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NIET STECHTS het kapitalisme, óók het staatskapitalisme gehoorzaamt aan zijn
ei-gen ontwikkelingswetten. De omstand.ighed.en waarond.er het in d.e oost-Europese
Iand.en aan d.e macht gekomen is mogen de d.ictatur.rr ener bolsjewistische partij een
tijd.lang tot een historische onve:mijd.elijkl:eid. maken, vroeg of laat komt het moment, waarop Èe politieke vormen d.ezer dictatur:r niet langer stroken met d.e d.oor
haa.r zel-f geschapen productie- en klasseverhoud.ingen. In Rusland. heeft men het
I«nnen zien in d.e fiftien jaren, d.ie verstreken zedert Stalins d.ood.. Wat d.e 1etterlcund.igen er rrd-e d.ooi-tt, de politici ?td.e d.e-stalinlsatierf hebben genoemd., is
ni-ets and.ers d.an het aan d.e macht komen ener ttnieuwe klassert va,n uiterst nauw bij
de producti-e betrokken managers, d.ie niet slechts geen behoefte meer had.d,en aan
bevoogd.ing en betuttelÍng d.oor een partij nar,r oud.e-, dat wiI zeggen stalinistische trant, d.och d.ie bovend.j-en d.agelijks ervoeren hoe zéét lnet rond. d.j-e part{j bestaand.e bed.o::ven klimaat van onveiligheid. en onzekerheid. een rem vorud.e voor een
gezond.e, d.at wil zeggen bij d.e gegeven stand. d.er techniek aangepaste moderr:e en

rationele productie.
Toen I t economisch firnd.a.ment van d.eze nieuwe klasse in Rusland eenmaal vold-oend.e breed en hecht was, waren d.e dagen van de partij-oud.e-stij} geteId.. !íel-iswaar bleef er rreerltt partij bestaanz rrr&Er achter lnaar uiterlijk niet z6 ingrijpend.
gewijzigde fagad.e werd. een nieuw gebouw gezet, d.at van de partij van Jozef Stalin
evenveel verschild.e als d.e constitutionele monarchie verschilt van het absolute
vorstend.om in Frankrijk vóór 1789, in Engerand. voor 1649.
De vergelijking heeft zj:n, omd.at z\ La.at zien hoe weinig soms uiterlijke vormen te maken hebben met d.e reë}e soci-aaI-politieke inhoud.. In Groot-Brittannië
sloot d.e bor:rgeoisie met ad.eL en koningschap een compromis, dat ln het burgerlijke Frankrijk niet tot stand. Isram. Niettemin komt geen zir:nig mens op d.e ged.achte
om Engeland. géén burgerlijk land te noemen. De ene George na d.e andere mocht er
d.e troon bestijgen, d.e nijnbezitters van Zuid.-lfales en d.e textiel-fabrikanten van

Lartcashire werd.en

In

d.e

werkelijke meesters.

voltrok zich 1n d.e tweed.e helft van d.e vijftiger en het begJ-n van
d.e zestiger jaren een verar.d.ering, d.ie in zóverre v€u3. d.ie d.er zojuist gebnrikte
voorbeel-d.en velrschilt, d.at d.e produetiewijze er niet werd. omgewenteld. De l-oonarbeid., d.at wil zeggens d.e uitbuiting der arbeid-ersklasse, blééf er d.e basis va^rr
d-e sociaal-economische verhoud.ingen.Wat er verdween was niet d.e staatskapitalistische voïm vaÍi. de productÍ-e, d.och een apparaat, dat bij d.e geboorte en in d.e
kleuterjaren van d.ie productievorm van onberekenbaar nut geweest was, d.och zijn
historische plicht meeï d.an genoeg venruld. had.. Van een hefboom der voomitgasg
Lras d-e partij tot een klrrister enran geword.en. Toen d.e ltnieuwe kLassett zj-ch van
die kluister bevrj-jd.d.e, rnaakten d.e Malenkofs en d.e Molotofs plaats voor d.e MikoRusland.

2jans en

d.e Kosygins.
Wat ztch d-ezer d.agen in Praag heeft afgespeeld-

is

een herhali-ng van d.e ge-

schied.enis. Geen revolutie heef t zlch in Ts jeehoslowaki je voltrokken, geli jk in
sommige kranten is beweerd., maar tnttaflossing van d.e wachttr, d.ie kan word-en omschreven al-s het aan d.e macht komen van d.e rrnieuwe (managers) klasse'r. En d.at
d-it zà is en dat d.it geschied-t is d.oor precies d.ezelfd.e oorzakenrd.ie eerd-er

Rusland. tot t t aan d-e macht komen van de ttnieuwe klassert hebben geleid-,
d.at word.t ond.ubbelzJ-nnig bewezen d.oor twee in ons bezit gekomen d-okumenten uit
Tsjechoslowakije zelf, d.ie een z6 d.uidelijke taal spreken, dat het vrijwel orunoge1Íjk is d.e gebeurtenissen aan cle hand. d.aarvan op 6nd.ere wijze te interpreteren d.an
wlj hierboven hebben ged.aan.
Beid-e sttrkken d.ie wd op het oog hebben zirr opgenomen j-n het maartni:mmer van
rrPragopres s" een voor het buitenland. bestemd.e uÍtgave d.ie maand.elijks een bloem,
,
lezing bevat van belangrÍjke red-evoeringen en artikelen uit kranten en tijd.schriften. Het ene is d.e vol1ed-ige tekst van een interview met professor Ota Sik, d.at
op 21 f ebruari 1968 d-oor d.e rad.iozend-er Praag werd. uitgezond.en; het and-ere is
d.e eveneens l-etterli jke weeïgave van een gesprek met J ozef Bo:rrvka, Iid. van het
presid-irm van het centrale comitó van de Tsjechisehe CP en voorzttter varr d.e
Iand.bouwcoöperati e Dolany .
Bij d.e aar,vang van I t vraaggesprek met prof . Sik verklaard.en d.e beid-e rad.ioverslaggeversr Vlad.imir Honcik en Cenek Prazak, d.at zttr zi-cLt tot hem wend.d.enr orld.at hii a1 kort tevoren i-n een televisie-uitzend.ing '?d-e economische achtergrond.
van d.e j ongste ontwikkeling in partij en samenLeving had. onthul-d r' . Omtrent d.ie televisie-uitzend.ing is ons niets nad.ers bekend., maar wi j z:-Jr, van mening, d.at een
d.ergelijke karakteristiek ook op I t rad.iogesprek van toepassing is. De Lezer oord.eIe zelfz
mOF. SIKI trAlvorens vragen over d.e eigenlijke economi-sche en sociale
problemen te gaa.n beantwoord-en acht ik het nood.zakeljjk eerst even in te
gaan op d.atgene wat er in d-e jongste z:-ttrng van het central-e ornité gebeurd- is. rt
PRAZM: ttïnd.erd.aad., d.aar werd.en polltieke vraagetukken opgelost, èie
nood.zakel{jk opgelost moesten worden, ond.at de eeonomisehe problemen alsmaar toenamen. rt
reed.s

in
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SIK:

rrVol-komen

juist. . .

d.i-e

politieke

problemen moesten word-en

opgelost om onze economische ontwikkeling gezond- te maken en ook om een
oplossj-ng te vind.en voor de smartelijke en ernstige problemen rrarl sociaIe aard-, d-1e zích ged-urend.e vele jaren in onze maatschappu hebben opgehoopt.r? . . . ?tIn het centrale comité kwam het tot een hef tige meningsbotsing, tot tn conflict tussen d.e conservatieve en de pïogïessieve sta3d.punten.... fs,genover d-iegenen, d.ie tot het laatste ogenblik toe d.e vereiste verand.eringen op het gebied- van politiek en economie en op and-ere
terreinen va,n het maatschappelijk leven hebben tegengehoud.en, stond.en ntr
d.ie. . . . d.e oorzaak van alfe moeilijkhed.en in het werk van d.e partij zelf
zàg?Tt.t. d-ie het oneens waren met d.e ro1, zoals d-ie tot d.usver d.oor d.e
partij gespeeld. was. . . . Zi zagerr, d.at het zo nj-et meer verd.er gingr d.at
wii te maken had.d.en met onjuiste arbeid-smethod-en,met een blind.e ond.ergeschiktheid. aan d.e een of and.ere hoogste autoriteit.... Wij bereid.en een
d.emocratisering binnen d.e partij vooï, omd-at d-ie er toe kan strekken d.e
economi-sche gebreken sneller uit d.e r,reg te ruimen. . . Ied.ereen weet toch
hoe oneconomisch eï geprod.uceerd- werd-, hoe men er alleen maar op bed.acht was ]ret d-oor het rplanr vereiste kwantum op te leveren, niet met
nieuwe producten kwam en hoe sterk onze technische basis achterop i-s geraakt.... Víij had.d.en bij ons te maken met een onjuiste en eenzljd.ige planning en leid-ing d.er prod.uctie, d-ie d.e groei- varr onze produktiviteit bel-emmerd-e.rr

)7
het nu verd.er? hrij hebben het wel over d.emocratiseis er ook niet sprake vaïr een gebrek aan d.iscipline aan het

PRAZAK: 'tHoe moet

ring,

maa^r

productiefront?f

t

PROB.SïK: rru hebt gelljk. Ik ben mij errran bewust, d.at d.e arbeidsd,iscipline krachtiger moet word.en, dat het ult moet zijn met d.e slanpamperd
en er bij d.e productie geen onnutte uren verloren mogen gaaÍr. Maar dat
het hieraeua mankeerd.e, d.at 1ag juist ook aan I + systeem varr de leid.ing. tt
In het vraaggesprek met d.e agrarische specialist Bonrvka worden d.e d.ingen
btjna nog duid.elÍjker bij hun naam genoemd. Na'buurl{k kwmen wij het zéér omvangrdjke
gesprek, d.at gepubliceerd. werd. in het weekblad, Obrana lidutr varr 17 febmarj- t 68
niet volIed.j-g weergeven. Illij moeten ons evenals bij het interview met prof. Sik,
beperken tot een uittreksel. Maar d.e markantste passages liegen er bepaald. niet
rf

om:

BORIIUKA:|IIn de land.bouw staan w{j in d,e laatste vijf jaar voor een heIe nieuwe situatie, Mod.erne machines, wetenschap, ztj hebben tot gevolg,
d.at, of wij het willen of niet, ook het d.enken van d-e agrarische produ-

cent verand.ert. Er kont thans een volkomen nieuwe, jonge kl-asse naar vorenr d.ie is opgegroeid. op een mod-exne, nieuwe materieel-technische basis.... en ik ben etrr€u1 overtuigd., d.at a] het nieuwe en d.e vo:ming van
een nieuwe klasse van agrarische producenten onverenigbaar is met d.e
starheid., d.ie er zo lang bij ons heeft geheerst. . . . 0p het jongste congres d.er agrarische coöperaties heerste rn progressieve onterred.erÈreid..
De ged.elegeerd.en zeid.en: d.e machines moeten in ord.e z:,jn, d.e lcwaliteit
van d.e mest moet behoorlsk wezerirwij r.'iI1en melk en vfees vatrr goed.e }«ara-

liteit

produceren. . . .fr

ontvrikheling der agrarische prod.uctie j-s het dus
v€ln belanrg, dat d.e mensen hun werk met liefde verrichten en d.at d.e arbeid. hen bevred.iging schenkt?"
BORIMA: rfOnze grootste hind.ernis vo::mt, als ik het openlijk zeggen
megr d.eze, d.at d.e partij zícin d.oor haar apparaat (van d.e werkelijkheid.)
heeft afgesloten. Daarmee wil ik, zoals u begrijpt, niet beweren, d.at d.e
partij geen apparaat zou moeten hebben. Maar de taak d.aarvarr moet nauwkeuri-g word.en begrensd.. Door d.e tot d.usver bestaand.e situatie werd. herhaald.elijk een vrees voor het bestaan geschapeÍr. . . . Als iemand. van een
afwijkend.e mening blijk gaf , dan werd. zí1rr bestaan d.irect onmogelijk Semaakt; eï werd. een atmosfeer van onzekerheid. gewekt.... Alleen wa^rm.eer
wij d.eze misstand.en uit d.e weg :ruimen }cr-mnen wij d.e d.emokratie 1n d.e partij herstellen en slechts onèer d.ie voo:suaarde }nlnnen wij ook op economisch gebied. voonritgang boeken. tf
Niet mind.er d.uidelryk Can d.e hierboven geciteerd.e uitspraken j-s d.atrwat Drahomir Kold.er, de secretaris van I + centrale comité d.er Tsjechj.sche CP, tevens
voorzitter van haar economische cornmissie, op 18 februari j"1. schreef in het
partijblad. rrRud.é Próvo" :
ttïk ben van mening, d.at het nood.zakel{jk zaL zijn d.oor mid.del van een
reeks onve::mijd.elijke maatregelen d.e hind.ernj-ssen uit d.e weg te ruimen,
d.ie nu nog belettenrd.at d.e intellectuelen in onze maatschappij d.e plaats
innemen d.ie hen toekomt.rr
Tenslotte, om d.eze serie van welsprekend.e citaten af te sluitenr nog twee
aarrlrallngen uit d-e "Rud.ó Próvo" va^n 1 maart 19682
rrHet pïoces van verand.ering, d.at thans in ons land. op gang is, begon
op het terrein van d.e economi-e.tt
rfHet gaat er om, aaÍL d.e bed.rijven, naast d.e fi.rndamentele rechten d.ie
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zLj reed.s bezitten, óók het recht te geven zélf te beslissen over hr:n
productie en hun investeringen,zéLf te beslissen over hun orgarrisatorische problem€ír. ,. In d.e tsjechoslowaakse economie moet een grotere rol
ge

speeld. word-en d.oor d.e ónafhankelijke bed-rijven

. t'

BM-,ACIIil, I JKE VERGU, I JKI NGEN

0P WOENSDAG 27 i{AART hebben d.e kranten het bericht gebrachtrd.at de Hongaarse partij-theoreticus Zoltan Komocsin tot Praag een waarschuwing had. gericht, d.at
de. nieuwe Tsjechische leid-ers tranarchistiscL 6etinte pogingen van emotioneLe elementen, d.ie aan het Hongari je van 1956 d.enken, i-n d.e kiem moeten smoren.rf Eerd.er
al- lazen we in I'Het Vrije Volkrt van 11 maart van d-e hand. van Richard. Jokel, de in
Tsjechoslowakije geboren Lond.ense correspond.ent van dat blad., d.at de situatie in
dat land. zou d.oen d-enken aan die in Hongarije in 1956. fn onze ogen wettigen d-e
feriten d.ergelijke vergelijkingen allerminst.
, In 1956 waren i-n llongari j e d e arbeid-ers in beweging. Zi s tred-en in de voorste geled.eren en zlj vormd-en arbeid.ersrad-en, d.ie in het l-and- een macht voi:md-en
naast d.e bij d.e gebeurtenissen achterblijvend.e regering vaJr Imre Nary. Bjj wat nu
in Tsjechoslowakije geschiedt tred.en d.e arbeiders ni-et op d.e voorgrond-. Zli spelen
er geen enkele ro1, wat zrJ in 1956 wéI d-ed.en, zowel in Hongarlje a1s in de Pool-se
stad- Posznan, In Pol-en z: J:n thans d.e arbeid-ers a} evenmin actief a1s in Tsjechoslowakije . In ddt opzicht i s eï tus sen d-eze beid-e land.en thans overeenkomst . Maar
er i-s één groot punt varr verschil: in Pofen schijnt d.e kracht van d.e 'rnieuwe klassé'l nog niet groot genoeg, z'LJrr d-e omstand-Íghed.en nog onvold.oend.e qjp om haar d.e
positie te bezorgen, d.ie zti ook dé,6r ongetwijfeld. eens zal gaan innemen. In Polen
w.ord-t al-Ieen maaï verlam.gd wat in Tsjechoslowakije met onweerstaanbare kracht gereal-iseerd. word-t. En a1s het onweeïstaanbare d.er ontwikkeling ergens uit b1i jkt,
d.an weI uit d.e verbazingrarekkend-e snelheid- waa:mee d.e verand.eringen eLkaar opvolgen.

Luttele maand-en geled.en nog maar is het, d.at d.e oud.e stalinist Antonin Novotny als staatspresid.ent en partij-secretaris in d-e oud.e burcht van Praag troond-e. Nu heeft d-e nieuwe klasse hem niet slechts uit het secretarisa^mbte rr)ào,r ook
uit d.at van presid.ent ontzet; de generaal, d.ie nauw betrokken ï,^ras bi j een milj-tair complot, d.at d.e opmars d-er managers zou hebben moeten stuiten is uit het
land. gevlucht, een d.er met hem complotterend.e hoge off icieren pleegde zelfmoord..
Even:nin als in Rusland. d.estijd.s ging in Praag I t aarr d.e macht komen van d.e f'nieuwe kl-assett gepaard. met bloed.verg"ieten. Zeker, Novotny is formeel zélf rrijwillig
afgetred-en. Maar er kan geen twijfel. oveï bestaan, d.at het een politÍeke storm is
d-ie hem heef t verj aagd.. Men heef t d.ie storm een rrstille revolutie'r genoemd-. Het
woord- is verkeerd-. Er 1s geen sprake van, d.at d.e verand.eringen in TsjechosLowaktie ztch in stilte voltrekken en er is d.aar geen sprake van een revol-utie
IIERANTWOORD]NG VAN DE VOOR IIDAAD

BINNENGEKOMEN

EN GEDACHTEII

GU-,DU,IJIG BIJDRAGEN.

1e kwartaa^l 1968

f,. Z,JO; C.v.d..B. te A. l. 5,-; G.J.B. te A. f. 5.-; C.B. te A. f .!2.-i
Í. 5.-; B.v.B, tè M. f. 20.-; X Í. 10.-i II.}I.J. de H. te A. f,. 1,50;
f. 10.-r Th.M. te B. f . JZ,JOi J.M. te L. f . 52r5O; E.M. te 0..f. 15.-;
M,N. te D,H. Í. J6,-i G.de P. te 3. f . 50.-; A.v.V. te n.H. Í. 10,!O; R.W. te A.
f . 11 ,5O; A.C,W. te A. f . 6.-i J,\1.2. +,è R. .f. 2.-i J.B. te A. f. 10.-; A.v.d.H.
te A. Í. 20.-; G.J.v.d..H. te D.H. f. 10,-. Totaal Í. 199,-.
AlIe gevers hartel{jk dank ! Het resu}taat voor het eerste k\.raxts€,l is zeker niet
slecht, T,aten zij, die nog niet betaafd.en hieraan een voorbeeld nernen.
H.A. te 1,.
A.B, te A.
T,K. te 3.

tr
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zich heen te kijken on ieclere dag oprlieuw weer bewepolitieke
z7en,
dat
de
idealisten naief €Bnoeg zijn om te nenen, ilat de
le
cloodgewoonste dingen, d.ie in het dageujks leven geld.en, niet van toepassing zijn
op hen of op het terrein, Íélarop zii zícl, bewegen. WaÍmeer een d.oorsnee-toneelstuJ<, zond.er aI te ingewikkeld.e intrige, zonder stadhuiswoord en, zond-er noeilijk
verstaanbare synboliek, korton speciaaL geschreven voor het epmiddeltle publiek,
rlat in de schouwbr:rgzalen geen filosofische of psycholog'ische problemen zoekt en
niet aI te ver:vrend is lrat betxeft zijn literaire smaakr ni-ettenin uiterst koel
ontvangen word.t, g6én volle zalen trèkt, kortomr als een baksteen valt, dan wijt
led.ereen dat hetzij aan de auteur, hetzij aan tle regj-sseurs, hetz{i aan de spelers
of aan de aI te povere decorsrnogelijk ook aaD somige of al d.eze factoren sa,nen.
Er kont, onder de genoemd e omstandigheclen geen zinnig mens op de gedachte on het
publiek de schuld te geven van het geringe succes, om de toeschourrers te Yertli iten, d.at zij onvold.oende geïnteresseerd zijn. Integentleel: nen gEeft d.e laatsten
jList eroot gelijk.
Niet zodra echter ga.at het orn wat men 'rde poLitl-ek en tle arbei-d ersbeweg'ingrl
pleegt te noemen of cle sinpele waarheden word.en op hun kop gezet. l'Ianneer politieke acteurs n i e t voor volle zalen spreken of ua.nneer zij op een andere manier aluid.èlijk de nlist ingaan, dan ligt dr,t - vooral lr€lnneer zíi zi-c}:zelf lot d.e
zogena:md.e 'tvoorhoeate vaJ] het proletariaatrr gekroonal hebben - nooit aan hén,
nooit aaJI de coned.ie tlie zij trachten op te voerenr noch a€n d.e scha,melheid van
het decor, clat de burgerlijke achtergrond. maar terÍrau'',rerÍrood. vemag te bedekken,
doch altijtl en irmer aa.n rrde douheiat van de arbeiders'r, d.ie naar niet beseffen
willenrrlat zij enkel en al1een maar naa.r hrín teksten behoeven te fuisteren om afg€xekend. te hebben met zorn kleinigheid alsrrrt huid.ige maatschappelijke- en ecoIIEI{ SIHOEFT SIJECHTS om

zen

nonische systeemtr.
0p rleze regel echter bestaan uitzonderingen. Zoals soms een theaterdirecteur bevreesd is om tegeÍrover zijn geld.schi-eters te bekennen r dat zijn pog1ngen
duidelijk schipbreuk hebben geleden en de ond.erneming wel met een banlaoet zal
ein igea, zo zj-jn een enkele keer ook politieke komed.ianten of nauw net hen gelieerd.e recensenten beueeesd. voor alles uat ook maar in de verte zou kurmen wijzen op een politiek banleoet. fn zo'n geval rÍorden tle afwezigen niet in het ongelijk gesteld, doch krordt r€,ar. het een of a"ndere, hetzij pover, hetzd belachè1ijk
excuus gezocht om hrr:. afwezigheid te verontschuldigen.
Dat laatsté Ís het wat men heeft kur::ren constateren op 27 novembeJr va.n het
vorige jaar in Nijmee€n, waEr een zéér gemengd gezelschap van politieke artiesten
- afkonstig u:it zo verschillenAe gezelschappen als d.e stuclentenoxganÍsatj-e rrnood.
Freontrr, de Studenten Vakbeweging, Politeia (óók een studentenorgan-isatie), de
Tro tz§-gro ep, de P.S.P. en ile C.P,N. - een speciale voorstelling aIIangeercle
voor het 1Ol0 nan tell"ende personeel va^rr d.e NYMA, èe N{peegse Kunstzi,ale Spinnerij

n.v.

De n€.am waa,rond,er d.it gezelschap zich presenteerd.e luid.de "Comité Arbeid.ersbela,rrgenrr. De allrecte aanleid.ing tot zijn optred.en vÍas een verontnEtende gang
van zaken in het bedrijfrwaar slechte fina.nciëIe rritkomsten enerz{d.s, reorganisatie en rationaLisatie anderzijals reeds tot inkrinpi.ng van de werkgelegenheid. hattd.en gevoerd en hraar verd.ere ontslagen op niet onbelangrijke schaal a1s een zwaard
van Da:nocles boven het hoofal van de arbeiders hingen. De initiatiefnenexs rraren
van neningr rrdat de belangen ven d-e arbeid.ers door ale vakbonden onvold.oend.e werden behartigdrr. Zij stelden een program van eisen op net de bed.oeling rreen comité
van arbeiders van d.e NIMI zéIf bijeen te brengenr dat deze eisen zou onclersteunen
en op de fabriek vetspreid.enrr.
Op de 2Jste novanber 1967 werd een vergarlering ultgeschreven rrvoor arbeiders van de MIIÍA en studentenrr . 0p die vergacleri-ng verschenen, . . zegge en schriive 80 man, war,rvam.. , . . . . . 40 stud.enten en 40 arbeiders. Veertig welgeteltl ren d.e
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1050rd.ie er zoud.en hebben lcr:nnen zitten. Meer d.an duizend. MivIll-werl<nemers schitterd.en d.oor ífwez:,glleid .
ïn goed Ned.erland.s karr een d.ergelijke opkomst alleen maar als een enonne sof
bestempeld. word.en. "De Internationale'r echter, het orgaan van d.e trNed,erland.se
sectie van d.e {e International-e I wè&raan wi j d.e feiten ontl-enen en in welk blad.
men ook woord-eLijk d.e hierboven tussen aanhalingstekens geplaatste zinsd.el-en aantreft, noemt een d.ergeli jke opkomst een rrsnccesrr. Een d.ergelijke verbluffend.e karakteristiek ontslaat het blad. natuurl-ijk meteen va,n d.e verplichti-ng een d.ieper
ond.erzoek in te stellen naar d.e oorzaken van d.e mis}:kking, gesteld., d.at ItDe Internationalerr d.aartoe a] in staat zotT z;.Jn geweest. Wat het trotzkistisch oïgaan
betreft behoeft het ItComité Arbeidersbel-angent' d.e hand. niet in eigen boezem te
steken. Bij een verloren slag vraagt men terstond. naar de schuld. van d.e veldheer
of van d-e sold.aten, maar bij een gewonnen slag of een sIag, d.ie al-s een z,ege gepresenteerd. word.t, houdt nienand ztch d.oorgaans bezig met pietluttighed.en. Voor
wie zich echter af mocht vragen, waarin het 'f succes" d.an wel bestaat heeft ttDe
Internationalerreen antwoord. bij d.e hand.: d.e intimid.atie van d.e kant van d.e vakbond.en was zó groot geweest, beweert men, d.at d.e organisatoren met een opkomst
van veertig arbeid.ers d.ik tevred.en mochten zfin.
Wij z\y1 zo vr1j eï over d.it alles een gans and-ere mening op na te houden. Uiteraard. zi-jn d.e vakbond.en tegen het "Comité Arbeid.ersbel-arrgent' in het geweer gekomen en uiteraard. zul-l-en er wel krasse inlimid.atiepogingen ziln ond.ernomen. Daar
twijfelen wij geen moment aaÍr., aI betwijfelen wij wél sterk of 'fDe Tnternationale'l
d.e red.enen d.aarvan goeddoorschouv;t. Daarop hier nad.er i-n te gaan staat d.e ruj-mte in d-it nr:rrrer ons niet meer toe. Wat vrij hj-er slechts lcun:een vaststel]en is
d.it, d.at eï in 1955 tdd.ens d.e staking der A:nsterd.amse Gemeentewerklied-en, t\jd.ens
d.e busstakingen en tijd.ens d.e staking in il-e Groninger strokarton-ind.ustrie héé}
wat krassere intimidatiepog'ingen d.oor d.e vakbewegang zrJr. ond.ernomen zond.er d.at
ztj ook maar enig succes opleverd.en. Dat feit al1een aI werpt op d.e argumentatie
d.er trotzkisten een bed.enkelijk licht. Maar er is meer.
Naar ónze mening is het streven van het "Comité Arbeid.ersbeLangen" op een
volslagen mish:kking uitgelopenromd-at d.it comité enerzijd.s en d.e belangen d.er arbeid.ers and-erzijd.s twee d.ingen zijn d.ie hemelsbreed. van elkaar verschillen. Nietst
maar d.an ook niets was errd.at d.e ltlYivlA-arbeid.ers aanleid.ing zou hebben }cr:nnen geven zelfs maar te verond.erstellen, d.at d.e zaak van het comÍté hr:n eigen zaak zou
zijn. Vraagt men, wat ons red-en geeft tot een d.ergelJjke bewering, d.an antwoord.en
wij: d.e feitelijke berichtgevi-ng van "De fnternationale" zelf !
De uitspraak - hierboven aI geciteerd - d.at het d-e bed.oel-ing van het comité
hras om een comité van d.e NYMA-arbeid.ers zéJ.f b{jeen te brengen, d.at d.e eisen van
t t comité |tArbeid.ersbelangen" zolt ond.ersteunen laat overduj-d.eIijk zien, d.at noch
d.it comité zelf, noch I'De Internationalert eï ook maar het flauste begrip van hebben wat d.e zelfstandige arbeid.ersstrijd.rd.ie in ottze d.agen aan d.e ord.e is, eigenlijk
betekent.
Het is niet bfj het "Comité Arbeid.ersbelangen" opgekomen, d.at d.e ei-sen van
d.e ltiYl{A-arbeid.ers het best dcor d.e lillltÍA-arbei-d.ers zéLf geformuleerd. kur:nen vioïd.en en dat het d-erhalve d.e eerste taak van een "comité van d-e NllviA-arbeiders
zélf" zot;- z:-jri geweest met elkaar te bespreken wót ztj eigenlijk wil1en en wat n1
zul-Ien gaan d-oen. Nee, in d.e ogen van het "Comité Arbeid.ersbel-angen" is zot n comité van d.e arbeid.ers zel,f ni-et meer d-an een verlengstuk van d-e politicí.Zii hebben tot taak niet zelf met eisen te komen, maar d.e van te voren zond.er hen opgesteld.e eisen te steunen om die d.an ve:srolgens al-s loopjongens i:lr d.e fabriek te
gaan verspreid.en. Zou het ook kr-mnen, vragen wij, d-at d-e MiviA-arbeid.ers zelf met
dnd.ere eisen zoud.en ztJfl gekomen d-an d.e heren van ' t politlek gezelschap? De simpele vraag is bij d.e betrokkenen kennelijk zelfs niet ópgekomen.
Tenslotte: in het d-esbetreff end.e artikel in "De Internationaleil word.t geze$, d-at d.e bond.en '?als oplappers van het kapitalisme" fungeren" Daar zijn wij
het mee eens , dL is het verschj-L tussen "De Internationale" en ons d.an dit, d.at
wij d.at gezien d.e burgerlijke basis van d.e vakbewegang - vanzelfsprekend vind.en,
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ItDe Interr:ationalert het d.aarentegen d.e bond.en kwalijk neemt. Dat ons stand.prmt
veel critischer is kan onnidd.ellijk word.en ged.emonstreerd.. Het ItComlté Arbeid.ersbelangenrrnamelilk, waarin ook d.e Trotzkisten vertegenwoord.igd. waren, steld.e o.&.

eis oprd.at d.e vakorgani-saties'td-e eisen (van d-at comité) d.ienen te ond.ersteurrDe fnternationalerr vond. d.aarin geen aanleid.ing tot critisch commentaar en
acht het evenmin een punt van kritiek, d-at op de bewuste vergad.ering van 2'l november o.&. d.oor d.e secretaris van d.e Ned.erl-and.se 't'extiel Bond. het woord. gevoerd.
werd..
Wij vragen: wat d.ééd. d.i-e man daarl aIs het comité werkelijk vond., d.at d.e beIangen van d.e arbeiders d.oor d.e bond.en onvold.oende behartigd. werd.en? l^/ij vragen
voorts: zoud.en d.e arbeid.ers, d.ie d.e rri jand.igheid van de vakbond.en jegens hen aItijd. weer opnieuw te bespeuren krijgen zond.er intimid.atie werkelijk zoveel interesse hebben gehad om naar zotn vakbons te komen ]uj-steren? 0f zou het soms z6 zint
d.at ze ged.acht hebben: aan mijn lijf geen polonaise? Henk Gortzak, 66k een van de
sprekers op d.e bewuste vergad.ering, zei-z rrWat d.e vakbond.en in hr:n gemeenschappeIijk prograJn van actie zeggen na te streven, vind.en Ïre tenrg in het progran van
eisen van het actie-comité." Henk Gortzak vatte met d.i-e woord.en eigenlijk heel d.e
inhoud. sarnen van d.e in Nijmegen vertoond.e poppenkast. Intimid.atie of geen intimid.atÍe, 6ók d.e M1{A-arbeid.ers moeten d.aar wel- hr:n buik van vol hebben.
d.e

nenfr.

BOTSJEWISTISCHE

MARX-VERVALSING

HOIYDffiD JAAR geleden ongeveer krla.u Kar} I{ero( totIt inzicht, dat de burge+
lijke staathuishourlkunile bjj het opl-ossen van het probleem, wat eigenliik onder kaEtlget noest word.en venstaan en waarin wel het flezen bestond. va.n de kapitalistische productie, halverr,rege was blijven steken. Door een analyse van het kapitalistisch productieproces enerzijd.s, iloor leitische be s tuderi-ng van de werken van be-

roeod.e econoÍlen a1s David. Ricardo en aliens voorgangers zoals Ad.a.ur SEith en analeren anderzi,tls ontdekte hij, ilat kapitaal ig: een hoeveelheid. waard.e, die ueerwa.ar-

de voortbr:engt via de inwerking van levende arbeid.skxacht. naamee sloeg h{i het
kapitàar begrip der burgerliike economen aan stu}lcen. Die bleven met de brokl<en
zitten, naar hebben nooit eeÍr pog"ing g€tlaant. ze te liinen. De reden tl,aa,rvaÍr is door
Mar:r zé}f zéér duid.eliik aangegeven. I'Burgerlijke econonenrr, schreef }rij in 'tDas Kapitaltrr rrhebben het juiste instinct, dat het zeer gevaarlijk is zich in ale oorsprong van d.e meer*raard.e te verdiepenr'. Zoe.ls de politieke of juridische vertegerrwoordigers cler heersend.e klasse er altijd op uit zijn het bewiis te J,everen, da,t
er vaÍr rn heersend.e klasse helenaal geen sprake is en er derhalve ook geen sprake kan ziin van een poLitieke ond.eral.rulddng rzo zttrn haar econonische vertegefi,Ioorcligers altijd. bezig het bestaan van een econornische onderdrukking, dat lr:i1 zeggen
van d.e uitbuitÍlg cler axbeidersklasse weg te noffelen. Zij doen tl,at ofwef door
het neenraaxdevorÍdingsproceg botueg te loochenen ofweL aloor het met tle mantel

hr:mer kapitalistische ]lefde te bed.ekken.
Wat hiex van de burgerlijke economen word.t gèzegd gold ook al voor S4ith en
voor Ricaïdo. Maar voor hen in mind ere nate darl voor d.e latere s taathui shoudkuncu-gen. Zolang het g€heint' van het kapitalistisch procluctieproces nog niet ontclekt was, _Eq de offi.ciëIe uetenschap nog niet nauwkeurig hoe gevaarlijk het wel
rías on na"a,r d€,t Í geheilon te vorsen. Vandaar atat Snith en Ricarao en hun voorlopexs nog min of neer om d.e l{Íestie heendraaien aIs <le kat on rle hete brÍj. Later
is dat volkonen aÍrd.ers. Ie hooggeleerde wit-gebefte econooische kstten hebben Ae
hete br4ij hr:n achterr,rerk toegekeerd en zijn zich net a11es en nog wat gaan bezig
houtlen behalve met het wezenli.ike van het kapitalistisch productièproces. nat is
de reden, dat ltia::c zelf nog het tijdperk van Ricartlo d.e periode van de ttklassieke
economierr genoemd heeft, de latere sta.athuishourlkunrligen rlaarentegen als rrvul-

I
gair-economenrr karakteriseerd.e. ttNa Ricard.ort t zo placht hi j te zeggen, rrheeft d-e
burgerlijke economie geen wezenlijke vord-eringen meer gemaakt. "
tJat men hier ond-er burgerlijke economen te verstaan heeft, dat zttrnt d-e kapitalistÍsche economen, d-e zogenaaJnd wetenschappelijke vertegenwoord.igers eneï klasse wier bestaan en positie aal: d-e kapitalistische-, d.at wil zeggen een op loonarbeid. berustend.e prod.uctie, zr jn gebond-en. Een d-ergelijke productie bestaat voJstrekt niet al]een in het westeni ztJ bestaat evengoed. ten oosten van wat men het
ItIJzeren Gord.ijn" noemt. Gevolg: ook d-6ór bloeit d.e rmlgair-economj-e in alfe mogelijke variaties. AII-een: d-e oost-Europese economen hebben het in vergeli jking
met hrxl west-Europese collegaf s moeJ-}ijk. De laatsten, d.e staathuishoud.kundigen
1n we st-Europa, hebben d.e keuze uÍt twee mogeli jkhed en: d.oen of hun neus bloed.t t
d.an wel lularx bestrijd.en. Voor d-e oost-Europese economen, d.e Russische dan we1 in
d.e eerste plaats, ligt het and.ers .Zeer bijzond.ere historische- en social-e verhoud.ingen hebben er toe geJ-eid., d.at in hun land- het rrma::cj-sfre" r of wat daar d.an ond.er word.t verstaan, tot de officÍële mythe der maatschappi j geworden is. Dat nu
schept zalrr bij zond.ere problemen. Rusland. bÍjvoorbeeld- is een land-, waaï geproduceerd. word.t op d.e basis van d-e loonarbeid.. Wat moeten, gegeven d.at feit, de Russische eeonomen nu met €r:rr rrro.í1 als tiarx, d.ie betoogd- heeft, d.atttd.e loonarbeid
het kapitaal vooïop stelt, zogoed- als het kapitaal d.e ]oonarbeid. tot voor:r,raard.e
heeftrr?
Met opstand.ige arbeiders weet natuurl[jk d.e GPOe we] raad., maar met economische geschrif ten en theoriën i s he t een heel and-ere zaak, vooral I'ranneer j e terwille valn d.e officiële maatschappelijke mythe voortdurend. verplicht bent daar
schijnbaar een kni-eval- voor te d-oen. De Russische vulgair-economen hebben er wat
op gevond-enrzowel voor eigen gebmik a1s ten behoeve van hun buitenLand.se vriend-en. Dat mid.d-eI is: tekstvervals:l4g.
Een typisch staaltje van een d-ergelijke tekstvervalsing kan men - verwonderen zaL het na het bovenstaand.e nlemand. - aantreffen in d.e bolsjewistische uitgave van juist d.ie brochure van Marx, waarin hij een poging ond.errreemt om het wezen van het kapitaal en het wezen van d.e loonarbeid. voor een zo breed. mogeli jk
publiek op zo bevattelijk mogelijke wijze uiteen te zetten. We bed.oelen d.e brochure
rrl,oonarbeid. en kapitaal-rt, ',iaaraan ook d-e hierboven geciteerd.e uitspraak omtrent
beider wed.erkerige afhankelijkJ:eid- te vind.en is.
In d.e brochure rtloonarbeid- en kapitaal-t' word.t het kapitaalbegrip d.oor Marx
beknopt ontleed-, , Hi j houd.t ztcLt daarin 6ók bezig met wat d.e burgerli jke economen
ond-er "kapitaalt' verstaan. Hij sch{ft op een gegeven moment:

"Het kapitaal bestaat uit gronCstoffen, werktuigen en levensmidd.el-en van allerlei soort, d.ie gebruikt word-en om nieuwe grond.stoffen,
nieuwe werktuj-gen en nieuwe levensmidd-elen vcort te brengen" A1 d-eze
bestandd.elen van het kapitaal z:,jn geschapen door d.e arbeicl, produkten
van de arbeid-, opgehoopte arbeid . Opgehoopte arbeid., die d-ient tot midd.e1 voor nieurnre

productie, is kapitaal.?t

0 nm i d-d. e
zeggen d.e economen.

1] ij k op d.eze passage laatMarx d.e woord.envolgen: 'tZo
" Met and.ere woord-en: d.e kapitaald-efinitie, die in het hier
r^reeïgegeven citaat is vervat, Ís d-e kapitaald-efinitie d.er burgerlijke economie.
Wat men er uit lezen kan i-s, d-at kapitaal ontstaat d-oor het simpele gebruik en
verbmÍk van grond.stoffen en machines. H o e dat d-an kan, staat er niet in. Er
is geen spoor van het meerwaard-evormingsproces. Nad.at l{arx d.e burgerli jke opvatting lreergegeven heeft steekt hij er dan ook onmid.d-elhJk duchtig d.e d.raak mee. Hii
d-oet d.at i-n d-e volgend.e bewoord-ingen:
r\rlat is een negerslaaf? Een mens van het zwarte ras. De ene verklaring is
d.e and.ere waard-" Een neger j-s een neger. Ond-er bepaald-e verhoud-ingen word.t hij
eerst tot een slaaf . Een katoenspinmachine i-s een machine om katoen te spi-nnen.
Pas in bepaald.e verhoud-ingen word.t ztJ kapitaal. r'
Uit d-eze woord.en varr. Marx blijkt zeer precies wdt zijn kritiek op het burgerlijk kapÍtaalbegrip is. Het verklaart niets, zomin aIs men verklaart wat een ne-
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gerslaaf is d.oor hem een mens van het zwante ras te noemen.
Nu ligt voor ons d.e bij boekhand.el- ItPegasusrt in 1947 uitgegeven vertaling
trloonarbeid
en kapitaal" . De passage d.1e wli hierboven hebben laten inspri-rgen
v€Ln
treft men er op blad.zijde 45 aarr. Maar d.e daarop volgend.e woord.eni ttZo zeggen de
economentr zijn weggelaten. Het gevolg is, dat wat in werkelijkJreid. een bleeïgave is
varr het stand.punt d.er burgerlijke economen in deze uitgave vEul. rrL,oonarbeid. en kapitaalt' als d.e mening van Ma:r< zéLf verschijnt. In de Pegasus-uitgave va,rr d.it geschrift van Marx r,rord.t l{arx op zijn kop gezet, zoals in Rusland. heel het ma:rcisme
op zijn kop :gezet word-t.

Wellicht zul-t u zeggerr, d.at d.e zi:n trDat zeggen d.e economent' waarschijnlijk bij
d.e d.rukker is weggeval-Ien en d.at niet I t trdulvelse bolsjewisme'r d.och alleen maar
het zetfoutendui-veltje voor alJes veïantwoord.eli jk is. Bolsjewistische arbeid.ers
zullen zékey met d.at excuus komen en z\ zijn er ook mee gekomenrtoen wij hen met
hr:rr neus op d.e vervalsi-ng d.rukten. Met het zetfoutenduiveltje echter is d.e zaak
niet goed. te praten. Jn d.e eerste plaats: als hier werkelijk van een vergissing
sprake zo:u zrjn, waarom d.an niet even met rn inlegrrelletje daarop gewezen? Bovendien: in 1918 gaf Pegasus ook a1 tn Hollandse vertaling van "Loonarbeid. en kapitaalrr uit. Daarin stond- d.e bewuste passage op bJz. 26 en d.aar ontbraken d.e woord.en ttZo zeggen d.e economen't óók aI. De vervalsing is toen d-oor d.e Groep van Internationale Communistenrr gesignaleerd. 1 ) " Tussen d-e d-rt.k van 1938 en d-ie van
1947 liggen negen jaren. Tijd. genoeg zou men zeggen om zotrl fout, afs het d.an een
fout T!^ras, te corrigeren. Maar d.at is niet geschi-ed..
In een voo:rrloord.rr^/aarvatrr zowel d"e uitgave van 1938 aJs &ie van 1947 is voorziett, staat o.e,. te Lezen; tt.. .. afschaffing van het kapitaal betekent niet afschaffing van

d.e

machines, afschaffing van

d-e

grote ind.ustrie, maar d.e afschaf-

fing van d.e kapitalistische particuliere eigend.om op d-e productiemi-d.delen'r. VoIgens d.e t'kapitaald.efinitietf van d.e Pegasus-uitgave zou d.at dan willen z,eggeie,
d.at d.e staatsbed.rijven in Rusland. géén kapitaal zLJrr in marxistische zJ.n. Daarin
ligt d.e zrt:, vari. d-e vervalsi-ng.
Toen d.e Groep van Internationale Commrxristen in 19fi ook hierop de aandacht
vestigder voegd.e zti er aar- toe: 'rMaar dan klopt het nog niet, want d,eze (staats)
bedrijven brengen wel winst voort, Dus toch kapitaal in d.e marxi-stische zin van
het woord? Het is duid.eli jk d.at d.e kneep ergens and-ers zLt. A1 d-it ged.raai en
theoreti sch gepeuter komt alIeen hieruit voort , d.at d.e bols j ewieken nie t openlljk
kr:nnen schrijven: afschaffing van het kapitaal betekent afschaffing van d.e loonarbeid..

?r

Dat laatste kumen d.e bols jewj-eken ook niet. Wel is het zo s d.at sind.sd.ien
d.e bolsjewistische econoom Libe:man d.e winstmakeri-j volkomen no:maal genoemd.
heeft en ontkend. heeft, dat d.ie iets met d.e uitbuiting van de arbeid-ers heeft te
maken. Hebben wij een woord- teveel- gezegd., toen wij verklaard-en, d.at de vulgaireconomie aarl deze én gene zijd.e van het ijzeren gord.ijn bloeit? 0m het met een variant op lvIarx te zeg,goni een ttcommunistrr is een "communisttf . Als hij d.e loonarbeid. in Rusl-and. moet verd,ed.igen word.t hij een vervalser!
HANRY MI]LI SCH

DE CUBAANSE REVOLUTIE

EIIS

HET COiVNUNISTTSCH TIANIFEST.

titel- vind-t d.e lezer op pag:ina 10 en 11 van d.it m-unmer een
is aan een schrljven van Mulisch in "Vrij Nederland.".
De auteur van het stukje één onzer kamerad.en - heeft t t ook aan d.e red.actie
van ttVr{ Ned.erland-t' gestuurd. met het verzoek het in d.e rubriek ttVrije Trj.bunetf vaJl
d.at blad. op te nemen. Ofschoon het nog niet in het nunmer van 50 maart j.1. van
V. N. is opgenomen, hebben wi j toch goed.e hoop, d.at het zaT word.en geplaa,tst. Omd.at echter niet alle l-ezers van I'Daad- en Ged-achte" ook ttVril Ned.erl-and.r' zul-}en l-ezeÍr, hebben wij gemeend. het ook in ons eigen orgaan te moeten plaatsen.
Ond.er bovenstaand.e

artikel-tie r dat

gewLjd-

De red.acti-e.
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MULISCH

HARRY
EN

HET

DE

CUBAANSE

COMMUNISTISCH

REVOLUTIE

MANIFEST

is

een bewond.eraar van Fid.el- Castro en de Cubaanse revol-utie.
Dat is duid.elijk te lezen in een hoofd.stuk van een boek, waaraan híj nog bezig is,
maar weli< hoofd.stuk reed.s in "Vrij Ned.erland." van 16 maart j.1. is gepubliceerd..
ItDit hoofd.stuk", schrijft t'Vrij Ned-erland.rr, "is d-oor lviulisch bed.oeld. a1s een lesje
in geschied.enis d.at d.e Ned.erland.se jeugd. eigenlijk op schooL zou moeten krijgen".
Nu kan het natuurlijk buitengewoon leerzaam zijn een l-es in geschied.enis te schrijven. En Mulisch heeft wel- gelijk, wanneer hij van d-e ged.achte uitgaat, d-at d-e geschied,enis, d.ie d.e Ned.erland.se jeugd op school krijgt opged-ist, van een zeer poveï gehalte is, om het zacht u,-t te d.ruldren. Helaas, helaas, de geschied.enisles,
d.ie Harry Mulisch ons opd-ist is aI even vervormd- en vervalst als d.ie welke op d.e
Ned.erland.se scholen word.t ond-erwezefl. En d.at is jammer, want wie karr nog geloof
hechten aaÍ! alles wat hij ons over zlJrr ervaringen in Cuba verteft, waJaneer men
constateert, d.at zelf s Mulisch, d.ie b1i jkbaar het ond.e::rrijs in de geschied.enis op
de Ned.erland.se scholen beneden peil vind.t, zich schuld.i-g maakt aan bed.rog en vervalsing? Bed.rog en vewalsing, ind.erd.aad, er word.t d.aar:mee niets teveel gezegd..
Men oord.el-e zeLf" Mulisch schr{jft in bed.oeld. hoofd.stuk over d.e Parijse Comm.me en
d.e reactie van Ma:rc daarop:
HARRY MULISCH

gaf hem (tUarx) aanleiding voor d.e enige wijziging, d.ie hij
een herd.nft van het Kommunistisch Manifest (tg4g) heeft aange-

rrDe Commr-me

ooit in

toevoeging, d-at d-e staatsmachine niet eenvoud.ig moet word.en
het proletattaat, maar totaal, moet word.en gebroken,
vernietigd.r er van d.e grond. af and.ers moet word.en opgebouwd., namelijk
als een t{jd.e}ijke, inslapend-e, af stervend.e.'l
De werkelijkheid. is weJ iets and-ers d.an ons hier d.oor Mulisch in zLJfirtgeschied.enislest' word.t opged.iend-. Er is nameU-jk geen sprake van, d-at Marx ooit een wljzi-g.lng in het Kommr:nistisch Manifest heeft aangebracht noch er iets aan heeft toegevoegd.. In rn voorwoord- bij een herdruk schrijven Marx en Ergels op 24 junÍ 18122
Itlntussen: het lvianifest is een historisch d.okument, en we kennen ons zeLf niet
meer het recht toe, d.aaraan iets te verand.erentf . Ach, een fo::rraliteit, horen we
Iviulisch a] roepen, want d.e bed.oeld.e toevoeging is in d.at voorwoord. te vind.en.
Ind.erd.aad. zott het niet meer d.an een formaliteit zijn, ind.ien werkelijk d.e d.oor
hem aaJr ivla:-c toegeschreven woord.en in d.at voorsroord. waren te vind.en. Dat is
echter maaT ten d.e1e \^raar. In d.at voo::uroord. zeggen l,larx en E:agels letterlijk:
rrlnzond-erheid. heef t d-e Kommr:ne het bewi j s geleverd., d.at I d.e arbeidersklasse d.e bestaarrd.e staatsmachi-ne niet maar eenvoud.ig in beztt, kart nemen en ze voor ltaar eigen d.oeleind.en in beweging zettenr .rt
De woord.en|tmaar totaal- moet word.en gebroken, vernietigd, en van d.e grond af an-

bracht:

d.e

rovergenoment d.oor

d.ers moet word.en opgebouwd., nameli jk a1s een ti j d.elijke , inslapend.e , af stenrend-etr
z:-jn n i e t van Marx, maaï komen uit d.e vruchtbare pen van Mul-isch zelf . Zeker, in 1848 verkond-igd-e Marx in het Kommunistisch i{anifest staatssocialistische
opvattingen. Maar in het in 1852 verschenen geschrift ItDe achttiend.e Brumaire van
Louis Bonaparte" schreef Manr reed-s, d-at hij verwachtte d.at men "bij een volgend.e
revolutie i-n Franhijk niet meer, zoals tot dusver, de bureaucratisch-militaire
machine va^n. d.e ene in d.e and-ere hand. zal d.oen overgaan , maar een poging za1 d.oen
om haar te brekenrt, ItDit istt , zo zegt hij d-an, I'd-e voorwaard.e vooï een werkeli jke
volksrevolutierr. Na d-e Parijse Commune sehreef hi-j j-n bovengenoemd. voorwoord. het
d.oor ons gebrachte citaat e rna.&r ook, d-at het Kommunis tisch Manif est op 'r bepaald-e
punten veroud-erd.t' was. Hij wÍjst dan nog speciaal op d-e 10 punten aan het eind.e rcn
hoofd.stuk II varr het lvlanifest waarop d.at frveroud-erd." d-an ook slaat. Ook in
"De
burgeroorlog in Frankfijkrt spreekt Marx wel- van het ?'stukslaanil varl d.e staatrd.och

11

neïgens hebben wij iets }<rmnen vind.en over d.e'ropbouw van een tijd.elijke, inslapende r af stervend.e staatrr . !{at Muli sch hier opd.ient a1s een Ies j e in geschied.enls ,
j-s je rej-nste onzin.
Ind-erd.aad., je reinste onzin, Maar zoals zo vaak is ook d.eze onzin van Harry
Mulisch niet zond.er zírt. Hij is een grote bewond.eraar van d.e rrmarxj-strf Fid.e1 Castro en van d.e Cubaanse revolutÍe. Die revolutie stelt hij d.an ook op één lijn met
d.e opstand- in Kroonstad. en d-e Parijse Commune. Sterker nog: trln Cubatt, zegt hij,
fr. . . . straalt d.e revolutie nog in volle zuiverhei-d., zuiverd,er d.aJr in Kroonstad.,
en is alleen te vergelijken met de Commr:ne, d-ie and.erhalve maand heeft bestaan en
d.ie g:een ti jd- had. om te ve::urord.€r1.fr Aangezien volgens hem bij d.e Cubaanse revolutie van ve::vrord.ing geen sprake is, is het d.uid.elijk, d.at d.ie ook nog hoger d.oor
hem word.t aangeslagen d.an d.e Parijse Commune. Nu is het natur.rrlijk ztjn goed. recht
om d.ie Cubaanse revolutie hoog aan te sLaan en eï propagand.a voor te maken. Tenslotte slaan ook wij d.ie revolutie hoog aarr en beschouwen t t a1s een grote sprong
voo::vraarts evenaLs Lrij d.e Franse revolutie van 1789, die resulteerd-e in het uitroepen van de republiek (llgZ)
d.e r1ussische revolutie van 1917 van grote be"r, l,ïulisch en ons Ís echter, dat Mulisch d.e Cutekenis achten" Het verschil tussen
baanse revolutie ztet als het begin varr d.e ideale maatsehappijvorrn, wij d.ie revolutie echter zien a1s een burgerlijke revolutie evenals d.e Franse van fle9 en d.e
Russische van 1917. En zo als het d.e taak van d.e Franse revolutie was om het kapitalisme tot hei heersend.e qlsteem te maken, de taak van d.e Russische revolutie
om een mod.ern staatskapitalisme op te bouwen, zo zaT het ook d.e taak van Fid.el
Castro en d-e Cubaanse revolutie zrjn een nationaal kapitalj-srne op te bouwen. Van
een gemeenschap van vrije en gelijke producenten is d-an ook geen sprake in Cuba.
Evenmi-n is er d.e loonarbeid. opgeheven. En waar loonarbeid j-s, d.aar is kapitalisme.
0m d.at te beseffen l-eze MuLisch het geschrift trloonarbeid en kapitaaJil van Marx.
Mulisch kan nu weL heel- roerend-e verhaaltjes d.oen over d.e liefd-e vari een boerenvïou1^I en van d.e arbeid.ers voor Fid-el Castro en over het niet opstaan van d-e mensen 'urarlneer Fidel ergens binnenkomt, maar d.at zegt ons nu eenmaal niets over de
sociale positie v€u3. d.e arbeid.ers, Beheersen d-e arbeid.ers het prod.uctie-apparaat
en hebben ze d.e beschikking over d.e producten? Daar gaat het oil. En het is natuurlijk heel interessant om te horen, d.at op Cuba niemand. meer d-an 45O d.ollar
per maand. mag verd-ienen, maar veel interessanter is te weten hoevel-en er mind-er
en hoeveel mind-er verd-ienen. Zonder d.at te weten zeggen ons d.ie 450 d.ollar totaaL niets.
Doch tr'id.el Castro noemt ztch mancist en Mulisch is één van zijn profeten. Nu
echter bIÍjktr dat de Cubaanse revolutie de staat niet heeft vernietigd- en d.e Cubaanse werkelijkheid. dus niet in overeenstemming is met d.e opvattingen van Marx
over het I'stukslaanrr van d-e staat, tracht Mulisch d-e opvattingen varr. Marx in oveïeenstemuring te brengen met o.e Cubaanse werkelijld:eid.. Vand.aar d-at hij d.an komt
met d.e woord-en" d-e opbouw van een t5delijke , insl-apend.e , af s tervend.e staat'r , I^ioord-enrd.ie hij aan D1a:rc toeschrijft, maar d.ie uit d.e duim van hem zeLf afkomstig zíjn.
Uit d.it alles blijkt duidelijk, d.at d.e les in geschied-eni-s van Harry iviulisch
niet afwijkt van de geschied.enislessen, d.ie zowel d.e bourgeoisie ons altÍjd. weet
te geven, als d.ie wel-ke altijd ztJn te beluisteren bij partijmensen, d.ie voor een
bepaald. partijbelang opkomen. Het i-s all-emaal even onwaaïachtig en heeft met d.e
werkelijkheid weinig te maken. Ook d.e les van Mulisch nj-et.
rrHet Faroolrr van 21 maart j ,1. lazen we, dat Amerikaanse sold.aten in
Zuid.-Vietnam voor het d.oden van één of meer Viet-Congstrijd.ers beloond. word-en met
een verlofpas voor een d.ried.aagse vacantie aan d.e kust in Vietnarn.
Een buitengewoon aard.ig premiestelsel en vooral zeer d-oel-matig om het maken
van krijgsgevangenen te voorkomen.
Het wachten i-s nu op hen, die rn veertiend.aagse vacantie op Hawaii ultloven
voor het d.od.en van een presid-ent.

In
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TER

IJítrERSZ IJDEN

VAN

HET

GORDIJN

GOMOH-,IG:

d.it

De kritiek op orvze bond.genoot d.e Sowj et-Unie is ongerechtvaard.igd. Dankzi
buurland. zgn radj bevrijd. van het nationaal-socialisme.

j

LUNS:

De kritiek op onze bond-genoot d.e Verenigd.e Staten is ongerechtvaard.ig'd..
Amerikanen hebben ons bevrijd. van het natj-onaal-socialisme.

De

TITO:

Werkstakingen z'in str{jd.ig met d.e belangen van d.e arbeid.erskl-asse en het sociaLisme. Zi zijn het werk van onruststokers en verd-achte elementen en vonnen een
gevaaï voor d.e nati-onal-e economie.

WILSON:

lrlerkstakingen zi jn strijd-ig met het belang van d-e arbeid.ersbevolking en met
het socialisme. Zi zijn het werk van verd-achte elementen en onruststokers en vor-

men een gevaar

vooï

d.e

nati-onale economie"

GOMOffi.,ICA:

De stud.entend-emonstraties zlJrr I t werk van revanchistisch- ztonT.stische groeperingen" Wlj kunnen geen enkele verstori-ng van de openbare ord.e en van het gezag
duld-en.

JOHNSON:

De stud.entend-emonstraties word.en geleid d.oor anarchisti-sch-maoÍstische agilcu:uren geen enkele verstoring van d.e openbare ord.e en van het gezag

tatoren. Wij
duld-en.

TFf BUNA LUDU (Warschau)

:

Onverantwoord-elijke straatschend-ers hebben d.e ruiten van ons gebouw inge-

gooid.,

(over zekere gebeurteni-ssen in Warschau):
Verontwaardigd- over d-e val-se berichtgeving van fribr:na Lud.u hebben betogers

DE TEI,EGRAAF

de ruiten van d-it d.agblad. ingegooJ-d-"
DE TEI,EGRAAI' (over zekere gebeurtenissen in Amsterd.am):
Onverantwoord.elijke rand-figuren hebben d.e rtriten van ons gebouw ingegooid..
IRIBUNA LUDU (Warschau)

:

Verontwaard-igd- over d-e valse beriehtgeving hebben betogers 1n Amsterd.am
ruiten van het d.agblad. De Telegraaf ingegooid-.

KOSYGIN:

het

opd.ringend-e kapitalj-sme tegen
Oost-Ber1fjn en Boed.apest.
0m

JOHNSON:

0m het

optred.end-e wereld.commrrnisme

Vietnam en San Domingo.
MAO TSE-TOENG:

De anarchie
JOHNSON:

De anarchie

te

te

optred-en

in

wij we} optred.en

1n

houd.en moesten wi

stu-Lten moesten

in

oraze

grote sted.en is ontoelaatbaar,

in

otr.ze

grote

j wel

d.e

sted-en i-s ontoelaatbaar.

IN KOOR:
I{et belang van ons volk gaat boven alles. Wij strijd.en voor vrijheid,

AILEN

en vooruitgang.

vreCe
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DE

NA A K T

E

FEITEN

OVm. FIIM schrijven wij zeLd.en of nooit. "Daad. & Gedachtefris geen maand.bIad.,
d.at ztch bezig houd-t met d-atgene, waarop de exploitanten van bioscopen ons p1egen te vergasten. Als w1j bU hoge uitzond.eri-ng hj-er van d.eze regel afw[jken om ons
met een bepaald.e rolprent (en haar lotgevallen) bezig te houd.en, d^an heeft d.at
een bepaalde red.en, d.ie d.e lezer aanstond.s duid.elijk zaL word.en.

De film d.ie wij op het oog hebben komt uit Zweden" Dat is een land.r wae.r d.e
regerend.e sociaal-d.emocratie haar id.eaal van d.e rrklas senvred.err aI zot rt d-ertig
jaar geled.en op bijna klassieke wijze gestalte heeft gegeven d.oor nid.del va,n d.e
overeenkomst varr Saltsjöbad.en; het is een land, waaï d.e mod.ern-kapitalistische
massaproduktie een 2.9,. rfwelvaarttr heeft geschapenrwaar bovenal- d.e Zweed.se kapitalisten van hebben geprofiteerd. en waar ve:srolgens nlet-Zweed.se sociaald.emocra-

ten po 1i t i e ke muntuithebben trachten te sl-aan; hetis ookhet }and.,
het gebied. van sexuel-e betrekki-ngen en erotiek wat rrcijmoed.iger gepraat,

wa"ar op

gedaan en gefilnd. word.t d.an eLd ers. Somnlge Zweed.se filmprodukten wekken d-ientengevolge weI eens de ietwat zond.erlinge schi jn, d.at d.e meis j es schaarser gekleed.
gaa;n naarmate men d.ichter bij d.e poolcirkel komt.
Ook trfk ben nieuwsg"ierig[ van d.e Zweedse cineast Vilgot Sjöman wind.t er wat
d.at betreft bepaald. geen d.oekjes om. Zel-fs uit Zwed.en hebben d.e Westeuropese
filmkeuringscommissies ni-et vaak op tt celluloid. zívee} bloot en zóvee1 Itgewaagd.efr scenes aangebod.en gekregen. Ja, tevoren was zélfs d.e Zweed.se filmkeuring,een
voorbeeLd- varr tolerantie, eni-gszins veln haat str:k gebracht. trlk ben nieuwsgierig" laat maar weinig aan de nieuwsgierige verbeeld.ing over.
De hoofd.rolspeelster Lena ifyman is in Sjömans verhaaf een verslaggeefster,
d.ie er met band.record,er, potlood. en papier op uit trekt om a€m. d.e weet te komen
wat d.e mensen d-enken van d.e oorlog in Vietnelm, d-e d.ictatuur in Franco-Spanje en
d.e klasseverschillen in het zogenaamd. social j- stische Zwed.en. Haar rrnieuwsgierigheid.rr is er ook op gericht op economisch en politiek gebied. d.e |tnaakte feitenrl
aan het licht te brengen. Wat Sjöman voor ogen zweefd.e was een stuk sociale reportage, een maatschappelijke aanklacht, een kritiek op d.e samenleving, waarbij
géén halt zou word-en gemaakt voor het ( staats)ka,pitalistische parad.epaard.je vzu:
een zeker soort, met Zwed.en zwijmelend.e Itsocialistenrt.
Zeker echter is, dat voor zover er d.an bij S j öman sprake is van een politieke of social-e bood.schap, d.eze in e1k geval in West-Duitsl-and., waar d.e film eeïd.er d.an in Nederland. vertoond- werd-, het publiek n i e t bereikt. Dàt ligt niet
aan d.e filmker-rring. Dat d.ie rt vele bloot tot wat geringer proporties had temggebracht d-eed. nauwelijks afbreuk aan Sjömans bed.oeling, d.ie men met de bekend.e
kreet trMake Love, not warft zou kunnen samenvatten. De schaar van d.e censoren hadd-aarsroor heus nog we1 genoeg rf lo./etr overgelaten; het kon toch niet op.
Toen echter d-e voor openbare vertoning vrijgegeven film van Sjöman d.rie d.agen in d.e !/estduitse bioscopen had- ged-raaid., werd.en er nógmaaf s bekortingen in
aarrgebraeht. Het filmverhuurkantoor Rank zwichtte voor zware d:uk en verwijd.erd.e
bepaald.e scenes. Was die d-rflrk afkomstig van zwaar geschokte Lied.en, d.ie er strengere sexuele taboe I s op na hiel-d.en d.an d.e keuringscommis sie? In genen dele. Niet
het naakte liefd.esspel wekte hun verontwaardigj-ng. Zi namen er geen aanstoot aaJr
d.at zowel d.e journaliste als haar minnaar zo herhaald.elijk in hun hemd. ( en mind.er)
staart. Waar ztJ bezwa.ar tegen had.d.en, dat was, dat S jöman ook politici, staatslied.en, parlementari-ërs en vakbond.sbestuurd.ers in hrrn hemd. zette, De waarheid.
van het naakte liefd.esspel beschouwen ztj als ongevaarlijk. Met d.e naakte waarheid. op maatschappelijk gebied. was het een and.er gevaI. D i e d.iend.e d.e bios-

te word.en onthoud.en.
Tenslotte isItBed.rijf d.e l-iefd.e, niet

coopgangeï

d.e oorlogrt een mooie, maar hoogst on-

1À

t+

-

gevaarli jke kreet. Noch Franco , noch presid.ent Johnson of generaal 1r'/estmoreland.,
noch d.e kapitalisten in Zweden of waar d.an ook ondervind.en er enige last van als
d-e mensen met elkaar rlaar bed- gaan of - zoals in Sjömans film - met elkaar paren
op d.e ballustrade van het koninklijk paleis in Stockhofm. fets and-ers word-t het
warrneer je d.e mensen iets
aI is het nog maaï zo weinig - laat zien van d-e werkel[jke positie van d.e-ord.e-schragend.e instituten als vakbond.en en partÍjen.
De naakte Lena Nyman is hoogstens gevaarlijk voor d.e gemoed-srust vaÍI d.e bioscoopbezoeker; de naakte feiten omtrent d.e mod.erne samenl-eving zijn gevaarlijk voor
d.e gemoed.smst d.er heersend-e machten.

ANTWOORD

AAN

KARET

VAN

HtrT

REVE

IN RUSLAM, zo schrijft d-ï, KareJ van het Reve vanuit Moskou aan zijn krant,
treft men praktisch geen I'geloviget' marxisten aa^n 1 ) . Hij bed.oel-t d.aarmee natuurIi jk n i e t marxisten, d.1e aarL Bód, maar marxisten, d-ie aan l\6rx geloven t zoa1s hij meent ze wé1 te hebben aangetroffen in zijn Ned-erland.se kennissenkring. En
hij voegt eï aan toe, dat freigenlijk heel vreemdf' te vind-en.
Wij hebben niet, zoals Karel- van het Reve, met RussÍsche intell-ectuelen gesproken. Wij hebben er weJ in d-e loop vart meer darr d.ertÍg jaar verscheid.ene,
in vertalingen, gele zet1, En al zijn wij nooit in Rusland- geweest, wij menen toch er
i e t s van af te weten, zo goed- als wij menen enÍgszi-ns vertrouwd- te zijn met t t
marxisme. 0p grond. van hetgeen ons bekend. is zi jn wi j het tegeli jkertijd. gloeiend.
eens én gloeiend- óneens met Kare1 van het Reve.
Wi j ztJn het met hem eens, d.at er in Rusland- géén I'gelovige'r ma:rcisten ztjn,
tn/ii hebben d.aar:voor een dubbele grond-. In d-e eerste plaats zlyr er in Rusland. geen
gelovige ma:rcisten om d.e eenvoud-ige red.en, d.at er n e r g e n s ter wereLd. gelovigemarxisten zin. Hetmarxisme is een d. enkme tho d.e, eenmanierom
maatschappelijke pïocessen te analyseren, dÍe zoals iedere wetenschappelijke method.e volstrekt strijd-ig is met wélke voltm van'rgeloof?r d.an ook, zeker met het "geloof aart Marx.rr Natuurlijk, ook wij kennen mensen, d.ie aan Manc frgelovenrt. Doch
d.at z:-Jri géén marxisten. Want het 'tgeIóóf aaÍr Marxt' en het ma:::risme slulten elkaar nu eenmaal- uit. In d.e tweed-e plaats ztjn er in Rusland- geen gelovige mancisten om d.e al even eenvoud.ige red-en, d.at er in Rusland- geen marriisten zí1n. Het
bolsjewisme-leninisme, d-at er d.e officiëIe d.octrine vormt, heeft met het marxÍsme in wezen niets te maken; het heeft daaraan - en d.an nog maaï tot op zekere
hoogte sleehts ztjn jargon ontleend.. ilet bolsjewj-sme-l-eninisme is naar zijn oorsprong het burgerlijk-fÍIo sofi sch-materiali sme , pasklaar gemaakt voor d.e bijzond.ere omstand.ighed.enr waarond.er z:-ch in Rusl-and- in het Jaar 1917 d.e burgerlijke omwenteling voltrekken moest. Lenin en zLJn geestverwanten z:-Jrr noch alalisten van
kapitalistische maa.tschappij-processenrnoch theoretici va:l d.e proletarische klas-

senstri-jd.. Het ztjn strijd-ers tegen ad.el-, kerk en absolute monarchie, gelijk ook de
tr'ranse Jacobijnen waren en niet vooï niets en zéér terecht zegt Lenin ergens, dat
d-e bolsjewlek niets and.ers is d.an een net d.e massat s verbond.en JacobUn. Niet van
Karl Marx zi jn d.e bolsj ewiki d.e geesteli jke erfgenamen, maar van d.e Franse naterialisten als Vol-tairerPiere Bayle en Did-erot" Voor zover d-eze boJsjewiki, d-eze
lenj:risten, het marxisme, of wat ztj d.aarond-er d-an verstond.en, gebmikten, benutten ztJ het om er hrm filosofisch-materialisme wat mee op te poetsen. Voor zover
hiÍn filosofie d-aarmee een zekere glans kreeg, was het een bed-riegelijke schittering, een schi jn, d-ie geenszins d.e maatschappeli jke werkeli jkheid- weerspiegeld.e.
Het marxisme in Rusland. is een mythe en slechts als ritythe vervult d-it zogenaamd.e
marxisme er een ma^a.tschappelijke functie, althans Laééf t het er een maatschappelij-

1) 'fHet Paroolrt , 11 maart

1968"
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ke fi:nctie ve:smId..

ziet het: zod.ra wij ui-teenzetten waaróm wi-j het met Karel van het Reve
zilr, blijkt ook terstond. in welk opzicht onze opvatting met d.ie van hém verschilt. Als hij beweert, d.at er in Rusland. sprake is van een'tgeloofsafvalr'heeft
hij getijk! AIs hij verond.erstelt, d.at dit betekent , d-at d.e beirokkenen het nar:cisme d.e mg toe keren,d,art verg:tst hij zlc}r, omd.at d.e bewuste afvalligen nooit ma::rcisten zíjn geweest.
Voor d.e vergissing van Karel van het Reve is rn simpele verklaring. Het onMen

eens

d.erseheid. tussen bolsjewisme-l-enini-sme enerzijd.s en marKisme and.erzijd-s ontgaat
hem, omd.at hij het marxisme nooi-t heeft leren kennen. HU stamt uit een gezin, d-at
ten onrechte het bolsjewj-sme voor het marxi-sme heeft versleten, waaï men d.e mythe heeft aangehangenrzond.er d.e rrythe aIs mythe te herkennen, waar men aa.n Rood.kapje heeft ge1óófd.. Nergens tred.en d.e d.walingen va^rr Karel van het Reve omtrent
het ma::xisme duid-elijker aan het licht d.an in d.ie passage vaJt zrjn artikel, waarin
hij u-lteenzet, wat hij met d.e in zt-chzel-f tegenstrijoige te:m t'gelovige manristenrf we1 bed.oe1t. Hij demonstreert het aan zijn Ned.erland.se kennissenkring, waarin
zegt hij - mensen voorkomen, d-ie
rrer eerlijk van overtuj-gd. ztjn d.at uitspraken zoals f'De kr*a.ntiteit slaat
om in de }«ralitelt, en omgekeerd." of 'Het maatschappeli jk z:.Jrr bepaalt
het bewustzijnrr onschatbare waard-e hebben voor d.e wetenschap en voor d.e
ontwikkeling van d.e menselijke samenleving. tt
Wij zijn er van overtuigd., d.at zeker in de kennissenkring van een Van het Reve d.ergelijke mensen bii bosjes rond.lopen. Van hÍn opvattingen willen wij ons even
duid.eli jk d.istanciëren als Karel- van het Reve d.at doet. En alweer; ged.eelteli jk
zullen d.aarbij d-r. Van het Reve en ons d-ezéIfd.e motieven leid.en, Hij zal we1 net
a1s wij een d.ergelijke zienswijze voor volslagen humbug houden. Alleen: hU zal het
rrmaltristische hr:mbugn noemen; wij d.aarentegen beschouwen het aIs humbug, d-ie met
f

het ma:rcisme niets te

maken heeft.
l,'Iaar Manc beweert, d.at zeer bepaald.e ontwikhelingsprocessen aLdus verlopen,
d.at op een gegeven moment ttd.e kwantiteit in d.e kwaliteit omslaatrrponeert hij aIIe:rrinst een stelling, mFar geeft hij een toelichting, een illustratie. Hij wilduid-e1ijk maken hoe d.e processen waaïop hij d.oelt naar zirL inzicht verlopen en hij
gebnrikt rïe.aisroor een beeId., d.at aan d.e wetenschap vertrouwd. is. Het itomsl-aan

van d.e lcwantiteit in d.e }§nraliteit" is geen specifiek marxistisch begrip; men
vind.t het overal in d.e mod.erne wetenschap, heel sterk bijvoorbeeld. in d-e mod.erne
natuurl«nd-e 2). Misschien heeft Karel van het Reve dat tromslaan van d.e }«santiteit 1n d.e kwaliteit'? wel- altijd. z6 opgevat, dat d.e I'keukenmeid.enroma,nsfr van de
Duitse pnrlschrijfster Hedwig Courts-Mah1er, d.ie in gewoon onvoorstelbare kr^ram,titeiten van d.e geduld.ige d.nrkpersen lonra^men alleen d-oor d.ie kwantiteiten op rn gegeven ogenblik l«raliteitswerken zoud.en moeten word.en en was hem, a1s taalgeleeïd-e en letterkr.md.ige f n d-ergelijke ged.achte terecht - een gnrwel. De onhoud.baarheid. va,rr carricaturen van wetensehappelijke j-nzichten echter wil vanzelfsprekendnog geenszins zeggen, d.at d.e betreffend.e wetenschappelijke inzichten zéLf onhoud.baar zoud.en ztjn.Ztch vrolijk maken over "het omslaan van d.e kwantiteit in d.e kwaliteitrr moge voor sommigen wellicht een ond-erhoud.end-e bezigheid- zijn, een wetenschappelijke bezigheid. is het zeker niet, Zjrtlol"l-er is het om zich af te vragen
bdvoorbeeld., wat d.at omsl-aan van d.e lcr^rantiteit in d.e kwal_iteit op maatschappeliik
terrein precies wi1 zeggen, hoe het z:'ch openbaart bij het soclaal hand.elen.
De rrgelorrigen" waartussen Karel- van het Reve is opgegroeid. hebben dat nooit
ged.aem.. Ze hebben d.eze en d.ergelijke passages nagelanraakt op d.e manier waarop rrrome monniken hun gebed-en opzeggen; ze hebben ze als I'bezweringsfozmul-estr gehanteerd. Vand.aar is t t nog rnaar é6n stap flaar het wond.ergeloof , d.at d.ergelijke uit-

2) In hoe sterke mate dat Lret geval is kan men bijvoorbeeld. enraren uit een geschrift aJs 't0ausalitelt en waarschijnlijkheid- in d-e mod-erne fysicaft van d.e
hand. van d.e Amerikaanse natuurkr:nd-ige David_ Bohm.
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spraken, €e1ijk bïvoorbeelal ook d.ie, dat het maatschappelijk zijn het bewustzijn berronschatbare waard.e hebben voor d.e wetenschap en voor de ontwikkelirg va.n
d.e menselilke sa,menlevingrr. Niet een d.ergelijke uitspraak op zichzelf, dat laatste
is het waarover men zich vroljjk d.ient te maken.
Wie meent dat uitspraken als rrDe l§{artiteit slaat on in cle kwalitei-t, en omgekeerd[ of rrEet raaatschappel-i-jk zÍjn bepaa]t het beuustzÍjnrr onschatbare waarde
hebben voor de wetenschap zet d.e zaken op zijn kop. Eet zijn g€en axionars op basis wa.arvan men d-e wetenschap kaJr gaa!. beoefenen, tt zin conclusies, d.ie het gevolg zjjn van In wetenschappelijke bestud.erj.ng d.er naatschappii. Dat d.ergeljjke ui tspraken van betekenis zouden zijn voor d.e ontwikkeling varr de menselijke sa,nenleving komt neer op het even ónwetenschappeLtrjke als dr^'aze trgeloof", dat de ont$r:lkkeJ-ing der nènselijke sa.nenleving zicLl, zo.u storen aarl bepaald.e uitspraken of aan
de wetenschap als geheel. De voorÍrerpen vallen niet omdat er een r{et va,n de
z$raartekracht bestaatrmaar de wet vaJr d.e zr+aartekracht verklaart \4raarom d.e voorwerpen vallen.Wie gelooftrdat bepaalde uitspraken d.e ontlrikkeling der maatschappij beínvloeden, is rn idealist. Niet Lenin maakte de Russische oktoberrevofutj-e,
het revolutionaire ontuikkelingsproces in Rusland. mae,kte l,enin. En, voegen wii ex
d,an nogmaals aan toe, het maakte hem n i e t tot een marxist.
Karel van het Reverd.j-errgefori"ige ma:lristenrt voor ÍIar]]cisten houd.t en d.e rrgel-oofsafvalrr in Rusl and voor een afvaf va-n het tharxi-smett aar:zíet kan het verschijnsel dat hij waameemt niet verklaren, Hij zegt ronduit, dat hij op de vraag
waaron zoveel Russische intellectuelèn nu juist in d.e jaren '60 hl]rr 'rgeloof'r verliezen, het anirÍoord niei zou weten. tr{ij, ii: onze dubbele hoetla;nighej.d van mandst
en 6ngelovige menen d.at antwoord wéI te weten. fn Ruslarrdrhebben wi,l hierboven a}
geconstateerd., vervuld.e het zcgenaard.e marxisme (dat geen marxisme is!) de rolvarr een sociale r{rthe. Dat r,rerd. door een bo} sjewiek-}eniní st a}s Boecharin a} in
1)2J toegegeven, toen hij zei, dat 'rhet manrisme in Rusland. alleen maar een id.eolog'ierr kras. ïn een bepaalde fase d.er Russische geschied.enis vo:mtle d.ie rythe,
r,Íaaraan onder meer het z.g. trklassenverbond van arbeid.ers en boerenrr zijn ontstaan dankt - althans de theorie daarover -, een historische nood.zakelijkheid.. ïn
die periode is het €p1oof aeÍr d.e nrythe ongetwljfeld. kinderlijk-oprecht. Ivlaar niiet
zodra veranderen de maatscha.ppeli jke omstandigheden LraaraaÍI d.e rythe ha"ar ontstaan danktrof d.eze kont in d.e lucht te hangen. Men kan de geschieclenis vs,rr Busland. sind.s oktober 191'l op velerlei- wljzen d.efinlël:en.Een der mogelijke d.efinities
is d.eze, d.at zï gekennerkt rlrord.t d.oor een voortdurend. grotere tegenstelling tussen de bolsjewistische nrythe en de sociale werkelijkJ:eid.. !íanneer in de na-Stal,inistische perÍode eennaaL de rrnieuwe klasserr d.e definitieve zege behaalt op de
bolsjewistische partij -oud.e- stij I, die draagster van de roythe is, dan is daa:gnee
ook het lot van de mythe zelf bezegeld. nat wi1 natuurfi jk niet zeggen, dat zij
haar schimmenbestaan niet nog geruime tijd. zou kulnen rekken.lvlaar met d.e dageljjkse praktjjk van de nieuwe klasse vloelct zij d.ermate, d:,t zeker d.e leden d.er nieuwe
heersende klasse er in hlm hart orunogefijk meer aan iíun::en geloven. Het is met d.e
bol sj elristi sche legend.en in het algemeen als met de legende varr l,ysenko in het
bijzonder: zola.ng men d.e waand.enkbee-l.d.en van d.eze quasi-man istÍsche bioloog aanhing behoord-e In modern-kapitalis ti sche wetenschappelJjke graancultuur tot de onroogeli jkhed.en. Niet zodra dwong d.e kapitali sti.sche pïal<tijk tot wexkelijk moderrre
land.bour,methoden of L.,ysenko werd- verd.reven va,rl het ere-gestoelte, lraarop hij zo
lang gezeteld. had.. Wat Lysenko overkomen is, uat Stalin overkomen is, en in zekere zin ook a] Lenin voor hem, dat zaT in Rus1a,nd. aarr Mary en Engels overko[en,
dat r,ril zeggen as,n de carricatur.r vaJl }4arx en Engels, d"ie nen da,ar aanbeden
heeft, De nieuwe klasse in Rusland. heeft zomin behoefte aan sprookjes als eens
d.e west-Europese bourgeoisie er behoefte aan had., reden waaron mét de komst van
de burgerlijke sa,menleving in Europa óók alle 'r spookge stal-tenrr verd.reven werden,
diè eens rond hs,ar wleg ge schaard. stond.en. 0m het - Ve,n het Reve veïgeve ons met Marx te zeggen: toen het kapitalisme zich eeÍmaaf had uitgekri stalliseerd ,
werd }labakuk veïdïongen d.oor John L.,ocke. J)" Mét de nieuwe klasse en mét haar
I'geloofsafvalrr zu}len in RuslaÍld. de maatschappijverhoudj-ngen d.oorzi-chtiger worclen.

paalt,

tl
zulIen ook d.e trgelovigen" mÍsschi-en - je weet het met d.at soort lied.en nooit
helemaal zeker - zien hoe d.e klasseverhoudingen daar liggen. Zeker echter is,
d.at ook dan rt marxi-sme d.e vruchtbaarste method-e zal blijken om d.ie klasseverhoud.ingen te analyseren, even zeker als het quasi-marxi-stische Leni-nisme tot dusver
d.e beste method-e was om d.ie Russische klasseverhoud.j-ngen te versluieren" 0m d.ie,
en om d.ie red-en alleen zul-len d.e 'fafvall-igenrr in Rusland. er formeel wellicht nog
geruime tdd aan vasthoud.en.
Dan

1) Habai«rk is een van de Jood.se profeten uj-t het Oude Testament; John Locke
is een Engels filosoof , warrn pleitbezorger \ran d.e Engelse revolutie van I t
jaar 1 688. AIs denker behoord.e Locke tot hen, d.ie grote invl-oed. hebben uitgeoefend- op Voltaire en and-ere geestelijke wegberej-d-ers d.er burgerlijke omwentel-ing in Frankrijk; als econoom was hij rn voorloper d.er z.g. physiokraten, d.e eersten d.ie een schuchtere poging ond.ernamen om d-e kapitalistische
productiewijze te analyseïen; als staatsman ontwikkelcle Locke theoriën, d-ie
zeeT nauwkeurig het compromis weerspiegeld.en, d.at d.e Britse bourgeoisie
met ad-el en koningschap gesloten heeft. Waar lv-larx spreekt van het verd-ringen van Haba]«rk d-oor Locke,d.oe1t hil op het feit, Mt de burgerlijke revol-utie in Engeland- ( ir, 164g) ond-er Cromwell begon in een religieus kleed-. Dat
religleuze kleed- was het kleed. van het Calvinistische Puritanisme. Nj-et met
d.e red-e vocht de d.erd.e stand. aanvankelijk tegen het grootgrond.bezit en d-e
monarchie, maar met het 2.g," Puriteinse Christend.om, waarvan een schrijver
a1s R.H. Tawney j-n zr1n stud.ie over het verband- tussen godsd.ienst en opkomend- kapitalisme gezegd. heeft, d-at het Enge-tand. grond.igeï veïand-erd.e d.an
d.e scheuring met Rome had. ged.aan. In 1649 word.en d-e revolutionaire geesten
in Engeland. d-oor d-e Jood-se profeten geïnspireerd. Als in 1688 d-e burgerlij}<e revolutie voltooid- wordt, is het niet langer het Oud.e Testanaent, maaÍ
vorïnen d-e werken van Locke d.e ttfijbel" van d-e bourgeoisj-e. De russische revolutionairen, d-i-e in de 2Oste eeuw de weg naaï een ( staats )kapitalistische
ontwikkelíng banenraanbid-d-en niet d.e profeten van het Oud.e Testament, ma.ar
hebben Marx tot een profeet gemaakt.Niemand- beter dan Marx zelf zou kunnen

hij op een gegeven ogenblik als zodantg onttroond. moet
te maken voor bijvoorbeeld. een econoom als Libelrma"n, d.ie
eï niet langer een geheim van maakt, d.at hfj wil- knielen voor het goud-en
kalf van d-e meerwaard.e-prod.uctie en de winstmakerij.

verklaren,

waaróm

word.en om plaats

NAAR DE STEUITI O}DAT

ZE E\TGU-,AND STEUNDEN

IN JANUARI van d.it Jaav namen vijf
Engelse typistes, d-iep beroerd- d-oor
d.e pessimi-stische woord-en, die d.e Labour-premier !'iilson voor d.e televisie
had. gebe ztgö-, het initiatief tot een

rrmoed-ige actie'r. Het moest eens uit
zi jn rnet het geslampamper van het Engelse vol-k. De gee st van Dui-nkerken
moest r$reer vaard-ig word-en over Al-bion.
Van toen af aan gi-ngen ze ied-ere
dag rn half uur eerder :naav hr:n werk.
Ze bod-en grati s hrrn diens ten aar. ,
aan hun d-i-rectie en aan hun vad-erIand.: d-e campagne rrf I m backinr Britajrl" ( "Ik steun Engeland." )was begonnen,

In het hele land. vond- het initiatief van de typistes weerkla^nk" Er
werd-en speld-jes, shirtjes en grammofoonplaten vervaard.igd- in het kader
van d-eze ac tie . Overal- beloofd-en ontroerd-e mallageïs,

dat ze hun lunchpau-

zoud.en bekorten" Arbeid-ers van
hirn kant bel-oofd.en minder theepauzes
te zullen nemen en hard.er te zull-en
ze

s

werken. Dat aJl-es zou een flinke injectie betekenen voor d.e nationale economj-e.Rationalisatie en hogere promoesten I t vad-erlarrd. red-

d.uctiviteit
den.

De eerste resultaten van d-e actie
zijn nu zichtbaar geword.en. De betrokken fabriek in Zuid-Engelarrd heeft
d.oor oveïprod.uctle overtollig personeel kunnen ontslaan ) waarond.er'.. d-e
vijf typistes !
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HET

GEBRUIK

SOCIAAL

DER

DE},ÍOCRATEN

Tot d.ecember 1964 behoord.en d.e med.ewerkers van itDaad. en Gedachtett grotend.eels tot een and.ere groep. Vier
van hen maakten d-eel uit van d.e vijf
led.en tellend-e red-actie van het b1ad.,
d.at die gïoep uitgaf . Aangezíen er in
d.ie groep echter d-iepgaand.e meningsverschi-llen waren, namen enige led.en
van d-ie groep het besluit om bovenge-

noemd.e vier red.actieled-en te royeren.
Het meest ve:r^iond-erd. waren wlj toen over d.e method.e, d-ie bi j d.at royement
gevolgd- werd. Het besluit werd- namelijk d-oor slechts enkel-e led-en van d_e
gïoep genomen en ui_ tgevoerd_. Pas twee
d.agen later mocht d.e led.envergad.ering
haar goed.keuring aan d.at reed-s uitgevoerd-e besluit hechten. Het behoef t natuurli jk geen betoog, dat d.e
vier geïoyeerd.en niet voor d-ie ied.en-

HET

VERDONKEREMANtrN

vergad-ering waren ui tgenod.igd..
Hieraan moesten wij nog even terugd.enken, toen wij in rrHet Parooltt van
d.insd.ag 19 maart lazen, d.at het congïes van d.e Duitse sociaal-d.emocratie
thans haar goed.keuring heeft gehecht
aan het besluit, d.at d.e partijleid.ing
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maand-en geled-en

heeft genomen en

uitgevoerd. om ?n coalitie aayL te gaan
met d.e Christen-d-emocraten van Kiesinger.
Waren wi j beter op d.e hoogte geweest met d.e gewoonten d-er soci-aaId.emocraten, dan had.d.en wij i-n d.ecember
1964 niet zo ve:r,rond-erd- behoeven te
n,Jn. Het schijnt namelijk een goed- sociaal-d.emocratisch gebruik te zqnrdat
d-e geko zen of zldnze1f geproclameerd-e
l-eid.ers besluiten nemen en d.ie meteen
ten uj-tyoer brengen, tenuijl het ltmind-ere vol-krr d.ie reed.s uitgevoerd_e besluiten dan pas later nog even mag
goed.keuren.

Ach ja,we
De

had.d.en het kumen weten.
partij(leid.ing) heeft altlid gelijk.

VAN

DE GESCHIEDEN]S

0P UITNODIGING van d.iverse orgamisaties - waarond.er rtDe Rod-e Vlagrr sprak
te Àmsterdarr op 21 februari j.l-. d-e West-Berlijnse stud.ent Rud.Í Dutschke. rrDe Rod.e Vlagrr is het echter helemaal niet èens met d-e opvattingen en d.e red.e van Rudi
Dutschke. Zo schrijf t tf De Rod.e Vlag'r van 1 maart j . f . ;
'fDutschke d-aarentegen noemt ztch revolutionair van d.e eenentwintigste eenw.In d.eze tijd- bespeurt hij overal rStallnistische bureaucratiet.
Wat is d.at eigenlijk voor een hoogst wond-erlijke uitd.rukking, precies
vijfentwintig jaar na Stalingracl- notabene, terwijl wij midden in een tweed-e Stalingrad. gewikkeld- zyln? Schimpscheuten aan het ad.res var: d.e mar.,
ond-er wj-ens leiding d-oor d.e Sowjet-Unie Europa van het fascisme werdgered. vind.en in arbeid.erskringen een slecht onthaal.tl
Even verd-er zegt lnet blad- d-an nog:
"Wij krmnen nu eennaal geen kwarteeuw van d.e geschied-enis verdonkerernq,nen en hebben er ook geen behoefte aaÍr.
Nu hebben wij er geen behoefte aarl om te schimpen op een d-od-e dlctator. Maar
we zoud.en wel graag van "De Rod.e Vlagrt willen weten waarom zLJ met geen woord.
.

rept over het velrmoord.en van vrijvrel d.e gehele oud.e revoluti-onaire, bolsjewistische gard.e, over de miljoenen d.ie in Siberië zíjn omgekomen en d-e li}$Íidatie van
ontelbare and-eren. Ook zwijgt het b1ad. oveï het vriend.schapsverd.rag met Hj-tferDuitsland. en het grote aand.eel van Brgeland. en Amerika in het verslaan van NaziDul t sIand..

Natuurlijk weten wi.l het antwoord- wel. AIs bols jewi-ki, als stalinisten van d.e
oud-e stempel rals partij-mensen met een voorhoed.e opvatting ookrku::nen nS ni-et and-ers dan d.e geschi-ed.enis verd.onkeremanen en vervafsen. De werkel-ijkheid. van d.e
Stalin-terreur klopt nu eenmaal- niet me-r, het beeld., d.at men d.e arbeid-ers poogt
op te d.ringen. Dat beeld. verand.eren gaat natuu-rlijk niet, Welnu, d-an gaat men d.e
werkelijkheid maar in overeenstemming hrengen met het bee1d.. Eenvoud.ig nietwaar?

