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KRISTALFABRIEK

VAL.SATNT.LAIV]BERT
EEN

BELGISCHE

AFFATRE-LIP

Sedert einde januari/beqin februari van dit jaar is even ten zuiden
van Luik de Belgische kristalfabriek
Va I - Sa i n t - L amb e r t
door de albeiders bezet. lJaarmee men in dit geval heeft te maken kan om diverse redenen een Belgische af f aire-Lip rL,rorden genoemd. De punten van overeenkomst drJ-ngen zich als het rrrare vanzelf op:
- Net a1s het geval uras bij de horlogefabriek Lip in de Franse stad Besangon is Ce actie op touu gezet om een dreigende bedrijflssluiting te verhinderen;
- Evenals bij de horlogefabriek van Lip hebben de arbeiders van het
bezette kristaLbedrijf in Ulal-lonië zé1f cie produktie ter hand genomen om de
a1s gevolg uan de actie ontstane finanöiËi1e problemen te kunnen oplossenl
- Prccies eender afs bij Lip uordt de hel-e actie krachtig gesteund
door de beide Belgische vakcentralen;
- Tenslotte, laatste pLtnt van overeenkomst met het Franse voorbeeld:
de christelijke, d.w.z. katholieke centrale toont zich niet a1leen actiever
maar ook in tal \/an opzichten radikaler dan het Algemeen Belgi-sch Vakverbond, dat nauirJe re r atres met de Belgische Socialistische Partij onderhoudt.
Er is tussen de - op het moment dat uij half mei deze regels schrijven
nog steeds aan de gang zijnde - bezetting van Ual--Saint-Lambert en de bezetting van de horlogeflabriek Lip in Frankrijk ook een opmerkelijk verschil; in
Besanqon startte de bezetting als een volkomen spontane actÍe van onder op
uaar de vakbeueging zich naderhand achter heeft gesteld. Bij VaI-Saint-Lambert is het anders gegaan. Daar hebben de bonden van het begin af aan tot
de bezetting opgeroepen. Aan de hand \-ran inf ormaties die uij ter plaatse
hebben ingeu.ronnen, kunnen uij ons niet aan de indruk onttrekken, dat niettemin ook hier de Belgische vakbeuegíng in aanzienLijke mate in een dr.langpositie heeft verkeerd.
Deze dL,Lang u.raarvan uij spreken is duidelijk een trr.reeledige geu:eest. ÍIen

-2zou kunnen spreken van een duingende noodzaak in het algemeen en een duingende noodzaak in dit bijzondere geva1.
De algemene noodzaak vloeide voort uit de, juist de Laatste tijd, aIsmaar breder en dieper u.rordende kloof tussen de Belgische vakberireging en de
arbeÍdersklasse, rJaarvan de sympLomen zich bij allerlei conflicten hebben
voorgedaan. Nog niet eens zo heel Iang geleden heeft de Belgische vakbeuleging de rrrilde stakers van de glasfabriek GIaverbel-wloI vollediq in hun sop
laten gaarkoken. Juist omdat het hier andermaal om een actie van glasbeuierkers ging konden de bonden moeilijk in een dergelijke houding volharden zonder ernstÍg afbreuk te doen aan de zo Iangzamerhand toch al- ernstig gedeukte vakbondsreputatie.
trJat de bijzondere ofl uel speciale eeden uas om het bij Ual--5aint-Lambert
uJeer eens over een andere boeg te gooien: uit gesprekken met mensen van de
fabriek is ons gebleken, dat er iets broeide in het bedrijf, dat het personeel vastbesloten uas de dreigende sluiting niet zonder meer te accepteren.
et andere uJoorden: het optreden van de bonden bij de bezetting van de
kristalflabriek valt enerzijds te verklaren uit hun uens de vakbeuegingsmythe op te vijzelen, anderzijds uit hun streven om - net aIs in het geval van
de ENKA-bezetting in Breda - een bezetting van onder op door de arbeiders
zélf tot iedere prijs vóór te zijn,
dat zich in de loop
Deze indruk uordt nog versterkt door een detail,
uit de mond
uraarvan
uij
de
bijzonderheden
en
voorgedaan
heeft
van de actie
aLs volgt
De
toedracht
kan
opgetekend.
hebben
direkt-betrokkenen
van de
en
beschreven:
ulorden navertetd
Er uerken bij Ual-Saint-Lambert heel- uat jonge arbeiders. De geestdriftige oproepen van de bonden uekten juist, bij hen in de aanvang grote uJeerkl-ank. Zij hoorden de kaderleden over het grote voorbeel-d van de Lip-arbeiders spreken en zij hoorden ook hoe de vertrouuensLieden en bestuurders de
mond vol hadden over arbeiderszelfbestuur, eigen verantuloordelijkheid, enzovoorts.- enzovoorts. Na enige tijd echter voelden de jonge arbeiders zich
met de gang van zaken in de bezette fabriek toch niet helemaal en onverdeeld gelukkig. Het uas hun klacht, dat de vertrouuJensmannen van de bonden
uelisuaar over rrze1fl doentr en ttzel-f bestuuril spraken, maar in r,.rerkelijkheid
niet de arbeiders in de bezett,e fabriek beslisten over de gang van zaken,
maar dat het het door de bonden geformeerde stakingscomité uas dat zonder
ruggespraak de dienst uitmaakte. Kortom; er ontstond bij de jonge arbeiders van Val-Saint-Lambert een soortgelijk rrkregeligrr gevoel als de arbeiders van de Upper CIyde Shipyards hebben ervaren toen daar tijdens de beroemde rrulork-inrr een paar shopsteuards aIl-es maar op hun eigen houtje bedissellYl

den.

de
0p een gegeven moment hebben op de bezette lLJaalse kristaffabriek
jonge
juist
de
arjonge arbeiders de hooflden bij efkaar gestoken. Dat het
beiders uJaren zal ue1 geen mens verbazen. Juist onder hen leeft de vakbondstraditie in veel geringer mate dan onder de ouderen, die om diverse redenen maar a1 te dikuijls nog zeer emotioneel aan de vakberr,teging zijn gebonden.
Hoe het zij: de jongeren besloten bij de vakbondsvertegenuroordigers en het
actie-comité hun klacht,sn en uJensen kenbaar te maken.
Aanvankelijk r.lilden de actieleiders in het geheel niet naar deze jongeren l-uisteren.0nder hun druk echter hebben zij die houding Laten varen met
het gevolg, dat op een gegeven moment de jonge arbeiders in de kantine van
het bedrijf tegenover de vakbondsmensen stonden. Van de kant, van de vertrourrlensl-ieden is toen niets onbeproef d gelaten om de jongeren te intimideren.

-3De stakingsleiding nam een houding aan van: rrNou uat r.r.riLlen ju11ie nu eigenlijk?tr En van: rrFormuleer nu eens exact ju11ie eisen !tl

Bij die gelegenheid bleek het, dat de jongeren daartoe eigenlijk maar
slecht in staat uJaren . Ze uJaren, zo uerd duidelijk, van onbehagen vervuld,
maar van de oorzaak van dat onbehagen en van de uijze uJaarop het zou kunnen
urorden uJeggenomen hadden zijzelf gedeeltelíjk maar zeer vage voorstellingen,
die ze dan bovendien nog maar moeilijk onder u.roorden konden brengen.
De jongeren in de kantine hadden één uit hun midden tot hun uoordvoerder gekozen. uij hebben met die r.rloordvoerder later kontakt gehad. Daarbij
konden r,rij vaststellen dat het om een volslagen a-politieke jongen ging. Hij
behoorde niet tot een van de trotzkistische of maoïstische groepjes, die
zich natuurlijk ook in dit geval op de actie hadden geuJorpen. Hij r.las voLsl-a9en gespeend van uat men zou kunnen noemen 'rideeËn over de klassenstrijdrr.
[vlaar hij had zich altijd een jongen getoond, die niet bang rL-ras om u.rat terug
te zeggen tegen de bazen, een jongen, die een goed kameraad gebleken uas
en een betrouubare co1lega" Het uas, zo konden uJe vaststellen, ook een jon9€l-lr die in de bonden geen vertrouu/en had en over dat soort organisaties
de opvatting huldigde van: ze belazeren je tochl
In de kantine, hij gaf het zelf toe, slaagde hij er maar zeet gebrekkig
in, dat r.r.rat de jonge arbeiders nu eigenlijk bezielde, onder uoorden te bren9en. Cevolg: het protest van de jonge arbeiders haal-de nauuelijks iets uit
en er kuam absoluut geen verandering in uat de gedelegeerden van de bonden
met een groot r.r.roord rrarbeiderszel-fbestuurrr noemden, rr-rat in uerkelijkheid echter vakbondsbeheer uós.
lLlaarin binnen de kortste keren uéI verandering kt.ram, dat uas in de positie van de jonge uoordvoerder zétf. Toen uij hem spraken uJas hU niet meer
betrokken bij de bezetting. Hij uas de Laan uitgestuurd onder ai-lerlei vooruendseLs en zelfs onder beschuldigingen als zou hij zich van de door de arbeiders vervaardigde glasprodukten een aanta.l- ten eigen bate hebben toegeeigend. Hij vertelde ons, dat hij dat nogal lakoniek opnam. rrAvec eux, crest
comme ga!rr ("Zo gaat het nu eenmaal met die heren !rr) Hij uilde geen solidariteitsberoep op zijn collega' s doen, omdat hij niet uil-de, dat de gezamenlijke actie voor het behoud van de u.rerkgelegenhe j-d daardoor doorkruis L zou
uorden. Het hel-e voorval r.r.rerpt, zo g.eloven uij, een bijzonder fel licht op
de erkelijke betekenis van de hel-e actie. Zli speelt zich af binnen nauurkeurÍg afgebakende qrenzen.
Dat er binnen die grenzen al-l-erleí ontuikkelingen mogelijk zijn en dat
die ontuikkelingen niet, altijd door de vakbeueging in de hand kunnen urorden
gehouden en soms ook helemaal- niet door haar u,rorden voorzien, dat is eveneens een onmiskenbaar feit" Een van de betrokkenen vertelde ons, dat de
vertrouuenslieden van de bonden in de fabriek Va1-Saint-Lambert, zelf ook
arbeider, soms eï opeens blijk van gaven toch néér arbeider dan vakbondsman
te zijn. Als zij bijvoorbeeld de hen van bovenaf ingepompte lesjes met termen
alsrrarbeidersze.l-fbeheerrt in de fabriek doorgaven, dan gebeurde het ue1,
dat ook zij plotseling, a1 pratende in de ar raakten omdat zij openJ.ijk moesten constateren en toegevEn, dat, de mooie praatjes niet klopten met datgene uat in feite door de bonden in de fabriek van Ua1-Saint-Lambert u.rerd gedaan. Dat is natuurlijk iets, uaar de vakbeueqinq zich niet tegen kan urapenen. Dat soort feÍten hebben zich in de horl-ogefabriek van Lip ook bij herhaling voorgedaan en zi) hebben er déér in Besaneon bijvoorbeeld toe geJ.eid,
dat de gedelegeerden in het bedrijf toch feitelijk iets énders deden dan de
bonden - en zeker de central-es - van hen hadden veruacht. Voor de vakbeuer-Lr

u.r

ging, dat beuijst de gang van zaken bij Val--5aint-Lambert opnieuu blijft
het
trarbeiderszelfbeheerrr speren een uiterst rlskante
zaak, omdat arbeiders nu
eenmaal geneigd zljn van het spelletje ernst te maken. Zodra dat gebeurt
loopt het zaakje uit de hand. Bij Val-Saint-Lambert is het daar
uel_isrr.raar
niet toe gekomen, maar de tendens openbaart zich voortdurend.
lLJel-l-icht zull-en enkele lezers ons veruijten, dat uij tot dusver
van de
actie bij Ual-Saint-Lambert eigenlijk al-Leen maarrrnegatieve kantenr hebben
opgesomd o Een dergelïjk verr.lilt zou een miskenning van onze
uJerkelijke bedoelinqen inhouden. LLJat uij hierboven hebben geschetst is noch rnegatief
r,
noch rrpositief tr. Het is slechts een poginq ui-t de hel-e gang van zaken dat9ene naar voren te hal-en ulat het uezenlijke karakter van de
zoals die
nu eenmaal- qevoerci r,.rordt het beste duidelijk kan maken. Niet actie
meer,
maar ook
niet minder,
Belqische kranten als het Luikse dagblad I'La Cité'r hebben er geen tuijfel- over laten bestaan, dat de bezetting en de eigen produktie bij
de arbeiders groot enthousiasme heeft geuekt en dat er in hun midden een
nentaliteit
is ontstaan en dat er een qeest in de fabriek is gevarenóndere
zoal-s
zii nog niet eerder hebben beleefd" De arbeiders z6lf, zo schreven de Belgische kranten, hebben een produktie gehaald, die de normal-e produktie van
het bedrijf verre heeft overtroifen
tLJij tuijf elen aan dat a1l-es niet in het rninst, Hoeuelde produktiecijfers die ons de arbeiders zei-f in een later tijdstip hebben
opgegeven rr:at
bescheÍdener zUn dan de cijfers die de kranten in het begin hebben gepubliceerd (4" kranten spraken van een grotere produktie, de arbeiders over Bot^
van de voorma-l-ige produktie) is het bij gesprekken rnet de bezetters vol_komen duidelijk, dat zii het gevoel hebben dat er voor hen een nieuu.r
l-even is
beqonnen. Zé1fs de bezetting zoa-Ls de bonden die georganiseerd hebben,
is
voor de arbeiders een kol-ossal-e bei-evenis. Dat a1l-es is niet in strijd met
uat' uJij hier boven schilderden, het vormt er juist, de verklaring
Het
is de oorzaak voor het uit de hand lopen van dat soort acties. Devool.
vakbeuegi-ng ueet het, net zo goed al-s urie ook en moet niettemi-n tóch
dit soort
dingen van start qaan. En eenmaal op i,reg ueet niemand ulaarheenmet
het
zal voeren; de vakbeueging niet, de arbeiders niet, en
evenmin.
zal
de
vakbeueging haar greep op de ontuikkeling behouden ol 'rJij
rrlt"n telen haar bedoeling
in de arbeiders hun stempe,l op de gang van zaken gaan orut<t<.nizJ-;;-;;gering ingrijpen of naar een compromis-oplossing streven? Dat zijn
al_l_emaa1
vragen die onbeantrrroord blijven. Het hangt van tienta-l-len f actoren
af en
juist daarom is het van betekenis de q"À"urtenissen op de
voet
te
brijven
volgen.
Tot dusver gaat de eigen produktie van de arbeiders onverdroten voort.
Het zijn kristal"len siervoorurerpen, die in de f abriek val-saint-Lambert
uorden gemaakt en de verkoop geschiedt ten det-e (net
J,.:-ato
in
Besanqon
destijds) aan nieuusgierigen die r-n het bezette bedrijf
"i; een kijkje komen nemen en voor de rest via de bestaande verkcopkanalen van de
fabriek onder
supervisie van de vakbonden.0ver prijzen, over de manier u/aarop
grondstoff en uorden betrokken (*n betaald) r,-reten rrle praktisch niet,s.
Het zijn de bonden die dat regelen. trjat deze kant van de zaak betref t is de inlormatie
noq schamel-er dan bij de horlogef abriek van Lip. D66r u-rerd de produktie
verricht op basis van een aanueziqe grondstofvoorraad. Hoe het cjaarmee bij vaIsaint-Lambert gesteld is, l-ees je natuurlijk niet in de kranten, omdat
het
belang van die informatie door de heren jou"naristen naurr.relijks of in het
geheel niet uordt gezien. De vakbonden
"p."k"n er ook niet over. [raar juist

- 5dat alles maakt uét duidelijk hoezeer het bij Ual-5aint-Lambert zuiver om een
actie tot behoud van de uerkgelegenheid gaat enerzijds en hoe ueinig anderzijds de arbeiders daarbii zéIfl in de melk te brokkel-en hebben. A1 diegenen
die - zoal-s sommige groepjes - het al- als een soort van begin van een nieuul
type produktieverhoudingen zien, vergissen zich;0f misschien vergissen ze
zich uel- niet en is datgene uat z ii onder I'nieurrre produktieverhoudingenrr
verstaan nu net precies deze schijnvertoning daarvan.
Van grote betekenis voor de arbeiders? Inderdaad. aar dan op een 6ndere manier dan velen ulel- veronderstell-en of uermoeden. lLJe veru.rachten daar
in een der volgende nummers nog ue1 meer over te kunnen zeggen.
l'1

ITECHANGESII

EEN

NlEUl]]

iNTERNAT]ONAAL

NFORIVIAT]T-BULLET]N
Enige ttjd geleden heeft een kfeine groep van kameraden, afkomstig uit
Ho11and, België, Frankrijk en Groot-Brittannië besloten tot de g"=rr"nIiik"
uitgave van een internationaal informatie-bu]1etin.
De bedoeling daarvan
is de l-ezers zeet in het kort te informeren over belangrijke klasse-actj_es
in diverse landen en over eventueel aldaar verschenen voor hen Ínteressante publikaties. De informatie is summier, maar ieder clie de behoefte voel_t
om meer te uteten dan in een paar korte notities in telegramstijl kan uorden
vermeld, kan de uens kenbaar maken aan het redactie-adres. Hem of haar kan
dan uitvoeriger materiaal- ter beschikking uorden gestelrJ. VermeLd rLiorden :
de korte inhoud van belanguekkende brochures, boeken of eventueel zeLfs
brieven, met opgave van de taal uaarin ze verschenen zijn, de mogelijkheid
vertalingen te ontvangen, omvang, prijs, etc. Het gaat daarbij in het algemeen om materiaal, dat de samenstellers van het bulletin van betekenis achten in verband met de ontuikkellng van de zelfstandige arbeidersstrijd en
de toekomstige beueging der arbeiders zelf.
Het bul-letin zaI niet volst,rekt regelmatig, maar zoveel mogelijk toch
ongeveer eens in de maand verschijnen. Voor Hol-l-andse lezers bedragen de
kosten van een abonnement J 5.-. Het redaktie-adres is nEchanger, p/" A. Simon, 34 Rue St. S óbastien, Paris 7SOj1, France.
Het bulLetin verschijnt zouel in de Franse als in de Engelse taaL. Bestellingen kunnen zouel in het Frans als in het Engels rr.iorden gedaan. en
dient op te geven of men de Franse, dan ue1 de Enqelse uitgave uenst te
ontvangen. De ínhoud van de beide edities is precies gelijk. De abonnementskosten kunnen eventueel r.r.rorden overgemaakt op het gironummer vanrtDaad en
Cedachterronder vermel-ding vantrVoor Echangesrt en onder opgave van Franse
of fngelse editie.
Het eerste nummer is inmiddels verschenen. De resterencie voorraad er.van is uiterst beperkt. Abonnementen kunnen overigens met ieder nummer Íngaan. De omvang van het bulletin is vier folio-pagina's.
tyl
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llisschien. lezer hebt u ooit uel eens in u!J jeugd het verhaaL gelezen
van de bekende Deense sprookjesvertel-1er Hans Christiaan Andersen, dat 'rDe
nieuuJe kleren van de keizerrt heet. 7o ja, dan zult u zich onqetuijfeld herinneren, dat het speelt in een lanq vervlogen tijd, dat er nog keizers uraren in China. Aan het hof van één daarvan verschenen op zekere dag tu:ee bedriegers, die zich uitgaven voor kleermakers en die de heerser uijs maakten,
dat zij in staat i!aDen een zéét bijzondere stof te ueven, Kl-eren die daaruit
gesneden u,terden namelijk, zouden - evenals trouuens de stof zélf - slechts
zichtbaar zijn voor diegenen, die deugden vcor het ambt of de functie die
ze bekleedden.
De keizer, aldus het verhaal-, had er ue.l- oren naar. Hij gaf de bedriegers de voorschotten uJaar zi: om vroegen en liet uieefgetourL-r en ter beschikking stel1en. Daarop togen de mannen zogenaamd aan het uerk. Toen na verloop van tijd ministers en andere hoogrr.raardigheidsbekleders eens een kijkje
kuramen nenen in de ruimte uiaar de beide kl-eerrnakers ijveri g bezig uaren t zdgen zii slechts lege ueef getouu.,en voor zich. lilaar zii pasten er ue1 voor op
om dat te laten merken. lJant dat zor betekend hebben, dat zij ongeschikt uraren voor de positie die zij innamen. En dus prezen ze om het hardst de kleuren en de motieven die de tu.ree oplichters hun beschreven. Datzel-f de deed
ook de keizet, toen hij, door nieuusgierigheid qedreven, zélf eens op inspectie uitging.
Zo naderde de dag, dat de keizer ztjn nieuuE kleren voor het eerst zou
dragen en aan zijn vol-k zou laten zien. Fier stapte hij er mee door zijn residentie en flier hrelden t,r.lee dienaren de sleep op, die er helemaal- niet as.
fn het volk klapte en juichte en riep, dat de nieuue kferen van de keizer
prachtiq uJaren. Tot op het moment, dat de keizerlijke stoet een kl-ein jon-'
getje passeerde, dat in zijn onschuld uitriep: rr[]ear de keizer is heLemaalnaakt!tt.,..
0p deze geschiedenis van Andersen s.l-aat de titel van een boek over de,
Chinese cuLturel-e revolutie, dai 'rDe nieuu.ie kleren van voorzi|ter
aorr heet.
Het verscheen in Parijs in 1971 en beleefde Ín 1972 een tueede druk. De auteur, een Be1g, verschuilt zich achter het pseudoniem Simon Leys. LrJat hij
met de door hem gekozen titel heef t uillen uitdrukken, laat hij niet in tulijfeL: de verbaasde uitroep van het jongetje uit het sprookje van Andersen
staat op de titelpaqina afgedrukt. Uat Leys beoogt is: het doorprikken van
de officië1e mythes, die de huidige machthebbers in Peking ijverig verbreiden en u,aarvoor velen - niet in de.Laatste plaats in het lJesten - zich al-s
een kn$pmes buigen. lJaar Leys teqen te velde trekt, dat is de Chinese ofteue1 de maoÏstische i d e o 1 o q i e . Uat hij tot stand heeft gebracht is
een van de beste en belanguekkendste boeken die over het onderu.rerp zijn veru./

lYl

schenen.

Dat rrDe nieuue kleren van voorzitter
ao" een storm van verontuaardigprotesten
de
uit zou lokken, uJas te voorzien. Niet anders uJas het toen in
het begin van de jaren | 20 de bols jerL.ristische mythen voor de eerste keer
u.rerden doorgeprikt. Er zijn nu eenmaal- mensen, die het zo gemakkelijk vinden
om in deze uerel-d met een bl-inddcek voor te lopen, dat zij zi.ch vreselijk opuinden, zodta iemand hun die bl-inddoek afrukt. In Nederland, uiaar het boek
[Yl
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van Leys vreemd genoeg nu pas de aandacht krijgt die het verdient, heeft deze opulinding zÍch onder meer ontladen in enkele ingezonden stukken in het
uleekblad "Vrt Nederlandrr en in een rLlat qroter artikeL in rrDe Groene Amsterdammer?r van 7 neí j.1. Het is vooral- met het i-aatste stuk, dat u.re ons hier
ulil-1en bezighouden, echter niet met arle details ervan.
Het artikeL in trDe Gtoene, is geschreven Coor tuLee jonge Nederlandse
sinologen x), Ruben Huele en John Kleinen, die kritiek l-everen op tulee boeken van Simon Leys: zijn ttLes habits neuf s du président lvl aori (rrg" nieuute
k1eren", enz.) en zijnrr0mbres chinoj-sesrr("Chinese schimmen"). Èet l;;;;;genoemde boek, dat pas kort geleden verscheen, hebben uJe nog niet gelezen
en laten r.ue om die reden buiten beschour.:ling. Het is ons te doen om het eerste u,rer[<, alsmece om de geschiedenis- en -maatschappi.]-opvattÍng van de tu.ree
critici,
zoals die uit hun opvatting valt te distilreren.
In de aanhefl van hun beschouu-ring constateren zij, dat er over het hedendaagse f,hina tuee soorten van publikaties verschijnen : r'( reis ) verhalen
die China afschil-deren als een Land rL.raar modeltoestanden van een arkadische xx) lntelligentia
zouden heersen, als het Land uaar de nieur.le (socialistische) mens zou zijn geborentr en rJaar trten onrechte... r.lesterse ÍdeeËjn
ontdaan van hun historische achtergrond van toepassing uorden verklaard
op de Chinese rrlerkelijkheidr'. rrAan de andere kantrr, aldus Huele en Kleinen,
'tis er een groep van auteurs die hardnekkig volhoudt dat de Chinese maatschappij al1een maar begrepen kan uorcjen door sinologen die op de hoogte
zijn met de hel-e Chinese geschiedenis. En dat standpunt leidt dan uJeer tot
dubieuze ber.leringen aIs zou er in China heLemaal niets veranderd zijn de
laatste vijfentulintig jaar en a1s zou de Uol-ksrepubliek slechts een moderne
voortzetting zijn van het keizerrijk. Zoals sommigen de invLoed van de Chinese kultuur ontkennen, uordt door deze lieden de invloed van het sociaLisme
in China volkomen gebagatelfiseerd.rt
Onze eerste opmerking over het stuk van Huele en KLeinen betreft deze
inleiding. De manier uraarop zii publikaties over China hetzij in de ene, hetzi: in de andere kategorie onderbrengen vinden !rij uitermate simplistisch.
lLlie slechts deze tu-ree soorten van geschrif ten onderscheidt, maakt het zich
natuurlijk uét erg gemakkelijk, maar uekt bepaald niet de indruk epg zorgvuldÍg ter.r.rerk te gaan.
Er zijn heel duidelijk méér soorten van geschriften ouer China. Er is
bijvoorbeeLd die hele grote groep van uerken, uaarin het rrsocialisme in Ihinarr n i e t uordt gebagatelLiseerd, maar die niettemin toch niet tot de
eerste kategorie van Huel-e en Kleinen kan uorden gerekend om de eenvoudige
reden, dat de schríjvers ervan geenszins pogenrruesterse ideeën van toepassing te verklaren op de Chinese uerkelijkheid'r, maar juist omqekeerd Chinese ideeijn toepassen op de uerkelijkheid van het irlesten. Daarnaast is er een
heel andere groep van schrijvers, die bepaald n i e t in een der overige
drie kan rr.torden ondergebracht. Tot deze vierde kategorie behoort bijvoorbeeld Charles Reeve, die in zijn boekje rrDe tïjger van papierrr xxx) e-en knappe
x)
x,x )

xxx

)

sinoloog: beoefenaar van de chinese taar en lett,erkunde en gEschiedenis.
Arkadisch: idyllisch.
Het rijkt ons u.rat zonderling, dat Huel_e en
Kreinen van een arkadische d.w.z. idyllische intelligentia
spreken, inpraats van van arkadische toestanden. lJe hopen dat de rezet niet óns voor dat stijlbloempje verantuoordei.ijk stelt.
Charles Reeve, ttLe tigre de papiertt, Parijs j972.

-8Poging heeft ondernomen om het kapitalistisch
karakter der huidige ChÍnese
samenlevi-ng bloot te leggen. Tot deze vierde kategorie behoort ook Simon Leys en tot deze v j-erde kategorie rekenen rrlij ook onszelf , zónder daarmee te ui11en beu.reren, dat ue het in ai_l_e opzichten met Reeve of Leys eens
zouden zijn.
Ulij staan n i e t op het standpunt, dat de chinese maatschappij al-Leen
maar kan r.lorden begrepen door sinologen, die op de hoogte zijn met de hel_e
Chinese geschiedenis. Integendeel, uij zijn juist van mening, dat inzicht in
de maatschappij - zoulel- inzicht in de maatschappij in het algemeen als inzicht in de Chinese maatschappij, dat langs die eg is verkregen - de sleute1 vormt voor een begrip van de ChÍnese geschiedenis.
LJij beureren niet,
dat er de Laatste 25 jaar in China niets veranderd
zou zijn en uij beschoutren de Chinese Vol-ksrepubliek all-erminst aIs een moderne voortzetting van het keizerrijk. lJij zijn van mening, dat de Volksrepu:
bliek China iedere band met het keizerrijk definitief
heeft doorgesneden en
dat de veranderi-ngen die zÍch de l-aatste kuarteeuu in China hebben vottrokken moeilijk kunnen uorden overschat en dat de vooruitgang in dat l-and met
zevenmijlslaarzen is voortgeschreden. Al-leen is het volgens ons zó, dat die
veranderi-ngen en diekol-ossale vooruitgangmet s o cial
i sme niets
te maken hebben.
Er is nóg iets, dat uij hier in alLe duidelijkheid uill-en vaststellen,
omdat Huele en Kl-einen er ons toe duingen. Z ij hanteren namelijk de door ons
om het zacht uit te drukken, niet erg beuonderde methode, om bij hun kritiek op Simon Leys meteen maar even - en dan op ueinÍ-g zakelijke uijze - van
leer te trekken tegen Leopold de Buch en Tamar (vanrrVrij Nederl_and'r) die,
zoals Huele en Kleinen zich, in navolging trouu.rens van Tamar zelf, uitdrukken: zj-ch hebben gekant tegen de rr[ïao-1obby'r. Volgens HueIe en K]-einen hebben Tamar en De Buch zich gretig op Simon Leys beroepen, omdat niemand beter dan juist deze sinoloog voor trhun Grote Gelijktr kon zorgen. De juistheid van die beuering trekken r.lij sterk in tuijfel en uij Iaten haar teheel
voor rekening van Huel-e en Kl-einen. aar om hun bij voorbaat de moge1i.l Xn"iO
te ontnemen ons met een dergelijk trucje verdacht t,e maken, zij er nuÀ hier
nadrukkelijk op geuezen r dat ij met De Buch en Tamar niets gemeen hebben en
dat uij onze eigen opvattingen a1 in 1967 in trDaad en Gedachterthebben gepubliceerd, dus lang vóórdat Leys riLes habits neuf s du président lvl aot' het
-l-icht zag. LJíj hebben ons na de verschijning van zrjn eerste boek nog nimmer
op hem beroepen om zoiets als ttzie je uelrrte roepen; rrrij hebben ons zelfs
nog nooit op hem beroepen, zomin a.l-s uJe ons ooit op Reeve beroepen hebben,
dÍe dichter bij ons staat dan Leys en uiens - geringe - verschillen met ons
elders liggen dan Reeve zél-f in zijn boekje verondersteLt. et Reeve verbindt ons een gelijke denkuerel-d en onderzoekmeLhode. Van Simon Leys versehillen uij juist op dat punt van de methode en u.rij zijn ook van mening dat
de maatschappelijke achtergrond der verschijnselen bij hem teveel in de mist
verduijnt. Dat neemt niet ueg, dat naar onze overtuigÍng Simon Leysr boek
rrDe nieuue kLeren van voorzitter
aorrtorenhoog uitsteekt boven de meeste
andere boeken over china en dat de kritiek van Huele en Kl-ei-nen naar onze
smaak kant noch ua1 raakt.0verigens,
al-vorens Leopold de Buch en Tamar nu
maar te laten voor uat ze zrjn - ook de tu.ree schrijvers van het opstel in
rrDe Groenerr achten Leys van meer betekeni"
-, moet ons de opmerking van het
hart, dat hoeveel kritiek men ook op De Bueh mag hebben - en uij barsten
van de kritiek - dat er natuurlijk nooit toe mag leiden hem ongelijk te geven, daar uaar hij domr.leg gelijk hééf t. Er is op Tamar en De Buch en zeker
rrr

IYI
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-9ook op Leys genoeg kritiek te oef enen, menen ij. [Iaar dan een totaal 5ndé-re kritiek dan er door Huele en Kleinen is 9e1everd.
rrf n rLes hablts neufs?rr, zo schrijven deze beide sinologen, rrverdedigt
Leys de stelling dat tïao hel-emaa1 niet de revolutionair is die iedereen
denkt dat hij is.'r
Aldus geformuleerd - losgemaakt van eIk verband met de tekst - is dat
ónze stelling ook. lJij bedoelen er mee, dat vrijt:Le1 iedereen ao-Tse-toeng
voor een exponent van de proletarische revolutie houdt, teruijl hij in rr.rerkelijkheid een exponent van de burqerLiike revolutie is. Dat Leys dat ook bedoeLt zouden uij niet rrlill-en beu-reren. Hem ontgaat geloven uij t zQ goed a1s
aan Huele en KIeÍnen, het verschil tussen de proletarische en de burgerlijke omuenteling. aar juist, uitgaande ven dat verschil- zou men de stelling
van Leys moeten analyseren en zich daarbij afvragen, uat of hij tlé1 en uat
of hij niet gezien heeft, onder de vaststeJ-ling natuurlijk dat hij in ieder
geval méér gezien heeft dan iedereen, die blindemannetje verkiest te spelen ofrrlel gemakshalve maar bIijflt vasthouden aan de traditionele sprookjes
die omtrent ao opgeld doen.
Uan een derEelijke analyse is bij Huele en Kleinen niet de minste sprake. Zétfs onderr.lerpen zi: de ste]l-ing van Leys niet eens aan kritiek. Zij
vermeLden haar slechts. Aldus doende uekken zij de indruk, dat zij haar eigenlijk te belachetijk vinden om ook maar over te praten. Dót r.rrekt dan op
zijn beurt de indruk, dat HueIe en Kleinen van de vraagstukken, die mét deze stelling onmiddellijk aan de orde uorden gesteld, niet de ntinste kaas
u.r

lYl

lYl
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hebben gegeten.

Die indruk r.lordt door hetgeen men luttele regels verder in hun opstel
leest niet ueiníg bevestiqd. Zij delen daar - aLueer zonder enige bestrijding of uleerLegging - mee, dat volgens Leys, de rrGrote Prol-etarische Kui.turele Revolutiert. . . rrsl-echts het pridikaat rrevol-utionairr ontleent aan haar
naam en met kul-tuur alfeen maar een taktisch vooruendseL gemeen heeftt en
dat zij - volgens Leys - rreen strijd om de macht aan de top uJas, gevoerd tussen een handjevol individuen achter het rookgordijn van een fliktiEve massabeuegingrr.

Huele en Kleinen vÍnden een dergelijke ziensuijze kennelijk te dr,.raas om
er zích serieus mee bezig te houden. lLJij denken daar totaal- anders over. lLJij
zijn het met Leys gedeeltelijk eens en gedeeltelijk oneens. Naar onze opvatting uras de zogenaamde proletarische kulturel-e revolutie in China aflerminst proletari-sch en af lerminst een revolutie. iJat dat betref t staan uij
volledig aan de kant van Leys. Het is om deze reden niet zo gek qffi haar een
strijd om de macht aan de top te noemen, uare het niet dat met een dergelijke (formeel niet onjuiste) kalakterisering totaal niets u.rordt verklaard.
Voor ons uJas de zoqenaamde kulturele revolutie een verbitterde strijd
tussen de partijbureaucratie enerzijds, de opkomende rtni-eutrJe kf assetr der manaqers aan de andere kant. In die strijd heeft de partij de massars gemobiliseerd en op een geqeven moment ook t:eer gedemobiliseerd. Dat houdt ué1 in
dat het bij dit al-1es niet om een zelf standige strijd van de massar s om haar
ej-gen belangen ging, maar het betekent 6ók, dat het daarom ónjuist is oN;
zoals Leys doet, van een fiktieve massabeueging te spreken. Een massa
houdt natuurlijk niet op een massa te zijn door het blote f eit, daL zij gemanipuleerd uordtl Daar tigt derhalve ons verschil met Leys. De vraaq uJaarom
heel uat draait natuurlijk, luidt, hoe het mogelijk uras dat de massa zich manipuleren liet! Het antuoord daarop moet in de heersende ideologie gezocht
uorden en de eerste vooruJaarde is daarbij vanzelfsprekend, dat men die ideo-

- 10 logie a1s een. ,ideolo.g!g herkent.. Aan die allereerste vooru.laarC,e nu, v9Idoet Lels rrré1
Hoe het in dat opzicht gestel-d is met zijn tri.ree'rrcriticirt in t'De Groënerr noQ,e :blijk,en uit het volgende:
rrln de t Far Eastern Economic Revierr.r I van 17 januari 197stt t ,zg delen
:
,.
Huel-e en Kleinen. mee,
"geei:t Leys op dezelf de r.r.rijze zijn visie op de anti-Lin Piao r' ant j Confuciu,s kampagne, diq voór hem het zo,veelste beu.r ijs''is van de
rgek'odeerde taa1, uàarin uoorden zelden betekeqen rr,làt: ze zeggen
zoclat' arnalitici zich een' r!eg moeten: b.anen door'tLi at in uer;ket.ijk- .
heid'een,uloud van symbolen is,r Hij,herhaalt rr.rat hij aI'eerder zie'i:
rAl-l-e'rilassa-beueglngen,metrL.r e1k vooruiendsel ze ook mogen zijn bE--.-,
gonnen, hebben sLechts te màk.en met de machtsstrijd die onophoudqlijk aan:de top rL-roedt... De strijd om de macht. is het central-e en
permanente kenme,k; van!ekingr. Soort§elijke opvattingenr rnaken het
:,
de Lezer buitengeLroon moeilljk ook maar Íets te begrijpen van uat
d1e:machtsstrijd heeft afgespee1d,..
zich achter 'cl e schennen
'danvan
een gevolg is van een op grote schaal.:
,lLlat in f eite niet meer
.gevoerde massabeueging u-rordt'a1s gglzaak gezien. Daarmee dreigt
géschÍedenis te uorden gereducÉerd tct een reeks zinloze anekdotes. . .tt
;. Hert,, berriuste artikel
van Leys in de trFal East,ern Ec.onomic Revieutr'van
'en rrrij niet. In hoeverre hij daarin een poging'doet om delgei:ri;::ï'J.X";:;ï"i' #"Xl"iloeren,, is ons onbekend. Huele en Kr.einen: zuijgen er oveD. Bij hen gaat het kennelijk niet om de vraag of Leys de geh'eimtaal van Peking a1 dan niet juist onLcijferd heeft, maar om het feit, dót
hij treen uoud van symbolenr' [!aarneemt. [laar juist daarin ligt voor ons de
verdienste van Simon Leys.
Toen uij in de herfsL van 1974 (aus ver v66r Leys) ons met het tiende
partijkongres en met de zou-re1 tegen Lin Piao al-s tegen Confucius gerichte
kampagne beziq hie.Iden xxxx), toen hebben ook tJij er op geuiezen, Cat de gebezigde r.uoorden een 6ndere betekenis hadden cian men op het eersle gezicht
zou veronderstel-l-en en dat bijvoorbeeld - net a1s destijds in Rusland in dedagen dat [Ylo]otof in staat van beschuldiging uerd gesteld - een etiket aIs
rranti-partij-groeprrnu net preci-es op de verdedÍgers der traditionele partij
uerd geplakt. lLlij ondernamen daarbij een poging om het verschijnsel te verkl-aren en kuamen - heel kort samengevat - tot de, uitvoerig gemotiveerde, konklusie, dat het ook bij het konf likt met Lin Piao om een strijd tussen de
partij en de nieuue heersende klasse ging en dat derrspraakveruJarringI een
onvermijdelijk gevolg ulas van de heersende ideologie, met de f unktie de massars ten tueeden mafe voor die strijd te mobiliseren.
Huele en Kl-einen zien het net omgekeerd. Uan de strijd tussen partij en
ni.euue manaqersklasse (door Simon Leys op onvoldoende uijze aLs trmachtsstrijd" gekarakteriseerd) zien zij niets, Zij begrijpen a1 evenmin, dat het bestaan van die nieuue klasse voortspruit uit de op loonarbeid gebaseerde
produktieverhoudingen. Niet uit deze maatschappelijke verhoudingen verklaren zij de gebeurtenissen op het Chinese toneel om dan van daaruit Simon
Leys te critiseren op grond van het fleit, dat hij tct die verhoudingen niet

xxxx) Het desbetreffende opstel is

opgenornen a1s aanhang in de bij ons
verschenen brochure ; r!StelLingen over de Chinese Devolutierr.
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afdaalt. Nee, Huele en Kleinen baseren zich op niets anders dan op de officië1e Chinese ideologie.
aar juist een dergelijk Ídeologisch uitgangspunt
en juist een dergelijke ideologische beschourrringsuijze maakt van de geschiedenis niet meer dan een reeks van sprookjes (anekdotes, zeggen zij).
Iedere op uitbuiting gebaseerde klassenheerschappij rechtvaardigt zichzeLf met behuip van een ideoloqie. Vandaar dat er naast de burgerlijke ideologie zoals die in het, [] esten uordt aangetrollen ook een boJ-sjerriistische
en een maoïstische ideologie bestaat, Huele en Kl-einen zien dat nÍet, doordat ze het uare karakter der Chinese maatschappelijke verhoudingen miskennen en de opvatting dat er in China zoiets als staatskapitalisme zou bestaan (volstrekt niet afl-een door de rrsituationistenu a.ng--hungen, gelijk
zii schijnen te geloven ! ) verre van zich rrerpen. Dit laats Le zíet Simon Leys
al- evenmin. Daar 1igt, menen uij, de reden dat hij halveru.rege in zijn analyse
blijf t steken. lYlaar hij heef t in el-k geval begrepen (ook aL houdt hij zich
dan ook niet bezig met de samenhang tussen ideol-ogieën en produktieverhoudingen) aat de officië1e lezingen omtrent China de uerkelijkheid versluieren. Hij I'uaagt het'r - deze uitdrukking is natuurlijk van de geschokte Huel-e
en Kl-einen - om uat de anderen opdissen als een sprookje te ontmaskeren"
Dat is a1 heel u.rat al-s men het vergelijkt met Huel-e en Kleinen, die aan dat
soort sprookjes van de anderen eerbiedig bfijven geloven en die vanuit hun
luchtkasteeltje in sprookjesl-and Simon Leys, nee, niet pogen te kritiseren,
maar verdacht pogen te maken.
Buiten die ene zin over de rrzinLoze anekdotesr', die naar u.rij vaststelden a.l- een bijzonder scheve schaats is, komen HueIe en Kleinen, voor zover het
de opvattingen van Leys over de rrkulturel-e revolutierr betref t, nergens tot,
ook maar iets ulat naar een zakelijke kritiek zueemt. Inplaats daarvan schot'elen zij de rrGroene'r-lezers iets anders voor. Zii besteden er zéér uitvoerig aandacht aan, dat Simon Leys een pseudonj-em is (alsof dat er voor de
juistheid of onjuistheid van zijn opvattingen ook maar iets toe doetl). Vervolgens gaan zi1 zich te buiten aan speculaties omtrent de t'dÍeperett betekenis van zijn pseudonj-em, speculaties uaarbij uij ons afvragen of die van henzel-f stammen dan uel- dat zij ze bij een ander - de een of andere Franse Sinoloog - hebben aangetroffen en gretig hebben opgepikt omdat ze l-eken te passen bij htín interpretaties van Leysr geschrif ten
Itiat Huefe en Kl-einen niet doen - maar u:at een zekere Lucas Vereertbrugghen in "Vrij Nederlandrr uré1 heeflt gedaan - is Leys van rtsympathieiin
voor [Ïoskourr beschu]diqen. Tegen een dergelijke beschuldiging is in datzelfderrUrij Nederlandrtal met klem geprotesteerd door de Nederfandse diplomaat
Fokkema, di e zelf een boek je over de rrkulturele revol-utie" heef t gepubJ-iceerd. Fokkema merkte op: dat uit rr0mbres ch j-noisesrr de on juistheid van de
beschuldiging overduidelijk bleek en dat Vereertbrugghen beter moest l-ezen.
Dat .Iaatste had Fokkema beter ueq kunnen l-aten, ulant de heer Vereertbrugghen had zé1f a.I te kennen qeqeven, dat hjj iluel_ rL_rat beters te doen had dan
hele dageninchinese boekjes te neuzent' (u.N., 26-4-t7s, pag. 2D).0verigens: dat Leys al-l-erminst soortgelijke standpunten verkondigt a1s men in
oskou huldigt, dat blijkt uit zijn eerste boek, "De nieuu.re kl_eren van voorzitter [Iaort ook reeds.
HueLe en K.l-eÍnen echter doen iets anders. Ze konstrueren geen verbinding tussen Leys en Iloskou, maar tussen Leys en de situationisten,
een
stroming die opvattingen verkondigt die op het eerste gezicht soms op de
onze lijken, in uJezen daar ver van afl staan. Ze konstrueren die verbinding
níet direkt, maar indirekt, over de omureg via Leysrvriend René Viénet.0f
[Yl
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- 12 is ueten ue niet " Evenmin ueten ure of de inhoud
die inderdaad situationist
rr0mbres
chinoisesrr er aanleiding toe geelt om Leys van situationisme
van'
te verdenken. Zijn eerste boek doet dat echter niet.
AIs Huel-e en K.l-einen aan Leys veruijten dat hij een moreLe kritiek op
het maoïsme heeflt, dan moet uorden vastgesteld dat uit rrLes habits neufsrl
alueer het volstrekte teqendeel blijkt.
Leys is bij zijn analyses, naar onze mening, een heel- eind op uJeg. AIs
hij bijvoorbeeLd schrljft, da t trde propaganda (van Peking en andere sprookjesvert,ellers) de uerkelijk in China bestaande k.Lassenstrijd tussen onderdrukkers en onderdrukten, tussen de massa en de bureaucratierr pooqt te vervangen door een zogenaamde'rstrijd tussen het proJ-eLariaat en de bourgeoisierr,
dan moet uorden opgemerkt, da t hij qelijk heef t, dai er in China een ki-assenstrijd bestaat tussen onderdrukkers en onderdrukten. De aard daarvan is gecompliceerder evenuef dan door hem rrror'dt aangegeven. Tussen de massars en
de bureaucrat,ie bestaat er een tegenstelling, doordat de bureaucratie het
beheer voert over de produktiemlddel-en. Achter die tegenstel-ling doemt echter een nieuue tegenstelling op - de kLassentegenstelling van morgen - aangezien de managersklasse aan de partijbureaucratie de zeggenschap over het
produktie-apparaat zoekt te betuisten. Heden gaat het ten deLe nóg tussen
de arbeiders en de partij; morgen za1 het tussen de arbeiders en de nieuue
managersklasse qaan. Vandaag staan de arbeiders tegenover de oorspronkeJ-ijke vorm van het staatskapÍtal-isme, morgen zul-1en zij tegenover een éndere
en nieuue vorm van st,aatskapitalisme staan, zaL een nieur.rle verhouding tussefi arbeiders en kapitaal in de plaats treden van de huidige.
lJat de partij nu doet is dit ("n Leys ziet er iets van, maar Iang niet
sbherp genoeg) aat zij bij de massa steun zoekt te vinden tegen de managers,
door het te doen voorkomen (iets anders l-aat haar ideologi-e niet toe) aIsofdeopkomende nieuuJe managerskfasse i d e n t i e k is aan de bourqeoisie uit het verl-eden (aie er ule.l- uas in China, maar niet in staat u.las haar
produktieuijze volledig te doen zegevieren). Leys heef t dus qeLijk Índien hij
de partij ervan beschuldrgd het uerkel-ijke karakter en de r,lerkelijke inhoud
van de kl-assenstrijd volledig te vertroebel-en en te maskeren. Leys heef t ge' ' I of meer ) betoogt dat de partij aan een machtsstrijd tussen
lut< a1s nu (ml-n
haar en de managers (aie hij naur,.relijks noemt en die hij veel- te,leinig afs
een social-e kategorie beschouut) het etiket van een zogenaamde kLassenstrijd opplakt. De parlij probeert tuee v1j-egen in één klap te slaan : zij is
er op uit aLs huidige beheerster van de produktie, uat haar tot de vijand
van de arbeiders maakt, tegelijkertijd de arbeiders op haar concurrente af
te st,uren en daarbij haar eigen tegenstelfing tot de massars te versLuieren
door zich in deze strijd aIs de exponente van de massars voor te doen, u-rat
zi: geenszins is" En juist uit deze situatie spruit de geheimtaal voort, die
Leys als geheimtaal heeft herkent, maar die hij ons inziens onvoldoende verstaat. 0m deze Chinese geheimtaal te begrijpen moet men, net a1s om de Rus'sische geheimtaal te verstaan, heel iets anders verstaan dan Chinees of
Russisch. De sfeutel- tot deze geheimtaal- is te vinden in de eÍgenaardighedeh van het staatskapitalisme, van een .kapital- j-sme dat net a1s het uesterse op de loonarbej-d is gebaseerd, maar uaarin de meeruaardestroom een geheel andere bedding voIgt.
Uanzelflsprekend ligt niet hier de reden, dat Huele en KIeinen, die
zé1f het staatskapitalisme voor zoiets als social-isme versl-ijten, tot Leys
het (door hen niet beuezen) veruijt richten, dat hij een "te gerÍ-ng vermogen'r
zou hebben!rom de erkelijke problemen uJaarmee China is gekonfronteerd onu.t
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der ogBn te zienrr" Nee, zi.j uiten hun veruÍjt, omdat Leys zich net a1s het
kleine kind in het sprookje van Andersen gedraagt" tLJant voor Huele en KLeinen zUn de rtuerkelijkerr problemen van China, die uJaarvan in de sprookjes
uordt verhaald, die de erkelijkheid precies op haar kop zetten.
A1s iemand ons zor vraqen, u,aarom uJij dit aIles zo uitvoerig behande1en in een b1ad, dat aan de problemen van de zeLflstandige arbeidersstrijd
is geuijd, dan Ís het antuoord heef eenvoudig " uij doen dat niet omdat r,Jij er
zorn qrote behoefte aan hebben de degen met sinologen te kruisen, doch a1J-een maar, omdat uij de sprook jes van ao en over llao een dodelijk gevaar
achten voor de zelfstandige beueging van de arbeiders.
u-r
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In bovenstaand artikel zijn enkele van onze opvattingen over het moderne China en over de Chinese revolutie vervat n Voor een uitvoerige uiteenzetting van onze opvattingen daarover verrrrijzen ij naar onze brochure:
IISTTLL]NGEN
OVIR
DE
r.r.r

CHINESE

REVOLUT]EII
trraarin tevens drie andere kleinere qeschriften over Chinese vraagstukken
zijn opgenomen, te u-reten:
o Chinars contra-revolutionaire diplomatie.
o Conf ucius en de klassenstrijd.
o Het tiende partijcongres en de gevolgen.
De brochure telt 63 kuarto-paginars en uordt f ranco per post toegezonden na storting van ;[ 3r5D op giro-nummer 3O7695 t.n.v. de penningmeester
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BEDTNKINGEN
ÏV

ïn het vorige nummer van trDaad en Gedachterrhebben uJij de discussie

met onze Belqische vriend teruilLe van de plaatsruimte moeten afbreken op eEn pfrtr dat niet sarnenviel- rngt zijn laatste opmerking over
een bepaald onderuierp. De vragen die hij had gesteld naar aanleiding
van de krrlestie van de "propagandart konden r,Jij niet in één keer afhande1en. Ue gaan er hier vraag voor vraag mee verder.
8a. Propaoanda ( vervolq ) .
Jullie schreveninD & G, jrg. 5, nr.2 (feUr. '69), p. B: rtHet is j.mmer voor de ideal-isten, maar de strijd van de arbeiders, die alIeen maar
gaat om zaken die zii a1s een direkt bel-ang zien, is een veel grotere bedreiging voor het kapitalisme dan de propaganda van rriel-ke idealÍsten ook. rt
Natuurlijk is propaganda op zichzelf ongevaarlijk. Gevaarlíjk uordt het pas
uJanneer gepropageerde ideeën ueerklank vinden en in praktijk omgezet uorden.
Een opmerking die René Riesel- in rrlnternationaLe Situat,ionisterr(n."
12,
p.71) maakt aan het adres van I.C.0. kan ook voor ju11ie gelden. Die opmerking luidt:
'rDe mechanische voorstelling van I.C.0., dat het stakings-
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die zich noodzakelijk voordoen, de opvatting die er op neerkomt, dat arbeidersraden vanzelf op het geeiigende moment zul-1en ontstaan, vooral- op vooruaarde dat er niet over r,-rordt gesproken, dat a1l-es miskent geheel en al- de
ervaring van de revoluties van deze eeuu. Die ervaring l-aat zien, dat de
aan zichzeLfl overgelaten omstandiqheden a1 evenzeer geËiigend zijn om de raden te doen verdu-rijnen of uel het mogelijk maken dat ze uorden ingepalmd en
veroverd, dan ze te doen ontstaan.tt
ONS COMMENTAAR

0nze Belgische vriend spreekt van gepropageerde ideeijn, die r.leerkl-ank
vinden en in praktijk uorden omgezet, lJaar iets dergelijks ook van toepassing moge zi.l n, naar onze overtuiging in ieder geval n i e t op de klassenstrijd en op de geschíedenis. De kl-assenstrljd - om het even of het nu om
de huidige strijd van de arbeiders gaat, dan uef om een vroegere strijd van
een óndere klasse - is geen ideeënstri.id, maar een belanqenstriid! Het is
de proletarische klassenstrijd doet ontniet de social-istischerrideerrdie
staan, maar omgekeerd de strijd van de loonarbeiders, die socialistische
ideeën ur ekt en de kl-assenstrijd van de arbeiders r.uordt geenszi-ns gevoerd
o m het social-j-sme tot stand te brengen, niet gevoerd o m de radengedachte te veruJezenlijken, enz.
Is er dan, bijvoorbeeld i-n het begintljdperk van de arbeidersbeueging,
geen sprake van social-istische propaganda, dÍe ueerklank vindt? 0ns antuoord luidt ontkennend, en uel om tuee redenen.
In de eerste plaats heeft datgene, rrrat je in Ce echte zin des uLoords
social-istische propaganda zou kunnen noemen, dat r.lil- zeggen; propaganda
voor een social-istische samenleving, nimmer u.leerkl-ank gevonden, evenmin
trouuens als uat voor soort propaganda voor uat voor soort van t'beteretr
samenleving cok.
In de tueede plaats: het begintijdperk van de arbeidersbeueging uordt
hel-emaal ni-et gekenmerkt door social-istische propaganda. arx, om nu n]aaE
een bekend voorbeeld te nemen, dat trouulens niet uit het al-lereerste begintijdperk van de arbeidersbeu-reging dateert, heeft nooit gezeqd: rrProl-etariijrs
!" Hij zei al-leen
af .l-er l-anden verenigt u
maari 'rProletariërs afler landen verenigt u!rtAkkoord, zul je zeggen, maar
die gedachte heeft, dan toch ilaar ueerklank gevonden ! IIis ! Het is precies
omgekeerd. Toen deze beroemde u-roorden uit het Kommunlstisch Iïenif est uJerden neergeschreven, uJas dóór \!aar e! ongeveer aI een halve eeu\d sprake uas
van een moderne loonarbeidersklasse, de vereniging van de arbeiders aI ja"
ren, ja tientaflen jaren zeIfs, aan de qang. Niet op de kreet: rrArbeiders
a1ler landen verenigt u!rr zijn de arbeiders zich gaan verenigen, maar het
feit, dat de arbeidersklasse, overal i!aar ze ontstaan uJas of bo-ziq uas te
ontstaan, zich verenigde (zich verenigde om voor haar belanqen te strijden)
maakt,e het mogelijk, dat de beiluste kreet uerd aangeheven. Niet een bepaalde idee erd omgezet in de praktijk, nee, een bepaalde prsktijk uJeersplegelde zich i-n een tridee'r.
Het zal je opqevallen ziin, dat het in ons voorbeel-d gaat om een idee,
dat een belanq tot uitdrukking brengt " Steeds uJanneer dat het geval is,
doet zich de schijn voor, dat he t idee ueerklank vindt. Bij nadere beschourL,ring blijkt de samenhang tussen idee en praktijk net omgekeerd te zijn dan er
veelal- uordt gedacht.
I s het social-1sme dan niet in het belang van de arbeiders? Nee ! voor
[v1

u.r
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belang uaarvoor gestreden zor moeten uorden, maar de uitkomst van een belanqenstrljd. Zolang de arbeiders zétf voor hun belangen vochten hoorde je
ze niet van socialisme reppen. Denk maar aan de .l-euzen ci ie de zijdeuevers
van Lyon aanhieven in 1831 , aan dat Luat de Silezische uevers u.tilden toen
zein1E41 in opstand kuamen. En ook de arbelders onder uie de Engelse bourgeolsie in 1819 te Peterl-oo een bloedbad liet aanrichten, demonstreerden
niet voor het socialisme. Pas nadat intell-ectuelen ontdekt hadden, dat de
@!4gSnstalg van de arbeiders de mcrtcr uras die de kapitalistische maatschappij ten grave zou dragen, gingen intellectuel-en social-istische propaganda maken. Die intellectuelen interesseerden zj-ctr - hoe kon het anders
meer voor het socialisme dan voor de kl-assenstriid. l'l aar de arbeiders bleven naar hun belangen kijken. fr is geen reden om daarover te kJ-agen, aI
hebben de inteffectuelen dat vanzelfsprekend tot op de huidige dag t.ié1 gedaan. 0verigens is dit verschiL tussen ideeënstrijd en h:el-angenstrijd vandaag
nog altijd heel- duiCelijk zichtbaar. Let maar op de kleine politieke groepen
van enthousiaste jongeren. Je hoort ze altijd over rtde revol-utierr praten,
veel minder en vaak niet ofl nauueJ-ijks over de klassenstrijd.
0m naar ideeën en hun (zogenaamde) ueerl<lank terug te kerenl ideeijn
die niet de uitdrukking van een bepaaJ-d belang uaren zijn in de geschiedenis altijd volledig in de lucht blijven zureven ("hebben zich'r, zoals llarx
het destijds uitdrukte, I'aj-tijd hopeloos geblameerd't). rtPropagandarr dóórvoor
had niet de minste "ueerkfankrr. Denk maar aan de propaganda tegen de s1avernij! Natuurlijk de rrafschaflerst' uraren in staat veel- menselijke verontuLaardiging te rrrekken. Íïaar ze uaren niei in staat de slavernlj af te schafflen.
Niet het boek van mevrouu Beecher-Storrie heefi een einde qamaakt aan de slavernij, noch de agitatie van \Llilberforce, maar de omstandiqheid dat de opkoproduktieLuijze zich erteqen verzette. HÉér organisamende kapitalistische
tie van de arbeid uJas niet de slavernij, niet de verkoop van arbeiders,
maaE de loonarbeid: de verl<oop van arbeidskracht!
r.r.lat de arbej-dersraden beiref t: niet uit een gedachte zijn ze ontstaan,
niet uit de rrradenideert, maar uÍt de praktijk van de klassenstrijd en nergens anders uit. En daarmee z\)n r',jij dan tot het verrr.rijt van René Riesel- genaderd, dat volgens ons de plank vol-Iedig misslaat, zouei rrrat I . C . D. 'betref t
a1s uat onszel-f aangaat.
Teruill-e van de plaatsruimte uil ik hier maar terzijde l-aten, dat noch
I.C.0., noch i.,Jij et rrmechanischerr opvattingen op na houden. Het desbetreffende verr,.rijt getuigt van een grondig misverstand bij Riesel. lLiaar ue uél- op
in uil-l-en gaan is zijn opmerking over stakingscomitérs die (volgens I.C.0.
en ook volgens ons, zeg jij) automatisch het volmaakt passende antuoord op
a1le probf emen of de zich uerkelijk voordoende sit,uatie zouden zijn. Laat ik
je verzekeren, dat noch I.C.0. destijds (zoals je ueet
deze Franse
groep niet meer) noch ij aantrvolmaakt passende antuJoordenrrgeloven"
Inte-bestaat
gendeel-: zotr;el- i.C.C. aIs uij zijn ervan overtuigd dat vol-maakt passende antuoorden niet bestaan ! f n ilat moet dat uoord rrautomatischrf daar in die door
Riesel neergeschreven zin? Dacht hij cjat I. C.0. (of r,Jíj) van mening uiaren dat
stakingscomitérs of arbeidersraden automati-sc[ (aat u.ril zeggen: vanzelfl)
ontstaan? D heden nee ! Er gaat r-uat aan vooraf . Ze ontstaan zel-f s moeizaam.
Ze ontstaan niet vanzelf, maar ze ontstaan, doordat arbejders in een gegeuen situatie cje koppen bij elkaar steken en met elkaar over.l-eggen hoe ze
hun belanqen het best behartigen kunnen en hoe ze hun strijd of staking het
beste organiseren kunnen, Ze ontstaan ook helemaal niet ineens, ulant aan
u-r

- 16 de geschiedenis van de rtu.tildert, autonome stakingscomitérs is een qeschi-edenis van val-1en en opstaan verbonden, van aller1ei pogingen, uaarbij aanvankelijk niet-autonome stakingscomitérs u.rerden gevormd, die dan altijd een mislukking bleken.
[ïaar de stakinqscomitérs ontstaan in qeen qeva]- tengevolge van de een
of andere invloed of propaqanda van buiten af ! Ze ontstaan nooit doordat
iemand tegen de arbeiders zegtz jullie moeien stakingscomitórs vormen. In..
dien dat al u.rordt gezeqcj, gaat het steevast om de vorming van nu juist nietautonome stakingscomité's.
En r,-rat is dat voor een vreemde interprelatie,
dat de stalkinQscomité's
een passend antu.roorC ergens op zouden zijn? De stakingscomitórs zijn hel-emaaf
geen antuoordr laaL staan Een passend! Een stakingscomité is een groep atbeiders, dat samen mei- de rest van de stakels oplossingen voor bepaalde
problemen moet zoeken en dat de ene keer zorn oplossing uré1, de andere keer
zotn oplossing niet zaI vinden en dat soms de verkeerde oplossing'zal vinden en dan door schade en schande uijs zai u:orden. Al--l-een: uat I.C.0. betoogde en u.rat ook rLrij betogen is di+", dat rrranneer de situatie in een bedrijf
of de si-tuatie bij een bepaalde actie of strijd, de arbeiders voor problenren
stelt, de betrokkenen, dat uil zeggen: die arbeiders, nisschien Éen min of
meer passend antuoord kunnen vinden, buitenstaanders zeker niet. fn dit
Laatste is geen kruestÍe van derrflraaie gedachte dat arbeidersstrijd zelfstandig zou moeten zijnrr, nee het gaat hierbij om de keiharde praktijk, dat
arbeidersstrijd (in de huidige fase van het kapiialisme) alleen zelfstandig
kÉn zijn. Daarmee u-rordt de ervaring van af 1e revol-uties van deze eeuuJ niet
miskend, integendeel, dat is juist uat de ervaring uituijst.
In a.ILe revoluties van deze eeurlJ (puk !reg! van de laat,ste hal-ve eeuu)
zijn de arbeidersraden spontaan gevormd doordat die organisatievorm de enj-ge bleek die geschikt uas om de belangen der arbeiders tot uitdrukking te
brengen, te behartigen en te uaarborgen. 0m die reden - vanuJege hun praktische betekenis - zijn de arbeidersraden (of de stakingscomitérs) aitijd uJeer
opnieuu ontstaan. Niet zomaar vanzelf uit of dó6r de omstandigheden! 0mstandigheden doen nrks ! 0mstandiqheden vormen geen raden, arbelders doen
dat! De geschiedenis ucrdt door mensen gemaakt. Het zijn mensen die handeLen.
aar, zo roept Riesel uit, de arbeidersraden verdr"ijnen telkens uJeer'.
f,a, uiteraard. lJat had hij dan gedacht in heme.Lsnaam? Dit blijkbaar, dat organisaties, die ter,,lille van bepaalde konkrete belangen r,.iorden gevormd opeens maar permanent zouden blijven bestaan om een bepaald idee uit te voeren? Dat, is onze opvatting niet. Het is echt een ideal-istische en naief-optimistische vepulachting, die allesbehal-ve s'urooki rnet de uerkelijkheid. lJat
triil Riesel eiqenlijk'/ Protesl aantekenen tegen die uerkelijkheid? 0f uil hrj
soms die arbeidersraden en stakingscomité I s gaan beïnvloeden om te vcorkomen dat ze uJeer opgeheven uJorden, om te voorkomen dat het fout met ze gaat,
om te voorkomen dat ze ingekapseld uorcj en of datrrmenrrze Ínpalmt of verovert? [rJe1, dat laatste, die manipulaiie van de raden (desnoods met de beste Lredoel-in9en) r dat .is nu net precies de inpalming uaarover hij praat. Het
komt er op neer, dat hij de arbeidersraden om zeep ulil helpen omdat hij bang
is (of het zo verschrikkelijk vÍndt) Cat ze vaak om zeep uorden geholpen.
Zijn standpunt uordt hem ingegeven door het feit, dat arbeidersraden vaak
anders handel-en dan hij (uaarom? met u.ie1k recht? ) vindt dat ze handelen moeten op grond van de een of andere a_!Ee. lJel-nu, jui-st aan dit voorbeeld uan
RieseL kun je zien, hoe gevaarlijk ideeijn en de propaganda voor ideeEi n is
voor de arbeidersstrijd.
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