.e vijf d.oor hem genoemd.e verschillen d.an niet reëef? Men moet ind.erd.aad. erkeruren, d-at hij
overi-gens op zeer gebreklcige wijze vi.1f werkeli;k tussen marxisme en l-enini-sme bestaand.e verschillen heeft aangewezen. Verkl-aren kan
hU ze niet; hun ond-erlinge samenhang ontgaat hem voLkomen. Dat het het br:rgerlijk
karakter d.er Russische omwenteling is, d.at maakt, clat d.e bolsjewj-ki hun karakteristieke partijvorm ontwildrelen, ziet hij niet; hij beseft niet, d.at d.e lotsverbond.enheÍd- tussen bolsjewiki en burgerlijke revol-utionairen eld.ers, voortkomt uit I t
ge1i.lke karakter hur:ner omwentelingen" Hij heeft gelijk met zirl opmerking over het
rrvol-untarismerr en met het verschijnsel, d.at hij uiterst gebrekkig
- omschrijft als
een rraccentverschuiving na,a,r d.e bovenbou\^r'rro Ivlaar hij weet er heLemaaL niets mee
aaÍl te va^ngen. Zou hij ind-erd-aad. d.e fÍlosofi-sche basis varr t t leninisme als het
burgerlijk materialisme hebben verstaan, dan zou hij mogelijk vergelijkingen zijn gnn
trekken tussen d.e lotgeva-l-len van d.at burgerlijk materialisme nd de machtsverovering van d.e bourgeoisie in 1ríest-Er:ropa en na d.e machtsverovering van d.e bolsjewiki. Het f eit, dat d.e bor-rgeolsie rnad.at zti haar grote geestelUke- en maatschatripelijke strijd. gestred.en had. weer neigingen tot id.eali sme begon te vertonen, zot;mogelijk voor hem aanleid.ing hebben ku::nen ztjn tot het opstellen van belangwekkend.e analogieën. Want het is duid.elijk, d.at d.e filosofie d-er bolsjewiki, toen zii
eenmaal aan d.e macht waïen, soortgelijke verand.eringen moest ond.ergaan of al-thans
aaJl. tend-enzen d.aartoe rnoest bloot staa^rr. Tenslottes dat d.e verschlllen tussen bii
voorbeeld. het mao-isme en liet leninisme op zeer bepaald.e historische- en sociale
verschillen tussen China en Rusland. temg te voeren zint op d.ie ged.achte is hi j ,
zijn neuzen in }[arx ten spfjt, nie t gekomen.
Zoals gezegds a€.n d.r. Stam ontgaat d.e red.en voor d.e verschll,len en hwr ond.erlinge samenhang, omd.at hij hét verschi1 niet weet. Wat er ond.er d.ie omstand.ighed.envan een v e r k l ar i n g terecht komt in ztjn boekkanmen zich gemakkeli jk voorstel-}en. Zii ontbreekt ten enenmal-e. De secund.aire verschillen, voor
zover hij ze zi.et (", z:,Jrr er véél en vééI meeï d.an hij noemt) word.en bU hem niet
uit het hoofd.verschil ontwikkeld-, maar eenvoud.ig achter el-kaar opgesomd.. Hij ond.erneemt geen poging ze logisch uit elkaar te ontwikkelen (
d.at kan hi j , gege", hij beschrijft
ven z: Jrr onl«.rrd.e omtrent het wezenlijk verschil- ook niet), maar
ze.
Daarna komt hij d.an met d.e bewering dat ze ook eigenlijk niet verkJaard. lcrínnen
word.en en d.at hier d.e reden 1igt, d.at zrjn stud.ie, d.ie hij als een maatschappelijk
ond.erzoek begon, is uitgelopen op een historische studie. Het is een van d.e la.atste zinnen van het boek en het- geleE-hebbend.e lcan men alleen maar uitroepen;
hoe is het mogelfik! Wij hebben om zi.jn boek harte}ijk gelachen. Dat is een aa.ngename bezigheid.. Maar d.at effect kan goed.koper bereikt worden d.an via d.e schrik
niet - maa.r lief st f . 1O.- clie d.e uitgever voor d.it fraais op tafeL wil zíert.

arbeidskracht
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Boeken over d.e arbeid.ersbeweging z11n zeer belangrijk voor ons. Ruimt ze dus nooit
zond.er meer opr maar d-enkt aarl rrDaad. en Gedachter,l We zijn altijd. bereid. om ze over
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DERSRADEN

AIS IEMAM vïaagt wat of arbeld.ersrad.en ztlnrdart is er maar één antwoord- mogelijk: het ztjn d.e natuurlijke organisatievonnen, waarrïan. in een bepaald-e fase d.er
maatschappelijke ontwikkeling d.e arbeid-ers ztch bed.ienen in hun strijd. tegen de be-

Itnatuurlijkert moet men clan zo verstaan,
d.at hun formatie even vanzelfsprekend. is al-s d.e verschijning varr een bepaald.
soort vruchten aa:n een bepaald-e boom, d-i-e - rraar het spreel«nroord- zegt aarr d.ie
vruchten jui st word.t gekend-. Maar er moe t wel op gelet word-en, dat d.it geld-t
voor een bepaald.e ontwikkelingsfase, d.ie, waarin wi j thans al- sed-ert een hal-ve
staand-e

sociale verhoud-ingen. Dat

woord-

ongeveer verkeren.
IIond.erd. Jaar geled.en bijvoorbeeld. l/aren, in d.e land-en waarin het mod.eïne kapitalisme al tot ontwikkeling was gekomenrd-e vakverenigj-ngen de natuurli.lke organisaties d.er arbei-d-ers, omd.at d-eze arbej-d.ers toen een 6nd-ere strijd. voerd.en dan
nu; omd-at d.e conf l-j-cten waarin zti d.estijd-s betrokken waren veeleer omschreven kr.mnen word.en als conflicten nret zekere patroon of met enkele ond.ernemers d.an als
conflicten met hét onclernemerd-om en d-e burgerlijke staat. Toen ging I t om d.e verbetering va.:r hun positie binnen het raam van d.e burgerlijke maatschappij; thans
botsen ztJ met d.e burgerlijke samenl-eving aIs zod-anig, ook d6,n wanneer naar d-e
voran slechts sprake is van een confl-ict varr beperkte omvang.
In iets meer d-an een hal-ve eeuw is zowel- d-e positie van d.e bond-en als d-ie
va.n d.e arbeid.ers fimd-a,menteel gewijzigd.. Naarmate d-at gebeurd.e , naarmate d-e vakbeweging meer en meer in de be staand.e maatschappi j geïntegreerd- raakte (met haar
vergroeid.e), hield-en d.e bond.en op d.e vanzel-fsprekend-e organisaties .varr in een
conf lictsituatie geraakte arbeid-ers te zijn.
rrDe vakbewegrngtt, heeft Mertens onlangs verklaard., Itkan d-e bestaand.e naatschappij nu eenmaal uitsluitend. met d-e wapenen van d.1e maatschappij zéLf bestrijd-en" tt Dat is tn wa,ar woord-. Maar het is even waar, d.at arbej-d.ers nu eeruraal uitsl-uitend. kr-mnen strijd.en met d.e wapenen, d-ie hén eJ-gen z\JÍr. Vand.aar, dat organen,
d.ie alle wezenskenmerken van arbeid.ersrad-en vertonen in steed-s grotere frequentie
optred.en, zowel bij d.e simpelste zogena.amd.e ''wilde[ staking aIs bij omvangrijker en
errestiger social-e botsingen.
eeu\^r

WAT

IS IN MN

NAAM?

Dat d-e oïgzlrren d-ie hier bed.oe1d. word-en in d-e meeste gevallen niet als rrarbeid-ersraad.rr betiteld- word.en, d.oet aan het wezen van d-e zaak niets af . Shakespeare wist al, d.at een ïoos precies zo zor;- geuren a1s tharrs wanneer ze toevallig
een arrd-eïe naam zou dragen.Niet hoe d.e strijd.organisaties d.er arbeid.ers d.oor henzelf of d-oor and-eren genoemd. word.en is belangrijk, maar wat ze in cle praktijk ztJr-

niet

zljn.
Wat ze niet zLJn is bijzond-er d.uid-elijk. Ze zirr géén poging om bepaald.e politieke- of soffie id.eal-en te verwezenlijken. Ze z:-jn evenmin pogingen om kr-rnstmatig leven te bl-azen in zorgvuld.ig uitged.achte theoretische constructi-es. Er is
geen theoreticus in d.e hele arbeid.ersbeweging, d.ie ooi-t over arbeidersrad-en gesproken heef t eer zLJ ín d.e prakti jk gevormd. waren. Met id-eal-en hebben zLJ nj-ets
uitstaarrd.e. Zelf s ind-ien zLj - wat hóógst onaarlnemelijk mag word-en genoemd. - zt-ch
d-aarmee zoud-en wil-len bezighoud-en, o-an nog zou d.e tijd d.aartoe ontbreken. Ze ontstaan overal et-ffi"= uitzond-ering om uiterst praktische taken te vervu]]enrtaken, waarvoor ze door d.e strijd- zel-f onophoud-elijk worden geplaatst.
Ied.ere kr:rrstmatigheid. is ze vreemd-. Alleen het bl-oi;e feit al, dat ze telkens en telkens weer spontaan gevormd. word-en overal- waar d-e arbeid-ers ztch tot
de strijd- aangord-en - in Duitsland- j-n 1918, in 1919 en in 1920 (ti;d.ens d.e Roeropstand.) , in Oost-Duitsland. j-n jrini 1951, in Hongari j e in 1956 - irót feit bovend.ien, d-at praktisch all-e strijd-comité' s d-er "wildert stakingen op kleinere schaal
en
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precies d.ezelfd.e structuur vertonen als d.e beroemd. gebleven voorbeeld.en d.ie geschied.enis hebben gemaakt, bewijst hoezeer het woord. I'natuurl-Íjkr', d-at in d.e aanvang van d.it opstel werd. gebe zt gd,r op hen van toepassing is.
V/at d.e arbeid-ersrad-en wé}_ zÍjn kan men slechts aaÍL d-e weet komen d.oor zeer
zorgrmld.ig d.eze in d.e praktijk varr de hLassenstrijd telkens \^reer opd-uikend.e fenomenen te bestud.eren en met el-kaar te vergeli-jken. Het is duid.elijk, d.at d-atgene wat
ze gemeenschappelijk hebben, wat eigen blijkt te z:jn aan zo nj-et ó1le rad.en d-arr
toch aan d.e overgrote meerd-erheid. elrran, het wezenlijke vormt, dat ze kenmerkt.
MET EEN GLIMLACH.

De eerste ?'arbeid-ersraad.r' is ontstaan in Rusl-and. D66r d.uikt ti jd.ens d.e revol-utie van 1905 voor het eerst d-e naam op. In St. Petersburg word-t een organisatie gevormd., d-ie ztclt ald.us betitelt" Doch z1j past niet j-n het patroonï ztj gelijkt in niets op d.e strijd-organisati-es van later tijct. De l-aatste ontstaan steed.s
in d-e bedrijven; zij word.en uit bed.rijfsarbeid.ers samengesteld.; iemand.s verkiezing
in een arbei-d-ersraad- of een stal<ingscomité geschied-t geenszins op grond. van zLJn
politieke opvattingen. Politieke menj-ngen z:-Jn in een arbeid.ersraad. of een stakingscomité geen voord.eel-. Hand- in hand- d.aarmee gaan politieke meningsverschill-er:. en d.e taak ríIaarvoor een arbej-d.ersraa,d- of een stakingscomité ztch gesteld
ztet vergt de kracht varr eensgezind-e bed-rijfsgenoten.
De Petersburgse rrarbeid-ersraad-rr was samenge steld- uit vertegenwoord.igeïs van
politieke organisaties en vakbond-en. Dat narn ied.ereen toen hóógst ernstig. Vand.aag zou niemand. meeï een glimlach kunnen ond-erd:rukken ind.ien ltertens, Kloos en
Van Eibergen samen met lïan Lammers ( "Nieu* Lir:ks'r) , Van d.er Spek (pSp) en soortgelijk progïe ssief gevogelte in één overkoepelend. l-ichaam zoud-en zttten, d.at z:cln
Itarbeid.ersraad.rr zou noemen.
De arbeid.ersrad.en d.ie in 1917 in RusLand. ontstaan z:-;n iets tota,al ónd.ers "
Iiet ztjn sponta,an gevormd.e organenrwa,aïrnee d.e ond-erd.rukte massa haar wil- tot gelding zoekt te brengen. Weld.ra blijkt hoe slecht d.ie rad-en passen bij d.e organisatorische opvattingen van ,ie bolsjewistische partij.
A1 hee1 gauw word-en ze op
d.ood- spoor gerangeerd-. Ond-er leid.ing van d.e bolsjewlki koerst het land- naar het
staatskapitalisme en naar d.e d-iktatuur " Daarin is voor d-e arbeÍd.ersrad-en officieel en officieus aI evenmÍn pla,ats a'l s in de burgerli.lke d-emocratie.
Wat echter de Russische massa's in het revolutionaire gisiingsproces één
kort ogenblik gerealiseerd. hebben is sind-sd-ien niet meeï te seheiden van het
spontane proletarische hand-elen. Sind-s 1917 en 1918 ontstaan de arbeid-ersrad-en of
wat d-aarmee gelijk te stellen vait, onophoud-elijk aIs organisaties van beperkte l-evensd-uur om zéér concrete taken te vervullen, oie d.e trad.itionele organisaties
niet op z:-clt witl-en nemen, ni-et op z:-cLt lcónnen nemen van't^/ege hr.m (geïntegreerd.e)
positie in d.e sarnenl-eving.

IN

JOEGOSLAV]Ë.

Buiten het algemeen patroon val-Ien, net als d.e ttarbeid.ersraad-rt van St. Petersburgr ook d.e zogenaamde rrarbeid-ersrad.enrr in Joego slavië . Weliswaar ztJn zLJ
géén politieke oïganen zoals d-eze en wel-iswaar hebben zti met alle overige arbeid.ersrad.en dit gemeen, d.at ztj in d.e bed-rijven functioneren. Zij missen echter iets,
dat bii échte arbeid.ersrad-en, zelfs als ztj sl-echts d-e primitieve vorm van stakingscomitéts beztttenr uitermate essentieel is,
De Joegoslavische ttarbeid.ersrad.enrf
zijn méd-ezeggenschapsoïganen; ztJ zijn nietrgel{k de overige, gevormd- om beslissingen te nemenr or een wil op te leggenr oil zeggenscha,p uj-t te oefenen" D6t karakteriseert 6l d-e organen, d-ie hier als arbeid-ersiad-en beschouwd ztJrr) ook aI z:.jn
zti zieh van het uitoefenen van d-ie zeggenschap vaak zel-f nie t eens bewust .
Overigens is d.ie zeggenschap van d-e rad-en een beperkte. Waard-oor ze na.:nelijk
voorts , behalve d.oor hun ontstaan in d.e bed.ri jven, gekeamerkt word.en is d.it, d-at
ze tJrr samengesteld. uit vertrouwenslied.en, d.íe cloor d.e arbeid.ers d-ie hen hebben
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gekozen terstond. van hrrn mand.aat ontheven l«ruren word.en, wanneer
hebben met hr:n beLeid..
Men kan d.at een nieuw soort d.emocra tie noemen. Het is in
6nd.er soort d-emocratie d-an men aantreft in d.e vakbewegangr waar
and-ere d.e statistieken d.j-e f.V. Al1en d.aa:sran geeft in z:jn boek
Unionsrr ( rr3" macht in d-e vakverenigingen'r ) 1 ) d.e bestuurd.ers
aarr het bewind. ztjn.

1) Lond.onT Longmans, Green
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gelegenJred-en hebben wij in t'Daad. en Ged.achterr geschreven over
partij-wezen. De verkiezingen van 1966 bijvoorbeeld. waren voor ons een aanlei-

BIJ DMRSE

d.ing. De Boerenpartij van Koekoek behaald.e toen een succes, d.at d.iverse politici
en d-iverse kranten verontrustte. Een bfad a1s rrHet Paroolrr constateerd.e een gevoel van onbehagen bij d.e kiezer en schreef , d.at d.it ook maar al- te zeer begrijpelijk r,uas, omd.at d-e politieke partijen hoe langer hoe meer op elkaar Lraïen gaan lijken, ja, zoal s het blad. het toen f ormuleerd.e ttond.erl-ing verwj-s sel-baartr waren geword-en. Wij hebben er toen op gewezen, d.at het feit voor ons allerminst nieuw \^ras
en wij hebben er d.e verklaring voor gegeven, d-at d.ie ttond.erl-i-nge verwisselbaarheid.rr d.er partijen een onvermijd.elijk gevolg was va,n verand-eringenr d.ie zíclt in d.e
loop van d.e twintigste eeuw voLtrokhen hebben in d.e kapitalistische stnrktuur.
Kort samengevat komt onze zienswijze op het volgend.e neer: Het partijwezen is
een kind. van d-e burgerli jke maatschappi j. In de loop van d-e 19e eeuw, in sommige
staten pas in d.e 20ste, komt het tot volle wasd-om. Het regelmatig functioneren
erva,:e verond-ersteIt, d.at d-e partijen zich op d.e basis d.er bestaand-e orde stell-en.
Dat d.oen d.e partijen d-er oppositie d.an ook evenzeer als d.ie, r,,re1ke zích aan het
ïoer van d.e staat bevinclen; d.e zogenaamd.e socj-alistische partijen nj-et mind.er d-an
d ie van. and-ere politieke kleur. De sond.anks zlJrr aanvankelijk d.e politieke contouïen scherp ornd-at d.e partijen birinen het raatn van het d-oor aIle partijen aanvaard-e
maatschappelijke bestel reël-e belangen vertegenwoord-igen.
De itarbeid-erspartfientt d-at wil- zeggens partijen vóór d-e arbei-d.ers volsnen
in wezen niets and-ers d.an d.e rad-ikaalste vleugel der burgerlijke samenlevi-ng. Zij
will-en b i n n e n d.ie samenleving d-e positie der l-oontrekkend-en verbeteïer:.
De overige partijen beijveren zích voor b ij z o n d. e ï e kapitalistische gïoepsinteressenrd.ie bijvoorbeeld- hetzij vrijhand.el, hetztj bescherrnend.e invoerrechten begeïens\^Iaard.ig maken. lfat hen scheid-t zijn werkelijk bestaand.e tegenstellingen, di.e
hur: basi-s hebben in d.e op d.at moment bestaand.e maatschappij. Dat verleent aan het
parlementai.re optred.en hurtner vertegenwoord.igers een gloed., d-ie hed.en ten d.age
a} geruime tUd is ged.oofd..
In een l-atere fase van het kapitalisme tred.en de afzond.erlijke belangen d.er
d.iverse kapitali stische kl-ieken en categorieën op d.e achtergrond. om vervolgens
praktisch vrijwel te verd.wijnen. Wat d-e zogenaamd-e rtarbeiclerspartijrr betreft z zoLang
het om het algemeen kiesrecht gaat, een zwiver politieke eis, is een politieke
orgahisatie af s d.e hare d.e meest aarrgewezene orn claarvoor te ijveren 1 zoJ,ang eï
kapitalisten bestaan d.ie ï o o f b o u 1^Í op d.e arbeid-skracht plegen kan €ïr op
d-e plaats waar d.e burgerli jke wetten tot stand- word-en gebracht, gestred.en word-en
voor een betere sociale wetgeving. Deze is zoal-s Robert Owen al- heel goed. geweten heeft van groot belang voor het kapitali-sme in z:-yn total-iteit, ook a]
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rdordt zti d.an d-oor social-e hervorrners en politieke id.ealisten af s een typisch aIbeid.ersbelang gepïesenteerd. Maar als het algemeen klesrecht eenmaal tot stand.
is gebracht, aIs d-e hervoming van het kapi-talisme is voltooid., wamleer met and.ere woord.en d.atgene verd.wenen is, waaraa^n d.ie |tarbeid-ersparti jtt lnaa;r bestaan te
danken heeft, d.an IUkt ztj uit het werlananspak te stappen d.at z\ zotrt gemime tUd
ged.ragen heeft; d.an blijkt ztJ in aIle opzichten een burgerljjke partij te ztjn, d.ie
ztcLt in de burgerlijke maatschappij volled-j-g op haar plaats voel-t.
Met d.it alles vervagen dan tevens d.e d.uidelijke scheld.slijnen tussen d.e partijen. fn de parlementen gaat het d.an aIl-een nog maar om jurid-ische-, belastingtechnische- of puuï eeonomische problemen van bijzond.ere aard., d-ie een behand.eling d-oor specialisten vergen. Er word.en geen grote politieke d.ebatten meeï gehoud.en; de glorietijd. van het parlementa::isme ligt achter ons en zod-oend-e ztJn
briljante parlernentariërs aan de huÍd.ge generatie slechts bij overl-evering bekend-.

Een bevestiging voor o.e juistneid- van d,eze zienswijze vond.en wij d.ezer dagen
een boekje, d.at een kleine twee jaar geled.en is verschenen en dat geschreven
werd- d.oor d.e parlemetaire red-acteur van ttDe Volkskrantrt, Henry Faas. Het boekje
heet rtGod., Nederland- en d.e franjerr en kreeg d.e ond-ertitel mee va^n' ttNecrologl-e
van het Ned.erland.se parti jwezenrt . Een necroLogie is, zoal-s bekend., een beschouwing over een zo juist gestorvene . Nu meent Henry Faas niet, d.at het Ned-erland.se
parti jwezen aL gesto:rren is. Hi j meent wéI , d.at het op sterven na d.ocd. is en hi j
heeft om d-ie red.en d,e lijkred.e maar vast gehoud-en. Hij zegt 1n ztjn boekje onder
meers rfHet Íso. . zo, d.at d-e partijen aan }l:n afscheid. toe ztjrt. Dit te constateren
i s nauwelÍjks origi-nee1 te noemen, want d.e d.ooie mussen schreeuwen het va^n d.e daken. Iets meer origineel is d.e ste1ling, d.at niet alleen d.e christelijke partijen
hun ti jd- gehad- behoren te hebben, maar ook d.e social,istische en de liberale. A1
d.ie partijen ztjn gemaakt voor totaaf and-ere ls^resties en totaa1 andere perlod-en.rr
Tot zover het citaat uit het boekje van llenry Faas. Wat wij uit d.e hierboven
aangehaal-d.e zinnen het belangrijkste rind.en is zijn mening, d.at d.e partijen gemaakt

in

zdnvoor and.ere

kwesties

envoor an d.ere

per iod.en.

Het i-s op d.at punt - natuurli.lk verschillen hij en wij over tal van and.ere d.ingen d.at zijn meni-ng en d.e orrze elkaar volkomen d-ekken. De partijen z\o gema,akt voor tn
period.e d.er burgerlijke maatschapprj,d.ie al larrg achter ons ligt en voor }«resties,
die in het huidige kapitalj-sme niet meer aarr de ord.e ztjn.

OVER

EEN

RESCENSENT

EN

OVER

EEN

BOEK

plaatsten wij j-n I'Daad- en Ged-achte'r een bespreking van een boek, d.at
over d-e politiek van d-e Chinese Volksrepubliek ten opzichte van d.e jonge staten in Afrika. Het werd- geschreven d-oor een Afrikaan. De bespreking werd.
ons d-oor een ortzer lezers toegezond-en en d-oor ons van commentaaï voorzl-erl" Naar
aarrfeid.i-ng van d-at cornmentaar ontvingen wi j van d.e bewuste Lezer een brief e d.ie
naar wi j menen ook voor ooze overlge lezers interessant kan ztjn. WU l-aten hem om
C.ie red.en, enigszins verkort, hierond-er volgen:
Beste vriend-en,
Met belangstelling heb 1k het commentaar op mijn boekbespreking gelezen.
Daarbij wil Ík het volgende opmerken:
a) in het boek van Hevi komt ind-erd-aad- niets naar voren over d-e klasseverhoud-ingen in d-e jonge staten van Afrika;
(zts vERVOLG oP PÀGrNA's 15 en 16)
ONLANGS

hand.eld-e
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SINDS de A.nsterda,mse psycholoog-fysioloog dr. J.E. Hueting in een interv-iew
met een redacteu.r varr trne Vol-kskranttr eerst, op het televisieschem daalmar de
}§nresti-e d.er d.oor Ned.erland.se milí.tairen il Indonesië gepleegde oorlogsmi sd.ad.en
heeft opgerakeld, is er een deining d-oor dit 1and. gegaan, zoals het sind.s de
frene-kvrestie, d.e Claus-d.agen en het rumoer over 'rZo is het toevallig ook nog es
een keerrr nÍet meer had beleefd. Niet toevallig natuuïlijk was het ook ní weer
rrDe Telegraaf", die zich tot d.e spreekbuis maakte van al}en, die zich rrgekwetstri behoord.en te gevoelen of die zich verbeeld.d.enr dat zij het Ïrerkefijk waren. D6rír vooraf, in het kTantengebouu op d.e Nieuwe Zijd.s, kristalf iseerd-en zich
reacties vaÍI a1 d.i-egenen, d.ie tres nicht gewuszt habentr (d-at wi} zeggen varl d.ogenen,d-ie het nooit hebben willen weten) en ind.ien men zou willen beweren, dat Nederland. in janua,ri getroffen werd. door een aaïdbeving, nadat er een kfeinere
aaxd schok jl d-ecember (toen het Volkskrantrr-interview verscheen) aa.rl was voorafgega.an, dan is het zond.er meer duidelijk, dat zich in het Telegraaf-epbouw het
epicentn:m bevond.
I{ij moeten eerlijk bekenren, dat w! ni-et tot de geschokten behoren. Wat d,r.
Hueting verteld.e en wat na hem door een groot aantal getui-gen werd bevestigd,
was voor ons n i e t nieuw. t,/ij hebben ook ín rrDaad. en Gedachterr , aI swel op artd.ere plaatsen - zoals bljvoorbeeld. in d.iscussie-vergaderingen - bij meer dan één
gelegenheid. op gruLÍe1i jke gebeurtenissen tijdens d.e oorlogshardelingen in ïndonesië (of tijd.ens oorlogshend.elingen eld.ers) als een onomstotelijk feit gewezen.
Bovendien: wij kénden onze Havelaar en wij heri-nnerden ons altijd, niet a1leen nu, maar 6ók Ín de jaren tussen 1!{6 en 1949 en d.e jaren die d.aar weer op
vol6den, d.e beroemd gebleven zin over rtde kannpong, die pas d.oor de Ned-erfanders
raras veroverd. en die dus in brand stond.rt!
Er zijn, hebben we de ind-ruk gekregen, niet zo hééI veel- Nederlerders meer
die Multatuli lezen en soms belcu1pt ons wel eens het gevoel, dat het er buiten
een bepaalde groep nooit zo heef veel zijn gehreest. Veel gemakkelijker clerhalve
dan aa:r te geven r^'ddr Multatuli-lezers wé1, is het om aan te geven rÍaar ze niet
te vinden zijn: ond.er d.e aborulees va"r}rrDe TelegÍaaftt. Misschlen is het zelfs wel
26, dat er in d.ie kring helemóóI niet word.t gelezen, Het zou véél verklaren.
Te lezen namellk is eï g€noeg geweest over gruwelen van Nederfa,ndse troepen
en Bri"tse troepen en Ind.onesische troepen in dat ellanderrïk daarg'inds aan de
evenaar. rrln de late jaren veertig zijn a}lerlei weinig fra"a,ie feiten openlijk in
kranten en krantjes vermefd. geweestrr, constateerd.e op woensd.ag 1! februari j.1.
rrHet Paroolrr. Zo is het inderdaad. Vardaar dat wij hierboven schreven, d.at d.r.
Ilueting de d.ingèn slechts heeft opgerakel-d, Er is góén andere woordkeuze.
Er is 1n de bewuste televi sieuitzend.ingen n i e t afléén over oorlogsmisdad.en gesproken, naar ó6k over de poli-ti-eke vera,ntwoord.eli jkl:reid.. lerecht. ln/at
men rr oorlogsrni sdad.enrr pleegt te noemen zijn mí sd.ad.en, die al-leen maar a1s gevolg
van oorlogsomstandlgheden gepleegd kónden worden. Het is niet zo, d.at de toenrnalíge Nederland.se regering beestmensen naar ïndonesië heeft gezond.en; rt is zo,
d.at d.e oorlog, ied.ere oorlog, ook d.e oorlog in Indonesië, de mensen tot beesten
maakt: a]}en, althans vrijwef al-Len die er prakti
s ch bij betrokken ziin.
Dat ge1d.t ook dÉn, waÍmeer 'írede excessen tegen mensen of volksdefen n Í e t
d.oor de overheid. worden aanbevolen, aangemoed.igd of verd.ed,igd. rrEet Paroolr' zei
d.ezer dagen nad.rukke li j k, de,t d.e Nederlandse regering uit d.e bewuste periode
zich in d.at opzicht gunstig heeft ond.erscheiden varr bijvoorbeeld. het Hitler-bewind. Wat men met dergelijke uitspraken ook kan aantonen, n i e t dat d.e oorlog
in Indonesië mind.er beestachtig zou zljn gevoerd- dan welke oorlog ook.
rrHet Paroolrr schreef ook, d,a,t de Ned.erlandse regering omgekeerd. zelfs d.ergelijke excessen aIs 1,Íi, op rt oog hebben met kracht bestreden heeft. Daartegen zou-
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kracht willen prote steren. \{ie d-e tv-uitzend.ingen gevolgd. heef t weet ,
d-at tot d-usver d.e opeenvolgend-e Ned.erland.se regeringen nooi1. iets and-ers hebben
ged-aan d.an d.e excessen met d.e mantel der l-iefd.e bed-ekken. Schand.e is er gesproken! Jawel , d-oor d-e oud-e I§trP-vo s Romme . Maar niet over het oorlogshandwerk, ma,a,r
over het feit,
dat men op d.e Hoge Veluwe met vertegenwoord.i-gers der Republiek
Ind-onesië is gaan ond.erhand-el-en. Rapporten over excessen - eï zijn er d-iverse geweest liggen nog altijd. in d.e ministeries in d.e d.ossiers. In d.e zoekgeraakte
d.ossiers, zoud-en wij bijna zeggerl"
Wie ztjn in feite verantwoord.elijk voor d.e "excessenr' (aie het ztj met rrad-ruk herhaald. om mi-sverstand.en te voorkomen i-n een oorlog, in iedere oorlog,
juist géén excessen zir.t d-och een normale zaakl), die tijdens d-e oorlog in Ind.onesië begaan ztsn? De partjjen t zo is er in d.e achter ons liggend-e maand.en nu en d.an
gezegd, d.ie aarr d-e regering waren toen d.e oorlog werd- ontketend." De partijen, d.ie
maar wat had- men van d.e partijen d-dn ve:rracht? zidn voor het karuetje van het
Ned.erl-and.se koloniale imperialisme hebben Laten spannen. Het is wà6r, maaï t t is
niet d.e volle waarheid-. Het is d-e bekend-e halve waarheid-, d-ie zeker in d.it verband. erger i s d-an d.e hele leugen.
Waaraan gaat d-e kritiek mank? In d.e eerste plaats aan 'n gebrek aan inzicht
in het parti j-wezen. Wie d.e lItrP en d.e Rrd.A ervan be schul-d.igd., d.at z\ d.e belangen
van het kol-onial-e liapitaal behartigd. hebben, ztet de "klelni-gheid.r' over het
hoofd., d-at d-e parti..len en dus d-eze beid-e 66k, op d.e bod.em van d.e burgerlijke maatschappij staan 1 ) ; d-at z4 krachtens hun wezen d.e belangen d.er burgerlijke samenleving in haar geheel, de belangen van het kapitaal in het algemeen behartigen.
Men kdn een parti j , d.ie d-e belangen van het kapitaal in het algemeen behartigt,
niet opeens verwijten, d.at 271 een bepaal-d. kapitaal-sbel-ang behartigd. heeft. Dat is
zoud-en wij wj-lIen zeggen? om een uitd-mkking uit het jargon van Last en Droogstoppel (z:.e alweer trtultatuli) te gebmiken, bij d.e koop mee inbegrepen.
l,rlaaraan d.e weergegeven kritiek in d.e tweed.e plaats mank gaat is d.it, d.at I t
vol-komen onjuist is om al-Iéén maar d.e KVP en d.e PvdA, d-ie aan het roer van het
schip va^n staat stond-en, de verantwoord.el-ijkheid. voor d.e oorlog in Ind.onesië in
d-e schoenen te schuiven. In d-e eerste plaats: d-ie partijen en haar tverantwoord-elijke'r ministers en politici waren ind,erd.aad. rroergar:.gers" . Dat wil zeggen: d.e kapitein en d.e scheepsofficieïen moet men el-d-ers zoeken (it, d-e gebouwen varl. d.e Ned-erland.se Handel-smaatschappij bi jvoorbeel-d., waarover Multatuli, aIwéér Multatuli,
óók al sprak) . Maar bovend-ien: geen enkef e oorlog, jui st omd-at oorlog zo
ónmensel{jk is, kan gevoerd- word-en zond"er psychologische oorlogsvoorbereid.ing. En
aarr d.ie psychologische oorlogsvoorbereid.ing hebben a}l-e partijen meeged.aan. Alle
parti j en zLJn niet moe geworden d.ag in d.ag uit het Ned.erland.se volk in d.e oren te
tetteren, d.at Ned-erland- in Ind-onesiëItthuis hoorclerr, d.at er van een vertrek van
Ned.erland. uit Ind.onesië eenvoud-ig geen sprake zou kunnen zrJrl.
Alle partijen zeggen hre. Ind.erd.aad. en d-at betekent dus óók d.e C.F"N. Wat
zegt u? Herj-nnert u ztcLt zoiets a1s d.at d.ie partij d.e Leuze f'Ind-onesië l-os rran
Hoiland. nu!rr had- aangegeven? Uw geheugen bed-riegt u. Sed-ert d-e nationale oorlog
tegen Hitler , waar d-e C. P. N. éérst tegen , ma.ar na cle Duitse i-nval in Rusl-and. geheel vó6r was, is er 1n d-it opzicht Séén verschil- meer tussen bijvoorbeeld. het
comité trlnd.ië in nood-rr en onze Ned-erl-and.se bols j ewiki . Luis tert , naar wat een zo
vooïaaÍlstaarrd-e C.P.N.-er als ir. S.J, Rutgers op 15 augustus 1946 in I'De Vrije Kathed-errr, het orgaaJr voor d.e triniel-l-ectueLert bolsjewieken schreef:
d.en wij met

f

f

rrHet is niet juist,
d-at d-e C.P.N. op d-it ogenblik onvoorwaard.elijk
voor d.e absolute onafhankelijkheid- van de llepubliek Ind.onesië zott zrjn.
Een dergelijke opvatting is in strijd. met o-e el-ementairste beginselen
van het marxj-sme " (.1" moet maar d-urven! En d-at af s je jezelf aan wé1k
'r beginseltr van het marxisme nimmer ook maar zóveel- gelegen hebt laten
Iiggenl - red-. D. & G.) Uen absolute onafhanhelijkJeeid is zelfs onbe-
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staanbaar (hoort u trhis masters voieert? En let u er op hoezeer t t 2,g,.
marxisme van d-e C. P. No toch wel een écht betrouwbare gid.s gebleken is
achteraf , nu d.e onafhankelijke - maar zogenaamd- onbestaanbare - Indonesische republiek aI 20 jaar bestaat red.. D" & G. )
word.t ook niet
",
nagestreefd. d.oor de Republiek Ind-onesia. Wat d-e Republiek
Ind-onesia m,streeft en d.aarbij word.t z\) d-oor d.e CPN en gelukkig ook d.oor and-ere
progressieve groepen in Ned.erfand. gester:nd. - is een staatkumd.ige en
economÍsche zel-fstand.igheid. en een verdragsverl.rouding met Ned.erl-artd op
d.e grond.slag van vrijwillige samenrirerking. rr

Iot zover Rutgers. Hij noemd.e d.e CPN progressief. In ons hoofd. is het nooit
opgekomen. Hij zag ook I'and.ere progressieve gïoepen in Ned.erland.rf . Wij hebben er
eerlijk geen fl-auw id.ee van, welke hij ook maar bedoeld- kan hebben. Maar goed-, Laten we d-at rusten om ons alleen nog maar even bezig te houd.en met d.ie "vrijwillite sarneil^rerkingrr.Daar had. d.e Pvd-A d.e mond- ook vol- van. Waar ]eid.d-e d.at toe? Ind.erd.aad. tot d.e oorlog van 1947, d.ie a1s een 'rpolitionele actie" (a" term zoll
d.oor Rauter kunnen ztJn gebruikt j-n februari 1941) werd. gecamoufleerd.. Wat d.eed.
d.e rrprogressieverr CPN toen? Protesteerd.e zLJ toen en zei zez d.at is niet wat wij
ond-er trsamenwerkingrt verstaan? Nee, toen d.e arbeid-ers in Amsterd.am spontaan i-n
actie gingen uit protest tegen het zend-en van troepen, toen was het d.e CPN d.ie
bij mond-e van Henk Gortzak d-eze actie om zeep hielp d.oor het een proteststaking
van beperkte dur-rr te noemen. Precies zo al-s Thorez van d-e C.P.F. in Frankrijk in
juni 1916 d-e stakingsactie van het Franse proletariaat wist te beë1nd.igen.
Z6 liggen d.e d.ingen, Zij zullen wel niet al-l-emaal betrokl<en word-en in het
ond-erzoek, d.at nu zal word-en ingesteld-. Het heeft twÍntig Jaar geduurd- eer men
eind.elijk d-e rtoorlogsmisd-ad.enrr eens wÍl-d.e gaa.;rr bekijken. Een ond-erzoek naar de
verantwoord.el-ijkhed-en ver:r^rachten vrij helemaal- niet. We verwachten eerlijk gezegd.
zelfs niet zo bijzond.er veel van het ond.erzoek dat nu van start gaat.1nze instelIing, het zti ruiterlijk

toegegeven,

is kritisch; niet naief.

1) Men zte het artikel: De partijen ztJn aan llrn af scheid- toe in d-itzelfd-e
van

rrDaad-

nummer

en Gedachterr.

OVER EUT RESCEIVSENT EN OVER EIXI BOM{

(Vervolg iran pag. 12).

b) Het is ind.erd-aad. het boek van een typische Afrikaanse intellectueel ; d.at
blijkt ook uit d-e aard- van d.e bespreking;
c) Hevj- is Chanees en juichte d.e val- van Kwame Nrkroemah van harte toe.
Ztin l<ntiek is echter gro tend.eel s gericht tegen d-e subversieve hand-elingen van Chinese vertegenwoord.igeïs in d-e Afrikaanse l-and.en. Nergens in
het boek bli jkt, d.at hij een eigen weg voorstaat voor een typisch Afrikaans staatskapitalisme; eerd-er nog richt hU ztch tot een meer veïoud-erd.
liberalisme à Ia Thorbecke, zoal-s hij ook vrij sympathiek staat tegenover
d.e huid.ige machthebbers in Ghana en hun Amerikaanse sponsoïs. Dit word-t
eehter maar terloops aangehaald. en ik heb d-aarom gemeend., d.at het juister was d-it niet aan te halen; immers het is niet het hoofd.probleem van
het boek;
d.) fnd-erd-aad- spreekt u in I'Daad en Ged.achterr een and.ere taal d.an ik. Ik ben
bureau-arbei-d-er en ik voel me nauw betrokken bij het d-oen en laten der
arbeid.ers in Ned-erland. en daarbuiten. 0m meer van d-at d-oen en laten te
kunnen leren en om het ten nutte te krxmen maken voor mijn collega-arbeid.ers lees ik o.à. rfDaad- en Ged.achterr en ik lees het met positi-eve in-
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sternning.. Ik ben geen Leen van 0s en ik hoop dat ook nooit te word-en.
Wel probeer ik mijn pen te laten meespreken. Daarom stuur ik ook nu weer
een boekbespreking mee . Juilie commentaar d-aarop is voor mij en misschien
ook voor and-eren leerrijk. fk hcop d-at jullie d-eze voïm van sarnenwerking
op d"eze manier wiIlen voortzetten.
W. MUI-,DER
Bovenstaand-e brief van vriend- Muld.er heeft ons veel genoegen ged-aan.Wij vind.en het ook een héél goed.e ged.achte om samen met hem op deze manier voor het
front varr d-e l-ezers over belangrnrekkend-e boeken te praten. Vand.aar d.an ook, d.at
wij voor d-e boekbespreking, d.ie hij ons tegelijk met d,eze brief gestuurd. heeft erg
gïaag een plaats j e innrimen. Men tref t Ltaar hierond.er aa.n . All-e en: een cornmentaar hebben wij d-itrnaal niet. Wij vind.en, d.at vriend. Muld"er zelf aI heel precies
heeft aangegeven wat d.e goed.e kanten en wat d-e gebreken ztJn van het boek, waarover hij iets vertel-t. Het heet:

*n"!ïï: x:rïl§,3"[ïïà"*il::

;il"

, geillustreerd-) is tn uitgave van d-e Rrblications Division ( publie,iteitsafd-eling) van het Ministry of Info:rnation and- Broadcasting (d.epartement van informatie en rad.iowezen) van d.e Ind.iase regering. Muld-er schrijft
er het volgend-e oYer:
In 1961 /62 schreef d.e regering -yan Ind-ia een prij svraag uit voor een e ssay
( korte stud.ie ) aat j-n korte en grote lijnen d-e ge schied-eni s van Ind-ia moe st weergeven van het beg'in tot aan het tijdstip van hed-en toe. Er kwam bij het ministerie
van ond.erwijs een behoorl-ijk aar:.tal geschriften binnen, waaru-it het boekje d-at wij
hier behand.elen al- s het beste werd- geko zerr.
Zoals d-e titel reed-s aangeeft is het méér dan all-een maar een opsomming van
d-e dynastieën en koninkrijken d-ie opkwamen en weer in vergetelheid- raakten j-n Ind-ia. Het boekje volgt ook bewust d.e sociale, economische, wetenschappelijke en
kun stzin::Íge evo l-utie van he t Ind.iase vo Ik .
Het boekje Ís geschreven voor d-e d-oorsnee-l-ezer met als bijkomstige maaï
belangri jke posangr hem een r.nz:-cLtt te geven in de belangri jke gebeurteni ssen
van het Indiase historische toneel " Tevens kri jgt men een ind.ruk van d.e id.eaf en
en beginselen van d.e mensen, d-ie Ind-ia gemaakt hebben to t wat het nu i s . Voor d.e
ond.erzoeker en historicus is het d-erhalve niet belangrijk omd-at en de.t kan op
14O blad.zijd.en ilr eenmaal niet geen enkel facet tot op d-e grond. word.t uitge3

d.i-ept.

Rupees

De schrijver zelf zegt in zLJn voorwoord-, d-at hij het d-esond-anks een moeilijk
werk vond-, waarbii hU, bU elke stap d-ie hij d-eed- goed. op moest passen waar hij z: jn
voeten neerzette. Juist omd.at hi j echter geen enkel- probleem grond-ig ond.erzoekt
is hij er in geslaagcl eenitgesr,reerd-rrboekje te makenrd.at zel-fs ons, westerlingen,
wel- aanspreekt.
Het is, gezien d.e opzet, wat moeilijk om kritiek te leveren op d.it werkje.
Het feit, d.ai geen enkel facet van bijvoorbeel-d- d-e sociale strijd- word.t uitgewerkt
zou op zi-c}rzelf reeds tot i<ritiek oproepen. Maar d-at d-aargelaten, blijkt er wel
uit, dat eï nergens ter werel-d. iets nÍeuws ond.er d.e zofl is. Ook in Ind.ia moesten
boeren, handwerkslied.en en arbeid-ers (van d.e opkomend-e industrÍe, d.ie vele eeuwen geled.en reed-s begon) het in gezamenlijke acties zoeken tegen vorsten en grootgrond-bezitters. En het kleine beetje socia.l-e gerechtigheid. (maar hebben wij in
West-Europa zoveel meer?) i" ook in Ind.ia met moeite en zor,g bevochten.
Eén kritiek is er nog wel op het boekje: d.e uitvoering van de illustraties.
I[aar aangezien d.ie het essay toch niet aantasten is hun slechte kwaliteit niet
storend.; het zov ook niet storend- zijn a1s ze weggelaten waren. AI met aI vooï
f 2.25 in hollgnd.s geld. een aard-ig en sober werkje oveï fnd-iars historj-e.

