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BOEKT D E NÏEUT¡ÍE BRTTSE PARTIJ

ï'IEL Z VEEL SUCCES S LTJKT?

Toen enige tijd geleden, bij een tussentijdse verkiezing in het Brit-
se kiesd.istrikt Croyd.on de kand.id"aat van de zogenaa¡rd.e tAlliantiet - hetpolitieke bond.genootschap tussen d.e l-iberalen van David. Steel en de nieur¿etSociaal Denokratische Partijr van Roy Jenkins en Shirley Willia¡rs - zijn
beide konkurcenten versl-oeg, dook d.e voorspelling, wat aarzelend. nog, voor
d.e eerste keer op: d.e SDP, gesticht en aangevoerd. d.oor gematigd.e politiei
die uit de Labourpartij gestapt zijn, zou over twee jaar, bij ãe lãndeLij-
ke verkiezingen zowel- aan Labour als aan de Conservatieven wel eens een
verpletterende ned.erlaag kunnèn toebrengen.

Zou" dat wil zeggent het is niet onmoeelijk dat..". Sindsd.ien is d.e
toon heel wat stelliger geword.en. Niet zodra stond heto nog eer d.e tussen-
tijd.se verkiezingen in Crosby plaats vond.en, a1s een paal boven water vast
d-at d.it sind.s jaar en d.ag Conservatieve bolwerk met pak en zak naar mrs.
Ifillians zou overlopen, of de ene kornmentator na d.e and.ere besehreef in d.e
schriLste kleuren cie dreigend.e ond.ergang van d.e trattitionele rechter- en
tle traclitionele linkerzijde in de Brítse politiek. De Britse kiezer, zo
kon men vernemen' heeft zijn buik vol van mevrout¡ Thatcher en moet ook a1
niets meer hebben van het krakelend.e gezelsehap rond Michael Foot, dat wat
het ook mag inboezemen, in géén geval vertrour,¡en.

Tine van Houts, de korrespond.ente van ttHet Paroolf in Groot-Brittan-
nië, liet in een reportage uit Crosby twee huisvrourüen aan het woord. die
ied.er uit een ander ka,mp afkonstíg, er geen twijfel over lieten bestaan
aan wie ze ditmaal hun stem zoud.en geven. ttTk hebtt , zeí d.e een, trmon hele
leven Conservatief gestemd, maa,r d.eze keer niet. De werkloosheid. in Liver-
pool is versehrikkelijk en breidt zieh op de dur¡r natuurlijk toch tot hier
uittt 1). De and.er bl-eek tfnet zoals veLe and.erentt, niet precies te weten
wat d.e politiek van ile SDP is, maar vond. het "tijd. voor iets nieuwsrt, aan-
gezien ttlabour teveel naar links gegaantt was en ttThatcher weg moettt" Beid.e
uitsprakeno geloven wij, zijn karakteristiek, rnaar dan wel karakteristiek
1)oo? Crosbg, dat Tine van Houts terecht beschrijft al;s îteen forensengebíed
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Door de in LiuerpooL uerkende beter gesitueerdenlt.
hrerkende beter-gesitueerden, dat zijn staffunktionarissen en intel-Iek-

tuelen, r,rier maatschappelijke positie d.e verklaring vormt voor het feit
d.at d.it kiesd.istrikt gedurend.e meer d.an een kvarteeuw een Conservatieve
meerclerheid. heeft opgeleverd.. Klasse-instinkt, meer nog klasse-tz,adìtíe"
was er bepalend. voor het stemgedrag; voor zover een (gering) d.ee1 van d.it
soort Lied.en zích achter Labour schaard.e, gebeurd.e dat niet op grond. van
een of ander vaag anti-kapitalisrne, maar vanwege een zeer bewust streven.
naar kapötaLi stis che v eyni euwing .

Als een beter gesitueerd.e huisvrouw in Crosby, d.ie haar leven lang op
de Conservatieve partij heeft gestend., uiting geeft aan haar bezorgd.heid"
over d.e zich uitbreidende werkloosheid, d,an is dat d.e bezorgd.heid van ie-
mancl, d.ie zich ongerust maakt dat het kapitalistische stelsel minder goed.
funktioneert en d.ie dientengevolge hã,ây, wereld. ziet bed.reigd.; als een huis-
vrouÌ¡ in crosby, die altijd" Labour stemd.e, die partij thans "te links ge-
r+ord.enf'vind.t, d.an betekent dat, d.at zij d.ie partij niet langer beschour^rb
aIs d.e ka.nrpioene van een mod.erner kapitalisme. Het één en het ander ver-
klaart het sucees van d.e SDP, r¡el te verstaan: het succes van ð.e SDP ín
Crosby" ltSlrùrLey l,'liLLiams üeroDev,t Btittentt luid.d"e d"e kop boven het stuk'waarin Tine van Houts de gang van zaken in het bevuste kiesdistrikt be-
schreef , maar d.ie kop had. anders moeten luid.en. I,Iat Shirley'h¡illiams tot
dusver heeft veroverd., is een bepaald t¡pe van vooruitstrevend.e managers.
Het succes dat de Nieuwe Britse partij sehijnt toe te laehen is van and.ere
aard d.an men op het eerste gezicht zou d.enken.

Zoals overal Ìraar zogenaa¡rde t'arbeiderspartijent? oftewel partijen van
"d.e arbeid.r' bestaan, heeft ook d.e Britse Labourpartij steeds een ttlinker-"
en een rtreehtervleugelrt gekend,. Die |trechtervleugeltr was de ex¡lonent van
al-les vat naar kapitalistisehe hervorming, naar vernieuwing en mod.ernise-
ring van het kapitalisnae streefd.e. Deltlinkervleugel" Ì¡as rt radikale uit-
hangbord., het masker d.at d.e schijn moest wekken, dat er op het kompas van
d.e arbeid.ers werd. gevaren. Het optreden van d.e achtereenvolgende Labourka-
binetten heeft ertoe geleid dat die schijn steeds moeilijker viel te hand-
haven. Het masker vertoonde steed.s meer seheuren. Dat ging gepaard met een
groeiend.e tegenstelling tussen hen die om die reden rt ondeugd.elijk gewor-
d.en masker maar liever wild.en rregr¡rerpen en d.iegenen die, zoals d"e heer
Tony Benn, met een nieur,¡ ttlinkstt naskertje het image van de T,abourpartij
wilden verbeteren. Dat heeft er tenslotte toe geleid. d^at d.e zonder masker
en met open vizier strijd.end.e vernieuwers van het kapitalisme zich hebben
afgescheid.en van d.e gemaskerd.e kapitalistisehe hervormers.

Tine van Houts heeft gezegd.o d.at d.e meeste bezoekers van de in Crosby
georganiseerd.e SDP-vergaderingen na afloop het gevoel had.den d.at d.e nieuwe
'epolitieke partij eerlijke politici heeft'1. Dat is - omdat dit de partij
is van d.e met open vizier en ongemaskerd. strijd.efide kapitalistische hervor-
mers - allerminst verwond.erlijk. Dat d.eze partíj grote aantrekkingskracht
heeft op intellektuelen, beoefenaren van vrije beroepen en ond.ernemers is
aI evenmin verr^rond.erlijk aangezien vernieuwing van het kapital-isme een ge-
bied.end.e eis is, traarvoor mevrouw Thatcher geen begrip blijkt op te bren-
gen. Ìfe1 verwonderlijk echter zou het zijn, indien de eerlijkheid waarmee
Shirley ÏlilLia,ns en haar politieke vrienden voor een nieur.¡ kapitalisne ij-
veren ook grote aantrekkingskracht zou uitoefenen op cle werkencle klasse.
l{en heeft spottend.erwijs, maar met veel gevoel voor d.e realiteit, d.e SDP
d.e partij van kredietkaartenhoud.ers (d..w.2" van mensen met een bankreke-
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ning en niet van mensen met een pet) genoemd.
Dat becirijfsleiclers die }4argaret Thatcher néér dan zat zíjn op de SDp

gaan stenmen, wi1 nog niet zeggen dat arbeiders d.ie geen illusies meer om-trent Labour koesteren hetzel-fde zuIIen d.oen. Voor rn¡erkenden is het alter-
natief voor l,abour niet d.e SDp maar d.e klassenstrijd. voor hun belangen.

Natuurlijk is het best mogelijt Aat de SDp in samenr^¡erking met de li_
beraLen d.e komende algemene verkiezingen wint. Ivïaar d.at behoeft geenszins
te betekenen d.at zij ae arbeiders achter zich krijgt d"ie zich van Labour
afwend.en. Het is bepaald. niet ond.enkbaar, d.at d.e SDP een verkiezingszege
behaalt, niet d.oord.at vele arbeid.ers op haar stemmenr d.och veeleer doordat
vele arbeid.ers n¿et st,enmen.

!-g ekbespre
-5-1-Le

IN NAAM VAN DE I,.IERKENDE KLASSE

Na d.e Hongaarse opstand in oktober/novembey 1956 vluchtten vel-e Hon-
garen naar het trfesten. E6n van die vluchtelingen r^ras Tdbor ltouá,es. Kovács
kwa^m terecht in het vluchtelingenka.nrp te Sevem:m in Linburg en vertrok la-
ter naar Canad.a. Doeh voor zijn vertrek d.aarheen schreef hij in het ka.nF
het boek llüet drøna Hongarijetî " dat in 195T al.s prismaboek door Het Spee-
trr:m werd uitgegeven. Een jaar rateru in 1g|,B, verscheen bij Tha.nes ancl
Hudson in Londen het boek îUhivteen days that shook tVze lsemTín,, ("Dertien
d.agen d.ie het KremLin d.eden wankelen?') van d.e Hongaar ríbor Meray.

Alhoewel beid.e boeken de Hongaarse opstand. tot ond.erwerp hebben, zijn
ze toch zeer versehilLenci. Tibor Kovács gaat zeer diep in op de achtergron-
d.en, die tot c!.e gebeurtenissen van 1)J6 in Hongarije hebben geleid. Tibor
Meray d.aarentegen behand.elt de Hongaarse opstand. op een geheel andere ma-
nier. Op meesterlijke wijze laat hij ons getuige zijn van de bijeenkonsten
van de diverse leid.ende figuren, vooral van d.e kabinetszittingen van d.e
regering van fnre Nagy tijd.ens d.e opstand.. Tibor Meray r,¡as ook d.e eerste,
die het verraad. van Janos Kad.ar duid.elijk aan d.e kaak stelde. Kad.ar was
het die tijd.ens een besprehing van rt kabinet-Nagy met d.e Russische ambas-
sadeur And.ropov d.e laatste toevoegd.e: trtrIat er met nij gebeurt is van wei-
nig betekenis, maar als Hongaar sta ik klaar om zonod.ig te vechten. Alsjullie tanks Boed.apest binnenrijden, zal- ik cle straat opgaan en met mrn
bl-ote hand"en tegen iuftie veehten." Dezelfde nacht liep hij over naar de
Russen en toen de Russisehe tanks Boed.apest binnenred.en, vond.en ze d.e ar-
beid.ers op hun weg, maar géén Kad.ar. Die zou als de door de Russen naar
voren geschoven nieuwe Hongaarse leid.er pas Ì¡eer van zich laten horen toen
de Russen op bloed.ige wijze d.e opstand. had.den onderd"rukt.

Zovel aan het boek van Tibor Kovács als aan dat van Tibor L{eray heeh-
ten wij grote waard.e voor rt verkrijgen van een juist bee1d" van d.e Hongaar-
se opstand.

Nu, na vijfentwintig jaar, is er een nieur,¡ boek over d.e Hongaarse-op-
stand verschenen. Sândor Kopâ.esd schreef het boek trrn naam uan de werkende
klassell. De titel- is ontleeird aan het vonnis, dat ttin naarn van de l¡erkende
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klasseot over frnre Nagy en zijn med.estand.ers werd. uítgesproken en d.at nog
eens d.uidelijk d.e schaa,mteloze brutaliteit van de bolsjewistische macht-
hebbers d.emonstreerd.e. trIant het was juist in hoofd.zaak d.e arbeid.ersklasse
geweest, die d.e wapens had. opgenomen om het misd.ad"ige bolsjevistisch re-
giem een onoverkomelijke nederlaag toe te brengen. Hierin zou zíj ook ze-
ker geslaagd zijn, ware het niet dat - net a1s in Oost-Duitsland. in 1953 -
de Russische tanks de hoop en verr¡achtingen van d.e Hongaarse arbeíders on-
d.er hun rupsbanden hadden vermaald..

Sándor Kopácsi vas ten tijd.e van d.e opstand hoofd.connissaris van po-
l-itie in Boed.apest en koos als zod-anig d.e zijd.e van fmre }lagy. Dat had. tot
gevolg, d.at ook hij gevangen werd" genomen en gelijk met IrIagÍ weril" veroor-
deeld". Ì"Ias het vonnis voor fmre Iiagy, pát tttat6ter en d.e journalist }.{iklós
Gimes echter d.e d.ood.straf, voor Sánd.or Kopácsi was het ttslechtstf levens-
1ang. Van die straf heeft hij zeven jaar uitgezeten. Toen werd hij vaffrege
een algemene amlestie uit de gevangenis ontslagen. rn 1975 kyeeg hij toe-
stenming om naar Canada te emigreren.

Kopácsi geeft r^¡elhaast een gedetaifleerd. verslag van de gebeurtenis-
sell' die tijd.ens d.ie oktober- en novemberdagen in Boed.apest plaatsvond.en.
En hoeweL hij daarbij natuurlijk r,reinig nieuws weet te vertellen na d.e ve-
le publikaties over d"e Hongaarse gebeurtenissen ín 1956, weet hij toch r,rel
d.e lezer te boeien. I,lel nieur,¡ - voor ons althans - is zijn verslag van de
gebeurtenissen rond. het proces tegen Imre lTagy en zijn medestand.ers, rraar-
toe ook Kopácsi zélf ¡ehoord.e. T^Iat wíj tot nu toe van het proces wisten
was afkomstig van hetgeen Tibor l{eray in zijn boek citeert uit het zoge-
naa¡nd.e Ì{itboek (ttDe eontra-v,etsoLutionaíz,e samenzaer,óng oan Imte Nagg en
zíjn medepLiehtigen'u) , dat het regiem Kad.ar ná de executie van Nagy, Pál-
I'laléter en }{ikIós Gines het ii.cht deed zien.

Tot de "med.eplichtigen'? die gelijlc met Nagy terecht stonden, behoor-
d.en Pál Maléter, 1t{ih16s Giuies (zoa1s reed.s gezegd. met Inre i'Tagy ter d.ood.
veroord.eeld.), Sánd.or l{opáesi (levenslang), Ferene Donáth (acht jaar), Fe-
renc Jánosi (zes jaar)" ZoLt"an Tildy (vijf jaar) en Vasarhetyi (vijf jaar)"
Reeds eerd.er was veroord.eeld. en geëxecuteerd" de 'rmedeplichtigett J6zsef
Szilágyi. Tot d"eze groep behoorde ook Géza Losonezy, Over hem heeft Sán-

2.d-or l(opãcsi een verhaal, dat ons nogal vreemd. voorkomt. Hij vertelt hoe
Losonczy tijd.ens een gevangenschap ond.er het ber¿ind van Rákosi min of meer
geestesziek werd.. Hoewel- d.at grotendeels weer goed. was gekomen, raakte hij
in d.eze gevangenschap wederom buiten zinnen" Hij at bijvoorbeeld niet meer
omdat hij bang was te r,¡ord.en vergiftigd. Zowel door zijn geestesziekte als
d"oor het niet eten ging hij er ontoonbaar uitz.ien. Een d.ergelijke figuur
voor d.e rechters te slepen zou al te veel vragen oproepen. Volgens Kopáesi
werd d.aarom Losonczy in zijn cel vermoorcL. Hij verhaa1t hoe eind. d.ecember
195T op d.e gang waar zijn cel en die van Losonczy lagen, een groot kabaal
was van tientallen met spijkers beslagen schoenen. rt Detachement verdr¡¡een
in de cel van Losonczy en Kopáesi hoord.e geworstel , gesmoord.e kreten, bed.-
depoten d.ie over d.e vloer sehraapten en een door merg en been gaand gejaJn-
mer. Daarna hoorde hij Losonezy nog schreeuwen ttmoordenaars, fascisten,
moord.enaarstt" Toen werd. het stil en even later r,¡erd er een brancard binnen
gebracht en werd. het lijk afgevoerd "l/ij vragen ons af of er voor de moord. op een totaal- verzr¡akte man zQ-
veel mensen nodig l^ralen. En zoud.en d.e maehthebbers geen betere method.en
hebben kunnen bedenken? 'l¡laarom werd d.e moord bijvoorbeeld. niet gepleegd. op
een plaats llaar niemand. iets had kunnen horen? Nee, wij twijfelen niet aan
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d.e moorcl zêtt. Maar r,rij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat Ko-
pácsi zijn verhaal heeft opgesierd.. Ook op and.ere plaatsen is zijn verhaal
van dien aard., d.at het aan geloofwaard.igheid. inboet. Zo r¡eet trij ¡ijvoor-
beelä op bLz. 2l+B te vertelJ-en, d.at zijn vriend. en med.egevangene Jdzsef
Szilágyi reed.s verscheid.ene maanden in hongerstaking was. Hij 'h¡ees ied.ere
vorm van voed.sel af met inbegrip van d.e medieamenten op vitaninebasis d.ie
de gevangenisarts hen had. voorgeschreven.

Het is al niet geloofwaard.ig, d.at ienand. aI verscheid.ene maand.en elk
voed.sel weigert en d.an nog steed.s in leven is. Maar het word.t nog ergere
want drie blad.zijd.en verd.er en tr^ree d.agen nadat Kopácsi l¡as verzocht zijn
vriend. te overred.en zijn hongerstaking op te geven, weet hij te vertellen,
dat hii zijn vriend. zag toen ze sanen naar d.e rechtszaal gingen. En rn¡at
blijkt clan? Jdzsef Szilágyi, die al verscheidene maanden in hongerstaking
'was t'l,ras niet ziehtbaar vermagerd"'t. Hier heeft Kopácsi zijn verhaal al te-
mooi willen maken.

Ïrlat ons ook wel erg fantastisch lijkt is zijn verhaal over zijn bele-
venissen in d.e gevangenís. Hij vertelt hoe híj werd getroffen d.oor de vin-
d.ingrijttreid. van d.e gevangenen. t'Ond^anks het d.ichte netwerk van verklik-
kersrt ¡ za zegt hij, ttfabriceerd.en we radiof s, d.ie soms perfect 'î,raren en
nieuws van westerse stations konden opvangen. Op een gegeven moment Ìras er
praktisch geen cel meer d.ie niet een niniatuurapparaatje bezat, niet gro-
ter dan een muntstuk, met alles erop en eraan, zelfs d.e knopjes voor het
volume en d.e geluid.sscherpte.tt

Nu vind.en wij het een kunststuk om rad.iors te maken ter grote van een
nuntstuk en d.at we1 in een tijci d.at er van chips nog geen sprake was. En
waar kwamen r¡el al d.ie ond.erdelen vand.aan? En als ín vrijwel aIle ee11en
zotn miniatur¡rrad.io l^ras, hoe kon d.at verborgen blijven voor d.a,t t'dichte
netwerk van verklikkers'r? Nee, ook hier is Sánd.or Kopácsi ongeloofwaarclig.

Ïüat Kopácsi verhaalt over de strijct in Boed.apest lijkt ons in zijn
algeneenheid juist. Dat kont vrijwel overeen met wat anderen voor hem ver-
haald hebben. Interessant is zijn verslag van het pr"oces tegen Inre Nagy
en zijn |tmedeplichtigenr'. Het boek is d.an ook alleszins lezenswaarttig" l4en
moet echter wel de d.etails - voorâL d.ie met betrekking tot zijn eigen per-
soon - met een horrreltje zout nemen.

KOM OVER DE BRUG

Janel, beste lezer, kom over d"e brug met je financiële bijd.rage. Dit
is al weer het laatste nurmer van dit jaar. Voor het nieuwe jaar moet weer
word.en betaaltl. En nu weten we wel, d.at de meeste lezers immer prompt op
tijd. betalen, maar er is heLaas ook een aantal lezers, d.at r¡e steeds maar
r¿eer achter d.e broek moeten zitten. Dat zou niet nodig moeten zijn. Ieder-
een weet tenslotte, dat er aan het uitgeven van een maandblad veel- kosten
verbonclen zijn. Ook voor ons geld.t dat alles even duur is. Ook van papier,
stencils, inkt en portokosten stijgen d.e prijzen steecls. 8n.... we moeten
ook nog wel eens een nieuwe machine aanschaffen. l^IiLlen alle laksbetalende
lezers d.aar aan d.enken en meteen hun bijdrage overmaken? Begin het nieur.¡ejaar goed. met een flinke bijdrage voor itDaaã en Gedachtett.
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''DEGnOETENUITAL}{ELO''

De rellen - zoals men dat noemt - d.ie er afgelopen zomer iri d.e Londen-
se vijk Brixton, in d"e wijk Toxteth in Liverpool en in vele and.ere Britse
sted.en zijn geveest staan niet op zíehzelf" Ze werden vergezeld, respektie-
velijk voorafgegaan d.oor soortgelijke gebeurtenissen in d.e U"S.A., in Bre-
men, in Ziþich, in Amsterclam, alsmede door de "rellenttd.ie op vrijd.ag i9,
zaterd.ag 20 en zondag 21 september 1980 in d.e Almelose wijk t'De Kerkelan-
d.ener afspeeld.en, Over de laatstgenoemde handelt het boekje "De groeten uit
Almelotu, dat werd. geschreven d.oor.A.liee Ha.mmink en Piet Rad.emakers en d,at
in maart van dit jaar werd" gepubliceerd d.oor de Provinciale Jeugsraad. Over-
ijssel in sarnenwerking met het Jeugd.serviceburo Twenie. Dat wij er thans
eerst aand.acht aan kunnen schenken - het r¿erd ons helaas pas betrekkelijk

a.aat toegestuurd. en nog r,rel op een tijdstip lraarop aller1ei zaken onze aa.n-
dacht opeisten - heeft naast een aantal voor de hand. liggende nad.elen één
uiterst belangrijk voord.eel: .niemand. zal nu nog in ernst d"urven ber^¡eren en
volhoud.en d.at hetgeen zich in d.e bewuste herfst in Almelo heeft voorged.aan
als iets op zichzelfstaand.s moet l¡orden beschouwd. Daarmee is ook de boude
beweringo d.at de ttrellentt in ttDe Kerkeland,ent' geen enkele soeiaLe aehtev,-
gz.ond had.d.en n6g twijfelachtiger geword.en d.an zij d.estijds al was"

Het is d.eze bern¡ering - omtrent het ontbreken van enige sociale achter-
grond - , afkomstig van autoriteiten a1s (onder neer) de Almelose burge-
meester, d.e hoofd.officier van justitie, de conmissaris r,'an politie, d.ie
voor d.e beid.e auteurs d.e aanleiding heeft gevormd. om een nader onderzoek
in te stellen" ldie het met zorg sanengestelde, ..ran begin tot het einde ui*
termate boeiend.e geschrift heeft uitgelezen, is er blad.zijde na bl-ad.zijd.e
getuige van geweesto d.at van d.eze, .louter hetzij op vooroordelen, hetzii
op onkunde en onbegrip gebaseerd.e mening, geen spaan i,¡ord.t heel gelaten.

f'De groeten uit Almelo" ís g6én geschrift, d.at voor wat er gebeurde
een exaete '¡erklaring geeft. De schrijvers en a1 d.egenen d.ie hen behulp-
zaaw terzijd"e hebben gestaan komen er rond. voor uit, dat er ook vragen kun-
nen r¡¡ord.en gesteld. waarop zij geen antrn¡oord weten. Maar ze maken wét op
overtuigend.e wijze d.uid.elijk, dat het te maken heeft met het feit d.at cle
bestaande naatschappij niet zo goed. funktioneert, vooral ond.eraan níet,
waar zij trouwens nooit goed. heeft gefunktioneerd" Zij nraken ook d.uid"elijk
d.at rtAlmelott niet op zichzelf stond en staat" Toen af niet, nu mind.er d.an
ooit. Ze zeggen ook - en d.at is geen geringe verdienste naar onze raening -
d.at d.e problemen l¡aaraan d.eze en soortgelijke ttrellen?? hun ontstaan danken
in het kader van d"e huid.ige samenleving waarschijnlijk onoplosbaar zijn
en ze voeren voor die zienswijze een reeks van arguaenten (alsnede diverse
getuigen) aan"

Irlat opvalt in de loop van het d"oor Al-ice ÏIa¡unink en Piet Rad.emakers
geschreven veri:aal: niet slechts de autoriteiten van het slag d.at wij hier-
boven hebben genoemd. zíjn blind, voor de sociale achtergronden, maar ook
praktisch aLle lokale politiei (van r^relke gezind.heid" ook). Maar niet alles
wat opvalt baart ook verwond,ering. l.fij althans zijn hier geenszins ver-
baasd. over"

Tenslotte: "De Groeten uit Almeto" gaat ook uitvoeríg in op Ê" straf-
zaken d.ie tegen d.e 'lrelschoppers" zijn gevoerd.. Dat het d.aarbij om even
ty¡rische als ergerlijke staã1tjes van kfãssejustitie gaat springt bii le-
zing van d"e desbetreffende bladzijden duid.efijt in het oog, Het boekje is
te bestellen bij d.e Prov" Jeugdraad. ov., Postyus 625, Zr,roIIe. Prijs J 7u50.



u].SlCUSSt_e:

I{AT BEPAALT H ET HA}IDELE}T VÁ.Jd

EEN HEERSENDE KLASSE?

Het spijt ne, maar ik kan me niet aan de ind.ruk onttrekken, dat Theo
S. zich nogal geprikkeld voelt d.oor mijn stukje over é6n van de probleem-
stellingen op de konferentie te Osnabrück en velk stukje is gepubliceer<l
in het julinunner van "Daad. en Ged.achte''. Hij vond. d.e toon ttgeiingsehat-
tend.tr en d.at vind. ik jarcmer, lrant het was helemaal niet nijn bed.oeling om
wie dan ook geringsehattend. te behand.elen en zeker niet d.egene, d.ie het
bewuste probleem in Osnabrtiek aan de ord.e heeft gesteld.. Als d.e toon van
nijn stukje hier en d.aar al onaangenaarn is geweest - hetgeen ik dan be-
treur - clan betrof dat rn et de probleemstell-er ¡naar r¿él- die mensen waarvan
ik weet, d.at ze op het stand.punt staan, dat het hand.elen van heersend.e
klassen niet word.t bepaald. door een ödeoLogíe, maar dooy belangen. Helaas
beheers ik geen vreemd"e talen. I{as d.at we1 het geval, dan zou ik b.v. een
str:kje van Henri Símon (geplaatst in het novembernu:mer van t'Daad. en Ge-
dachtell) voor Theo in het Duits vertalen. Tn dat stukje beweert Simon na-
d.rukkelijk - en hij heeft daarvoor deugdelijke argu:nenten - dat het hande-
len van een heersend.e klasse altijd. wordt bepaald d.oor haar belangen en
niet door haar icLeologie. En zo weet ik van meer deelnemers aan d.e konfe-
rentie te Osnabrüek, d.at ze hetzelfd.e stand.punt huldigen. A1s ik d.an al
geringschattend heb gedaan, d.an betrof dat zeker niet Theo, maar wêt fu)e
mensen. Van hen had. ik verwacht dat ze duidelijk stelling zoud.en hebben
genomen. Hoe het ook zij, in mijn stukje heb ik mijn opvattingen over d.at
probleem neergelegd.. Theo reageert d.aar nu op en ft is me nu wel heel dui-
delijk, d.at zijn en nijn standpunt zeer ver uit elkaar liggen.

In mijn stukje heb ik in punt h de vraag gesteld r¿at men wel onder
fascisme verstond.. Of men alleen het nazisme van Hilter als zodanig beti-
teltle. rk heb daarbij gezegd., dat voor mij b.v. ook in Zuid-Afrikan chi1i,
Argentinië en El Salvad.or de bevolking zucht onder een fascistisch regiem
en clat dit niet mind.er gold voor het Spanje van Franco, het Portugal van
Salazar en het Rusland van Stalin. Volgens Theo nu maak ik, door te stel-
len, dat ik elk regiem, d.at temoriseert en martelt fascistisch noem, het
begrip fascisme tot een ttlege formure'?. ttDaarvantt, ardus Theou ttzou nog
des te meer sprake zijn, ind.ien J.M. bij het toepassen van zíjn kriteria
- terreur en marteling - werkelijk konsekwent zou zijn geweest. I'lant wie
zou er een land. kunnen noemen 'h¡aarop d"eze kriteria heden niet van toepas-
sing zoud.en zijn?"

Eén cting zal Theo niet kunnen ontkennen, nanelijk dat ik een begrip
- hij moge goed. of fout zijn - van het fascisme heb gegeven. En d.at is dan
meer d.an ik van hem kan zeggen. Want wat zou logischer zijn geweest d.an
d.at hij tegenover mijn begrip van het faseisme, d.at hij zo ver van zich
werpt, ziin begrip had" neergezet? Hij laat dat achtenÍegeu terwijl ik nog
we1 d.uidelijk had getsraagd vat men dan wel ond.er fascisme verstond.. i{ij
volstaat dus met zond.er meer te zeggen d.an rnijn begrip betreffend.e tt fas-
cisme niet d.eugt zond.er d.at net argrurenten te bewijzen en zonder dan een
- volgens hem - juist begrip daar tegenover te stell_en.
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Natuurlijk heeft Theo gelijku hranneer hij zegt d.at er vrijwel geen
land. te noemen is r^¡aar geen terreur is en r^raar niet word.t gemarteld. Ï,{aar
ik zie d.an oolc heel weinig verschil tussen de zogenaamde demokratieên en
de faseistische regiems. Voor mij is in wezen e1k regiem, ja elire partij
fascistisch. Elk regien ond.erd.rukt en overheerst. En elke partij streeft
naar d.e macht om die onderd.rukking en overheersing te kunnen uitoefenen,
of ze ziclr daarvan ber,¡ust zijn of niet " Elke partij is d.an ook bereid. om
terwiLle van de macht tegenstand.ers uit de weg te ruimen t¡anneer d.at moge-
liik en nood.zakelijk is. Ilet hand.elen van d.e Russische bolsjewiki is d.aar
een d.uid.elijk voorbeeld van. Denken we alleen rnaar aan l(roonstad."

Ook de d.emokratische regiems schrikken voor geen enkel nicldel terug,
lranneer het er on gaat zich te hand.haven, ook al- word.t zoun regiem gedra-
gen d.oor trsocialister¡". Dat z¿rgen we aan het optreclen van d.e Duitse re-
gering in de jaren na C.e eerste r"¡ere1d.oorlog. De l-euze, die voor d.e tweede
wereldoorlog vel werd. gehanteerd. tid.emolçratie is d.iktatuur in ruste; d.ikta-
tuur is d.emokratie in angstt'lijkt nij d.an ook vol-komen juist. iüatuurì-ijk
zijn er verschillen, maar d.ie waren er ook tussen d.e fascistisehe regiems
van Duitsland, Italië en Argentinië ten tijd.e van Peron. l,laarom het gaat
is d.at d.ie verschillen niet van wezenlijke aard. zijn.

Theo heeft nooit vermoed. of geweten, laat staan geloofd, d.at d.e id.eo-
logie van d.e heersend.e klassen in d.e OostblokLanden is cntstaan in tt Rus-

t2land. van võõr d.e revol-utie. ttls er d.an nooittt, a1d.us Theo, lleen I(PD ge-
weest? lrlas d.ie KPD r,¡at iedental betreft niet ooit cle grootste van al haar
zusterpartijen? Stemd.en niet bij d.e laatste vrije verkiezingen in 1932 zes
miljoen kiezers op d.e I{PD? Hebben die zes miljoen itPD-steÍìmers hun id.eolo-
gische opvattingen uit het v6érrevolutionaire Rusland" gehaald.?rr

Natuurlijk was d.e I(PD ooit d.e grootste van al haar zusterpartijen in
de wereld. Maar had. d.ie I{PD een eigen id.eotogie? Alle mensene het is toch
overbekend., d.at a1le bolsjewistische partijen aan d.e leiband. van d"e roazen

in het Krenrlin liepen" Hebben alle KPis, ook d.e Duitse, niet afle zr¿enkin-
gen van het l{renlin meegemaakt? }lebben niet all-e ifPrs, r¡aar ook ter l¡e-
re1d, tij fret bekend. worden van het ¡rriend.sehapsverdrag tussen d.e USSR en
Hit1er-Duits1and., de r^roorden van l4olotof , "dat de vriendsehapsketen, d"ie
Duitsland en Rusland. verbond., er 6én t¡as van zuiver goud" nagesproken? liee
van een eigen ontwikkeld.e ideologie was bij d.e I{PD absoluut geen sprake 

"Natuurlijk hebben in juli 1932 zes miljoen kiezers op de I{PD gesternd.
Volgens Theo had.d.en d.ie zes niljoen blijkbaar all-emaal d.e (niet van het
v6érrevolutionaire Rusland. afkomstige) eigen ideologie van de KPD" Theo is
vast geen arbeider" Ook za1 hij weinig kontakt met arbeiders hebben. llas
d.at wel het geva1, dan zou hij r^reten d"at het hebben van een ideologie is
voorbehoud.en aan d.e intelligentsia, Arbeid.ers houden er in het algemeen
geen id.eologie op na" Trouwens, de partij heeft geen behoefte aan arbei-
ders d.ie een id^eologie hebben. I,Iat een partij nodig heeft zijn aanhangers.
Het is volgens nij dan ook niet zo, d-at in 1932 d.ie zes rniljoen op de I{PD
stemd.en omd.at ze d.ezelfd.e id.eol-ogie had.d.en. lIee, ze stemd.en op de KPD van-
wege d.e leuzen die <1"e I{PD hanteerd.e en vam¡ege de beloften.

Over d.e herkomst van d.e ideologie van d.e KPD van voor de oorlog en
van d.e huid.ige Oostblokland.en nog even dit: kan Theo mi j misschien verkla-
ren waar d.e id.eologie van het ttmarxísme-leninismett vand.aan komt als het
dan zijn wortels niet in het v66rrevoLutionaire Rusland heeft? Hij zal het
toeh niet kunnen vind.en in het Program van Gotha of in het Erfurter Pro-
grann, velke prograüs hij gelijk stelt aan die van de bolsjewiki.
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lTatuurlijk zijn d.e kiezers en de l-ed.en van IGD en SDP in meerd.erheid
arbeid.ers gelreest. Dat d.it ook geld.t voor d.e funktionarissen moge voor d.e
I{PD a1 zeer twijfelachtig zíjn, voor de SPD geldt d.at zeker niet. En na-
tuurlijk zijn beide partijen door d.e nazits vervol-gd. en ook heeft d.at we1
sporen achtergelaten. Ook valt niet te ontkennen, dat SPD en I(PD na 19)+5
hun bestaansrecht tegenover d.e arbeid.ers hebben verdedigd met een verwij-
zing naar hun vervolging door de nazirs. fk r,ril Theo daarin gaarne gelijk
geven. Maar het feit d.at ze hun bestaansrecht tegenover d"e arbeid.ers moes-
ten verd.ed.igen, wijst er toeh wel op, d.at er niet zotn innige verbond.en-
heid. tussen partij en arbeid.ers r"¡as a1s Theo ons eerst heeft willen d.oen
geloven. Voorts zaL ook Theo toch niet hebben verwacht, dat de SPD b.v.
haar bestaansrecht tegenover d.e arbeiders zou hebben verded.igd. met een ver-
wijzing naar het afslachten van de Berlijnse arbeid.ers tijd.ens d.e Sparta-
kusopstancl ín januari 1919, of naar de moord op Karl Liebknecht en Rosa
Luxemburg, l^raarrroor d.ezelfde SPD uiteindelijk verantwoord.elijk was. En de
IGD kon moeitijtr verwijzen naar haar aandeel in het om zeep helpen van d.e
Roeropstand. in 1920, of naar haar sa¡nenwerking met de nazits tijd.ens een
verkeersstaking in Berlijn in 1932. Ook kon ze noeilíjk verwijzen naar het
eren van d.e nationaal-social-ist Leo Schlageter, rraarover Karl Rad.ek in de
"Rote Fahne" van 26 juni 1923 schreef: "Schlageter, cle moedige soldaat van
de kontra-revolutie, verd.ient het door ons op nannelijke wijze te word.en
geilerd.. "

Het is nogal logisch d.at d.e SPD en d.e I(PD niet naar diq zaken verv¡e-
zen, maar naar hun vervclging door d.e nazifs. Die vervofglÇ heeft echter
ook d.e bolsjewiki niet belet om voonnalige nazits, d.ie bruikbaar voor hun
heerschappij warenu dankbaar in hun rijen op te nemen. Het is toch bekend.,
d.at veel oud-nazirs na de oorlog weer een rol konden spelen, ook in d.e DDR.

Theo vraagt zich af, hoe de Russische kapitatisten een in het v66rre-
volutionaire Rusland ontstane id.eologie zonder slag of stoot naar Oost-
Duitsland. konden importeren (bedoeld word.t natuurlijk erpoz,teren), ind.ien
d.e nieuwe heersend.e klasse daar én belangrijke d.elen van d.e arbeidersklas-
se niet reed.s d.e ideologie van het t'socialismett had.den aangehangen. "Of
houd.t J.M.r', zo vraagt hij, "d.e Russische lcapital-istenklasse voor z6 al-
machtig, dat zij in 191+5 alleen maar op d.e fl-uít behoefd"e te blazen om d-e

verhoudingen om te wentelen?rr
On net het eerste te beginnen: grote d.elen van d.e arbeidersklasse hin-

gen niet de id.eologie van het rfsocialisme" aan, maar richtten zich naar de
leuzen en beloften van d.e id.eologen. En in mei 19\5 lras er helemaal geen
nieuwe heersend.e klasse in Oost-Duitsland.. Zelfs díe werd. door d.e Russi-
sche machthebbers d.aarheen geëxporteerd na tijdens haar verblijf in Rus-
Iand. een grond.ige opleiding te hebben gehad." Op 3C april 191+5, ts morgens
om 6 uur vertrok vanuit ir{oskoi d.e Groep ULbrieht (waarvan ook }Iilhelm
Pieck deel- uitmaakte) naar Berlijn om d.aar - in opdz,acht uan de Russen -
de zaak op bolsjewistische poten te zetten. En op een fl-uit behoefde d.e

Russische kapitalistenklasse helemaal niet te blazen. Niet in een fluit Iag
de macht, maav in d.e tanks die een achttal jaren later nog eens hun d.iens-
ten zouden bewijzen, toen het er om ging het regiera-Ulbricht tegen revol-
terend.e arbeid.ers te verdedigen. En hoe het bolsjewistisch regiem in Oost-
DuitsLand. op poten werd gezet en in het zad.el geholpen, is niet alleen be-
schreven d.oor Theod.or Plivier in het tweede d.eel van ttBerlijntt, maar ook
d.oor llolfgang Leonhard. (d.ie d.eel uitmaakte van d.e Groep ULbricht, d.ie op 30
april 19\5 naar Berlijn vloog) in zijn boek "Die Revolution entläszt
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ihre Kind.erll.
Theo bestríjd.t nijn mening, d.at een "soeialistischerr voorhoede ind.er-

daad. d-e bed-oeling heeft het tts,treialismetl te verwezenlijken zolang ze nogniet de macht heefte maar steed.s meer van haar ideafen prijs geeft als zij
eenmaal aan d.e macht is en zich bij de rnaatsehappelijke werl..elijkheid moei
aanpassen. tuDe maatschappelijke verhoudingen in de DDR stemmen hed-en (of-
sehoon niet in alle d.etails ) lrezenlijk ovel:een met d.ie voorstellingen van
het socialisme, d.ie sed.ert 1BT, eerst d.e SPD en later cle I(pD er op hebben
nagehoudenrr, altlus Theo. En Ïrij verwijst d.an naar 't Program van. Gotha van
1875, naar rt Erfurteï program van 1BÞl en naar het Progra^rn van d.e I(pD van
1930. t'De natíonaldsez'ingo de verovering van d,e noLitieke mac1l- en de vor-
ruing van een parLementaíre partij met massabasis zijn steed,s d.e voornaarn-
ste d-oeleind.en -uan zowel de SPD als de IGD geweesttt, zegt Theo. ttl,traaromttu
zo vervolgt hij d.an, "zouden d.e kapitalisten van d.e DDR getuijfeld. hebben
aan de socialistische werkelijkheid als de verlroudingen in ,l"e DDR volleoig
kloppen met datgene wat generaties van soeiaald.e¡rokraten en kor¡nunisteã
voor ogen hebben gehad.? Als d,e socialistische id.eologie een mid.d.el is om
d.e ¡nassaf s te bed.riegen, d.an is het bed.rog niet pas in 191+5 begonnen, d.och
op zrn minst als in 1BTj.,,

Hier vergeet Theo, dat ik d.uidelijk een ve?schil heb gemaakt tussen
een voorhoede d.ie de macht nog moet veroveren en een voorhoed.e, d.ie d.eze
macht reed.s heeft veroverd. en te maken heeft met de maatschappelijke r,rer-
keliikheid" rn de DDR kregen de bolsjewistische ideologen iã'- 19t+! net de
maatschappelijke werkelijkheid. te maken. En dan verr,rijs ik l¡eer naar Theo-
d.or Pl-ivier en llolfgang Leonhard, die beiden op meestãrlijke wijze het be-
d.rog van rle bolsjerristische id.eologen in lgl+j en d.e jaren d.aarna aan d.e
kaak hebben gesteld..

Het is volkomen iuist, d.at het veroveren van d.e politieke macht en
het aan d"e staat brengen van d.e produktienid.d.elen d.e hoogste wijsheid. is
van alle rfsocialistischett partijen. l''{aar Theo doet het voorkomen alsof d.at
voor SPD en I(PD een doeL op ziehzelf was, fk behoef eeirter het Program van
Gotha, het Erfurter Program, het Program van d.e KPD van 1930 en zelfs niet
"Staat en Revolutietr van Lenin te lezen orn te weten, d.at dit onjuist is.
l'{et het aan d.e staat brengen van de produktienid.delen beoogd.en zowel d"e
SPD als d.e ffiD een einde te maken aan de uitbuiting, een eind^e te maken
aan d.e onrechtvaardigheíd. in d.e maatschappij en d.e lcloof te dempen tussen
arm en riik. De klassen zoud.en word.en opgeheven en rt aan d.e staat brengen
van d.e prod.uktiemid.d.elen zou sleehts het mdddeL zijn on ð,at doeL te berei-
ken. En geen mens - ook Theo niet - kan nij doen geloven, d.at d.e verhou-
d.ingen in d.e DDR uolLedig kT,oppen met d.atgene rn'at generaties van sociaal-
dernokraten en konmunisten voor ogen hebben gehad. I.Iat hier d.oor Theo word.t
beweerd. is d.at generaties van soeiaal-d.emokraten en kommunisten naatschap-
pijverhoudingen voor ogen hebben gehad. waarin d.e arbeid.ers in nog ellend-i-
d.er omstandighed.en zouden verkeren d.an ond.er het partikuliere kapitalisne"
Dat zíi een maatschappijvorm voor ogen hebben gehad,, waarin d.e arbeiders
genood.zaakt zoud.en zijn over te gaan tot revol-utionaire akties, zoals in
Polen, Oost-Duitsland" en Hongarije. Het moet een ied.er d.uid"etijk zijn, dat
d.e verhoud.ingen in d.e bolsjevistische staten juist uctLkomen ánd"eys zijn,
d.an zowel id.eologen als aanhang voor ogen hebben gehad.,

Het hele verhaar van Theo over d.e 'eplanologentt en d,e ttplanningtt is me
niet helenaal duid.elijk. 1,Ié1 is me duidet-ijt, aat hij meent uit mijn red.e-
nering d.e konklusie te mogen trekken, d.at ik op het stand"punt sta, d.at die
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ttplanningtt enz. niets anilers is dan een ttopzettelijk in elkaar gezette
misleidingsmanoeuvre". Niets is ninder r¡raar. IIij vergeet dat een revolutie
- d.us ook d.e burgerlijke revolutie d.er bolsjewistische id^eologen - een
proces is. Stukje na beetje moet er van het oude id.eaal word.en prijsgege-
ven. Ik zeg het hier nog maar eens duidelijk: de verword.ing van ideoLogie
tot rnythe is een proces en niet iets wat zich van vand.aag op morgen vo1-
trekt" En hiermee laat ik d.ie planning voor wat ze is.

Ook d.e kwestie van d-e "gelijke ruilverhoud.ing bij verkoop en koop van
de waar arbeid.skracht in de vorm van het arbeid,sl-oon'r is me niet d.uid.elijk"
Kortheid.shalve verwijst Theo naar verschilL.end.e banden van d.e I'{arx/Engels
Werke. Helaas bezit ik d.ie niet" Ik kan d.aar ook weinig zinnigs over zeg-
gen. fk weet d.aar te weinig van. Een mens hoeft ook niet all-es te weten.
Maar we1 weet ik zeer goed., dat een kapita.list heel goed begrijpt, d.at hij
meer winst kan maken naarmate zijn arbeid.ers meer produceren in een be-
paald.e tijd. En ook de Oostcluitse kapitalisten veten dat zeer goed" tr'tras de
verhoging van d.e prod.uktienorm in juni 1953 niet de direkte aanleiding van
de opstand.?

Mijn stand.punt, d.at bij d.e meerwaardeprod.uktie noch in Oost-, noeh in
trnlest-Europa id.eo]-ogieên een rol spelen, wordt door mezelf tegengesproken
volgens Theo. 0md.at te bewijzen zet hij het volgend"e verhaal op: ook voJ--
gens J"M. zou het toeh ¡^¡el- d.e bed.oeling zijn de arbeid"ers tot grotere pres-
taties aan te zetten door hun de socialistisehe schijn voor te houden. I,lat
blijkt echter? Dat die "socialistische" verhoudíngen in d.e DDR voor de gro-
te meerd.erheid. van de arbeiders juist een red-en is om veel minder ijver
aan d.e d.ag te leggen dan hun lcollegars in het r^resten. Het voorhoud.en van
d.e socialistische schijn verkt dus averechts. En daarom moet je we1 aanne-
men, dat de heersend.e klasse in d.e DDR aan haar ?tsocialismet' gelooft. An-
ders zou ze níet zo dom zijn d.e arbeid.sprestaties te d.rukken door de ar-
beid.ers de socialistische schijn voor te houden.

Ik l¡il d.irekt aannemen, ciat d.e arbeiders in d.e DDR in het algemeen
minder hard r,¡erken dan hun kollegars in het westen. Dat d.e oorzaak daarvan
moet r¡ord.en gezocht in d.ie ttsocialistischeil schijn lijkt me erg onl^raar-
schijnlijk. Dat zou er op neerkomen, d.at d"e arbeiders in d.e DDR niet zo
hard. werken omd.at ze cle pest aan het ttsocialismett hebben, terwijl d.e ar-
beiders in het r¿esten hard.er werken omdat ze het kapitalisme wef fijn vin-
den. Nee, de oorzaak ligt ergens anders en r,rel in d.e verhoudingen. Het op-
merkelijke is, dat Theo d.ie ttsocialistische" sehíjn en d.e t'sociafistischert
uev'houdíngen door elkaar haalt. Hij begint met te zeggen' d.at je - volgens
mijn red,enering d.an - r¡el- moet aannemen, d.at d.e kapitalistenklasse in de
DDR de arbeid.ers d.e lrsocialistische'i schijn voorhoud.t om hen tot grotere
prestaties aan te sporene maar eind.igt net te zeggen, d.at de arbeid.ers in
het algeneen juist minder presteren d.an hun kollega¡s in het westen varure-
ge d.e "socialistischerr ueyhoudingen" En ind-erd.aad. J-igt in die verhoud.ingen
d.e oorzaak van d.e geringere arbeidsprestatie. liet woord trsocialistische"
kan men d.an ook gel\roon weglaten. Al.s de Oostd.uitse machthebbere de werkom-
stan,i.igheden zoud.en verbeteren, de l-evensstandaard van cle proletariêrs
verhoogd.en en de werkers minder vertrapten en verned.erd.en, d.an zou er voor
d.e arbeid.ers in d.e DDR geen enkele - onbevuste - reden zijn om minder hard
te qerken dan hun kollegaf s in het r,resten. Aan d"ie "socialistische" schijn
of id.eologie zoud.en ze d.an net zoveel maling hebben als nu. Ik vraag me

echter wel af waar Theo zo gauw die t'belangrijke d.elen van d.e arbeiders-
klasse (in d.e DDR), d.ie in 19Ir5 reed.s d.e ideologie van het ttsocialisme"
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aanhingen'r, heeft gelaten. Die zijn blijkbaar in het niets verdr¡¡enen. Ove-
rigens moet het nu r¿el duidelijk zijn, d.at er bij mij geen sprake is van
tegenspraak, wanneer ik verkondig, dat bij het meerwaard.evormingsproces
ideologieên geen ro1 spelen.

Die mening d.eelt Theo in geen enkel opzicht. "ilce zou men zich nu moe-
ten voorstellen?tzegt hij, "d.at er sprake is van meerr¿aard.eprod.uktie, zon-
der d"at d.e ideologieën die de mensen fi.l eenmaal in hun hoofd hebben, d.aar-
bij een ro1 spelen? idord.en d.ie id"eologieën achtergelaten in de àiverse
kleed.lokalen? Kan men ze afgeven bij de portier zodra het fabrieksterrein
betred.en vord.t? Sluit men ze thuis in een kast tot het einde van d.e werk-
dag? Een arbeider die aan de lopend.e barrd. d.atgene doet wat er van hem ver-
wacht word"t en een arbeid.er die bLauwe maand.a.g houd.t, brengen d.ie niet al*
lebei een bepaal-d.e houd.ing tot uitdrukking?t?

Ja, ja, en d.e arbeider, d.ie dronken op ztn r.rerk komto evengoed. als de
arbeid.er d.ie zich een d.ag ziek meld-t om te gaan vissen, doet d.at uit id.eo-
logische overwegingen. Ja, d.an is het logisch dat aan stakingsakties e.d..
niet de r,¡erk- en levensomstand.ighed.en ten grond.slag liggen, maar de id.eo-
logieën. En voor revoluties geld.t d.an natuurtijt< tretzelfde" Daar gáát mijn
hele mooie opvattingo dat d.e verand.ering van d.e maatsehappij sJ-echts het
gevolg kan zijn van de belangenstrijd. d"er l<lassen. IÏiets van aan, zegt on-
ze vriend. Theo, rt zijn d.e ideol-ogieën, d.ie het hand.elen van d.e mensen be-
palen. En ja, nu zul-len we toch wel weer met zen allen cle arbeid.ers d.e aI-
leenzalignakende id.eologie moeten aanpraten" zodat we weer velgemoed. naar
}aet heiLig ideaaL kunnen streven. Aan het eind. van zijn stul< vraagt Theo
of T¡re in onze wetenschappelijke beschouwingen over maatschappelijke pro-
blemen nog niet verd.er zijn gekomen d.an d.e 1Be eeuw, Op mijn beurt zou ik
hem willen vragen of hij nog niet verd.er is gekomen d.an d.e volontaristen,
nog niet verder d.an het utopisch socialisme. Zíjn antr,¡oord. l¡eet ik niet,
uraar hij r,¡ist wel rniin antwoord. op zijn v?agen betreffende de id.eologie,
d.ie d.e arbeiders niet thuis kunnen laten, enz"ttfk kan gemakkelijk radent', zegl Theo, t*wat J,I{. op deze vragen zal
antr,roord.en: het zijn bepaalt het ber,mstzijn" I4aar ten eerste betekent d.at
niet, dat het bewustzijn van d.e mensen bij hun maatschappelijk hand.elen
geen ro1 zou spelen. En ten tr,¡eed.e is de uitspraak, rì.at het zijn het be-
wustzijn bepaalt een dood-d.oener met behuip lraarvan meningsverschillen op
verrukkelijk gemakkelijke wi j ze kunnen r¡ord.en besl-ist . Karl l,{arx heeft het
zo gezegd, punt uit." Voorts heeft hij tret nog over het herhaald.elijk ci-
teren van d.e stelling "het zijn bepaalt het bewustzijntt in "Daad" en Ge-
dachten en ber¡¡eert hii (zond.er scherts, zegt, hij nadrukkelijk) nog nooit
iemanô te hebben ontmoeto d.ie in sbaat l¡as ofi op enigermate duid.elijke ma-
nier d.ie stelling toe te lichten. Hoogstens krijet híj d.an een slap af-
treksel van d.e opvattingen van d.e Franse material-isten uit d.e 1Be eeulr,

Theo heeft verkeerd. gerad.en. Op zijn rragen betreffend"e d.ie ideologie
van d.e arbeid.ers antwoord" ik nogmaals, d.at de arbeid.ers in het algemeen
geen id.eologie hebben " Zii staan niet aan d.e lopende band uit id"eologische
overwegingen en evenmin houd.en zij blauwe maandag of meld.en zictr ziek om
te gaan vissen uit ideologische overwegingen. Zij staan aan d.e lopend"e
band. omdat ze moeten leven en ze houd.en blaur¿e maand.ag of meld.en zich ziek
om te gaan vissen, omd.at ze de pest hebben aan de hele troep en er even
een d.ag niks mee te maken willen hebben, omd.at het hen teveel wordt,

Het is met Theo noeilijk diskussiëren, want hij haalt steed.s d.e mer-
ken d.oor elkaar. Eerst heeft frij fret over d.e "socialistischeil schijn om



13 -

dan plotseling in hetzelfde verband te spreken over "socialistischett uey,-
hou&ingen, terwijl dat toch r¡el iets heel anders is" Zojuist haa nij het
over d.e ídeoLogíe, die d.e mensen niet thuis in een kast liunnen zetten en
d.ie d.us bij hun maatschappel-ijk handelen (tijvoorbeeld. het werken aan een
lopend.e bancl of het houden van blauwe maandag ) een rol spelen en d.an in-
eens stelt hij d.at d.e uitspraak "het zijn bepaalt het bewustzijnt' niet be-
tekent, dat het beuustzíjn van de mensen geen rol zou spelen bij hun maat-
sehappelijk handelen. Natuurlijk speelt het bewustzijn een ro1 bij het
maatschappelijk hand.elen. Hoe zou het anders kunnen. Hier is echter sprake
van een begripsverlraruing bij Theo" Hij beschou¡'rb blijkbaar ìnet beuustzíjn
van een rnens gelijk aan een ideoLogte " terwijl d.at toch twee heel versehil-
lend.e begrippen zLjn. Het bewustzijn van een mens is - eenvoud.ig en kort
gezegd. - het gehele komplex van indrukken en ervaringen, d.at een mens in
zijn hersenen heeft opgeslagen en dat mede zijn han<i"elen bepaalt,, Een ide-
oLogie daarentegen is het geheel der id.eeên d.at aan een r,iijsgerig stelsel
ten grond.slag ligt, vooral met betrekking tot hun politieke strekkíng.

I'laarom Theo zo ontstemd. is over et feit, d.at ik het citaat "het maat-
schappelijh zijn bepaalt het bewustzijn" van ir{arx heb gebruikt, is me een
raad.sel" Ts d.at soms iets and.ers d.an Theo zelf doet, een betoog opzetten,
gebaseerd. op beschouwingen van l{arx¡ te vinrLen in band. zus en band zo van
d.e Marx/Engels ltrerke? En wat is d"at voor onzin om te praten van rrherhaal-
d.elijk citeren" van d.at citaat in t'Daad en Gedachte" " Doe iIç of een ander
d.at soms? En hoe r¿eet Theo d.at dan als hij trDaacl en Gedaehtelf niet eens
Ieest? ALs iets een d.ood.doener is en d.e d.iekussie zeker niet gemakkelíjker
maakt, dan zijn het dergelijke opmerkingen.

fk i,¡il er híer eerst even op wijzen, d.at ik heb gesproken in mijn
stukje van 'tlnet, maatsehappeT,ifk zíin bepaalt het bevustzijn", terwijl Theo
steeds spreekt van "het zijn bepaalt het bemrstzijntr. Dat laatste is van-
zelfsprekenð. níet fout, r¿ant er is geen ander zíjn dan ltet maatschappeLí,jk
zíjn. Toch geef ik d.e voorkeur aan het laatste, omd.at ik d.an zekerweet,
dat er geen misverstanden kunnen ontstaan d.oor een verkeerd.e uitleg"

Het is natuurlijk mijn schuld. nieto d.at Theo nog nooit iemand ontmoet
heefto die hem op een iets d.uid.elijke manier die stelling van t'het maat-
schappelijk zijn bepaald. het bevustzijnr kon toelichten. Ik wi1 dan wel
proberen hen duid.elijk te maken wat met d.ie steJ-ling wordt bedoeld.. Daar-
bij hoeft hij dan niet bang te zijn een aftreksel van de opvattingen van
de Franse naterialisten uit d"e 1Be eeur,¡ te krijgenu want van d.ie materia-
l-isten weet ik niets. rt Is echter eenvoudiger dan Theo wel- d.enkt. De stel-
ling dat het maatsehappelijk zijn het bewustzíjn bepaalt wil niets and"ers
zeggen, dan d.ai het bewustzijn van een mens word.t bepaald. door de plaats
die hij inneemt in het prod.uktieproces. Een arbeid.er heeft e van'blege zijn
andere plaats in het produktieproces, een and.er bewustzijn d.an een onder-
nemer. Ook een intellektueel heeft een ander berrustzijn dan een arbeider,
ook al verd.iept hij zich nog zo in d.e problemen van d.e arbeidersstrijd en
voelt hij zich verbond.en met die strijd.. En een arbeid.er die - rLoor r,relke
omstand.ighed.en ook - opklinrt op d.e maatschappelijke ladder, krijgt op den
d.uur een ánd.er bewustzijn. Een kleine zelfstanclige, die geen groter inko-
men heeft dan een arbeid.ero heeft toch een and.er bewustzijn. Hij neemt on-
d.er heel and.ere onstandigheden d.eel aan het maatschappelijk proces. Het
lijkt me d.at d.it aan duid.elijkheid. niets te wensen overlaat en d.at een ie-
der, d.ie ogen heeft om te zien en oren om te horen, vrijwel d.agelijks d"e
juistheid. van de stelÌing "het rnaatsehappelijh zijn bepaalt het be¡¿ustzijn"
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aan d.e praktijk kan toetsen.
Ïk heb reed.s gezegd, dat ik van d.e Franse materialisten uit d.e 1Be

eeur,r niets af¡¡¡eet. Dat houd.t natuurlijk in, d.at ik ook d.e geschriften van
ba¡on d.rHolbach niet ken. Theo brengt een mooi (verand.erd.) citaat van hem,
o¡c d.uid.elijk te maken d"at ook de bolsjewistisehe machthebbers geen bedrie-
gers zijn"

Op dat citaat van iltHolbach kan ik a.Il-een maar antr^roordeno d.at ik het
alleen maar heb gehad over r¡rereldl-i.jke machthebbers en niet over geestetij-
ke. Overigens ben ik wel van meningu d.at ook d.e geestelijkheid van d.e ka-
tholieke kerk vrijwel altijd. haar belangen liet prevaleren boven het ge-
loof d.at zij verkond.igde. Dat r¡ras niet al-l-een het geval bij d.e roof van
het goud. uit Zuid.-Arnerika, maar ook bij de inquí.sitie hier in 1¡Iest-Europa.
Vele "ketters" zijn gevierend.eeld. of op de brand.stapel terecht gekomen a1-
leen omd.at ze belangrijke bezittingen had.den en ook d.e kerk een deel daar-
van kreeg. Zo erg ben ik d.an ook niet van Theors ttgemenigheid.je?Î ond.er de
indruk. En met hetzelfd.e gemak kan ik eitaten brengen van bel-angrijke bols-
jewistisehe id.eologen - zonder er verand.eringen in aan te brengen - die
het bedrog van die ideotogen ievensgroot aan Õe oppervlakte brengen. I¡Iat
denkt Theo bijvoorbeeld. van d.e brief , d,ie Stal-in, l'4o1otof en Vorosjilov op
21 d.ecember 1936 vanuit Moskou aan Largo Caballero st.¿urclen? Tn die brief
werd. duid.elijk gemaakt, dat zij geen sovjet-spanje wensten, maar een bur-
gerlijk-d.emokratisch Spanje" Ik neem aan, clat Theo d"ie brief kent. l{ocht
dat niet zo zíjn, d.an ben ik gaarne bereid. hem d.ie brief te rloen toekoùen"
De brief hier nog weergeven is on:nogelijk, want ik heb a1 een te grote
aanslag op de ruimte van ttDaad. en Ged.achtelr gepleegd."

Jaap l'{.

EEN O N B E S C HAAIUD E 3 R UTA L T T E T T

In de eerste week van d.eeember bezocht d.e minister van defensie van
de Verenigde Staten, d.e heer trdeinburger, de militaire machthebbers in Tur-
kiie. intreinburger liet zich zeer vaarilerend uit over het optreden van d^e

rcilitaire leid.ers, d.ie toch maar had.d.en gezorgd. voorttord.e en rusttt in het
land.. Dergelijke geluid.en hoord.en we in het verleden ook over het Hitl-er-
bewind., over dat van L'lusoliniu Franco, Salazar, enz., enz" Ðat alles watrllinks" wordt genoemd volgelvrij is verklaard. en 6f d.e d,oodstraf 6f vele
tientallen jaren van gevangenisstraf kan verwachtenu zal- de heer I'Ieinbur-
ger en d.e V.S. een zorg zijn. Orde en rust én een trouwe bondgenoot, clat
zijn zaken traaraan d.e V,S. belang heehten" Turkije kan d.an ook rekenen op
ekonomisehe hulp en wapens ter waarde van vele honderd.en miljoenen dollars.

fn Guata,uala werd in de vijftiger jaren het bewind van Jacob Arbenz
Guzmann ï¡eggevaagd met behulp van de CIA. Ook het kolonelsber,¡ind. in Grie-
kenland kwa¡n tot stanð met d.e hulp van de V"S" Dat d.e V"S. altijd. d.iki;atu-
ren hebben gesteund. is bekend. Denken rüe maar aan de steun die zij gaven
aan Somoza in ltligaraguae aan El Salvad.or, aan haar hulp bij ¡t omvern¡erpen
van het bewind. van Allend.e in Chili.. enz., enz.

Het nog steeds verkond.igen, d.at d.e Verenigde Staten in d.e bres staan
voor vrijheid en d.emokratie is d.aarom een gotspe, oftewel een onbeschaamd.e
brutaliteit "


