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Orgaan gewijd aan de problemen
van de zelfstandlge arbeidersstríjd
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SPREKEIID over de betrekki-ngen tussen A,merika en Chinard..\t.2. tussen d.e Yerenigde Staten en d.e Chinese Volksrepubliek, schrijft De Groene van 2{ apr:-L j.}.,
dat I'het belangrijkste argunent voor d.e voortzetting van de (Amerikaanse) Vietnampolitiek is: d-e verded.igrng van Zvtdoost-Azië tegen een d.reigend. comnunistisch Chinar'. De Groene bed.oelt uiteraard: het belangri jkste argr:nent, d.at d.oor
Het Vlitte Huis op tafel wordt gelegd. ZeIf s mét d.ie toevoegj.ng echter, zoud.en wij
d.e bewering niet graag voor or:rze rekening nemen. !íaa:mee men hier te d.oen heeft,
is niet het belangrijkste argr:ment van het Witte Huis, ma,ar het belangrijkste argr:ment van het Witte Huis naar buitet. En a1s we zeggen: naar buiten, d.an bed.oe-

l-en we; het argument, waarmee d.e regering d.er Verenigd.e Staten z:.c}:r richt tot
d.ót d-ee1 van het AmerikaaÍrse publiek, dat het bols jewisme, zowel in ztJn Russische- als in zt jn Chinese vorrn, a] s d.e grootste bed.reiging van ziTn be staarr besehouwt en d.at of we1 hypocriet genoeg, of wel d.om genoeg is om zijn eigen materiëIe belangen met d.e zogenaa.md.e belangen veui Zrrid.oost-Azië te identificeren.
Er is naturrlijk geen sprake var:., d.at Zuid.oost-Azië tegen een bolsjewistische dreig'ing zou moeten worden verd.edigd.. IIet bols j ewisme, dat met communisme
niets te maken heef t, is in d.e een of and.ere vo:rn d.e natur-trli jke oplos sing voor
d.e problemen, wa.afinee Zuid.oost-Azië worstelt. Vraagt iemand. welke problemen d.at
d.an zi..in, d.an luid.t het antwoord., d.at d.e koloniaJe machten - en in d.it geval d.arr
Frankrljk in de eerste plaats sa.men met een kleine heersend.e k1Íek - waarvan in
Vietnam het huid,ige bewind. in Saigon nog altijd. de exponent vormt een kleine
eeuw lang d.e economische ontwikkeling d.aargind.s geremd. hebben. Wat sed.ert het
midd.en van. d.eze eeuw in VietnaJn a^an d.e ord.e is, d.at is precies hetzelfd.e als wat
sed.ert het begin van d.eze eeuw a,an d.e ord.e is geweest in l-and.en als Rusland- en
China, te weten: d.e nationale of tewel de br:rgerlijke revolutj-e, die 6ók hier moet
worden vol-trokken zond.er d.at er sprake i s va^n een nationale bourgeoi sie , d.ie in
d.eze omwen+eri-ng als sbuwend.e factor zou }fllnnen optred.en.
hlat A-r,^erika in Zuid.oost-Azië in It algemeen en in Vietnam d.an in het bijzond.er d.oet, d.at 1s niet d.e belangen van Zirlsoost-Azië verd.ed.igenr d.och integendeel
d.wars tegen die belangen in uit alle macht proberen d.e zich met onweeïstaanbare
kracht d.oorzettend.e burgerlijke ontwikkeling tegen te houd.en. IIet getroost zicin
d.aarvoor een miljard.en en miljard.en dollars verslind.end.e oorlog en d.at het zuLks
aIIéén naar zou d.oen uit id.iëIe motieven, d.at wil zeggen vanwege het feit, dat
d.e politieke kleur vaJr d.e nationale Vietnamese revolutie nu eenmaal een dndere
is d.an het smetteloos wit van Nixonts overhemd., dat kan men mi sschien aa^rr een
even naïve a1s gezeten fa::mer in Minnesota of Nebraska wijsmaken, maa^r toch bepaald niet aan lepe bankiers in New York CIW of minstens zo lepe fabrikanten in

Detroi-t of in

Chi-cago.
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Het behoort volstrekt tot het rijk van d.e verbeeld.ing, d.at eï ooi-t 1n d.e geschied.enis een ocrlog zou ztJrl gevoerd. on. id.ea1en. Wat zich als zod-anig voord-oet,
d.at wiI zeggen: d.e politiek, dat is in werkelijkheid. d.e uitd.ru-ldrlng van materiëIe
belangen. Net als bij wel-ke and.ere oorlog ook vormen zj-.i al evenzeer d.e achtergrond. van d.e stri jd. in Zuid-oost-Azië. In het geval van Vietna"ur (
a,angrenzen<ie
"r,
meer om
staten af s Thailand., Laos of Cambod-ja) is het bepaa,ld. niet zo moej-lijk
d-an
zo
fang
mogelijk al-s een
d.ie materiële belangen aan te wijzen, ook a1 ztJn ze
d-i

ep geheim

bewaard-
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In d.e jaren tussen

d-e beid.e r+ereld-oorlogen is eï een ook hier te l-and.e veel
gelezen boek verschenen, d.at "De geheime oorlog om d-e petroleumtt heette. De auteur, Anton Ztschka, trachtte d-aarin te schil-d.eren hoe in het ver borgene gevochten vrerd- om het beztt van d-e verreweg belangrijkste grond.stof in het moderrre
kapitalisure. De oorlog in Vietnam kan het beste met een variant op d.e titel van
Zj-schka's boek gekarakteriseerd. word-en, nameli;k als: d.e oorlog om d-e geheime petroleum. De oorlog woed.t d.aargind.s niet in het verbor6Jene, maar openli jk en d,e
gehele wereld- weet.fiet. Maa,r wat d-e rvereld- tot voor icort nauivelijks geweten heeft
en wat zo lang mogelijk verborgen is gehoud-en, clat is het feit, dat zich in Zuid.oost-Azj-ë d.e ri,jkste ol-iereservoirs ter wereld- bevinden, reservoi-rs d-ie rijker z17n
dan d.e reservoirs van het i'lidd.en-0osten, I{exico en Californië bij elkaar.
Over d-e o1ievondsten in Zuid-oost-Azië is eerst vrij kort geled-en een tipje
van d.e sl-uier opgelicht. Ilauwelijks twee maa.nd-en geleden pas is er uitvoerig over
geschreven d.oor o. a, het Amerikaanse tij,lschrif t "The lef t Republicanf t en d.oor rn
Frans d.agbIad. als I'Le Mond-er'. Aan d-eze twee publicaties ontlenen wij, d-at d-e petroler.rm in Zuid.oost-Azië op twee plaa.tsen word.t aangetroffen, te weten in d-e grote bergketen, d.ie van noord- naar zuid., dicht langs cle oosti«-i.st, dwars d-oor Vietvóór d.e kustrd.us
naJn loopt en in d-e tv.reed.e pla,ats en dat is d.e belangrijkste
ond.er d.e zee, op precies d-ezelfd-e manier als eï petroleum word.t aangetroffen onder d.e Noord.zeebod.em. Ond.erzoekingen hebben ui-tgewe zert, dat er ztch petroleum
bevind.t in het gehele Aziatische contj-nentale plat, met arrd.ere woord.en in d.e bod-en van d.e Zu-id.chinese Zee vanaf Formosa tot aart Zutd-I'lalakka toe. De aanwezLge
voorraad is niet alleen onvooïstelbaar grootrmaar ond-erzoekingen hebben uitgewezeyl, d-at d.e kwaliteit varr die petroleum ook veel beter is dan d-e kwallteit van
d.e Perztsche olie of d-ie uit d-e Golf van ltlexico. De olie in Zuid.oost-Azië bevat
narnelijk mind-er zwavel- en d.at betekent d.at ze veel gemakkelijker te raffineren i-s.
De aa.nwezigheid- van petroleum voor d.e kust van Vietnam is aarr d.e grote Amerikaanse oliemaatschappijen a1 gemlme tijd- bekend.. De ond-erzoekingen d.ie in Zu-id.oost-Azië verricht zi- jn , zt)n gecaan in opd-racht van vijf van rs werel-d.s grootste
oliemaatschappijen en d-oor d.eze bekostigd. Voor het in exploitatie brengen van
d.e Zuid-oost-Aziatische olie ztjn d.e voorbereid.ingerr al- ver gevorderd. De verwachting bestaat, d-at d.e onderzeese veld.en over een jaar of vijf reed-s volop in bed.rijf zuIlen zL1n De concessies z\yt inmid.Cels een beklonken zaak. Jawel, beklonken uiteraard. met het bewind. in Saigon, dat in Zuid--Vietnam een positie iru:eemt,
d.ie te vergelijken val-t met cle positie, d.1e een kwarteeuw geled.en in China werdj-ngenomen d.oor het bewind van Tsjang Kai-sjek.
Met and.ere woorden: d-e belangen der Amerikaanse oliemaatschappijen ztjn onverbrekelijk verbond-en met d.e belangen van die Vletnamese kliek, d.ie in het verl-ed.en
z:-jn lot aan het Franse kolonial-isme had. gekoppeld- en die d.e voornaamste hind.erpaal vormd-e voor d.e maatschappelijke vooruitgang van het land.. Dat is niet meer
d.an begrijpelijlc. De nationale revolutie in d-it soort gebieden - niet a]l-een Ruslarrd- en China, maaï o"k Per'rië @l.aer fuiossad.ek) freUnen het laten z:en - vornrt
voor aan het buitenland-se kapitaal verieend-e concessies d.e grootst d.enkbare bed.reiging. De regering in Saigon is wel- bereid. om olieconcessies te veïstrekken
in r"ril voor haar bescherming tegen d.e Vietnamese volksmassat s, d-ie zonder d.e
aarrwezige Amerikaanse stri.jdkrachten 7 ha,ar binnen d.e kortst mogelijke tijd., net als
met Tsjang gebeurd. is, d.ezelfd.e zee in zouCen d.rijven ond-er wier r^rateren d.e olie

)z
verborgen lig:b, wier aarrwezigheid. nlet het voorï.aamste arÉïu4ent, maar kennelijk
we1 d.e voornaanste rqdsn vormt voor d.e voortzetting van d.e oorlog.
==========
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KONGRES

OVER

KROONSTAD

ONGEVffi. op het tijdstip, dat dit numner vanrrDaad. en GedachteÍ ond.er d.e ogen van d.e l-ezers komt t ordt er in 1,,Iest-Berliin een t'Kroonstad.-kongre srr gehoud en.
De aanleiding daartoe i-s rt feit, dat het in maart j.1. juist een halve eeuw g€led.en was, dat zich op de eiland-vesting Kroonstad, voo! Petrograd gelegen in
het oostelijk deel van cle Finse GoIf, de revolutionaire arbeiders en matrozen in
opstancl kwamen tegen de bolsjewiki. Het Berlijnse kongïes wordt geoLgalai se erd.
d.oor een aantal kleine gïoepen, wier stand.punten ond.erling ln een aa.ntal opzj-chten verschillen, maar die d.it met elkaar gemeen hebben, dat zij d.e opstand. van
Kroonstad. afs een revolutionaire gebeurtenis beschouwen en niet afs een contra-

revoLutionair feit, zoals alle leni.nisten.
De orgarisatoren vaJl het Berlijnse kongre s beschourrren d.e kommr:ne van Kroonstad. a1s een vorln van proletarische d.emocratíe. ZtS zi-en in h.ear streven 'rsovjets
zond.er bolsjewiki't te vormen een poging tot venrezenlijking van de zelfstand.ige
nacht van d.e arbeidersklasse, een poging zich te ontwoïstelen aan de dictatuur
vaJr d.e bolsjewistische parti en van de bolsj er*i stische staa.t.
De organisatoren vaJl het Berlijnse rrl:roonstad-kongrestr zijn van mening, clat
d.e infa.me leugens, die zowel door Trotzkisten als aloor Stal"inisten of neo-Staliriisten over Kroonstad. worden verbreid duiclelijk aan de kaak d.ienen te lrord.en geste1d, ond.at de opvattingen over Kroonstad. ten nauwste samenhangen met opvattingen ontrent het karakter van de Russische oktoberrevolutie en met opvattingen omtrent de k)-assenstrijd vaJr d.e arbeiders.
líie de Russische onwenteling van 1!1/ voor een sociaListische revolutie aanzíets wi-e staatskapitalisme voor conmuni srae houdt, wie meent, d.at de arbeiders
bij hun strijd. tegen 't kapitaal behoefte hebben a.a,n een straf of nind.er straf georgaÍriseerde voorhoede, d.ie atenkt - aldus d.e groepen, d.ie het congres hebben uitgeschreven - óók and.ers over de betekenis van Kroonstad.. 41 degenen, d.ie op het
stantlpr:nt vaJr een avantga.rde staa.n, aI degenen, die op een of a::dere mani-er over
d.e strijd.entle arbeid.ers de baas willen spelen en hun de marsroute villen voo+
schrijven, aI degenen d.ie een rrrevo lutionaire partir[ voor nood.zakelijk houd.en, zijn

felle

tegenstàrd.ers vaJr d.e opstand van Kroonstad.. I^/ie echter vaJr Eening is, dat
rler arbeid.erskl-as se slechts het werk d.er arbeiders zéIf lcan zijn't,
wie beseft, dat de klassenstrijd alIeen na,ar rloor de arbeid.ers zelfstandig kan
worden gevoerd., wie d.e bolsjewistische ord.e als een op cle loonarbeid, dat wil
zeggen op de uitbuiting berustende orde heeft leren verstaanrd.ie vat trKroonstadrl
op als d.e i-loletarische rruitloperrr van een overigens tr buxgerlijke " omwenteling en
clie begroet d.e opsta.nd in de vesting met vreu€de als een van d.e belangrijke voorbeelden ener zelf s terld.i ge klass enbeweg:ing.
rrKroonstadtr, zo schrijven de orgarisatoren in de oproep tot het kongres, ris
voor ons a]leen naar een aanleiding om alle g?oepèn, die op de bod.em van de zelfsta.ndige klassenbeweg'ing staan (of beweren d.aarop te staan) til elkaa,r te brengen
voor een geneenschappelijke discussie, waarin w1j ons zoweL op d.e betekenis va.n
Kroonstad. als op rle betekenis vaJ} | zelfstard.ige klassenbeweg,ingt nader v-ilIen bezinnen. Niet Kroonstad., niet het verleclen, is daarbij het belangrijkste, naar d.e
problemen, kraarvoor de arbeid.ersklasse zich in het heden ziet gesteld.. Het gaat
in wezen op het kongres om de hu-idige arbeid ersstriid, een str{id lra.arb,j de EJ}e1rrde bevr$iling

4d.ers alle soorten van leninisten al-s tegenstand-ers tegenover ztch vind.en. Víaarom.
het in één woord. gaat, dat is; in d.e hu:dige strijd-, in d.e spontane en wild.e staki-ngenr die j-n aIle ]and.en aan d-e ord-e van d-e dag ztjn en regel word.en, de kiemen
van een nieuwe arbeid.ersbeweging, een beweging van cle arbeid.ers zéLf , te leren
ond-erscheid.en. Voor ons - we citeren nog steed.s d-e opïoep voor het kongres immers gaat he t er ofl r clat d e arbeid ers d.e be schikking krijgen over het prod.ukt d.at
ze voortbrengen, d.at ze zelf beslissen over d.e prod.uktie. !íi j staan. achter elke
strijd.r d.i-e ín wezen d.e zelfbeschikking der arbeid.ers over d.e prod.uktie bevord.ert
of de weg baant en wi J zLJn tegen alles en tegen a1len, d.ie d.e eigen organisatie
van d.e arbeiclers zelf in hr:n eigen strijd. beJemmeren of in d.e weg sta,an.rt
Wij schreven hierboven aI, d.at aan het kongres d.oo:: verschil-l-end.e groepen
word.t d.eelgenomen" Er ztJn rad-encommirnistische groepen bil, maar ook gïoepen, d.ie
nauw verwant zLJn aa.n het anarchisme. Tussen d.ie verschi.Llend.e riehtingen zal op
het kongre s nog wel een hartig woord-j e word.en gewisseld. Daarbij zal I t vermoed.eli jk in d e eerste plaats weI ciraaien om d-e hi stori sche waard.ering van Kroonstad.,
d.at wi1 zeggen om d.e vraag of een zege vam Kroonstad. oveï d-e bolsjewiki d-enkbaar
zou z:-J:l geweest, i-nd.ien d.e oproepen tot een ild.erd-e revolutietr d-ie van Kroonstaduitgingen in d.e rest van Rusland. weerklank hadclen gevonden. Mochten er op het
Berlijnse kongre s d-eelnemers zirl, d.ie d"eze vraag beve stigend. beantwoord.en, dan i s
het wel als zeker aan te nemen, dat ztj d-e radencommunisten tegenover ztch zullen
vinden. Die toch houd.en het voor een historische- en maatschappelijke onmogelijkheid., d.at ztcb. in het Rusland- van d.ie d.agen d.e revolutie verd-er zou hebben ontwikkeld. tot een omwenteling van proletarisch karakter. Daarvoor was de Russische
arbeid.ersklasse veel te zwak, d.aarvoor ontbraken ook ten enenmale d.e sociale voorwaard-en. Wie geiooft, d.at in 1917 of juister in 1921 in Rusland. een arbeid.ersrevolutie kans vaJi slagen zou hebben gehad., d-ie d-ee1t in een bepaald. opzicht d.an
d-e opvattingen van d-e bols j ewiki, met a1le overige verschil-l-en tussen hen en
d-e leninisten natuurl-i jk. En wie aan een d.ergelijke mogelijkheid. geloof t, d.1e ztet
vennoed.elijk - d.at is onze opvatting althans d.e revolutj-e al-s een te verwezenIijken ideaal en d-at kan niet zond-er konseki^renties zijn voor d.e opvatti-ngen omtrent
d-e strijd nu.
Voor het houd.en van een korte inleid.ing over d.e iristorische betekenis en d.e
historische perspektieven van d-e opstand van Kroonstad- is op het Berlijnse Kroonstad.-kongres een van cie kameracien van ttDaad. en Ged-achtetr uitgenod.igd. We mogen
zeker verond-ersteIlen, dat hij d.e hierboven zeer kort weergegeven problematiek in
het mid.d.elprrnt van zLJr, beschouwingen zal plaatsen. Over het verloop van de d.iscussie s zal hi j onge twi j f eld in he t juni--nummer varr I'Daad en Ged.achterr uitvoerig
verslag uitbrengen.
Het We st-Berlijnse ttKroonstad-kongre str i s door d-e organi saioren grond.ig voorberej-d.. In het in Vtrest-Berlijn verschijnend-e i,r1ad. I'BBr'' (wirarin met ons stand.punt
overeenkomend-e opvattingen her:haald.elijk d.oorkl-inken) zLJn diverse op d.e kommr-me
van Kroonstao betrekking hebbend.e teksten en d.okumenten gepubliceerd..Daartoe behoren o.a. r.;-itvoerige citaten uit d-e ftlswestiatt van Kroonstad.ralsmed.e revolutionaire, in rnaa,rt 1921 in Kroonstad- verschenen oproepen aan d"e Arbeid-ersraad van
Kroonstad.. fn ond.erling ultgewisselcler op het kongres betrekking hebbend-e brieven word-t meegedeeld., d-at tot d-e nauw rnet Kroonstad. verband. houd.end.e vraagstukken ook d-e I'spontaniteitstheorieir van Rosa Lunemburg €lerekend word.t en d.at daaroveï ook een inleidíng zal word en gehoud.en, evenal s over het probleem van he t
staatskapitalisme. Aan cle d.iverse kongres-cleelnemers is bobend.ien een lijst vart
aanbeolen literatuur verstrekt. Daarop prijken o.à. Rosa Luxemburgs brochure
over de Russische revolutie, alsmed.e d.e d.ikke d.okumentenverzameling over Kroonstad. d.ie vorig Jaar in d.e serie "Dokr.:mente d.er \{eltrevolutionil verschenen is en
d.ie wij d.estijd-s 1n f'Daad en Ged.achtefr hebben besproken. Ook d.e beroemde brochure
van Alexand.ra Kollontai over 'rDe ArbeÍd-ersopposi-tie" behoort tot d-e aarrbevolen
geschriften. In het blad. ''88r" ztjn vocrts uittreksels gepubliceerd. uit geschrif-

)
tr

ten van À]exand.er Berkman en Emma GoLd.mamn.
Met het bovenstaande hopen wij d.e belangstelling van
Berlilnse ttKroonstad-kongresf t vold.oend.e te hebben gewekt.
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Wij ontvingen d-e volgend.e bri ef :

s werkend-e j ongere heb ik uw blad. 'Daad- en Ged.achtef r vam. maart 1971 r gelezen Ik had gehoopt dat het een positief bIad. zov ztJrr op maïxi sti sche grond.slag. Maar van d.e negen artikel-en d-ie ik gelezen heb, rdaren eï acht op zuiver
negatieve kritiek gericht; alleen het artíkel va^rr d.e Franse klassenstri jd geef t
een gewoon veïslag van gebeurtenissen.
Nergens ben ik een positÍef gericht artikel tegen gekomen. Het b1ad. maakt
aan d.e ene kant op mij de ind.ruk eenttTelegraafrrvoor d.omme linkse arbeid.ers te
z\)frt maaï d.aa:rran kan ik u a1s rad.encommr-rristen niet verd.enken, en aaÍL d.e artd-ere
kant lijkt het een blad. voor t t kad.er, d.at wel weet hoe het moet en daarom all-een
maar kritiek laat horen op and-eren en dat kan uw oed.oeling toch ook niet zijn. ïk
hoop d.at u mijn negatieve kritiek nj-et afs revisionistisch, kapitalistisch, imperial-istisch of iets d-ergelijks bestempelt, want ik ben maar een gewone jonge rrrerker, d.ie Í1aar d.e juiste richting zoekend.e is. En daarom w'iJ ik u vragen of u mi j
een opgave varr. lektuur over het rad.encommunisme wilt toesturen.
f
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BU voorbaat mijn d-ank.

v. d.

B.

L e euward.en .

COMMENTAAR

VAII DE REDACTTE.

om publicatie hebt verzocht vind.en we het toch beter om je
brief in
en Ged.achtert te plaatsen. \dellicht z:-tten meerd.er€ meÍls€n met d.ezelfd.e ind.ruk omtrent ons blad. en d.an geef t j ouw brief ons meteen d.e gelegenheid.
d.e zaken van onze kant d.uid.elijk te maken.
Uit je brief blijkt d.u-id.e1i.1k, d.at je eerste kenni smaking met I'Daad. en Ged,achtet' op een teleurstelling is uitgelopen. Je vind.t d.e inhoud te negatief ,
aLleen op kritiek gericht. Het blad. naakt op jou d.e ind.ruk enerzijd.s een "Tel-egraaftt voor d.omme linkse arbeid.ers te z: jn en anderzijd.s een blad. voor het kad.er,
d.at weL weet hoe het moet en d-aarom al-leen maar kritiek l-aat horen op and.ereÍI.

Hoewel

je niet

I'Daad.

!ilel d.at liegt er niet om.
We ]fl.lnnen ons je gevoelens na het l-ezen van het maartnummer van trDaad. en
Ged.achte" wel ind.enl<en. Je had. waarschijnlijk een blaC verwacht dat nu eens op een
d.uid.elijke manier zou aangeven hoe d-e arbei-d.ers zoud-en ntoeten harrd.elen om hr:n acties zo goed. mogelljk te I«:nnen voeren. Een bIad, dat zorl aaÍrtonen, hoe d.e arbeid.ers het kapitalisme zoud.en kurrnen vernietigen en een socialistische sa.menleving
opbouwen. Inplaats d.aa:r'ar. krijs je d.an een blad., dat alleen maar schrijft over
d.iverse stakingen en over wat in d"ie stakingen is gebeurd. Inplaats va,n aan te
geven hoe d.e arbeid-ers moeten strijd.en, heeft ons b1ad aLleen maar kritiek op de
vakbewe&ngr op d.e Komnr:nistische Eenheid.s Partijr op de P.v.d..A. r op Fré l,Ieis,
op Ernest Mand.el en op wie en wat al niet meer. Al-l-een de brief van een Frarrse
kameraad. was informatief . Nu verwond.ert het ons we], d.at je d.e stukjes over Po-

-6len en Tsj echo sfolrakije niet hebt genoemd., want wii menen, dat d.ie toch ook louter
infornatief waren. Maar enfin, d.at is niet zo belanSïriik.
Je was d"us teleurgestefd. omd-at je iets and.ers had verwacht. Nu is dat natuurlijk niet orrze schuld waruteer jij in je verwachtingen word.t teleurgesteld. ook
hadden lrij het stukje in v.N. niet Seschxeven naar aanleiding ríaarvan iii ons blad
hebt besield. Maar ook dat is niet belargïiik. Selangriik voor ons is alleen je
proberen dui-d.e1ijk te maken wiè en wat we zijn.
Het belangrlikste van ons stand pr.rnt is, d.at wii va,rr mening zrin dat niet llii de
arbeide.rs moeten ]eren hoe zij moeten striiden, maar dat inte8end.eel wij uit die
strijd de lessen trekken. uit d"e verschiltende acti-es, die de arbeiders voeren'
proberen rU een alger0ene concl.usie te trekken. tr^/anneer wij biivoorbeefd. de vakbonàen bestempelen als organisatÍes, die er op uit zijn de vrede tussen kapitaal en
arbeid. te b"*a""t., als orgarrisatles, die vija,ndi-g staan tegenover de ej"g€n striid
van d.e arbeiders, d.aÍr doen wij dat ni-et ond.at wii dat zo'n mooi standpunt vinden,
maar alan zeggpn wij dat omdat de praktljk van de arbeidersstliid. en van de reactie
d.er vakbonden d.aarop ons dat heeft faten zien. wii tïachten afl-een naar duid.elijk
te maken wat er in werkelijkheid gebeurt. Daarorn geven wij ook geen wijze l-essen
veel beter
aan de arbeiders. wij zijn nameliik van meninS, dat de bedrijf sarbeid.ers
rrsocial,i.strr
rrrevolutionail'rr,
of
welke
weten hoe ze hun strijd moeten voeren, dan
ttrevolutionaiïtt
natuurlijk
hebben
en
idealist. De aanhalingstekens bii
'tsocial-ist"
een bed-oeling. want elke 'rrevofutionairrr, elke I'socialistt' ook, die meent dat de
arbeid.ers zonder zijn wijze raad. het niet kunnen stellen, die meent dat de aIbelr is
ders een partij, een ideologie nodig hebben om met succes te kur:nen strijd.enrrsociaI'revolutionairenrr
d.ie
,
een gevaar voor de eigen striid. d.er arbeid-ers. Die
fÍstentr zijn nameliik in wezen een deel- van de be staande bu.rgerlijke maa tschappij en
hebben zióh in hr:n d.enken daarvan niet los kurnen maken. Zij kunnen niet aÍrd.ers
d.a,r:, denken in vormen van païtijen, j-deologieën, of zaken die nauw verwant zijn aaÍl
de burgerlilke &aatschappt,.
trtu zui ;e wellicht opmerken, dat de arbeiders zich in hu,. denken ook niet
1os hebben kurnen naken van dere be s taand.e maatschappii. DaaIin heb je dan natuurlijk gelijk. Ilet verschil i-s a]l-een, d.at de ,rrevolutionair, de "sociafÍstrr Iedeneert en propageert vanuit zijn ideaal, vanui t zijn ideolog"ie. De albeidèrs striid.en echter niet uít id"eofog.ische of idealistische ovelweS'ingen. Zij strjiden niet
voor het socialisme of voor welk ideas.l dan ook. Zij strijden omdat zii arbeid.ers
zijn. omdat zij tot die klasse behoïen, Lrier belangen in stlijd zijn met de belangen
van de heersend,e klasse, liun positie als aïbeider dwÍngt hen tot striidr niet
het idealisme. En iuist aat g!ci4s=zii" is het enige wat ze Semeen rlebben. T,evensbe schouwelijk kuunen ze et nog zo verschillend over denken, aIs het tot strilrl
kont is er de sondalks een eenheid. Een eenheid, dj-e ziin basis vindt in hrm positie afs arbej-d.ers en in hr:n strijd..
Wij nu va.n "Daad. en Ged.acht;" proberen die strijd va,, de albeiders te verklaren. Proberen te begrljpen, waarom d.e arbelders hand.elen zoaLs ze hand.elen. Geen
voorhoede wil]en r^re zijn, geen wegwijzers, geen generale staf díe ale directieven
geeft. Alleen maar verklaren en begri,jpen vat er werkefjik Saande is'
Het 1s natuurli jk erg moeilijk om in het bestek van zotn commentaas onze totale opvattingen weeï te geven. Tenslotte hebben wii iaren en jaren ons moeten
verdielen in àe problemen , heÈJben we steed.s maar weer moeten discussiëren om tot
een bepaald lnzicht te komen. In zorn kolt stukie kun je daarom slechts een paar
facetten varr je inzichten be1Íchten.
Eet 1s nlet zo gemakkelijk te vofd.oen aan je verzoek om een lijst varr rad.en-comnuni sti sche literatuu?. Maar lre proberen het. Alhoewel geen raden-comm:niste, zouden we je toch de werken van Rosa Luxemburg wiLlen aanbevelen. En
d.an natuurtijk panneÉoek. Biivoorbeel-d ziin "Arbeiderstadenrr , een werk dat hii in
rrAnton
d.e bezetiingÀjaren heeft geschreven. Voorts 1s er kolt geletlen het boek
pannekoek, thàoretj-kus van het sociaLismert uitg€geven door de S.U.N. te Nïnegen'

7

Aangezien d.e sehri jver één d.er medewerkers van rfDaad. en Ged.achtett is lcunnen wij
d.it boek Leveren tegen d.e gered.uceerd.e pri j s va.;rL f , 5.- s franeo per post. Yoorts
verschi jnt er in augustus €1. s. bij 'rDaad en Ged.achter? een herziene uitgave van d.e
reed.s in 1965 d.oor ons uitgegeven brochure "Was d.e sociaal-clemocratie ooit socj-ali sti sch? Een be schouwing over haar wezerttt , een brochure die aantoont, d.at d.e
sociaal-d-emocratie en ook aIle and.ere partijen in wezen d.eel uitmaken vErn d.e burgerli jke maatschappi j . Die brochr:re gaat waarschtjnlfik "f . 1 ,25, franco per po st,
ko sten.
WU hopen, d-at we je iets hebben }<unnen d.uidel-ijk maken van wat ons beweegt
en wat ons d.oet schr{jven zoals rde d.oen.
Rest ons a1leen nog je succes toe te wensen bij je pogr-ng om het juiste in-

zicht te

vellr,{erven.
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trÏtE GIDS'T is A.L. Constand.se een beschouwing over d.e Parijse Conmr-me van
1971 begonnen met een velsrijzing na,ar het oordeel, d.at d.e bekend.e professoï rlr.
H. P. G. Quack eens in ztjn bekend.e werk ttDe Socialistentf over d.e betekenls van d.ie
beweging heeft gegeven. Quack t zo Creelt Constand.se mee, stond. als zeer gematigd.e
liberaal zeker niet aa.n d.e kant van d.e Communard.s; wat de Commune zocht te veïwezenlijken beschouwde hij als een utopie.Maar in naam van de historische objectiviteit, in naam van d.e historische rechtvaardigheid., zo helpt Constand.se ons herirureren, heeft Quack geprotesteerd tegen het vol-komen vertekend.e beeld., dat Cambetta van d.iezelfd.e Comnr:ne gaf in oktober 1876. Wat men zou wensen is, dat Constandse ztch aan d.eze Quack in d.ót opzicht wat meer gespiegeld. had., alsook, dat
hij hem - juist lnzake de Commr.:ne wat uitvoeriger zou hebben geciteerd..Dan wel-licht zou het niet nod.ig zlJn geweest, d.at wI eveneens in naa.m van d.e histori-
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sche rechtvaardigheid op onze beurt protest aantekenen tegen de karakteristiek
en d.e d-aa:mee verbond.en commentaren van Constandse.
De algemene streklcing van zln rtcids'r-artikel Í s deze, d.at het revolutionaire volk van Pari j s i-n 1871 gehand.eld. heeft in overeenstemning met d.e suggesties
van Proudhon en Bakoenin en d.at d.e Commune al-lermlnst beantwoord.d.e aa^n d.e vorm,
waarin ztch naar d.e mening van Marx een ïevolutie zou hebben clienen te voltrekken.Deze zienswijze van Constand-se houden wij voor totaal onjuist om twee red-enen.
De eerste d.aanrarr is, d.at d.e verhoud.ing tussen i{arx en d.e Commr.me geheel verkeerd. word.t weergegeven; de tweede, dat ruat haar wezenli jk karakter betreft, de
Commrrne geenszi-ns oveïeenstemt met de conceptie van Michael- Bakoenin.
Wat het laatste betreft IÍgt de zaak eigenlijk betrekkeUjk eenvoudig. Was d.e
Commune een d.uid.elijke poging d e d.irecte d.emocratie te verwezenlijken, d.at wil zeg8en d.e werkelijke macht bij d-e arbeidend.e massa te leggen, haar te laten besl-issen
en invloed. te verschaffen op d-e direct afzetbare functionarissenr Bakoenin, volgens een hardnekkige legende d.e grote kampioen van d.e vri jheid, pleitte in zi jn
progïan voor d.e I'AIIiance d.e la Démocratie Socialiste'r voor een niet te talrj-jke
revol-utionaire staf . 0f schoon hi j ztch in d atzelf de program tegen ied.ere d.ictatuur verzette en verklaard.e, d.at d.e revol-utj.e d.oor het volk moest word-en ged.aarr,
de leiding daa:rrart bij het volk moest blijven, stelde hij tevens organisatorische
regelen vast, d.ie aan d.e revolutionaire leiding het karakter van een sa^rnenzweeïd.ersgenootschap gaven. Men leest d.aar ond.er meer: het mechanisme d.er organisati-e

-8een geheim voor ied.er; aan ieder medelid word.en special'e fi:ncties opged.ragen; men moet niet zoeken te overtui8€nr naar vereni8€n die ïeeds voorhaÍld.en zijn
en afle disputen vermijden; al-1e vragen van medeled.en aan d.e organiseerder, die
niet op rle aangelegerrheden der ondergeschikte cirkels betrekl<ing hebben' ziin verboden; het ganse samenstel is nid.del en werktuig om een doel' te bereiken: dat
doel is sLechts aan d.ie enkele afdeling bekend; zij die d'e opdracht kriigen behoeven het lrezen deï zaak niet te kennenl om d.e energ'ie te pïlkkelen karr het sons gerad.en zijn het wezen d.er zaak verkeerd voor te stel1.en, eÍiz, enz. En nu ka"n men
wel opnerken, dat het hieï Saat niet om de organisatie van de revolutie, maaï om
de órgarisatie van de organisatie, tLie d.e omwenteling moet voorbereiden, ma:.r in
van hetgeen tedat geval zlet men volledig over het hoofd,dat bii d'eze conceptj-e
tn
opvatting inpartii
genoerod,
ook
bepaalde
nrag worden
ïecht een revolutionaire
geleden
men er mispast.
ee'.rw
zou
Een
zake d.e revoluti-onaire ontr',ikkeling zelf
partii
of
een
dergelijke
twisten
schien theoretisch met el-kaar over hebben kururen
gebeultenlssen
in
een
revolutionaire
de
valt samenfireerders op het moment, dat
stroomversne fling gelaken ooi-t beleid zov ziin haar positie van rrgenelale stafrl
vrijvillig prijs te geven. voor de thans fevend.e generaties, die ervaren hebben
hoe een dórgelrjke "revolutionaire stafrr zich in oktober 1917 en de d.aarop volgend.e jaren in d,e praktijk gedragen heeft, is dat volstïekt geen lncaag meer. Daar
komt darr nog blj, dat Bakoenin zelf, aan het priisgeven der door zorn I'staf'r ingenomen positie geen ogenblik heeft gedacht. [oen hii, in de praktiik in september
1e7O àa;n het werk was in Lyon, streefde hij er na"ax een revoluti-onaire uitbarsting te d.oen l-osbreken - wat getulgt van een zienswiize, wa€,rin d,e revolutie aIlesbàhalve als een sociaal proces word.t opgevat - en had hii, voor het geval d.ie
pog'ing zou slagen, een manifest gereed, waarin het uitdrukkelijk heet, d'at de revofutie zich vooxlopig autoritaj-r zou geclragen.
1^/I hebben dit alles ontfeend aa.n dezeffd.e Quack, die ook dool constand.se ora
zijn historische eerlijkheid gereomd wordt. trIij beschikken over een wat oucle ui tga.ve v8Ír zijn sta,ndaardwerk. Bij ons staat het uj-tvoerig te fezen op tle bladzlden
707, 7O8, 7O9 en 752 en 751 van het vierd.e deel (tweede stuk, hoofd.stuk lvlichael
B,akoenin). Maar zij d.ie een latere uitga.ve raadplegen zullen de bewuste passages
niettemin gemakJreli.lk kumen vind.en. constaÍrdse schrijft op een manier alsof hen
d.eze blad.zijden val Quack nooit ond.er og€n zijn geveest, in ieder geval alsof hen
d.e betekenÍs van hetgeen hler vennefd wordt volledi-g is ontgaan. Inplaats daartrl{arx dichtel bij de Russi-va,I1 maakt hij i-n zijn ricidsrr-ar'tlkel d.e opnerkin8, dat
sche bofsjewiki da.n bij d.e commr:nards stondrt. Wat daarvaJl waar is zullen vij aa.nstond§nad.er onderzoeken. Hier zii echter nad.mkkelijk vastgesteld' dat onzer d.irect aan Quack ontleende informaties omtrent Bakoeninr op de weergegeven prurten
de vertantschap tussen Bakoenin en de bolsjewiki onmiskenbaar d.oen bliÈen.
!íat nu d.e verhoud.ing betreft tussen llarx en de cornmune nenen wij allereerst
een moge4k misverstafld ómtrent onze zienswiize te :noeten buitensluiten. Al's Constandsà zËgt, rlat de parijse coÍnmu.ne niet bea,ntwoord-d.e aan de vom, wa.aJin zich
volgens jvlarx een revofutie zou hebben d.ienen te voftrekken en wij verklaren d.ie
,"rlilg vrn Constandse voor verkeerd., da:r bed'oelen wii nietr d.at de vorn der Pariise conmune w ó I meb d.e "revolutionaj-re recepten" van Marx overeenstemd.e. Dat
wij Constandse's opvatting onjuist achten' spruit niet daarui t voort' d'at i'ri,j het
omgekeerd.e va"rl Constandsets zienswijze voor iuist houden. De fout die Constand.se
mzrakt schuilt eenvoudig hierin, dat }Iaxx - die al in ziin jonge jaren schreef,
rlat het er niet om gaat de gerlachten tot weïkeliikheid. te laten vrordenr naar omgekeerd. d.e werkelijkheid te Iaten doordrj-ngen in de gedachten - geen revolutionaire recepten heeft gegeven. Hij schreef de revofutj-e niet voor hoe zlj d'iende te
verlopen, doch hij leidde uit d.e ïerolutionaire werkelijkheid. de beneg-ingswetten
der naatschappelijke ontwikke-Llng af.Àan de hand vaÍI die revolutionaire werkelpkheid. verd.iepte hij zrJn inzichten orntrent d.e sociale bewegingswetten voortd.urend. en
hij schroomd.e niet zijn kljk d-aarop zonodig tel-kens te herzj-en.
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Maar is, zaL d.e lezer wellicht vragen, het pakJcet va^n nood.zakelijk geachte
maatregelen, d.at word.t aangetroffen in het I'Kommunistisch Manifestrf van 1B4B d.an
niet zoie ts al- s een naar Ma::r ? inzicht te yefrirezenlijken progra^ur? Jazeker r erk€nnen wij; een program vorrnen zLJ ind.erd.aad.. Maar een rf recept", d.at wil zeggen d.e
vernroord.ing vaJr een aantal idealen zi-jn ztj niet. ZLj zitrn d.e verkeerd-e conclusie
uit een nog gebrekkige en nog onvol1ed.ige analyse d-er maa'bschappelijke tegenstellingen en klasseverhoud.ingen van voor 1848, d-i-e zeJf ook nog onvo]Ied.ig en gebrekkig zijn en d.ientengevolge aan Marx geen and-ere dan juist d.eze verkeerd.e conclusles openlieten. Zodra d.e ma.atschappelijke tegenstellingen zích d.uidelijker begonnen af te tekenen, zodra d.e sociale ontwikkeling een grondiger analyse mogelijk maaktelheeft Marx ziTn aa,nvarrkelijke gevolgtrekkingen herzien. Dat was het
geval eind. 1851 , begin 1852. In dat laatste jaar publiceerd-e Marx tn beroemd. geword-en geschrift, d.at de staatsgreep van T.,ouis Bonaparte vart 2 d-ecember 1851 en
heel d.e historische ontwikkeling in 't Frankrijk van d-ie d.agen tot ond.e:r,rer^p had..
In het Laatste hoofdstuk van dat geschrif t spreekt hi j d e opvatting uit e d.at het
revolutionaire proces heel and.ers zal verlopen dan door hem in zijn 'rManifestil geschild.erd. was, d.at niet, zoaLs daar nog beweerd. was, rrd.e bureaucratisch-militaire machine van d.e ene frana in d.e and-ere (aat wil- zeggen uit d.e harrd. van d.e bourgeoi-sie in d-e hand. van het proletariaat!) zorl overgaan, d.och dat ztJ zou word.en
stukgebroken! " En d.at voegt Marx eï aan toe i s d.e voorwaard-e voor elke volksrevoLutie op het continent. Met and.ere woorden: twintig jaar voord.at j-n de Parijse commune d.e burgerl{jke staat ind.erd.aad. kapotge slagen word.t , verkl aart Marx d-at
als de voo::r^raard.e ener proletari sche omwenteling. Ivlen kan aan d.at f eit zien wat
d.e bewerj-ng van C ons tandse waard. 1s , d.at Marx ztch alJ een ma,ar uÍ t hui chef ari j
met d.e revolutionaire praktijk der Commune akkoord zou hebben verklaard..
Zeker, Marx heef t in 1871 in ztJn I'Ad.res over d-e burgeroorlog in Frankrijk"
d.e Parijse Commune d-e "eind-elijk ontd.ekte vorm der proletarische revofutiefr genoemd." Maar d-at, omd-at het toen om een ontdekking in d.e werkefijkheid grng en hij
een prognose van hemzelf natuurLijk nooi-t verward-e met d-e werkelijkheid., d.ie nog
zou moeten blijken. Toen die werkelijkheid. z\n conclusie van 1852 inderd-aad. bevestigd.e was dat voor hem aanleid.ing d.e hexztening van zijn visie van 1848, reeds in
1852 ondernomen, nog eens duid-elijker en nu aan d.e hand. van konkreet feitenmateriaal te herhalen.
WiI men d-atgene geloven wat Constand.se in ztJn'rGid.s"-opstel hetzij openlijk
verkond.igt, hetzi j tussen d e regels suggereert, d.an zou het z6 zt jn, d.at Marx in
1Bl1 d.e geenszins met zljn zienswijzen strokend.e Commr:ne a1s I t ware ltaJtnexeerd-err.
0m die zienswijze aannemelijker te maken voert Constand.se een getuige ten tonel-e:
d.e Duitse geschied.schrljver Arthur Rosenberg, d.ie tot aan het eind.e d.er twintiger
jaren bolsjewiek geweest is en d.eeL heeft uitgemaaktl,'an het presidium van d.e
d.erd.e international-e. Dat deze R.osenberg - aLs het gaat om een juist begrip van
d.e standpunten, d"ie Marx j-nzake d.e hier aan d.e ord.e zijnd.e lovesties heeft ingenomen - juist va^nhrege zijn bolsjewistische afkomst en verled.en tn hoogst onbetrouwbare getuige is, dat ontgaat Constandse geheel en al-, Dat komt, d.oord.at hij weinig kaas gegeten treef t van d.e verschillen tussen Marx en il.e bols j ewiki.Dat ]aatl
ste blijkt ook hiemit, dat hij in aIle ernst Leninrs stud-ie I'Staat en revoLutie"
aanhaal-t als het rrbekend.stert voorbeeld van d.e geschrif ten, waarin marxi- sten d.e
theorie omtrent het afstenren van d.e staat in een socialistische sa^menleving
verd.er hebben ontwikkeld..
In "S taat en revolutie" echter worden opvattingen ontwikkeld., d.ie , al- s het
er op aan komt, in strijd ztyn met d.ie van Marx. Bij hem is de proletarische revolutie een proces waarin de burgerlijke staat word.t stukgeslagen en vervolgens afsterft. Lenin kan zich d-at proces 1n het geheel niet voorstellen. Hij meent, d.at
het raf sterren va.n d.e s'baattr bij Marx nooit betrekking kan hebben op d e burgerlijke sta,at d.ie reed.s is stukgeslagen en hij schulft daarom tussen d-e stukgeslagen
burgerlijke staat en het afstervingsproces d.e'fsocialistische staattr. Dat komt er
f
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bij hém (lenin) de burgerlijke staat word.t omgezet in de rrsocialistische staatrr en dat d.eze laatste dan vervolgens afsterft. Juist echter d'ie
omzettin8 van de burgerlijke- in d.e socialistische staat is niets End ers d8Ír het
d.oox Marx i-n 1848 verkondigde I in 1852 aI d.oor hem oniui§t bevonden program.
Het is d.i- t (verworpen) progïa,ír r tíaarvan ook Rosenberg spxeekt in het d.oor
Consta,ndse gekozen citaat, als hij daar opmerkt, dat l{arx een revolutionaíre regering in d.e geest van 1791 verl,argde. Inmiddels stelt Rosenberg, die door Constand.se juist geciteerd Ïrord.tr d.e zaken iets mi-nder absoluut dan men' afgaande
op het citaa,t, zou menen. Consta.ndse citeert hem namelijk nj-et vo1ledig.
0p de aangehaa-l0.e woorden }aat Rosenberg in zi-jn oGeschichte d.es Bol- schewisnmsrr
(t:tz. z5) d.irect nog volgen, d.at 'td.e ConÍrune echter toch daa:rtee begon, waanrnee
Marx wilde eindigen, na,nelijl< de opheffing van de staat en d.e vestiging van het
rijk der vrijheià". De toevoèging van deze 'nloord.en ( bi; Rosenberg) betekent niet,
dat deze }uitse, ex-bolsjewistische historicus toch we1 degeljjk enig inzicht zou
hebben in d.e wijzig:ingen, d.ie Marx in d.e Loop der iaren in zijn opvattlngen heeft
aangebracht. Het is namelijk zor dat inderdaad. ook in het proSïalll vaJ] 1848 bii
Uarx de omzetting van de bur6erlijke- in de " sociali sti scherr staat een J99If9.pU
karakter draagt, een tiid.eliik iets is. De verandering die zich bii Marx voltrekt
bestaat hierin, dat h1;;1 ;;;ed.ig (in 1852) d,e onmogel"iikheid' vaÍl iets dergeliiks
6ók als tijdefijke maatregel beseft. Daarvan v-ind.t men bij Rosenberg niets. Ziin opmerkj-ng dient er alLeen naar toer on ziin lezers d.rridefÏk te maken, hoe het mogelijk wàs, d.at }Íarx - van wie ook Rosenberg ten onrechte meent, dat hi in rc7o/71
nog op het standpunt va.n 18{8 stond - tóch rn theoretlsche verbind'ing legd'e tussen de ideeën d.er onmune en die vaJr hemzelf' I'Iet and-eïe woorden; vaJI een verw\jt
van huichelarij, d.at Constard.se tot Marx xicht, is bij Rosenberg geen sprake r ofschoon beiden voor r,rat betreft het eigenlijke sta"nd punt van Uarx in d.ezeLfde mist
dan op neer, dat
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varen.
Rosenberg zegt d.aJl ook nlet, dat Marx de C ommune heeft gerechtvaardigd. . . . .
opdat de behreging die hij wilde ontwikkelen een revoLutionaire traditi-e zou hebben en aantrekkelijk zo.a zijn voor alle socialisten, g€Iijk Constand"se hern in de
mond legt. Constanclse, d.ie op deze plaats Rosenberg niet citeert doch hem alleen
maar weergeeft, geeft hem verkeerd weer.Rosenberg schrift llarÍ niet d.e bed.oelingen toerdie Constandse hem toescirr{jft en dat blijkt ook heel duidelljk uit een andere - door Constardse niet geclteerd - boek van Rosenberg ("Demokratie und Sozialismus", bLz. 191), waa^rin de verhoud.j-ng tussen Marx en de Conmune eveneens aaJr
de orde komt. Rosenberg constateert het alleen maar als j[gt!, dat Marx roet zijn
"Àd-res over de br.rlgeroorlog in tr'rarkrijk" een revolutj-onaÍre traditle heeft geschapen. 0f hij dat goed ziet betwijfelen wij, maar dat moeten wjj hier buiten beschouwing faten. Rosenberg zegt in efk gevaf nietr dat Marx dat wild.e; hij zegt
evenmin, dat Marx dat nlet wi1d.e. BÍj Rosenberg gaat het om een traditie van het
maïxisme. Aangezien rt marxi sme niets anders is dan een theorie omtrent de maatsehappelijke óntÍíikkeling, vraagt men zi-ch af, wat nen zlch daarbij dan wef moet
voorstellen, bij: de traditie var een (notabene uiterst beweeglijke en voortdurend
zich wijzigendel) theolie! Constand.se maakt er bij zijn veeïgave val Rosenbeïgs
lroorden iets tota,al anders van, Hij spreekt over de trad.itie voor tle beweglng die
hr; ontr,rikkelen r,,i ld.e en die aantrekkelljk moest zijn vooï alle sociallsten. Dat is
in ieder geval geen taallomdige of begripmatige onzin. I,Iaar rt j-s wél een carricatuur van hetgeen door Marx uerd na.gestreefd.
Anders dan Constandse meent, wilde Marx he Lernaal geen beweg'ing ontwild<e1en.
hij
Wat
wél vrilde is: vaJ} de be staarde belreg'ing, dat wil zeggen van de in de werkelijkheid waarneembare klassenstrljd. d.er arbeid.ers, het wetmatige verloop naspeuren. 0f zij die zich socialisten noemd.en die werkelijk L'aarrre embare be.,Íeging
daaromtrent 'r aantreldreliik'r
" aaJltrekkelijkrr vonden, dan wel of zij zijrr inzichten
en dat weet zelfs
bekreund.e
niet
vonden, dat is iets waarover Marx zich totaal
(Ufz. t95).
und
Sozj-alismus"
Rosenberg, gEtuige een opmerking in d.iens 'rDemokïatie
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In tegenstellint tot Constand-se, dÍe het over rhet id"eaal d.er Communerf heeft,
spreekt Marx neïgens van frid.ealen'r. Het is hem er niet om te d.oen rtidealenrt te
vernrezenlijken, hij houdt ztch bezig met d.e werkelijke beweging, met de klassenstri jd.. DÍe klassenstrijd. is geen zaak yan d.e socialisten, maar vaJ] d.e arbeiders.
Niet d.e sociah-sten scheppen een nieuwe maa,tschappij, d.e arbeiders d.oen d.at, al
strijd.end.er of ze ztch d.aarvan bewust ztJn of niet. 0f ze hrrn d.enlcbeeld.en nu aan
Proudhon, aan Bakoenln, aan lvlarx of aan wie d.an ook ontleend, hebben, hun maatschappelijke praktijk - gevolg van het feit d.at ze arbeider zijn en als arbeid.er
aan het produktieproces d-eelnemen - is er d.ezelfd.e om, De d.oor Rosenberg gemaakte , d.oor onstand-se herhaald.e opmerking, dat rrd.e d.ragers der Commu.ne volstrekt
geen marxisten warentr, d.oet daarom, hoe juist op ztchzelf ook, in het geheel
niet terzake. De Commune-stri jd.ers van 1871 voerd-en klassenstrijd. t zo goed a1s de
Engelse arbej-d.ers klassenstri jd voerden toen zLJ in 181B d.e textielfabrieken van
Lancashire p.at legd.en. Hén frmarxj-stentt te noemen za! niemand invall-en. 0p het
moment d.at d.e Britse katoenspinners in 1B1B in staking g:-ngen 1ag Karl Ma:rrc nauwelijks in zijn wieg in Trier. Ruim 25 jaar later echter begint hI uit hun optreden dingen af te leid.enl die nog weer eens 25 jaar later in praktijk word.en gef
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bracht d.oor d.e Commrmard.s.
Constandse schrijft, dat Bakoenin rrde wezenlijke theoretische beziel-er var. d.e
opstand. in Frankrijk't in 1871 is geweest. Wat hi j d.aa:mee bed.oelt is ons ond.uid.eI:jk, omdat wij de termtrtheoretische bezieLeril niet verstaan. Bedoelt hj, dat Bakoenin d-e theoreticus d.er Commune is? 0f bed.oelt hij, dat hij haar beziefer is? 0f
bed.oelt hij het een en het and-er tegelijkertijd.? \r/at hij in ied.er geval bed-oelt, is,
d.at Marx niet aIsitbezielerttd-er Commune va]t aarr te merken. Het laatste i-s vol-komen juist. Sterker: Marx is niet slechts géén'fbezi-elerrrder Commune, hij is
evenmin d.e I'bezieler" van een andere stri-jd-. Hij is een theoreticus, die uit d-e
maatscha,ppelijke ontwikkeling verschijnselen afleid.t, zoals bijvoorbeeld. d.e Cornmr.me
er een is geweest. 0m het niet nret onze eigen woord.en maar met die van d.e ook
aan Constand-se bekencle Quack te zeggen ( onze uitgave, d.eel IV, hoofd.stuk Bakoenin, blz. 842) 3 "Marx wil slechts geven het critisch inzicht j-n d.e voorwaard.en,
d.e loop en d.e algemene resultaten cler menselijke maatschappelijke beweging: zLJr.
stellingen ztJrr dus constateringen van wat op zeker ogenblik d.er geschied.lond.ige
versrollming der maatschappij volgens hem waar i s: alJes i s bU hem betrekkelijk; Bakoenin d.aarentegen hecht aan het absolute. Er is volgens Bakoenin eïgens een natuurli jke maatschapprj. Er is een absolute menselijke moraal, het beginsel der solidariteit'r , erLzo\roorts. En in onmiddelli;ke aansluiting hierop spreekt Quack van
d-i-e hij rangschikt onder hen, die rrhaast
"het id-ealistisch moment" bij Bakoenin,ttMaïxt?,
laat Quack daarop volgen, rrhad- d-e
hebben hun id.eaal te verwerkelijkenfr.
trjd, wist ook niet zo mur.rrvast wat hij zou verkrfigen: maar Bakoenin had haast.rr
Quack noemt Bakoenin terecht een ld.ea1ist. Omdat idealisten altijd. trachten

te

ttbezielertt

eï geen bezwaar tegen om Balcoenin een rbeziet'bezielersrr
lerrt te noemen. Al1een: aa:n
stoort ztch d.e maatschappel{jke ontwikkeling weinig. Revolutionaire gebeurtenissen zijn niet een gevolg van hrín werkzaamheid., het zijn d.e sociale'verhoudingen, d-ie revoluties baren. Dat geld.t ook voor
d-e Parijse Commrure en d.a,arom is ook Bakoenin niet hà6r'rbezj-elerr'. Dat Constand.se
het and.ers z:-et spnrit d-aaruit voort, d.at voor hem - d.ie id.eali st gebleven i s aI
moge de inhoud zi jne-r Ídealen ztjn gewijzigd. hetzel-fd.e geld.t aI s wat Quack ( onze
uitgave, d.eeI fV, hoofdstuk Bakoeni-n, blz. 771) over d.e 1 le-eeuwse Italiaanse
staatsman Mazz:-n:- zegtr nalneliik, Cat 'reen spontane (uit d-e maatschappellke verhoud.ingen voortspruitend.e) ontwikkeling er bij hem, a1s id.ea.Iist, niet in wÍ}n.
Aan wat voor invloed in enigerlei vorm d.enkt Constand.se eigenlijk, r^raÍlneer
h{ een regelrecht verband. legt tussen Bakoenins activiteiten en d.e Franse Commune-opstand.? Niet aan een d.irecte , niet aan een bmisend e agitatie als straatred-enaar of spreker 2 hetzij in d.e algemene Commr,me-vergad.ering, hetzij in het ilComité Central-fr nemen wi j aal3.. Bakoenin vertoefd-e nlet in Frarrkri jk toen op de 1Be
d.e mensen

r

hebben wjj

f
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n4a?t 1871 het axbeid.end.e volk van Pafijs in opstand. h,rsÀ.Maar wat kan d.azr - voIgens constaJrd.se - zijn ind.irecte betekenis ziin geweest? ln eryrst kan hij ook niet
geloven, dat de tr'rarlse atelier-arbei.deïs en klei-ne handwerkers in d.e tien jaren
di.e aan de c onmune vooraf ga.an geinspireerd zurren zijn gevrorden d.oor een over d-e
Russische toestand.en hand.erend.e brochure ars 'Romanoff, poega,tcheff of pestelr,
d-ie Bsko enin het licht gaf in 1862. De specifiek Russische verhoud.ingen zurren
hen niet aaJrgesproken hebben, d.e daarÍn door Bakoeni-n uitgesproken voorkeur voor
een omwenteling ond.er de leid"ing van een RoÍranof kan moeilijk begri-p hebben gewekt bij een proletariaat met een sterk blanqul sti sche-, in een 1ald. waeurin bovendien ook d.e jacobijnse trad.itie nog Ievend was. And.ers i-s het natuurlijk we1 gestel-d. net Bakoeni-ns rrBeg.inselen der revoLutierr of z{jn vijf rBrieven over patriottismerrr r,rerke raatsten Ín de loop van 1869 in een tr'raÍrs-zwi.tserse krant gepubliceerd werden' Deze stu-l<ken dragen een wat algemener karakter, naar varl daaruit
een rechte rijn te trekken naa,r de Parij se c onnnune lijkt ons een bij zond.er stout
stukj

e

.

Zeer d.irect betrekking op de Franse verhoud.ingen hebben ongetwijfeld Bakoenins (zes) rrBrj-even aarr een Eransma.n over d.e huiàige crisls'r, gepiblj-ceerd in
septenber '1810, wa,anover Constand.se dan ook uitvoerig spreekt. De schrljver vaJI
dj-e brieven ont\,rikkel-t d.aarin ind.erdaad. d.e ged.achte vaJl een volksopstand. al,s enige oplossing voor d.e l«.,alen waaraan Frad<rijk 1i-jdt na twj-ntig jaren Bonapartistisch- en burgerljjk bewind, dat uitgelopen is op de oorlog met Bisnarck en Pruisen. Die opstand., zoals Sakoenj-n hem ziet, vertoont nog zeer sterk jacobljnse
trèklíen, ond.arks Bakoenjins kra.urpachtige pog'ingen boven het jacobinisne u-it te
gaan. Het ontbreekt Bakoenin, d.ie een bondgenootschap van arbeid.ers én boeren bep1eit, eveneens aan een klare klassen-anal-yse. Hoe men d.eze rrBrieven &aJl een
tr'ransmanrr echter ook beoord.eelt, dat zj-j - verschenen op een tijdstip, dat ?a4js
aI d.oor een ring vaJr D[itse legers vaÍI de rest van het land was afgegrendeld juist op d.e Pariise bevolking grote invloed hebben ultgeoefend., za1 geen mens kurnen volhouden.

Het is waar: Bakoenin spreekt daarin van d.e Conmme, zowel, in het afgemeen,
als van een, die in de FraJ]se hcofd.stad zou dienen te lrorden uitgeroepen. lUaar
het zou een dwaling zj-jn te geloven, dat hij de Commune-idee op de !,ïanse geesten
heeft geënt. Het is veeleer omgekeerd: de nog altijd levende herinnering aaÍr d.e
eeïste c onnorrne - de jacobijnse van 1'l)z - spookt zéér reéel door d.e voorsterlingswererd. van alle Era^nse revorutionairen en dulkt vi-a d.ezen ook bi.j de g?ote Russische rebef op. Zeker, ook Quack (onze uitgave, deel- W, hoofdstuk Bakoenin, b1z.
157 /7rB) verklaart, d.at Ce Cormrxre zich aLs historj.sch feit vestigd.e "bijna letterlijk zoals Bakoenin dit vroeger had voorgesteldrr. Het verschil echter tussen
Constandse en Quack is d.it, dat Quack terstond verkla,art, dat "q orElggllg@]g
daartoe geleld hebben'r. Àfs Constand.se in zijn rrGids"-artikel l,larx verwijt' over
het hoofd. te hebben gezj-en, dat het vofk van Parijs hand.efde overeenkomstig d.e
suggesties va.n Proudhon en Bakoenin, da^n korat dit veru1jt eigenlijk daarop neer,
d.at hij (Constandse) het Marx kr*alijk neemt voor de historische omstardigheden
niet clezelfde souveïeine minachting a.an de dag te leggen als ons taJrals e zelf.
De hardrrekkigheid. waarmee Constand-se tel-kens weer - ovellgens zonder Proud-hon te vergeten - Bakoenin a]s d.e geestelijke vad.er de.r Padjse ommune naar voren
schuift is eigenlijk een wonderiilke zaak, di-e men gerust tot 'rvoer voor psychologenfr roag rekenen. In de raad d.er ommr.:ne todn zaten, naax ook hij erkent, géén
Bakoeninisten, wél- - en dat spïeekt, gegeven de toenmah.ge tr'ra,llse verhoudin€en
eigenliik vaJlzelf - aanhangers van Proudhon. Constand.se zéIf merkt ergens op, dat
ook Bakoenin door hém geÍnspirÍeerd was en Constard.se treft in tvre e van d.e ttbeIan8ri-jkste maÍrifestenrr d-er ommune de geest aan varr Proudhon. Hij schrjjft ook,
d.at in een bepaald opzicht het Lyonese manifest van Bakoenin gedachten bevat,
C

C

C

C

die aan de opvattingen van d.eze tr'ransnar verwant zUn.
Tegen het slot van zijn aïtikel- voert ConstaÀd.se Proudhon op indirecte

wijze
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ten tonel-e. Hi j schri jft in d.e bernmste passage, d.at d-e revisÍonist t'Eduard. Bernstein in zrJrr rfVoraussetzungen d.es Sozialisnnusil ironj-sch heeft opgemerkt, d.at

Marx inzake d.e Cormune een program had ontwikl<eld. rd.at naar zijn politieke inhoud.
in aI zijn voornaamste trekken d-e grootste geI\lkenis vertoond-e met het fed.eral-j-sme van Proudhonl . rr
Een in november 1969 bij d.e Duitse uitgeverij Rowohlt verschenen herdmk van
Bernsteins bemchte boek maakt ' t vrij gemakkelijk diens woord.en i-n d.e oorspronkelijke tekst na te lezen. \,Jie d.ie moeite neemt , zal menen wij een enigszins arud.ere ind.ruk krljgen d.an d.oor Constand.se wordt gewekt. In d.e eerste plaats hebben
wij van enige I'ironj-e'r bij Bernstein niets kunnen bespeuren, niet d66r althans
waar Constand.se d.ie wil- hebben geproefd.. Bernstein vergelijkt bepaald.e passages
uit Marxr geschrlf t over d.e C ommune met bepaalde passage s van Proud.hon en laat
aan d.ie vergelijking d.e door Constand.se aangel:aalde woord.en vooraf gaan (Uf z . 164
van d.e herd.r.:.k). Na zowel van. Marx als van Proud.hon d.e ieksten te hebben vreergegeven d.ie hij noclig heeft, constateert Berrrstein (herd.ruke b!2. 16J)".'tKortom, brj
a1le overige verschillen tussen Marx en d-e rkleinburgerr Proudhon is op d.eze punten hun ged.achtegang zo d-icht bi j elkaar aLs slechts mogeliik is. " WU kurrnen dat
al1een maar z6 verstaan, dat Bernstein bed.oelt: zo d.icht bij elkaar als slechts
mogelijk is, gegeven hun verschi-Ilen! En d.é,t hij het inderdaad. z6 bed.oelt blijkt
ook uit een passage op blz. 166, waar hi j het heef t over "d-e antagonisten Proud.hon en Vlarxr', d-ie elkaar op één punt ontmoeten, d6dr namelijk waar ook Marx nad.rukkelijk het zel-fbestuur (rrn d.e prod.ucenten) een voorwaard-e voor hun sociale
emanrcipatie noemt. Dat Marx in zlJrr "Ad.res over d.e burgeroorlog in Frankrilktt een
starrd.pr.mt zou verkondigen, d.at plompweg hetzel-fd.e zov zijn als d.at varl. Proudhon
zegt Bernstein beslist niet en daarom is er voorrrj-ronj-et' bil hem ook geen enkele
aanl-eid.ing.
h/ie het and-ers zlet d.an Bernstei-n is Arthr.r.r Rosenberg, d.e rrgetuigef r van Constarrd.se. Die schrijf t in zLJn I'Demokratie und. So ziah-smus't ( Uf z . i9{) d.at Marx in
zin geschrif t over d.e Commune I'een ged.eeltelijke terugtocht voor het Proud.honisme
ond-ernam", In zir.rfGeschichte d.es Bolschewismus" (b1z. 25) staat het niet met zo
duidelijke woord-en te lezen, maar men vind.t er toch wel d.ezelfde opvatting, daar
waar gezegd. word.t, dat Marx, toen hij ztch onvoorrr/a,ard.e1\jk achter d.e Commr.me van
Parijs schaard-e "op d.e koop toe moest nemen, dat hU op d-ie wijze d.e politieke volrn
varr de Commune, dus de d-irecte ontbinding van het centrale machtsapparaat var. d.e
staa.t, aIs het klassieke voorbeeld voor d.e arbeiclersrevolutie beschreeftt.
Dat d,e Commune helemaal geen politieke vorm in6d, maar juist het eind.e van
alle tot dan toe bestaancle politieke vonnen van onderd-rukking betekend-e, is Rosenberg verborgen gebleven. Dat i-s niet toevallig; het hangt met zirr bols j ewistisch- en (d.aarvóór) sociaald.emocratísch verleclen saJnen. Datzelfd-e '"erlec1en ook
maakt hem blind. voor het feit, dat d.e Commune, als ni-et-politieke-, Lrra,ar sociale
omwenteling als het ware onderstreepte wat Marx in zijn jonge jaren in een polemiek tegen Arnold Ruge naar voren ha.d. gebracht omtrent het verschil tussen een
politieke- en een socj-ale revolutie. I;len moet ook, zoals Rosc.nberg, varr bolsjewistische komaf ztln om een verwerping van d-e jacobijnse clictat-*ur ( of d-emocratle) ,
een verwerping d.us van de clemocratj-e in c1e zin van Blanqui of van het frCommrrni-stisch Manifestt', min of meer als eeir soort varr'rcapi-tulatiet' voor Proudhon op te

vatten.

!,Iij kunnen ofschoonConstand.se f o rm e e I geenszins de Íd-entiteitvan
de beid.e standpunten van Marx en Proudhon verkorrd.igt ons toch niet aan d.e indnrk onttrekken, clat hï d-oor ztjn t'g'c.'tuigeil Rosenberg sterker beïnvloed. is dan hij
zelf vermoed-t en dat hi j, bi j het bestud-eren van d.e ïespectievelijke betrekkingen
van. Marx en Bakoenin of Proud-hon tot d.e Commune onwillekeurig de bril- van Rosenberg heeft oL:gezet. Niet voor Proud-hon is Plarx "gecapituleerclf r , maar - en naar
wij betoogden aI lang voor d-e Parijse Commune werd geprocJ-ameerd- voor d.e werkelijkheid. Die "capitulatie'r betekende nj-et, d.at hij z\)n theorie overboord. zette.
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Het betekend.e d.at hij juist mét d.ie theorie ( rU, ond-erzoekmethod.e) tct snclere 8evolgtrekkingen kwam. Dat is een totaal- 6nd.ere capitulatie d-an bijvoorbeeld juist
tijd.ens d-e Commrrne een bittere nood.zaak bl-eek vooï d-e Blanquisten. Hun dwong d.e
werkeli jkheid. op d-at moment tot gevolgtreKkingen, waartoe zich hun theorie niet
Ieend.e , zodat ze ged.wongen waren haar volled-ig prj- js te geven. In tegenstelling
tot wat Marx kon d-oen met ztJr- theorj-e (als method.e) , kond-en de Blanquisten met
hqn theorie ( als recept) totaal ni-ets aanvarléIen. Voor het Blanquisme r d.at tot d.e
geboorte van het bolsjewisme d.e meest radikale theorie van de burgerli-jke omrv.Ienteling vormd-e, was geen plaats meeï i-n d.e 'proletarische Commune-opstand..
Volgens d.e Blanquisten t zo goed. als volgens d.e net ]rén en geenszins met
Marx verwante bolsjewiki , zou. d.e revolutie het werk vart d-e revolutionairen z..Jr^ï
voor Marx claarentegen is d-e arbeiCersrevolutie 't werk van d-e arbeid-ers. \rlil hebben daarover hierboven a] gesproken en er aa,rr tcegerroesdr dat hun maatschappelijk
optred.en een gevolg is van hrrn arbeid-er ztJn, een gevoig van hr-rn plaats in het
kapitalistisch prod.i:.ktieproces. Doord-at Constandse d.a,t niet begrepen heeftrevenmin als Rosenberg trouwens, tast hij niet slechts in d-en blind.e voor wat Marxr
verhoud.ing tot de Conrmrrne betreftl rI1à&ï evenzeer voor wat betreft ivla:rcr opvattingen in het algeneen. ZrTn rrci dsrt-artikel clra,agt eu vel-e sporen van, d.ie we
hier niet al-le 1<u.ruren volgen. Tot enkele rechtzeiii-ngen zien we orlsl tot slot
van orrze beschouwirtgen, echter toch gedwongen.
Constand.se spreekt in cle aanva,rcg val'i zijn opstel over de Frafls-Duitse oorlog
ten opd.ie aap d.e uitroeping d-er C onmune vooraf ging en over de positie , d.i-e MarxtrHet
is
oncler
meer:
z1.c6t e van Cie oorlog heef t ingenomen. Constand.se zegt clan
kl-assenstrijd.
merkwaard.ig te zlon hoezeer d-e theoreticus varl de international-e
praktisch d-e werelcl verd-ee1d.e in goedwiilend-e en boosaard-ige volkeren of staten"
Tot d-e beiere naties rekend.e hij in 1B7O niet bepa,alC Frankrijk; en het denkbeeldva^r'r een nieuwe Franse revofutie lag ver buiten ztjn gezlchtskring'.tt
Het verbluffend-ste van die uiteenzetting is ongetwijfeld. het sll-ot.De ged-achte aa:: een nieuwe ii'ranse r:evo.Iutie zorl ver buiten itÍarxt gezichtskring hebben gelegen! Het tegend-ee1 is waar. Reecls in ztjn geschrift tegen Bonaparte ("D" '1Be
Bnrmaire" ) hourLt Marx het revolutionaire eind-e van d-iens heerschappi j en kej-zerrijk voor onvermijd.elijk; in het begin van ,le Frans-Duj-tse oorlog, op 28 juli 1870,
schrijft hij in een brief aan schocnzoon Paul Lafargue en d.ochter Laura in Pari.is
( "Marx-Engels-Werke" , Band- 11, b!2. 125/ 126), d.at d.e ned-erlaag van Bonaparte ,
d-ie krtj verwacht, tot een revolutie in Frankrijk zal -lei-d-en.
0m te eind.i-gen: het beel-d- varr een l'[arx, die "d-e wereld in goedwillend.e en
boosaard.ige volkeren of staten verd.eelCe", d-e oprnerking, d.at het rrverbl-uffend.'r
i s r d-at Marx itDuitsers en Hongaren verre superieur hacl genoemd. aal] d.e Sf aven" 1 ) ,
ztjn beide een gevolg van een onjuist begrip, d.at Constand-se in het eerste geval
tot een grove vertekening d.rijft, in het anCere geval tot een hul-peloosheid. veroord.eelt, die hem belet iviarx' werkelijke bed-celingen te verstaart.
In cle eerste plaats moet men natuur:lijk bed.enken, d-at Marx, ais hij zich weinig vleiend- uitlaat over eeii bepaa.lde staat, d-eze natuuriijk al-s d-e officiëfe representant cler heersend-e klassc' ztet,.
In d.e tweed.e plaats zou het correcter ztJri oIn te beweren, Cat J{arx d-e volkeren verd.ee1de, nlet in goed-will-ende en boosaa-rd-ige, maaT ilr. revol-uti-onaire- en
niet-revol-utionaire r mits men er d.an maar bijvoegt, d.at zul-ks het geval was in d-e
jaren 1B4B en '49, toen in een reeks -ranEuropese larrclen de n a t i o n a 1e
revolu-uie aan d-e crde was en I t d"erhalve zln had- om van een ttrevolutionair voLkrr
te praten. I{et oord-eel- van lvlarx houd-t verband- met een gegeven situatj-er is verre
varr absoluutr wisselt met cle omstandighed-en. Vandaar d.at Constand.se zelf al opmerkt, dat Marx i n 1 B 7 O f'Frankrljk niet bepaald. tot d-e betere naties rekendert

.

In

in brieven aan Ruge, Ce Duitser:s het voorbeeld. van het
Frankrijk voor ogen en schri,jf t hi j, dat 'rde d.ag var: d.e Duitse opstemC

1844 houd.t Marx,

toenmalige
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zal word.en d-oor het kraaien van de Gal]ische haant', omd.at Frankrijk
, zoal.s Duitsland., in f eodale toe stand.en verkeert en ztch in Frankri jk
de burgerlijke re'rol-utie aI ged.eelteldk voltrokken heef t. Maar wanneer op een Iater tijdstip DuitsLand d.e weg van het kapitalisme is opgegaan en het Duitse kapitalisure in vele opztchten met zeveruiijlslaarzen and-ere kapitalistj-sche l-and.en
heeft ingehaald., d.Íín noemt Marx het Duitse proletariaat superieur aan het Franse.
Want het is d.an een arbeid.ersklasse, waarin and.ers d.an in Frankrijk bijvoorbeeld.
nog het geval is
d-e invl-oed- van het handwerk en van primitieve agrarische ververkondigd.

niet

meer

houd.ingen vrijwel geen ro1 meer speelt.
Dat men over d-at alles, wat nauw met l\iarxr algemene maatschappelijke inzichten samenhangt, met hem van mening kan verschil-len, is d.uid-elijk. Maar wie er a^rrders over d.enkt d.an Malx heef t d-aarnee nog rriet het recht Marxt d.enkbeel-d.en z6
weeï te geven, d.at er wat and-ers staat d.an eï bij hem te lezen valt.

1) De publicatie

waaTnaar Constand.se vervrijst is, voor zover wij hebben iflmnen nagaa^n, het 11, f ebruari 1849 ged.ateerd-e, op 15 februari 1849 in d.e
frNeue Rheinische Zeitung" gepubli-ceercle opstel frHet d.emocratische Panslavismet' ( "IÍarx-Engels-Werkerr, Band. 6, blz. 27O e.v. ). Het is niet van
d.e hand. van Marx, d.och van die van !'rierich Engels.

DE

TAKTNGEN
EN
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B O UW

BAGGERWERK

'rDE VAïBEWEGING d.reigt in het slop te geraken... door het gebrek aan maatschappelijke interesse van haar achterban. De vakbeweging... moet steed.s meer...
tegen d-e bestaand.e maatschappij-structuren aanschoppen. Ond.anks z:-dnzelf is d.e
vakbewegrng steed.s meer instand.houder van het kapitalistische stelsel- aan het
word.en. De vakbeweging staat op d.e bres voor de ond-ernemer. Als er niet gauw wat
aan ged.aal r,rord.t, staat d.e vakbeweging binnenkort voor het volgende d.ilemmaz zrj
word.t ofwel spreekbui s van elke ei s d.ie uit haar achterban opkomt r er dan zal er
geen algemeen beleid- op lange termijn meeï kulnen word.en uitgestippeld-, of ztl zal
haar greep op d.e massa }o^rijtraken.rr
De bovenstaartd.e woord-en zLJn natuurli jk niet van ons. Wi j staan nj-et op het
stand.pnnt dat d.e vakbewetrng "ond.anks z:-ch-zel-ftt de instand.houd.er van het kapitalisme 'rlÍoïdt". Wij ztjn vun mening, d-at de vakbewegingr juist d.oord.at ze is wat ze
is al- geruime tijd. haar krachten voor d.e hand,having van het kapitalismeTnspant.
Wij zijn ook ni-et van mening d-at d-e l-eden van d.e vakbeweging gebrek aan maatschappelijke interesse tonen. Onze opvatting is, d.at er bij d-e leden van d-e vakbewe6-rng
sprake is van een ongeïnteresseerdheid-,niet in d.e samenleving, maaï in d.e vakbewegi-ng en wel juist vanwege het f eit, d.at d-ie vakbeweging ind-erd.aad. op d.e bres
staat voor d.e ond-ernemer" En d-at eï ook maa,r een mogelijkheicl aanwezig zott ztJn,
d.at d.e vakbewegang open zou komen te staan voor elke eis uit haar achterban, dat
moeten wij eerst nog zien"
Het citaat d.at wjj hier hebben gebracht stamt uit rn recle van prof . dr. H. J.
yI. Hoefnagels, d.e katholieke Nijmeegse socioloog, d.ie in het verleden aI vaker
als crj-ticus van d.e vakbeweging is opgetred-en. Niet omd.at het arbeid.ersuijarrd.ige
beleid" van d.e bond.en hem een gruwel i s, maar integend-eel- , juist omd.at hi j ztch
een vriend. van d.e vakbewegrng acht, z:ulk een goed. vriend., dat hij Lta,ar, overeen-
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komstig het bekend.e gezegd.e haar 'ffeilen" toont.
Waarom een kor:t cormentaar op cle jongsie stakingen in het baggerbed.rijf en
in de bouw door ons met juist d-eze woord.en van pater }loefnagels word.t begonnen?
Omd-at naar orlze mening d.eze vermarring, die hi j op 12 maart j . f . tot d.e vakbewegrng heef t gericht, de sleutel vormt tot een goed. begrip van hetgeen er bij d.e
twee genoem<ie stakingsacties eigenlijk aan de hand is. Pas op d-aar komt wat paje niet 6L te d-uid-el-ijk aan d-e kant van
ter Hoefnagels zel op neeï - dat jullie
je
de onCernemer plaatsen. Al-s
d-at d.oet, verlies je d.e gïeep op je eigen led-en.
De vakbewegrng heeft ztch gehaast d.e welgemeend-e raad. zéér ter harte te nemen. Zij vras daartoe d.es te meer bereid. omd.at deze rverd- gegeven op een moment d.at
er bepaald. wel behoefte aarr bestond-. De grote stakingsacti-esrd-ie startten in augustus van het vorige jaar, hebben d.e vakbeweg:ing d-e stuipen op hei lijf ge jaagd..
De schrik ztt haar nóg 1n d-e benen en vooïlopig wil zLJ zorgvuldig oppassen ni-et
op korte termijn nogt eens z6 haar gezicht te verliezen als bij d-ie gelegenheid.. Z1j
is er dus bijzond.er op gebrand- om cle schijn te hand.haven, dat zi.j het is, die ondanks al-l-es nog altijcl het bevel voert over de s-brijd- van d-e arbeid-ers.
Een gemakkelijke opgave is d.at natuurlijk niet. Vakbewegingsorganen als frRuim
Z;-cltttt van h.et I\T,K.V. of ttDe Vakbewegingtr van het itT.V.V. ztjn al gedurend.e een
zeer }a,nge reeks vÍil1 ja,ren Ce blad.en, waarin men over de strijd van d.e arbeiders
wel- het a-Llermj-nst kan -i-ezen. In cle weken d-ie thans achter ons liggen is d.e toon
opeens veranderC. t'Baggerstaking eerJ-i.1ke zaaktt , schreef ?rRuim Ztcltttt op 19 april
met als orid-erkop rrVakcentrales soliclairrr .Het wekte d.e bevreemd.ende indruk, alsof aI d.ie vel-e anCere stakingen, waarrnee de vakcentral-es nimmer solid.aiï waren,
géén eerlijke zaak zoud-en ztjn gleweest. Het, officiëIe orgaan van iret I'I"V"V. maakte
het nóg bonter. Oncler een zeer zware kop neld.d-e het na,ar a,anleid.ing van ci-e baggerstaking - dat "staking niet uit cle 'bj-jd- j-srr. Aan wie, vragen we ons àf , komt
het III.V"V. eigerrlijk d.ie waarheid- opd.issen'? Aan de ari:eiclers, die telkens en telkens weer naar het stakingswapen grepen en daarbi j .-Le br:nd-en tegenover ztch voncien? En wi-e heeft er eigenlÍjk ocit beweerd, d-a,t derrstaking uit d.e tijd.rr zou z11n?
Precies! De vakbeweging! Dat a,I1es bij elkaar geeft ons de ind.ruk, d.at het rnet d.e
baggerstaking toch een minder eerlijke zaak is d.an de katholieke bestuurclers ons
wil-len cloen geloven. En met d-e staking in d.e bouw aI evenmin. 0f juister: d.e actie van baggerverkers en bouwvakarbeid.ers is uiteraard. een zuivere s-brijd. maar
aarr het feit, d-at de borid-en daar even haastig achter zi;n gaa:n staan als ze kort
geled.en met d.e sleepboo-r,staking d-eden, d-aaraan z:-t vooï ons een luchtje.
A propos, varr die sleepbootstaking gesproken, herinnert u z:-cin nog lezer op
welke manler d-ie geëind.igd. is':' iuist, met een trafkoel-ingsperiod.err. Nu lazen we
op 27 april j.I. in d-erfNieuwe Rotterd.amse Courant", d.at een ond-erzoek (vau een
of ander sociologisch instituut) heef t uitgewe zen, d-at er nó het verstri jken van
d.e 'tafkoelingsperiod.e" bij d.e sleepirootbemanningen een nóg grotere bereidheid- tot
staken was d-an d-aarvoor. lvIaar d-esond.anks i.s er varr eeí] hervatting van d.e strijd
geen sprake gewee st . Da,t beve s tigt naar onze meni-ng onze kfik op de j ongs te taktÍek van cle vakbeweging.
Weet u ruaard-oor Cie kijk nog meer bevestigcl wordt? Door een geheim SER-rapport, waaruit "Het Paroo]rr op 21 april het een en ander alvast heeft verklapt.
Uit dat rapport blijkt, ctat ook d-e vakcentra,l-es in d.e komende jaren aan d.e loonrem wil.l-en gaan trekken. Wel-nu, d.at zulIen ze natuurlijk alleen maar kunnen al-s
ze zich nu een beetje strijd.ba,ar opstellen en hr.rn mythe wat opvijzelen.

