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in Isjeohoslowa§e:

GIFJI and.ere red.en dan een uiterst oppenrlakkige is er om d.e jong-

ste geber:rtenlssen in Tsjechoslowa§e te vergelijke met r^rat ex gebeurde in Hongar$e in 1956 of in Oost-Dritsland. d.ri.e jaar d.ó6rnoor. Vanzelfsprekend. heeft het

pers - varr ttrechtstt tot tt]lnkstt a.an d.ergelijke analogieën niet ontbroken.
Waartoe zti ons bijzond.er geschlkt lijken is niet een verheld.ering, d.och, verre
daa:rran, jrrist een bijzond.er stevige afgrend.eling van ied.ere wegr d.ie mogelijk zou
Icr:nnen voeren na,aÍ een d.ieper inzieht.
Wi.e er behoefte aarr heeft dit Russische
staaltje vÉur bn te maehtspolitiek en öiepe minachting voor d.e souvereiniteit van
and.ere land.en met iets te vergelijken, d.ie richte d.e ogen naar Washington en d.enke aan wat er geschied. is in Guatemala, aan de Anerikaanse i::vasie op Cuba 1) en
aan het optred.en d.er Verenigd.e Staten tegen Santa Domingo. Niet het d.rama van
Hongarije heeft een heropvoening beleefd. aan d.e oevers van d.e Moldau, maar d.e zog,.
bartanenoorlog, ook aI zijn er d.an uiteraard eno:rne verschillen in d.e d.etaj-Is.
Misschien kan men wéI en d.at is naa^r nog blijken zal. geenszins in strijd.
met het bovenstaand.e - Alexander Drbcek vergelijken met Imre Nary.En d.at niet zozeer omd.at het er een ogenblik op geleken heeft alsof d.e eerstgenoemd.e het lot
van d.e ander zou moeten cLelen, d.an weI om I t feit, d.at beid.en na een ''nr[jwe] eend.ere ontwikkeling op een belangrijk kr-tstorisch moment hetzelfd,e vertegenwoordigd.en. Dubcek is, wat Nagr w6s, een i.n Moskou geschoold. bolsjewiek. De een én d.e
and-er, zowel de Tsjeeh a1s d.e Hongaar - getuige diens politiektttestamentrt 2)
werd.en op een gegeven tijd.stip d.e politieke repïesentanten van wat men in navo]ging van Milovan Djilas |td.e nieuwe klassett pleegt te noemen. Zii werd.en het echter ond.er totaal verschillend.e omstand.ighed.en. Jui-st d.ie omstand.ighed.en mogen bij
een beoord.eLing van het Russische optred.en tegen Praag geen ogenblik tult het oog
word.en verloren, omd.at men and.ers op hopeloze wijze d.e koers }§^rijt raakt. Waarom

in

d.e

bijvoorbeeld. hebben d.e Chinezen van Mao, èie zelf zwa.aÍ boter op hun hoofd. hebben
vanwege hr:n optred.en in Tibet, d.e Russische aryessie tegen Praa,g in d.e allerscherpste bewoord.ingen afgeker-rrd., maa,r hebben zti d.estijd.s hr:n goedkeuring gehecht
aan d.e Russische inval in Hongarije? Het an.twoord. op d.ie vraag lcan men niet vind.en d.oor d.e dingen over één kam te scheren, noch d.oor d.e ove::ure1d.ig:tng van Tsjechoslowa§e te trverkfa,rentt uit een zogenaand.e ftherleving van het Stalinismert. De
laatste oplossing tooh zou het volkomen onverklaarbaar maken, d.at d.e scherpste
kritiek op Moskou afkomstig is van hen, d.ie er zich op beroemen d.e trouwste vo1gelingen vatrr Sta1in te zqn.
De omstand.j-ghed.en, d.estijd.s in Hongarije, tlrans in Tsjechoslowakije, verschil-
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len uitemate van elkaar in tweeërlei opzicht.

' In 1956 was in Rusland. d.e machtsstrijd. tussen d.e rrnieuwe klasse" en d.e partij
'roud.e stijlr', d.at wil zeggen d.e partij naar Stalinistisch mod.ef r nog niet voIled.ig
in t t voord.eel val: d.e 'rnieuwe kl-assert beslist. Beide, oud.e partij en nieuwe klass€r hield.en elkaar in evenwicht, een wankel evenw'ieht, d.at nu eens in het voord.ee1 van d-eze, d.an weer in het voord.eel van gene werd. verschoven. In Hongarije
maakte d.e nieuwe klasse aanstalten tot rn soortgelijke machtsstrijd.. 0p het moment
echter, d.at d.ie i-n aIle hevigheid. ontbrand.d.e geraakte het land. plotseling in een

stroomversnelling. Tegelijk met d.e nieuwe klasse verschenen van achter de eoulissen d.e arbeid.ers op het historische toneel , hetgeen in 0o st-Duitsland. geschÍed
was alvorens zich d-aar d.e nieuwe kl-asse roerd-e. In Boed.apest en Maryarovar, in
Szolnok en Pécs, in Sopron en Dunapentele was eensklaps niet d.e vraag; oud.e païtij of nieuwe klasse? aan d.e ord.e, d.och d.e rad.envo:ming en d.e arbeid-ersmaoht. Met
d.e ni-euwe klasse in Hongarije, d-.w.z. met Nary c. so; wàs d.e nieuwe klasse in Rusland.l d..wo z. Miko jan c. s. , eventueel- wel bereid. tot een compromis. De proletarische revolutie i-n Hongarije echter boezemd.e zowel Stalinisten gelijk Mol-otof al-s
d.e nieuwe klasse d-ezel-fd.e d.iepe afschuw in. Die afschuw heeft er ongetwijfeld. toe
bijgedargen, d.at d.e stal-inistisehe partij nog weer eens d.e kans kreeg het machtsevenwieht te haren gr:nste te verschuiven. Mikojan sloot i-n Boed.apest een akkoord.
met Nag6; toen hÍj in Moskou uit het vliegtuig steeg moest hij constateren, d.at d.e
sitr-ratie ald.aa.r verand.erd. was" Wat de wereld. venrolgens aanschouwd-e ïras3 het
neerslaan van een arbeid.ersopstand. d.oor d.e Russische tanks, zoals d.e Russische
tanks d.rie Jaav eerd-er d-e proletarj-sche opstand. in Oostduitsland ged-empt had.d.en.
In 1968 in Tsjechoslowakije is d.e sitr-ratie totaal anders.In d-it land. behaald.e nrim acht maand-en voor d.e fatale 21e augustus d.e nieuwe klasse d.e zegepraal,
d.ie d.e nieuwe klasse in Hongarije ni-et kon grijpen, omd.at ztl op weg daarheen d.oor
d.e arbeid-erskl-asse werd- ingehaald.. ïn Tsjechosl-owakije is er geen moment sprake
van arbeid-ersstrijd. geweest, geen sprake van rad.envo::ningr g:een sprake van een
proletarische machtl d.ie d.e macht van Dubcek en Czernj-k ove:rrl-eugeld.e zoals in
Hongarije d.e macht varr d.e regering Nary werd. ove:srleugeld. d.oor d.ie van d-e CentraIe Arbeid-ersraad.. Tegelijkertijd is in 1968 ook in Rusland. d-e situatie totaaL and.ers d.ari twaalf jaar tevoren. De macht van d.e nieuwe kl-asse is eï d.efinitief gevestigd en word.t niet meer bed.reigd. ook al- ztgt er d.an binnen d,ie nieuwe heersend,e kLasse zoaLs biruren elke heersend.e klasse in ied.er kapitalistisch land. wel
verschiLlend.e stromingen.Bresnev en Kosigrn (t lj vooral) zijn van hetzelfd.e sociale milieu als Czernik en Alexand.er Dubeek; een overeenkomsti-ge ve::r^lantschap bestaat er tussen d.e Russische econoom Libe:mian en d.e Is j echische professor Ota

sik.

In 1956 slaat het staatskapitalistische Rusland. d-e Hongaarse arbeid ersrevolutie neer. Geen wond.er dat Mao Tse-toeng en Palmiro Togliatti, d.e Franse bolsjewiek Wald.eck-Rochet, de Oost-Duitse d.ictator Wal-ter Ul-bricht en Paul d.e Groot in
Amsterd.am d.at in koor goed.ker-rren. Zij allen zijn vertegenwoord-i-gers va,n ' t staatskapitalisme en ztS zi-ea van hrm standprmt terecht in d.e proletarische revolutie het grootst denlcbare gevaar.
In 1968 is eï geen proletarische opstand. ,géén arbeid.ersrevolutie, d-ie neeïgeslagen vrord.t. Er is
aan d-e and.ere kant
evenmin sprake van een herleving
van het Stalinisme. 0p d.e 21e augustus heeft d-e Russische nieuwe klasse haar d.ivi-sies laten opmkken tegen een dnd.ere nieuwe klasse.
Moet d.ie gebeurtenis verklaard. word.en uit een Russische vïees voor d.e in
Tsjechoslowaki je op gang gekomen r'l-iberalisatier'? Naar oraze menÍng niet, Het j-s
waaï d.at wat men d.e frliberalisatierr noemt onvezmijd.elijk begeleid.ingsverschijnsel
van d-e machtsverovering d.oor d.e nieuwe heersend-e kl-asse, omd.at het haar juist te
doen is, een eind-e te maken aaï1 d-e lcrellend-e greep varr d.e partij oud-e stijl op d.o
economie in fsjechoslowakije met zevennrijlsla.atzen veeL vercler is voortgesohred.en d.arr in Rusland. zelf " Tsjechoslowakije was ond.er Dubcek aI aangekomen op een
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puntrd.at Rusland. nog bereikeà iiioeiti rraafheèn d.e l(osygÉ.ns ën d.e Libe:mans:',oël ond.emeg zijn, tenriil Ota Sik en d,e zijnen er a} waren. 0p z{c}rze)f echter:-s ei in
d.ie ttllberalisatieft, d.ie zic}r in RuslancL zel.f ó6k voltrekt, maar in veel langzamer tempo, niets wat een bedreig'ing vormt voor tt staatskapitalistisch systeem.
Nj-ets is mind.er waar da,n dat Tsjechoslowa§e op weg zou zijn geweest naar een dnd.ere ma,atschappel{jke ord.e gelijk tLestijd.s Hongarije - waard.oor d.e bolsjewistische
rrythe d.at staatskapitalisme zoiets als soclalisme zou ztjn, in gevaar zou word.en
gebracht. !íat de Russen vreesden in Tsjechoslowa§je, d.at was geenszins eenttvrfiheid.'f , d.ie de grenzen van de staatskapitalistische onvrijheid. niet d.oorbrak, d.och
dat was d.e economische nacht van d.e nieuwe klasse in dat land. en de qmptomen,
dat die economische macht gebrrrkkt zou worden om tn eind.e te maken aan d.e economj.sche afhankelljkheid. van Rusland..
AlIe }and.en, d.ie sed.ert het eind.e van d.e tweed.e wereld.oorlog bÍnnen d.e Russische invloed,ssfeer liggen zijn sind.sd.ien d.oor Rusland. belrand.eld. als een soort
varr koloniën. De arbeid.ers in d.ie Landen hebben sed.ert 1945 (of sed.ert 1948 in
het geval van Tsjechoslowakije) blootgestaan aan een dubbele uitbuiting: d.ie van
d.e kant van het nationale staatskapitalisme plus d.ie van d.e kant van het Russische ( staatskapitalistische ) imperialisme .
Overal waa,r in d.ie Russische satelIj-etland.en itnieuwe kLassentr i-n opnars zljn wi-]Ien d.eze d.e uitblriting van het eigen proletariaat natuurl-ijk hand.haven, maa,r zrj w1Ilen zich aan d.e uitph:nd.ering
d.oor Rusland. ontworstelen. Noch bij Nary d.estijds, noch bU Dubcek of Ota Sik heeft
men ook maar één ged.achte aangetroffen, d.ie ging in d.e richting varrs al]e macht
aarr d.e arbeid.ersrad.en. Maar zíi d.achten wel zeker althans Dubcek en Sik - aEus
een versterking van d.e eigen mr:nteenheid. en daard.oor mogelijkheid. van hand.e] met
het westen, vatrr een produc'tie voor d.e wereld:narkt.
Rusland. heeft t zo zien wij het, als roofstaat in Tsjechoslor,rakije ingegrepen
om zic}: elÍvan te verzekeren, d.at het d.aar ook in d.e toekomst zou kunnen blijven
roven. Het zijn de eeonomische relatj-es tussen beide land.en en d.an meer speciaal
d.e economische relaties van een zéér bijzond.er soort, zoals wijlen d.e Zuid.-Anerikaartse guerillastrijd.er Che Guevara ze a] eens aan de kaak gesteld. heeft 1), die
d.e sleutel volÍnen tot hetgeen er j-s geschied..
ïn het met d.e bajonet op de Tsjechische keel tot stand. gekomen comrn:niqué
van MoskourwaaJsran d.e complete tekst voor ons ligt, bespeurt men d.aa:rran weinig.
Het is een nietszeggend.e, enkeL uit holl-e woorden bestaand.e, verklaring. Er ook
d.e red.evoeringen, waannee zowel- partijsecretaris Dubcek als presid.ent Svobod.a d.e
irr lvloskou gevoerd.e besprekingen hebben toegelicht be'ratten al-Ieen maar wóórd.en
zond.er werkelijke inhoud.. Wej-nig beter is het gesteld. met d.e comnuniquéts, d.ie
zijn uitgpgeven na d.e besprekingen in Cierna en in Bratislava. Maar een groot artikel, d.at in de Russische rrPravd.arr verscheen op d.ezel-fd.e dag, d.at d.e legers vart
Rus1and. en van een aantal and.ere staatskapitalistische landen Tsjechoslowakije
ove:rrie1en, bevat duid.el{jke aanwijzingen.
In d.it artike], waarva,n een zeey uitvoerig uittreksel gepubliceerd. werd. in
het infomatie-bulletin van d.e Russisehe a^mbassad.e in Ned.erland. (t=. 35 van 29
augustus 19,6e) houd.t men z:"ck. ond.er and.ere bezig met d.e kritÍekrd.ie van Tsjechoslowaakse zijd.e op d.e Russisch-Tsjechische hand.elsrelaties is ultgeoefend.. Van d.e
kant d.er Tsjechen was beweerd., d.at d.e economische band.en tussen beid.e land.en
onvoord.elig en hind.erlijk voor Tsjechoslowakije waren en d.at zlj een befemmering
vo::md.en voor een hogere welvaart. Yan Tsjechische zijd.e was 6ók beweerd., d.at d.e
hand.el tussen Tsjechoslowakije en d.e USSR d.e Russen voord.elen opleverd.e, d.e Tsjechen d.aarentegen nad.elen. De fe1heid., waaflnee in het rtPravd.art-artikel d.it soort
beschuld.igingen van d.e hand- get{ezen word.t veruaad.t onbed.oeld. hoezeer d.e Tsjechen
daa:mee een voor d.e Russen bijzond.er teer en bljzond.er gewichtig pr:nt hebben aangeraakt.
In zijn haast d.e stellig gerechtvaarctigd.e - Tsjechische venrijten voor het
Russische en international-e publiek a1s rrvalse aantijg:ingenfr te ontmaskeren; v€r-
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d.e

Russische

Cierm.a en

artikelschrijver helemaal, dat in

Sratisfava gepubliceerde

bepa"alde passages vaJl' d.e na
d.ocumenten de ongunstige ontwikkeljng vart' ale

Tsjechische econonie d.ood.geÍroon a1s feit geaccepteerd wordt. In zijn ijver on d.e
Russische plund ering der Tsjecllische volkshuishouàing vóór te stellen als 'rwed.erziid.se hulprr, speelt hij het klaar on van een snelLe onfi,Íiklíeling aler fsjechische
èconomie te spreken, ofschoon ook in Cie::na en Sratislava d.e sonbere perspectieven d.er Tsjechische econoDie aloor nienaJld. zijn bet{ist. Eet feit, al,at hier ale
lÍe.arheid. sne1, zo niet net ale mantel cler liefd.e dan toch Eet de Russische soldatennantel moest worclen bedekt, spreekt naax onze overtuiging boekd.elen.
Eet is interessant u:it het bevuBte artikel in d.e "kavtlart ook nog erÈele
verdere passages te citeren. I'In het rnid.delpunt", zo Ieèst nen <laar,
het niddelpunt van d.e discussie over de econoroische hezvo:ming in
'rin
rrT sjechoslowalrije steld.e uen enerzijds tn ongegrond.e kritiek op d.e geherrle voorafgaancle ontwikkeling van d.e socialistische economie, aÍrderrrzijd.s kwa,nen er voorstellen tot vervanging van d.e planbeginselen d.oor
trnarktverhoudi-ng€n, èoor spontane verhoud.ingen met een uitgebreid wertrkingsveld voor het particuliere kapitaal.... De econoeische discussie
rri-n T s j echoslorrakije wèrd door revisionistische en contra-revolutionairrre elementen benut net het kennelijk d.oel de econoaie van het land op
rrtle kapitalistische ueg te d.oen ter:ugkeren.rl
Na.ar onze mening is het een onwaanheid en d.aarenboven ook onzin om te beweren, dat wie d.an ook tle Tsjechische economie op d.e kapitalistische weg zou hebben willen d.oen t e rugk e x e n. Dat word.t bevestigd d.oor d.e nadrukkelijke
verklaring, die d.ertien vooraanstaand.e Tsjechische economen op maandag 16 septemben in rt partijblad 'rRudé Prevo[ hebben gepubliceerd.. Doch het is niet deze verklaring waarop wij onze mening baseren, doch het onloochenba,re feit, d.at d.e nog
steeds op de loonaxbeid.
berustend.e Tsjeclr:ische econonie t'ate kapita-

Iistische

Ïregrr nj-Dmer heeít verlaten.
Voor zover echter de Tsjechische economen bed.oelen, dat er vóór en nd hun
economische hervomingen clezelfd.e economi,sche structuur bestaat, hebben zij volkonen ggliiE.
De Russen weten d.et hééI goed., In hrur eigen Lanè hebben zij in de persoon
var] pr4of. L, iberrnan een economische hervomerrh'iens d enkbeeld.en aan die der Tsjecl:-ische economen zéér nauw vervrant zijn. Toerr Westerse coDmentatoren otrmerkten,
dat uat hij vóóxstond zo ongeveèr op een rrherstel van het kapital"isnert neerlsrra.ur,
hebben de Russen dat zéér verontwaardlgÈ varr d.e h.and gewezen. Natuurlijk ge1d.t
hier voor L ibe]nsr wat wij zopas vaJ] d.e Tsjeohische economie verkLaarden.Zijn econonisch streven kan niet a1s een hexstel va^n het kapitali,sme lrord.en aangetrerkt,
omd.at het kapitalisme (in zi5n staatskapitalistische vo]m) aI sind.s jaar en dag,
a1 sind.e d.e oktoberrevolutÍe om precies te zijn, in Rusland bestaat. Maar d6ór
gaat het hier nu niet om. 1^raarom het óns hier te doeyt is, tlat is er d.e aanalacht
op te vestigenrd.at verand.eringen van soortgelijk tfpe i:, Rusland rtin overeenstetrmfuIg Eet het socialisme[ worden genoend, Ín Esj echoslowakije een I'terugtocht ne^ar
het kapitalisner' .
I{et opzette}ijk neten met twee maten, waaraen d.e Russen zi-ch ten aanzÍen van
Ts j echo slor,raki j e - in het belerrg van hun voord.elige ha.nd.el (tees: plunderi-rrg) hebben schuldig gemaakt rheeft in d.e alLer.jongste geschÍedenis een opvallencl duidelijke paraI1e1. Toen Jacob Arbenz aIs presid.ent van Guatemala in 1954 een prograrma véu'r. economische hervomingen irild.e doorvoeren, d.at notabene door de
@nigd.e Naties voor zijn 1and. was opgesteLd., toen hebben d.e Verenigd e S taten dat
prograrn voor rrconctrruIistischtr u-itgekreten om zo ale Lrereld.opfurie tegen Arbenz en
tegen Guatenala te mobiLi-seren. Waarom? 0rad.at de agrarische hervoming een dod.erijke bettreiging vormtie voor d.e bananenplantages bezittend.e united. Fru-it conlpaÍIy
d.ie gaa:rre d.e Guatenaalse eeonoEie ten profijte van haar aanöeelhoud.ers wilcle blii-
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ven nrïneren. En tegen het zogenaamd.e rrcommunistischetr gevaar in Guatemala hebben toen d.e Verenigd.e Staten het kleine bur.rland. Hondrrras en een aantal reactionaire vrijschaar-aa.rrvoerd.ers weten te mobÍIiseren. Ind.len d.e Verenlgd.e Staten
clestijd.s zelf ook nog militair in d.e terecht als trd.e bananenoorlogrt bekend. staande gebeurtenissen had.d-en ingegreperr zou d.e historische paralle} compleet zfin.
De Russisehe ingreep in Tsjechoslowakije, met aL d.e begeleid.ingsverschijnse1en, met Tsjechoslowakijes grootste concurrent Oost-Duitsland. in d.e ro] van Hond.uras, is een soort Itheropvoeringil van d.e bananenoorlog, in een and.er d.ecor en
met 6nd.ere reg'isseurs, maar met d.ezelfd.e schaa,mteloosheid.. Hij bevestigt het eens
d.oor d.e oud.e Hegel gesproken woord.rd.at d.e geschied.enis zich steed.s herhaalt, met
d.e toevoeging d.an, d-at d.it steed.s in een and.ere vorm geschi.ed.t. En d.e duidelijke
para}lel waarop wij hier de aand.acht vestigen verklaart 66k d.e tite] va^n d.eze beschouwi-ng.

wij gelezen, dat het Russische optred.en tegen Tsjechoslowak[je
betekend.e v€u3. tn tijdperk, dat begon op het moment, fut op d.e Je novembev 1917 d.e }<anonnen v€Ln de kmiser rrau.rorart tegen het Winterpaleis in Petersburg d.ond.erd.en. Dat is een zienswiizet d.ie van d.e ottze hemelsbreed. verschi.lt, zo
goed. aIs ied.ere zienswijze, wa,arin men blijk geeft door het Russische optred.en gesehokt te zijn of beroofd van een i}lusie. Wie ultroept, ilat zich, zoals Rusland
zic}. gedraagbr géén socialistisch land zou behoren te gedragen, &ie heeft - ond.anks Kroonstad, ondanks d.e Russische VoLkenbond.spolitiek tussen d.e twee wereld.oorlogen, ondanks het Hitler-Sta1in-pact, ond.anks d.e Fins-Russj-sche oorlog, ond.anks d.e bezetting van het verslagen PoLen, ond.anks Oost-Duitsland. en Hongarije
nog altijd. niet begrepen, d.at Rusland. geen socialistisch land is en d.at d.e kanonnen van d.e itAurorarr niet d.e komst van het socialisme hebben aangekoncligd., d.oeh
slechts d.e baan hebben vrijgemaakt voor een kapitalistische ontwikheling, waar\ran
d.e Russische buitenlartd.se politiek d.e exponent is en waa::rran de nieuwe heersende
klasse, met Wpen a1s Mikojaïlr Kosyg:in en prof . Libq:uran (in fsSechoslowakije:
Dubcek, Czerm.ik en prof. Sik) het natuurlijk prod.kt is.
Vraagt men ons, waa"rom d.an d.e Chinezen, i-n wler land.'rd.e nieuwe kLassert d.e
macht trogr let wel3 nog, niet veroverd. heeft en d.ie zích daarom aItÍjd. zo resoluut in het kanp d.er|toud.e Stalinistentthebben opgesteld., d.itmaal onverholen d.e
zijd.e van Tsjechoslowakije hebben gekozen, waar d.e macht der r?nieuwe klasserr nog
steviger gevestf gd scheen d.an 1n Rusland. zeLf , d.an antwoord.en r,r[j, d.at men d.e verklaring daanroor kan rrind.en in d.e e:rraringeÍrr d.ie d.e Chinezen zél.f met d.e Russen
op het gebied. van hand.el en economie gehad. hebben. Dat hfj d.e ttnieuwe kLasse?r in
Tsjeehoslowakije even hard. veroord.eelt aIs d.e rrnj-euwe klassert in Rusland. zel.f ,
d.ó6rover heeft Mao-Tse-toeng geen tr^rijfel l-aten bestaan. Maar hoe hard. hij d.e ontwikkelingen in Tsjechoslowakije ook veroord.eelt, tegen "kolonialismetr nemen d.e
Chinezen met hÍn historie achter zích, nu eenmaal nóg onverbid.d.elijker stelling
clan tegen wat ook. En met "kolonialismert j-s het Russische optred.en tegen
T sj echoslowak$e ind.erd.aad. volled.Íg gekarakteriseerd..
Ergens hebben

het elnd.e

1

) 0n politieke verd.achtmakingen te voorkomen, d.ie nu eenmaaL aan d.e ord.e van d.e
dag zijn, stellen wij hier nad.nrkkellik vast, d.at ruij d.e Anerikaanse invasie in
d.e Varkensbaai van Cuba weliswaar als een voorbeeLd. van agressie beschouwen,
d.och d.at wij ons geenszins rekenen tot d,egenen, d.ie met d.e Cubaanse d.ictator
Fid.el Castro sy:npathiseren. IIet Cubaanse reg"iem is bolsjewistisch, dat wit

2)
1)

zeggen staatskapitali sti- sch.
Bed.oeld. is het na zijn d.ood. verschenen geschrift van Nary, dat d.e titel draagt
va^n ttOver het eomrtunismert. (Imre Nary, ttOn Comrn-lnimtr, Lond.en 1957 t 505 blz. )
Che Guevara zei. eenss Men zou mogen vels,rachtenrd.at een socialistlsch land. als
Rusland. (tU beschouwd.e Ruslar:.d. dus nog als sociaListisch - red.. D S0 G) and.ere
socialistische Iartd.en, d.ie pas met hr:n opbouw z\jn begonnen, zovee] mogelijk
zou helpenr N.iets is echter mind.er r^raar. hlat Rusland. aan d.ergeUjke landen Ie-
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d.och hij betaalt een lage prijs voor d.e producten
welke hij afneemt. En zo exploiteert Rus1and. d.eze land.en net zo aJs d.e imperialistische staten aflne landen exploiteren. (U:-t fret hoofd. geciteerd. en B€hoord. in d.e d.ocr-lrnentaire over Che Guevara welke d.e Vara voorjaar ell zomer
1968 voor d.e rad.io heeft gebracht. - Red.. D & G).

vert laat hij duur betalen,
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stakingrr, die in d.e morgenuïen varr d.ond.erdag 19
uitbrak op d-e Verolme-werf op het eiland- Rozenburg in het Rotterd.amse
RJjnnond.gebied-, trokken "De Volkskranttr en I'De TelegIaaftt als voornaa"mste conclusie uit d.e gebeurtenissen, d.at d.e ilvakbond.en en d.e d.lrectie eensgezind.rrwaren.
De eonstatering, als kernachtige sarnenvatting van de situatie, was volkomen
juistl rrr&Er zti was uiteraard. meer typerend. dan opzienbarend-, Er valt bij vrijwel
ied.ere onofficiëIe staking en bij ied.er zelfstand.ig optred.en van arbeid.ers steed.s
d.atgene waaï te nemen, wat ook in d.it geval d.e beid.e bladen schijnbaar bijzonder
heeft getroffen. Er is niettemin toch iets, waarin het optred.en vatrr d.e vakbewegrng bij d.it Verolme-conflict verschild.e van haar optred.en in tal van soortgelijke
gevallen. Dat verschil betreft dan niet zozeet het wezen d.aa:sran, d.an wel de
vorm. Mind.er d.an ooit hebben d-e d.rie metaal-bewerkersbond.en het nood.zakelijk geacht om ook maar enigermate d.e sch{jn op te houd.en al-sof zijrond-er gelijktijdige afSCHRIWF,ND OVER d.e 'rwiId.e

september

keuring d.er toegepaste strijdmethod.en, voor d.e eisen en verlangens van d.e arbeiders nog we1 enig begrip koesterd.en.
De schijn, zeggen wij. \tlant nimmer heeft d.at zogenaamd.e begrip tot iets énd.ers ged.iend. dan om d-e arbeid.ers om d.e tuin te leid.en. En nooit heeft het tot
iets and.ers geleid. d-an tot een zogenaamd. compromis, d.at d.e arbeid-ers in d.e verste verte niet bevredigder d.och dat men niettemin met veel l«:nst en vliegrerk,
met vééI vergad.ertechniek en met een vals beroep op d.e vakbond.smythe wist te
d.oen accepteïeu.o

In het Verol-me-conflict is van een d.ergeli jk compromi-s geen sprake geweest "
Voor zoyer d-e d.rie metaafbond-en te kerunen hebben gegevenrd.at zti - nà werkhe::rratting uiteraard. - met d.e d.irectie overleg zulLen plegen, word.t met d.ie woord.en
bed-oeld.: d.e voortzetting van een overleg, d.at geheel ónafhankelijk van de jongste
gebeurtenissen reed.s aan d.e gang was. De vakbond.en hebben n i e t , zoals zti
herhaald.elijk bij rrwifde'' stakingen ged-aan hebben, tot d-e arbeid.ers gezegd.: ga
weer aan het werk, d.an zullen wij we1 over juIlie grieven praten, nee, zij hebben
d-itmaal in feite enkel maar gezegd.; ga \,treer aan het werk, Sterker nogr zij hebben
na een bespreking met de Verolme*d.irectie in d.e mid.daguren van vrijd.ag 20 september, er samen met d.ie d.irectie op aanged.rongen, dat het werk op maandag 2) september weer zou word.en herrrat, te::rrijl- na d.iezelfd.e bespreking Verol-me-d.irecter.lr
A. Rijke, kennelijk gesterkt d.oor het karakter eïvatrr, nad.:rukkeIÍjk kon stellen, d.at
d.e looneis van d.e stakers was afgewezen en d.at hrrn grieven oveï d.e zog. ha:monisatieregeling ten spfit, d.eze harmonisatie gehand.Ïraafd. zou blijven"
Volgens diezeffde heer Rijke (*i: ci-teren hem uj-t trHet Rotterd.ams Paroolrr van
zaterdag 21 september) zou alleen het verschll- in betaling tussen het Verolmepersoneel en d.at van ond.eraatrlnemers op korte te::u,ijn nader word-en bekeken. Maar
d.at men van d.at "beki-jkenrr van wat d.e d.erd.e grief van d.e stakers vozmd.é, vooral
nj-ets te verwachten had., d.at was aI duid.elijk geword.en op het moment, d.at d.e heer
Rijke z:-jn verkl-aring aflegde. Want hij had. tevoren aI te kennen gegevenr d.at er
van veïschillen in betaling helemaal- g:een sprake was, wanneeï men maar rekening
hield., niet met wat Verolme-arbeid.ers en personeel van koppelbazen in zJjn loon-
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zakje ontuing, maar ó6k met vakantietoeslagl ta,ntièmes en sociale voorzieningen.
En op d.le wijze van stellen hebben d.e bond.en geensziïrs gëreageerd. met bestr[jd.ing
va^n zijn stand.pr:nt, d.och slechts met het ve:*rijt (ook van toepassing op d.e klachten rond. d.e ha:rronisatj-e-regeling), dat er in het bedrijf van Verolme kennelijk
trwat geschort had. aan de eomrnmicatierr. ïn rond.e taal gezegd komt het starrd.prrnt
van d.e vakbond.en !§! hierop neer, d.at zij d.e grieven d.er arbeid.ers ook maar enige:mate red.elift vind.en, maar hierop, dat rt bedrijfsbeleid. beter moet word.en uitgelegdend.athet d.anwel z,el word.engeslikt. Een me rkwaard.i
g stand.puntromdat d.e vakbond.en op een gegpven moment 66k gezegd. hebben, d.at z1J d.e loontabelLen d.er twee categoriedn arbeid.ers nog zoud.en bestud.eren om te zien of er
ind.erd.aad verschillen in loonniveau bestond.en, feit, waamit blijkt, d.at zii de
oorzaak van het conflict aan een gebreklcige coumunicatie w\jten alvorens zeker te
weten of er ind.ezd.aad alleen Tnaar d66,rran sprake is.
Overigens: d.e houd.ing van d.irecteur Rijke is aI niet mind.er vreemd. d.an die
varr d.e bond.en, omd.at z:-jn verkLaring er op neerkomte d.at hij iets bekijken wil,
waanran hij op een and.er moment gezegd heeftl dat hij het aI Iang bekeken heeft
(noe zou hij and.ers w e t e n , d.at er in felte geen versehif Len zijn) zodat d.e
conclusie voor d.e hand. lig:br d.at aI het gepraat, va^n d.e bond.en zowel als van d.e
d.lrectie er al-Leen maar op gericht was om zand. in d.e ogen te strooien, zowel van
d.e arbeiders als van het publiek.
rrAa"n d.e ei-sen... word.t op geen enkeL punt tegemoet gekomenrr,schreef rrDe Telegraafrf op za,terdag 21 september. Dat is, zo volgt uit het bovenstaand.e, in elk
geval iets, dat volkomen waaï is. Maar d-it ochtend.blatL zei nog iets meer. Het
schreef namelijk, dat aarL f'd.e eisen van d.e pressie-groepe d.ie d.e staking ]anceerd.e op geen enl<el punt tegemoet gekomen word.tr'. En met d.ie zogenaa.md.e ttpressiegroeprrnu is het een hoogst merh^raard.ig gpval, omd.at het, voor wie d.e berlchtgeving rond. d.e Verol-me-staking in haar totaliteit overziet, weI duid.elijk is, dat
cLie alleen maa.r in d.e ziekelijke fantasie van. bepaald.e personen heeft bestaan en
compleet uit de duim gezogen is.
Niet uit de dui-m vart trDe Telegraafrr overigens. Het is rtDe Volkskrantrt geweest, d.ie er op 20 september in een sensationee] geschreven en sensationeel opgemaakt stuk voor het eerst over heeft gesproken. Uit d.e desbetreffend.e berichtgevlng kreeg men d.e ind.nrk, d.at zotn hond.erd. met stokken en ijzeren staven gewapend.e l-ied.en ht:n med.e-arbeid.ers met geweld bedreigd. hadden en zo gedwongen had.d.en om d.e arbeid. neer te leggen. Het blad. wist zelfs te ve::meId.en, d.at overal
waÉ;r deze stoet van geweld.d.ad.igen gepasseerd. was d.e arbeid. weer werd. he::vat.
Van dat beeld. is wein:ig heel gebleven. Het itAlgemeen Dagblad.tr sprak op d.ezelfd.e d.ag dat het Volkskrant-artilce1 werd gepubliceerd. van rrgroepjes arbeid.ers,
d.ie zi-c}: over het fabriekstemein verspreid.d.en om hr:n co1legatJ over te halen
-,

hr:n(stakings-)voorbee1d.tevo1gentt.llHetParoo1'',d.athetopàezer@
over grgepies heeft, rnaar we1 d.egelijk (net al-s "De Volkskrantrt) over een groep

vart hond.erd., zegt niettemin, d.at d.eze d.e overige werlcremers trtoe het neerleggen
varr het werk zocht te bewegen'r ( zond.er van geweld. te spreken)
d.e N. R. C. me1d.t
op d.ezelfde dagr d.at eïï@
moellijkJ:eden z].jn tussen stakers"r,
en werlovilligenr'.
Deze1fd.e d.ag ook komt r?Het Rotterdams ParooLft nad.nrkkelijk verzekeren, d.at
'rberichten als zoud.en werls^ril-ligen met stokken en str:kken í1zer zljn bed.reÍgd., Iater
werd.en ontkend.tr .
En het blad voegt er aan toe, d.at er géén intimid.atie is ge-

bruikt.

Dat a1les is voor

d.e vakbond.en geen

beletsel

om aan

dat valse beeld. va3 in-

o De heer
elegraaf van 21
groep kwaadwil
ctief isrt. De
geëi st, d.at d.e
€Ít

d.isa,artz
be-

e zeí
d van

werlsuilligen d-oor haar besche:rrd moet worden en d.ai maatregelen moeten word.en ge-

-8inti-nidatie.rr Sinds de dagen, d.at Ad Ye:rreufen van het N.V.V. openIi,k het staki-ngsfront van d.e A,usterclarnse tra.mannen zocht te brel<en in 1 lll hebben vii het niet zo kras, dat w"i1 zeggen zó openlijk op de viool horen spelen, d.at
r1e vakbeueging, rranneer er gesta.akt wordt, niet achter ale stakers staat aloch

noEen tegen

naast èe werkwilligen.
Overigens: waar haalt de heer Schravenmade het varalaan, dat <Ie neerderheid
der Verolue-arbeid.ers uit werkÍíil]igën zou besta"an? Hij heeft d.ie trwijsheidtt van
directeur A. Rljke. Eet behoorde tot een vaÍr de eerste d.ingen, tlie deze verkondigde aan verslaggevers. Maan I'H6t Rotterde.ms Paroolrr weet te berichten, d.at ale feitelijke ontwikkeling van d.e staking ale woorden vaÍr de heer Rijke volkoroen logenstrafte en d.a,t de heLe Verolne-werf plat 8.rng op hetzeffde monent, d.at deze aet
veel aplonp beweerd.e, alat d.e staking zich tot ,OO nan van cte 2!00 beperkte.
Dit al1es geeft ons aa.nleicling tot enkele vragen: is het sons zordat d.e katholieke rtll'olkskrantrr het verhaal over de geweldplegingen en de j-ntinidatie ontleencl heeft aan metledelingen van de katholieke bond. St. EIoy? Is het soms zo,
dat - het later tegengesproken, fraa: zljn lÍerk a1 gedaan hebbend - sensatieverhaaltje notlig was 6m rle vakbond.en de gelegenheid. te geven aan ale Verolne-d.irectie rnaatregelen tegen trintinid.atie[ te vragen? ïnd.ien d.at zo nocht zijn, zou het
ons alle:minst verbazen. lJant voor d.e vakbond.en, die er zelf totaal nlet voor
terugschrikken on ÍntirÉdatie toe te 1E,ssen, varrneer er in vergaaleriÍrgen over
hun voorstelLen tot werkhervetting of over (slechte) coDproni s sen noet woröen gestemd., be schouwen als rr j.ntj-mida,tierr ieder zelfstandig optred.en varl eèn groep
tot d.e strijd. bereid ziind-e arbeid.ers. Als rrvertrouwenslied.ent van de vakbond.en in
een bedrijf tot hun collegars zeggen3 uat wou je nou zonder de bonal doen, laat
het toch aaÍ de bestuurders over, die weten heus we1 wat ze doen, dan heet clat
in hun jargon3 val<bond.sdenocratie. ÀIs arbeid.ers I àle na bittere ervaring met d.e
bontlen bepaalal wel weten wat hrur te tloen staat tot hun collegars zeggen: jongens
wij gooien d.e boel plat, je bent toch zek solidairl dan is alat - in hun jargon
alweer - "intimidatie". lUsar ondat d.e bonden, die tegen zulk een "inti.tnidatie lees: zelfstandig optreden va^n tle werkers - gxaag garanties hebben, natuurlijk
niet tot d.e verslaggevers of het grote publiekr dat wi,l zeggen: de arbeiders die
66k kranten 1ezen, kunnen zeggen wa€,ron het begonnen is, claarom kan zorn fantasi-etje woncleren d.oen. Bovendien is het natuurlijk een probaat midd.el om afschuw
over d.e Verolne-arbeid.ers te wekken en a.nd.ere werven of metaalbed.r{ven voox uit-

breid.i-ng van het conflict te behoed.en.
Wie op zou wi11en nerken, dat d-it een verdachtmakin€ jegens cle vakbeueg:ing
is, antwoorden wij, atat de vakbeweg'ing het er naar genaaJrt heeft en d^a,t zij, wanneer zij voortgaat over I'intimid.atierr te spreken, nad.at eennaal aI is ko[en vast
te sta"an, tlat riie ex nooit gelree st is, geen enkel recht heeft zich te beklagpn.
Het laatste woord over het Verolme-conflict ie hieloee nog niet gesproken.
Wat te zeggen §jvoorbeeld van het verc?ijt var] de vakbeweging, tlat tle cormunicatie
in het Verolme-bedzijf onvoldoende is g€weest en dat d€.arom die z.g. h.a:monisatieregeling door de arbeiders onvold.oende is begrepen? Di-t, dat tt een verwitr ia,
dat in zdn vol}e scherpte in d.e allereerste pla"ats op de vakbeweg'ing zélf terugsIaat. l.Iant die regeling is in overleg met de bonalen tot stand. gekomen, zo heeft
directeur Rijke verkLaard. en d.at Ís d.oor de vakbeweging niet ontkend. I,/aar het
dus om gaat is di t, d.at directie en vakbeweging vol-konen achter d.e rug van ale arbeld-ers on en zonder hen er iI te kennen tn bepaald.e loonregeling hebben vastgestelcl, waarvan de vakbeweging nu zegt: na"a,r de directie hacl d.e arbeiders ook moeten vertellen, i^Ía.a,I het on gaa,t. Dat het ook op d.e weg va.r] d.e val<beweg'ing haci
kun::en liggen on haar led.en te verte]Ien waa,ron het g'ing, dÉt komt bij die vakbond.en blijkbaar niet op. Irouwens als zij dat wél gerlaan had? trlat d.an nog? Dan
zou het feit blijven bestaan, d.at tii,e vakbeweging zonder medeweten van de arbeiders maar bed.isseld haci en dan zotl zotrt mededeling achteraf niets veranrleren B€ul
het feÍt, dat de vakbondsleden niets te vetatellen hebben, geen enkele invloecl
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hebben en d.at er maar zond.er hen over hen word.t beslist. Eén van d.e belangrijkste
aspecten van het Verolme-conflict is juist - naa^r onze mening - dat het een fej-telijk protest is, niet slechts tegen d.e beslissingen van d.e d,irecti-e, maar ook
en in niet mind.ere mate tegen d.e beslissingen en het optred.en van d.e vakbewegrng.
ffHet Rotterd.a^ms Paroolrr heeft aLs enige krant uiteengezetrwat d.ie zogenaafid.e ha:monisatie-regeling nu eigenlijk inhoud.t. Het korot er op neer, d.at per 1 januari j .1. het systeem v€Ln ulr-rloon venneerd.erd. met tarief voor d.e arbeid.ers verLaten werd.. Inplaats daarrran ontvingen z\j net als d.e bearnbten tn vast maand.salaris, waarj-n d.e tarieven werd.en verwerkt.De werkklassen werd.en vervangen d.oor salarisgroepen en d.e fi.rnctie-omschr\jvingen werd.en herzien en gecombineerd.. Per saIarisgroep - te vergelijken met d.e vroegere rrwerkklasserr gold.en sinds 1 januari
vijf saJariss€Írr Door mid.d.el van een beoord.elingssysteem word.t bepaald. welk salari-s d.e werlmemer het gehele jaar gaat verd.ienen. Die beoord.eling word.t gemaakt
d.oor d.e baas en d.e afd.elingschef en een d.ergelijke beoord.elingswijze wordt d.oor d.e
arbeid.ers als subjectief elrraren.
Waarom heet è1t rrha:monisatie-regeling't? Omdat er - rlaa;T het heet - mee beoogd zou word.en rf d.e verschillen in betaling tussen hoofd. en hand.arbeld.ers te nivel-lerenfr. Ons komt het voor, d.at zowel d.ie naan als het beweerd.e rroogmerktt niet
meer zijn d.an een soort van fraaie verpakking. Is het feit, d.at er per salarisgïoep vijf salarissen bestaan niet in flagrante tegenspraak met led.ere nivelleringsgedachte? V/anneer d.e een of and.ere directie ze zullen, van hun stand.pr.mt
bekeken we1 wijzer zijn - eens het besluit zou nemen om d.e saLarisgroepen af te
schaffen, zoud.en wij geneigd zirr om te erkennen, d.at d.aar eeu. praktische stap op
d.e weg naar een ntvellering word.t gezet. lalaa:mee men op de VeroLme-werf te d.oen
had. was t zo komt het ons voorreen fraai klinkend,e for:noule voor een systeem,
waarbij d.e schapen bij d.e wolf te biecht gt-ngen. Geen wond.er, dat het achter d.e
mg van de arbeid.ers om bed.isseld moest word.en en geen wond.er d.at noch d.e d.irectie noch d.e bond.en er behoefte aan hebben gevoeld. het voor d.e arbeid.ers duidelijk

te maken.

Naar oÍtze mening is'd.e d.itmaal we] bijzond.er duidelijke eensgezindheid. van
d.i-rectie ten aanzien van d.e staking een d.irect gevolg van d.e eensgezind.Ïreid. tussen d.irectie en bond.en v66r d-e staking. Waartegen d.e arbeid.ers ztc}:.
gekeerd- hebben, dat zíjn d.ingen, waaJsroor d.e vakbond.en med.e verantwoord.elijldleid.
d.ragen. Zi kónd.en niet and.ers d.oen d.an zich met grote besListheid. tegen de eisen
van d.e stakers keren. In hun veroord.eling van d-e actle, bij hr.m streven d.e staking zoveel mogel[jk afbrer:k te d.oen, grngen d.e bond.en nog verd.er d.an d.e d.irectie
ze1f. De laatste, d.ie aanvankeli-jk zeven arbeid.ers, ilie aJ voor d.e Itrad.d.raaiersrr
hieId., ontslagen had, verklaard.e zích later bereid., d.ie mensen weer in d.ienst te
nemen. De houd.ing van d.e heer Schravenmad.e was minder mild.. Hij protesteerd.e er
na^melijk tegen, d.at d.e d.irectie d.e stakingsuren niet vergoed.en wild.e. Niet omd.at
hij vond., d.at ze wéI vergoed. d.iend.en te word.en, maar omd.at hij (r" ontlenen het
f eit aan ttHet Rotterd.ans Pa.roolrt v€u3. 20 september) van mening was I d.at stakers
een trwerlqnreigeringtt plegen' ttwaarop no:maaI gesproken ontslag volgt'r ( t ). hlaaruit u maar zj.et J.ezet, d.at zelfs een d.irecteur van een zo autocratisch en reactionair geleid. bedrijf al-s Verolme in reactlonaire gezind.heid. varr een vakbond.sbestuurd.er nog wel wat kan leren.
bond.en en

1/íIE

INTIMÏDEtrRT
artikel over d.e ?rr^,-ilderr staking bij

TTE

?

Verolme werd. op zond.ag
22 september heet van d.e naald. geschreven toen d.e afloop d.er gebeurtenissen nog
niet bekend ÏIas. 0p maand.ag 21 september bleek, wat er wó6r was van d.e vrees varr
d.e vakbond.en en van een bepaald. soort d.agbIad.en, d.at bij het begin van d.e nieuwe
HET BOVENSTAANDE

10

tot intimid.atie wel weer hervat zoud-en word-en. Er is 6ók gebleken, wat er alLemaal w6dr was van d.e bewering, d.ai d.e meerd.erheiö d.er VeroLmearbeid.ers graa,g rt werk zou will-en hervatten al-s het daartoe maar mstig,en zor:d.er enige bed.relging in d.e gelegenheid. zou word.en gesteld-.

ldeek d.e poglngen

rrHet

Paroolrf van maand.ag 21 september meId.t, d.at d.e staking ook op d.ie dag
nog heeft voortgedur:rd.. De nrim 25OO personeelsled.en verschenen wéI op d.e werf ,
d.och z4 gingen niet aan d.e slag.Nee z\ begaven zicln - schrijft d.it blad. - vriiwillig onmid.cLellirlk naar de kantine" Dat betekent, d.at d.ie 25OO man niet geïntimid.eerd. werd.en en toch blijk erva^n gaven de strijd te willen voortzetten. Wie nog,
na wat v4j j-n voorafgaand. artikel schreven, een bewijs nodig had., d.at heel d.ie zogenaamd.e r?intimid.atie'r uit d.e duim gezogen is, d.ie kan d.at bewijs in d.e onopgesmukte feiten van d.e bewuste maand.ag vj-nd.en, rrHet Parool-tf voegt aarL zijn med.ed.eIing d.an ook nog toe, d.at rrd.e stemming op d-e werf msti.g is'r en d.at ttzích geen
wanord-elÍj}<hed.en hebben voorged-aan " rr

De arbeid.ers van Verolme wérd.en niet geïntimid-eerd-. Niet d.oor hr.rn med.e-arbeid.ers althans. Toen men op maandag 2J september in a1le rust d.e feiten aarr het
stakingsfront kon overz:.en, toen bIeek, d.at men hen ook niet zo gauw intimid.eren kan. De enige intjmÍd.atie-pogingrd.ie er wél- geweest is, d.ie welke gezamenlijk
van d.e d.irectie en d.e bond.en u:itging, d.ie had. toen kennelijk nog niet het minste

effect

gehad..

DE

GORTER
'IEENZAMEII
I{ET d-oor ztJr: politieke tegenstan-

d-ers verbreid.e

sprookje, d.at d-r. IIer-

Gorter na ztJn breuk met d.e sociaa1-democratie ( ir, 1909)
vervol-

marr

".,
gens na zijn breuk met d.e bolsjewieken

(i-n ae aanvang der twintiger jaren)

hoe langer hoe eenzaJner zo1) zijn komen
te staan temid.d-en of zel-fs, naar er
beweerd.

werd., terzijd.e

va.n d.e arbeieen bijzond.er taa.

ersbeweging, heef t
l-even.
Toen Gorter in september 1927 overleed. heeft d-e d.ichter Gerrit van Riemsdijk aI in poëtÍsche vorsn tegen t t bewuste fabeltje gepïotesteerd-" Zeven
j aar later , in 1914, heef t C.r . J . C .
Brand.t Corstius in zijn d-issertatiergetiteld. ftHe::man Gorter, de mens en
d.ichterrj grond-ig met het sprookj e af gerekend. in d.ezelfd.e period.e, d-at d.e
sprookjes-opd-issend.e figuur van Jacq.
d.e Kad.t in rrGroot Nederlandrr zijn uiterste best d-eed- om het nieuw leven
in te blazen. Na Brandt Corstius hebben vele and-eren I t fabeitje om beurten weerlegd- of er d.e d.raak mee gestod

ken

"

Dit alles is voor d.r, G"W" B. Borrie
géén beletsel geweest om het in z:'jn
zojuist verschenene aarr d.e Amsterd.am-

se wethoud-er F.M"Wibaut gewljd.e proefschrift nog eens te herhalen.
ïn zijn omvangrijk boek qjdt d.r, Borrie uitvoeri-g aandacht aan d-e lnterne
partijtwisten in d.e SDAP, d.ie tenslotterop het bemchte congïes van Deventer, toe een scheuring hebben geleid..
BU d.ie part\jtwisten stond-en de red-acteuren var:, rrDe Nieuwe Tijd.r' tegenover

Troelstra en Vliegen. Toen het in Deventer tot een breuk lanra^m, verlieten
d.e meeste 1ed.en van frDe Nieuwe Ti;d'tgroep d.e parti j om eId-ers ( in ae SDP)
een politiek tehuis te vind.en.Wibaut,

d.ie voor velen hunner persoonlijke sympathie koe sterd.e , bleef in d.e SDAP en
d-r. Borrie schrijft van hem, d.at hij,

d.ie óók red.acteur van 'rDe Nieuwe Tijdtr
geweest was, van aI zijn med.ered.acteuren d.e enige ïras, die niet vol-komen
veïeenzaamd-e "
Dat d.e maatschappelijke

ontwikke-

ling z6 geweest is, dat er tussen d.e arbeid.ersbeweging en d.e beweging d.er arbeid.ers een dusdanige kl-oof ontstond-,
d-at men met reeht beweren kan, d-at I t
juist d-e zo g,o rrarbeid-ersbewegingtt is,
d-ie vereenzaamd.e ( geenszins Gorter,

d.ie

ju-i-st in tal- van geschriften

d.e

beweging der arbei-d.ers voorz:.er. heeft)
d-at is voor d.r. Borrie een gesloten
boek gebleven.
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BOLSJEWÏSME

EN

FASCTSME

I{ET WAS beg"in januari 1950. In é6n d.er zal.en van Krasnapols§ te Amsterd.a.m
werd. een fezersconferentie van het toerunal-ige weekblad rrDe Ylamil gehoud.en. Achter d.e bestur-rstafel zaten Frits Kiefl Dirk Sehilp als voorzitter en and.ere prominenten vanrfDe V1a.:ntt. DoeI va^n d.e conferentie was het bespreken vaJrfrd.e politieke situatie en d.e taak van rDe YJamilr. We zullen d.e lezers niet lastig vallen
met het verloop van d.e eonferentie. Va,n belang voor ons betoog is alleen, d.at er
een coumissie werd. gekozen; die 'ren petlt eomltért d.e richtlijnen d.ie op een lroeg:ere Vlam-eonferentie waren aangenomen aa.n een bespreking zou ond.erÍíerpen.
Naast enkele Vla,n-med.ewerkers maakten van d.e commissie ook twee mensen d.eel

uit; d.ie toend.erti jd- nog in

de Spartacus-red.actle

zatett" Welnu, op zekere

zotT-

dagmorgen begaven d.eze twee mannen z;-icl:i welgemoed. op weg naar het gebouw van "De
Vlamtr aan d.e Singel te Arnsterd.n.m. Ze wa,ren nrimschoots op tijd. en zaten aangenaam
met enkele and.eren te keuvelen, toen d.e rrva,n d.e revolutie d.romend.e'f Dirk Schilp
bir:nenkwam, ied.ereen een trand gaf en toen vrijwel onnid.d.elliik weer va.rr d.e stoel
waarop hij was gaan zitten opstond. , z:-jn witte feeuwennanen schudd.e en tegen é6n
d.er Spartacus-mensen sehreeuwd.e; trJij hebt d.at artlkel in Spartacus geschrevent
waarin gezegd. word.t, d.at ook De Vlan niet vrfi is van nati-onaaf-socialistische elementen! r' 0p een bevestigend. antwoord. bnrld.e Schj-}p, wild. zrJr. manen schud.d.end:
ttDat is een schand.aal! De YIa,m te beschuld.igen van nationaal-socialistische elementen, te:srij1 va^n tDe Vonkt 1) zoveel med.ewerkers het slaehtoffer van het natior:aal-sociaLisme geword,en zijn!It En tegen d-e and.ere Spartacus-med.ewerker: tfEn ben
ji j het met d.at gesehri jf eens?tt Ook d.ie moest een bevestigend. antwoord. geven.
Daarop brul-d.e Schilp: 'rEr uit! , ju1lie al-lebei! Er uit! Er is hier Seen plaats
voor ju}IÍe! En wees blij d.at het nog zo gebeurt!" Er viel niet te praten en op
d.e vraag of d.e and.ere aarrwezigen het met Schilp eens waren l§lra.m geen antwoord..
De and.ere commissie-led.en zaten eJkaar wat wezenloos aan. te kÍjken en voor d.e med.ewerkers van Spartacus zat er niets and.ers op d.an d.e kui-erlatten te nemen. Nog
op d.e stoep hoord.en ze Dirk Schilp b:ruIlen.
Ter verduid.elijking willen \^re nog even verrnelden, d.at d.e gewraakte zín in
het Spartacus-artikel als volgt luid.d.e: tVaarom heeft De VIam nooit d"e stafinistische en nationaal-socialisti-sche id-eologie aan een grond.ige beschouwing ond.erworpen? Zou het vtjrir omd.at zíj d.an ontd.ekken zotr, d.at zttr zeJ,f niet vrij was van d.e
elementen, waamit d.it nationaal--socialisme id.eologisch is saJnengesteld.?'r Voor
Schilp was d.at vold.oend.e ons d.e d.eur te wijzext.
Achteraf hebben d.e twee Spartacus-med-ewerkers er hartelljk om moeten Lachen.
Ongewild. immers had. Dirk Schilp d.e juistheid. van d.e opmerking, dat ook De Ylam
niet vrij was vELn nationaal-socialistische elementen op overtuigend.e wijze ged.emonstreerd.. Door hem alleen welrd.en hi-er twee commissie-Ied.en d.e laan uitgestuurd.
d.ie op I n conferentie d.emocrati sch Ï/aren gekozen, Af }e d emocratj-e ten spfit moesten ze wijken voor d.e d.ictatur.lr van Dirk Schilp.
Aan d.it voorrral- werd.en wij herinnerd. d.oor een artlkel in d.e peïs (wij Lazen
het in |tHet Paroolrt van 7 sept. j .I. ) , waarin werd. geschreven, d.at een ond.erzoek
van Simon WÍesenthal aan het licht gebracht had , d.at in d.e Duitse Democratische
Republiek ( 0ost-Dtritsland.) vele belangrijke ex-nazi' s hoge posities bekl-ed.en. Een
d.ergelijke publicatie is wel een streep d.oor d.e rekenlng van allen, d.ie toch op
d.e een of and.ere wijze d.e bolsjewistische l-and.en zien als socialistische Land.en.
Ve:ruaterd., d.at weJ; helaas niet d-emocratisch ond.a^nks d.e schone Íro^rrrer - maa.r

1) "De Vonkrr

werd. tijd.ens d.e Duitse bezetting illegaa] uitgegevell. Na het eind.e
van d.e oorlog werd. d.e naam gewijzigd in frDe Vlantr. Het b1ad. is een zevental
jaren verschenen. Toen echter d.oofd.e trDe Vla,nf t .

À^
t./
IE

toch niet meer kapitalistisch. Het maakt een ej-nd.e aarL I t sprookje, d.at in OostDuitsland. grond.ig is afgerekend. met d.e nazirs. Een sprookjerd.at niet alLeen d.oor
d.e bolsjewlki werd. verkond.igd, maar d.at we ook eens tegenl«r€rmen in het anarchistisch maand.blad. rrle Vr\jerr. Nu echter de felten duid.elijke taal spreken - ofschoon
ook eerd.er reed.s bekend. was, dat in d.e D.D.R. vele nazir s een goed. tehuis gevond.en hebben - zullen d.e brood.schrijvers van Walter Ulbricht vanzeJfsprekend. met d.e
verkl-aring komen, d.at deze ex-nazi I s hun verled.en volled.ig hebben af gezr^Ioren en
tot het zaLígnakend.e inzicht zljn gekomen, d.at alIeen het rrmarxisme-leninismerf
waard. is om voor te veehten en te sterven. Een verklaring trou'!,rens, waarin d"ezelfd.e ItDe Vïijert hen reed.s is voorgegaan.Daarin Lazen we (numurer van maart t6B):
I'We1 moet opgemerkt word.en d.at d.e oostduj-tse ex-nazis in hoge funkties hun verleden hebben afgezworen,d.it in tegerrstelling tot velen in Westduitsl-and.rt. In zoverre is d.at juist, dat d.eze ex-nazir s hun woord.gebmik volkomen aart hr:n nieuwe
brood.heren hebben aangepast. Schreven d.e nazirs van HitLer in 19192 rtJod.en regeren i-n Praagrt , de ex-nazit s van Ulbricht schreven i-n augustus 196e2 ttZionisme
regeert in Praagrr . Maar d.at is dan ook het enige, 0f meent Hans Jar van trDe Vrijerr soms, d.at d.eze ex-nazi-rs een mentaliteitsverand.ering hebben ond.ergaan? Dan
verschillen wij wel grond.ig met hem vEul mening. Yolgens ons was het helemaal niet
zo moeilijk voor d-eze ex-nazirs zidn aan te passen bij het bolsjewisme van ialalter
Ulbricht cr sn , omd.at er geen wezenlijk verschil is tussen het nationaal-socÍalisme en het bolsjewisme, De wezenlijke eLementen van het nationaal-soclalisme zi1n
het national-isme en d.e l-eid.ersverering, Kan Hans Jar of j-emand. and.ers ons misschj-en aantonen, dat er in bolsjewistisch Rus1and. of in d.e D.D.R. van Ulbricht
geen national-isme en g:een leid"ersverering is? Natuurlijk niet. Dat tiert d.aar even welig als in het Duitsl-and. van Hitl-er. Het is d.arr ook hel-emaal geen wond.er,
d.at in d.e late zomer varr 1939 Rusland. een vriend.schapsverd.rag met Duitsland. aanSrngr waa,fr/an d.e Russische leid.ers verklaard.en, d-at d.e vriend.schapsband. tussen
Rusland. en Duitsland. een keten was van zuiver goud.. Het vras ook geen wond.er dat
d.ezelfd.e leid.ers verklaard-en, d.at de Franse en d.e Engelse imperialisten d.e schuldigen aan d.e tweed.e werelooorlog \^raren en d.at d.e eisen van Hitler-Dui-tsland. red.elijk wareno Begrijpelijk is ook - gezien het vriend.schapsverd.rag tussen Rus1and.
en DuitsLand - dat toen l{itler-Duitsland. in mei 1940 Ned.erland. bezette, de CPN
in haar maand.blad. 'rPolitiek en Cultuur'r de Ned.erland.se bevolking aanraad.de zrcht
correct tegenover d.e be zettingstroepen te ged.ragen.
Vergeten we ook niet, dat cIe bolsjewiki altijd. even hard.hand.ig tegen spontane acties van d.e arbeid.ers zrJn opgetred.en aIs welk nationaal-socialistisch of
d.emocratisch-kapitalistisch regiem ook. Zoals Nazi-Duitsland. sprak van de strijd.
tegen het bolsjewisme, Amerika en zLjn vazaLlen spreken van d.e strijd. tegen het
communisue, zo spreken d.e bolsjewiki altijd. van d.e strdd. tegen d.e contra-revolutionairen. Zi bedoel-en echter aIlemaal hetzelfd.e, namelijk d.e strijd van de arbeid.ersklasse tegen haar uitbuiting. Toen in Guatemala Jacob Arbenz Guzman aan het
bewind. kwa.ur en een progressief kapitalistiseh beleid. voerd.e, werd. hij vaJr coumunisme beschuldigd en werd. z:,jn bewind. met behulp van d.e CIA (a" geheime d.ienst
van d.e V"S" ) gelilcurid.eerd." De ware red"en was natuurlijk, d.at d.e belangen van d.e
Amerikaanse United. Fmit Comparry in d.e lcrel Isnramen. Evenzo verging het Santa Domingo. Met Rusland. lag het evenwel- niet and.ers. Toen in junÍ 1951 d.e Oost-Duitse
arbeid.ers in verzet kwanen tegen d-e no:rnenverhogrng - hetgeen een l-oonsverlag"ing
betekend.e - werd. d-at verzet d.oor d.e Russische tanks in bloed- gesmoord.. NatuurIijk werd. toen niet gezegd., d.at d.e Russische belangen in het ged.ing waren. Neen,
d.e arbeid.ers waren zogenaamd. het sLachtoffer van Amerikaanse imperialistische agenten" Ook d.e Hongaarse opstand- van oktober/november 1956 werd d.oor d.e bolsje-

-

wiki

een fascistische contra-revolutie genoemd.. Ook d.eze opstand. moest terwille
van d.e Russische nationale belangen in bloed. word.en gesmoord.. Dat na d.e opstand.
Imre Nary en PalI Ma1]eter op slinl<se wijze werden vermoord, duizend.en arbeid.ers
naar Rusland. ged.eporteerd., and.eren ve:rnoord, d-oeh geen enkele fascist of CIA-
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na"am werd. genoemd., verhind.ert echter een ztcln noemend.e Jan Eshuis niet
itRecht voor AJlentt va^n 22 juli 1967 te verklaren, dat d.e Hongaar?se opstand.
een spel was, waarin d.e A:nerikaanse misd.ad.igersbend.e van d.e CïA een belang3ijk
aand.eel had. Mi-sschien meent h1j wel, dat ook d.e arbeid.ersrad.en tijd.ens d.e opstand.
in Hongarije d.oor agenten van d.e CïA ztjn gevo:rrd.. Wij vragen ons alleen nog af hoe
fang het nog zal duren voord.at Jan Eshuis ook het Russische ingrijpen in Tsjechoslowakije zal goed.praten ond.er het motief , d.at d.aar een contra-revolutie aan d.e
ga,ng was, te::vrijI er eigenlijk niets anders aan d.e hand. was, d-an een natlonalistische, staatskapitalistische ontwikkeling. Een ontwikkeling echterrdie in strijd.
was met d.e Russische economische belangen.
Het is echter niet pas nu, d.at er vrijwel geen verschil is tussen de nationaal-socialistische en d.e bols j ewlstische id.eologie. Het is ook niet pas rl.rr dat
d.e.bolsjewiki zíc}: altfjd, met hand. en tand. verzetten tegen spontaart arbeid.ersverzetl net als d.e nationaal-social-isten en net als trouwens aIle parti,jmensen. Toen
in maart 1920 d.e Roer-arbeid.ers in opstand. Icwa,nen, naar d.e \^Iapens grepen en d.e
Rijksweer d.ee1s over d.e Franse grens joegen en d.eels in Fort Wezel- opsloten, waren het d.e sociaal-d.emocraten, d.ie i-n samenwerking met d.e Rijksweer en d.e bolsiewiki d.e Roeropstand. d.e nek wisten om te d.raaien. Voor het eerst in d.e geschied.enis wisten d.e arbeid.ers het militarisme te verslaan, maar d.e bolsjewiki voelden zt-eh meer verwant met d.e bestrijd.ers van d.e Roeropstand. getuige d.e woord.en,
d.ie Karl Rad.ek wijd.d.e aan d.e naged.achtenis van Leo Schlageter. Schlageter was een
Duits nationalist, d.ie in het na d.e eerste werel-d.oor1og d.oor d.e Fransen bezette
Roergebied. voor tn Frans rnri-rpeleton het leven 1iet. Hij werd. een d.er martelaren
d.er Duitse nationaaL-socialistenrd.ie hem van stond.e af aan tot hr:n held. maakten.
Terecht. De levensloop van Schlageter laat er geen twijfel over bestaan in welke
rijen hi.j thuis hoord.e. Hij vocht met d.e reactionaire Duitse vrijscharen in d.e Baltische staten om vervolgens in 1920 rra,a,r het Roergebied. te gaan. Hij sehaard.e
zieh in d.e geled.eren van d.ie Rijksweertroepen, d.ie j-n maart 1920 ond.er generaal
\rlatter d.e opstand. van d.e Roerarbeid.ers poogd.en neer te slaan. Hij beschouwd.e d.e
arbeid.ersklasse als gepeupel, d.at met strenge hand. moet word.en geregeerd. Dat
all,es was voor d.e bolsjewistische Derd.e Inter:rationale geen beletsel om zich samen met d.e fascisten rond. Schlageters graf te scharen - figuurlijk gesproken d.arr
en nét als d.e fascisten lovend.e lÍjkred.enen te houd-en op Schlageter. En over d.eze
moord-enaate van Roerarbeid.ers schreef KarI Rad.ek in d.e "Rote Fahnerf van 26 juni
1921: rrSchl-ageter, de moed.ige sol-d.aat varr d.e contra-revolutie, verd.ient het d-oor
ons op mannelijke wijze te word.en geëerd.." En in hetzelfd.e herd.enkingsartikel zei
Radek: rtDe zaak van het vol-k rnoet tot zaa,k van d.e natle en d.e zaak van d.e natie
moet tot zaak van het vol-k word-en gemaakt.tt Kan het national-istiseher? Kan het
nationaal- s o ciali s ti s che r?
Maar nog veel bonter maakte het één d.er toenmalige leid.sters van d.e Kommunistisehe Partei Deutschland- (tCpl), een zekere Ruth Fi-scher " Zij hield. op woensdag 2J juli 1923, ts avond,s om 7 uur een causeri-e voor stud.enten in een grmnasium in d.e Berlijnse Dorotheenstrasze, vooï welke causerie in het bijzond.er nationaal-socialistische (of zoals men toen nog zei-z völkische) stud.enten waren uitgenod.igd.. Onderulerp van de causerie \^ras 3 tr!íaa::voor stierf S chlageter?rr
Het feit, d.at Frau Fiseher z:-ch niet beluisterd. waand.e d.oor arbeidersoren
maakte, dat zti wat onbekonmerd.er sprak. Ziehier enkele van haar uitfatingen:
ItSchlageteï. . . . een held., d.ie bereid. was op het altaar d.es vad.erlartd.s voor vrijheid. en volk zijn leven te offeren....tf ttHet Duitse rïk, d.e Duitse cuftuurgemeenschap, de eenheid- van d.e natie echter ]<umnen slechts worclen gered., wanneer gai r
mi jne heren van d.e tvöLkischet zi jd.e, inziet, d.at g{ gezamenlijk moet strijd.en met
d.e massarsrd.ie georganiseerd- zirr in d-e KPD. U, mijne heren, roept op tot d-e strijd.
tegen het Jod.enkapitaal? Wie tegen het Jod.enkapitaal wil strijd.en mijne heren, is
aI een klassenstrijd.er. rr
litij zoud.en zo zeggen, dat d.eze woord-en niets aan duid.elijkheid. te wensen Ia-
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ten. Ze had.d.en evengoed.

d.oor een nationaal-socialist kunnen word.en gesproken d.an
bolsjewiste Ruth Fischer.
Maar , zaL men misschien tegenweïpen, d.e concentratiel<a^urpen d.an in HltlerDultsland. en de moord op zes miljoen jod.en. Ind.erd.aad, d.at zijn niet mis te verstane feiten, Men vergete echter nlet, d.at ook bolsjewistisch Rusland. zijn kanpen
had., vla,a,T ontelbaren het leven hebben gelaten. Men vergete tevens niet, d.at ook
d.aar tijd.ens d.e monsterprocessen in d.e d.ertiger jaren veIen, zee! velen gelil«rid.eerd. zJ-jn, Maar afge zíen d.aa:rran; niet d.e concentratie-ka;npenr niet d.e moord.
op d.e jod.en was het wezenlljke van het nationaal-socialisme. ïn het fascistisch
Italie van Mussolini is geen heksenjacht op d.e jod.en gehoud.en zoals in HitlerDuitsl-and.. En op het geweten van de vroegeïe Argentdnse fascistische d.ictator
Juan Peron nrsten mind.er ooord.en d.an op het geweten van d.e rtsoclalj-stt' Wil1em
Drees, d.ie med.e verantwoord.elijk i-s voor twee politioneLe acties tegen voor hun
d.oor de

onafhankelijkheid. strijd.ende Ind.one siërs .
0m op het uitgangspr,mt van ons betoog temg te komen: alle partijen, d.ie op
het stand.pr:nt staan - en weLke d.oen dat niet? dat het vad.erland. moet word.en
verd.ed.igd., a1len, d.ie aan Leid.ersverering d.oen en menen, d.at de }orappe leid.ers
(rrt een partij of niet va^n een partij) ,oèr zul1en weten en zeggen hóà d.e maatschappij moet word.en georganiseerd., zirr besmet met nationaal-socialistische e1ementen. Nationaal-socialistischer bolsjewi-stische, democratische en kapitalistische partijen, alIen hebben ze met elkand.er geEleen, d.at ze zídn ten a]Len tijd.e
keren tegen het zelfstand.ig optred.en van d.e arbeld.ers. Allen hebben ze ook met
elkaar gemeen, d.at ze d.e all-eenheerschappij willen; met efkaar gemeen, d.at ze gebruik maken van leugen en bed.rog.
Een wezenlijk verschil tussen d.e soci-aa1-d.emocratie, d.ie zovele arbei-d.ersmoord.en op haar geweten heeft, het bolsjewisme, d.at z:-ch- in haar strijd. tegen d.e
rrcontra-revolutionairenrt evenmin ontziet arbeid.ersmoord. op grote schaal te bed.rijven en het natlonaal-social-isme vennogen wij d.an ook niet in te zien.
Elk iaar hÍeer word.t er te A-ursterd.a,m de staking van febnrari 1941 herd.acht, de staking waarbij zovel-e arbeid-ers slachtoffer van de natlonaal-socialistische hord.en z:-jn geword.en. Maar waar en tÍanneer zin ooit herd.enkingen gehoud.en
van d.e opstand. van Kroonstad.e in bloed gesmoord. d.oor d.e bolsjewiki? Waar en traJrneer is ooit d.e Roer-opstand- van maartf apr:J- 1920 herd.acht? Opstanden, neergeslagen d,oor zogenaamd.e arbeid.erspartijen.
Vías d.e sociaal-d-emocratie in wezen niets and.ers d.an d.e voorhoed.e van het
voo:rritstrevend.e industrië}e kapitalisme, het bols jewisme is nooit iets and.ers
geweest d.an d.e voorhoed.e en d.e ïepresentant van het staatskapitalisme. Met arbeld.ersstrijd., arbeid.ersmacht en socj-alisme hebben n1 even weinig te maken als I t
nationaal-- so cial i sme .

DE

HÀRDNEKKIGE

LEUGEN

WIE KHVNIS neemt van d.e feiten van d.e Hongaarse opstand. van 1956 vaLt het
niet moeilijk het proletarische karakter daarvan vast te stellen. Schrijvers aLs
Tibor Merayr Tibor Kovdcs, Peter Fryer en vel-e and.eren hebben d.aaromtrent geen
twijfel open gelaten , Hetzelfd.e kan gezegd. word-en van dat wat wij hoord.en van d.i-

recte

d-eelnemers aaJr d.e opstand.. Hun oord-eel r d.at het om een revoLutionaire strijd.
varr d.e arbeid.ers g.rng is éénsluid.end.. Het is voorts zwart op wit in d.e dagbladkolommen va,stgelegd, dat strijd.end.e Hongaarse arbeid.ers en boeren vol verontwaard.iging d.e steun afwezen d.ie d"e in 1945 naar het buitenland gevluchte bekend.e
fasclst Esterhàszy meend-e hen te moeten toezeggen. Mevrouw Anïta Kethly, sociaald.emocrati-sch minister in het kabinet-Nagr, hebben wij met eigen oren net klem horen verzekerenrd.at het een pertÍnente leugen is, d.at nazit s of artd.ere contra-revolutionai-ren ook maar enige ro1 van betekenis in d.e opstand. hebben gespeeld..
De leugen is afkomstig vaÍr d.e bols j ewisten, d.ie in november 1956 niet aan
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hr:n sold.aten en aan d.e wereLd. kond.en vertellen, d.at zij met hun tanks een opstand.
van d.e Hongaarse arbeid.ersklasse neersloegen. De in Hongarije in beweging gekomen
arbeid.ers waren volgens Moskou geen 6chte arbeid.ers, maar a1s arbeid.ers verkled.e
fascistische spionnen. Een stroom van leugens en propagand.a moest d.e werkeliike
aard. d,er gebeurtenissen verbergen. De waarheid. moest vervalst word.en: de waarheid., d.at men hier te d.oen had. met een spontane opstand. tegen het staatskapitalistische systeem en tegen de Russische overheersing; een opstand.l waarin de arbeid.ers hun eigen strijd.lei*ing kozen: d.e arbeid.ersraden, d.ie tenslotte naast d.e
Iiberaal-bolsjewi-stische regering van ïmre Nary d.e werkelijke macht in het lancl

uitoef

end.en.

Over d.ie arbej-d.ersrad.en word.t zeer ui-tvoerig: gesproken j.:: I t officiëIe rapportr d.at d.e Verenigd.e Naties aan de gebeurtenissen in Hongarije hebben gew{d. De
Duitse publicist Richard Alleman heeft d.estijd.s in het maandblad t'Der Monatr aILeen aI uit het blote fei-t van d.ie rad.envo:ming d.e logrsche conclusie getrokken,
d-at d.e opstand. in Hongar[je een proletarisch karakter had.. Zijn beschouwj.::g en d.ie
van vele artd.eren vonnen bij elkaar zo Langzamerhand. een hele bibliotheek, r,.raaJsran
d.e hel-ft aI nr-lmschoots vold.oend.e zou zijn om d.e beweringen der bolsjewisten naar
het rijk van d.e sprookjes te ve:rl'rijzert. Trouwens, ook hun eigen rapport brengt onbed.oeld. natuurlijk - óók d.e waarheid. aan rt Ilcht. Daarin word.t namel[jk gespïoken vanrrcontra-revolutionairerttr d.ie rad.en vo:md.en. D6t bewijst, hoe men het
woord. rrcontra-revolutionaj.rrt i-n d.e mond. van een bolsjewiek heeft te verstaarr. 0f
d.acht men soms, d.at d.e raden gevo:rrd. werd.en d.oor fascisten of artd.ere reactionair
gespr.r-1s, wier praktijk nimmer u'it iets and-ers heeft bestaan d.an uit d.e beestachtigste venrolging varl ied.er, d.ie voor arbeld.ersrad.en ooit enige slmpathie toond.e?

Niettegenstaand.e d.it alles en med.e d.oor het felt, d.at d.e \,riesterse pers aan
de Hongaarse arbej-dersrad.en maar bitter weinig aand.acht heeft besteed. en Liever
t:aat kolommen volschreef oyer d.e onbetekenend.e kard.inaal Mindszenffr bleef cle
bolsjew'istische leugen hardneklcig voortbestaan. Zii d.eed. vooral opgeld ond.er een
bepaald. soort rrlinkset'intellectuelen, d.ie als reactie op d.e cornmrrnisterrlraat van
blad.en als rrHet Paroolrt het optred.en van d.e Russen wild.en goed.praten.
Zo zegt Bibeb j-n rrvr+j Nederland.rr vEu3. 17 augustus tegen Henri Knap: tfProfessor De Graaf, d.ie vaak in Rusland. en Hongarije komt, weet v€Ln betrouwbare rrciend.en d.at d.ie opstand. (rr", 1956) d.oor nazits werd. geleid." En Henri l0eap, die ook
al niet uitnwrt d.oor ker:nis v€u3. zaken omtrent Hongari,je of d.e bdsjewistische vervalsingsmethod.en, Iaat geen woord. van protest horen en komt zelfs niet op het
id.ee, een d.ergeli jke krjk op d.e zaak naar het rijk d.er politieke fabelen te ve::v{jzen.

\{ie wéI protesteert, d.at is d.e zogenaamd-e zegsman van d.at fraais, professor
De Graaf. In een ingezond.en stukje in rfHet Parool-'r komt hij verklaren, d.at Bibeb
hem verkeerd. heeft geciteerd.. Over d.e t'leid.ingtt van d.e opstand. had. h{j niet gesproken. \dat hem verteld- werd. la,vam hierop neer, d.at in d.e loop d.aanran ook vroegere nazi t s een pogrng hadd.en ond.ernomen ztch erbi j aan te sJrriten. Dat 1s vanzelfsprekend. iets totaa.l anders aI moeten w1j ook d.aarbÍj aantekenen,d.at het merkwaard.ig blijftrdat d.e bolsjewisten er nimmer in geslaagd. zlJn ond.er d.e vele arrestantenrd.ie z4 naar Rusland wegsleepten ook maar zegge. en schrijve één enkele fascist te ontd.eklcen. Ware d.at wóI zot ons dunkt, d.at zLj d.an nj-et geaanzeld. zouden
hebben om hem door mid.d.e} va,n een soort van show-proces tot een paradepaard.je

van hwr verla}<kerij te maken.
Ddt Bibeb d.e woorden va^n prof . De Graaf verkeerd. weergaf kan verschlllend.e
oorzaken hebben. Misschien heef t haar geheugen haar parten gespeeld.. Misschien
heeft ztJ hem van het begin af aan verkeerd. begrepen, omd.at ook ztj was ingpkapseld. door het bolsjewistische leugenweb.
Dat zLj niet bepaald. d.e enige is, d.ie spinrag in haar hoofd' heeft bewijst d.e
bekend.e schaker J.H. Donner j-n ttVrij Ned.erland.tt van 11 augustus. Sprekend over

J/

to

je zegt hi j daar: "Boedapest ' 56 , d.at waren d.e no zems, jongens van 5 met
fietskettingen tegen tanks. rr Volgens Donner ontbrak d.estijd.s in Hongarije een zeer
sterke eenheid. T zoàls d.j-e, waarva^n nu d.e Tsjechen blijk geven.
Donner j-s er nó6st. Tegen nozems treed.t een heersend.e klasse 6nd.ers op d.an
d.estijd.s in Hongari je geschied.d-e. Tegen nozems word.en gr-:mnilcruppels gebruikt of
faat men d.e ond.e:*rereld. in actle komen.Tanks word.en pas ingezet wanneer d.e heer-

Hongari

1

send.e klasse wankelt d-oor d.e vereend.e strÍjd van bred,e lagen d.er bevolking. En d.e
eenheid. d.er strijd.end.e Hongaren bleek ond-er meer uit d.e ind.nilstrekkend.e algemene
staking van 12 en 13 december (fet wel: d.ecember! ) 1956 tegen d.e arrestatie varr
twee leden van d.e Centrale Arbeid.ersraad. van Boed.apestrd.ie net als and.ere arbeid.ersrad.en, nog maand.en na d.e militaire ned.erfaag het brand.pr,mt van het verzet
vormd.e. Het feit zou Hein Donner voor misvattingen a1s waa:rran hij het naieve
slachtoffer is hebben behoren te bewaren.

WAT STEEI(T ACHTER DE AUTOSTAKINGMI?

TWffiDE helft van september
Groot-Britta,:rnië voor d.e zoveefste keer geconfronteerd- met een omvangrijke staking in d.e autoind.ustri-e.

IN DE

werd-

Britse krant rrSund.ay Timesrr becijfert, d.at er in d.eze bed.rijfstak in d.e
eerste acht maand.en vam, 1968 a} meer
werkd.agen verloren gingen dan sedert
1950 jaarlijks het geval was, zodat er
d.erhafve thans een record. zal word.en

De

gebroken.
De Labour-regering, d.ie vorig jaar
ten tijd.e va^rr d.e staking d.er d-okwerkers
niet moe werd. te beweren, d.at er achter hun strijd. een soort van complot
moest steken, zal voor d.e auto-ind.ustrie well-icht hetzelfd.e beweren. Watrrneeï ztJ d.at mocht d.oen en and.eren met

VERANTWOORDING

haar, kan d.ezelfd.e rrSr-lnd.ay fimesfr hen
d.e d.room helpen, Het bIad. onthuld.e na,melijk, d.at d-e jongste staking,
d.ie practisch d.e gehele industrie la.n

uit

Iegde,

ttontketend.rr ríras d.oor z.egge- en

sehrijve vijftig man, d.ie nog nooit vart
hwr l-even eerd-er had.d.en gestaakt, d.ie
niet bU rn vakbond. waren aangesloten,
d.ie helemaal nÍet d.e bed.oel-ing had.d.en
een groot conflict uit te lokken en
d.ie eigenlijk stom verbaasd. waren, d.at
zi, vljftig nachtwakers , d.ie betere beloning vroegen, d-och steed.s maar l,reer
met een kLuitje in I t riet werd.en gestuurd., in staat \^raren gebleken met
een si-mpeIe actie vooï betere betaIíng een 1and. i-n rep en roeï te brengen.

Zo gaat dat nu eer':naal. Meer over
staking i-n ons volgenile nummer.

d-eze

Vfu\ DE VOOR IIDAAD U{

BÏNNU\TGEKOIVtrX\T GEt DET,

(1.

GEDACHTE

I JI{E BI JDRAGEN

Icrnrartaal 1968)

C.v.d..B. te A. f. 5"-ï H.E. te R" f.10.-; C.H. te D. f" 10.-1 C.C.d-.H. te D.
f.5r5O; H.M. te F. f.9125; J.M. te A" f. 42,-i R.W. te A. f,11r5O; C.A.R.
te R. f.10.-; Th.JoM, te Bo f. 42t-; J.A.R" te A. f, lr5Oi E.U. te f. f.5.-;
N.N. f " 10.-i G.A. de P. te B. f . 25,-; d.iversen Í. 7.-. Totaal f . 211rT5.
Alle gevers hartelijk d.ank. En willen zi, d.ie ons voor 1968 nog geen bijd.rage d.ed.en toekomen d.at alsnog even d.oen? Bij voorbaat oraze dank.
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rrHet Paroo]ft blijkt weer eens, d.at d-e re]igieuze wereld.
ztch opmaakt het Beeld. van Marx op te eisen. Tot nu toe was I t het onbetw'iste
bezit van hetrrMa:rci-sme-Lenini-smert. Sed.ert er echter aan It voetstuk van de kerk
een duid.elijk gerommel word.t waargenomen, d.at onmiskenbaar een d.ra3g naar hegrorming of in eIk geval vervormÍ-ng inluidtr €fl gebleken is, d.at hettrMarxisme-Leninisme" allesbehalve aanspraak heeft op dat beeld., heeft d.e relig'ieuze wereld.
met afgunstige blik naar d.e n:.lge kop van }Iarx gekeken, d.ie het thans stellig
beter zou d.oen d.an d.e afged.ragen rrJezus aan het houttr.
It{aar iets staat haar d.aarbij in d.e weg. iUarr( heeft zj.c}:r ook over d.e godsd.ienst uitgesproken en d.ie rritspraak, zoals ze daar staat, is ten ener:male voor'
}:aar onaanvaard.baar. U weet het wel: Die Relig'ion ist d.as Opium d.es Volkes. De
god.sd.ienst is opium voor het volk"
Deze uitspraak heeft men meer d.an een eeuw l-aten geld.en. Oeh, men had. ook
niet nod.ig er zJ-c}rr d.n:k om te maken. Ma:=crmitsgad.ers zljn leer, waren d.es dui-vels
en daa:rree basta.
Naar sehatting een tiental- jaren geled.en is professor Banning in zi1n boek
ItKarl Ma:tcrr met d.e ve:rralsing begonnen d.oor f'Die Religion ist d.as Opirm des Volkes[ te verta]en met 'rGod.sd.ienst is opir:m van het vo]kr,l Deze ve:nralsing is vlot
vooral d.oor rrlinksenrr overgenomen.
In Duitsland. omschrijft men d.e uitdrukking steed.s met: Opi-un fiir d.as Vol-k.
Is d.e omsehrijving met rrvarlrr in het Holland.s al maI, in het Duits is ze helemaal
onmogelijk.
DE GRAMMATICA. Men zegtren hun on]<r:nd.e komt hr:n hierb{j te hulp:d.at I'd.es (vo}k)s"
wil zeggen rrvatrlrr . ZoweL echter in het Duits vooral in het Duits aJs j-n het
Holland.s, lnlrnen meerd.ere voorzetsels een tweed.e naa^mval omsehrj-jven. Een voorbeeLd., d-at voor beid.e talen opgaat is: De vreze des Here - Die Fureht d.es Hertn..
Hier Eg! de omsehrijving net rrvoorrr gebnrikt word-en. Met de rrwould. berr taalicund.igen zijn we dus gauw }<Ia^a^r.
Wat zeggen nu d.e niet-taalinrnd.igen, d.e peuterl«rndigen? Als men rrvooril gebnrikt in d.ie zinrd.usrrDe god.sd.ienst is opir:m v6ór het volktt, d.an word.en d.e d.ienaren d.er kerk l-outer a1s bed.rigers voorgesteld.. Persoonlijk en op z:-eh,zelf vind,
ik d.at zo gek nog nj-ete rrlào,r hj-er gaat het om wat Ma:nc bed.oeld. heeft en d.an konstateren wij d.irektrd.at Marrc het niet over d.e prlesters heeft, maa,t over d.e godsd.ienst, rrDie Religion'r en dat is heel- wat meer en d.aard.oor heel wat and-ers dan
d.e prie sters all-een. Hiertoe behoren ook d.e grootse en ind.zr.rkwekkend.e praohtscheppingen, de kathedralen en Lourd.es en d.e stil-Ie omgarlg en d.e rtwees-gegroetjest' en nog veeL meer en het is al-les wat het volk bedwelmt.
Zoals Ma:cc het zegt werpt het een duid.eldk beeld. op. Dat I'opiu.m'r is hier d.e
representartt van d.e bedwelmend.e invLoed. d.ie uitgaat van itDie Religlon'r . Dat d.eze
uitspraak van Ma:rc het beeld. van een stel bedriegend.e priesters oproeptrvolgt
neïgens uit. Dat is eenvoud.ig een rrmacherr van prof . Banning en ztn med.estand.ers
in het gevecht om het bee1d. van KarI Ma:rc.

ïIIT

EEN ARTïIG[.,

in

ACTIEF EN PASSIEF. Dat d.e priesters in 'rDie Religionfr een aetleve ro1 ve:rnrll-en
is zond.er meer duid.elijk. Die roJ werd. mij als het ware voorgehoud.en toen j-k eens
met een Franse vriend, in het plaatsje for.r-znon op een heerli jke zomeravond. na d.e
maaltijd. wat rond.d.renteld.e. Wï kwa:nen terecht bU een kleine markt, aan het beg:ln
waanreul. een pater - of een frater , d.at weet ik nlet
d.e mensen wat te koop M.n-

bood.. Hij werkte alleen en d.acht wel- d.oor ztjn enthousiasme all-e klandizie tot
zích te ktmnen trekken, ZtTn artikel was r:nj-verseel,. Ied.er, in d.e wijd.ste zin varr
het woord.r kon het gebnriken. Hfj werd. echter lastig gevallen d.oor een invasj-e
van insekten die op d.eze kl-eine markt was neergestreken. Het waren d.Íertjes, d.ie
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men bij ons glazelrnakers noemt.Zq kwamen in woLken ergens
vand.aan en paard.en waarsch-ijnhjk in d.e vlucht on d.an bij duizend.en neer te vallen.
Vreemd echter, ze schenen het specÍaa} op ortze pater
of frater - voorzien te

veel weg had.d.en van wat

hebben, en hij moet we1 ged.acht'hebben, dat, waar hij een God.e welgevallige arbeid.
volvoerd.e, clit het werk d.es duivels hÍas" Mijn Franse vriend had d.aarvoor echter
een and.ere verklaring. Paren, hoe aang:enaa.m ook, is wa:m werk en dus d.orstverwekkend." En bij het wa:m aanprttrzen va^n zijn waar, glom het gezicht van d.e pater of frater - vart d.e transpiratie, en aarr zíjn neus hing voortdurend. een d.nrppel ,
Het was d.6t waar d.e beesten het op voorzien had.den. Aldus de verklaring van mijn
trtranse vriend..
Wat hij nu verkocht? ....Goïd.ijnringen van koper in groot fo::maat. Hij hield.
ze a.an zijn vilgers gestoken een ied.er voor d.ie hem voorbij wou gaan,luid. roepend.e: ttAchetez! Achetez! d.es afileau)c bénits!!" Koop! Koop! , gevqjde ri-ngen!
Wat ik hier aanschouwd.e d.eed. mij d.enken aan Marx' rrcodsd.ienst is opium voor
het voLkrt. En toch zaL men d.eze pater of frater - geen bed.rieger willen noemen. De anne kerel, d-ie va^n ztyn prille d.agen af steeds maaï hersenspoelingen te
verwerken heeft gekregen, geloofd.e stel-lig in wat hij d.eed.. fn d.it opzicht had.
hij een passieve ro1. Maar nu op die markt, afgezien van d.e aanval-Ien van die
Itduivelserr beesten, kon z:-Jrr optred.en tengevolge varr zijn passiviteit in het verIed.en actief zijn. Ik heb hem niet één ring zien verkopen. 0f hij nu een slechte
d.ag had. of d.at d-it altijd. zo was ontgaat mijn kennis en is overigens maar matig

interessaÍrt.
Wat echter hoogst interessant maar bed.roevend- is, d.at is, d-at er vooï zover
wi j weten althans, geen enkel protest ztclt heef t d.oen horen, tegen d.at gegoochel
met woorden. Onze logrsche z:rÍt en taalgevoel word.t toch onmid.d.ellijk gekwetst bij
een zin a1s: De god.sd.ienst is opir:m van het volk. l,rlat ons taalgevoel in d.e zin
met rrvallrt kwetst is , d.at d.e metafoor ttopiuntr I als vertegenwoord.iger van " bedwel--

rrverd.ovenrr geen duid.elijk ond.er$rerp en voorweïp heeftr €rr bedwefmen zowel
als verd,oven is overga"r:kelijk, transitief. Wie bedwelmt er d.an, wie verd.ooft er?
WÍI men soms zeggen d.at het vol-k z:-chzeLf verdooftz z:.c}rze1,f bedwelmt????? Dat
het volk zich aanmel-d.t bU de kerkd-er.rr om [gewijd.ettgord.ijnringen te ga"an verkopen?
Dat is het juist wat d.e heren "hersro::trrers[ verfoeiena d.e duidelijke uitspraak in
KarI l'{a::nt fo:stuIe. Daarj-n word.t duid.elijk uitgesproken, d.at d-e god.sd.ienst het
d.rijvend.e element is in d.e bedwel-ming en verd.oving.Deze duid.elijke uitspraak brengen 4J d.oor het verwi-sselen van één woord. tot een kreupele zin en onmogel{jke ged.achte te:rrg. !íat er d.an tevoorschijn komt is rueliswaar niet veel zaakse rnaàr
toch altijd. beter - voor hun d.oel althans d.an duid.elijkJ:eid. in d.e }crirestie van de
verhoud.ing tmssen d.e god.sd.ienst en d-e massa, het vo1k.
En deze l«restie is urgent geword.en sed.ert het kerkbezoek sterk afneemt en
er krachten zfin ontstaan d.ie naar geestelijke verruiming d.ringen.
0m haar greep op d.e massa te behoud.en doet zti in ttd.emocratierf en zelfs in
ftcomtrnmismerr. Dat vervrono.ert ons niets. Als het natj-onaal-social-isme hier d.reigt
d.e baas te word.en, schri jft het rooms-katholieke d.agblad rrDe Tlid" r rrI,aat ons bestaan en vÍe z:-jn uw man. VIij stoelen op d.ezelfd.e wortel d-es geloofso. o.rr En zo 1s
menrf

het.

,

