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NaturrrLijk wist ieclereen aL J.ang, Ìrat er zich achter d.e schermen afspeelcle. Per sLot van rekening heeft men het kabinet Van Agt-Ìfiegel al- gedr¡rende een paar jaar meegemaakt. Maar op de d.erde d.insd.ag van d.e afgeJ-open septembermaand is rt d.oek voLledig opgegaan. Na eind.eloos gepraat over
het rrbestekff dat cleze uinisterploeg had. uitgezet o bestaat er nu geen enkele tw"ijfeL meer omtrent d.e werkelijke koers. De zeilen zijn gehesen, aan
d.e achte¡mast is d.e zwarte piratenvlag van het kapitaaL omhoog gegaan en
tussend.eks is rt zwaarst mogelijke geschut in gereedheid. gebracht voor een
grootscheepse aanval- op tte ninst draagkraehtigen.
De arbeictersklasse moet bJ-oed.en, d.at is tte ware bedoeling van alles
r¡at er bekokstooftt is in het statige Haagse huis, ïÍaar eens reeds Vader
Cats - naar het oordeel- van een onzer letterkund.igen - niet veel meer tlan
Itgeleutertt procluceerd.e.
tr$et Ned.erlandse betirijfsleven boert uiter'nate slecht¡ Ned.erland komt
kLen te zitten; d.e buikrien moet r¡ord.en aangehaald.tr, zo kan cle - aLlesbehalve originele - tekst van de jongste regeringsverkLaring worden ssqengevat. Maar bij het zingen van d.at oude J-iedje'hraren er ditmaal niet weinig
dissonanten.
l,Ianneer de regering het er over heeft, dat 'we I'alLenaaltt moeten inleverenr d.an bed.oelt zij, zo is ondubbelzinnig gebleken, dat er naar verhoud.ing mé'er moet t¡orden ttingeleverclrt naarmate men zich d.iehter bij tte ranti
van het bestaansminimun bevinttt. Zelfs indíen het z6 zou zijn, dat hoge en
lage inkomensmet het zeL f cle percentagevermind.erd. zoud.enmoeten
vord.eno dan nog zou men met een grove onbillijkheid. te maken hebben. In
feite echter is het allenaal nog heel wat gortiger. I{aarop d.eze regering
nikt is een achteruitgang van een half procent voor d.e hogere inkomens en
een inkomensclal-ing van rond. de tr,¡ee procent voor d.e Laagstbetaald.en.
ÌÍie zoiets verzint? Ienand die goect begrepen heef*b, clat het bedríjfs-

leven uiet zozeet bijeen inkomensd.aling
bij een clal-ing van het 1 o o n p e i J-

vooral-

en

bij

gebaatisrmaar

een verlaging van

-2is een aantasting van wat men d.e sociz ek erh e i d pleegt te noemen intijd.endathet d.e ondernemer
goed. gaat, maar wat in de praktijk hoogst onzeker blijht zodra de vette
jaren achter d.e rug zijn.
De loonlcosten moeten worden ged.rukt omdat er geen winst meer word"t
gemaakt t zo roepen in koor d.e ninisters, die blijkbaar nooit tijd- kunnen
.rirr¿"n om d.e jaarverslagen van grclte ondernemingenrta1s AKZO of SHELL te
ondernemerdom betoogð
lezen. Hetzelfd.e word.t, sinds jaar en d.ag, na,rnens
aantal burgerlijke eeen
en
door
Veen
Chris
van
door werkgeversvoorzítter
wordt gemaakt, maar
winst
ôegelijk
wel
goed
d.at
er
weten
die
heeL
konomen,
tt
(konstangeînvesteerde
met
vergelekãn
voorstelt
wãinie
winst
te
¿at d.ie
te) kapitaal.
Als er meerwinst wordt genaakt, zegt d.e regering " zaI de ondernemíngslust geprikkeld worden en zaL er derhalve meer werkgelegenheid ontstaãn. WiJ iragen, zo hoort men uit hún mond., een offer van ied-ereen ten
bate van ons allen.
Als er meer r"rinst ¡,¡ord.t gemaakt ' zeggen de ond.ernemers, clan kan er
meer worden geinvesteerd ín chips en eonrputers en and.ere arbeid'sbesparende
technieken; ¿an kan het personeelsbestand. nog verd.er word'en verminderd en
d.an zullen d.ientengevolge d.e produktielcosten d'alen'
Terr,rijl d.e relering tt dòet voorkomen alsof er met minder loon genoegen moet word.en g"ão*"n- opdat néér mensen loonarbeid kunnen verrichten,
loon moet worden geacceplaat het er in werkelijkheid om, d.at er m:intler
ieerd.o opd.at er meer kapitaat beschikbaar komt voor investeringen'
Omd.at ite regerinlspolitiek in wezen niet gericht is op lagerg-inkomens in het algemeen, maar op een lager inkomen van de arbeiderskLasse,
d.aarom kLeeft er aan d.e wijze Ì.¡aarop zii ¿ie poJ-itiek-tracht te verkopen
ttde
het kenmerk van onwÀaracirtl.gheid. "Ãllenáa1 íãleverenrr is de leuze; wâarnen veelrd.e rijken titter weinigtt zou men d-e praktijk kunnen noenen¡
daarre het niet clat ìt r¡oord. ttinleveren" volstrekt mispJ-aatst is wanneer
a1
voortdualtijd
waaraan
groep
samenleving
d.e
in
bij sprake is van die
z6ér
reiA ietort is gedaan en 1¡are Ìret niet, dat er ook rijken (en zel-fs
int¡ie
aan
maar
te
leveren,
in
behoeven
,i¡", ãi" n"t"raaL niets
"ijr.""j
juist
nog geLetserd wordt.
tegend.eel
Op pråcies ¿eãetf¿e d.ag, dat het kabinet-Van Agt het d"oek Liet opgaan
waaruit
voor cle grote versobering toverd.e het een begroting tevoorschijnoud'ers
in
haar
en
eehtgenoot
haar
blijkt, dat het inkomen van d.e koningin,
van
de
inkomen
gaant.
zal
het konend jaar met maar liefst Bl% omhoog
.H?t
kosvan
haar
bestriiding
ter
vorstin zal dan zowat, een miljoen bedragen;
tene aan personeel ond.er andere, ontvantt ;ii dan nog eens ruim f \,6 nilde sociale uitkeringen. Het laatste

ale

joen.

Het d.esbetreffend. begrotingsvoorstel ond.erstreept niet alIeen d'e onr¿aarachtigheid. waarvan wii zoëvãn spraken, l9t getuigt bovendien van een
stijeende prijzen - wél een
brutal-e verachting voor tlegerrut.ruã wie'bii
wordt gevraagd.
offer ttNed.erland
ziã klem'r, zo l-a,s deze zelfd.e vorstin voor uit het door de
bii die
regering geschreven stuk, d.at cle Troonrede trord.t genoemd. Wat er
de
in
arbeiwoord.en in haar is ongegaan weten we niet. l'lat er d.aarentegen
(tees
Neclerland
åu""n"""e omgaat tan-eãn kind. op ztn vingers natellen, Om zij klen gezet
het Nederlands bedrijfsleven) uil ¿e klem te hal-en, wordt een rooms of
of juister: "oÁ *¿at klem gezet. Als d.at kind- ¿an toevallig
åãn"cnristelijk opgevoed kiñA is , za]- het zich misschien verwonderd' afirra-

-3gen of d.e kerk d.an niet al-tijd geleerd. heeft, d.at hettrpenninkske van ile
arue wecluwert oneind.ig veel mé6r vertegenwoord.igt d.an. .. . bijvoorbeel-d. d.e
twee procent clie d.e niet christelijke d.och liberale ninister Pais wel zou
¡¡'ilLen inleveren als hij het maar zou mogen.
Onze roomse ninister-president mag nog zofn kinderlijke indn¡lc maken,
d.ergeJ-ijke kind.erlijke gedachten konen bij h6n uiteraarcl niet op, KerkeJ-ijke leerstelLingen zal hij op zrn hoogst geschikt voor zijn verkiezingstoernee achten, maar ongeschikt voor de praktisehe politiek. I{iI d.at zeggen dat hij stiekem een man van d"e zogenaa.mile'rd.oorbraakt'is? Nee, men kan
hen beter als een man van de afbraak karakteriseren: hij beukt met d.e slopersha,mer op het arbeidersbestaan om ruimte te versehaffen aan de kapitalistisehe ekonomie. Wie het zich de achter ons liggende jaren niet zo gereaLiseercl heeft, die kan het nu haarscherp zien: d.e kapitaS-istische welvaart berust op d.e uitbuiting rran d.e loonarbeiclers.

EEN NIEUI{
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BOEK OVER DE VAKBEl,'IEGÏNG
GROOT

RTTTA.NNIE

"Vakverenigingen in Groot-Brittanniëtt (ttTrad.e Unions in Britaintt) is
titel van een onlangs verschenen boek d.at geschreven werd door Ken Coates en Tony Topha.m en d.at - voor degenen d.ie Engels kunnen lezen - in ruim
d.e

380 ttaAzijden een ongelooflijke hoeveelheicl. materiaal bevat. Er staan, om
een voorbeeld. te noemen, verseheid.ene tabellen en statistieken ín, waaruit
men kan zien, d.at het aa^ntal officiële stakingen in Engeland. in d.e laatste
twintig jaar nooit meer d.an een fraktíe van het totale aantal stakingen
heeft bedragen (in 1971 7r2/,; in 1972 6"1+/'; in 1967 5,t%; in alle overige
jaren minder, meestal- veel mind.er aan 5/') of we1 kan zien hoe sedert het
begin va¡r d.eze eeuur het aantal stalcingen - kleine schonmelingen d.aargelaten - voortd.urend is gestegen. Naast d"ergel-ijke gegevens treft men in het
bewuste boek d.e meest uiteenlopende informatie, d.ie reikt van de stnrktuur
cler Britse vakbeweging tot en met het aantal bed.rijfsbezettingen, d.e verhoucting van de vakbonden tot de Labourpartij of d.e Britse ind.ustriëLe wetgeving. llat clat allenaal- betreft zou men het geschrift gerust een soort
van kleine encycloped.ie op Brits vakverenígingsgebied kunnen noemen en het
is vanwege a-l het verr,yerkte feitenmateriaal cLat wij ttTrad.e Unions in Britaintt een werk van betekenis noemen.
In onze ogen ontleent het boek zijn betekenis steJ-lig níet aan }ret
cloor beid.e auteurs verkond.iþde standpunt. Hun visie komt vol]-edig overeen
met de visie van de vakbewegine zêLf en het is bepaald niet venaond.erlijk
dat tle tekst vooraf r¡ord.t gegaan d.oor een l¡arme aanbevelíng van Wa1ter
Greend.aLe, litL van d.e Generale Raad van het Britse Vakverbon¿ (f.U.C.).
Als gevoJ-g van cleze visie treft men een aantaL hoogst twijfelachtige
om niet te zeggen volstrekt onjuiste beweringen aan. Regelreeht in strijtl

met dle waarheid is het bijvoorbeeld, dat er tussen 19\5 en 1950, toen er
op sta&en nog steeds een uit de oorlogsdagen daterend. verbod. stond., nitnmer

¡+

tegen stakers zou, zíjn opgetreden. Dat is we1 degelijk gebeurd. en ten bewijze kan het geruchtnakende proces tegen de nijnwerkers van Grinethorpe
word.en aangevoerd. d.ie in 19\? hun strijdbaarheid. met gevangenisstraf moesten bekopen, nad.at de sekretarís van d.e mijnwerekrsbond. Arthur llorner tegen hen had. getuigd.. Mogelijk is d.e houd.ing van de bond. hier rl"e oorzaak,
d.at Coates en Topha,n met geen woord. van d.e gebeurtenis reppen, ofschoon ze
wel vermeld.en, dat er in die eerste vijf jaar na de oorlog niet rninder dan
10.000 onofficiëIe en iltr-egale stakingen zijn geweest.
Het ty¡rische vakbewegingsstand.punt, dat door d.e tr,ree schrijvers word.t
gehuldigd. fãi¿t er toe, d.at men ook een nenigte vraagtekens plaatst bii
d.ie passages waarin gesproken wordt over de houding d.ie d.e bonden ten aanzien van twild.er akties aannemen. Van de scherpe tegenstelling tussen leiders en gerrone vakbond.sleden l¡ordt meermafen de scherpe kant zorgvuld.ig afgeslepen. Dat ook d.e wezenlijke funktie van een vakbond. als verkoper van
d.e arbeid.skraeht nauwelijks, en zeker niet in alle konsekwenties, vord.t behandeld., spreekt na het bovenstaand.e welhaast vanzelf.
Niettemin vinttt men op vele bLad.zijd.en toch ook weer hoogst interessante detaiLs. Bijvoorbeeld over het steed"s stijgend. aantal stakingen in
de oorlogsjaren, oplopend tot maar liefst 2.293 in 191+5 Q.lgl+ in 19h\) en
over het optreden van d.e Britse C.P., d.ie zich na 19\1 (Ouitse inval in
Rusland) tot het uiterste als stakingsbreker heeft ingespannen.
Kortom: ffTrad.e Unions in Britaint' is een boek dat om kritisehe lezers
vraagt , lrlaar waaruit heel wat wetenswaard.igs valt te putten. Het word.t in
Ned.er1and. geïmporteerd. en ged.istribueerci door Bas Moreelts litaratuurver-

spreiding, Nobãtveg 108 in trlageningen (te1.
het ta,melijk priizig: paperback f 28,50.
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I'Daad. en GeHet opstel "Van Leninist tot volkstribuun", opgenonen in
d.achtertvair september j.1., werd. ons door een onzer vrienden toegezond'en'
Wij zijn graag tot plaatsing van zijn bijdrage overgegaan, omdat wij.van
*"iirrg-ziJn, ãat Oe-artikelãn in onã blad bepaald niet altijd de opvatting
van d.ã red.aktie hoeven veer te geven. Integendeel: afwijkend-e standpunten
verwelkomen wij, aI was tt alleen maar omd.at zij veelal de aanleid'ing vormen tot vruchtbare diskussie, vooral r¡ranneer het onderwerp d.aarvan zo belangrijk is als het jongste verzet van d.e arbeiders in Polen.
girikt genomen hand.elde d.e bijd.rage van onze vriend. niet over d'at verhoeverre de aktiviteiten van
zet ze1f. Hij stelde d.e vraag aan d.e ord.e, in
rrKORrr van invloed zijn geweest
het Konmiteá voor Sociale Zelfverdediging
op het arbeidersoptreden. Ongekeerd vroeg hij zieh ook af in welke mate d'e
hebben
oipositionele poãlse inteliektuelen die in september 1976 lnet KORjongste
het
in
oiäericfrt de invloed. hebben ondergaan van arbeidersakties
verleden.
'--- Het artikel- "Van Leninist tot volkstribuun'f wekt naar onze mening de
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inttruk, dat cte Poolse arbeiders enerzijd.s en de intellektuelen van het KOR
and.erzijd.s hoe langer hoe meer aan hetzelfd.e front zijn konen te staan en
d.at zij tijd.ens de afgelopen zomer praktisch aan hetzelfd.e front hebben gestredeno zij fret d.an uiteraard. in verschillend"e sektoren. Dat is nu onze
opvatting allerminst.
Wij zijn van mening, dat d.e inzichten en politieke doeleinden van het
KOR scherp moeten word.en onderscheiclen van d.e social-e strijd. van de Poolse
arbeÍd.ersklasse en dat beid.e niet over 6én ka¡n kunnen word.en geschoren. Natuurlijk is het Ì\raar, d.at de Poolse intellektuelen van het slag van Jacek
Kuron of Ad.e,n Michnik een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dat d.ie ontwikkeling hen tot in het ka,mp van de arbeid.ers zou hebben gevoerd wagen we
niet alLeen te betwijfelen, maar zelfs te betwisten.
Uiteraard. ontkennen we niet, d"at de led.en van het KOR en al degenen
die er mee s¡mpathiseren ttdissidententt zijn d.ie niet in d.e pas met partijlÍe ontkennen evenmino d"at het KOR in d.e
of staatsburear¡kratie marcheren.
achter ons liggende maanden rreen belangrijke funktie heeft vervuld. bii de
benóchtgeoing ovet d.e strijd.tr, zoals de schrijver van het bemrste artikel
terecht opnerkt. Maar noch het een, noch het ander wettigt d.e konklusie,
ctat het KOR nin of meer d-e spreekbuis van de Poolse arbeiders zou zijn of
richting zou hebben gegeven aan hun handelen. De bewijzen voor het tegencleel zijn zelfs in het stuk van onze vriend. te vind.en.
Allereerst een paar opmerkingen over het d.oe1 waaraee het KOR vier
jaar geleden werd gesticht. Dat doel vordt in het bewuste opstel juist onschreven, Het KOR trad. op ter vercted.iging van de arbeid.ers d.ie na tle bloed.ig ontLerdrukte stakingen in Urus en Radom in iuni t76 op een of and.ere manier werd.en vervolgd; het poogd.e juriAisctie biistand te verlenen; het wi1d.e ook finaneiëIe steun verlenen aan d.e gezinnen van gedod.e of gevangen gezette stakers. Voor dergelijke aktiviteiten kan men natuurlijk alleen maar
waardering koesteren. Maar het valt niet tegen te spreken, d.at het daarbij
ging on aktiviteiten d.ie door niet tot d.e arbeidersklasse behorende personen-(schrijvers, chenici, historici) vóór en ten behoeve van d.e arbeiders
verden ond.ernomen. Een term als sociale zelfverdediging is op d.ergelijke
aktiviteiten slecht van toepassing. Van zelfverd.ediginel^ras er sprake toen
cte Britse d.okwerkers in 1gT2 in massa naar d.e Pentonville-gevangenis ín
Londen stroomd.en om te protesteren tegen arrestatie en opsluiting van vijf
van hun ka,meraden en de Britse nijnwerkers met een mars naar cle hooftistacl
¿reigden ind.ien d.e bewuste vijf shopstewards niet zouden worclen vrijgelaten 1 ).
Wij vercienken het KOR ervan, dat het - zeker voor d.e zomer van 1980 nauwelijks of geen besef heeft gehact van enige vorm van zelfvercled.iging
door de arbeitlerã, En d.ie verd.enking is des te sterker, omd.at het KOR tiidens d.e jongste klassegeveehten in Polen aan d.e strijd.ende arbeiders atlviezen meende te moeten geven hoe ze l¡el- d.iend.en te handelen. Dat getuigt van
cle opvatting, d.at de intellektuelen van het KOR beter zoud.en weten hoe er
klasãestrijd. moet word.en gevoerd. dan cie arbeiders zêJ.t, En dat betekent op
zijn beurt weer, d.at het I{OR zichzelf als een soort ooorhoede beschour^rb,
zíj fret dan een ánd.er ty¡re voorhoede d.an wat de partij vertegenwoorcligt. En
juist een dergelijke zienswijze vormt een beletsel als rt er om gaat de beI
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kleinere schaal gebeurde er iets dergelijks bii de Rotter-

da,¡nse

havenstaking van 1979.
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tekenis van d.e zelfstand.ige arbeidersstrijd. naar

waard,e te schatten.
als een intellektuele voorhoede moet lrorden gezien valt
niet uitsluitend. af te leid.en uit d.e verstrekking van r?ad-viezen" " Leest men
het slot van het artikel |tVan Leninist tot volkstribuuntt, d.an blijkt daar

Dat het

KOR

heel duid.elijk d.at het KOR trten behoeve van d.e sa¡renleving prograrnma?s probeert te ontwikkelenrt, d.ie gericht zijn een and-ere organisatie van ri.e Poolse maatschappij, dat wiJ- zeggen optthervormingentt. Tot zijn politieke eisen
behoort ook die van een onafhankelijke (lees: niet aan d.e leiband. van l.{oskou lopend.e ) Poolse staat.
De Poolse arbeid.ers varen kennelijk niet in het kielzog van het KOR
maar stellen zich geheel anders op. Zowel ín 1970/ rf1 a1s in 1976 en nu ook
in 1980 stred.en zij niet voor hervormingen, maar voor hun materiëile belangen. Hun optred.en d.raagt geen poJ-itiek maar een sociaal karakter'. Zij hoed.en zieh zorgvuldig voor d.e eis van politieke zelfstandigheid. Voor zover
zíi, evenals het IOR, vrije vakbond.en verlangen, spruit d.at, and.ers d.an bíj
het KOR, regelreeht uit hun belangen voort, geenszins uit vrijheid.slievende

ideologieën.
Het levensgrote verschil tussen de ektie van d.e Poolse arbeid.ers en
d.ie van het KOR ligt in het bovenstaande opgesloten. De betekení,s van dat
verschil wordt duid.elijk l¡anneer men er zich rekenschap van geeft, d.at de
kl-asseworsteling van d.e Pool-se arbeiders, ofschoon deze allerminst naar hervormingen, laat staan naar een oïnnenteL¿ng van d.e samenleving streefd"en in
de loop van de jaren, bij tt massaler worden ervan, onmiskenbaar een omÌ'/entelend- kara"kter kreeg, het KOR d.aarentegen nimmer uitkwa,n boven het foruul-eren van een politiek prograru, d.oortrokken van een and.ere ideologie dan de
officiële. De verkond.iging van een d.ergelijke afwijkenrle, dissid.ente ideologie wordt weliswaar d.oor staat en partij ongewenst geachtu de werkeliike bedreiging van ¡t regiem is niet van het KOR afkornstig maar van de arbeiders.
Dissialenten kunnen achter d.e tralies word.en gezet (aat ¡leek ook d.eze zomer)
maar ten aanzien van een massaal optred.ende arbeid.ersklasse is het regiem
- en welk regiem d.an ook - gedwongen tot kapitulatie.
De strijd. van de Poolse arbeid.ers, die staakten ofschoon zij geen stakingsreeht bezaten, d.ie zonder id.eologische of organisatorische voorbereiding in beweging kvanen, gelijk ook de schrijver van rt bewuste opstel konstateert, kan aLs een typisch zelfstan&)ge klasseaktie geld.en, die telkens
lranneer hij losbarstte in omvang of betekenis boven het voorat'gaand.e optreden uitging en d.ie hoe J-anger hoe dichter d.atgene nad"erd.e wat Jacek Kuron
tteen explosiett heeft genoemd. tr'lie als gevolg van sehijnbaav' itlentíeke eisen
ondanks alles toch nog geneigd. mocht zijn om te geloven, d.at het KOR en d.e
Poolse arbeiders aan hetzelfd.e front streden, d.ie kan wellieht uit d.e d.room
r¡orden geholpen d.oor het feit d.at het KOR een dergelijke explosie niet als
een verheugend perspektief beschouwt. Het KOR, zo stelt ook onze vriend in
zijn artikel vast, beschouwb zijn eígen aktie als een rui¿¿et om tlie explosie te ttbeperkentt, het ziet de hervorming die Ît voorstaat a1s de enige mogelijkheid zorn explosie te voorkomen.
Dat intellektuelen een and.ere taal spreken dan de arbeiders hoeven r,¡e
nauwelijks op te merken. I¡laar d.at de stakers van d.e Leninwerf in Gdansk hun
eigen stakingsbulletins en stakingskranten uitgaven inplaats van te steunen
op de ctoor KoR-intellektuelen uitgegeven krant Robotník llybrzeza is niet alleen d.aarop terug te voeren. De Poolse arbeiders spreken niet slechts een
and.ere taaL dan de ftlinkse" intelligentsia, hun optreden heeft ook een to-
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het KOR besluiten raet d.e opmerking, d.at dit kommitee na cle
staking in Ursus en d.e opstand in Radon géén arbeider uit ¿e gevangenis
gekregen, maar d.at d.e in de zomer van 1980 gearresteerd.e K0R-leden
heeft
awêl
ziJn vrÍjgekomen door d.e massa-aktie van d.e Poolse arbeid.ers. Indien
echter die tengevolge van d.e arbeidersstrijd. bevrijde d.issidenten erin zouden slagen hun hervormingen d.oor te voeren, ilan zou het met d.e klassenstrijd. in Polen zeker nog niet gedaan zijn. l^Iij houd.en het allerminst voor
d.enkbeeldig, dat d.e tegenstelling tussen d.e thans bevrijd.e arrestanten en
hun bevrijd.ers dan eerst recht in volle seherpte aan de d.ag za1 treden.
schour,ring over
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Toen wij een maand. geled,en schreveno d.at d.e strijd. van d.e Poolse arbeiders hun een volled.ige overwinning had. opgeleverd, kon nog maal nauwelijks worden overzien hoe volled.ig of d.ie overwinning rr¡as. De Poolse regering heeft niet alleen haar aanvankelijke weigering om met d.e stakers te
ond.erhand.elen moeten inslikken, ze heeft op een gegeven moment ook d.e d.oor
haar gezond.en ond.erhandelaar moeten vervangen d.oor iemand d.ie voor d.e arbeid.ers aanvaardbaar l/as. Zíi heeft niet alleen op een aantal punten voor
d.e stakers moeten kapituleren, maar zij is geðwongen geweest tot een volled.ige kapitul-atie, Het is niet alleen zo dat premier Babiuch vervangen is
d.oor d.e nieuwe premier Pinkovsky en dat ook enkele andere hoogwaardigheidsbekleders het ve1d. hebben moeten ruÍmen. I{et krachtige verzet van d.e hele
Poolse arbeidersklasse heeft tenslotte ook geleid. tot de val van de aanvankel-iik sLechts schijnbaar buiten schot gebleven partijteider Ed'ward Gierek.
lfat claarbij opvalt is, dat d.e strijdende Poolse arbeid.ers op geen enkel tijastíp zíjn aftreden of dat van enig andere politieke figuur ver*
].angd. hebben. Integend.eel. And.ers d.an d.e Poolse d.issid.enten hebben d.e arbeid.ers te kennen gegeven, d.at zij "niets tegen de partijJ-eiaing of tegen
de regering hadd.en en enkel maar hun belangen gewaarborgd. wild.en zien".
Hun strijd echter ontwiþJreld.e zich zodanigo d"at de Poolse politieke leiders niet alleen hun gezichtu maar ook ieder feitelijk gezag verloren. Zonder d.at ook maar iemand daarop uit was geweest l^raren d.e ín lüarschau zetelend.e n-inisters en bureaukraten tot politieke schinmen geworden naar wie
geen mens meer luisterd.e en d.ie niemand. serieus nam. ItTiet voor niets werd
het centrale stakingskonmitee in Gd.ansk d.oor waarnemers een rrsoort van regeringtt genoemd. Het was dat ko¡:nitee d.at in het land d.e werkelijke macht
uitoefende. Bij d.e onderhand.elingen in Gd.ansk was het niet vice-premier Jagielski die het stakingskor*itee de vet steld.e, maar het stakingskonmitee
schreef hén d.e wet voor en hij en zijn ned.e-ninistersl,raren nergens meer.
Toen - figuurlijk gesproken dan - de kruitd.amp optrok was een aantal van
hen ook niet meer op zijn departement. De verdwíjning van Gíerek l,ras van
d.at alles d.e uiterste konsekwentie. Hij ging niet heen opd.at er een nieuwe
situatie zou word.en geschapen, maar er l¿as een situatie ontstaan die zijn
heengaan onverm'ijd.elijk maakte.
Deze wisseling van akteurs op het politieke toneel rras een geüoLg van

I
het door d.e arbeiders behaalde sukses, geenszins hun sukses zeLf; en wel
d.aarom niet, omdat zij-ben eerste niet op.wijzigingen in d.etop varen uitgeweest en ten tweede d.eze wijzigingen voor vat betreft d.e maatschappelijke verhoudingen in Polen totaal ni.ets voorstellen.
Het werkelijke sukses van d.e Poo1se arbeídersklasse bestaat hierin,
dat bij rt akkoord van Gd.ansk (en r¡at later ook bij andere akkoorden) fetterlijk á1 naar eisen werden ingewilligd. Dát zij een d"ergelijk sukses kon
afdwingen is te d.anken aan de moecl wa,armee zij gestreden heeft en aan de
macht die zij dientengevol-ge ontwikkelde. Zowel- het een als het ander r,¡as
op zijn beurt weer te d.anken aan een voortreffelijk bewaarde eenheid. Iloch
d.e manoeurrres van de polítici en de bureauk::aten, noch de in het verlengde

d.aarvan liggend.e oproepen van de Poolse kardinaal l'lyszynski 1) hebben d.e
Poo1se arbeid.ers ook maar één sekonde op een dwaal-spoor gebracht.
Het geheim van d.eze eenheid" moet r.¡orden gezocht in hun a,-politiehe en

niet-ideologische opstelling, in hun vol-strekte onafhankelijkheid. en zelfstandigheid en in de unieke vijze was,rop zíj aatgene in praktijk brachten,
wat wij als de ùirekte, de proLetayische d.enokratie zouden willen definiëren.

Van hun onafhankel-ijkheid en zelfstandigheid getuigt o.a. het feit
ctat zij lnun eigen krant en hun eígen bulletins uitgaven zond.er op bestaand.e oppositionele organen terug te vallen. Ì,lat wíj net hun proletarische d.emokratie bedoelen kunnen wij tret beste duid.el-ijk maken door te verwijzen
naar d.e unieke wi j ze vaarop op de Lenin-werf d.e onclerhandelingen met de regeringsd.eJ-egatíe zíjn gevoerd. Terwijl- in één van d.e werfgebouwen Lech Walesa en zijn mede-konrniteeleden met Jagielski spraken stond.en buiten op de
werfterreinen d.e duizenden werfarbeiders, d.ie d.oor ¡rid.d.el van luid.sprekers
ied.er lroord van het gesprokene konden volgen. Er was sprake van een even
volstrekte a1s d.irekte openbaarheid, die het onder meer geheel en aI orunogelijk maakte, d.at zij die als de vertegenwoordigers van d.e arbeid.ers "$¡aren aangel.¡ezen en gekozen een positie zouden innemen d.ie niet met d.e wens
en het belang van d.e arbeiders strookte en d.ie anderzijd.s natuurlijk Jagielski bel-ette zídn al te duidelijk als arbeidersvijand te ontmaskeren.
Er kon niets achter d.e schermen word.en bekokstoofd. omd.at eï geen ttschermen"
lraren en het van het begin af aan voor Jagielski duidelijk moest zijno dat
hij niet alleen Walesa en het konnitee tegenover zich had., maar de werkenile massa.

Eén van d.e belangrijkste konsessies d.ie d.oor deze massa werd afgedwonttvrije vakbond.entt, die
r,¡as de erkenning van het recht op zogenaa¡rde
sindsilien overal in Polen als pad.d.estoelen uit d-e gronô zijn geschoten.
Over d,e vrs,ag hoe d.e bemrste eis moet word.en verstaan en welke betekenis
aan deze organisaties moet word.en toegekenô is inmid.d.els in het ltresten al

gêrlr

1

) In onze voríge beschouwing over d.e gebeurtenissen in Polen is
er al op gel¡ezen, d.at men zich op het katholicisme vs.n d.e arbeid.ers d.aar vooral niet blind. moet staren. In een even uitvoerige a1s uitstekend.e reprotage in d.e Fyankfurter ALlgemed'
ne Ze¿tung van 30 augustus j.1. werd er met n'adruk op gewezen
ctat cte kathoLieke Poolse arbeiders weigerden hun kerkeliike
overhed.en te gehoorz€ì¡o.en, ttat tt"ii zowel regering en partij
a1s d.e kerk tle handschoen toenrierpen en zich ook overigens
met niemand. of niets l¡ensten te vereenzelvigen.
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het nod.ige geschreven. llaaraan naar onze mening d.ie beschow¡ingen in de
meeste gevallen mank gaan is d.it, d.at daa.rbij de term "vrije vakbonden" te
letterlijk en d.an bovendien nog in d.e westerse betekenis van het woord ¡¡e*
nomen r¿ordt . Zo heb )tr"r irij lijvoorbeeld in één ervan gelezen, dat d-e op*
richting van "vrije vakbondenrî vergeleken bij het stuk proletarische d.emokratie d"at er reeds verwezenlijkt was een stap terug betekende en zoveel
zeggen wilde als d.at d.e strijd van de Poolse arbeiders tensfotte tdch nret
hun ned.erlaag was geêind.igd Z). Een d.ergelijhe opvatting ge'buigt ervan dat
men de in Polen gestichte "vrije vakbonden" volled.ig met de Europese of d.e
A¡lerikaanse vakbeweging iôentificeert zond.er zich er rekenschap van te geven d.at men ze moet beoordelen op hun ínho'ud.
llat wij, bij d.e uiteenzetting van onze zienswijze, allereerst zouden
rcíllen opmerken is d.it, d.at i,rij tret bestaan van t'vrije vakbond.en" in rqesterse zin in een land. als Polen voor maar enigszins l.angere d.uur voor een
orunogeLijkheíd houd.en" "vrije vakbonden'' passen bii het "vrije" hapitalisme; bij het staatskapitalisme van Oost-Europa passen staatsval<bond.en. De

maatschappelijke funktie van d"eze twee typen van vakorganisaties is precies dezelfd.e; werkelijtc üy¿j " dat r¡i1 zeggen onafhanlcelijk van de heersende kapitalistische strukturen zijn ze geen van tr¡eeën.
Dat kont er volgens ons op neer, d.at indien de nieuwe organisaties in
Pol-en d.ezelfd.e funlctie zouden gaan vervullen en d.aarbij l¡at hun struktuur
betreft zich naar het westerse "modeL" zoud.en richten, zíj d.esond.anks toch
binnen afzienbare tija zich niet of naur,¡el-ijks van de staatsvakbond.en zou*
den onderscheiden en daarmee tot een roemloze d.ood. veroordeeld zouden zíjn.

6f net die kant op za1 gaan d.an r,¡el of d.e nieul¡e organisaties zich, in weerwil- van d"e gekozen naaÌne tot iets and.ers zullen ontwikkelen, hangt niet van die naØn af, maar van d.e wijze lraarop de klassenstrijd in Polen zich ontwikkett, van de kracht d"ie d.e arbeid.ers ont*
plooien. Hoe geringer d.ie kracht - rLie tot op heclen nog onverzwakt liikt
d.es te groter de kans, dat het met d.e zojuist gevormde organisaties op een
nislukking uit zal l-open; hoe groter rlie kracht, d.es te meer kans op felle
konfrontatie net d.e partij en haar bureaukratie, des te meer kans ook dat
het uiteind.elijk toch tot een Russische interventie lcomt, d.ie tot d.usverre
nog is uitgebleven.
Het staatskapitalistische Rusland kan zich aan zijn grenzen geen ontwikkeling permitteren, waarbij sprake is van échte proletarische machts-

þiaar cle vf,aag

."

vorning. Dat zou neerkomen op een ond.ermijning van de myt'Vte t¡aarmee cle Russische heersend.e klasse haar machtsaanspraken rechtvaard.igt "
l.laar hoe is het gesteld met het zogenaamd.e "vrije' llesten, r'¡aar .. a1l,reer vanwege d.e naam al-leen - d.e vorming van d.e t'vrije vakbond.ent'in Polen uitbundig is toegejuicht? Dat niemand zich illusies make. Het hapitalistische tr'lesten is voor r,rerkelijke macht van de Poolse arbeiders al even
bed.ucht al-s het staatskapitalistische Oosten. Het is niet voor niets ôat
het r¡esterse kapitaal zich heeft gehaast om Polen een aanzienJ-ijke lening
te verstrekken die bij zou kunnen d.ragen tot vertichtíng van zijn el<onomische moeilijkhed.en en zijn grotere stabiliteit, En r.rij aarzelen niet te beveren, dat het westerse kapitaal aan een Russische interventie in Polen de
voorkeur zou geven boven een, natuurlijk als "chaog" gedoodverfrle aanloop
i
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naar een werkelijke arbeidersd.emokratie, die op de arbeid.ers in tt westen,
naar het vreest, aanstekelijk zou kunnen werken.
De bijzonder grote aandacht d.ie d.e vesterse pers aan de hete zomer in
Polen heeft besteed, valt hieruit te verklaren. Het is een hypokriel;e belangsteIling, d.ie uit geheel iets and"ers voortvloeit d"an die van ons. 0p
8 augustus j.1. schreef llaLl Styeet ,IouwtaL, de krant van de Amerikaanse
bankeirs en ond.ernemers:
ttfndien d.e ongeregeldheden in Gdansk zich zouden uitbreiden en Rusland. zou ingrijper, d.an zou d"e kred,ietwaard.igheid. van Polen groter word.en omd.at Rusland.s ekonomische positie s'berker is d.an die van Polen."
Deze woord.en laten aan dui.delijkheid. niets te wensen over. Zij vormen
niet alleen een bewijs voor d.e werkelijke positie d.er kapitalistische klassêr zij d.enonstreren niet al-leen 'r¡rs,arover het westerse ond.ernemerd.om zich
werkelijk zorgen maakt, zíj beliehten daarmee ook indirekt d.e d.iepere betekenis van wat er in Polen aan d.e hand. r^raÊ en op het spel stond. Vand.aar
clat ook onze ogen op Polen gericht zijn en gerícht bLijven, ltrant op tt moment clat wij d.eze regels schrijven is het duid.elijk, dat op cle hete zomer
allesbehalve een koele herfst ís gevolgd en dat de klassentegenstellingen
er nog altijd. met het mes op tafel worden uitgevochten.
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Op verzoek van d.e organisatoren vermelden wij ten behoeve van eventuele belangstellendeno dat er op zaterd.ag 25 en zond.ag 26 oktober a.s. in
A¡rqterd.a,n een aan het anarchisme gewiid. weekeind.e wordt gehoud.en.
Het prograüma vermeLd.t drie sprekers: de Amerikaanse professor Murray
Sookchin, Thom Hol-terman (wetensehappelijk med.ewerker van d.e Rotterd.a¡rse
GeErasmus-universiteit) en Rud.olf d.e Jong van het Instituut voor Sociale
schied.enis. De eerste zal spreken over sted.ebowr, d.e tweed.e over ttAnarchisme en reehtrr. l,traarover Rud.olf d.e Jong za1 spreken is ons niet bekend..
Tot d.e uitgenod.igd.e sprekers behoort ook DaniëI Cohn Bend.it, naar bij
het verschijnen van d.it nu¡nmer is het nog onzeker of hij d.e uitnod.iging
zal aannemen.
De kosten van d.eelnening bedragen f 5o-. Voor wie d.at een bezwaar is
kan eventueel een red.uktie r¡ord.en verleend. I4et ft oog op beperkte plaatsruimte en het zo nod.ig verschaffen vatl logies, is voor-aar:melding gewenst.
Men kan zich d.aarvoor riehten tot d.e boekhand.el Fort van Sjakoo, Joclenbreestraat 2)+ in Amsterd.a,m. l,lie nadere inlichtingen wenst (of een uitvoeriger
stenciL) richte zich eveneens tot d.at ad.res. Verzocht wordt voor de toezend.ing van dat stencil een (met 50 cent voor d3ukr,¡erk) gefrankeerde enveloppe met het eigen ad.res bij te voegen.
=============
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LABOURPART]J

die ook maar enigszins d.e ontr¿ikkelingen volgt d.ie zich afspelen binnen de Britse Labourpartij, kan ontkennen d.at deze de grootste krisis doormaakt sedert haar oprichting in het begin van deze eeuw, In een
tijd. waarin er ín Groot-Brittannië de grootste r,¡erkloosheitt heerst sind.s
vijftig jaar en d.e kl-oof tussen arm en rijk voortd.urend. groter t¡ord.t, gaat
er van Labour weinig of geen bezieling meer uit, blijkt de partij niet in
staat tegen cle conservatíeve premier Thatcher een sul<sesvolle oppositíe te
voeren, mankeert het haar aan een politiek alternatief en bíedt zij haar
traclitionele kiezers nauwelijxs nog enig perspektief.
Zo er 'e'en d.ing is waard.oor de Labourpartij thans r¿ord.t geken:nerkt '
d.an is het een heill-oze ven¡arring. Haar "linkertr en haar rechtervleugel
bakkeleien om het hardst, niet enkel over d.e toekomstige koers, maar a1
evenzeer over d.e vraag, wat of er rn¡el de oorzaak van mag zijn, dat zii bii
de jongste verkiezingen verslagen werd" en het regeringskasteel moest ontruimen. Vooraanstaande Labourl-eiders dreigen met een splitsing, weer andere topfiguren roepen l-uide om hervormingen en tenidden van hen allemaal
zijn õot-aI de profeten van haar naderende ondergang opgestaan. Waar men
het bij a1le geruzie unaniem over eens is: d,e partij verkeert kenneliik in
de naclagen van haar glorietijd.
So'n'nigen wijten cie allesbehalve florisante situatie van de Labourpartij aan een groeiende tegenstelLing tussen de Labour-politici en de Britse
vakbonden. Deze bonden hebben luttele jaren geled.en op een van d.e iaarliikse partijkongressen d"e financiële poJ-itiek en het loonbeLeid van het toennalige Labourkabinet verworpen en zich vierkant opgesteld. tegenover de kanseLiãr van de schatkist oenis Hea1y. Juist Denis Healy echter heeft partijleider Janes Callaghan uitgekozen om hem in zijn funktie op te volgen. Dit
konflikt echter is volgens ons niet d.e werketijke oorzaak van de voor velen verbijsterende gang van zaken.
Dat Labour geen enkeL antl¡oord. meer heeft op d.e vragen l¡aarvoor men
zich gesteld. ziet kont tloord.at Labour nin of meer vermalen rvordt bij de
zich voortdurentL toespitsend.e worsteiing tussen de oud.e arbeidersbeweging
en de in Engeland. voortdurend krachtiger wordend.e beweging van d.e arbeid.ers zélf. Niet tussen Labour en de bontlen gaapt er een afgrond, maar tussen Labour en de Britse arbeid"ersklasse. De illusien d.at er via het parlement in Westmínster of via een zogenaa,nde d.ruk van d.e vakbeweging binnen
het Britse kapitalisme nog iets bereikt zou kunnen word.en in het belang
van de werkenden heeft plaats gemaakt voor de steeds krachtiger overtuiging, ttat d.e arbeid.ers hun eigen boontjes moeten doppen.
In het 1and, d.at de bakermat is geweest van zowel het moderne kapitaIisme aLs de moderne arbeidersbeweging, heeft d.e maatschappeliike ontwikkeling het punt bereikt, d.at d.e moderne arbeidersbeweging niet meer mod'ern
¡fijf<t, niet meer over speelruimte beschikt en haar sociale basis verliest'
zekár, in d'e wintertuin Yan Blackpool, '¡Iaar Labour haar kongressen pleegt
het lied van "De rode vlagt'. Het
te houden, zingen haar afgevaard.igãen nog
is een versletãn liedju utr tt gu"ãrrg klinkt val-s. De Britse arbeid-ers hebben geleerd. d"at de rrr""n d.ie het kapitaal heeft opgetrokken niet zíngend'
kunnen word.en geslecht; d.e politici vän Labour zijn niet in staat ôe method.en die d.e arbeid.ers zíjn gaan toepassen tot de bunne te maken.
Niemand.
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In het juli-nu:r¡rer van trDaad en Gedachter? trof ik een interessant artikel aan over d.e situatie in Ind.o-China, getiteld "Nationalisme en racisme in Zuid.-Oost Azië". Ik vond het in zijn algemeenheid een goed artikel,
maar niettemin vielen rnij een aantal d.ingen ope ï¡aarop ik graag wil reageren.

Ik ben het met de schrijver eens, d.at het in Indo-China niet ging om
soeialistische revoluties, maar om ttnational-istisehe opstanden van de bur-

gerijtt, liever nog, van d.e intelligentsia, met d.e steun van de boerenmassaf s. Daarentegen wordt er in een voetnoot beweerd. d.at d.e Rode Khmers zich
tegen een burgerlijke ontwikkeling keerd.en.
0fr¿e1 is d.it een drukfout, ofwel een ondoordachte tegenspraak in d.e
gedaehtengang van d.e schrijver. Een groepering d.ie niets proletariseh in
zich heeft, d.och volgens de schrijver blijkbaar ook niet burgerlijlç-revolutionair is, zou dan op, pakweg, feod.ale grondslag een burgerlijke revol-utie volvoeren. Dit lijkt me een historische onmogeliikheid.
De sehrijver heeft eelijk als hij beweert dat tle Vietcong en de P.ode
Khmer niet, of nauwelijks net elkaar te vergelijken zijn. De red.en is echter niet, d.at d.e eerste een burgerlijk-revolutionaire beweging zou zijn en
de tweede niet. Beid.en hebben getracht een burgerlijke revolutie door te
voeren, maar claar de ekonomische situatie in Vietna.n sterk verschilde van
d.ie in Knrnpuchea, verliep die revolutie in beide landen volgens een ander
patroon.

Ka,rnpuchea T¡ras en is een overwegend agrarisch land., waar d.e ind.ustriaIisatie en d.aarmee d.e eerste tekenen van kapitafisme in d.e Franse koloniale tijd. nog nauwelijks l¡as begonnen. In 1975, ten tijde van d.e machtsovern€Lme d.oor d.e Rode lft¡¡ers, Ìras het land. nog altijd. één van de meest ond.erontwikkeld.e gebied.en ter wereld.. Het gevolg van deze feodale situatie,
het vrijwel geheel ontbreken van een bourgeoisie en d.e verwoestend.e bombardementen van d.e Amerikaanse luchtmaeht, was dat er nauwel-ijks kapitaalgoed.eren voorhand.en varen om de industrialisatie, de hoofd.taak van een br:rgerlijke omwenteling, te beginnen. KamFuehea heeft toen een period.e beleefd. die zich m.i. we1 enigszíns met het zogenaamd.e oorlogskonmunisme van
Lenin vergelijken laat. De Rod.e Khmers isoleerden zich van d.e buitenwereldo
begonnen een geforceerde rationalisatie van de landbouw en schaften - gelijk de bolsjewiki toen deden - tijdelijk tret geld af, vooral om ongelijke
ruiLverhoud"ingen met and.ere staten te verrcijden.
Deze slavernij lei<ld.e tot een behoorlijke rijstopbrengst, d"ie echter
niet zozeer ten bate van d.e bevolking benut weril, maar werd geöxporteerd,
om zod.oend.e buitenland.s materieel voor d"e industrialisatie te kunnen verkrijgen. fn de Latere jaren van het Pol Pot-regiem, |g'n-rJ8, was er d.an
ook sprake van een begin van lichte inclustrie, gepaard gaande met een herinvoering van het ge1d..
Víetnam, dat met zijn invasie in 19T9 d.e ontwikkeling naar een eigen
Ka,mpucheaans staatskapitaiisme ond.erbrak, heeft een andere ontwikkeling

i3 doorgemaakt. Hoewel het Iand. eveneens een agrarisch karakter heeft, is d.e
ind.ustrialisatie er in d.e koloniale tijd. verder voortgeschred.en dan in d.e
rest van Tnd.o-China. Voortkomend uit een meer stedelijke samenleving en
uit een rijker geschakeerd.e ¡rid.denklasse, vas met na¡ne in het zuid.en het
burgerlíjk nationalisme er nind.er extreem bolsjewistisch getint d.an in
Ka:npuchea. Vietna,m legde na 1975 het aksent net narne op d.e ind.ustrialisatie (vooral zware ind.ustrie), zonder echter de in het zuid"en nog florerende privé-sektor van het begin af aan in de staatskapital-istische ekonomie
op te Lossen. ldet als de Russische IIEP was de ekonomische politiek van I{anoi gericht op een zo hoog mogelijke arbeidsproduktiviteit, doch de d.aarvoor benorl"igde kol-lektivisatie rran de landbouw op staatskapitalÍstische
basis werd. te laat (rond 19780 na cle geleideJ.ijke uitsehakeling van de gernatigde en pro-Chinese partijfraktíes) aangepaktrwaardoor d.e sleehte agrarische situatie tte hele ekonomie dreigd.e te ruineren.
Vietnamrs expansie naar Laos en Kampuchea moet d.an ook voorat uit d.e
Vietna,mese ekonomische verhoudingen, m.n. de ra,npzalige situatie in de
landbouwo verklaard word.en (illustratief is d.at in beide "bezette gebied.ent' VietnpÍlese kol-onisten gevestigd. worden).
Ik ben hiermee bij het tweede punt beland, dat nii in het artikel in
D & G opviel. Qnd.er aan bIz. 5 bespreekt d.e schrijver het nationalisme van
d.e plaatselijke leid.ers. Hii voegt d.aar nog het irred.entisme aa,n toe,
het streven naar inlijving van andere gebieden. Als hii zegt,, d.at dit uit
het burgerlijk karakter van de Indoehinese opstanden voortkomt, kan ik dit
globaal gezien r"¡el bea¡nen. Met deze konstatering is echter maar een getteelte van d.e zaak verklaard, na,melijk de aard van d.e regiems aldaar. Daar
het artikel op d.at punt d.e indrul." wekt over d.e Indochinese land.en in het
algemeen te spreken, verklaart de verwijzing naar het burgerliik karakter
geénszins wu,ato* het imedentisme bij PoI Pot c.s. tot 1979' toen hij werd'
(ttoe) niet aanwezig was, en bij Vietna,n juist wel.
verjaagd,
Nãtuurlijk is dat irredentisme een uitvloeisel van een burgerlijke
opstand. in ind.irekte zin, maar het zijn d.e ekonomisehe en historische omslandighed.en waarin zorn omwenteling zich vol-trekt, die een burgerlijke
staat wel of niet op zeker moment dwingen tot annexatie van andere gebiedsselen. Missehien za1 ¿e schrijver d.it wel kunnen beamen. Ik wijs ev eehter
opr omdat het in rnijn ,:gen in de tekst taroelijk onduidelijk uitgedrukt
worclt

vat de schrijver beoogt m.b.t. het nationalis¡ne en racisme. Het racisme van de Rod.e Khmers gaat niet zozeer terug op
bet feit, d.at het om een burgerlijke opstand gaato maar op hun achtergrond
in een feo¿aal boerenLandrop ekonomisch gebied lange tii<L gettomineerd door
de Frans-Vietna¡nese eliter €r later door de Vietna,lnese expansieclreiging.
Evenzeer werd.en de Chinezen niet in d.e eerste plaats Vietna¡r uitgezet om
hun Chinees-zijn, maar vanwege het feit d.at zii vooral in de mid.d.enstandssektor werkzaa¡i Ìraren. Deze werd na 1975 een tijd.lang cloor het regiem getolereerd., maar toen zij een obstakel voor de voortgang van de staatskapitalistische ontwikkeling ging vormen, moest zij geliþrid.eerd. word"en. Deze
ekonomische situatie i; het die raeistische bijverschijnselen met zich
meebrengt.
Het is jamer d.at d.e schrijver zelf geen verklaring geeft voor de genocide in Kaãpuchea. Hij zegt ¿ät de Vietña,nese overheid" er een on-materialistische en a+ listorische verklaring voor geeft¡ er verwijst clan naar
een d.ossier van Hanoi, waarin spratã is vaã ideologische en persoonlijke
HetzeLfd.e ge]d.t ook voor
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Pol Pot en Peking. Het punt van d.e genociðe valt weliswaar
buiten het bestek van het doel van d.e schrijver (het tonen van d.e relatie
tussen een burgerJ-ijke opstand. en nationalisme en racisme), maar d.aar hij
het zelf aansnijd.t, wil ilc er hier ook wel op ingaan.
Natuurlijk geeft d.e Vietnarnese regering een verkeerd.e verklaring. '¿íi
hangt liever d.e genocide op aan persoonlijke omstand-igherlen (de "l¡rede Pol
Pottt) om haar niet te hoeven plaatsen in de noodzakelijtce loop van de Kamband.en tussen

burgerlijke revolutie (vgI. d.e Stalin-terreur), l¡aarvan Hanoi
nu zelf de vruchten hoopt te plukken, in de vorm van vooral c1e rijstvel-

pucheaanse
den.

De genocid.e in Kampuchea
lektivisatie in Rusland. in de

ís in

l"¡ezen

niets

a¡:ders dan d.e landbouwkol-

jaren d.ertig: een geforceerde rationalisatie
van d.e landbouv, waarbij alleen d.egenen overblijven die bruikbaar zi.jn of
zích (willen) passen in de staatskapitalistisehe opbouw.
Konklud.erend. kunnen vre zeggen, d.at het zowel in Vietnan als in Kampuchea om een burgerlijke omwenteling ging, waarbij het karalrter en d.e ideologie (o.". het nationalisme en racisme) van d.e bewegingen d.ie aan het

hoofd" ervan stond.en, verklaard. moeten worden uit d.e verschil-lend"e ekononische situatie in de betrokken landen; wellicht heeft de barbaarsheid. van
hun revol-utie bij d.e schrijver de indruk gewekt, dat d.e Rod.e Khmers zich
tegen een burgerLijke ontwikkeling keerden. Mijn mening d.aarentegen is d.at
hun optred.en het nood.zakelijk resultaat was van hun origine a1s boeren-na*
tionalisten in een bijna geheel feodale semenleving' en van de loop van
het gedwongen proces naar staatskapitalisrne, dat de 'begenstellingen binnen
die sa^¡renlevíng hen oplegd.en.
Veel zou hier nog gezegd. moeten worden; ik hoop d.at het bovenstaande
a1s reaktie op het artikel in D & G voorlopig voldoende is. Overigens a1-Ie
waarderingzoãr de opinie van de schrijver, die nu eens niet van "ontaarde

arbeidersgtatenil e.d.. in Indo-China uitgaat.

B. v. lI.
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nooit v&n zrn leven 6pgekonen zíin. Een intellekuniversiteitsprofessor en bovendien een zídn mav'ægniversiteitsprofessor
vé1. In Amerika woont hij (waar anders
isú noemend.e
soms) en Berteil Ollmann heet hij, d.e uitvind.er van het gezeLschapsspel
t'klassenstrijdt' dat d.oor 2 tot, L personen kan word.en gespeeld., d.ie respektievelijk loonarbeid.ers en Xapitalisten rboeren en mid.d.enstand.ers rarnbachtsraed.en en {,de vooral niet te vergeten) studenten voorstellen. De spelers
sluiten bondgenootschappen (of zeggen d.eze op) u roepen d.e "algemene stakingtf uit of organiseren (66tr d.át nog) verkiezingen, alIemaal om zoveel
*oeãfijk punten te verzanelen. In de V,S. zijn er aI 30.000 stuks van dit
spel verkocht. Sind.sd.ien (ja zo gaat d.at meneer de marríst) ziet 011-mann
in zijn med.emensenrzo vernemen we, alIeen nog ma&r kopers of mogelijke kopers, nraakt hij zicin zorgen over wat de fiscus wel van zrn verdiensten zou
itnrrår inpikke; en praat hij, zegt hii zelf, op partijtjes (!).aIleen nog
maar over zaken. lfat een id.ee zeg om d.e ernst van d.e klassenstríjd. tot een
spel te maken. Een ttopvoedend spel" zegt 011mann. Zijn klanten? Brave burgers, d.ie ongetwijfeld- ach en wee zullen roepen iedere keer dat het spelletje ernst wordt.
Een arbeid.er zou er
tueel en d.an nog wel een
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