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“Marx heeft een aktuele
betekenis”

— Mag 1k veronderstellen dat uw
belangstelling voor het marxisme nauw
samenhangt met uw fIlosofIsche aktivi
teiten?

Rudolf Boehm: Zeker, maar het heeft
veel oudere wortels. 1k bob namelijk de
eerste naoorlogsjaren, vanaf de kapitula
tie van Duitsiand tot kort voor de oprich
ting van de DDR doorgebracht in de toen
malige Sovjet-bezettingszone. Er werd
daar onmiddellijk een grate inspanning
gedaan am de marxistische Iiteratuur te
verspreiden met de klemtoon op het work
van Marx, Engels en Lenin. 1k heb daar
gretig gebruik van gemaakt en bezit nag
een aantal werken die ik in die tiJd heb
gekocht, am. Lenins werk over hot impo
rialisme, een Moskou.uitgavo in Duitse
vertaling. 1k ben dus een rechtstreeks
gevoig van de Savjet- en kommunistische
propaganda. Zo kun jo zien welk het nut
van propaganda wel kan zijn.

Van mijn Rant was erook eon gepassio
neerde belangstelling voor de sociaal
okonomische problemen, voor do histori
sche en geografischo wortels van mijn
land en van Europa. 1k stand wel kritisch
en aarzelencj tegenover de marxistische
opvattingen, maar was or toch helemaal
in de ban van. Een belangrijke faktor
waren de talloze diskussies waaraari ik
deolnam en waardoor die ideeën do uni
versiteit binnen drongon, zoals men zegt.
Dat alles had wel to maken met mijn 191o-
sofische ingestoldheid, maarweinig met
mijn oigenlijk filosofisch werk. Dat verhaal
blijtt overigens lange tijd oen beetje van
dezolide aard. Tussen 1957 en 1967 ver
scheen do eerste eerder vollodige Marx
Engels uitgave die Jo daar in mijn booken
kastzietstaan, dezogenaamdeMEw. De
delen werden miJ door mijn ouders toe
gestuurd op het ritme van hun verschij
nen. En dat ritme was zo plezant dat ik
deel na deol golezon heb, als ccsota~
lektuun. zoals mon in het Duits zegt. 1k
sprong wel geregold op van do kanapee,
maakte nota’s en zette me aan hot den-
ken. 1k kan dan ook zeggen dat ik de ver
zamolde werken van Marx en Engols
golezen heb. Dat had nog altijd méér to
maken met mUr, belanastellino voor dn

tilosotie. 1k heb nog hopen aantekeningen
liggon uit die tijd die dat aantonon. Later
kwam me dit van pas bij do voorbereidin
gen voar mijn belangrijkste work, nI. do
kritiek op do grondslagon van onze tijd.
Die suporlatiot is wel verrechtvaardigd,
omdat er voor mij niets belangrijkors
bestaat dan mijn betrokkenheid bij die Rn
tiek. 1k heb rechtstreeks vanuit cc Het kapi
taal cc van Marx daartoe oen sleutelbijdra
go gevandon. In mijn kritiek is veruit de
langste paragraaf, paragraat 20, gowijd
aan Marx. Samen met voel andere getui
genisson van heel andere oorsprong heb
ik bij Marx eon begrip govonden dat bet
basiskenmerk van onze tijd weergoeft. 1k
heb dat genoemd de adoeI~middel vor
draaiing van hot kapitalismew, wat aan
sluit bij do formule die Marx bijwiJlen
gebruikto voor hot kapitalisme: whet pro
duceren om to produceren~. Deze formu
le heb ikzelf ontdekt bij Marx. Velon den-
ken dat die formule van mij is, maar tel-

4-let echte prableem is niet dat van de work
lOOSlJeidcc.

— Volgt hieruit niet dat Marx nag een
uitmuntende aktueie betekenis heeft ? En
welke zun daar volgens u de belangrukste
elementen van?

RB.: Zeker heeft Marx eon aktuele
betekenis. Een eersto, ultermato positie
ye inschatting van Marx is dat Nj doet aan
de knitiek van do grondslagen van onzo
tijd, waar we dringend aan toe zijn, dunkt
me. HiJ heeti eigonlijk als eerste do vraag
gesteld: wat is er oigenlijk met de mens
heid in haargoheel in haar ganse goschie
denis gebeurd? Welke intellektuele, tech
nische, ekonomische, ook ekologische
middelon heeft men aangewend om jets
te doen voor het wolzijn, beginnende met
hot materiele welzijn, meor bepaald in do
recente kapitalistisohe periodo? En wat is
do opbrengst daarvan? Dio tematiek is zo
aktuoel als bet maar kan en ze zal onge
lukkiglijk nog niet vlug vordwijnen. Dat is
mijn positieve bomerking. Maar ook heb
ik sterk negatieve bodenkingen, die te
maken hebben met do booordoling van
het systeem dat produktie am de prcduk
tie bevoorrecht tegonovor eon systeom
dat gericht is op de herverdeling van do
menselyke behoeften. Oak al denkt men
soms dat hot systeom van do produktie
om do produktio uiteindelijk wol hot best
zou uitkomon voor hot wolzijn van do
mensheid. Anders gezogd: als do kapita
listische maatschappij zou verdrangon
worden door eon socialistische, moot dan
de produktie am de produktio nag verdor
gaan, of kan men dan dit principe achtor
woge laten? Het antwoord van Marx is op
z’n minst dubbelzinnig. Niet dat van
Engels en nog minder dat van Lenin. Voor
Lenin is het kommunismo zolt als do eko
nomischo grondslag van eon ongekende,
steeds verdergaande ontwikkeling van do
produktiemiddelon. Bij Marx Iijkt mij hot
probleem to zijn, dat hij getracht hoeft hot
kapitalismo op eon bepaaldo manior to
rochtvaardigen als eon woliswaar nood
office maar tnnh nnnrl,aknliii,a fo,o in tin

genheden heeft hij oak dergelijke uitspra
ken gerolativeerd en zelts ingotrokken.
Maar als je zijn redenering wel
beschouwt, is het dat wat hij vortolt: hot
kapitalisme wardt gorechtvaardigd door-
dat — graf samengovat — do humane
samonleving slechts magelijk is wanneer
eerst on vooral do materièle bohoefton
van do mensen bevrodigd worden en trou
wons niet uitsluitond do matoriele bohoef
ten. En daarvoor is er eon geweldig
produktie-apparaat veroist, is or kapitaal
voroist. En voor kapitaal is or uitbreiding
vereist. Indien nude produktie om do pro
duktie, dus do onvoorwaardolijke ontwik
keling van do produktiekrachten als dool
op zichzolt, vender gaat in hot socialismo,
dan vraagt men zich at waarom ook uitbui
ting niot vordor zou gaan.

Bovondion is er nog eon andere vraag.
Soms ziet hot er naar uit alsot Marx zou
willon zeggen : or is nu oenmaal eon nood
lottige periodo in de geschiodenis van do
monsheid, waar men bet producoren am
to producoren op hot voorplan moot stol
Ion en zolang is do uitbuiting onvormijdo
Iijk. Maar ééns dat het kapitalisme zijn
histanische taak zal atgeworkt hebben,
dan komon wij aan do beurt.

Maar is het oinde van die kapitalistischo
taak voorzienbaar? Met het produceron
om to producoron als boginsol hoeft do
ongoromdo groeifantasie holomaal geon
boodschap aan hot vervullen van eon der
gelijke historische opgavo. Er wordt maar
ontwikkold om to ontwikkelon. Water ant
wikkold wordt is biJzaak. Elke ontwikkeling
lijkt voar hot kapitalisme eon aanleiding to
wordon voor vorder ontwikkoling, onzo
voort, zonder oindo.

Marx heofttrouwons zolt die opworping
gemaakt in Hot Kapitaal cc (hot is oon Ron
merk van grote donkors dat mon do
opworpingon togon hun ideoën uit hun
oigen work kan halon). Hij heoft hot oven
do massalo workloosheid die hot gevolg
is van do invoering van arboidsbesparen
do technioken. Daandoor gaan
arboidsplaatsen verloron. Volgons do
zogenaamdo komponsatioteonie warden
de ontslagen arboidors dan wel woor
towerkgostold in eon niouwe bednijtstak,
by. waar do machines goproducoerd war
den am olders arbeidors uit to sparon.
Marxbospreoktdatin .Hot Kapitaalcc en
zegt als hootdopworping: hot gaat altijd
maarvordoron bijgevolg kan die kompen
satie nooit tot stand komen.

Wannoer mon ookvandaag, die proble
matiek bohandolt van do zin van do
goschiodonis, waarin Marx zo tanatiek
goloofdo, dan kan men goon stap vooruit
zetton zondor die zin to blijven kontronte
ron met Marx. Goon onkol ander okono
misch donker is zo belangnijk. Do nood
zaak bostaat dus am steeds opnieuw die
vragon to stellen on zich niot zomaar bij
do off iciele antwoarden noon to leggen.

“1k kan me een andere
ontwikkeling indenken”

— Maarseden’ Marx is er toch heel wat
veranderd inzake de groei, ekonomisch
en ekologisch. Do grenzen, die nu duide
14k zichtbaar waren, bestonden niet op
dezelfdo wijze in do neqentiende eeuw?

men vonige eouw, at in do achttiondo
eeuw reeds boleetdo. Maar gaat die ver
golijking wel op? Do ontwikkeling van hot
produktieapparaat kan legitiem gewoest
zijn am do bohoefton to bovredigen, by.
in do eonsto kiassioke technischo rovolu
tio. Do stoommachine was vermoedolijk
eon onvormijdolijke stap. In do poniode
tusson do Iandbouwrevolutio en van do
eerste industniele rovolutie, is do werold
bovolking gogroeid van 10 naar 250 mil
joon, terwijl en goon merkelijko rovolutio
naire voranderingon tot stand gekomen
zijn in do produktiemetodes. Dàâr moest
blijkbaar iots gebouron: we waren met
teveel. Bijgovolg kon hot inderdaad nood
zakolijk geweost zijn nieuwe produktie
motodos uit to bouwen om do tijdolijke
mizonio van do menson to ovorwinnon.
Maar zal dit steeds zo zijn? Hot uitputten
van natuurlijko grondstoffon en energio
bronnen begint links en rechts reeds vool
baar to warden. En daarbij is or do nieu
we wetonschappelijk-tochnische rovolu
tio, waarbij men alleon nag doetwat door
die verworven kennis mogolijk gemaakt
wordt. Vergelijk by. do ruimtovaart met de
uitbouw van oon spoorwognot. Wat eon
goweldig verschil: die ruimtoyaart trokt op
niks. De spoorweg had nag oen aan
neembaar dool: monsen on goodoron
vervooron van eon plaats naar eon ande
re in redelijko tijden. Toch kan men niet
zeggen dat Marx do govangene van zijn
tijdperk zou zijn, want hij hoeft die weton
schappelijko rovolutie, die in zijn tijd nag
in haar kinderschoenen stond, tamelijk
good beschrevon. Do technisch
wetonschappelijke revolutie, metals ken-
monk do rechtstreokso toopassing van do
wetonschap in do produktio, bestaat nog
maar van ongevoor 1900. Marx heoft die
voorzien on ze zeor positiot goevalueerd,
zoals trouwons vole hedondaagso
marxiston in Cost-Europa, die ze met pas
sic vordedigon.

— Oak in West-Europa?
R.B.: Zeker. Maar noem nu do passie

waarmeo men in do DDR vasthoudt aan
wat men noomt do eonhoid van do ekono
mische en do sociale politick. De bodoo
lingen zijn good en sympatiek. Do vraag
is echter: hoe vor goraak je met goode
bedoolingen? Welk is do zin van steeds
maar moor to mikkon op do verhoging van
do produktiviteit, dus op hot moor aan
wonden van machines, onergie on
grondstoffon dan op menselijke arbeids
kracht. Do ovorgrote massa van demon-
sen in do wereld vraagt toch niet betor dan
do lichamelijko on liofst oak hun intollek
tuele enorgie in to zetton.

— Vindt U dan goon wezenlijk verschil
voor wat do akkumulatie betreft, tussen
hot kapitalisme en wat by. in do DDR en
do Sovjet-Unie gobeurt?

R.B. : Filasotisch gesprokon zou ik zeg
gon: géén wozonlijk vorsohil. Maar dan
moot men do nadruk leggon op do tiloso
tische betekenis van het woord ~wezen
lijk”, anders is zulk eon uitspraak vatbaar
voor verkeerde interpretatie. Men kan niet
ontkennen dat één van do merkwaar
digsto teiton in do socialistischo maat
schappijen van Oast-Europa hot bestaan
on do omvang is van de zogenaamde
maatschappolijke fandsen, waar eon

staan in voor do basisbehoofte van olke
burger, die voilig gestold worden door hot
systoem van lago prijzon. Wol ward ik
bezorgd wanneer ik hodon — bv.in do
perestroika — sommigo tokons van von
andering moon vast to stellen. Eigonaar
dig genoeg komt do klaarsto boodschap
daarvan uit Polon, waar men zegt dat die
massale staatssubsidiëning op do duur
niet kan volgohoudon wordon. Daar maak
ik mc ongerust aver. Maar vooralsnog
moot men toch zoggon dat or in die Ian
den eon wezenlijk vorschil — waar hot
woord wozonlijk minder in do tilosafischo
botokenis wordt gobruikt — bostaat en
wol in positiovo zin, zaalsjo kunt aanvoe
Ion in hot dagelijkse lovon in die landon.
Alhoewel, dit moet mon ook toegevon, hot
govoelen van do monson voordo voordo
Ion die zij daarbij genieten niet altijd erg
levendig is...

— U hebt a! heel wat inspanningen
geleverd om hot gesprek tussen fiosofen
ult Oosten West to bevorderen. Wat is uw
verwachting terzake?

RB.: 1k stel vast dater reeds eon aan
zet bostaat tot hot herdenken van do klas
sioke marxistischo oniëntoning. Do pro
bleemstolling wordt niot langer omzeild,
men begnijpt dat mon moot argumente
ren, dat mon allos niet langer als van
zeltsprekend kan verondorstollen. Dit hob
ik oak orvaren onlangs in eon bijeenkomst
in Dresden. Er wordt gediskussieord over
do vragen die ik stel. 1k donk oak aan do
uitsprakon van do DDR-tilosoof Steinigor,
tijdens eon interview verschenen in ccdo
rode vaan cc~ ‘t Is eon kwestio van tijd en
ruimte.

“Er is werk genoeg”
— In do toekomst zal hot werk!oos

hoidsprobleem ginder evengood struktu
reel warden als hior. Moot men dan do
arboidstijd niet gaan herverdelen?

R.B.: 1k kan moeilijk beoordolen ot dat
in oen land als do DDR reeds mogolijk is.
Persoonlijk zie ik hot zo, dat hot echto pro-
bloom niot dat van do worklaasheid is,
maar dat van do bovrediging van do mate
riële behoefton van de monsen. 1k zau
zelts durven zeggen: do werkloosheid is
geon louter mateniool probleom. Louter
tochnisch kan men hot offokt van do work
laosheid op hot inkomon op verschillende
manioren aplossen: door do bereidhoid
langs werknemerszijde tat herverdeling
van hot inkomen zander stijging van do
loonmassa; of door intlatie; at door prijzon
en lonen Ic stabiliseren maar hot aanbod
van goederen te boperkon, zoals in do
Savjet-Unie. Do psychalagische weorsiag
ervan is ornstig. Het probloem bostaat
eordor in allo beschikbaro arbeidskrach
ten in to zetton voor do bovrediging van
do behoefton van do monson. 1k zio hot
moor omgokeerd. Niet: wat gaat men
aanvangon metal dio mensen die daar op
work staan te wachten, maar wel: wat
hebben we dningend nodig? Als jo om jo
heen kijkt is or nog zavool nuttig work to
doen, dat vandaag niet gedaan wordt.

— Onlangs herhaaldo Goons op eon
perskonferentie dat do enige nuttige
tewerkstolling doze is die moerwaarde
producoert.

R. B. : Deze opvatting treft men oak aan

Het marxisme leeft! (3): gesprek met Rudolf Boehm
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In onze reeks cc Hot marxisme leeft I “, waarin eerder al prof. Jean-Pierre De
Waele (rv nummer 6) en prof. Ernest Mandel (iv nummer 9) aan het woord
kwamen, gingen we doze keer praten met professor Rudolf Boehm (RUG).
Geboren te Berlijn in 1927 studeerde hi) wiskunde, natuurkunde en fib-
sot ie aan de universiteiten van Leipzig en Rostock, universiteiten waar hi)
ook eon tijdlang assistent was. Zi)n doctoraat behaalde R. Boehm aan de
universiteit in Leuven, waar hi) van 1952 tot 1967 medewerker was aan het
Hüssler-archief. In ‘67 werd hi) aan de Ri)ksuniversiteit te Gent benoemd
tot gewoon hoogleraar in do algemene en moderne wi)sbegeerte. Van de
diverse werken die hi) schreef, verschenen in het Nederlands cckritiek op
de grondslagen van onze tijd” en ccAan het einde van een tijdperkcc, met
als ondertitel cc Filosofisch-ekonomische aantekeningen~.

Rens moot ik zoggen: niet van mij, wol van
Marx. Er zUn en velen die dat nag steeds
niet willon gelovon. Als ik or by. in ‘t semi
nanie op wijs: hior staat hot, kijkcc dan kij
ken velon verbaasd op, alsot ze mij
beschuldigen die tokst ertusson gesmak
kold to hebbon.



socialisme de bedrijven geon winsten
moeten maken. Waarvan zouden dan de
maatschappelijke tondsen, het onderw~s,
enz. moeten leven?

1k herhaal: er is werk gonoog, maar bet
noodzakelijke wordt niet godaan. In do
DDR kun je vaststollen dat or zeer veel
woningen gebouwd worden, maar dat het
onderhoud ervan nadien verwaarloosd
wordt. Akkoord dat or veranderingen
morkbaar zijn. Men begint te beseffon,
meer dan bier, dat er vorandering moet
komen. Maar eigenlijk ziet mon nog altijd
de uitbouw van do infrastruktuur als het
primaire. Men werkt nog steeds voor eon
vorro tookomst en te weinig voor de men-
sen dionu loven. 1k heb do indruk dat bet
oigenlijko idee van het kommunisme,
zoals Louis Blanc het formuleerdo: a Van
iedereen, volgons zijn vormogen, aan
iedoreen volgens zijn behoe fton’ al te
zoer naar eon heel vor einddool wordt vor
schovon.

— Is vandaag niet de beIangr~kste
opgave do bowapeningskoers stop to zet
ten, die zoveel middelen opslorpt dat zo
eon echto hindorpaal wordt voorelke ont
wikkeling?

R.B.:Ik twijfel niot aan de goede bedoe
lingen wanneer men zegt dat aan do
bewapening onttrokken middelen kunnen
ingezet worden voor hot good van do
menson. In do filosofie bob ik ochter
goloord dater een verschil bestaat tussen
bedoelingen on betokonissen. Qok de
besto bodoolingen kunnen objoktief tot do
slechtste resultaten olden. 1k zou met
betrekking tot de bewapening de volgon
do vorgelijking willen makon. Volgens
Marx wordt de goproducoerde meerwaar
de vordeold tussen onerzijds hot akkumu
latiefonds, ton behoove van de verruim
do roproduktie on anderzijds hot privO
inkomen van de kapitaliston. Schaf nu hot
privé-inkomon van do kapitaliston af —

voor sommigen wordt hot socialismo
daartoo herloid — dan gaat gans do
goproducoerdo meorwaardo naar hot
akkumulatiofonds, wat volgons Marx zou
noorkomon op eon... vorhoogdo uitbui
ting. Als mon vandaag do investoringon
voor puur militaire bowaponing zou stop
zetton, zoudon orook moor middolon vrij
komon voor do ontwikkeling van hot pro
duktioapparaat, maar dat kan neorkomon
op oon vorsnolde bodreiging voor do
menshoid.

Mon kent ook do betokonis van do
bewaponingswodloop voor do kapitalisti
sche akkumulatio. Zou ook in do socialisti
scho landen do bowaponingstechnologio
eon vorgelijkbaro rol kunnon spelon? 1k
bodoel: kan do tochnologischo tall-out
van do bowaponingstochnologio niot aan
gowend wordon voor vroodzamo toepas
singon? Maar ik plaats eon groot vraag
token achter hot vreodzaam karaktor van
die toopassingon... stoods moor korncon
tralos, vorfijnde tochnologio on vorhoog
do produktivitoit en do goloidolijko wijzi
ging van do eindprodukton in funktie van
die tochnologio on niot van do bohoofton
van do monsen. Mon zou natuurlijk vool
boter do middolon die vrij komen bij hot
stopzotton van do bowapeningswodloop
holomaal in do socialo fondson stoppen
on daarmee do basisbohoefton van do
monson subsidieron, zodat ook do

“Het kan zo niet meer blijven
duren”

— Nog eon vraag om hot gesprek af to
rondon. Wordt vandaag do diskussie over
do problematiok van Marx niet tovool
beperkt tot eon aantal menson dio daar
boroepshalve moo bozig zijn ? Ondertus
son levon we temidden van eon stortvlood
van neoliberale ideeen...

R.B.:Qpwolkomaniorkunnon idooen
hun rol spolon? 1k stol vast dat or vandaag
wol oon govoeligheid bostaat voor onzo
problomatiok bij ongovoor iodoroon die
zich mot maatschappolijko problomon
bozig houdt on niot enkol donkt aan zijn
individuolo of klasse-botrokkon oigonbo
lang. Ovoral wil mon do vraag naar do toe
komst van hot socialisme opnieuwstollon.
Maar torzolfdortijd schijnt or eon groto
onverschiuighoid to heorson bij do groto
massa, wollicht ook omdat do intolloktuo
Ion do dingon nog to schuchter opnomon.
Eon partij als do SP by., individuolo uit
zonderingon niot to na gosprokon, wil niot
orkonnen dat or oon tundamontool pro-
bloom bostaat. Maarvooral hoorstorvol
gens mij ovoral angst voor hot herzion van
do moost gevostigde idooen. Dit is vor
moodolijk hot govolg van hot foit dat wo
do ganso weg mooton horzion dio do
wostorso boschaving sodert 300,400 jaar
is opgogaan. Als mon hot govoolen krijgt
zich sodort 400 jaar in eon vorkoorde rich
ting goorientoerd to hobbon, dan wordt
mon angstig on zoals eon individu dat
bogint to ontdokken zich vorgist to hob
bon, bogint mon krampachtig to roage
ron: hot kan toch niot allomaal vorkoord
gowoost zijn.

Marx was altijd bezeton door do idoo
dat hot kapitalismo, zulk eon absurd ver

‘4k stel vast dat ereen aanzet bestaat tat het
herdenken van do kiassieke marxistische
oriëntering”.

schijnsol in do goschiodonis van do mens
heid, toch niot totaal zinloos kon zijn.
Vanaf zijn Parijso manuskripton lijkt me
dat do vraag dio hem onophoudolijk bozig
hield: wolko zin hoeft do opkomst van hot
kapitalismo voor do ovolutio van do mons
hoid. Als togonvraag zou mon kunnon
stellon: was hot niot gowoon oen vorgis
sing, zondor onigo historischo noodzaak?
Aihoowol or natuurlijk wél eon zokore
noodzaak was. Hot zou nalof zijn to be
twiston dat or moot goproducoord wor
don, dat daartoo worktuigon nodig zijn on
dat daarvoor middolon dionon opzij
gologd to wordon.

— 1k hob Li do Iaatste maanden hor
haalde malon Tocquovillo horen citoren,
die aan do vooravond van do Franso rovo
lutie groto socialo gebeurtonisson had
voorspold. U moont vandaag onigo ana
Iogio to zion met do huidigo toostand?

RB.: Tocquovillo hoeft vior woken
voorop kunnon zeggon wat or zou gobou
ron. Zoker is dat we nu in eon toostand zit
ton dio niot veol (anger houdbaar is. Zoals
men zegt: ‘Als dat nog lang duurt zal hot
vlug gedaan zUn”. Dat Iijkt me boven elko
twijfel vorhovon. Nog not hob ik iets gob
zon, bij eon bospreking van hot book van
Goons, dat we do armoodo nu dofinitiet
naar do Dordo Woreld hebbon doon vor
huizon. Zoiots kan niot blijvon duron on
bovondion keort do armoo stillotjos naar
ons terug. 1k ga akkoord met wat Tocque
yule zogt: or bostaat goon enkol rogiem
waarin bet boginsel van do volkssoevoroi
nitoit zomaar overboord kan gogoold wor
don. Uiteindelijk gaan die volkoron van do
Derdo Werold ook hun woord meopraton.
Dat zal in do eorsto plaats eon woord van
afkeuring on afstraffing zijn. Daarom
sproek ik vooral over do komendo rovolu
tb. Nbot om do monson onigo groto hoop
to govon, maar omdat ik vroes dat bet
orgsto zou zijn dat do volkoron in eon
revolutionairo situatie zouden torocht
komen zondor to weton wat or to doon
staat.

1968 is toch ook gosnouveld door hot
toit dat niomand wist wat to doon? Toon
Pompidou vroog: wat willen jullio oigon
lijk? vond men niots boters dan to zog
gon: 30% Ioonsvorhoging. Pompidou:
aD’accord~, on allos was van de baan.
Natuurlijk waron binnen anderhalf jaar die
30°/o weggowerkt door middol van do
intlatie. Als mon good bokijkt wat or zich
vandaag afspoelt, zowel mot do Belgischo
krisis, als op intornationaal vlak, mot de
inoonstorting van do boursworold, met do
Wostduitso en Japanso politiek t.o.v.
Amerika en nog veol andore dingon, dan
noomt hot aantal tekonen too dat hot zo
niot moor kan blijvon duron. Intorossant
is wannoor Tocquovullo zogt dat do schijn
bare onvorschillighoid van do massa eon
token is van do nadorondo rovolutio.
Goon onkelo samonleving kán bostaan op
basis van do onvorschillighoid van do bur
gers. Als do burgor zich atkoort van do
politiek, dan “atomisoert~ do samonle
ving zich, wat botekont dat er dan goon
samonloving moor bestaat. Als de massa
nog slochts moodoot op basis van eon
principiëlo atkeor van politiok
maatschappelijke problemen on houdin
gon, dan gaat hot niot moor.

genoteerd

Soviet Vredeskomitee
Van 8 tot 14 maart bozocht eon dolega

tie van hot Sovjet Vredeskomitoo ons land
op uitnodiging van Vrede VZW. Do dole
gatio bestond uit Alexander Prasok,
nederlandstalig joornalist bij Radio Mos
kou, Anatoli Utkin, historikus bij hat Insti
tuut van do Vorenigde Staten on Amen
ka on Boris Udovenko, orthodox pniester
en tooloog. Vooraloer ze versohillendo
stedon zoudon aandoen, onderhiolden do
drie zich met do pers. Utkin had hat voor
al over hat .~nieuwe denken. in do Sovjot
bonadoring van do nationale veiligheid,
dat gobaseerd is op vior principos anton
grondslag ligt aan do nieuwo dynamiok
van do vrodespolitiok. In do oorste plaats
stolde hij vast dat in hot kerntijdperk goon
oenzijdige verdodiging moor mogolijk is.
Veilighoid is ondoelbaar voor Oost en
West in eon ondorling afhankolijko
wereld. Daarnaast stipto hij aan dat do
Sovjet-Unio do nukleairo pariteit andors
bokijkt. Vroeger zag men die als eon
garantio tegen eon dorde woroldoorlog,
sinds 1986 roaliseert mon zich dat hat
strovon naar golijkwaardighoid onkol
moor gevaar schept. Daarom komt mon
nu op voor eon ..rodolijk minimum” dat
heist op eon nul-nuh-situatio berust. Goon
kornwapens dus. In afwachting dat doze
blanco-skoro bereikt wordt, is eon halvo
ring van do kornarsenalen reeds eon
bolangrijko stap. Tenslotte woos Utkin
orop dat voor het eerst ahle kontrolomogo
Iukhodon opongosteld worden voor hot
Weston. Amerikaanse delegatios kunnon
allo plaatsen inspektoron die ze .‘bodroi
gond. vinden. Hot was do wons van do
historikus dat hot Weston zich oindolijk
zou realisoren dat do USSR goon agros
sieve, offensiovo grootmacht is. Teoboog
Udovonko van zijn kant schotsto do bewo
gen geschiodonis van zijn kerk, verklaar
do dat or momentool weinig probbemen
zijn tussen do kerkehijko beiders enorzijds
on do laidors van do KPSU en do staat
andorzijds (hoowol or mooihijkheden over
de rehigiouze kwestie tusson burgers
ondorbing bostaan) en gal vooral toolich
ting bij do fostiviteiton die voor de viening
van 1000 jaar kristondom in Rushand op
stapol staan.

GemeenteraadsverkieZiflgefl
Vlaamse KP doet mee

Do Vlaamso Raad van do KP hoeft in
haar zitting van 8 maart 1988 besboten zo
ruim mogolijk deol to nomen aan do
komendo gemoontoraadsverkiozingon in
Vhaanderon.

Op dio plaatsen waar daartoe mogelijic
hoden en beroidheid Destaan, wenst ze
dat to doon in brodero bondgonootschap
pen. Do (<P wil daartoo diskussies en
gosprekken aangaan zondor ekiusioven,
zoals op eon aantal pbaatson reeds hot
geval is.

Do Vlaamse (<P zal voorrang govon aan
do bondgenootschappen die do breodste
dimensio hebben om togen do huidige
verrechtsing eon demokratischo dam op

is zo van oordoel, dat do diskussio met
wkboin. links en met hoeb wat hinkso par
tijbozen zich opdringt in hot perspoktief
van eon noodzakelijko vorniouwde binkso
dynamiek in Vlaandoren, die eon altorna
tiof stolt voor hot govaar van oon langza
mo afglijding van arboidorsbewoging on
demokratische organisaties naar bet
contrum.

DeVlaamse (<P is van oordeel dat zij die
zich boroepen op hot marxismo, dringend
hun verantwoordolijkheid mooten nemon
om do steriele ideologische diskussies to
ovorschrijdon naar eon workzamo samen
working van de hinkerzijdo, die in staat is
niouwo ideoên en eon realistisch pohitiok
tookomstperspoktief to bioden.

Geen beleid voor Ieefmilieu

Op eon kongros dat verleden week
zatondag te Antwerpen plaats had n.a.v.
do sluiting van hot jaarvan hot Leofmiliou
steldo Guido Stoonkiste, voorzitter van do
Bond Botor Loofmilieu (BBL) vast dat voor
vole groopon in do samonloving, waaron
der de grate socio-kubturolo onganisaties,
vakbondon, universiteiten on in zokoro zin
ook hot bedrijtslevon ditjaarniotonopge
merfl is voonbijgogaan. Maar dit belet niet
dat hot ovorschaduwd word door eon aan
tal incidonten zoals do horoponing van
Philips Petroleum, do toloongang van hot
Galgonschoor on hot Fboordambos, do
SCK-affaine, do ponikolon rand OVAM on
do plannen voor eon afvaleiland, om van
do TGV nog maar to zwijgon.

Eon en ander hangt natuurhijk samen
met bet uitblijvon van oen kohorent beloid,
on dit vindon we oak niotterug in do niou
we rogeningsvorklaring van do Vlaamso
exokutieve. win dat rogeorakkoordzoekt
men te vergeofs naar een geintegreord
milieubeleid”, aldus Guido Stoenkiste,
cdit is een boloid waarin natuurbehoud,
miiiouhygiëne, ruimtei,jke ordening en
Iandinrichting in onderlinge relatie staan
on in rolatlo met hot ekonomisch boloid”.
Bovenal betrourt de BBL dat in do ekona
mische paragrafen goon vorwijzingon te
vindon zijn naar oon milieuvriendehijke
ekonomioen datdo kanson van zo’n eko
nomio dus bhijkbaar niot hoog warden
aangoshagen.

Tot slot had do BBL-voorzitten nog bit-
tenon woorden over m.b.t. do manior
waarop do overhoid do leefmihiou
organisaties bohandolt. Ofwob werdon die
organisaties gewotonsbezwaarden ont
zegd, otwel draaide do overheid do kra
non dicht van de BTK- en DAC- projekten.

Kamerkommissie
voor Bende

Do Kamorkommissie voorJustitio hoeft
hot voorsteb van valksvertogenwoordiger
Van den Bossche (SP) goedgokound ton
opnichting van eon onderzookskammissie
die als apdracht heoft de maniorto onder
zoekon waarop in Bolgiè do Dostrijding
van hot terrorismo en banditismo gobourt.
Oak do CVP stomde voor, nadat eon
amendoment van hun partijgonaat Tony
Van Parijs werd goedgokeurd dat ortoe
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Ergor is echten dat doze tekst 00k do even
tueho rol van extroomrechts in on rond do
pobitie- en inhichtingsdienston buiton
boschouwing Iaat. Dit volstand echter dan
weer niot am do hiberahon to vermurwon
die in blok tegonstemden — met uitzon
doning evenwol van de gewezen kamor
voorzitton Defraigne (PRL), die zich ant
hiold. Men mag aannemon tot moerder
ongonoogon van zijn partijgenoot justitie
ministon Gol, dio zich tat op hot haatste
ogonbhik mot hand on tand togon hot idee
van eon panhomontairo ondorzookskam
missie had venzot.

Hot voorstel van do Kamerkommissio
van Justifie strokt or toe om do ondor
zookskammissie om to beginnon voon dna
maandon aan hot work to zotton. Ze zou
niet 9 maar 11 hedon tellen, wat betekond
dat do VU or wel maar Agahov on Ecalo
niet met stemrecht in vontegenwoondigd
zullen zijn.

Achter de fraaie gevel van
AG: een puinhoop

Met do govoehigo stijging van do
winsten van do verzokoningsmaatschap
pij AG gaat eon vorslechtering ovor do
hole lijn van do anbeidsvoonwaarden
gopaard. Aldus wend vorhodon week vrij
dag gozogd door do syndikaho dohogatio
interzotol van do graep AG op eon pens
konfonentio, georganisoerd door hot
gemoonschappohijk vakbondsfront (CNE
LBC-SETCa-BBTK). Do angevoor 3.000
worknemors van AG zijn tot do vaststol
hing gokomen .~dat or een grote tegon
spraak bostaat tussen hot imago van een
vooruitstnevend sociaal boloid dat do
groop zich naan het grate publiek too
graag aanmoet on do dagohijkse noaliteit
die hot personeol ondenvindt”. Do grote
re winston die AG bookt, wondon vooral
versast naar do aandoohhouders, die
steeds hogere dividonton uitgekeord krij
gen, torwijl AG bovendien oak nog zijn
centen gobnuikt om eon duur openbaar
bad to doon op Assubol.

De bonden kiagen vooral do vershoch
taring van hot sociaal statuut van do zowat
3.000 wonknomons bij AG aan. Tar ihlustra
tie hiervan zoggen ze o.m. dat do RVA
stagiaires nauwohijks eon opheiding krij
gen maan wel aangehoudon wonden
omdat zo aan 90 procent wordon botaald.
Bovondion is hot bodnag van de premies
voor produktivitoit voor do moordorhoid
van do bodiondon gedaald. De inspok
tours knijgon steeds hogeno produktioquo
ta opgologd, torwijl do kommissioschalon
stoods in dalende hijn gaan.

Daannaast boschuldigon do bonden do
AG-dinoktie orvan do wet op eon aantal
punton to omzoilon. Zo worden or gero
geld ovorunen goprosteerd zonder dat de
Syndikale Delogatie daarmoe hoeft
ingostomd. Aanworvingen staan bovon
dion niet in vorhouding tot do afvlaoiin
gen. Via bnugpensianeringon vloeido op
dnie jaan tijd méôr dan 15 procent van hot
ponsoneol at torwijl de direktio goon nieu
we banen schiop ton komponsatie. Liavor
betaahdo zo eon boeto van 50 miljoen dan
jangeron in dionst te nomen ter vorvan
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