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Groot-Brittannie

DE LlNKBRTTIEUCrEIj VA» LABOUB

Onlangs is de eerwaarde heer MBRVYH,
een geestelijk» van de Engelse staatskerk, tot Bisschop
van Sou-tfiwark benoemd. De wijding voMft kort geleden
plaats. Deze benoeming, die op gezag van de eerste minis-
ter M&ÖMII»3EAïï geschiedde, heeft een merkwaardige politie-
ke achtergrond.

ftoals bekend bestond er tot het najaar
van 1957 een krachtige linkervleugel in de parlementaire
fractie van de labourpartij, die de steun van de meeste
activisten in de üabour-onderafdelingen in de kiesdistric-
ten genoot. &odra het evenwel duidelijk was dat BBTAN, de
leider van deze groep, had besloten aijn pas te regelen
naar die van GAITSKBIiL, verloor deze groep haar invloed.
Br werd later een poging gedaan om de groep een nieuw aan-
schijn en een nieuw leven te geven onder de naam van
"Viotory for Sooialism11, doch geen van de kopstukken, zo-
als SWIKGrliSR en MIK&R330, bleek leiding te kunnen geven,
en de officiële partijleiding gaf hun op ondubbelzinnige
wijze te verstaan, dat «ij niet langer de activiteit zou
tolereren van een linkse splintergroep in de partij. Sinds-
dien bloedde de groep verder dood.

Het linkse element is echter blijven
bestaan, ook al kan het niet gedijen binnen parlementair
verband tengevolge van het ttheengaan'f van BEVAJï en het ver-
bod van de leiders. Het onvermijdelijke volgde, en linkse
nïe t- Lagerhuis leden» met de morele steun van de leiders
van "Viotory for Sooialiamw, bleven actief. Deze groep had
tot intellectueel middelpunt een socialistische groep van
docenten en studenten van de Diversiteit van Oambridge ,
en de geestelijke leider van deze groep was de hoofdpredi-
kant van üniversity Qhuroh aldaar, de eerwaarde heer ïSKVtH.

MACMÏItLAH maakt zich weinig bezorgd over
het steeds meer verburgerend karakter van labour. Waar hij
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bang voor ia, vooral op langere termijn, is dat zich een
nieuw militant socialisme «al ontwikkelen, dat zich van
de huidige leiders van Labour aal ontdoen. Bit zou een
veel gevaarlijker politieke tegenstander van de conser-
vatieven kunnen zijn dan de huidige Labourpartlj, die
steeds futlozer begint te worden. Bit zou de reden zijn
waarom MAölfftLLAN a en militante en leidende figuur heef*
weggerangeerd door hem de bisschoppelijke zetel van
Southwark in Londen te geven.

Hoe vreemd dit ook moge klinken, er
steekt geld achter dit militant-linkse socialisme.
Het weekblad fribune ia de spreekbuis van de Bevanianen.
Ondanks het heengaan van BBVAN als leider van de groep,
is fribune onder leiding van Miohael POOÏ en Jenny IEE,
BBVAKs vrouw, Bevaniaans gebleven. Dit weekblad zou niet
kunnen bestaan zonder finanoi&le steun. Het ontvangt de-
ze steun op ruime schaal van een aekere S&MfBI», een make-
laar in onroerende goederen in Londen., die schatrijk en
een van.EMAïïs meest intieme vrienden is. Deze SAMÜBI» is
eveneens de eigenaar van een vrij nieuwe uitgeversmaat-
schappij, MaoGIBBON & KBB, die zich specialiseert in de
publicatie van uiterst linkse literatuur. SAMÜS1 zou
eveneens van het uiterst linkse maandblad "Ühiversities
and Lef t Review1* de geldschieter zijn.

SA.MUEL is een idealist en heeft niet
de ambitie zelf leider van de nalatenschap van de ex-
rebel BBVM te worden. Hij schijnt gehoopt te hebben,
dat de eerwaarde heer MBBTHf zich tot een bekwaam leider
van de linfcergroep zou ontwikkelen. Mot de benoeming van
de laatste op de zetel van Southwark is deze kans voor-
bij en volgens socialistische zijde is er tot heden nog
geen sprake van een veelbelovend opvolger.
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