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Hoe is het in een land al-s Rusland, waar d.e prod.uktie op basis van d.e
loonarbeicl geschied.t en waar derhalve kapitalistische produktieverhoudingen bestaan, gesteld. met de uit d.ie verhoudingen voortspruitende kl-assentegenstellingen en met ile daaraan verbond.en klassenstrijd.? Wie een duid.elijk antwoord op die vraag wil hebben, luistere naar hetgeen de Russisehe
dissid.ent Vladinir Borissov verteld. heeft aan een med.er.rerker van het Franse tijd.sehrift'rLrAlternative" 1 ) "
"De ind.rr:k d.at d.e Russische arbeidersklasse in het algemeen passief
zou zijn is volstrekt onjuist. Ileem bijvoordeelct wat er gebeurde bij de
nijnen van lrlorkoeta. Er werd d.aar een reorganisatie voorbereitt die er op
neerkwan, d.at cle urijnverkers per maand. twee à drie ctagen extra zouden moeten werken voor hetzelfde loon aIs dusver. Eén mijn aanvaard.de het plan
zonder þrotest. Bij een t'¡reede mijn gingen d.e arbeiders in staking en toen
werd het reorganisatieplan ingetrokken. Bij een derde nijn gingen de kompels niet in staking maar stuurcien zij afgevaardigclen naar de bed.rijfsleiding. Die afgevaard.igd.en uitten het d.reige¡oent, clat de mijnwerkers massaaluit d.e officiële vakbond.en zoud.en treden en zich bij de rvrije vakbondl
zoud.en aansluiten 2). Daarop werd het plan eveneens terstond. ingetrokken"
Stakingen d.oen zich in Rusland" herhaaldelijk voor. N1aar de meeste keren
heefb cte fvrije vakbond.r er niets mee te maken. Die is nog veel te zwalt om
stakingen te organiseren. In feite ontstaan d.e stakingen als gevolg van d.e
maatregelen clie de bedrijfsleidingen afhonciigen en die voor de arbeiders
onaanvaardbaar zijn. Het gaat d.aarbij om spontane bewegingen."

1) "L'Alternativel' ("Het alternatief") is een tijd.schrift d.at
Itd.emokratische

d.e

reehten en rrrijhed.en in Oost-Europatt verdedigt.
Het interview met Vlad.inir Borissov verscheen in het nulnmer
van november-deeember 1980
2) Hoewel, zoals bekend, d.e opriehters van een Russische ttvrije
vakbond.'r voor het merend.eel zijn gearresteerd, schijnt d.e organisatie toeh niet geheel te zijn opgerolcl.

/

-2A1s voorbeeld van d.ergelijke bewegingen noende Borissov;
"."o" een staking die in het voorjaar van 1980 uitbrak in d.e stad. Nikel, d.ie tot gevolg had. dat een hoogoven werd. gedoofd., alsmede een staking
van d.e nijnr"rerkers van l.Iorkoeta in 19TB naar aanleiding van het feit, d.at
d.e aanvullend.e levensmid.d.elenrantsoenene waarop d.e mijnverkers reeht hebben, werden afgeschaft. In juni 1)\) staakten d"e mijnraerkers van Novokoeznetsk om d.ezel,fd.e red.en. Er r¡erd. daar een stakingskonunitee gevormd., d"at
weigerd.e met d.e plaatselijke autoriteiten te onderhand.elen. Er moesten al-s
gevolg d.aarvan funktíonarissen uit l.,loskou komen, d.ie beloofd.en d-at d.e extra rantsoenen r¡eer zoud.en ¡¡orden verstrekt. Pas toen die belofte werd. ingeJ-ost is d.e stahing opgeheven."
Dergelijke akties van de arbeiders vind.en plaats ondanks het feit,
d.at stakingen in Rusland" verboden zijn en dat voJ.gens de artikelen 190 t/m
193 van het Russische wetboek van strafreeht niet al-leen d.e organisatoren
van een staking, maar ook zij die er aan deelnemen met drie jaar tuchthuis
kunnen word.en bestraft. Zij vinden plaats, omdat de l-evensomstand.ighed.en
van d.e arbeiders hen eenvoudig tot een d.ergeJ-ijk optred.en dwingen. irlat d"at
betreft is er geen enkei verschil tussen dat wat d"e arbeid.ers ginds en r,¡at
d"e arbeid.ers hier beveegt. De meded.elingen van Boríssov maken d.at vol-komen

duidetijk:

ttDe Russische wetgeving kent rechten, d.ie nooit r¿orden toegepast maar
d.e d.oor d.e demokratische oppositie ond,ernomen aktie voor hun toepassing
ontmoet bij de arbeid.ers weinig belangstelling. De arbej-ders zijn zich van

hun rechten nauwelijks bewust, zij kennen d.ie rechten ook niet, zijn niet
vertrouwd net juridisehe kwesties en d.e formel-e juridische logika is hun
totaal- vreemd." De logika van de arbeiders is d.e logika van het d.agelijks
leven en d.ie staat veel dichter bij cle werkeliikheid .¡r
Uit deze woorden blijkt ook, d.at het optred"en van d.e arbeid.ers niet
in het verlengd.e ligt van het optreclen der politieke dissidenten, maar in
een geheel ander vlak.
ttlk kentt - heeft Borissov aan ttl,tAlternativetr verklaard. - tthéé1 wat
stakingen van arbeid"ers, maar ik heb nog nooit horen spreken van ool< maar
één enkefe staking in een intel-lektueel- milieu zoals een school, een ziekenhuis of een wetenschappel-ijk instituut. Bii d.e arbeid.ers daarentegen
zijn stakingen aan de orde van d.e d.ag, spontane stakingen met verschillende strijdm"ihod."t.... Zii hebben weinig gemeen met de dissid'enten...."
Aan d.e opnrerkingen van Borissov hebrlh r+ij niets toe te voegen"
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is ons de vraag gesteld. of l¡ij ook beschikten over informatie omtrent klassekonflikten in Rusl-and. Tn een land waar de produktie gesehied.t op basis van de loonarbeid en rn¡aar derhal-ve klassentegenstelmaatschappefingãn bestaan, daar moet <¡ok arbeidersverzet tot de normale
e20 sprake
jaren
o.e
in
inderdsadd-aarvan
fijäe versenijnselen behoren. Dat
r
o¡u.á i" geen geheim, maar sed.ert het begin van d.e jaren 30 heeft men over
stakingãn e.ã. weinig meer vernomen. Wil d"at zeggen d-at het verzet verMeer d.an eens

-3flauwd. is? Wij hebe':n in het hieraan voorafgaand.e artikel- al - aan de hand
van een verklaring van d.e Russische d.issid.ent Vl-ad.i¡air Borissov - vastgesteld." d.at er van een verflauwing van de klassenstrijd" in Rusland. bepaald.
niet kan worden gesproken. Eerder is het tegendeel ruaar en kan een verscherping van de klassenstrijd word.en gekonstateerd, Ten behoeve van belangstellenden publiceren wij hieronder een overzícht van klassegevechten
in Rusland. sedert 19\8, een overãicht dat uit verseheidene bronnen - o.a.
naar het westen gesmokkelde verslagen - is sa,:nengesteld.. De lezer dient er
rekening mee te houd.en d.at het geen aanspraak maakt op volledigheid..
1

Ivluiterij van gevangen sold"aten in het strafkamp l'Iorkoeta;
ze weten zich r,;apens te verschaffen, maken zich van het
kanp meester en pogen d.e gevangenen in and.ere kampen te

th8:
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z

1952:

1 augustus 1953:
16

mei

19il+z

Begin 1959:
1g6o:

April

1961

z

bevrijden.
Staking van d.e dr,rangarbeid.ers in het strafkamp Ekibastoes
in de buurt van Kazakstan.
Gevangenenopstand.en in de ka,rnpen }Torilsk (Noord.-Siberië),
Pestschanij, itrochruschewoo Oserlag en Gorlag in Zuid-Siberië, alsmed.e in Kazakstan in de noord.elijke Oeral-.
Opstand. van d.e nijnwerkers in het strafka,mp i'lorkoeta; 6h
doden.
De ber^¡akers van

het strafkamp Kingir bij Dscheskasgan in
Kazakstarr schieten 31 vluchtelingen dood.Daarop volgt een
staking van d.e 11,000 gevangenen, d.ie zieh met dolken en
bijlen wapenen. De opstand wordt onderd.rukt net behulp
van tanks. Er zijn J00 doden, waarond.er ca. t00 vrouven.
Staking in de Thäl-mann-fabrieken in hloronesch.
Jonge arbeiders (leden van d.e Komsomol), werkzaam bij d.e
bour^¡ van een grote kopersmelterij in Tenirtau nabij l(aragand.a in Kazalcstan protesteren tegen de sl-eehte leef- en
voedselomstand.igheden, alsmede tegen rt feit d.at Bulgaarse vrijwilligers word.en voorgetrokken en het veel beter
hebben" Ze vernielen de installaties en bezetten d.e nabijgelegen stad.. Ze bestormen ook de plaatselijke kazerne.
De sol-d.aten bied.en geen verze'b en geven hun wapens af . De
opstand. wordt neergeslagen inet speciale KGB-troepen.
De havenarbeid.ers van Od.essa weigeren boter te lad.en in
voor Cuba bestemde schepen, omd.at er in cle stad. zelf geen
boter is te krijgen"

Zomer 1961:

Juní
1

1)622

juni

t962t

De inwoners

van

d.e Zuid.-Siberische stad. I{emerowo d.emon-

streren';egen d.e hoge levensnidd.elenprijzen"
Algemene staking in Ce oliestad. Krasnodar in de noord.elijke Kaukasus; een jeugdige arbeider
d.oor d.e nilitie
"¡ordt
d.oodgeschoten.
Fel oplaaiend arbeiclersverzet in d.e stad. Novotsjerkask in
het gebied. van Rostov. liet betreft hier het hevigste sociale konflikt uit d.e jaren '60" Er bestaat daaromtrent
een in het westen bekend geword.en ooggetuigeverslagr gêschreven door een zelçere Jevgenij Jelin, d.ie op het tijdstip van de opstand. een hogere beroepsopleiding volgde en
stage liep bij d.e machinefabriek r.¡aar d.e beweging begon.
I{ij lassen hier passages van zijn verslag in"

\
"fn d.e zomer van 196Z liep ik stage op d.e Boed.jonij-fabriek
in Novotsjerkask, waar elektrische lokomotieven r,¡ord.en gebouwd..
Er r,rerken d.aar ca,2A.000 arbeiders en er lopen tal van studenten stage. Het begon a1lemaa1 op 1 juni, tijdens d-e midd.agpauze.
Er w'erd. toen n.1. via de intercom meegedeeld dat in d.e staalgieterij het stukloontarief voor afzonderlijke onderd.elen zou 1¡¡ord.en verlaagd.. Vrijwel op hetzeifd.e moment kl¡amen over d.e rad.io
d.e nieuwsberichten uit l4oskou. Da,arbij vernan men dat de prijzen

van vele levensmid.d.elen zoud.en worden verhoogd,. I{et nieuws verspreidd.e zich over de fabriek en wekte verontlraard.iging. rHoe nu?
Hier verlaagt men rt stukloontarief en gind-s verhoogt men de levensmid.d.elenprijzen? En de arbeid.ers vord-en al onderbetaald..'
Ged.urend.e die ¡rid.dagpauze stond.en d.e arbeid.ers in groepen bij
el-kaar en ze spraken steed.s luider over de nieuwsberichten en ze

toond.en d,aarbij steed.s mind.er vrees. ir{en hoord.e uitspraken als:
?De l-onen zijn laag, de prijzen stijgen. l,,Iaarmee moeten'r¡re onze
kind.eren voeden? Hier wordt onrecht gepleegd.. i'lat d.enkt cle over-

heid eigenlijk?'

0p een gegeven ogenblik verz¡meld.en zich bij d.e staalgieterij
tarrrelijk veel- mensen. Daar r¿erd. besloten een d.elegatie naar de
direktie te sturen teneind.e opheld.ering over de situatie te ver-

krijgen. Aan d.e d.elegatie r,¡erd d.e instruktie meegegeven, d.at er
over prijzen en stukloontarieven een d.uidelijke beslissing diende te komen. Als het nieuwsbericht juist zou zíjn, diend,e het
stukloontarief niet te worden verÌaagd" De d.elegatie ging naar
d.e fabrieksleiding, maar de chefs l¡aren afvezig.
De arbeiders van onze afdeling gingen in groepen naar d.e binnenplaats en arbeíd.ers van and.ere afdelingen sloten zich erbij
aan. De mensenmassa werd. steed.s groter
Om 13 uur stond.en er
d.uizenden mensen op d.e binnenplaats, bijna de hel-e eerste en
tweed.e ploeg
0m 15.30 uur kwamen d.e arbeid.ers van de late

p1oeg. loen zich voor de fabriekspoort ongeveer tiend.uizend. mensen had.clen verzameld., arriveerd.en vrachtautols met politie. Ze
verlieten d.e voertuigen en botsten op de samengepakte menigte...
Daarop stortte d.e hele menigte zich op d.e politie. Daarop keerd.en de agenten om en liepen ze ín draf naar de autoes" De chauffeurs had.d"en inmid"d.els d.e t{agens al gestart en verscheid.ene poLitienensen moesten er op springen terwijl de massa hen achtervolgd.e.

Bij het vallen van d.e d.uisternis rukten tanks op. Ze reden d.e
binnenplaats op. Jonge arbeiders en zeffs scholieren sprongen
toen op de tanks en verstopten de kijkgaten met gras of dekens.
Eén van d.e tanks Ìraarvan het kijkgat verstopt werd gleed. in een
greppel. Desond.anks kon niet worclen voorkomen dat d.e tanks het
hele fabrieksterrein bezetten.
0p de ochtend" van d.e 2e juni marcheerden grote mensenmassats
d.oor de stad naar het sted.eJ.ijk partijkoromitee. IÍítitairen weken
opzij en probeerd.en niet om d.e mensen tegen te houd.en, d.ie de militairen geheel insloten. Ik pakte de fiets en ging er heen. fn
het centrum van de stad.l,¡aren alle straten, plantsoenen en pleinen propvol mensen. Sommigen droegen spand.oeken en plakkaten,
waarop ekonomische eisen stond.en. Zuiver politieke eisen heb ik

r

niet gezien.

Toen ik wist d.oor te dringen tot het gebouw van d.e
plaatselijt<e sowjet hield. d.e eerste sekretaris van het sted.elijk
partijkonnitee vanaf het balkon net precies een toespraalc" Hij
ber,¡eerd.e d.at d.e partij voor alt-es zou zorgen, d.at d.e prijsverhogingen nood.zakelijk waren en doorgevoerd. werd.en in het belang
van d.e werkend.e bevolking" Daarbij werd. hij voortd.urend- d.oor de

d.emonstranten ond.erbroken. Ze eisten d.at hij rnet zijn geleuter
op zou houden en op zou dond.eren. Men schreeuwd.e: t'tnle hebben genoeg van beloften. Ile wil-Ien niet meer bedrogen word.en.r De spanning steeg. In alle vroegte waren d.e bloemen in de plantsoenen
besproeid.. De aard.e was nog vochtig. Kluiten vochtige aard.e werd"en naar de partijsekretaris gegooid totd.at hij het balkon verliet. Daarop vielen er schoten. De nenigte vertsarcle en daarop
vielen er weer schoten. Een kommando hoorde ik niet.
Eerst wii-e.e niemand. geloven dat d"e eigen troepen op d.e menigte van arbeid.ers zoud.en sehieten, een menigte waarond.er zieh ook
vele vrouwen, kind.eren en grijsaard.s bevond.en. It{aar toen barstte
een nieu¡^¡ salvo van d.e machinepistolen 1os. Zij díe vooraan stonden drongen naar achteren en riepen: rDrr wordt geschoten. r En
reed"s r,rerd. het vuur in het wilde weg geopend. De mensen rend.en
alle kanten op en zochten d.ekking. Toen de schietpartij even later voorbij was zag ik d.at het plein bed.ekt was met doden en ger^rond.en. Ze werden met brandlreerautors, a^mbulances en politiewagens afgevoerd.. Onnid"d.ellijk d.aarna spoelden brandweerlied.en het
b1oed. van d.e straat en r.¡ertl er zand. gestrooid op de plaatsen
waar d.e lijken had.den gelegen. Kennelijh was alLes voor dat karwei tevoren aI gereed gehouden. Naar schatting bedroeg het aantal d.od.en 200 à 250. Ook in andere delen van d.e stad waren er
schietparyijen. Volgens ooggetuigen weigerden sol-ciaten van het
plaatselijk garnizoen om het bevei- tot vuren op te volgen. Ze
werden d.aarvoor naderhand. veroord.eeld, sommigen tot d.e kogel ,anderen tot langdurige vrijheidsstraffen. Geschoten wercl door KGBtroepen en d.oor eenheden die per vliegtuig naar Novotsjerkask wa-

ren gebracht.

-o1962:

t963:

Oktober 196\:
Begin 19652

Mei

19662

1967:
Mid"den 1967:
November 1967:

Opstand in Chorol
levensmiddelen.

nabij

l,trlad.iwostok vanwege schaarste aan

Stakingen in Rjasan, Omsk, in d.e 0era1 en in Leningrad..
Staking in Kriwoj Roe (in de Oekraine).
Staking in een chemisch bedrijf in Leningrad en in de kogellagerfabriek GPS 1 in Moskou l¡egens een aangekond.igde
vermind.ering van het prestatieloon, waarvan vervolgens
wordt afgezien.
Staking van 300 taxichauffeurs in Leningrad, die zich ver-

zetten tegen d.e slechter word.end.e arbeid.svoorwaard.en en
die een belangrijk kruispunt in d.e stad. blokkeren.
Stakingen in het Donetzbekken.
Staking in d.e kogellagerfabriek GPS 2 in l'Íoskou vanrÍege
een korting van lonen. De korting wordt ingetrokken.
Staking in een traktorfabriek in Charkow"

6

1968:

lvlei 1969:

Winter 1969:

Oktober

19712

lBl19 nei

juni

19722

19722

Februari 19732
1 mei 19732
Maart 19T\z

Mei/juni

197\:

8 november

19752

Stakingen in verscheidene fabrieken in Swerdl-ovsk wegens
loonkortingen tot l+O/' ín verband met d.e invoering van de
l-d.aagse werkveek. De lonen worden weer verhoogd"
Demonstratie van de arbeiders van d.e hydro-elektrische
eentral-e in Kiev. Eveneens d.emonstraties in Tasjkent, afwaar het tot straatgevechten komt.
De buschauffeurs van twee d.epots in I(ischinjow in d-e republiek ì'foldavië staken twee dagen achtereen. Tengevolge
van sneeuïrval had.d.en hun voertuigen meer benzine gebruikt
en d.e meerkosten aan benzine werd.en van hun loon afgetrokken met het gevolg, d.at d.e helft van de chauffeurs geen
l-oon ontving, and.ere zelfs nog moesten bijbetalen. De staking had. sucees, maar een jaar later was geen van d.e stakers meer in hetzelfd.e d.epot werkzaam.
$taking van d.e nijnwerkers in het Donetzbekken tegen d.e
vleesschaarste en voor betere arbeidsverhoudingen.
Opstand. in Kaunas (in Litauen) na de begrafenis van d.e Litauwse arbeid.er l{alanta, die zich vijf d.agen tevoren zel-f
in brand stak onder het roepen van rleve het wrije Litauent. Ged.urende hB uur l¡oeden er barrikadengevechten. E6n
politieman r¿ordt ged.ood.. Parachutisten bezetten de stad"
Massad.emonstraties in Dnjepropetrowsk" Er word"en winkels
verniel-d.. Minstens tien mensen en tr¡¡ee leden van d.e mili-

tie

i¿orden gedood..

Staking in een grootbedrijf in llit-Rusl-and.
Opstanð

in Tiflis ín

Georgië"

Onlusten in Tallin (nsttana) "
Massale hongerstaking in het werkkanp I^IS 389/35 in Perm.
Gewapend.e muiterij op de torpedojager "Storoschewojtt in
d.e Oostzee. Een poging om met het schip naar Zweden uit
te vijken word.t d.oor helikopters en onderzeeboten verhinderd..

Stakingsgolf in verscheid.ene steden van Litauen beginnend.
in d.e ttlnkarastt-fabriek in Kaunas en gericht tegen de l-age loneno d.e rantsoenering van levensmidd.elen en de rationalisering.
Boykot door d.e havenarbeid.ers van Leningrad., Riga, Tallin,
ß16ln
I(lajpeda, Vyborg en Ventspils, gericht tegen de import
van luxe goed.eren en d.ure levensmiddelen, bestemd voor d-e
luxe-hotels en voor de speciale winkels 'hraar al-Ieen maar
partijbureaukraten kunnen kopen.
1977:
In trn¡ee grootbed.rijven in Toela weigeren d.e arbeid.ers verscheidene weken achtereen hun loon in ontvangst te nemen
met het argi"ment d.at men geen loon nod.ig heeft als men er
toch niets voor kan kopen.
ttTnkaras" in Kaunas. De ar1l+ d.ecember 1l\: Staking in d"e rubber-fabriek
beid.ers roreten een loonsverlaging te verhind.eren.

Januari

19772

z

September 19TB:

Begin

okt.

nei

1980:

6

19TBz

Opstand. in Dusehanbe in Tad.schikistan. Dertiend.uizenð demonstranten rrord.en met geweld. uiteengejaagd "
Stakingsbeweging in een niet-Georgisch d.eel van Georgië
tegen d.e achterstellíng van de niet-Georgiërs"
Staking van d.e buschauffeurs in Togliattigrad. Het open-

B/9 rrlei

baar vervoer komt voIled.ig tot stilstand. De 1?0.000 arbeid.ers van de Lada-fabrieken kunnen niet naar hun werk.
De 200.000 arbeiders van d.e autofabrieken in Gorki gaan
in staking omd.at d.e mel-k- en vleesvoorziening te wensen
over laat. nr i,rord.en tweed.uizend met de hand" geschreven

1980:

1 oktober 1980:

bulletins

verspreid".
De duizend. arbeid.ers

van een fabriek voor d.e vervaard,iging en de reparatie van landbouwmachines in Tartu in
Estland. gaan in staking gm d"e uitbetaling van prod.uktiepremies af te dwingen
te protesteren tegen een ver"nto* in het plan. De d"irektie gaf
hoging van de prod.uktiequota
onmid.d"ellijk aan d.e eisen toe,

-otrolij maken leaers d.ie d.e Duitse taal maehtig zijn erop attent d.at vele
gegevens omtrent klassenstrijd. in Rusland kunnen word.en aangetroffen in
het bij uitgeverij Rowohlt verschenen boek van Arnold. Sehwendtke, "Arbeiteropposj.tion in der Sowjetunion", Niet r,reinig hierboven vermeld.e feiten

zijn

d.aaraan eveneens ontleend."

DE

POOLS

E

ARBEÏDERS

EN HET

KOR

Hoe staan cle Poolse arbeid.ers tegenover het KOR? Op deze, hem tijd.ens
interviev gestelde vraag heeft Jan Litynski, 6ón van de oprichters van
het KOA en 6én van d.e oprichters van het KOR*bLad" Robotník, het, volgend.e

een

geantwoord.:

"Het K.O"R. word.t ongetwijfeld. als een bondgenoot beschou,rd, maar dat
niet wegu dat d.e arbeiders er een beetje huiverig voor zíjn" De arbeiders weten niet veel van ?t KOR af . Ze weten d.at het KOR in 1976 d.e arbeid.ers heeft verd.ed.igd., maaJr of rt KOR nu wel of geen polítieke organisaneemt

tie is,
d"at is
t'De

hun

niet duidelijk....'1

beweging onder d.e Poolse arbeid.ers heeft volstrekt geen politiek
karakter. Elke poging van buitenaf om een politieke organisatie in het leven te roepen zou l-ieht op verzet van d.e stakingskornmitees stuiten...tt
Een d.ergelijke uitspraak laat veinig heel van d.e - vaak gehoord.e - opvatting, dat d.e beweging van d.e Poo1se arbeid.ers door het KOR gestimuleerd
zou zijn en dat de sociale strijd. in Polen een politieke aehtergrond. zou
hebben.

Natuurlijk schuilt er waarheid in d.e opmerking van Lan litynski, d.at
het 'rmoeifijt te zeggen val-t waar d.e ekonomische aktie ophoud^t en d.e politieke strijd. begint". I{aar d.eze waarheid. is geen and.ere dan ileze, d.at zodra de macht van de arbeid.ers maar groot genoeg is, de politieke macht van
d.e heersend.en moet wijken. fn Polen behoeft men van deze waarheid. níemand
meer te overtuigen.
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VAKBEi^IEGTNG
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ooST-EURoPA''

ne (¿it<tre) broehure met bovenstaan'd.e titel- bevat een aantal- d.okr:menten, voorafgegaan d.oor een d.oor Marcel van d.er Lind.en geschreven tekst.
Marcel v.d. Lind.en - medeoprichter van de lled.erlandse sektie van de l+e Tnternationale - is trotskist en d.at heeft duid.elijk zijn konsekwenties voor
de wijze waarop hij zijn ond.err¿rerp behandelt en beki.jkt"
In d.e eerste plaats heeft v"d..L", evenals Trotski z'elf , nogal wat
moeite met het maatschappelijk karakter van d.e Oost-Europese landen. Hij
spreekt weliswaar over hun lsoeiafistischee ekonomie, dat wil zeggen: hij
plaatst, zodra zij in het ged.ing zíjn, het woord. social-istisch tussen aanhalingstekens, rnaar hij heeft het niettemin (op bi-'z.7) over tr,¡ee soorten
arbeid"ers: die r^relke in Oost-Europa en die r,¡elke in rt westerse kapitalisme leven. l'{en kan daaruit afleid.en, d.at hij heel vat kritiek op d.e OostEuropese maatschappijverhoud,ingen heeft, maar ze toch níet a1s kapitalistisch beschouwb, Zo is het inderd.aad"" Hij noemt d.e Oost-Europese samenleving noch socialistisch, noeh Uapítalistisch, maar hii definieert haar al-s
een ltbureaukratische pLanekonomt)e". Het is een term die al even nietszeggend is als de d"efinities d.ie ooit door Trotski zijn gegeven. Nietszeggend.,
omdat het wezenlijk karakter van
wordt versluierd..

d.e bewuste

maatsehappij

d"aarmee volkomen

Van d.ie versluiering bevat de tekst van Van d.er Lind.en opmerkelijke
staaltjes, die men al-s evenzovele staaltjes van zelfbedrog zou kunnen karakteriseren. Hij geeft na.:nelijk - afgezien van enkele blunders rraarover l¡Ie
aanstond.s nog zu1len spreken - in zijn eerste hoofd.stukje dat handelt over
ttleven en werken in Oost-Europatt een niet onverdienstelijke schets van d.e
situatie waarin d.e arbeid.ende klasse verkeert. Maar het is een schets die
aan d.e oppervlakte blijft en vaarin rnen tevergeefs zoekt naar ook maar enige vermeld.ing van het feit, dat d.e Oos-b-Europese arbeider Loonarbedder en
dus produeent van meem'taa.yde ís " Doord.at Van d.er Lind.en geen oog heeft
voor de meerwaardeproduktie daarginds, heeft hij er ook geen oog voor" dat
de levensgrote maatschappelijke verschillen die hij schildert, kLasseversehil-len zijn en d.at wat hij een "elite van hoge funktionarissentt noemt,
niets anders is dan een heersende klasse.
Van der Lind.en heeft het, a1s hij over Oost-Europa spreekt, niet over
ekonomische kategorieën als waarde en meerwaard.e, konstant- en variabel kapítaal; hij hanteert morele begrippen aIs goed en hwaad of liever gezegd:
hij sont oooydeel en nadeeL op. Als nadeel beschouut hij (in rroofdstukje 2)

"het gebrek aan op d.e behoeften van de bevolking afgestemd.e konsumptiegoederentt, wat een ui.terst poveïe omschrijving is vergeleken met alles wat
hij zelf in het voorafgaand"e hoofd.stuk over de levensomstand.ighed.en van de
Oost-Europese arbeid-ers heeft meegedeeld. I{og merkr,¡aard.iger echter dan die
afzwakking van zijn eigen voorafgaand betoog is dit, dat hii (op blz. 15)
schrijft: ttHet uooydeeL van Oost-Europa is, dat ft een planekonomie Ïreeftu
't, nadeel van Oost-Europa is.," dat de planekonomie niet goed. funktioneerttt.
Onze moralist Van der Linden verzuimt niet voor d.atgene wat hij een
nadeeL noemt een ilverklaring" te zoeken. Hij gaat d.aarbij niet uit van de
r,rarenproduktie, van d.e wijze waarop meerwaard.e in kapitaal verandert of
van de kapitaalsakkumulatie. Volgens hem moeten

ð"e nadeLen

van de Oost-Eu-

-9ropese ekonomie r,rord.en geweten aan het bestaan van d.e eLíte, die tîook '!,¡e1
bureaukratie genoemd.trword.t (¡fz. 16)" Hij eiteert d.aarbijo zond.er enig
kommentaar, uit d.e in t6\ geschreven "Open brief aan de partijtt van de bekend.e Poolse dissid.enten l(uron en Modzalewski, waarin gezegd. word.t d.at I'd.e
partij-elite... d.e staatsmaeht in haar hand.en heeft gekoncentreerd. en dáárdoor over a]le genationaliseerde produktienid.d.elen beschikt. " De afi,rezigheid. van kornnentaar bewijst, d.at Van der Linden tt eens is met d.eze zienswijze en niet beseftu dat de maatschappelijke verhoudingen niet uit de
macht van d.e ttelite" kunnen r¡orden verklaard., maar d.at d.e macht van d.eze
"elite" een gevolg is van d.e maatschappelijhe verhoud.ingen"
Nergens in zijn brochure blijkt,
d.at Van der Lind.en er ook maar enig
begrip voor heeft, d.at er in Oost-Europa sprake is van staatskapítaLí,sme
en d.at d.it staatskapitalisme het prod"ukt is van d.e Russische revolutie van
1917. Hoewel- d.e zaak in zijn brochure niet met zoveel woord-en uiteen word"t
gezet, behoeft men er niet aan te twijfelen of Van d.er Linden houd.t d.e omwenteling van 191 | voor een proLetarísehe revolutie, die op een later tijdstip zou zíjn ontaard. Uíi spreekt dienovereenkomstig dan ool< (op bIz. 50)
van een 'tonta.arde planekonomiett. Evenals in de geschriften van Trotski.
duikt in de brochure d.ie wij hier bespreken d.e gedachte op dat niemand. anders d.an Stalin voor d.e trontaarding" verantwoordelijk is, alsof maatschappelijke verand.eringen door personen kunnen worden teweeggebracht inplaats
van dat personen door de maatschappelijke ontwikkeLing op de voorgrond- word.en geschoven.

Als gevolg van d.eze typisch trotskistische zienswijze laat V,d. Linden zich er maar al- te genakkelijk toe verleiden bepaalde ("negatievett)
feiten op rekening van Stalin c.s. te schrijven" zond.er zich af te vragen
in hoeverre hij d.aarmee d.e r¡erkel-ijkheid. geweld aandoet. Van deze aard.
zijn d.e blunders in zijn eerste hoofd.stukje, waarvan r¿e hierboven a1 mel-ding maakten. Van der Linden bijvoorbeeld schrijft, dat het stukLoon in
Rusland. d.oor Stalin werd. ingevoerd tijd.ens het eerste 5-jarenplan (blz. B)"
In feite gebeurd.e d.at a1 in d.e jaren t20, nad.at reed.s in 1918, terstond. na
de vred.e van Brest-Litowsko voor d.e invoering was gepleit en het vakber^¡egingskongres van april van d.at jaar het stukloon in beginsel had. aanvaard..
Tot d.e pleitbezorgers van het stukloon en van het Taylorstelsel "aangepast
aan de Russisehe verhoudingen" behoorde Lenin, die nog in 191h het Taylorstelsel al-s "kapital-istische onderdrukking?' had. veroordeeld, maar d.ie er
- getuige zijn besehour^ring over "De aktuele taak van de Sovjetmacht" - opeens een v66rstand.er van was nad.at zijn partij ae macht had veroverd.
Een and.ere historische onnauwkeu"igÏreiA van Van der Lind.en is zijn
bewering, d.at er op het eJ.fd.e Russische partijkongres in 1922 sleehts 6én
'hras, n.1. Miljoetin, d.ie voorstelde on géén stakingen in staatsonderneningen toe te staan. Van d.er Lindens med.ecleling is - min of meer - in overeenHoewel
stenming met d.e formele situatie, maar staat vér van cle realiteit.
stakingen in staatsond.ernemingen niet nad.rukkelijk bij de wet werd.en verbod.en, was tt zio, dat de vakbond.en vernaand. werd.en, slechts bij hoge uitzond.ering hun toevlucht tot het stakings'r^rapen te nemen. Al-s Van d.er Lind.en
vervolgens over het grote aantal stakingen in d-e jaren e20 spreekt, dan
verzuimt hij er bij te vermeld.eno dat ze na 1926 voor het merendeel niet
door d.e vakbond.en werd.en uitgeroepen, d.w.z" t'wildtt waren. Volgens hem waren d.e vakbond.en I'in de jaren twintig... nog strijd.organisaties van d.e arbeid.ersklassett, maar kond.en ze rfvanaf 1pJO ongeveer niet meer als arbeid.ersorganisaties word.en beschouwd", zijn de (Russische) vakbonden ttsinds

10jaren t30 helemaal geen vakbond.en meer" (ttz. 20 en 21).
Uit het voorafgaande blijkt, d.at Van d.er Linden aan d.e Russische vakbond.en v"o6r 1930 een andere betekenis toekent dan d.aarna. Als hij, om hun
karakter in d.e jaren r30 aan te d.uidene een uitspraak van Trotski citeert,
.n¡aarin deze d.e vakbeweging in Rustand. een apparaat noemt " . .ttdat de werkend"e massaes overheersttî, dan vergeet hij d.at uitgerekend Trotski r+el de allerl-aatste is die een dergelijke kritiek mag uiten, aangezien juist hij d.e
man r¡as die d.e Russische arbeiders op nilitaire wijze i,¡ild.e organiseren in
d.e

arbeid.sbataljons van een arbeid.sleger 1 )"

Uit het bovenstaand.e blijki: ook¡ dat Van der Linden in principe de
als strijd"organisaties van de arbei<i"ers besehour,rt. Het is een
ziensr^rijze die overal in zijn beschouving terugkeert en het is deze ziensrrijze d.ie verklaart waaron hij zond.er enige bedenking of reserve "d.e vrije vakbeweging in Oost-Europa" als strijdorganisatie van d-e arbeiders vervakbond"en

welkomt.
Van d.er Lind.en

ziet niet, d.at de "vrije" vakbeweging "Solid.ariteit",
zoals zij in Polen, ind.erdaad ond.er d.ruk van de Poolse arbeiders en als resuLtaat van een belangrijhe klasseworsteling, is ontstaan, zich bii haar
optreden d.uid.elijk van d.e Poo1se arbeid.ers onderscheid.t en distancieert.
De omstand.igheid. d.at zijn beschouwing op 12 oktober 1980 werd afgesloten

kan d.aarvoor naì.r'r¡relijks als excuus geld.en.
Van der Lind.en ziet kennelijk al evenmin, d.at de zogenaamd "vrije"
vakbeweging in het r^resten aL evenü.in een strijd"organisatie van de arbeid.ers is als welk type vakbeweging ook. Hij heeft trouwens niet enkel omtrent de vakbeneging, maar ook omtrent andere organisatievormen van d.e traHij toont
d.itionele oude 'rarbeid.ersbeweging" de wond.erlijkste d.enkbeeld.en"
t'vrije?e
vakbond.en
vorming
van
zich na,melijk niet alleen voorstander van de
arbeiOost-Europese
dat
d.e
naar westers mod.el in Oost-Europa, hij meent
Dit
wederom
organiseren.
d.ers zich volgens een meerpartijenstelsel moeten
in navolging van d.e reed.s genoemd,e Poolse d.i-ssid.enten Kuron en l{odzelewski.
Volgens hen dient er een meerpartijenstelsel te komen... ". "vil het radensysteem d.e uitdrukking word"en van d.e georganiseerde volkswil'î. Dat ied.er
partijstelsel- de dood. van d.e arbeidersrad.en betekent, daar hebben Kuron,
Modzelewski, noch Van d.er Lind.en kaas van gegeten. Dat komt d.oord.at zi j d"e
omwentel-ing van d.e kapitalistische maatschappij niet als een socía.Le maat
a1s een poLítieke revolutie opvatten. Van der Lind.en zegt rt nog eens duidelijk aan het slot van zi-jn geschrift.
feitenmateriaal verDat er in het geschrift heel wat belangvekkend.
.waarop
feiten en ontwikkewerkt zit, valt niet te ontkennen. Door de wijze
J-ingen d.oor d.e schrijver van d.e konmentariërend.e tekst worden geinterpreteerd., hebben wij er ernstige bedenkingen tegen. I^Iii hopen, d.at de lezers
d.ie het vindt bovenal kritische lezers zul-len zijn"
De brochure (lOO Ulz.) is een gezanenlijke uitgave van InternationaIe Socialistische Publ-ikaties te Amsterdam en het Uitgavenfonds Leon Lesoilin Antwerpen. Zii zal voornamelijk in 'rlinkse" boekhandels verkrijgbaar
zijn. De prijs bedraagt f 6.-.
d.e noodzaak van een nilitarísering van de arbeid. en van de arbeiderslçlasse zijn te vind.en
in zijn op 28 maart i91B op een partijkonferentie gehoud.en re-

1) Trotskits opvattingen omtrent

de ond.er het motto: ttArbeido d.iscipline en ord.e zul-len de so-

11

cialistische Sowjetrepubliek red.den" en voorts o.a. in zijn
eind. 191p ontworpen "Stellingen over ile militarisering van de
arbeid"". Enkele van d.eze stellingen, destijd.s gepubliceerd. in
d.e t'Russische Korrespond.enztt nr. \ van februari 1920.. vorden
ook geeiteerd. in t¡,Iitly Huhn, "Trotzki, d"er gescheiterte Stal-inlf (ttTrotski, d.e mislukte Stalin")o Berlin 1973" b-tz" 113
en
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Op 17, 18 en'19 april j.1. diskussieerde in Osnabrück een klein internationaal-.gezelschaps l/aarvan de leden afkonstig lraren uit Be1gië (3)u Engeland (1), Duitsl-and (13), Frankrijk (3), Holtand (2) en Ïtalië (1)o over
aktuele ontwikkelingen in de staatskapitalistische land"en in het algemeen
en die in Polen, d.e DDR en China in het bijzonder. Eén van d.e vele kwesti-es -d"ie d.aarbij aan de ord.e kwamen Ìras die van d.e verhouding tussen d.e
ideologíe van de desbetreffend.e heersend.e klasse en de rnaatsõhappelijke

werkelijkheia.

ttDe heersende

klasse van de DDRtt, zo hacl een van de (Bond.s )Duitse aanwezigen betoogd., "houd.t het maatschappelijk systeem van d.at land voor social-istisch en gaat er d.erhalve van uit, dat het ongestoord funktioneren
van d.at systeen en vooral ook een steeds hogere arbeidsproduktiviteit het
belang van d.e arbeid.ersklasse dient. Voor zover d.e arbeiders zich daartegen verzetten, beschour,¡"b d.e heersend.e klasse een dergelijh verzet als het
gevolg hetzij van een gebrek aan voorl-ichting, hetzij van een door het buitenland gevoerd.e propagand.ahetze. l,{et andere r,¡oorden, zíi ¡risleid.t zichzelf voor r,¡at betreft d.e werkelijke oorzaken van het proletarisch verzet "tt
De stelling gaf aanleid.ing tot de vraag of er inderciaad. r^¡el van zelfniisleiding sprake was. Is het niet veeleey 26, weril er geopperd, d.at de
heersende klasse in d.e DDR (of in één d.er and.ere staatskapitalistische lan'
d.en) heel goed. ueet d.at zij een heersende kl-asse is, die de arbeid.ers uitbuit en ond.erd.rukt, een klasse voor wie al het gepraat over ttsocialismett
slechts 'e'en van haar onôerdrukkingsmethod.en vormt?
"Met een dergelijke zienswíjze", zo antwoordde d.e Duitse spreker daarop: ttben ik het volstrekt oneens. Zij zou erop neerkomen, dat d"e heersend.e
klasse in d.e DDR de arbeid.ers voor vat betreft het karakter van d.e samenleving bedz'iegt. Maar beuust bedrog is niet hetzelfde a1s een ideoLog'ie"
Er is wat dit betreft zomin van bewust bedrog sprake als d-at er sprake van
zou zíin dat d.e maatschappelijke verhoud.ingen het gevolg zijn van doortrapte sLeehtheid aer kapitalisten. Het één en het ander past bij een idealistische kijk op de maatschappíj u d"ie ik onmogelijk kan defen. Een id.eologie
is niet iets, d.at met voorbedachten rad.e word.t gehanteerd.. Een ideologie
ontstaat uit maatsehappelijke verhoud.ingen en ontwikkelingen en een id.eologie komt bepaald niet uit d.e l-ucht vallen."
Vervolgens gaf hij, alvorens uiteen te zetten waarom de id"eologie van
de heersend.en in de DDR van die aard is, d.at zij de maatschappij als "socialistisch¡? verstaan, een d.efinitie:

12'tAnder ídeologie uev,sta ik die totaLí,teit uw¿ bewustziinsuormen en í,nsteLlitzg Dan een maatschappeLíjke kLadse" díe nal¿1t Dev'band houdt met haan posítíe en met haar afkomst"îl

hij arie redenen op d.ie v"o'or zijn stelling spraken en tegen
d.e zienswijze d.ie in d.e tot hem gerichte vraag lag opgesloten;
1" De afkomst, de rekrutering, van de heersende klasse in d.e DDR is
duid.elijk and.ers d.an d.ie van d.e heersend.e klasse in het westen" Een deel
van d.e kapitalistenklasse in d.e DDR is na 191+5 docr d.e Russen a1s zod.anig
geînstalleerd. en is van proletarische afkomst. Beziet men tt rekruteringsmechanisme van de kl-asse, dat'vril zeggen cie r'rijze r,raarop zij zichzelf aanvult, d.an valt het op d.at d-aarbij niet geboorte, opvoeding en/of bezit een
rol spelen, maar de instellíng ten opziehte van de heersende staatsd.oi<trizo&at ook zonen van de arbeid.ershlasse, mits zij maar bliik geven van
ûê¡
I'd.e goede instelling", in de heersende klasse kunnen opstijgen. IIet is d.ie
Daarna

somd.e

tttoegankelijkheid.rt van

d.e heersend.e

klasse voor feden van d.e arbeíd.ersklas-

se, die ertoe bijdraagt dat er in het bewustzijn van die heersende klasse
sprake is van een "socialistische" werkeliikheid..
2. Wat hier als tweed.e punt bijkomt is, d.at een belaneriik deel van
de heersende klasse in ðe DDR slechtoffer van het fascisme is geweest. Als

gevolg d.aarvan trordt haar bewustzijn gekenmerkt d.oor een scherpe tegenstelIing tot het fascisme en dientengevolge tot het kapitalisme dat d.e voed.ingsbodem ervan vormt. l4en voelt zichzelf anti-kapitalistisch 6mdat men

anti-fasci sti sch'øas "
3. A1s d.erde punt kan geld.en, d.at de nieuwe heersende klasse in OostDuitsland. na 19\5 geruime tijd voor d.e noodzaak heeft gestaan, d.at zij
zich a1s zod.anig tegen de oude kapitalistenklasse door moest zetten " Zii
moest zich bovendien tegen d.e kl-eine privaatbezitters zoals de boeren en

altijd. resterencle handr^¡erkers cloorz,etten.
!trat d.aarenboven bij aI deze punten een rol- extra speelt is d.it,

de nog

d.at

Oost-Duits1and. het privaateigend.om aan prod.uktiemid.delen verd opgeheven
zodat d.e heersende klasse in d.e DDR zichzelf verstaat - en veïstaan moest
- als een. klasse d.ie tegenstandster van d.e private eigend-om is en d.ie zich
d-aarom a1s draagster van socialistisehe id"eeën en vertegenvoordigster van
een socialistische maatsehappij begrijpt.
Uit d.it al1es volgt d.at in haar ideologie het karakter van haar maatmoet verschijnen. En d.at vormt
schappij onvermijd.elijk als 'rsocial-istischlr
itsocialistischtt
karakter van haar samenlegeloof
aan het
haar kracht. Dit
vorm
van verzet tegen haar heeriedere
ving maakt, dat zij niet aayzel-.t om
omridd.ellijk neer te slaan. Zou het
schappij en de bestaande verhoudingent'bedrogtteen
kwaad gernreten heÞ èn, d-an
an¿erã zíjn" zou zij, vail¡rege haar
zou zij bepaald. minder vast in het zad"el zitten. Indien er van haar kant
al enig bed.rog in het spel is, d-an slechts voor zover zíi zichzelt be-

in

driegt.

uiteenzetting antwoord.de één van d.e andere Duitse gesprekdeelttHet
.troor mij niet zazeer om of de heersend.e klasse in de
gaat
,r.*"r"1
""
DDR zich nu w'el of niet als een kapitalistísche klasse verstaat. Het gaat
voor mij om d.e vraag of zij zich er nu wél of niet van bewust is, dat haar
positie d.ie van een heersenðe klasse is en ik betwist ten stelligste dat
Zi¡ ,i"n daarvan níet bewust zou zijn. Zij is zich d"aarvan we1 degelijk beOp d.eze

'wust.

tf

De voorafgaande spreker herhaalde daarop nog eens met

klem, dat ideo-
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logieën níet uonden uitgedaeht oftewel Derzorvten, maar d.at het ontstaan
en d.e ontwikkeling ervan aan bepaald.e maatschappelijke voorr^¡aard,en is gebond"en en we1 zod.anig, d.at bepaalcte historische en sociale omstand.igheden
een bepaald,e ideologie prod.ucerens ándere omstand-igheden d.aarentegen een
totaaL and.ere id.eologie.
Zijn tegenstand.er in d"e d.iskussie bleek niet overtuigd.. "fk geloofr',
zo zeí hij, "d.at het na 191+5 en eerst recht in 1953 (Oost-Duitse arbeid.ersopstand.) of in 1956 (Hongaarse arbeídersopstand.) aan niemand. kan zijn ontgaane d.at er in Oost-Europa een klassenscheiding is en d.at het arbeid.ersverzet aldaar d.erhalve op een klassentegenstelling berust. Ied.ereen moet
dat bemerkt hebben dus ook d.e l-ed.en van d.e heersende klasse. Als dat zo ís
rnoet d.ie heersend.e klasse zich ervan bewust zijn clat ze een heersend.e klasse is. "
Een d"erd.e Duitse gespreksdeelnemer mengde zieh vervolgens in d.e d.iskussie. Hij bleek het oneens te zijn met de tweede spreker over d,it onderwerp en veel meer te voelen voor het standpunt van de eerste spreker, d"ie
zo nadrukkelijk betoogd. had., d.at id.eologieên niet uit de hemel komen val-len en dat de heersend.e klasse in d.e DDR zichzelf bepaa1ð, niet voor een
heersend.e klasse houd.t.
t'De heersende klasse in de DDR|',
aldus de derde debater, "i" er zíeh.
ind.erd.aad. níet van bewust d.at zij een heersend.e klasse is. Ir{aar zij is er
zích uel van berrust, dat zij een d.ominerend.e positie heeft, Dat is niet in
strijd. met, maar het past in haar ideologie. Het is in overeenstemming net
haar opvattingen omtrent d.e nood.zakelijkheid. van een voorhoede, die zowel
op l^reg naar af.s in lnet |tsocialisme" d"e massats d.ient te leid.en, een voorhoede, d.ie zich, hetzij a1s partij, hetzij als bureaukratie, met de massa
íd.entificeert en d.ientengevolge de werkel-ijke tegenstelling tussen haar en
d.e massa niet ¡raarneemt en ook niet kán r¡'aarnemen.tt
De d.iskussie resulteerd.e tenslotte in d.e d.oor d.e meesten ond.ersehreven opvatting, d.at dit leninistische îtvoorhoede't-begrip nauw verband. houdt
met d.e historische omstandigheden waaronder de ontwikkeling naar het in
Oost-Europa heersend.e staatskapitalisme plaats heeft gevonden en als gevolg d.aarvan een onverbrekelijk element vormt van de d.aar heersend.e ideologie
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I.F. Stone is een Amerikaans journalist, d.ie zen leven J-ang a1s journalist een buitenbeentje is geweest: rad.ikaler en progressiever dan vrijwel al zrn kollegats; een fe1 bestrijd"er van heel vat i,raarop vele Amerikanen trots plegen te zijn; een tegenstander van soms zowel de Demokraten
al-s d.e Republikeinen; een onvermoeid. kritikus van l.{oskou 6n van't',lashington;
een bestrijaer van het Amerikaanse imperialisme en van vele opeenvolgend"e
Amerikaanse regeringen; géén vriend. van het Amerikaanse "establishment'r;
vanvege zijn afwijkend.e opvattingen aan geen enkel clagblad. op z'n plaats
en d.ientengevolge gedwongen geweest tot het uitgeven van een éénmanskrant.
Kortom: een man d.ie als opposant niet ophoud"t de aandacht te trekken, maar

-1\wiens oppositie niettemin d.e grenzen van een burgerlijke oppositie nimmer

overschrijdt "
Onlangs heeft hij - in een beschorwing over Polen 1 ) - Ae geest van
Rosa Luæembuz'g opgeroepen" iiüat deze in Polen geboren revolutionaire social-iste ruim zestig jaar geled.en in haar kritische brochure over d.e Russische revol-utie aan d.e bolsjer^¡ieken verweet, is volgens Stonettprecies wat

te horen zou moeten krijgentt: ItZond.er d.e onbeperkte toegang van
het publiek tot diskussie en besluitvorming zaf het socialisme d.oor een
handvol intellektuelen van achter een paar a,rrbtelijke bureaus worclen gedikteerd..r'Destijd.s, zo betoogt Stone, heeft zij gewezen op dezelfde kwaden waartegen 'rSo1id.ariteit" en d.e d.issid.enten in Pol-en in opstand gekomen zíjn"
0f Rosa Luxemburg ind.erd.aad. - zoals Stone blijkens zijn stukje fijkt
te veronderstellen - haar kritische kanttelceningen bij de omwenteling in
Rusl-and a1s goed.e raad. aan de bolsjewiki heeft bedoeld, laten r.rij buiten
beschouving. fn ieder geval schijnt Stone van mening, dat de Polen er
goed aan zoud.en d.oen zich haar woorden te herinneren. Hij bedoelt: de Po}en die aan de top staan van d.e Poolse C"P., alsof d"ie slechts de broehure behoeven te herlezen die hij kennelijk voor zich had liggen om een politi.eke (partij )koers te wijzigen, die bepaald. wordt door hun klassebelangen en de maatschappelijke verhoud.ingen in hun land..
llat Stone niet ziet - en dat komt d.oordat zijn politieke horizon samenvalt met de horizon van d.e burgerlijke maatschappij - is dat niet SoLidariteit (aat in juni 1pB0 nog niet eens bestond) of de Poolse d.issidenten in opstand zijn gekomen, maar d.e Poolse arbeï,ders. Ze deden dat natuurlijk niet ondat ze het een en ander van Rosa Luxemburg hadd.en gelezen,
en r,¡el iets meer d.an all-een maar haar overigens gerechtvaard.igd.e kritiek
op d.e bolsjewieken. De Poolse arbeid.ers gingen tot spontaan verzet over
zónder Rosaes uiteenzettingen over spontaan verzet te kennen" Zíi handelPo1en nu

d.en eenvoud.ig overeenkomstig d.e belangen van hun klasse"

.

Rosa kón destijds haar beschouwingen over het spontane optred.en van
arbeid.ersklasse slechts neersehrijven nad.at zij er - in de Russische
revolutie van 1905 - getuige van r^¡as geweest; de Poolse arbeid-ers behoefden voor hun revolutíonair optreden Rosats desbetreffende r^roord.en noch te
kennen, noch zich te herinneren. Het hand.elen van d.e mensen word.t nu eenmaal niet beinvloed. d.oor d.e geschriften van theoretici " '['iat theoretici
schrijven r,¡ord.t bepaald. d.oor ît.hand-elen van de mensen" irïiet d.e Polen zouden zich Rosa Luxemburg moeten herinneren maar diegenen d.ie zich geroepen
voelen om over Polen te schrijven.
d.e

1) Verschenen in
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kel-en van hem opneemt.
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