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0p zaterdag voor pasen hebben rantifascistische aktievoerclersr in tt kLeine plaatsje Kedichen bij Leerdam met lantifascistísch geweldt een vergade¿
ring van de Centrumpartíj verstoord, Als gevolg van hun optreden werd het
Kedíchemse hotel rCosmopolíetr vol"Ledig ín de as gelegd; de sekretaresse
van de heer Janmaat, die zich met een sprong uit een venster op de eerste
verdíeping van het brendende hoteL probeerde te redden, kwam zo- ongelukkig
cerechtr dat zíj een been moest missen; er vielen nog Tneer gewonden bij de
rake klappen die over en weer werden uÍtgedeeld.
In welk opzíchÈ onderscheidt dit tantifascístische geweld? zich van
het fascisÈische geweld? In geen enkel. Ðe burgerlijke pers, de burgerlíjke overheden en de politie - díe ninurer schroomt een zeLfde soort van geweld tegen strijdende arbeiders, idealístische demonstranten of argeLoze
voorbijgangers aan te wenden - hebben het terstond na l(edichem gekonstateerd" Díe konstatering urag hypokríet zijn, dat neemt niet rreg, dat zij
naar onze mening volkomen juist ís" Dat echter betekent niet, dat wÍj het
ook maar in eníg opzictrt eens zouden zijn met de burgerLíjke steLling, dat
het fascistische geweld (dat bepaald niet al-leen bíj rrechrser spl"íntergroePen als de partij van JanmaaÈ is te vinden) in geen geval met geÌ^reld
zou mogen qtorden gekeerd. A1s wij het lantifascistische gewel.dr van de aktievoerders in Kedíchem even ver\¡rerpelíjk achten aLs tt gewel-d van hun tegetrpartíj, .dan slechts om deze reden, dat de trechtset ãuiveL níet met de
rlinkset

BeäLzebub kan urorden uitgebannen,
onze overtuiging, dat r¿eLke vorn van fascisme ook (en er zíjn
vele vormen van fascis¡le) alleen maar effektief met geweLd kan worden bèstreden. lvlaar daarbíj hebben wíj dan niet het oog op heË geweLd van zích
antifascistisch of antiracistisch noemende miliianlen, ãi" itr relatief
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kleine groepen optredenrals een soort van rovervalkomrnandoîst in de vergadering van hun tegenstanders verschijnen op eendere wijze aLs hun tegãnstanders in de bijeenkonsten van dat type milítanten opduíken. Het enige
geweld dat het fascístische geweld - van welke kant dat ook komen mag - in
sËaat is te ke:en, is het kl-assegeweld van de arbeiders. Dãt klassegeweld

-2is totaal ieEs anders dan !t ger"eLd waa.rvan in t(edichem sprake is gerveest.
In de tweeäneenhalf jaar die voorafgingen aan l{itlers machtsgreep
zíjn de nationaalsocialisten in Ðuitslanci steeds driester met niets en nie-

mand ontzíend geweld tegen poLitiek.e tegenstanders, minderheden en andersdenkenden opgetreden. Bolsjewistisehe lcnokploegen, vríer ger+el-ddadíg optreden tegen de fascisteû met klassegeweld ní,ets te maken had, hebben heË ge-'
r,¡eld van de nazits niet kunnen keren, nÍet kunnen ve.rhindereno dat deze de
macht veroverden. Burgerlijke rdemokratent, zoals de tot de SPD behorende
Carl Severing en Hermann l¡ül-ler, of de tcr het kathol-iehe Zentrum behoren-

de ríjkskanselíer Brïining, lirensten onder gãén beding dat tegen het fascistische geweld meË gerveld zou rirofden opgetreden" Tegen l{itler c,s", zo \{as
hun standpunt, dienden (burgerlijk) dernokratische meËhoden t-e r¡orden aangewend" llfet,lie fdemokratische'meËhoden hebben ze Hiti.er niet lrunnen tegenhouden. Integendeel, ze hebben daarmee de weg voor hem gebaand. Hun metho*
den'kruamen er ín de praktijk op neeî, dat het optreden van de zogenaarnde
tegen de S.A. of de S.S. bitter weinig om het 1"ijf had en
'SchutzpoLizeit
lantifascistisehe
dat vooral de
fascistene de gurnmistok of de sabel kregen
te voeten en vervoLgens bovenclÍ.en nog ín tschutzhafÈr, dat wil- zeggen in
hechtenis, werden genomen" Dat is precíes hetzeLfde v¡at er ook ín K.edíchem
is gebeurd. En in Kedichem heeft men dat verdedigd met vrijrveL precies riezelfde ârgumenten als destijds de gezagsdragers van de vermolmde republiek
van l,{eirnar hebben laten horen.
"Gewelcl'nr,schrêef na de gebeurtenissen ín heÈ bewuste dorpje de Nieu'
we Rottez,dnrnse Courant" "is alLeen begrijpeLijk en acceptabeL in een situatie van permanente ondêrdrukking, waarín er geen demokratische middelen
ter,beschíkking staan." lfie iets dergelijks beweerd ziet trEee dingen over
het hoofd. Ten eerste, dat er in de huidige, zogenaamd dernokratische, santenleving voortdurend bruut geweLd tegen de onderdrulrte klasçe ¡¿ordt aangewend. Ten iweede, dat,geweld tegen een fascistische ,lieiging (als men van
een tdreigingl wil bpreken en over het hcofd wiL zien van hoeveei fascisme
er feitelijk'.sprake ís) onvermijdelijk is, índien me.n een sítqatie 'waarin
geen demokratische mícldeLen meer l.-unnen worden toegepast, niet 'r¿il Laten
ontstaan.
Overígensr,mqent ',t líberale dagblad werkelijk, dat de huidige situatíe er'een ísr' waarin demokratische niddelerr - waÈ dat ook mogen zijn en
t^relke bevoorrechte kLasse er ook van maf profiteren - rq6J. kunnen r.¡orden
gebruikt? De zaak.ís juist deze dat Ae gesctriedenis - die van Ðuitsland,
maar. ook die'van andere landen - heeft Laten zíen, dat de zogerraamd demo-

1 ij kretischemiddelen, datrvíl zeggen. demiddelendiede burger
lc,,e demokrat,ie ten dienste staan, totaal níet-s uitrichten.
Dat wij ons tegen het geweld van de rantifascistische' fascisten kerenr, r^ril- voLstrekt'níet zeggen, dat wij iedere vorm van geweld afwijzen.
In het voorjaar van 1937 kon de leider van de toenrnalíge I'ISB zích bij een
bezoek aan enkele geestverr{aÐ.len ín Amsterdam-}loord zích, met een zweepje
in de hand, sLechÈs door een tierende en joelende menigte heenr,¡erken doordat zíjn chauffeur een \^raarschuwin6sschot Loste. llusserts auto werd bij
die,geLegenheÍd met stenen bekogeld. l,Ien h¿d te doen met een zeer spontane
reaktie van een proletarische bevolking, díe geenszíns als tmâssat handelde doordat ze éên bepaal-<le ideologísche opvatting huldigde, maar die spontaal" aLs 6én man zich teweer st;lde t"gär, de aãnvoer<lãr van een beweging
die zij als een gevaar voor haar bestaan ervoel'. llaÈ de Amsterdammers,ín
kwesÈíe descíjds deden besehouwen wij als volkomen gerechtvaardigd. Ifier
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klassegeweldo zLj het dan ook niet ín zrn meest typische

Ilat de typísche vorm van klassegeweld ís, kan trouhrens moeilíjk rvorden aangegeven. Ìtet kLassegeweld kent de uiteenLopendste vormen. In l968
hebben met jachtger{reren uitgeruste arbeíders ín de Oostfranse índustriestad Souchaux, waar de Peugotfabrieken gevestígd zLjn, slag geLeverd met
de oproerpoLítíe. Die oproerpolítie heeft zích tíjdeLijk moeten terugtrekken. In de VerenÍgde Staten hebben mijnwerkers en andere groepen werkenden
zich herhaaldeLijk en nog tot voor zeer kort gewapenderhand verdedigd tegen het $¡apengeneLd van rt federale leger of dat van partikuLíere korpsen.
Anderhalf jaar terug hebben stalcende chauffeurs van het streekvervoer, tot
grote verontrraardíging van de brave burgerman, ín de garages de renLeidíngen van bussen onklaar gemaakt om hun uitrijden met onderkruipers aan het
stuur te verhinderen. ZoweL de ene aLs de andere vorm van geweld beschouwen wij als klassegeweld en achten het volkomen gerechtvaardígd.
Het is juíst dat vrijwel al díe vormen een ernstige bedreiging vormen
voor de openbare orde, die in de huidige maatschappij nooít anders dan de
bur ger 1 ij ke orde is. Maar ieder stríjdbaaroptredenvande arbeiders tast in wezen de burgerLijke orde aan. Tussen het optreden van gehrapende arbeiders en het optreden van óngewapende arbeiders bestaat alLeen
maar een gradueel en geen wezenlijk verschil. Om díe reden beschouwen r^rÍj
íedere vorm van werkelijke arbeidersstrijd a1s een gewelddadige íngreep ín
de bestaande maatschappeLijke verhoudingen. Om die reden kunnen ook demonstraties, stakingen, bedrijfsbezettingen en alle verdere aktíevormen díe
werkenden ontwíkkelen als een vorm van geweld, van klassegewel-d, worden beschouwd. Het zijn deze vormen die meestentijds zulLen worden toegepast indien nen de Verenigde Staten buíten beschour,ríng Laat"
!üij zijn niet de enigen díe bedrijfsbezettiflgen, wegblokkades, het
lanleggen van het openbaar vetvoer, het met ketelmuziek begeleiden van onderkruipersr enzovoorts, als lgeweldt beschouwen. De heersende klasse doet
dat van haar kant ook" Daarom stuurt zij in bijna al de genoemde gevallen
en als zij naar even de nogeLijkheid daartoe ziet,, gewapende krachten op
de voor hun belangen strijdende arbeíders af.
In het aLgemeen " wij bezíen hoofdzakelijk de situatie in InI" Europa passen de arbeiders een totaaL ãndere vorm van geweld toe dan hun huidige
vÍjanden ín het verleden hebben gedaan toen zij nog als strijdende burgeríj, al"s strijdende rderde stan<ls, tegen het absolute koníngschap en de
adeL vocht,err. De burgers die destíjds hún burgerLijke orde probeerrien te
vestigen bekl-ouumen de barríkaden of líeten voor hún burgerLijke zaak hun
toekomstige tegenstanders - de arbeiders - de barrikaden bekLimrnen" Barrikaden zijn echter achterhaaLd. Tegenover een moderne gewapende macht" die
veel beter is uitgerust, dan mogeLíjk is voor proLetarísehe krachten, is de
barrikadenstrijd bij vcorbaat tot misl"ukking gedoemd. Die strijd is typerend voor de burgerLíjke revoluties uit de l9e en de eersËe heLft van de
20ste eeuw. Massale stakingsakties echter, het stíLleggen van eLektrische
centralesr het uitschakel.en van de openbare verlichting - tre noemen maar
enkeLe aan de werkeLijkheid ontLeende voorbeelden - dat al.les heeft een
dwingend karakt,er, en ís van typisch proLetarische aard.
Een bepaald soort Lieden - niet a1tÍjd maar vaak wel juist degenen
die over het fascistísche geweLd van rechtse groepen of van de overheid
met de grootst mogeLijke toegeefLijkheíd oordelen - ís er steeds als de
kippen bíj om te verkondÍgeir dat de'genoemde prol-etarische vormen van ge-

-4weLd een aantasting vormen van de (burgerLijice) dernokratie. Ze gaan er dan
stilzwíjgend aan voorbij, dat deae burgerlijke demokratie met geweld op de
r¡ereLd is gekomen en dau zij veíLíg werd gesteld door nriddel van het getRondkoppent' van
v¡eLd van de Jakobijnen in Frankrijk of van de zogenaamde

01.íver CronweLL

ín

Engeland.

In f eite zien wij 't zo, dat zoÍñat tr^7ee eeuwen na de grote Franse revoLutie de burgerÏ.ijke demokratíe door de burgerlíjke demokraten níet meer
kan worden verdedígd" In fipanje, \^raar in de jaren t30 van cleze eeur.¡ de burgerLijke verhoudingen nog m<¡esten worden geschapen, rraren het de arbeiders
die - ofschoon zij zích omtrent hun handel"en andere voorstellíngen maakt.en
en bep'aa1de il"lusies koesterden - naar de hrapens grepen oprlat een burgerlijke maatschappij í.n de 'plaats zou komen van de half-fer¡daLe díe er besËond, Thans kan ín Europa de burgerl-ijke demokratie dí.e de bovenbour,r van
de kapitalistische produktíewijze vormt nergens meer door prol"etarisch geweld worden gegarandeerd. Waar arbeiders in beweging komen dient vríjwe1"
automatischde pro L e tar i s che demokratie zichaann of datnu
de bedoeling ís of niet, of men zich daarvan nu wa1 of niet bewust is. Die
arbeídersdemokratie dient zich bepaald niet aan bij het optreden van de
rantifascistische fascistent. Het is om die reden dat wij tegen hun optreden zijn gekant" Dat ís een volstrekt andere reden dan die waarom de burgerl-ijke samenleving het optreden van dat soort alctie..voerders afwijst"
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Eind maart verstocrde een groep van vooral jongeren in Kedichern een bijeenkomst van de centrum-partij en alles wat er omheen hangt" De jongeren
traden nogal radikaal- op ñet aLs resuLt,aat dat het hoteL r^raar de bijeenkomst werd gehouden afbrandde, de vrouw van de eigenaar gewond \ÀIerd en de
sekretaresse van Janmaat een been moest missen. Verr^ronderlijk is ni.et, dat
meteen alLe nette rdemokratischet organisatíes zích dístancieerden van het
optreden van de bewuste aktievoerders, hlij vínden dat nogat huicheLachtig
ondat al- deze tdemokraten? in bepaal"de gevall-en heus níet zo tegen gewel.d
zijn, ze1,f.s aL vaLlen er dodeLijke sLachtoffers van dat gewel-d. Maar daar*
over later meer"
Een ander geluid konden r¡e beluisteren bij da heer R"B.J" üIitte, die
in een ingezonden stuk
in rOpen Forumr van De Vo'||kskrant van 9 april j.1.
qË
optreden van de jongeren in Kedichem. Wítte vond het
een lans brak voor
voLkomen begrijpel-ijk dat zij hun r¿oe<le tegen de fascisten in Kedichem tot
uiting brachten. De teneur van zijn stuk is, dat het nÍ.et zo vet zou zíjn
gekomen als de verarrtr^roordel-íjke partijen en r¡ooral poJ.ítíci hun veranÊwoordelijkheid hadden gekend en er voor hadden gezorgd, dat fascistische
partijen de nogetijkheid on zich te rnanífesteren vras onthouden" Zonder het
met de heer l.Iitte eens te zijn, moeten we toeh erkennen, dat zijn standpunr ons sympathieker aandoet dan de gehuichel.de verontwaardíging van alLe

o"tt"äåIi:.:äiit"ll""r"n"n
zijn

moeten üre

r.,aarom we her ook níer mer de heer trritre eens
eerst verlcLaren wat we onder fascísme verstaan. Ðan r^/eten

-5teniníngte Ì^raarover hre praten, rrrant aLle estrijders t,egen het fascismel
verzrrimen een definitíe van het fascisme te geven. Vraagt men naar een definitie, dan zal men ín de regel meteen naar nazí-Duitsl.and verwijzen. ook
I^Iitte doet dat in zijn stuk. Ðaar ç¡as fascisme vanürege de díktatuur, de
terreur tegen andersdenkenden en het racísnre, vooral ten opzichte van de
joden" Dat is natuurLíjk allemaaL wel juíst, maar wi.j noemen toch ook het
Italíä van lufussolini fascístisch, waar níet van een iacísme en anti-semítísne sprake r¿as als ín nazi-Duítsland. Ook ís ons níet beltend dat het bewind van Juan Perón in Argentínii! raeistísch r¡as ondanks de diktatuur en
de terreur (dus ondanks het fascisme). I.fél \^retetr wee dat per6n en zijn
vrour^¡ meer voor de onderste laag van de bevoLkíng (de herndelozen) hebben
gedaan dan nenig demolcratisch bewind voor of na hen, Dus niet het racismeu
maar de diktatuur met de claaraan verbonelen terreur ís het wezenskenmerk
van het fa.scísme. Opnerkelíjlc ís nu, dat men in tt al.geneen weigert om al!e regiems, die zijn gebaseerd op diktatuur, fascístisch te noemen. l^Iij
bijvoorbeeld zien geen r¡rezenlijk verschíL tussen de diktatuur van Êtitler in
Duítsl.and en díe van Stalín in Rusl.and. En al-s we het toeh over diktatorÍale Landen hebben, dan moeten ook Zuíd-Afrika, Franco-Spanje, het Portugal
van Salazar, het voormaLíg kolonel"sbewínd ín Griekenland, het huidige bewind in Turkije worden genoemd. En deze líjst kan eindeloos r¡orden aangevul'd, want we hebben nog níet eens de díktaturen in Latíjns-.Anerika genoemd" rn aL die Landen is (of r¿as) díktatuur en dus fascisme.
Volgens ons is díktatuur dus fascisme en onder diktatuur verstaan rnre
een regiem, dat terreur uitoefent (in r+eLke vorm dan ook) en zonder meer
zijn wil oplegt aan het overgrote deel van de bevoLkíng, dat uiteraard op
de besLuitvorming geen enkeLe ínvLoed kan uitoefenen.
Men hoeft er dus niet meer aan ce twijfelen hoe wij denken over een
rbevríende mogendheid en bondgenootl,
die een grote voàrkeur aan de dag
legt voor diktaturen en díe, rrranlreer dat in zijn betang is, niets êchterwege laat om een bedrei.gde diktatuur te huLp te komen of een demokratisch
gekozen regeríng te helpen Likr,rideren. Ðat was bijvoorbeeLd het gevaL met
GuatemaLa in 1954, in Chílí in 1973 en zo met nog úrat landen en dat is heden het gevaL met Nicaragua en El- SaLvador. Inderdaad, we hebben het over
de Verenigde Staten, die zich vooral ten opzíchte van Latijns-Amerika éên
van de roofzuchtígste staten heeft getoond.
Maar niet alLeen in de Verenigde Staten, maar vrijwel overaL vindt
men tendensen van het faseisme. l,lat te denken van Oostenríjk, waar voormaLige naziîs als heLden urorden vereerd en waar een oorlogsnisdadíger, na
tientaLlen jaren in ltaLit! gevangen te hebben gezeten, juichend *" jú¡"Lend door een minÍster r,rordt binnengehaaLd als de verloren zoon? I^Iat te
denken ook van onze oosterburen met hun rBerufsverbotet en lvaar zovele nazif s hoge funkties bekleden? Denken Ì^re maêr aan de voormaLíge nazi lüesinger, díe niLitair opperhoofd van de Nato kon r¿orden.
Maar we hoeven niet, eens zo ver van huÍs te gaan om fascístische tendensen bij de machthebbers te ontdekken. HeÈ is bekend dat een meerderheid
van de Nederlandse bevolking tegen tt pLaatsen van kruisraketten is. Nietter¡in neemt de regeríng het besiuit tol plaatsen. Voorts gaf de overheid
zotn dertig miLjoen guLden uít aan een ibrede maat,schapperl5rc dískussíe'
over de kernenergie. UÍt die diskussíe bleek dat een grote meerderheíd van
de bevolkíng tégen kernenergíe was. De overheid lapie echter de uitkomst
van de brede maatschappet Íjke diskussie aan haar laais en besloot tot de
bouw van enige kerncentral-es. Ðat rru noeüen wij diktatuur, dus een ulting
I^re
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?demokratiseht in het
parl-ement genomen. Dat praatje kennen ¡re" Dat komt er in r,¡ezen dus op neere
dat de eparl-ementaire demokratíet lak heeft aan de mening van thet vollcr.
Maar er is meer: toen de Tweede Kamer tijdens het lcabinet-Den Uyl een
abortuswetgeving aannam, verklaarde de heer Van Á,gt al-s nínister van justitie aLleen aan t,e blíjven om te verhinderen dat de r^ret in werking lcon
treden door haar niet te onder:tekenen. Dilntaturrr en terreur, dé kenmerken
van het fascisme. irlaar ní.et alleen Van Agt han<íelde zo. Ook Lubbers liet
Ed Nijpel.s weten een eventueel aangenomen euËhanasie-wet van [^lesse]--Tuínstra niet te zrrl-len ondert.ekanen. Ðan ineens geldt niet meer, dat het ï:eis genomen" hlederom: diktatuur.
sluit demokratisch in het parlement
edemokratiet,
die vijftien jaar lang een niEr. waË te denlcen van een
juíst
fascí.stische regiemsn zoals
nister van buitenlandse zaken had, ciie
prees?
Hel was dezelfde man, jazeker"
die van SaLazat ín Portugal, hogelijk
januari
l9B2
in een toespraak tot reserveJoseph Luns bedoelen we, die in
hoogste lof toeofficieren van de ldato, de mart,elende Turkse generaal"s dettin
tegenstel"líng
zlraaide. "De generaaLs ín l,{arschau vrillentt, zeí Luns,
gotspe
de
Turkse geom
met die in Turkíje, de demokratie uitroeien"" Een
geneTurkse
neraals de verdedigers van de demoicratie t.e noemen. llaar díe
raals hebben hem daarvoor nu beLoond, want hem is in de vorige maand door
het Turkse bewind de rlnterna.tionale Atatürlc r/reclespríjs' ter rvaarde van
15.000 dolLar toegekend" lrlederom een gotspe om deze rnan, die bekend staat
om ztn oorlogszuchtíge taal een lvredesprijst toe te kennen" Men hoeft er
niet naar te raden hoe wij deze man kwalifíceren, afgezíen van het feit of
hij al dan niet lid ís getreest van de NSB" I'faar diezelfde nan' meL aL zíjn
voorkeur voor fascistísche regiems, staat wel ín hoog aanzien bij heel behoudend Nederland,
Overígens was de diktatuur, de terreur en het racisme ook van de Nederlanders eeuwenlang ín tt voormalige Nederlands-Indiä in grore mate aanwezig, Vele strafexpeditíes tegen opstandígen, die vochten tegen de onderdrukking en uítbuiting werden ondernomen. Natuurlíjk r¡erden deze opstande*
lingen ?rebellent genoemd en daar wist men r¡el raad mee. En de nationalístische propagandisten stopte men in koncenÈratiekampen als Boven-Digoel.
en Ëerreur
l{ie nu mocht menen, dat alles wat wij hier aLs diktatuur
trechtseu, oP
hebben opgesomd is te wijten aan de duístere machinaties van
buit beluste sLechreríken, vergist zich deerlijk. De fascistísche tendensen (van diktatuur en terreur) vindt men ook in de zogenaamde progressieve
hoek, tt Was eind juni 19l7 clat Amsterdamse arbeiders en arbeidersvrouüten'
door honger gedreven, aardappelschuiten girrgen bestormen. HeÈ sociaaldenokratisch gemeentebestuur liet toen mil.itairen optreden tegen de hongerende
Amsterdarmners. Doden en gewonden Ì¡raren het gevolg. De l-eider der socíaaLdemokratie, Pieter JelLes Troelstra, verdedigde dat optreden met de l¡toorden; "Indien wij soci.aaL-democraten een beLangrijke machtsposítíe hebben
veroverd, is dat in het belang van de gehele arbeidersklasse, en daarom
moet die machtsposítie worden verdedigd met aLle niddeteno zonodíg gewelddadíger'. Diktatuur en terreur, dus fascistische kenmerken ook dáár. over
de diktatuur en terreur van de bolsjewiki, over Rusland, Oost-Duitsland
rt al1953 en l{ongarije 1956 wíllen Ìre het nu eens niet hebben. Dat is in
gemeen wel aLs diktatuur en Ëerreur herkend. Maar wat te denken van de terreur der Duítse sociaaldemolcratíe in de DuÍ.tse revolutíe? Het üraren rní1itairen onder Leiding van de sociaaldemokraat Gustav lrloske (die zich bereíd
had verkLaard rnrel de tbloedhondr te wilLen zíjn), díe in januari l9l9 de

van fascisme"

Natuurlijk, het besluit is

zog,enaamd

-7*
Berlijnse arbeiders afsLachtten. Ilet üras een doodseskader van de republiek
van [rleimar, dat op aenstolcen der sociaaLdemokraËie Rosa Luxemburg en l(ar]Liebknecht heeft afgeschoten" Geweld tegen !fascist,enî hebben de socíaaldemokraten altíjd verafschur¿d. Dat gebruik je alleen tegen opstandige arbeiders" Niet alleen hebben ze de nazít s in DuitsLand geen enleel srrobreecl
in de weg gelegd, ze hebben zelfs het pad voor Hitler geilffend door hun
(noodzakelijke) trouhr aan de bestaande maatschappelijke orde \¡raarvan ze
als organisatie een tüezenlíjlc bestanddeel was"
Díezel-fde trout¡ kon men waårnemen bij de Nederlancl.se sociaaldemokraten, o.a. ín de kwestie Indonesiä" tt Inlas de partij van de Arbeíd, d,ie mede de verant\^roordel"ijkheid voor een hol-onial-e oorLog aldaar voor haar verant'htoording nam" Terr,rille van tt, proletarLaat? Neen terwíLLe van cle þelangen van de Nederlandse bourgeoisie.
. NatuurLíjk zijn er klefne partijen, die men van dergelijke da<len aLs
die van de sociaaldernokratie niet kan beschuLdígen, Omdat ze beter of sociaListischer zijn? Geen sprake vane alleen maai omdat ze niormer een zodanige machtspositie hebben bekleed ðaE ze genoodzaakt waren tegen arbeiders
oP te treden. I^lant waE te clenken van een Pacifistisch sc¡cialistische Partij (PsP), die in november l9il0 op een kongres uitspralc, dat 'fdienstweígerlars díe vervangende díenstplícht afwijzen gestrãft *o*ten worden¡'? õok
hier komt de diktatuur en terreur, dus faseisme, om de hoek kíjken.
Al" uret al kunnen we rustig steLlen dat alle partíjen in ãe bestaande
mgatschappelijke orde naar macht streven. I^lelnu, macht is tevens terreur
en onderdrukking" Daarom is volgens ons geen enkel-e partíj ,vrij van fascistische tendensen. En deze tendensen zal men aLtijd vinden in maatschappijvormen waar de producenÈ. Ís gescheíden van t f produktieap¡¿araat en de- produktie is gericht op het maken van rvínst. uiel Ëen onräcnre hoorde men
tussen de twee wereLdoorlogen de Leus t De,mokyatie is &iktaþ:utæ in ruste,
døkta,tu:tÆ ds demokratie in angst. Komen in een demokratie de vrinsten ii
gevaar door opstandige arbeiders of wat voor oorzaken ooh, dan worden er
andere maaÈregelen genomen" ûf er vrordt geregeerd bij volmacht, zoals al

jaren in relgit! het geval ís, of men steunt bepaâi-dà beweging.en die een
bedreíging zijn voor de edemokratíet. hfant, het vaLt níet Ëe ãntkennen, dat
HitLer nooit had kunnen slagen zonder de huLp van het groot-ondernemerdom"
ÍJant daar lígt de werkelijke macht en nergens anders. En dat die groot-ondernemers tot aLl-es, maar dan ook tot alles in staåt, zijn aLs het gaat om
het maken van r,ri.nst is wel ber,reaen. De chemische índustiíe leverde in nazí-Ðuitsland met graagte het materia.al l^raarnee de joden werCen vergast en
vooTts maakte de índustrie met plezíer gebruik van de sl"avenarbeid van de
krijg.s- en andere gevangenen.
llaar niet alleen ín nazi-Duítsland wåren de ondernemers tot al"les in
staat terwil"le van de r,¡inst. Ook thans nog zien Ifest-Europese ondernemíngen er geen been in om hun winsten veílig te steLlen door bijvoorbeel.d in
Oost-Aziatische landen gebruik te maken van de arbeid van kínderen vanaf B
jaar, die aLs sLaven worden behandeld" En dat de grote Amerikaanse ondernemingen in Latijns-.Amerika hun winsten veilig stelLen door míddel- van terreur en intin¡idatie en door het uitroeíen der indianen mag als bekend worden verondersteld. En zou men ons één reden kunnen noemene waarom het oorcieel- over de ondernemers in NederLand b.v. gunstiger zou moet,en luiden?
Daarom: fascisme is geen uiting van een sLecht karakter bíj bepaalde
mensen" I{et is een r^rezenlíjk bestanddeel van de bestaande maatscùappãfi5te
orde" Natuurlijk, binnen die orde kan rnen bepaalde uitwassen Uesiii-iden,
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maar verdwijnen zal het fascisme pas, úranneer deze orde zal zijn vervangeil
door een maatsehappijvorm waarin .winstmakerij ís uitgesloten en rvaar alleen zal worden geproduceerd voor de behcefte, een maatschappij waar l.:evoorrechting niet bestaat en dus ook niet behoeft te worden verdedigd" De
noodzaak van diktatuur en terreur is dan afr,rezig,

VREEITf DE

OPVATTING

VAN

DE

KLASSENSTRIJD

Níets is typerender voor de opvat,tíng die zogenaamd tlinkset, hoofdzakelijk uit studenten en intellektuelen van allerlei schakering bestaande partijen en groepen er omtrent de klassenstrijd op na houden, dan ele wijze

huidige redaktie van de Arnhemse Stadskrar¿t zích onLangs heeft
uitgel"aten over de groep 'Loesjet " Ðeze groep heeft er geruime tijd voor
gezorgd, dat er in de Gelderse hoofdstad speelse en spÍtse leuzen en kreten op de muren r,¡erden geschilderd, gespoten of geplakt, die steevast net
de naam tLoesjei werden onderlekend" De nog maar kort geLeden nieuw aangetreden Stadskv,anú*redaktie had voor die groep syrnpat-hie en bewondering.
Daarvan is niets overgebl-even sedert de groep besloot al.s partíj te gaan
deelnemen aan de Kamerverkíezingen.
floesjet - aLdus d,e Stadskrant - er¿as een rebelse mei.d, een parel in
de kLassenstrijd met vLarnaend rode harenr.... Nu tis ze schadelijk voor
línlcst",." rwij truilen om heÈ nneisje met het rode haart,.."
Voeren zij die verântr^roordel"ijk zijn voor al dan ní.et spitse, op murenof schuÈtingenprijkende radikale leuzen, k 1 a s s en s Ër ij d ?
Het spreekt vanzelf - en het r,roord tlclassenst::ijdt zegt het feitelíjlr al- dat het ant\^roord op deze vraag alleen maar ontlcennend kan Luiden" De kl-assenstríjd is een strijd die door een kLasse r¿ordt gevoerd vawrege het onmískenbare feít dat er tussen de klasse in kwestie en haar maatschappelijke tegensÈanders scherpe belangenËegenstellíngen bestaan. De klassenstrijd
is een belangenstrijd erl zo er daarin a.i" ideêle faktoren een rol kunnen
speLen, in geen geval ideologische.
Inlij weten niet r¿at de social-e positie is van hen, die deel uitmaken
van de groep rl,oesjeo, Dat ze tot de arl¡eidersklasse zouden behoren komt
ons hóógst oil¡raarschijnlijlc voor. Maar zelfs índien dat 't geval zou zíjn,
dan nog kan hun groepsaktíviteit niet als tkl-assenstrijdr rvorden aange-

r¡¡aarop de

merkt,.

I'¡ij wíll"en hiermee volstrekt niet beweren, ,3aÈ het kalken op muren
n i e t , stakingen en bedríjfsbezettingen - oln een voorbeeld te noemen daarentegen w é 1 als vormen van klassenstrijd moeËen r¿orden beschouwd,
Als een stakingskornmitee via teksten op muren e.d. het publiek of (nog)
niet aan de strijd deelnemende arbeiders omtrenË zijn optreCen informeert,
als de bezetters van een bepaald bedríjf op deze maníer oproepen naar andere bedrijven laten uítgaan, dan heeft men çrel degelijk met lclassenstrijd
te maken, dan vormt de- bedoeLde wijze van zich tot de openbaarheid richten
zonder eníge twijfeL een onderdeel van de strijd.
Indien een bepaalde groep, ja zeLfs ri¡anneer een bepaalde groep arbeiders, leuzen en teksten schiLdert \^raarmee o p v a t t í n g e n worden
verkondigd, opvatÈingen over het lcabínet-Lubbers, over het beLeíd van het
b en ür en soortgeLijke zaken, dan heeft clat nieËs rnet

Arnhemse col-Lege van

-9klassenslrijd te maken, ook dan niet wanneer de kenbaar gemaakte opvattíngen schokkend zijn voor de burgerl"ijke samenleving of índien daaruit ?.otrnekLaar een anti-kapital.istische gezindheíd blijkt.
tloesjet
trfe wiLLen het nog st,erker zeggent zeLfs in<líen een groep al-s
op de arnhemse muren (of de muren van r,¡el-ke stad dan ook) een stakíngsoproep tot, het lekale buspersoneel zou ríchten, zouden rvíj dat n i e t aLs
thet voeren van klassenstrijdo zien, Iüanneer echter stakende of in staking
gâânde vuilnismamren door middel van teksten op muren e.d, andere kategorieän gemeentewerklieden of andere groepen van het overheídspersoneel tot
solidariteitsakties zouden tracht,en te bewegen, dan zou ons oordeel anders
1uíderr"

Is het denkbaar dat stake.ncle vuil-nismannen - om bij ons voorbeeld te
hoe kunnen
bi.ijven - dergeLíjke oproepen op de muren zouden schrijven? Entloesjet
dan
de ãrbeíders Eot wie ze gerictrt zijn \.IeLen of een groep als
weL ín strijd staande klassegenoten aan het schil.deren zíjn geweest? De

is al even zinvoL als de ¿weede.
Natuurlíjk ís het denkbaar dat aktievoerende arbeiders vÍa teksten op
muren en sehuttí.ngen klassegenoten om hun soLídariteit vragen. Of ze het
zullen doen wagen wij te betwijfelen en indíen ze het al zul-len doen dan
toch bepaaLd niet vaak" t t ZLjn de ervaringen op grond l^raarvan rore dit durven te bewererr. De ervaríngen hebben nameLíjk uitgewezen' dat tektsten op
muren en gestencíLde pannfletjes (waarvoor in beginsel hetzelfde geLdt) weiníg geschikt zijn on arbeiders die vooraLsnog passief en weinig sgrijdlustíg zíjn tot deelneming aan een bepaai.de aktie Ee bewegen" De praktijk
heeft uitgewezen, dat arbeíders vooraL dan geneígd zíjn on zich achter de
sËríjd van andere arbeiders te scharen, Ìrrarlneer deze laatsten gezamenLijlc
naar de bedrijven, de werk- of bouv,rpl"aat,sen trekken die naar hun nnening
ook plat dienãn te gaan. Als groepen stakers van een bepaal"de fabriek verschíjnen voor een dergelijke fabríek Ì/raar nog rvordt gernrerlct, dan hoefÈ men
er niet aan te tr'rijfelen, dat daarvan een kolossale werking uítgaat, een
werkíng die veel en veel kraehtíger is dan díe r¿elke bereÍkt kan worden
met woorden, ook a1 zijn ze no1 zo meesLepend, Bovendíen: uroorden kunnen
rnisl-eidend zijn; achter woorden kan tle bedoeling schuilgaan arbeiders te
eerst,e vraag

manipuleren.

Dit is

aLLesbehalve een l-oze beweríng. Het

is hethaalde).íjk

voorgeko-

dat oproepen zoals we hier bedoelen, nieÈ van stakers, maar van politieke partijen of zogenaamde ¡voorhoede-groepenr afkornsËig waren' Naar onz* overtoiglng ís dai zelfs meestaL zo ge!.'eest. Dat verkl-aart dan tegelij-

menn

kertÍjd \¡raarom dergeLijlce oproepen doorgaans u'eínig succes hadden en lraar*
om strÍjdende arbeiders maar hoogst zelden op die wíjze hun aktíe hebben
proberen uit ¿e breíden.
In feite is híermee ook al de Ëweede vraag die wij zopas hebben ge-

steLd beantwoord. Voor het verschil- tussen oproepen d.íe van strijdende arbeiders of van partíjen en groepen afkomstíg zijn, hebben arbeiders een
fijne neus. Daarvoor zijn verscheidene oorzaken aan ee wíjzen. De voornaamste daarvan zijn deze, dat oproepen van partijen en groepen doorgaans ofr,trel een ideoLogische inhoud, ofwel een ideoLogisctre bíjsnaak hebben en daË
arbeiders nu eenmaal- een ãndere Ëaal spreken dan níet-arbeiders, zodat het
woordgebruik ín dergeLijke telrsten terstond verraadt uit r,¡eLke hoek de
wind waaít,
Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat teksten met een anti*kapitalistische strekking * hoe paradoxaal" dat ook mag kLínken - praktísch nooit

- t0 van strijdende arbeiders afkomstig zíjn. Oproepen of boodschappen die van
hen uitgaan zijn altíj å. zeer konkreet en staan steeds in direkt verband
met de voor de hand liggende en dagelíjkse belangen van de betrokkenen. Om
het wat extreern te formuleren: arbeiders roepen níet ll,rleg met et kapitaalI
en ze schrijven díe woorden ook niet op de l¡linde muren; ze eisen loonsverhoging en laten er, indien ze aL r^rat op de muren schrijven, geen twijfel
over, dat ze daarvoor het werk hebben neergelegd, Àldus handeLend vormen
zij voar het kapítaal een veel rurezenlíjker bedreigíng dan degenen die 'I'Ieg
met het kapitaalr roepen" Die voeren géén klassesËrijd; de stakende arbeiders wéL, ook dan r,¡anneer zij zich daarvan niet l¡ernrust zijn.

Uit het bovenstaande zal het duicielijk zijn, dat wij het als volslagen onzin beschouwen om tloesjet, die best reen rebelse meidt mag heten,
teen parel in de kLassenstrijdr te noemen" Als de redaktie van de Arnhemse
Stadskranú werlcelijk huilt tom't meisje met het rode haare" zoaLs zij beT¡Ieert (welke arbeider zou zich ooit ín dergelijke bewoordingen uitlaten?),
dan schreit zij krokodiLlentranen. Zíj doet datn naar zij verklaårt, omdat
tloesje' zich als partij bíj de Kamerverkiezíngen is gaan presenteren en
zich derhaLve door de burgerlíjke maatschappij heefE Laten inpakken. oBen
gevaar voor links', zo konkludeert de genoemde redaktíe, díe zelf haar lezers advíseert orn bij de komencle Kamerverlciezingen op het VCN, het Verbond
van Communisten ín Nederland, d.r,r.z" de uít de CPN getreden orthodoxe bolsjewieken, te stenmen" I{íj spreken van 'krokodillentranent omdat 'Loesjet
in feite preeies hetzelfde doet aLs het VCN en het enige dat de Stadskrant
aan tloesje' kan verwijten dus hierop neerkomt, dat tloesjet heË VCN konkurrentie aandoet.
tLoesjer voerde geen klassenstrijd en men kan tLoesje? dientengevolge
niet ver¡¿ijten de klassenstrijd te hebben gestaakt. I,líe dat r{é1 doet geeft
blijk van een vreemde opvatting omtrent, de lclassenstrijd. Ifie dat doet omdat, rloesjer dezelfde weg is gaan bewandeLen waarop hij zelf reeds gíng,
demonstreert bovendien zijn huichel-achtigheid.
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tijd geleden a1 hebben we er in Daad en Gedachte op ger^rezen, dat
krísis die zich in de cPN heeft voorgedaan en die er uiteindelijk toe
heeft geleid, dat een aantal leden voor deze partij bedankt heeft en een
nieur^re partij heeft opgericht, allerminst een zuiver l{ederlandse aangelegenheid is, Een soortgel"íjke krisis heeft zich in de bolsjewistisehe partij van Groot-BritÈanníä voorgedaan, in Frankrijk en ltali?! doen zich in
de desbetreffende zusterpartijen krisísverschijnselen voor en in Spanje is
€t, net als in irTe,Jeriand, sprake ger4reeet van een scheuríng en vån de oprichting van een nieur¿e boLsjewistische partij. Ðeze legt er, evetlzeer als
de nieuwe partij van de z"g. rhorizontalenr hier te lande, de nadruk op
dat zij veel stringenter dan de partij die men zojuist heeft verlaten,
Geruime

de

vasthoudt aan de oude en vertrouùrde leer.
I,lij hebben er, toen wij over het versehijnsel schreven, geen geheim
van gemaakt r¡at r¿e als de gemeenschappelijke oorzaak van al deze gebeurËenissen zagen. De oude en vertrouwde leer, liever gezegd de mythe, r^raaraan
de dogmatící van de nieur¿e partijen will-en vasthouden, is het leninisme,

ll de theorie van de burgerLijke revolutie van 1917, die als men de aanhangers van deze theorie geLoven wíL een prolecarísche onnwenteling zou zijn.
In l^lest-Europa, üraar de maatschappeLijke verhoudingen aL Lang voor
geheel
l9l7
ãnders r¡/aren dan in lìet toenmaLige Ruslancl, paste díe Leninísuische revoLutietheorie in geen enkel opzicht bij de bestaand.e werkel-ijkheíd, Dat bleef welisuraar, door díverse oorzakenu een tamelijk lange tijd
verborgen, het kon onmo¡¡eLijk verborgen blijven. Naarmate de kapítal-ístische ontwikkeling voortschreed werd de kloof tussen tireorie en werkeLijlcheid dermate groot, dat oolc Ce meest verstokte naieveLíng díe r¡el moest
zien. Van<l¿¡ar dat de bolsjev,ristische partijen ín een reeks van Europese
landen zich hoe langer hoe meer van l{oskou - \¡raar nog immer de oorspronkeLíjke lenínístische dogmaes werden gehuLdigd - begonnen af te wenden" Het
aogenaamde marxisme-leninisme, dat ín n'erkeLijlcheíd met hec marxisme niets
of op z?n hoogst de Lerminologie gemeen heeft, lrerd hoe langer hoe meer
een anac.hronisme" Om die reden hebben wij het Verbond van Conutunisten ín
NederLand, de poLítíeke organisatie van de zuívere lenånisten, een doodgeboren kind genoemd. Die kwalifikatie ís natuurlijk ook van toepassing op
de nieuwe bol-sjewsitische parÈij, die in Spanje ontstond t,oen daar een aanta1 verstokte leninisten zícln niet langer kon vinden in de partíj die
- gevolg van Spanjets moderne ontwikkel"ing in het tijdperk na Franco -lüanhopíg naar níeuwe rüegen zocht
Een van de voormannen van de nieuwe, dat rvil zeggen: de oud-orËhodo'x
lenínistische partij, was Enríque Líster, die zich al-s goed lenínist in
Spanje tijdens de burgeroorlog een fel bestríjder van radikaal-revol-utionaire stromingen en tendensen had getoond. Maar dezer dagen bereíkte ons
heE bericht, dat de heer Lister de nieuwe ouder¡¿ets-Leninistísche partij
in Spanje lùeer de rug heeft toegekeerd om opnieuw zijn heiL te zoeken in
de partij die hij nog maar heel lcort geleden had verlaten. Dat feit bevestigt in onze ogen dat de afgescheíden partij in Spanje geen enkeL perspek-.
tief heeft, zomin als weLke om dezelfde reden van de sí.nds lang besÈaande
bolsjewístÍsche organisaties afgescheiden partijen waar ter wereld ook.
In een hoofda.rtíkel in Het Parool - van de hand van de heer l{outer
Gortzak verondersteLlen \^rij - is nog niet zo lang geleden aan de krisís in
de bolsjewístísche partijen aan<iacht besteed. Het bedoelde stuk eindigt
aLs vo1-gt;

t'llie de ooergeLeuerde eonrntmdstisehe dogmat s niet Langer sez.ieus
neemt" ontuí.klteLt siandpumten dde aL sneL nöet meev te ondersch.eiden zijn uan dde der socia.aLdemoeratie; uie de eotrïm,m'istisehe dogma's useer tot absoLute uaayheden oez,heft" raakt Los Ðan
de uereLd en terLðest íedey,e. aanhang. Dat ¿s en dusraouel in NederLand aLs eldeyls" gebetæd. Het conmunisme is ouer" en u'it"tl
Met deze woorden zouden \re ons zonder moeite kunnen verenigen, \¡rare
het níet dat éên enkeL feit, maar beslist geen kleinígheídu ons dat verhindert. Het zijn géén konrnunistische rlogmafs die <le nieuwe partij ín Spanje en die het VCN híer weer (of nog sÈeeds) wenst te aanvaarden of tot ebsolute waarheid wiL verheffe-n. Het is niet het lcommunisme, dat zo dood aLs
een píer gebLeken is.
Ilet konmunisme hul-digt geen dogmats. Het is de theoretische verkLaring van de zich voor onze ogen voltrekkende maat,sehappel"ijke ontwíkkel-ing.
Het kan worden gedefinieerd aLs de werkelíjke bewegíng die de bestaande
toestand opheft. En dat ís een beweging die met de door Moskou geleide be-

"12wegíng of met van de Moskouse beweging afgescheiden bewegingen niets van
doen heeft. Díe beweging van I'{oskou hangt een theorie aan, díe duidelijk
poogË Èe maken, I,Iaarom in het tsaristische Rusland de kapitalistische produktiewíj ze moest worden bevochten cloor Ce arbeidersklasse en díe verkon*
dígt dat oolc in Iniest-Europa - waar de kapitalisrische produktien'ijze al
lang bestaat en bestond - de sociaaL-politíeke ontv¡ikkel-íng op analoge r'ríjze zaL verlopen. In l.{est-Europa en in andere hoog ontwikkel-de industriäle
landen zoals bijvoorbeeld Amerilca h-ad een dergelijke theorie uiteraa¡:d nimmer levensvatb¿arheid" t{et afsterven ervan heeft 1"ang geduurd. Het proces
is thans eerst duídelijk zichtbaar. l4aar de ber+egí.ng der arbeiders, die de
rlaam van kornmunisme werkel.ijk verdíent, ís in vergel.íjking met vroeger althans springlevend en krachtig.
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wij ín het olcrobernurnmer van vorig jaar stelden, is het voor ons
bLad niet mogelijk de gebeurteníssen in Zuid*Afrika op de voet te volgen.
Wanneer wij nu opnieuw aandacht aan dit land besteden, dan is Tt omdat, een
aantal tendensen die wij toen genoemd hebben, zich duidelijker aftekent"
De dichter Breyten Breytenbach heeft halverwege april ter gel"egenheid
van het in ontvangst nemen van een literaire prijs een krítische toespraalr
gehouden over de ontwikkel-ingen in Zuid-Afrika, o'tl weet", zo hiel-d hij zln
gehoor volgens het NRC/HandeLsbLad van l5 april o.a" voor, I'dat dít een
burgeroorlog is. Is dit land al- te ver op weg naar een Líbanisering (een
ontwikkeling naar verrhoudingen zoai-s in Libanon, D&G) e naar een râssenoor1og die aLs een onblusbare vuurr¿ind over het subcontinent za1- razen? I{at
blijft er dan van de Afrikaners over?" t'Huursoldaten in dienst van de
dood", rùas zijn antwoord. Breytenbachs bespiegelingen zijn een goede üreergave van de ideeän die leven bij veel rprogressÍevet bl-ankenz zíj realiseren zich steeds duidelijker dat er iets moet gebeuren wil ft land niet een
grote puinhoop worden, rdaarmee ook hun positie in feite onmogelijk wordt.
Zíj zijn in toenemende mate voorstander van een demokratisch gekozen meer.derheidsregering. A1leen langs die weg hopen zij verder bloedvergieten te
voorkomen" Deze opstellíng is een mengelirrg van angst en ethísche verontwaarcliging die kenmerkend ís voor de intellígentsia.
Een veei urinder door emoties gedragen standpunt Ís te vinden bij ondernemers; zíj laten zich vooral- leiden door sürikt zakelijke overwegingen
en belangen. Dít ¡^rordt voorÈreffelijk geil-luscreerd in een artikel van de
heer J. van Doorn in het NRC/HandeLsbLad. van I april. Ðeze Van Doorn heeft
in vijf verhaleu verslag gedaan van een rei.s die híj onlangs maakte door
Zuid-Afrika. In genoemde bijdrage van B april gaat hij in op de opstelLing
van steeds grotere groepen ondernemers. ZL| steken grote bedragen in onderwijs en woningbouw voor zhrarten, zij dringen aan op vri.jlating van Nelson Mandela en op stappen ín de richtíng van de zÍÀrarte verzetsorganisaties,
Vorig jaar heefÈ een aantaL ondernemers direkt kontakt gehad met vertegenwoordigers van het ANC. Iloe kan dat?e vraagt Van Doorn zich af. Zeer teZoals
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recht zcekt hij een verklaring in irun
toenemende

beLangen en niet in een vermeende
progressiviteit. Het bedrijfsleven is zeer afhankelijk van de

wereldmarkt en internationaLe clruk heeft gigantísche negatíeve lconsekwentíes voor zLjn afzet in het buitenland. Maar vooral in Zuíd-Afriita zelf
merken ondernemers dat de politielte verhoudíngen niet meer passen bij de
kapitaListische eisen van deze ti.jd. zíJ "ondervinden ernstige hínder van
de pijnlijk ver gedetaíLleerde regulering van bedri.jfsvestÍgingene !.roon-

vergunning en arbeidsmarktbewegingen"o zoals Van Doorn het omschrijft, Anders gezegd, ook Zuid-Afríkaanse ondernemers hebben belang bij vrijheid,
om te kunnen invest.eren r¡ra¿rr en r¿aarin zij willen; orn de arbeiders aan te
nemen d'Le zii denken nodig te hebben" Dãáronr hebben ze belang bij een vrij
prolet,ariaat. "Vrij" is hier ui.teraard te verståan in politieke zin. Vrijheid zoals de Franse revolutie die gebraeht heeft: vrijheid die dr,ringt tot
loonarbeid voor zover het de arbeíders betreft. Een andere, social"e vrijheid lígt buiten hun blíkveld. Of líever gezegd, zij weten dat ook díe
vrijheid nogelijk is en zij vrezen steeds meer dat het gebrek aan polítieke vrijheid kan omslaan in een strijd voor sociale vríjheid.
I,,Iat minder filosofisch geredeneerd komt het er op neer dat de ondernemers de polítieke belemrneringen voor een verdere ontplooiing van het kapitalisne wi1len opheffen en daÈ zij daarrnee tegeLijkertijd verwachten de
rassent,egeastellingen te verminderen" Wanneer ?t zr¡arte proletariaat t'normale" poLitieke rechten krijgt (kíesrecht, betere woonomstandíghedenr oêdische voorzieningen, onderwijs etc.) dan is een belangrijke oorzaak voor
de voorËdurende ontust \^reggenomen. De zwarte arbeiders zijn dan ook beter
te gebruiken als de zo broodnodige arbeidskrachten. Bovendien ís dan ook
het risiko verminderd dat de raciale onrust zich ook tegen de sociale 'verhouclingen zal keren, Idant dat de social"e onrust Ëoeneemt moge bLijken uit
de volgende cijfers díe we aantroffen in ArnandLa, maandblad over zuidelijk
Afrika, van april dit jaar. Het aantal door sÈaking verloren gegâne arbeidsdagen bedroeg in 1982 141,571, in 1983 !üaren dat er 64"469, in 1984
l9l"942 en í.n ¡985 239.816. Alleen al ín januarí van dít jaar bedroeg het
aantal- sÈakingsdagen 184.000 en eind februari legden 12"000 arbeiders het
r¿erk neer. Voor meer dan de helft ging het hierbij om stakingen in mijnen.
De oorzaken van deze akties liggen vooral in het achterblíjven van de 1onen bij de stijgende príjzen.
Dat deze ontrsikkelingen de ondernemers zorgen baren zal duidelíjk wezer7. Om nu te verhinderen of i-n ieder geval zoveel rnogelijk tegen te gaan
dat de raciale onrust ín de wíjken zich vermengt met de sociale onrust in
de bedrijven dringen de ondernemers zo sterlç aan op politieke veranderingen" Bestrijding van de sociale onrust denken zíj zich via alom bekende
míddelen, namelijk de vakbonden. "Die keuze is rationeel", aldus Van Doorn"
"Klassenstrijd (....) is een redelíjlr beheersbare vorm van coLl-eeËief conflict, zeker indíen ondernemers en werknemers erin slagen solide organisaties op t,e bour¿en en het speL op pragmatísche manier te Leren spelen.tt
Ziehier het koncepË van de bourgeoisie: poLitieke hervormingen om
druk van de ketel te haLen en de ín feíte veel bedreigender sociale onrust
indammen via de geijkte middelen rdaarover het kapitaal beschikt: de vakbonden. De politíeke onrust moet worden gerícht op de regering teneinde
daar veranderíngen Èe ber¡erkstel-Ligen, de sociale onrust verwachten ze intern te kunnen oplossen.
Tegenover de, hoe oprecht ook bedoelde, hulpeloze kreten van veront.waar<iíging van figuren als Breytenbach staêt de pragmatische daadkracht

l4 van de ondernemers.
I,üanneer wij nadere inlichtíngen krijgerr over deze ondernemersstrategie en met name over de strijd van de zwart,e arbeiders in de bedrijven,
zulLen wij er nader op terug komen.
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het. ondergrondse blaadje Sekton, uicgegeven door ot 'Regionaal- Verzets.comité van SoLådari'teitt in Pruszk6r^' T:íj hlarschau¡ troffen ruij een interessant bericht aan" Onder de kop Stakíng in Ursus meldt in het. nrrrmner van
16 nraart j.1. een zekere tArtur' het voLgendeå

In

"De afdeLíng Mcntage var. <le machinefabríek Ursus heefc haar eigen

karakter. Iìet werk aan de oude machínes en met onderdelen die
niet aan de norm voldoen eíst eerstekLas vakmanschap" Híer kunnen
aLleen goede valclui rverken. In deze situaÈie vormt lulontage. eer!

tamelijk hechte gemeenschap. De kameraden (bedoeld worden de funktíonaríssen van de partij ' D &, G) hebben enkele keren geprobeerd
om de afdel"íng open te breken door mensen måssaal te ontslaan of
over te plaatsen. Maar toen bleek, dat het met de montage níêt
meer Ì^rolr vLotten. En de kameraden rrraren gedwongen de eerder ontsLagen arbeiders Lreer aan te nemen" De kameraden hadden toen aI
begrepen, dat het onnrogeLijk vras om l1ontagø te vervangen.
I^lanneer er onderdelen zijn, moet de montage doorgaan - zelfs
met over!Íerk (daarvoor heefL men za zijn methoden). Dit overwerk
is in zekere mate een fiktíe die door de partij in stand r,rordt
gehouden. Door overl¡erk te schrijven verzacht de direktie de
hongertarieven van de arbeiders. In ËoÊaal worden er bij l'lontage
erg veel overuren gemaakt en dankzij dit feit zijn de verdíensten
er de hoogste rran het heie bedrijf,

De kameraden hebben besct¡ikt, dat Montage geen deel zal hebben aan de eerstvol-gende l"oonsverhoging. I{et argument: zij ver'
dienen genoeg met overÌ,rerk - zorn stompzinníge reden kon alleen
in het hoofd van een rooie opkomen. De gouden en geheime gadachten van de kameraden drongen echt,er door tot de afdel"ing Montage.
Op 5 maart lag X[ontage pLat" Staking. De arbeiders van <le tr.ree
bedrijfsdeLen overlegden met elkaar, gingen naar rt gerneenschapshuis en eisten loonsverhoging. Ðe kameraden kv¡amen op de arbeiders af (díe dit al eens eerder meegernaakt hadden) en begonnen

conunandots uit de deLen. TensLotte bel"oofde de direktíe om de
kwest,ie van de loonsverhoging te regelen v6ór de l4e naart. Om 9
uur werkte Montage weer. Het antwoord van de kameraden kennen wíj
nog niet. In ieder geval zaL dat een antwoord z-íjn als van een
l9e-eeur¿se uitbuíter van de arbeíderskLasse" Ze geven slechts zoveel als ze moeten geven, maar ze zull-en oolc evenveetr geven als
de arbeiders zuL1en durven te eisen. En hoeveel durven wij te
eísen?"

