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OVER

TUXEMBURG

Wel zelden heb ik met zoveel gemengde gevoelens naar een film gekeken al.s
naar die, welke Margarethe von Trotta over Rosa Luxemburg heeft gemaakË,
Ik had, in 197 3, het vol s trekt mislukte solotoneel gezien 2 riraarmee de actrice Josephine van Gasteren de in 1870 in Polen geboren, zowel daar als
in DuitsLand werkzame, socialiste gestalte probeerde te geven" Het was een
voorstelLing die beurtelings lachlust en irritatie opwekte; een theatergebeuren, dat het best kon worden gekarakteriseerd aLs tde tweede moord op
Rosa Luxembuf,Bt. Met die herinnering in tt geheugen rras ik vol bange voorgevoelens naar de bioscoop gegaan. Alleen al het feit dat, naar de fotots
te oordelen, de hoofdrolspeelster Barbara Sukowa maar een uiterst flauwe
gelijkenis met de theldine verËoonde, was er mede de oorzaak van dat zijn
verwachtingen niet bijzonder hcog gespannen vtraren. Het za1r, zo dacht ik,
wel tde derde moord op Rosat wezen. Maar dat was het niet.
Er kunnen van de film in kwestie een heleboel posit,ieve dingen worden
gezegd. In de eerste plaats vertoonde Barbara Sukowa, waarschijnlijk ook
dank zíJ haar spel, op het r.ritte Coek veel meer geli jkenis met (vooiat de
jonge) Rosa Luxemburg dan op de fotots in kranten en filmbladen, In de
tweede plaats hadden evenaLs in de Britse televisieserie Days of Hope
alLe overige in de fik: vcorlre-,e-r"Ce historische fiiurcn een biJna perflkte
get ijkenis met degenen die ze moesten voorstell.en: August Bebel wás August
Bebel; Karl Kautsky wás Karl Kautsky; Karl Liebknecht wás Karl Liebkneàfrt;
Jean Jaurès Léêk Jean Jaurès. Hetzelfde geldt voor de actrices die respektievelijk Luise Kautsky, Clara Zetkin en Sonja Liebknecht uitbeeldden. De
enige uitzondering hierop r.;as cl.c acteur die ie rcL var Rosats poolse medewerker en geliefde Leo Jogiches vervul.de. l{aar dat was naast de veLe goede
gelijkenissen nog naurrelijks een bezwaar, te minder rÀraar hij erin sláagde
een karakter te scheppen dat grotendeels overeeastemde met dat wat ons omtrent het karakter van de historische Jogiches bekend is.
Er is meer wat ten gunste van de rolprent kan worden opgemerkt. De
Duitsers spraken uiteraard Duits, maar de Polen spraken pools en Jaurès
sprak Frans , net het gevolg dat het f ilurverhaal heel wat authentieker Leek
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het geval zou zijn geweest. Die authenticiteit werd nog vergrooÈ doordat de door Barbara Sukowa (Rosa Luxernburg) gesproken woorden

dan anders

hetzij letterlijk ontleend waren aan Rosa?s brieven, redevoeringen en opstellen of min of meer Caarop r^raren gebaseerd" Nu waren, cp <tie brieven althans, destijds ook de teksten van Josephine van Gasteren gebaseerd. i,laar
de Hollandse t,oneelspeelster droeg ze voor op een wijze die er raeinig twijfel over liet bestaan dat ze van Rosa Luxemburg totaal niets had begrepen"
Dat kon van Sukowa bepaald niet worden beweerd . Het r^ras duidel i j k dat zíJ
zich had ingeleefd in de persoon die ze moest voorstellen.
Zeket, ook in de film rrrordt aanrlacht geschonken aan Rosa's me<ielijden
met een mishandelde buffele aarl het plezier dat ze beleefde aan de zeng
van de koolmeeso een de bevrondering die ze altijd koesterde voor fraaie
landschappen. lfaar naast deze kanten van haar persoonli.jkheid - riraarover

brave burgers zícl:n toË op de huidige dag verbazen omdat ze zich nauwelijks
kunnen voorstellen dat ook een radikale sociaaldemokrate doodgewonê menset"ijke eigenschappen heeft krijgt de bioscoopbezoeker ook andere kanten
te zíen" De Rosa Luxemburg in de filnn blijkt er - volstrekt overeenkomstig
de werkelijkheid - meer dan één minnaar op na Ëe houden en via een terLoopse opmerking van Leo Jogiches wordt er zelfs naar vertrezen dat ook haar
advokaat en latere medestrijder Faul Levi hiertoe heeft behoord" Bovendien,
wat nog belangrijker is, de toeschour,rrer maakt ooh kennis met Rosa als een
geêngageerde schrijfster en met haar agicatorische kwaliteiten,
Het karneranerk van deze film valt te loven en er zíjn op het juiste
moment archiefbeelden ingel"ast: van de door de Brandenburger Tor drí-ngende
massa tijdens de novemberdagen van l9l8 en van de situatie aan het front
í.n een van de Laatste maanden van de eerste wereldoorlog. De kostuums zijn
die welke toentertíjd gedragen r,rerden en de regisseuse lijkt er redelijk
in geslaagd de sfeer van het begin van deze eeurr te benaderen. Een klein
bezwaar f.ijkt het ons, dat sommige dingen niet altijd duidelijk zullen
zijn aan hen die weinig of niets van het leven van Rosa Luxemburg afweterr"
De filn opent met beelden die zíj die daarmee wél vertrouwd zíjn onmiddellijk thuisbrengen: men zíet de tot vrourrrengevangenis ingeríchte vesting ïíronke, waarin zíJ sedert het einde van l9l6 opgesloten r^raso ï,lie met
haar lotgevallen onbekend is zaL zich afvragen wat of het naargeestige tafereel te betekenen heeft. tt [dordt hem of haar veel later natuurlijk duidelijker, maar de naam líronke valt nergens en het blijft ook verborgen dat
Rosa Luxemburg v6ór en na ïnlronke in nog andere gevangenissen verbleef "
Onnriddellijk na de zojuist beschreven scene volgt er een met de ondertiteLing Warselzau L906. Rosa bevindt zich wederom in een gevangenis, gearresteerd tijdens de Russische revolutie van 1905. ï{eten alLe kijkers dat
Polen en dus ook trdarschau in die tijd deel uitmaakte van 't Russische tsarenrijk? I,rleten ze van Rosa?s aktiviteiten in de jonge Poolse sociaaldemokratie r van haar Russische ervaringen gedurende de eerste omr^/enteling in
het orunetelijke land? I^Ie betwijfelen het" Veel later ziet men - een soort
van flashback - Rosa als kind" Idat het kleine meisje doet wordt terstond
verstaan door hen die zich ooit in haar Levensloop 'verdiepten. Het gaat om
datgene waarover ooê. Henriëtte Roland Holst gesproken heeft in het eerste
hoofdstuk van haar Luxemburg-biografie:
tfo.

o o o wat een or'iginele inuaLlen heeft dit kind: ze sehri,jft
roerende bni'efjes aan de Tuisgenotenl ze richt zieh tot hen met
alLerLíefste uersj es en Legt &íe op een uaste pLaatso . . o o tt
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De desbetreffende

von Trotta zich serieus

vraagt zich wel af of

beelden bewijzen weliswaar opnieuw dat Margarethe
haar onderwerp heeft bezíg gehouden, maar men
ze duidelijk genoeg overkomen en of het niet beter

meÈ

geweesË andere episoden uit Rosa Luxemburgs jeugd te laten zien.
Tegenover deze - Íre herhalen het - kleine bezwaren staan andere dingen, ïrlat ons inziens deze film tot een zeet beLangrijk r.rerkstuk naakt, is
dit, dat hij overtuigend aantoont, dat de leiders van de sociaaldemokratie
r,lelgestelde door en door burgerlijke intellektuelen ï^raren: brave, om niet
te zeggen bekrompen burgers of op ztn best zoals in het geval van Rosa
Luxemburg - bevlogen i<lealisten, In r.ie gehele film - en gezien het zoPas
opgemerlcte vinden rn'e dat terecht kornt dc arbeidende klasse n i e t aan
bod. Anderhalf uur lang verschijnt niet 6án enkele maal de gestalte van de
een of andere arbeider of arbeidersvrouir op liet witte doek, Zelfs in de
paar scenes r,rraar Rosa Luxemburg vergaderingen Ëoespreeirt, bestaat het publiek kennelijk (en overeenkomstig de werkelijkheid) uit afgevaardigden
die zídn niet direkt als tverworpenen der aarclet onderscheiden.
En dan; de beelden van Rosaes rEerkkamer of van die van Kaustky. Ze komen nauwkeurig overeen met hetgeen ons van foto I s bekend is. lÍaar het zíjn
typisch kamers van mensen in tamel.ijk goede doen en ingericht naar de toennalige burgerlijke smaak. Margarethe von ïrotta heeft zíet. aan de realiteít gehouden en dientengevolge het rrrezen der sociaaLdemokratie belieht,
ontdaan van alle mythen en legenden. IrIe denken niet dat dit haar bedoeling
is geweest. Maar dat doet naËuurlijk niets af aan de betekenis van het re-

zov

zíjn

sultaat.

En toch. . . niettegenstaande al het voorafgaande vinden we de film van
Margarethe von Trotta over Rosa Luxeraburg góén goede film. En wel om deze
reden dat over essentiËle onCerdelen van haar leven en rrrerken niet wordt
gerept. Dat our lijkt ons eee grvolg van datgene wat de maakster kennelijk
voor ogen heeft gestaan " Ze legt het accent op Rosa Luxemburgs aktie Èegen
de dreigende (eerste) ruereldoorlog en tegen de bewapeningswedloop. De redevoeringen die men hoort zoweL van Rosa als van Jaurès zijn redevoeringen tegen oorlog en nilitaris;Ie. Von Trotta gebruikt heel duidelijk de
toenmalige waarschur,'ingen van itosa Luxe:burg als een boodschap die ook in
het huidige tijdsgcwricht rktucel ic en za luid mogelijk dient te r,rorden
verkondigd. HeË is niet alleen io, dat i:et de bioscoopbezoeker volsÈrekt
verborgen blijft
dat, ïroi'F.cs: Lu:iernbrrrg de strijd tegen de oorlog onlosmakelijk met de klassenstrijci ïrar. vcrbonden, maar de toeschou\,yer krijgt op
deze manier ook een uitc:'st een:ijcig beeld van de hocfdpersoono
Men zíet Rosa in de gevangcriis druk -:.ezig rnet botanische studies. A1weer, daË is volsEíi:.l,r..'- .ïi::cr:.l;lmstig de v;c;:li.'.1-ij,l,i:cÍ-d. Maar dat ze tijdens haar gevangenschap zorqel heer beroend e Junius-broehuv,e schreef tegen
het optreden van de sociaaldenokratie alsu op een later tijdsËip, een felle kritiek op de praktijlc cer bolsjewiki, daai'van verneemt men niets. Zeker ze laat zich een paêr lceer êil t:nelijlc terloops kritisch uit over
de Duitse sociaalde;:c-:rs.:'j-{: rr-: c',,er C,e Duitse r:al.:beweging" l,Íaar dat deel
van haar opt,reden - tt belangrijkste deel in onze ogen blijft totaal onderbelicht. hle zijn ïrantrour^/ig genoeg on ons af te vragen of dat opzet is;
of ÈÍargarethe von Trotta haar anti-bervapeningsboodschap soms niet in gevaar wilde brengen door details (hoofdzaken zeggen wij ) die de SPD in de
huidige Bondsrepubliek hoogst onaangenaam moeten zíjn,
Is het, zo vragen ríe verder, misschien ook hierom, dat men aan het
sLot van de fikn wel een tamelijk goede rekonstruktie te zien krijgt van
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de moord op Rosa Luxemburg en Karl Lieilknecht, maar niets, rnaar ían bok totaal niets verneenË oÍntrent de veranËwoorCeiijkheid daarvcor van de toennalige sociaaldemokratie en van de regering der z,g. VoLksbeauftragten
van de eerste DuiÈse republiek? ïs het hierom, dat wel over de Spartakusbríefe wordt gepraat, maar niet over datgene wat de Spartakusbond ryilde en
r'rat zijn feitelijke verhouding tot de SPD was?
ïn legenstelling toË de belacheLijke karrikatuur die Josephine van
Gasteren ooit op cie planken zet.te, houdt Von Trotta zich voortdurend aan
de werkeLijkheid, maaro o.. aan een d * e I van de werkeli;kheid. Ze deed
daarmee Rosa Luxemburg onrecht írr het is niet de verdi.enste van de filmnaalcster dat desondanks haar roLprent itepaalde sprookjes doorprikt. De RosaLuxemburgdie zLJ toontlcan i ed ereen
berr'onderen. Dat spreelcË
niet vóór de film, dat spreeki: er juist tegen. Ilet is het soort bedrog dat
niet tot stand komt door de rverkelijkheid te vervalsens doch dat juist als
gevolg daarvan des Ëe gevaarlijlcer is. ï,Iaarbí j we dan nog buiten beschouwing Laten dat er van de hístorische kontekst in de film weinig blijkt.
C.B.
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(Voortgezette diskussie met Sj. v.dn Velden)
ZoaLs de aandachtige lezers van het juninummer van Daad en Gedaelzte hebben
kunnen zien, zíjn Sjaak van der Velden en wij nog ni.et uitgesproken CIver
de problemen die hij heeft aangesneden. FIet is de verhouding tussen praktijk en theorie die hem blijft bezLg houden. Tegen onze opvatting, dat er
gé6n denken zonder inhoud bestaat en géán denken zonder voorrÍerp, zonder
iets dát gedacht worrit, lijkt hem "op tt eerste gezicht" niets in te bren-

gen. Bij nader inzien heeft hij toch ivel bezwaren. Die spruiten, als vrij
het goed zien, hieruit voort, dat vrij naar zíjn mening, als puntje bij
paaltje komt, aan de theorie een te geringe ro1 toekennen, dat rve haar mogelijkheden en haar invloed onderschatten. Hoe ÍÀ/aar het ook mag zijn, ê1dus Sj. v.do V., dat een theorie "de neerslag van een praktijkot is, het is
even r,Íaar, dat meer dan eens een bepaalde theorie de stoot geeft tot een
bepaal"de praktijk.
Dat zo willen we hier alvast opmerken een theorie of wel het denkende neer s l ag vande eenof anderepraktijk zou zijn isvolgens
ons een onnauwkeurige, in feite een onjuiste formulering, die het gevolg
is van een misvatting. Alvorens dat nader toe te lichten zullen r"rij ons
eerst bezighouden met de diverse argumenten die v.d" V. ter verduirtelijking van zijn bezwaren aanvcêrt,
Wie, zo betoogt vod. V., konstateert dat o'denken over niets geen denken is", zíet over het hoofd, dat heel de r+iskunde bestaat uit 'rvolstrekt
abstrakte beweringen, die voortkomen uit voorafgaande abstrakte beweringen
met aan het begin van de reeks een stelsel van even abstrakte bevreringen

5

zogenaamde axiomats.tt Hij voegt hieraan tce, dat sinds het ontstaan van
de door EucLides ontwikkelde meetkunde in de Griekse oudheid, de wiskunde
geheel los is komen te staan van enige praktijk.
Dit betoog houden wij voor totaal onjuist. De eerste wiskundigen r,raren mannen van de praktijk. Zowel de meeEkunde als de rekenkunde zíjn nauw
verbondeà met het dagelijks leven: meetkunde met boumrrerken, rekenkrrnde
met betalingen, Itliskundig redeneren kan niet gescheiden worden van andere
geestvermogens en wiskunde kan niet worden gescheiden van de rest van het
Leven. Integendeel: wiskunde is gegroeid uit de rest van tt leven en redenering is gegroeid uit ervaring. De meetkunde van Euclides is een vereenvoudiging, maaro.. o een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Die vereenvoudiging bestaat hieruit, dat onbelangrijke en vervolgens minder belangrijke details of bijzonderheden buiten beschouwing worden gelaten om tot

of

doortedringen. Datis abstraheren
het rdez enlijke
en abstraheren is met het denken onlosmakelijk verbonden, Denken zonder te
abstraheren bestaat evenmin als abstraheren zonder denken,
I^Iij hebben de indruk dat Sj. v.dn V. als hij het heeft over'rabstrakte berseringen" die term gebruikt in de zín van: beweringen die totaal geen
verband (meer) hebben rnet de werkelijkheid. Als 'roorbeeld noemt hij "gedachtenkonstrukties zoals d e driehoek, d e lijn, enzovoorts"'f l,Íaar
welk voorbeeld men ook zov noemen, het verband met de werkelijkheid is er
aLtijd en dat is er ook bij de voorbeelden die v.doV. geefË.
Zeker, zoiets als d e driehoek of d e boom bestaat al.leen in ons
hoofd. Daarbuiten gaat het altijd om een b e p a a 1 d e driehoek: een
met zijden van 3, 4 en 5 centimeter of zijden van een andere lengte, een
met rechte of een met schuine hoeken, tt Gaat daar ook om tn b e p a a 1
d e boom: een eik of een beuk, een berk of een denneboom, tlaar de driehoek in ons hoofd is er een die datgene heeft rrrat alle daarbuiten bestaande driehoeken met elkaar gemeen hebben, zoals d e boom datgene heeft wat
het w e z e n van alLe bij zondere bomen uitmaakt " De driehoek in ons
hoofd is, wat het b e g r i p driehoek wordt genoend" Maar een dergelijk
begrip wordt niet gevormd door van de werkelijkheid te abstraheren, doch
door te abstraheren van het b ij z o n d e t e .
Ziehier waarom wij het voor minder gewenst of minder juist houden om
het denken als t'de neerslag van een praktijlc" te definiëren. Een dergelijke definitie zegt weinig of niets omtrent het eigenlijke denkproces" I^lordt
een dergelijke definitie gehanteerd, dan lijkt het wel of het denken iets
p a s s i e f s zou zíjn: dewerkelijkheid slaat er inneer, zegt men. Er
wordt op deze manier niet duidelijk gemaakt dat tt denken een a k t i e
v e bezigheid is waarmee aan 6ën stuk door het algemene gescheiden wordË
van het bijzondere, De ongelukkig gekozen woorden r^raarnee Sj" v.d, V. in
zíjn dupliek onze opvatting heef t trac.hten h'eer te geven verdoezelen het
abstraheringsproces. Dat is volgens ons bepaald geen ongelukkig toeval.
Alle problemen van \'.doV. ontstaan hierdoor, menen wij, dat het abstraheringsproces voor hem het grote struikeLblok vormt.
Heel duidelijk blijkt dat uit zíjn opmerking, dat "anders dan wiskundig denken, maatschappelijk denken doorgaans diehter bij de praktijk staat
al is ook daarbij zeet ver afdrijven mogelijk.t' l.laarmee rile hier te doen
hebben is de wijd en zíjd verbreide dwaling, dat er bij heË maatschappelijk denken, dat wil zeggen bij het denken over de maaÈschappij, sprake
zou zijn van een a n d e r e manier van denken dan bij tt wiskundig den,ken, het denken over de dierenwereld, over natuurverschijnselen, enz. Of
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het denken, de theorie, zich nu bezig houdt met de r,riskunde of met de samenleving, er gebeurt daarbij nooit iets anders dan een abstraheren \,'an
het bijzondere om tot het algemene te geraken" Om die. reden onderscheiden
maatschappelijke wetrnatigheden zícln in niets van de r,retmaf-igtreden der natuurwetenschappen, Beide soorten van ruetmatigheden bestaan alleen maar in
ons hoofd, zíjn het resultaaE van het denkproces"
Iedere theorie onËrEihkelt op de hierboven beschreven wíjze algemene
inzichten uit een menigvuldigireid van bijzondere verschijnselen. Die algemene inzichten verschillen aI naar gelang er rekening is gehouden met neer
of meË minder bijzondere verschijnselen, In de natuurkunde bijvoorbeeld
zullen de algernene opvattingen, zaL derhalve de theorieo gewij zígd moeten
worden zodra nieur.ore verscirijnselen r.rorden onËdekË " De geschiedenis van de
naË,uurkunde laat zien, dat dit ook voortdurend is gebe.urd. Natrlurwetten
zijn geen onveranderlijke wetten, zoals r.rel eens geclacht ru'ordt , Ze rvorden
voorËdurend herzien wanneer een betere, dat vril zeggen een naurnrkeuriger,
kennis van de naËuur daartoe noopt. En dat, zeggen de naËuurkundigen zeLf,
is ieËs daË nimmer ophoudt. ïrr'etenschappelijk onderzoek, zo wordË van hun
kant verklaardm kan sleehËs leiden tot een eindeloos proces, rvaarbij de mate van r^raarheid \"an onze kennis voortdurend groter ryordt "
Irlat geldt voor de natuur\^Tetenschappen geldt in niet mindere mate voor
de wetenschap van de samenlevíng. Zomin als daar worden hier absolute of
eeuwige waarheclen ontdekt. En als bijvoorbeeld het inarxisme er aanspraak
op kan maken een r{etenschap van de maatschappelijke ontwikkeling te zíjn,
dan niet omdat het "ijzeren wettent' heeft opgesteld of eeuwige r,raarheden
heeft gevonden, maar juist omdat het de afschaffing van eeurvige waarheden
en de verwerping van ieder dogma verkondigt. Dat komt neer op een kritische instelling tegenover alle onderzoeksresultaËen, op een zich voortdurend rekenschap geven dat opvattingen gewij zígd behoren te worden zodra er
zích maatschappelijke verschijnselen voordoen die onbekend r^raren in cle
tijd dat die opvattingen ontstonden" I^le komen daarcp aanstonds terug naar
aanleiding van het citaat van Friedrich Engels dat Sj. v,d. tu'o, nietLegenstaancle zijn aversie tegen zulk een methode vaffrege het daaraan toegekende
gewicht, in de schaal geworpen heeft"
Volgens v.d.V. kan ook het maatschappelijk denken "zeet ver afdrijven
van de praktijkrt en t'geeft de godsdienst hier een goe.C voorbeeld van". l.Ie
nemen aane dat v,doV. met "afdrijven van de praktijktt bedoelt, dat er nauwelijks enig verband zichtbaar is tussen deze vorm van maatschappelijlc denken (de godsdienst) en de maatschappelijlce. werkelijkheid" ï^laarom hij dan
de godsdienst als een vcrÍn van maatschappelijk denken beschouvrt is ons volstrekt onduidelijk. ïÍij doen het ook, maar niet in de laatste plaats omdat
t^tij wél een direkt verband zien tussen iedere vorm van godsdienst en de
maatschappij waarin ruij leven,
Is aan v.d.V., zo vragen wee de direkte samenhang ontgaan Ëussen primitieve religies en de primitieve samenlevingsvormen van diverse natuurvolken? Heeft hij niet opgemerkt hoezeer van een zeker tijdsrip af het
katholicisme aansluit bij de hierarchische struktuur van de feodele maatschappij? Is hij er blind voor, dat de opkornst van het kapitalisme stimulerend heeft ger,lerlrt op de verbreiding van het protesËanËisme?
Ook tussen heË politieke denken en de praktijk
bedoeld is rsederom
de sociale realiteit
noemt hij de vèrbreiding van het bolsjewismg buire; iusland. Toen Lenin,
zegt hij, in lgOZ het theoretisch fundameni á""r.rrr, legde, sloot hij aan
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r+ij 't nabij de in die tijd in Rusland bestaande verhoudingen" f)aar zijn
tuurlijk volledig mee eens" Maar, zo vervolgt Sj " v"d" V., ttvele tienduizenden arbeiders wier levensomstandigheden totaal anders wárêÍr dan die i,relke destijds in Rusland heersten, werden niettemin tid van leninistische
partijen, zadal hun leninisËisch inzicht, hun len.inistische ruijze van poli.tiek denken, niet iraste bij de maatschappijverhouclingen lraarin zíi verkeerdentt. Tot op hedeny zo voegt hij hieraan toeo "laÈen velen zich leiden
door inziehten die ontwikkeld zíjn op de achterlijke Russische steppen varr
het begin van de 20ste ê€uw.rl
LIe zuLlen huiten beschouwing laten, rÍat

'oop de achterlijke Russische
steppen'o mogelijk de opvattingen van cle Narodniki zijn ontwikkeld, maar
zeer zeker niet die van de bolsjewiki. Afgezien claarvan is het niet moeilijk tegen de redenering van v.d.V. het nodige aan te voeren" In de eerste
plaaEs wijzen we erop, dat in die l.anden van T.Iest-Europa waar het moderne
kapitalisme behoorlijk ontwikkeld was, tt bolsjewisme in het algemeen nimmer enige betekenis of invloed heeft gekregen" Engeland, het oudste kapitalistische land ter wereld, heeft sËeeds de kleinste bolsjewistisehe parËij gehad. Eveneens uiËersr klein waren de bolsjewistische partijen in Nederland, Belgi?! en Scandinaviii. Dat de invloed van het bofdjer"isme groËer
r^ras in Frankrijk en ltaliË valt hieruit te verkl-aren, dat de kapicalistische ontwikkeling in die landen rninder ver r,Jas voortgeschreden,
Natuurlijk zLjn er uitzonderingen op de rege1. De belangrijkste daarvan is Duitsl-and, dat een modern-kapitalistische produktiewijze kende,
maar Tíaar de burgerlijke (politieke) revolutie zich eerst in l!)i8 voltrok,
met het gevolg dat daar in de -iaren '20 een vruchtbare voedingsbodem bestond voor radikaal-burgert ijke bewegingen van heË bolsjervistische Ëype,
vergelijkbaar met het jakobijnendom of heE blanquisme l). l.'Íen zou voorts
kunnen opmerken, dat direkt na de tweede rvereldoorlog de CPN in Flederland
tien procent van de bij verkiezingen uitgebrachte stemmen op zich verenigde. De desbetreffende kiezers lieten zich bepaald niet leiden door lenínistische inziehten, doch honoreerden eenvoudig de rol die. bolsjewiki na l94l
gespeeld hadden in het nationale verzeË"
Overigens lieËen de IíesÈeuropese arbeiders !'íaarop v,d,V" doelt, zích
evenmin leiden door leninistische beginselen of inzichten" Dat is tt tweede bezwaar tegen zíjn redenering en het is een nog veel groter bezwaar dan
het zojuist genoemde" De leninistische beginselen of inzichten kenden de
Westeuropese arbeiders nieË of nauwelijks, zomin als ze echt goed bekend
ï^raren aan hun intellektuele voormannen 2) . Ze schaarden zíeh achter de partijen die verbindingen met l'Íoskou onderhielden omdat de Russische revolutie van l9l7 hen met hoop en verwachting had vervrrLd.
Sj. v"do V" is het met ons eens, dat n i e t het denken, doch de
praktijk van de leninistische partijen en groepen de arbeidersstrijd bena-

I

) Het blanquisme genoemd naar de Franse revolutionair Auguste
Blanqui (1805 l88l) - is een stroming die ijverde voor een
diktatuur der revolutionaire avantgarde en die haar denkbeelden zochl te verwezenlijken via in het geheim samenzrrerende
genootschappen"

2) Dat het bolsjewisme als lheorie de voorwaarden en behoeften
van de Russische burgerlijtce omwenteling samenvatte is in
trrlest-Europa pas zeer geruime tijd na 19l7 duidelijk geworden"
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deelt" I'Íaar s ze zegt hij, die praktijk is "naurnr verweven met hun denhen en
wordt daar in hoge mate door gestuurd,ttHet heeft er de schijn van of v,d.
V. hier aan orlze redenering iets toevoegt" Immers e zijn beËoog komt erop
neern dat hij ons rrrat de praktijk van de genoemde partijen en groepen betref t gelijk geeft, doch tevens meent, dat r.rij iets over het hoofd zien.
Dit namelijk, dat niet slechts de praktijk het denken, maar omgekeerd ooli
het denken de prakrijk beínvloedt. ïn werkeLijkheid is hij het die een vlezenlijk deel van onze hele redenering over het hoofd zíet"
De negaËieve invLoed die alle zich als rvoorhoede? presenterende lieden op de strijd van de arbeiders uitoefenen zo hebben rvij duidelijk
trachten te maken 3) is een gevolg van hr:n bemoeí.enis als b u i t: e n
s t a ander s, welkedestrekkingheefteen zelfstandigoptredenvan
arbeiders van zttl zelfstandig karakter te beroven, Om het blote feit dat
dergelijke fvoorhoeden' de leiding pogen te krijgen gaat het daarbij, niet
om ideeËn. Naiuurlijk trouden arbeiders er bepaalde, vaak heel verschillende, ideeËn op rla. l,Íaar dergelijke, leni-nist,ischee sociaaldemokratisehe of
anarchistische ideeiin spelen bij hun optreden geen enkele ro1. Zíj treden
niet als le.ninisten, sociaaldekokraten of anarchi-sten, maar als a r b e id e r s op" Dat optreden als arbeiders wordt juist allerminst door rvat
voor soort opvatting ook gestur:rd" Natuurlijk hoef t v.d"V" het met deze
kijk op de werkelijkheid niet eens te zi.jn. l'{aar a1s hij daartegen bezr.raren aan wil tekenen, dan díent hij o"in toch wei duidelijk te maken r^raarom
en niet omtrent dit deel van onze uiteenzetting het stilzwijgen te bevraren,
ïrlaar v"d.Vo nader over het denken en handelen lcomt te spreken, doet
hij uitspraken die, naar het ons voorkomt, Iijnrecht met elkaar in strijd

zijn:

ttHet is zeker niet zo dat het mogelijk is het denken en handeLen uan de arbeidez.skLasse te stllTen. tl
ttHet is eehtev, u,áL mogeLijk het denken 'oan de ay,beidey,s en
hun doen een ríehting te geuen" "

Volgens v.d.V" bestaat er kennelijk een verschil tussen tsturenu en
rrichting
geven'. t^lij kunnen dat verschil met de beste wil van de rvereld
niet ontl^raren" I'lie iets of iemand stuurt, geeft iets of iemand een bepaalde ríchting. Sj. v.do V, zíet het arrders. Als hij het over tsturent heeft,
danheeft hij hettr:ennelijkover sturen z o nd e r richting te geven,
wat hij
zeer terecht zaL ieder opmerken 'ozeker niet voor mogelijk"
houdt. Als hij van'richting gevenr spreekt, clan bedoelr hij daarmee richtinggeven z onder
te
scuren
enhijgeeft zich daarbij
geen rekensch.p, dat wanneer men aan iets of iemand richting geeft, men
iets of iemand in een bepaaLde richting s t u u r t " Sjo vodo V. is hier
gestruikeld menen wij over een onnauwkeurige wijze van
formulererl.
Die onnauwkeurigheid staát niet op zíchzeLf. In de passages die op de
zojuist geciteerde woorden volgen kont men haar nog herhaaldelijk tegen.
ttMiljoênen arbeidersttu schrijf t v,dov., t'lieten zich
volpompen met antisemitisehe vooroordelen en r.randelden zingend de loopgraven in." Er van afgezien, dat de eerste wereldoorlog wéi. een loopgravenoorlog was, maar de
tweede niet, vinrlen wij het een onjuiste schildering van de werkelijkheid,
dat miljoenen arbeiders zich vol lieten pompen met anti-sernitisme.

3) Men zíe

DaaC en Gedaehte. van

april j.1., blz.

4.
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semitisme was in Duitsland (en niet te vergeten Oostenrijk) vooral iets
dat wijdverbreid was onder de middenstand die in de Joodse rniddenstand
een gevaarlijke konkurrent zag" En als v"d.V" het een interessante vraag
vindt waarom de arbeiders "kozen" voor de mogelijkheid "zich als een kudde
lemmingen de dood in te storten", dan wijzen wij hem erop dat er van een
k e u z e voor de dood natuurlijk geen sprake was en dat de vergelijking
met lermningen niet opgaat, aangezien deze dieren bepaald niet tengevol-ge
van een soort doodsdrift onder bijzondere omstandigheden in grote aantall en ornkonen ,
Onnauwkeur

ig
om niet te zeggen totaal verkeerd
Ís o.i. ook de
wijze \íaarop v.d"V" de "konklusie" van l4arxí maatschappij-analyse samenvatï,
Het is niet zó, dat de ontwikkeling van de kapitalistische samenleving er
volgens hem toe zov leiden dat de onderste klasse voor het eerst in de wereldgeschiedenis de maatschappelijke macht zaL overnemen. Het o v e t
n e m e n van de maatschappelijke macht dat wil zeggen het verschijnsel
dat deze vande ene klasse op de andere o ve r g a a t
heeft zichop
zsn minst al éênmaal eerder in de wereldgeschiedenis voorgedaan, narnelijÈ
toen de macht uit handen van de feodale adel overging in handen van de derde stand ofwel de hourgeoi.sie. Als de zegevíerende strijd van de arbei-

ders aan de heerschappij van de bourgeoisie een einde maakt, komt er in de
visie van Marx een einde aan de onderdrukk.ing van rle ene klasse door de andere.' HeË proletariaat wordt geen heersende klasse, maar iedere vorm van
klasseheerschappíj (en van macht; en van uitbuiting) verdwijnt.
Dat dit soeialisme, zoals v.d.V. betoogte een mogelijkheid is, die

siechts verwezenlijkt zaL worden lranneer de noodzaak zich daartoe aanrlienË,
onderschrijven we. ïnderdaad gaat het om socialisme of barbarij, l{aar over
de ro1 die het inzicht in dit verband lcan spelen, denken hrij anders Can
v d. V. en ook anders dan Friedrich Engels het in de .4 ntí-Díihring heef t geformuleerd. Uiteraard is wat men het twetenschappelijk socialiárnet pleàgu
Ëe noemen thet produkt van de strijd tussen twee historisch ontstane klassen: het proletariaat en de bourgeoisiet. Het kon pas ontstaan en vorm
krijgêtr, doordat die twee klassen er waren en de stiija tussen die twee
zich afspeelde voor de ogen van hen, die er door te abstraheren van a.lLe
ermee verbonden bijzondere verschijningsvormen het algemene wezen van
bloot legden en de onvermijdelijke ontwikkeling van duidelijk rnaakten"
Maar de t terugkoppelittgu waarover v"d.\.I" inderdaad in navoLging van Engels: spreekt past niet erg bij i:larxe analyse van de oorzaken van de proleËarische klassenstrijd, die niet uit opvattingen (inzicht) voortsprlir,
maar uit de positie van de arbeiders als verkopers van de arbeidskracht in
de kapitalistische maatsehappij .
Het is a1 tientallen jaren lang door tal van schrijvers benadrukt,
dat Engels bij z'n popularisatie van DÍarxr werk idealistiróh" en reformistische elementen heef t binnengesmokkeld, ï,,Iat,. de,kern van de zaak betref t
zijn wij het met die auteurs eens. ltaar tt kan natuurlijk niet worden verklaard uit een soort van tgeesteszwaktee bij Engels, r.,ré1 daarenËegen uit
het feit, dat nêar de door Marx van Hegel overgenomen opvatting iádereen
en dus ook Engels (en lÍarx zel'f) kind van zijn tijd is" In Bngeis laatste
levensjaren deden zíeln maatschappelijke verschijnselen voor (de opkornst
\tan de sociaaldemokratische partijen o.ao) die het niet verwonclerlijk maken, dat hij reformistische invloeden onderging.
Als er over tinzichtt wordt gesproken, dan wordt er bijna altijd kennis van de theorie of theoretische kennis mee bedoeld" Maar theorátische
o
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kennis is of mên rlat nu leuk vindt of niet niet iets dat de klasse als
zodanig zich eigen lcan maken en r.reL omdat nu eenmaal net precies de proleËarische levensomstandigheden dit in tt algerneen beletten. Gezien <Íe maatschappelijke werkelijkheid r.raarin arbeider:s t'erkeren, zal- Sj " v"d. V, ons
moeilijk van het tegendeel lcunnen over:Èuigen"
ï,tlat, de door hem uit de brochure llatev,i.e en i'IatertaLisme geciteerde
vroorden betref t, ze lrêrdên vele jaren geleden geschreven en alles trat r./e
sindsdien in de sanenleving heirben r.,'aargenomen, heeft ons tot de overtuiging gebracht, dat \^re destijds bepaerlC nog niei helemaal vrij ïtaren van
een restje aan idealisme. Natuurlijk is alle theorie, zoals rÍe hierboven
uiteengezet hebben, een abstraktie van he.t bijzondere en is het bijzondere
nooit iets anders dan de konkrete irerkelijkheid {';aarÍnee iedereen in de dagelijkse praktíjk van het levern heeft te maken. l{aar de dagelijkse strijd
van de arbeiders wordË niet door een theoretisch geschrift beïnvloed en <le
betekenis daarvan voor die strijd kan men p,erust vergeten, Zouden i're thans
een brochure als de genoemde opnieura uitgeven, <lan zouden rrrê dê ber'ruste
passage in het voorwoord niet opnieuw afcirukken en het geschrift op andere
wijze bij de Lezer introduceren. ï{aarmee natuurlijk niet gezegd wil zijn,
dat r,re de tekst van geen betekenis achten. l{aar de betekenis is er nieË
een, die van direkt belang is voor de dagelijkse strijd en zíJ kan <1.1t ook

niet zíjn,

Vanzelfsprekend is inzicht wel degelijk van betekenis voor de strijd'
niet inzicht in de vorm van theorie of theoretische kennis' maar
inzicht in eigen hanclelen. Dáárom draait heË in de diskussie Ëussen arbeisers, in hun gesprekken op het r.rerk of in het bedrijf " Sj. v"d. V. zaL
toch niet willen bernreren, dat in dergelijke (altijd prakrische) gesprekken
de inhoud van l,\ateyíe en l"llatez,iaLisme of van Daad en Ged.ae'hte aan de orde
lcomt of zou moeten komen? Dit wil niet zeggen dat wij de theorie naar 'gezellige zolderkamertjesr verwijzen of ons r,rerlc dat rvij uit sociale ber.rogenheid ondernemen gelijkstellen met het veruamelen van postzegels. I{et
betekent, dat T^'ij streven naar een realistische benadering van het door

maar dan

Sj. v.d, V. aangesneden

probleem.

A1le moeilijktreden die zich voor hern trij de behandeling daarvan voordoen spruiten naar onze overt,uiging hieruit voort, dat hem de samenhang
tussen theorie en praktijk, tussen het algemerre en het bijzonderee niet
helder voor ogen staat. Abstraheren is de voortrlurende praktijk van de
theorie. 0p diemanierwordt zíj, doordat ze tothet we z en 1 ij k e
doordringt, de theorie van de maatschappelijke werkelijkheid. En dat rvil
zeggen, clat z+j tot de theorie van cle ;rraktijk van maatschappelijke klassen wordt, klassen die zich nu eenmaal anders gedragen dan individuen,
c, B.
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DB LEZ-ERS

tijd gelffin hebben rse oíLze leuers reeds bericht, dat wij van ptran
zijn om in de tweede helft van septeaber een lezersbijeenkomst te houden.
0p die bij eenkoms't zouden we bijvoorbeeld <le inhoud van Dae,d en GedaeVtte
ter diskussie kunnen stellen, want het is voor ons lrel belangrijk te rrreten wat de lezerb daarvan vinden. Er hebben zich reeds enkele lezers aangemeldo maar met rrrat meer aanmeldingen zouden rue toch wel blij zijn" Daarom: l"aat cns weten deel te willen nemen aan die bijeenkomsL"
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In het februarinurnmer van Daad en Gedaehte hebben we de vraag gesteld of
er zich voor de hervormingspolitiek van Deng Xiaoping ook gevaren aandienden. IJij hebben vervolgens in het beryusue opstel die vraag in ontkennende
zin beantwoord. De hervormingen, die in de afgelopen tien jaar in de Chinese Volksrepubliek tot stand zijn gekomen t zo luidde ons sLandpunt, hou-'
den ruij voor veranderingen die niet kunnen rvorrlen teruggedraaid.
Sindsdien heeft men in de westerse kranten herhaaldelijk berichten
kunnen lezen over een in China aan de gang zijnde machtsstrijd, rraarvan de
uitkomst nog allerruinst zou vaststaan en die mogelijkerwijze zou kunnen
leiden toÈ een aanzienlijke verzr^rakking van Dengs positie, eventueel zelfs
tot een terugkeer Ëot een beleid in de geest van i'ïao ïse-toeng. Houden wij,
gegeven dat al1es, onze in februari verkondigde opvaËtingen nog steeds
voorjuist? Dat doen wij inderdaad.
Natuurlijk komt het niet bij ons op om het bestaan van de kennelijk
in China woedende machtsstrijd te ontkennen. I'traarop l'iij echter de aandacht
zouden willen vestigen is dit, dat het bij die strijd om niets anders dan
p o 1 i t i e k e geschillen blijkt te gaan, dat ruil zeggen om zaken die
de b ovenb ou!n vande samenlevingbetreffen, nieË de ekonomische
onderbouw, Niet alleen Denge maar ook die funktionarissen die sinds de recente jaarwisseling aan de top van de Chinese samenleving de plaats van
onÈslagen en in onmin geraakËe figuren hebben ingenom.en, hebben telkens en
telkens hreer verzekerd, dat er g'eên wijzigingen zullen worden gebracht in
het ekonomiseh program en het ekonomisch beleid.
In de loop van de jaren sedert het begin van de zogenaamde feulturele
revolutier en vooral daarna, hebben wij tt zaL onze lezers bekend zíjn
er telkens weer op gerdeze.n, dat in China de nieurure managersklasse, na de

leidersaanspraken van de partijbureaukratie te hebben teruggel^rezen, hoe
langer hoe steviger in het zadeL kwam. Op een gegeven moment meenden wij
te moeten vaststellen, dat de beslissende slag tussen beide maatschappelijke groepen al r^7as geLeverd en met een overwinning van de managers geêindigd. Al1e konflikten die vervolgens nog pla,ats vinden of plaats zullen
vinden c zo betoogden wij, kan men als eachterhoedegevechtent beschouwen"
Wij zien geen enkele reden of noodzaak om die mening te herzien. I'Jant konfliktenover dingendie depolitieke b ov e nb o uw vande samenleving betreffen kunnen inderdaad moeilijk anders <ian juist als achterhoedegevechten worden gekarakteriseerd. Die karakterisering zou bepaald niet
toepasselijk zijn indien er gestreden ï,'rerd om de koers van het ekonornisch
beleid. Tot dusver is er echter niers dat daarop rvijst en dat betekent,
dat de ekonornische onderbouw van de Chinese samenleving aan geen aanval-

len bloot staat.

De konklusie kan geen andere zíjn, dan dat het achterhoedegevecht
veel en veel langer duurt dan het zich even liet aanzien" Voorziehtigheidshalve voegen we hier aan toe, dat het best zelfs nog geruime Ëijd
kan voortduren. Veranderingen in de maatschappelijke bovenbourí voltrekken
zich nu èenmaal overal- en níet alleen in China - veel langzamer dan veranderingen in de ekonomische onderbouw. Bepaalde verschijnselen in de
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Chinese samenleving maakten, daË men geneigd r4ras dat gemaksh aL'te naar
even te ver5jeËen, Het feit echter veranderd roeinig aan het r,dezen van de
Chinese ontwikkeling.
In oktober a.sI komt het dertiende Chinese partijkongres bijeen" De
verwachting is, dat daer de huidige machtsstrijd zaL worden besleeht" Of
dat inderdaad zo is rnoet worden af gewaeht " Inclien echter a,ldaar het ekonomische beleid niet zaL worden aangetast, kunnen êr hoofden rollen, kan
zelfs de positoe van Deng worderr ondermijnctro Faar blijfr. de aan de garrg
zijnde hervorming onaangetast. T.Iani waË men vooral niet Cient te \tergeten:
het is niet de hervormingspolitiek varr Deng, maar die van China en als
Deng van het toneel rrerdwijnt hetzij doorclat hij ten- val uordt gebracht,
hetzij doordat hij sterft dan blijft voor China de gebiedencie noodzaak
van die hervoriringen onverminderd voortbestaan.
=============
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ïn NRC/HandeLsbLad van 2 juni j.1. heeft een van de radakteuren van deze
krant erop gewezen, dat er tegenwoordig bij de vakbeweging niets van enige
vorm van strijd valt ïrraar te nenen. Niet meer , zegt hij . VroeÊer uzeLf s nog
maar kort gel.eden, was dat anders, nneent hij " Toen Liep t zo zegt hij , <ie
toenmalige voorzitter van de FNV, ï,iim Kok, op heË Haagse lÍalieveld met een
de tekst ttfk pík het
ter i4rootte van een verkeersbord en met daaropede
klad in de berqeniett'. Volgens de journalist in kwestie is sindsdien
buËton

ging

gekoment .
We zouden deze krantenman

wi.llen vragen of hij nu werkelijk in ernst
dat tt lopen met een butlon met de zojuist geciteerde r,roorvan s t r ij d is" Onze opvatting luidt, dat zoiets een
surrogaat voor de strijd vormt, iets dat ervoor in de plaats wordt g,ezet,
iets dat de indruk van enige aktiviteit moet wekkeno iets r,rat in feite niepijn doet en derhalve dan ook
mand geen ondernemer en geen politikus
totaal niets voorstelt"
l,Íaar is heË voorbeeld in het libe::ale dagblad weLlicht verkeerd gekozen? Had de sctrrijver van het stukje verder in het verleden moeten teruggaan en net andere voorbeeiden komen aandragen? Dat hangt er van af vrat
hij betogen wilde, De strekking van zLjn artikel- r{as, dat er thans een erg
nau\,,re sameili7erk.ing te konstateren valt tussen de top van de vakbewegirrg en
de top van het bedrij f sLeven. i'Iaar een dergelijke samemterking heef t er in
wezen altijd bestaan. De vakbeweging heeft altijC de arbeiclers in het gareel Ërachten te houden en zelfstandig optreden van hun kant trachten te
voorkomen, ïn zovette heeft zLj altijd in t t belang van de ondernemers gefungeerd" Strijd heeft de vakbeweging slechts gevoerd tegen Ce resten van
een samenleving, die zich nog nieË of nog nieË geheel bij de kapitalistische produktiewijze had aangepast. l.Íaar die strijd ligt heel ver achter
ons. Hij is bepaald niet iets uit het recente verleden, zoals de redakteur
in kwestie schijnt te geloveno______
van mening is,
den, een vorm
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Op troensdag 27 mei j . L . wi j dde ItIRC/HandeLsbLed verscheidene pagina' s aan
het feit, dat tt dezer dagen precies veertig jaar geleden $ras, <lat de Amerikaanse minister van buiteniandse zaken George i.tarshall te lcennen gaf ,
dat de Verenigde Staten bereicl 'r/Íaren het als gevolg van de" truee<le wereldoorlog totaal verarmde Europa op grote schaal financiiile hulp te verlenen,
i,íet die hulp, bekend geworden als de llarshall-hulp of het líarshall-plan,
\,/aren in de daaropvolgende jaren Ereer dan l0 miljard dollar gemoeid, r^raarvan alleen Nederland er 968 miljoen ontving" Het geld werd deels geleendo
maar ten dele ook geschonken en het vormde de basis vac de ekonomische
wederopbouw van ons rverelddeel. Van de kapitalistische we<ieropbouw, roel te

verstaan.

['lie ooit gedacht of geloofd mocht hebben, daË de Amerikanen uit een
soort van solidariteit neÈ l{esË-Europa of uit humanitaire overwegingen destijds diep in de beurs hebben getast, r^'ij in ieder geval niet. ïdij hebben
nooit een andere opvatting gehuldigd dan deze, dat kapitaliscen (en nanens
hen kapitalistische regeringen) slechts dan een visje uiÈgooien inCien zíj
dat gewenst of noodzakel i j k achten om een kabel j aur"' te vangen " De Verenigde Staten, zo hebben wij altijd beweerd, hebben alleen maar míljarden in
Europa gepompt, omdat zíj het niet zonder een welvarend, dat wil zeggen
koopkrachtig Buropa konden ste1len, omrlat zíJ nu eenmaal hun produlcten
moest,en kunnen afzetten op de Europese rnarkt
Met die opvatting hebben wij uiteraard jarenlang alle sprookjevertellers en beroepsleugenaars Ëegen de haren in gestreken. FIet aardige is our
dat de auteurs van de aan de l.{arsha11-hulp gewijde artikelen in genoemd

dagblad ons volkomen in het gelijk ste1len.
ttDe Amerikaanse ruimhartigheidtt,
zo heet het daar, ttrrras bepaald niet
van filantropische aard" Amerika had een koopkrachtig afzetgebied nodig.
En nog belangrijker wasr dat het moest worden voorkornen, dat Europa een
voedingsbodem werd voor het kommunisme. tt
Wat van deze tr^/ee dingen het belangrijkste was valt ons inziens moeilijk uit te maken" ïn ieder geval lijkt het ons zot clat men niet uit liefde voor Europa dit werelddeel van het kommunisme wilde vrijr^/aren, doch uitsluitend uit Amerikaans eigenbelang. l{et een Europa waar een privaat-kapiralistische produktiewijze zou heersen, zou beter en gemakkelijker r"ràoruil tot stand kunnen komen. Hoe dit ook zíjz aan de door de krant in kwestie naar voren gebrachte zienswijze hebben wij weinig Ëoe te voegen, Destijds vernam men uic de pers heel andere gelrriden" Thans kan men blijkbaar
niet langer om de werkelijkheid heen"

Ot!Í

I^IELKB

BEI^IEGING

GAAT

HET

EIGENLIJK?

Bfijkens beriehten in de pers hebben einde mei diverse aktiegroepen in Arnsterdam een rwerkkongres t gehouden, rnraarin zíJ zich bezig hi"là*n *"t de
vraag hoe tlinkse nredia en organisaties moeten omgaan met á" tcenemende po-

t4

gingen tot onderdrukking van de linkse beweging en haar orga.nen*. Dat ruij
leven in een maatschappij waarin diverse v'Jrmen van onderdrukking zich hoe
langer hoe duidelijker en hoe langer hoe krachtiger manifesteren valt naar
onze rnening niet te bewtisfen. De voorbeelden liggen voor het opscheppen.
l'{aar van wellce beweging spraken zíj eigenlijk die daar in de hoofdstad in
een tent op het terrein van het voormalige I{ilhelmina Gasthuis bijeengelcomen waren? In geen geval, dat werd ons uit de verslagen vrel duidel-i.jk,
over de beweging van de arbeiders en zeLfs n;rur^relijks over de zogenaarnde
arbeidersbewegittg "
In de werkkrant van

het lcongres kon rnen onder andere l-ezen:
'I'{omenteaL is er gee?'. sprake Dan een beuegíng, maer uan eert
seene met uev'schiLlende gï,oepen díe eerde,n dooy, een Lifestgle
dan door een ge?"anenLijk doel en str.etegie bt jeen uot,den aehou-

den. tl

Dat zíjr. natuurlijk wat zonderl"inge woorden gevloeid uit de pen van
kongresgangers die over de onderdrukking van de tlinkse beweging' diskussiêren. A1s er mornenteel geen tlrewegingt is, hoe kan d.ie dan onderdruk.t
worden? I'Iaar dat is hín probleem en niet het onze. l.laar het ons om te doen
is, dat is erop te wij zett, dat alleen aL een opsouuning van de aan cle orcle
gestelde themaís volstrekt dui<lelijk maakt wat voor vlees rnen hier in de
kuip had" Die themats \,rarene tpolitieke advokatrrur en haar klantenr, tsmeris en inlichtingendienstenr r tberueging en repressiedenkent r tverhouding
eigen media en beroregingt. Laaf de lezer ons niet vragen wat of hier alLemaaL rnee bedoeld wordt. We wiLlen alleen maar konstaÈeren daË geen van deze onderwerpen ook maar iets te maken heeft met de dagelijkse strijd van
de arbeidende klasse, alles daarentegen met de praktijk van idealistische
groepen of individuen, die varurege die prakti. j k of varurrege de door hen gehuldigde ideologie in konfl-ikt komen met politie en justitie" ïn dit verband is het typerend en veelzeggend, dat <le tijdens de beraadslagíngen genoemde voorbeelden van onderdrukking nimmer betrekkíng hadclen op de onderdrukking van stakersr postende arbeiders of bedrijfsbezetters, lliet tL optreden van de ME tijdens rle Rotterdamse havenstakingen vrerd bijvoorbeeld
genoemd, noch dergelijk optreden bij de ontruiming van fabrieken of de vonnissen van rechters tegen stakende vrachtwagenchauffeurs of PTT-personeel,
Over de ronderdrukking van links lïederl,andt ging het op dil kongres.
We houden dat voor een juiste aanduiding. l4aar tlinkst Nederiand en cle uit
noodzaak voor haar materiËle belangen strijdende arbeidersklasse zijn dcor
een brede klocf van elkaar gescheiden" Dat r,risËen we" Iïet bedoelde kongres
heeft het andermaal bevestigd.

