Verschillende Nederlandse bladen hebben, de een wat voorzichtiger dan de ander,.
schandaal gesproken oer de wijze wrop Tsjombe in Cairo is behandeld.
De gezagsdraer-bjes van "De Volkskrant", de ezels en ganzen van "De Telegraaf" volg
den en ook "Het Vrije Volk" was niet gerust over de wijze waarop het "bevriende etaatshoofd'1 van Pniekaans-Congo werd behandeld.
In "Het Vrije Volk" van 13 oktober j.l. lezen wij van de hand van hoofdredakeur
Th.- -van Veen in een. nabeechouwing. van de Conferentie der niet-gebonden landen van
Cairo:"De berg vn het neu-tralisme heeft *eer een muis gebaard.0000enz."en verder:
"Lten,wij het kwajongensachtige optreden tegen premier Tsjombe buiten beschouwing,
dan is er op deze tweede conferentie eigenlijk slechts Mn ontwikkeling aan te
wijzen geweest.....enz." "Het kwajongensachtige optreden" schrijft de her Van Vecn
wan-b... Tsjdmbeis iwierg Prernirt- Was Hitler niet ook eens een bevriend staatshoofd.
Is Verwoerd dat niet ook?

-

-

In hetweekbiad "June.Afrique", dat een dezer weken in -Tunis verschenen is, is1 een
aantal zeer belangviekkend.e fotocopiedn van brieven afgedrukt, die Tijnhecr Tsjombe
gechreven.hee±t. Er zijn er- enige bij, die gericht waren aan Europese banken en
waarin om opening van rekeningen werd gevraagd. Weer andere hadden betrekking or
het overmaken van grote sommen geld naar Europa vanuit Congo. Er was ook correspondentie bij met....Verwoerd. Tsjombe heeft op 17 mei 1963 aan Verwoerd een brief
gesôhreven, waarin hij om "economische bijstand" voor Katanga verzocht. In deze
correspondentie spreekt Tsjombe tevens de viené uit, :een bezoek ta brengen aan ZuidAfrika
Waarschijnlijk.is dit zelfs Verwoerd te gortig geweest, ofschoon hij het zenen van
huurlingen naar Tsjobe -tot op dit moment bevorert. Een kleine bijkomstigheid is,
dat deze hihurlingen vervoerd worden met Amerikaanse C130 vliegtuigen, die door
de regering van
' Johnson ter beschikking van Tsjombe zijn gesteld.
De vraag die Jeune Afrique bij de foto's stelt, is: "Kunnen de leiders van dn Afrikaanse staten iemand als de hunne beschouwen, die steun zoekt, bij iemand die de
negers behandelt zoals Hitler de Joden heeft behandeld'?'
Wie weet vindt Van Veen dit ook maar een kwajongensstreek....
R.

GUERILLA E[\ CONTRA-GUERLLA
.aaa de nagedachtenis van Javier Heraud,Victor Mayta en Francisco Va.11ejos.
HA woo'd is van oorsprong Spaans.Het omschrijft in de eerste plaats uitsluitend 0
kleine oorlog,afmattingsoorlog,dje de ongeregelde troepen,hoofdzakelijk boeren uit
Spanje, voerden tegen het napoleontische leger,dat het schiereiland binnengevallen
ei-i bezet had.
Maar als deze eerste guerilla uit de geschiedenis een absoluut onvoorzien succes
boekt ei op geweldige schaal bijdraagt tot het verjagen der Fransen uit Spanje en tot
'de uiteindelijke nederlaag van het napoleontische imperium,wordt de uitdrukking in
het werldspraakgebruik opgenomen.
Het spaanse voorbeeld bleef niet op zichzelf staan.In onze eeuw waren Joego-Sla(1 941-1945),China (1927-1949),Noord-Vietnam(19451954), Cyprus(1955-1959),Cuba
1956159) en Algerije (19541962) temiddenven andere de voornaamste voorbeelden
7n..sucöesvö1le gueriJ.a..00rlogvoering.
Moinentel zijn .Angola,Kongo, "Portugees" Guinea ,Malakka,Venezuela,Zuid-Vietnam, enz,
-ieenoéná het strijdtoneel van guerillas,waarvan do overwinning in een nabije - of
rat verçlere toekomst te voorzien is,
Zelfs in de zeldzame geallen van nederlagen der guerillas, zoals in Griekenland
1946.1949) of te Malakka(1948- 1956),duiclan de lessen uit do ervaringen aan,dat de
over rnii.ng eveneens in deze landen mogelijk was geweest als men niet bepaalde
futen had begaan,die precies in tegenstelling waren met do fundamentele methoden
man de guerilla.In Griekenland was het de voortijdige formatie van grote troepeneenheden,d4e te vroeg het vijandige leger tegemoet traden in klassieke veldslagen.
Te Mlakka was het do onbekwaamheid om de fusie tot stand te brengen met do boeren
massa s tengevolge van rassentegenstellingen tussen de van Chinese oorsprong zijnde
guerlll.s en de Maleise boerenmassa's.
Fj: bestaan bovendien -talrijke voorbeelden van guerillas,die zelfs als ze schijnbaar
geen succes behaalden,op de lange duur hun doel bereikton.We herinneren hier slechts
aan de strijd van do "Strijders uit het woud" (Mau-Mau),clie leidde tot de onafhankeLijkheid van Kenya,om deze variant 'te illustreren.
rog hebben we slechts do meest bekende gevallen vermeld. De ervaringen -allen rijk
aan lesen- zijn zeer talrijk.Wie herinnert 'zich b.v. de guerilla gevoerd door de
I-RA (Ierse Bevrijdingsleger) van 1920-1921 9 die de vrijheid aan Ierland gaf,onns de wrede Engelse ondordrukking?Of het grote heldendicht van "Generaal" Cesar
Au&lsto;Sandino,dat zich afspeelde van het eind dat twintiger jaren tot hot begin der
aren dertig en die met de ontruiming van Nicaragua door de Yankee-.mariniers eindigde?
De gieri1la von do twè helft der 20e eouw,degeno die ons interesseer't,heoft twee
ossontile konmorken,die haar eigen zijn:
i Zij is gebaseerd op de gewapend strijd van het boerendom zonder grond,specifiek
voor le Tiers Monde (Derde Wereld)(of voor landen zoals Griekenland of ortugal)
maardie zich onder een leiding van een nieuw type ontwikkelt,castristisch,hetzij van kommunis±i,sche oorspronghetzij gewoon nationaal-revolutionair.
2. Als de gewapende s'trijd,de guerilla,er in slaagt zijn fase van wortelschieten te
boven to komen en de grote massa van het boerendom to omvmtten,dnn is niet alleen
de overwinning onvermijdelijk maar verwekt ze een ciynmiek,die onweerstaanbaar

voorwaarts drijft tot aan de socia atisclo re ol
Lze.lfS als. het ok1ijJprogram van de strijd zuiver demokratisch is geweest (Cuba)en ondanks het feit dat de
meerderheid van de ejdjn de opmars van de revolutie naar het socialisme hoft willen remmen (Algerij) 01n de twee laatste gevallen is d persoonlijke rol van do revolutionaire leider (Castro of Ben Bella ) onmiskenbaar beslissend geweest.
Laat ons echter alvorens verder te gaan,vaststellen dat dit- niet betekont,dat de
revolutionair-marxistische partij niet noodzakelijk ueeris.Het is alleen gebleken,
dat zij niet noodzakelijk is om d-'revolutie te beginnon noch om dê eerste; overwinning te behalen ( en zelfs niet om do macht te veroveren) .Maar voor do konsolidatie van do revolutionaire regering en voor do opbouw van, het socialisme - twee
aspekten van eenzelfde proces - blijft de bolsjewistische partij (om de terminologie van de Russische Revolutie te gebruiken)onmisbaar.Dit alles weerspiegelt in
laatste analyee,niets dan het rijpen van de voorwaarden voor de revolutie op wereldschaal.
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Deguerilla,aio een objektieve noodzakelijkheid is in bijna de hele "Derde (koloniale) Wereld en zelfs in sommige Europese landen (Spanje en Portugal)logl- aan
revolutionairen in het algemeenmaar in het bijzonder aan marxisten, de verplichting
op demethode van de guerilla wetenschappelijk te bestuderen0
Men kan zeggen,zoals Fidel Castro het vaak herhaald heeft,dat alle voorwaarden voor
het begin van eenxerillavandaag in een aantal landen aanwezig zijn.Dit is meer dan
zeker. vooral in Latijns-Amerika, waar in bepaalde streken geen enkel reden bestaat
om niet tot aktie over te gaan.
Anderzijds is het algemeen bekend,dat de voorwaarden voor een guerilla binnen het
kader van elk betreffend land aanwezig zijn. De mannen verheffen zich spontaan uit
dit onuitpûttolijk reservoir van heldendom en zelfvorloocheni-ng,dat hët boerendomzonder-land i.De wapens, opgeslagen,ingevet en klaar om-door do revolutionairen
te worden gebruikt .... zijn- in handen van do vijand aan welke ze moeten worden
ontrukt.
Het terrein van de strijd,als gevolg van hot voordeol,dat de guerillas het nem-•
'. liet:ipitiatief geeft,kan vrij door hen worden uitgekozn,volledig volgens opzet.
Het probleem van de ravitaillering is opgelost door de symphatie en steun van de.
bevolking, als. de guerillas hun vertrouwen winnen door een program van radikale
landhervorming en socialistische hervorr:iingen (wat het- proletariaat en do plebe
sche massa's in de steden betreft) en natuurlijk als ze hun huizen en families we-,
ten te sparen.
Buiten het nationale verband kunnen de guerillos zeker op de Arbeidersstaten en do
maesa-oiganisaties van de gehele wereld als verbondunen rekenen.
Wat de techniek van de guerilla in de ware zin des woords betreft - hanteren van
wapens,het leven in het woud of de bergen,marcheren,hinderlagen leggen- dit alles
leert men niet anders dan in de harde leerschool van do praktijk,van de guerilla
zolf,rnet al zijn ontberingen en gevaren,in vergelijk waarmee de zwaarste training
niets anders dan een schijnvertoning zal zijn. IAaar de methode als zodanig,deaethode van de guerilla, kan en moet Wetenschappelijk bestuderdworden.Dit is een
gebiedende plicht voor iedere revolutionaire leider van ons tijdsguwricht
Het bedachtzaam lezen van de klassieken op dit gebied is ongetwijfeld een eerste
stap in, deze richtig."DE REVOLUTIONAIRE -OORLOG" van Mao-Tse-Toeng,en evengroot
militair theoreticus als achtergebleven-stalinistisch dogmatikus; "VOLKSOORLOG
VOLKSLEGER" van Generaal Vo Nguyen Giap; "DE GUERILLA-OORLOG" van Kommandant Ernesto "Che" Guevara en van dezelfde schrijver "DE GUERILLA-OORLOG,EE1'T MIfliiODF.

Dit zijn enige ,van de fundamentele werken met. behulp waarvan men.-de studj kabeE1Zne1Er is bovendien eon brede en instruktive Joegoslaisoho literatuur over de
aldaaÎ' gevoerde giieriiia-6oripg. De texton van, de Generale, staf vn hetAN.P'
,(Na ionale Volkslager) van Algerije verdienen eveneens een aandachtio stûdie0De
beste bevestiging 1/an'de noodzaak van di, theori,Q •van- do guer-illa werkelijk té.'be
heersen is het feitdat het impérialismo van zijn kant geen pogingon.sprt om een
' , -'•
'
kontraguerilla-strategie en taktiek te ontwikkelen,
De imperialistische' pogingen moeten,wel te verstae,, evenons.ondorwerp'van
studie voor elke sorize revolutionair zijnEr is sts gein hetero leraar, dan de
vijnHet is,het Noordamer±kaanse imperialismohorsensen speerpunt van do internationale reaktio,dat zich natuurlijk aan het hoofd van-de thuorie. van ide kontraguerilla bevindt.QEen der moest recente 'briljante" vruchten van do intel.loktueo
inspanning der milita±re"donkers't van het Pentagon is het work, genaad "DE GîJERIL.'
LA EN HOE HAR TE' BESTRIJDEN" (Praeger Paporbacks,New York 1962),Wo willen do. -'aandacht van onze lezers op d,-.ze bloc--,:.lezing van do anti-su'bveroievo oorlog of do
kontra-revo1utionare oorlog vestigen .Zij
j bevat enkele waardevolle les - en Vooraf
gegaan dooreen inleidend lofwoord geschreven door de overleden posidot i0nncdy
zelf,waarin hij'deze studie aanbeveelt,bevat dit boek een selekti.van- artikilen.
gepubliceerd 'in dd "Marine Corps Gazotte",officiçel orgaan van do arine-itifanto"
rie der Ver mStatenoOnder de' schrijvers van deze artikelen bêvinden zich: de Bigae-Generaal BGriffith;E.Ltzenbach Jr,ondersJ,a'etaris van Defensie,hol.st:
met menselijke hulpbronnen en opvoQding;i'oger Illisman, direkteur."van de spionagediensen v'an.het Staats-departement;Vîalter iostow,speciale, assistent van de Prosident op' hot gebied van de nationale voiliieid,schrijvor van-"De stadia der
Ekonornische groei'.'
Lat' n we om een idee van het belang van dit werk tu guvon.enk.ele hoofdstukken
floemeii:'De anti-bandieten-oorlog in Griekenland" door KoloelJCMurray; "Over
winning te jialakka',!door Luitenant-kolonel 'Rowland .S N. mans ;"Nedorlaag in,hct woud".
Iiio-Chinadoor Ernst von Dohnanyi;"Hoe Castro overwon" door Dickey .Chapolle
"Torreur op Cyprus" door luitenant -kolonel BIS Gourlay;"Strijd per helketer iÏi
Algezi1je" door Majoor Hilaire Bethouart.
Het'bôek bvat' bovendien ee.nuitreksel uit hot "Handbok voor Oporatioa.van kleine
.
tei5'ei-enhoden" van de infanterioschool van de Marine,
'We hebben. gezegd, dat -het een plicht van een revolutionair in ons tijdperk is de
theorie van dê guerilla te.begrijpen,in zich op -te nemen en te beheorson7olnu!,
deze theorieis zoldn op een betrouwbaarder en bondiger --wijze beschreven dan in
de zinsneden van Katzenbach,dio we hierna laten völgoii, overgenomen uit zijn verhandeling in het boek getiteld:"Tijd,Ruimte en,WilsIaacht" :do politiek-militaire
opvattingen van Mdo-Tso-Toeng,w-aar we nu comuenta.ir op geven*
-'
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Toijl er ongetwijfeld ingewikkelder verklaringen bestaan,kan men fundaqntol
van de' militaire wetonschap,in tegenstolliilg tot vele andere,zéggen dat ze bestaat
uit hetop de beste manier gebruikmaken van do bestaande fktorn0In hot algemeen
kan men zes samenstellende delen van de militaire wetenschap dofirïiron: d±ie VII
hen zijn tastbaar,de drie anderea niet0Onder de eerste treft men allereerst' do
soorten bewapening aan: pijl en boog, do speer de atoombon, oml. enkele van do lange
lijst -te eiter.en,diû aan do eerste exclusieve. bezitter ervan' op een gegeven, moment
een militair overwicht gavei'Op de tweude'plaats,is er het ravitaillerings'-systoo

de logistiek in do meest uitgebreide zin van het woord.Ten slotte is er do menselijke kracht.
Vervolgens komen de drie niet-tastbare samenstellende ciclon:du ruimto(hier gedefinieerd als een opgegeven 'opperviakte plus hindernissen en minus een net van bruikbare
verbindingswegen,de tijd en de wilskracht
Ht is aan deze la:tste drie snenstellendo delen ,de ruiiate,de tijd en da wilskracht,dat de industriele westelijke wereld de minste aandaôht heeft besteed,in
tegenstelling tot Mao-Tse-Toeng,die hieraan de meeste aandacht wijdcle.De reden hiervoor is eenvoudig:deze drie faktoren,versterkt met de menselijke krachten ,verreten het bruikbare potentie.l enorm.
Wapens en militaire bnodigdheden waren zeer schaars bij dao0Zijn :ilitairo kracht
ontwikkelde zich onde. omstandigheden van buitengewone scharste.Het probleem,
waar hij zijn aandacht op koncentreerde was dus het volgende:
Hoe kan een niet-geindustrialiseorde natie een geindustrialiseerde overwinnen?
Ondanks het feit dat hij het nooit in deze termen heeft uitgedrukt 4e de fundamentele stelling van zijn theorie,dat men de industriele mobilisatie door de politieke
kan vervangen en met een militair sukses kan eindigen.
"De politieke mobilisatie",schrijft Mao-TseToeng "je de meest fundamentele
voorwaarde om een oorlog te winnen" .Hij legt zijn denkbeelden uit door middel van
een vergelijking:"Het volk kan worden vergeleken met het water en het leger met do
vissei,die 'Kin leven.Door het hele volk van het land te mobilisoren,scheppen we
een groot menselijk meer waarin we de vijand verdrinken."
Voor Mao vloeit het militaire sukses voort uit de politieke varovsring.idaar laten we dit even vaststellen,deze verovering vraagt tijd.Een probleem was ook voor
Mao-op-militair niveau- het organiseren van de ruimte op een zodanige manier,dat
zij het mogelijk maakte tijd te winnen0Zijn probleem op politiek niveau was hot
organiseren van de tijd teneinde wilskracht op te roepen,een kwaliteitdio op
de eerste plaats de geest van zelfopoffering plaatst en van de kapaciteit cm
moedig ontberingen to doorstaan,de hoogste sociale deugd maakt.Aldus was het werkelijke militaire probleem voor Mao niot,hoo het einde van de oorlog te vorhaasten,eenprobléem waaraan de westelijke militaire theoretici het grootste gedeelte
van hun aandacht hebben besteod,maar de oorlog te doen voortduren.
lgende:
Zo was het eerste probleem ,waar Mao zich mee bezig hield het
Hoe voorkomen we een militaire beslissing.Hij wist,dat hij dit moest bereiken en
bogreep,dat als hij hierin slaagde geen enkele vijand,wolke dit ook tocht zijn- de
nationalistische-,& Japanse of een andere -zou kunnen blijven volhouden.
In al zijn werken over de oorlog komt hij op hetzelfde thema terug: "Onze verzets-oorlog kan niet snel worden guw nnen en kan niet anders dan een oorlog van
lange duur zijn ," en verder:"Op dezelfde wijze,als een lange reis toestaat do
kracht van een paard te schatten en te waarderen en een zware taak het karakter
van een mens aantoont,toont de guerilla-strijd zijn enorme kracht gedurende- een
lange en onbarmhartige oorlog".
"Een oorlog van lange duur",konstatoert hij,"oet drie stadia dooriaakon",do
eerste noemt Mao do defensieve strategie,de tweede wordt gevormd door oen periode
van evenwicht,als voorbereiding tot de derde otappo,gcdurnde welke d wending
naar het offensief zich voltrekt.
Het is over de eerste periodo,dat Mao hot langste uitwijdt.
In de eerste periode van de oorlog legt hij een bijna bijgelovig aksent op do
wenselijkheid van de terugtocht.Maar terwijl nederlagen vaak helden vormunversterken ze de geest van weerstand niet4lleen de evurwinnin: ,zelfs op kleine
schaal,versterkt deze geest 0De kleine overwinnende aktie-do overval ,de hinder-
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laag- dat is hetgene waaraan do ïilitant zijn enthousjio ontlean;0Maor op dit
niveau van..:ilitaire aktiviteit,s do ovrwinning geen zaak van een glorieuze
aktie of bravour,maar een van Voorzichtigheid en zelfbeheersing,
Mao erkent,dat gedurende de periode van do defensj,e strategie,dc voorzichtigheid de enige- waarborg is om te ovefleven.Hij benadrukt sterk en voortdurend de
noodzaak van het militaire overwicht op beperkte schaal;zijn foruule luidt:vijf en
zelfstjen tegen een,De, kombinatie van hot verspreiden en koncentroren van krachten
is het geheim Van do overwinning op' lokale schaaLHij legt de nadruk op het feit,
dat hot Rode Leger gedurende de qeiste periode van de oorlog,als gedurende do gehele
oorlog een belangrijke politieke rol moet vervullen.Als de Rode Arneo srijdt,doet
ze dat niet uit liefde voor de oorlog,uaar du de massa's in beweging te brengen,
te organiseren en hen te helpen een revolutionaire politieke macht to vestigen.
Het Rode Leger moet dus een enorme en unieke,georganiseordo propagandanachine
zijn,de vlam van do Revolutie.
Aldus gaat men over van het earste stadium van de oorlog naar het tweode,want,
zoals Mao ôpmerkt,de Kommunisten zijn "teruggetrokken in de .ruimte,naar zijn opgerukt in de tijd".De periode van evenwicht begint;de guerilla-eenhoden worden
mobiele oenheden,versterkt door de verovering van vijlandig materiaal en de koördinatie onderling is beter georganiseerd.
De derde fase van een oorlog van lange uur heeft gen aparte karakteristiek ,uitgezonderd en punt. Mao verliest nooit uit het oog,dat de guerilla-aktia op zichzelf onvoldoende is om de overwinning in een oorlog te behalen,Het is allen door
de kombinatie val guerilla-eenheden met andere eonheden,die belangrijker zijn,
door het scheppen van een organisatiedoor het aanleren van de discipline,in een
woord door de oidvorming van mobiele groepen tot legereenheden,dat de noodzakelijke
koncen-tratje van militaire kracht kan worden bereikt.
Maar wat gebeurt er als ar geen vooruitgang is7Terwijl Mao uitlegt,dat non in
het verloop van de oorlog van lange duur drie stadia moet doorreaken,duidt hij aan
dat er piet noodzakelijkerwijs,voortdurend en onontkoombaar vooruitgang is.
In feite zet hij uiteon,dat er teruggang mogelijk is 2 endat een oorlog kan terugkeren tot een vorig stadium evenzeer als zij voorwaarts kan gaan en het is dit
dat aan deze leer (theoretische opvatting) haar grootste aantrekkingskracht geeft.
Als eenmaal de tijd en de wilskracht aanwezig zijn,houdt de militaire theorie van
Mao de overwinn
voor verzekert .Daarin bestaat haar doelmatigheid oh haar aarni.
trekkings kracht.
X xxxxxxx
Het citaat uit het bovengenoemde Amerikaanse boek was lang naar we geloven,dat
het de moeite loonde,Niot alleen door zijn eigen inhoud-het is en uitstekende
samenvatting van do guerilla- maar het is ,waar hot van de vijand afkonstig is,
een voorbeeld van de ernst waarmee het imperialisme het probleem bestudoort0Hot is
duidelijk dat wi,revolutionairen,hot niet minder kunnen doen.
ISMEL KdIAS

ALGERIJNSE BUROKRATIE TREKT TEN STRIJDE
Dit artikel is overgenc n uit"Links"
nr. 42 19 september
.d.

.o3s vele weken geleden kondigde "Le Monde" aan dat Mohanned HARBI uit zijn funkties
an directeur van het weekblad "Revolution Africaine" ontheven was.Tot ieders verbaverscheen het daaropvolgende nummer van dit blad niet alleen met de naam Harbi
direkteur,maar met een hoofdartikel,ondertekend Earli,dat een aanvnl in regel was
:•?:o een bepaalde kategorie.van mensen uit de atministratjede pers,enz. die,onder
.Ot bedrieglijk vaandel van het araboislamisme,de gang van de Algerijnse revolutie
:Y,en reinmen,zonder evenwel openlijk stelling te kiezen tegen het socialistisch idea..r_kele weken later werd de ietwat voorbarige voorspelling van "Le Monde" toch
kelijkhejd,
het betreft hier een zeer ernstige zaak.Een donderslag bij klaarblauwe hemel is hot
:.chter niet.Zowat een jaar geledri gebeurde hetzelfde op het Algerijnse dagblad "LE
Pele" met de direkteur ervan .Abdelaziz Zerdani,destijds een der belangrijkste leivan de Algerijnse revolutie in het Aurs-gebergte,volksvertegenwoordiger voor
t ebied en bekend om zijn. revolutionair-socialistische over±uiging.Een tijdje
n•iien werd zijn tendens-genoot Ben Yahia,direkteur van "El Moudjahid" afgezet en
syoclerd" tot ambassadeur in Guj.nca.Nu is het de beurt van Mohammed Harbi in "RevoAfricaine".
Ecbi,ekend als. Marxist,was een der hoofdopstellers van het Programma van Tripoli en,,...i het onlangs op een kongres goedgekeurde F.L.N.-programina.Harbi is tevens een
bekwaam ekonomist,raadgever van Ben Bela inzake ekonomie en een der uitbouwers van
t systeem van zelfbeheer door arbeiders en boeren.
Het is dus een zeer ernstige zaak 9 ongetwijfeld een betrekkelijke ruk naar rechts.
:et maakt het recht top tendens in de eenheidspartij tot een bedenkelijke zaak.Talrijk zijn de Algerijnen die zich afvragen of het wel langs die kant is dat de beloofde
ratie" moest beginnen..., wat het araboislamitisch vaandel betreft,iecloreen
esef± dat de knoop dr niet gêlegen is,Harbi en zijn vrienden h:bben nooit bezwaar
ozeakt tegen het arabo-islamitisch karakter van Algeri. We staan hier duidelijk voor
offensief niet van de burgerij,maar vande burokratieDo twee mogen niet verwd worden,Het is voor een deel steunend op de burokratie dat Ben Belle cle strijd tedo Algerijnse burgerij, in mindere df meerdere mate verbonden met het Frans en
er kapitaal, aangebonden heeft en doorvoer-b.Onder burokratie verstaan we een bevcor,
r:-he kaste die in het staatsapparaat en gedeeltelijk in partij,va.kbond en leger
.:eker±.Grosso mod.o zijn het dezlfde krachten die in Egypte de steunpilaren van
:sser zijnook hij9 trouwens,steunt meer en meer n op die krachten 5n op het volk om
nlandsç burgerij aan baiiaen te leggen en zelfs reeds in hoge mate te onteigenen.
Het lijdt niet dj minste twijfel dat de degradatie van Harbi en andere gelijklopend feiten tegen de zin van Ben Bella zelf gebcuren.In feite vreest Een Bella zijn
•:iers in het staatsapparaat te verliezen.In het C.C. van hot F.L.N.zijn slechts een
'r'orcle der leden bewuste revolutionaire socialisten,wat nu ook niet betekent dat de
E1dere drie-vierden reaktionairen zijn,want er is een grote vlottende nassa.Welnu in
:o staatsapparaat liggen de verhoudingen nog veel ongunstiger.
H..::2•esprekend kam de Algerijnse burokratie niet openlijk tegen het zelioeheer der
w::kers opkomen.In het belangrijkste gedeelte van de Algerijnse ekonomie is dit zelf;.eer een feit en een suksea.Alleen wil de administratieve burokratie niet dat het
-.fbeheor tot op politiek vlak uitgebreid wordt; het is voor haar een kwestie van
.fbehoud,van behoud van haar materile verworvenheclen

?aar ook hier speelt ze riatuurlj.,jk geAope.-kaaxtZe heeft-behoefteaaai een idajw
gische dekmantel en die ligt voor de hand: het arabjslari- sme.De b1iokrtio weet ze.er
goed dat,indien ze net dat soort van argumenten de
en andere benus-t revolum
tionair-socialistcn kam treffen, zo in werkelijkheid de
ators van het ze1fbeheer
treft.Daar gaat het om
Het volstaat,een avondwandeling door Algiers te maken ,om te beseffen wat die buro.
kratische bevoorrechte kaste betekent: men ziet het al aan haar kleding en aan de luk
sueuze instellingen die ze bezoekt,Haar levenspeil ligt veel hoger dan die van het
gewone werkende volk,En let wel dat het in vele gevallen meen betreft,die ecn onbe*
rispelijk revolutionair verleden hebben.
Les hros sont fatigus... Een fijn baantje sust nu eenmaal de meerderheid onder
de mensen •,,,Dat alles is hooi begrijpelijk en in een zekere mate onvermijdelijk.
Wat niët betekent dat het niet ingedijkt moet worden,Een soortgelijke ontwikkeling
in de jonge sovjetstaat werd voor Lenin een ware nachtmerrio,in de laatste jaren van
zijn leven.Hij was vastboraden,die ontwikkeling te kampe in de mate van het nogelijke,
De rol van zijn opvolger was nu precies die ontwikkeling niet te bekmopen maar integendeel aan te moedigen...
In Algeri maakt Ben Bella volgende berekening.Zondcr de Surokratio kam ik voorlow
pig niet rogeren.Wat we echter absoluut vrijwaren inoeten,is het socialisrio en het
zelfbehor.De bur6kratie naakt enkel bezwaren van ideologische aard,Latcn we harir °p
dat punt toegeven,opdat ze over de rest zwijge. Het gevaar van deze rclonoring is
echter dat hot best kam dat de burokratie zich niet beperkt tot dat soort van eiei
maar in een volgend stadium tot een onbedekte aanval tegen het systeem von zelfbe..
heer overgaat.Op wie zal Ben Bella zich dan steunex om het zeifboheoroystuem td redden,
in ambassades in verre
Zijn limkerzijdo zal dan grotendeels ver te zoeken zijne
landen.
Nu dient do toekomst ook niet bepaald helemaal zwart iien te worden.Eon revolutie
verloopt nooit rechtlijnig,De gevaren die we schetsten zijn reële gevaren,maar die
zich daarom niet noodzakelijkerwijs 0 E '1' E N voordoen.Nieuwe feiten kunnen ieder
ogenblik weer alle perspectieven wijzigen.De wisseloplossing bij uitstek voor de
moeilijkheden waarin Ben Bella nu verkeer-b,kon b.v. zich eensklaps opdringen in geval
van een imperialistische aktie tegen Algeri,onder een of andere vorm.Het is het
hele geheim van do Cubaanse ontwikkeling geweest,Zal Ben Bella dan een nieuwe Fidel
Castro blijken te zijn? Het is onmogelijk hot te voorpellen.Wo kunnen in elk geval
n
verzekeren dat geen enkele Algerijn het in zijn plaats beter zou riöon.En zeker
uit de historische ploeg van de G.P.R.At die het op een goedkööp akkoordje met
Frankrijk milde gooien. niemand hoeft het zich te beklagen dat hij op dt ogenblik
Ben Bella toegejuicht heeft,Inclien alles maar van hm afhing...JvIar ht is niet steeds
mogelijk alle krachten te kontroleran waarop men steunt.
W, Bosch

.,.

DE RRON1LrEGEN DER DESTALINISATIE,
CI1ROEJT3J0W S VALS
Alhoewel de preciese gegevens ontbreken en voorlopig nog-wal zullen-blijven ontbreken ,kunnen nu toch 1angzaerhand enige vermoedens worden, verzaaeld ter rlaring van de jongste ontwikkelingen in de Sowjet-UnieHet kan echter nog niet
veel meer z'ijn dan een opsomming van factoren,waarvan de zwaarte moeilijk kan
worden -ingegeven.
:
Wel *Onsen we de veronderstelling te onderschrijven dat -hoe b-elangrijk het
sino-aowjet conflict en het uiteenvallen van de oude "oenheid",al's factoren ook
zijn geweest-de binnenlandse ontwikkelingen en riet name do aconomidche -roblemen:warschijnlijk de doorslag hebben gegeven.Chroesjtsow w.s destlinistor
nummer cen.Hij heeft geprobeerd te breken met de oude totaal vastg1open,funosto
methôdes:het gehele leven op kunstmatige wijze tot in do kleine onderdelen , van een centraal punt uit te willen regclen,waarbij slechts gold neer to produceren in do - sector van de zware industrie,wat betaald moest worden door een
zeer laaglevenspeil van de werkenden,in het bijzonder van de böern;nethodes die.
gepaard gingen met massale verspilling van •arbeidslQ'acht,tijd en gold nnethet.
dooddruk1en'van vorantwoordeiijkheidsgevoel.Wij herinneren örhier even aan-hetis welbekend--dat de landbouwproduktie bij Stalin's dood nog het niveau van
-- voor'de Russische revolutie niet bereikt had
Objectief hd het primitieve stalinistisch systeem (
- oorzöver het - coit -een.his.
torische rechtvaardiging heeft gehad)zichzelf duidelijk overleefd0}Iot ging om
de rijping van nieuwe subjectieve krachten om -de doorbraak uit het stalinistische
dwangbuis tot st-and te hrengenIn hot huidige,vroege na-stalinistische -tijdperk
is de bewustwording,de politisering van de massa der comziunistiche, arbeiders,.
intellectuelen en boeren in partij en vakbond nog niet zo ver,dat-ij een werkelijk nieuwe- alternatieve,revolutionair-uarxistische leiding zou kunnen opwerpen„
al brac hten oppositionele voorhoede-eleueiton Zeer scherpe kritieken oncrete
hrvormingseisen- naar voren.
- Dit stadium bracht con verlichte en dynamische top-bure..ucraat naar voren,
die steunend op de druk van onderop,vaak over de hoofden van zijn Liedebureaucraton heen,een aantal uiterst belangrijke destalinisatie-initi.atieven heeft genonen,die in wezen niet neer ongedaan gemaakt kunnen worden,schreeu,wend -nodig als
ze economisch waren,
Chroesjtsjow brk met het doctrinair vasthouden aan het priraaat van de zware
industrie ten koste vn alles .Hij ging over tot enorme investeringen in do landbouw en in d é chemische industrie(die i0h0a0)nog zeer .achrlijk was en oa.
de ontbrekende massale kunstmest-produktie voor de landbouw mogelijk moest
maken.Geleidelijker probeerde hij het zwaartepunt naar de lichte industrie van
coxsur:ptiegoederen to verschuiven.In september ging hij zelfs zo ver het primaat
van die laatste industrie Lan de orde te stellen. Dit,om cie massa's nu eindelijk
eens concreet mede to laten profiteren van de geweldige economische ontwikkelilsgen onder het socialisme (wat niet alleen een puur materieel consumptie-aspect
heeft,doch riöodzakelijk is om hot hele sociaal-culturele peil omhoog to brongen)
I de lijn van de nieuwe aanpak van 'de landbouw versterkte hij- de positie van
de kolchozen,door de prijzen van agrarische produkten rea;istischer te- maken,
de lonen en sociale voorzieningen der kolchosboeren to verbeteren,wccarmeO de
ongezonde tegenstelling tussen stad en land enigzins verzacht.

In het kader vn hot rekening houden iet de am-, ik en dé behoeften-, van de raassa
dor c auuenten,kon onlans een Moskous-- textielfabrieç,zonOer rakening te
houdn r:i..t hot "2lan" t nincior aaio producten op de markt brengen dn gewoonlijk vaak het geval is,
"Le MQfld" berichtte ook dat do directeur van do centrale Univernag er op aan:ong dat de. detailzaken zich direct tot de fabricken zouden wenden oa de proictib op de vrag te orienteren,Dit feit brongt ons bij de noodzak von een
;ezone wisselwerking van vraag en aanbod,dw.z0 v n con socilistische marktconoio,die Chroesjtsjow -- voorgelicht doo econoten als prof0Liberun -uiteindelijk heeft begrepen.En nauw hiermee vrbondon ie de even nooda elijke
invoering van procizo verlies en winst,v:n productivitoitsberekenirig , van officicicy van de vrijere relaties tussen f.briekenondorling,i0h.a. van degrotere zelfstandigheid der bodrijvën , vriere prijsvorming en van hot laten afhangen vui de , lonen van de productie ,productiviteit en -- wat we voorlopig naar
zeilen aanduiden als winst. Met deze zken is hier en daar een nn.rzelend begin
gemaact,ondcr Chroesjtsjow's leiding.
Onhet mogelijk te maken de.investeringen in de landbouw en chémische industrio4e financieren wilde Ch..o.ao de militaire uitgaven in-nzienlijk omlaag
brengôn,wat uiteraard goed paste in het kader van do ontwapeningspolitiek.
Het $uitstukvan.deo juiste lijn -- die ovorgens ook door Ch*.' neer p een
enper4.sche "lat -eens-proberen-", van-de- ene.-dag- op-de-anderë"-wijze,danop
een ststematische marxistische manier werd toegepast—had moet an.' zijn: arbeiders
en boernâontrle der bedrijven; de enige - garantie voor een gelijkmatige ontwikkeling naai' voilelig socialisme en oonuunisme.n zelfs dat heeft Ch. ingezien,
Zijn lof oj. de Joegoslavische rbeidsraden en --:later op het nog veel verder
gaandèarbeiders-eii boerenbeheer vin de socialisti..che sector der lgerinse
econotiio (die hij massaal materieel steunde 1!) was in de eerste plaats gericht
totz.jrx eigen Landgenoten,tot do Russische werkers ;en hier was wel duidelijk
8prakè.%ran een appel over de hoofden der bureaucraten hoen.Praktijk zijn deze
denkb'èIden niet kunnen worden. (Het uiterst beperkte tijdelijke experiment dat
al enige tijd geledn in een enkali.bedrijf,met een zekere riedezeggenahap van
van de arbeiders, is uitgevoerd,hoeft nauwelijks enige betekenis gehad).
Deze de-stalinis .tiopolitiek stuitto,zoals to verwachten was, vanaf het
vroegte begin op ernstig verzot.Er waren niet alleen vertragende weerstanden,
doch er was ook directe sabotage en obstructie en --iet succes sous.
Alle mogelijke groepen en lagen van goprivilegeerde bureaucraten,wior materieel
belang gekoppeld 2ras aan de instandhouding van het overwoekerende onkruid van
alles [en elkaar tot in het oneindige controlerende partij- en staatsapparaten,
gingen zich bedreigd voelon,de ouderwetse plan-bureaucraton a la Iossygin,do
militiire bureaucraten (die bovendien tegenstanders waren van Ch. t s hunsinzionste eenzijdige concentratie op kernwapens,,--iet verwaarlozing van conventionele iapens en grote infanterielegers), de oude partij-apparatschiki, die critiok
vaxïoider.op en vrij discuscie schuwen als de pest, en dergelijke elementen,
loderé keer schrokken deze groo1aen bij elk nieuw initiatief, to neer nog door
het onverwachte ir.ulsieve karktor van vele :...0trcolen en idoeii van Ch. en
door i- n onstuimige tezipo.Om enig succes te kubnen hebben,pasto Cho, wel eens
een oerrompelingstaktiek too,waarhij weinig rekening werd gehouden not de mening Van vele top-bureaucraten. in verband met het schijn-denocratisch..ontralistich karakter van de "collectief leiderschap" fase dor nieuwe leiders is het
goed óp,te merken -met "Le Monde" -dat alle post-stalinistische periodes van z.g.
collectief leiderschap periodes van praktisho stilstand zijn geweest. -

De bezorgdheid dezer bureaucraten gold niet alleen de destalinisatieij4tja-tjeen
eozichzelf maar nog meer: het angstige vooruitzicht van de consequenties
van db proces: "Waar gaat dit heen'?"
.
Instinctief voerde men waarschijnlijk wel aan - althans de meest intelligéntendat dit wel eens naar de ondergang van de geprivilegieerde bureaucraten als zodanig
zou kunnen voeren.. Een logisch en noodwendig gevolg, dat overigens niet de vorm
zal néfnen van Mi explosie, doch van een proces, waarin op een of meer Gritieke ogenblikken explosies nodig zullen zijn om de weerstand van de moest conservatievevleugels der bureaucratische apparaten te. breken.
Chroesjtjow kwam ten val d&drdat zijn tgenstanders(partij-politioi, miltaîren
en ambtenaren ) in hun groèiencle bezorgdheid zich gingen verenigen en zijn fouten w
werkelijke fouten, -tactische fouteh en vermeende fouten : laatstelijk o.at de ge.'
forceerde poging China uit te sluiterf uit de rij der communistische wereidbeweging,
de voorgenomen reis naar en de vezoenend taal t.o.v West-Duitsland (boide zowel
werkelijke als tactische fouten)
teken hem hebben kunnen uitspelen ; objectief
viel hij echter, doordat hij niet voldoende tijd kreeg - deels buiten zijn vermogen
en ook ddor zijn.nog te grote belastheid met zijn stalinistische bureaucratisch
verleden. om directe actieve aansluiting te krijgen bi de destalinisatie krachten
van onder op, bij de meest bewuste lagen van arbeiders en tntellectuelen teneinde
tesamen de massa te mobiliseren tegen de bureaucratische vveerstanden • Chroesjsjows
enige werkelijke fout was dat hij niet ver genoeg ging, waardoor hij zijn eigen
graf groet, croesjlsjow kon niet meer zijn dan -om dit versleten woord te gebru.iken- een overgangsfiguir, een voorberider vol zwakheden en contradioties, We noem.
den al het cjaotisch karakter der binnenlandse-- en economische hervormingen, die
niet alleen het resultaat waren van rechts 'bureaucratische wëerstanden; de onver
antwoordel3jke stunt mede "maagdelijke gebieden", de bureaucratische zig-zag bewe
gingen bij dereorganisa-tie der industrie (gebiedenen sectbren), enz, Het zeer
oonserttieve. terugdringén van de vrije ontploöiing der kunst, de pogingen om de
internationale communistische discussie-buiten-de Sovjet-Unie te houden.
Op het buitenlandse front: de onaanvaardbare terugtrekking van de Sovjet.'technioi
uit China1 di fiineste gevolgen had voor de Chineseeconomie ; een daad die het laag
ontwikklde China kunstmatig isoleerde, er de huidige nee -stalinistische superbureaucratische tendenties sterk in do hand heeft gewerkt (Een verwerpelijk misbruikvan statsmacht, hoe moEi lijk de Chinezen het do Sovjet technici ook gemaakt mogen hebben, o,a, met hun avonturistische grote sprong aanloop).
Even verwpelijk was de militiire steun aan de Indiase bourgeoisie tegen China,
de poging tot do uitsluiting va China uit het socialistisch kamp en alle andere
oefenen. Strijd moest er zeker tegen vele
maatregelen om druk op China ue
Chinese ideen gevoerd worden7 doch dat alleen ideologisch en door daden. En dat
was te gemakkelijker geweest, waar de Chinezen van achter hun pseudo revolutionaire
rookgordijn telkens weer tevoorschijn komen met krasse staaltjes van ouderwets
de bourgeoisie in 'zijn vele verschijningsvormen;
bureaucratisch opportunisme
naast de qprkortunistische hartelijke relaties met zeer vele Aziatische landen waar
soms ook niet zo verlichte half-feodale en bourgeois regiems aan de macht zijn,
probeert de Chinese leiding de erkenning van China te kopen met economische steung.
bij de meest reactionaire rechter vleugel van de afrikaanse bourgeoisie, de
regeringen van de Centraal Âfrikaane Republiek, van Madagaskar (uitgesproken
hielelikker3 van het Franse imperialisme) en van Malawi , die weigert enige nationalistisohe beweging in P-1ozambique 2 Zuid Rhodesie of Zuid-Afrika te steunen.
Ideologische strijd en daden was het enige werkelijke antwoord op de Mao-lijn. Hiermee heeft Chroesjtsjow overigens al zelf een concreet begin gemaakt -wellicht ook
onder de druk der Chinese concurrentie - in de vergaande steun aan Cuba en Algerije, -
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Het bleek onlangs -in een artikel van K.S. Karol in Le Monde dat. de bureaucratisch
harde, dootrinairanticbinese politiek van de voorbereiding vn een uitsluiting,
niet allereerst op Chroesjstsjow, doch op Soeslow, Brezjnew en Podgorny moet worden
teruggovoörd,Dit conservatieve trio zou Chroësjtsjow wel eens als zondebok hebben
kuhnen gebruiken, om de falikante mislukking von hun fanatieke,
bureaucratische
arktiQhinese politiek en hun noodzakelijke -terugtocht- -te dekken.
Chroesjtsjövï heeft in de loop van 1964 een gematigde, betrekkelijk verzoeningsgezinda
houding aangenomen, Chroesjtsjow was minder bang, door de Chinezen links gepassêerd
te worden dan zijn aartsconseri,a-bieve tegenstonders,
Hoe dan ook, fouten heeft Chroesjtsjow zeker gemaakt; en hij heeft in elk geval
medeverantwoordelijkheid gehad. Al moeten we niet bij zijn opvolgers zijn, om het
wezen van zijn falen te doorgronden. Zij zijn niet in staat, ook al zouden ze dat
willen, de klok terug te zetten. Zij kunnen hoogstens een tijdlang ifrjninen. De
objektiove kracht der maatschappelijke destalinisatie-faktoeren, zal hun op den duur
overspeelen én dien 'verdwijnen.
Do verrassende reacties uit de meerderheid der westeuropese communistische patijen
op de val van Chroestsjow geven aan, dat er al op het interna'tiolxale vlak grenzen
gesteld zijn aed pogingen, om vanuit de S.U. de destalinisatie stop te zetten.
Zozeer heeft Ö roejtsjow's rfolitiek doorgewerkt, dat een aantal par-bijen na zijn
val m.ot alleen zijn lof durven, ook de uiterst conservatieve Oostdzitse partij, doch
dat enkele zelfs om opheldering vragen. De Italiaanse in de eerste plaats wil specie.4..
naar Moskou gaan, maar dit geldt nu ook voor de Franse partijleiding, die traditie_
neel steeds slaafs de offjcile lijn volgde, behalve waar het de destalinisaïemaatregüen betrof. Openlijk had men op de bijeenkomst van het vredeaqomitee scherpe
kitiek dtit wat door de leiding mede als stun vanuit de basis is opgevab, waar
behoorli.jk.rkening ee zoet worden gehouden (?). Een Italiaanse communistische see
nator
nator veroordeèlde ópenlijk het gebrek aan democratie in de russische partij.
Minstens oven opmerkelijk is hot, en zo niet nog bGlangrijkerk dat irf Tsjcchos1owki
slechts enkele dagen na Ohröesjtsjow's val -en voordat de nieuwe leiders7 hun lijn
hadden bekendgemaakt, in hot blad Rude Pravo ingrijpende economische hervormingeN
maatregelen werden bekendgemaakt' autonmie van de bedrijven, vooral t,a.v, het prÖ
duktioplan en vrije prijzen (buiten de sekto± der grondstoffen en consumptiégoedercn)
vast te stellen via de werking van een systeem van vraag., en aanbod van producnt en
cli'nt,.,
000000000000000Degenen die Chroesjtsjow's uitschakeling als een overwinning zonder méer van het neetaliniiie van. .Mab hebben gezien, vergisten zich zeer, wat Europa buiten de S,U.
betreft,
;
Chroesj-ts3ow4 s erfenis werkt door. Stalin kan niet meer tot leven worden geekt.
Gerard Barendregt
£
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