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EIND I4El is FRANTISEK KRIEGEI, afgezeÈ a1s ]id van het, Centraal Comité van
d.e Tsjech-isahe Comrrristisehe Partij. Na JB jaar lang lici te zijn geweest werd hij
eveneens uit de partij gestoten. Zljn verrijd.ering uit het Centraal Comité en uit
d.e partij werd. gemotiveerd met de beschulà1ging, d.at hij rn anti-partij-, een antisocial-istisch- en een anti-sovjetstand.pr:nt had. ingenomen.
Op zicbzelf is d.eze r:-itstoting natuurlift niets bijzond.ers" Er zijn in d.e loop
d.er jaren reeds zovele Ied.en uit d.e d.iverse bolsjewistische partijen gestoten,
d.at het helemaaf geen opzi-en meer ba^art. A]l-een heeft de ve::trijd.ering van Kriegel'
uit Centraal Conité en partij bijzond.ere aandacht getrokJsen, omd.at de Tsjechische
partij we1 gedwongen is te hand.elen volgens aanwÍjzingen van Moskou en omd-at hij
zich in een red.e tijd.ens d.e zittjng van het Centraal Comité heeft ver:nueerd. tegen
ziin verwijd.ering uit dat ConÍté. En nu word.t Kriegel opeens afgeschilderd. afs een
moed.ige ma]1 rdaarvoox men - volgens Jacgues Garrs in rrDe Telegraafrr van 10 juni j.
1. - t'een heid.ens respeet rooet hebbentr en volgens d,atzelfd.e blad. van d.ezelfde
d.atum is d.e red.e van Kriegel rreen menselift d.oei.:ment van grote ríaaJd.err.
I(riegel heeft in ziÍn red.e d.iverse led-on van het Centraal Comité vera.ntwoord.elijk of med.everanà+oord.el{ft gesteld voor d.e raisd.aiten (terechtstelling€n, zwaïe
gevangenisstraffen, erlz, ) aie tijd,ens het Novotrly-bewind. zijn begaen. Wel gaf hij
toe tegen d.e stationering van buitenland.se troepen in Tsjechoslor,rakije te hebben
gestemd., maar zijn verwijd.ering uit het Centraal Conité en d.e partij noemd,e hij on-

rechtvaardig.

Nu hebben wij - en waaJschiJnlijk nj.emand. buiten Tsjeohoslowakije - voordien
nog nooit van Frantisek KriegBl gehoord.. Wij kennen hem dus niet d.och nemen onvoorttraard.eliik aan d.at hij zél-f , ond.anks zijn jarenlange lidnaatschap varr de partij
en ond.anks d.at hii d,eel uitmaakte van het Centraal Cornité, niet d.i.rect medeschufd-ig is aan de misd.ad-en van het Novotny-bewind.. Maar wéI weten wij, d.at Frantisek
Kriegel in aI d.e l8 jaren dat hij lid. was van d.e partrj nooit heeft geprotesteerd.
tegen d.ie misd.ad.en. Ever:min heeft tr-ij geprotesteerd. tegen d.e misd.ad.en van het
StaLin-regame. Het neerslaan van d.e Oost-Duitse opstand. in juni 1951 d,oor d.e 1egers van Ruslancl heeft hij zwijgend langs zich heen laten gaan. Ook tegen d.e RussÍsche Ínternentie in d.e llongaarse revol-utie van oktober/november 1956 heeft hij
zijn steu niet verheven. Had. hij wéI tegen d.ie bolsjewistische misd.ad.en geprotesteerd.r d.axr zou hij geen d-eel meer hebben r.rJ-tgemaakt noch van d-e bolsjewi-stische
partJj, noch van het Centraal Con:ité.
Het is wel opmerkelijk, d.at dergelijke figuren, d.ie zich tegen d-e RussÍsche
overheersing van hín land. verzettenr oa,àr d.e overheersing van and.ere l-and.en d.an
d.e hunne blijkbaar heel no:staa1 vind.eny meteen het aureool laijgen van karaktervastheid.r moeè en wat al nj-et meer. Frantisek Kriegel is wat dat betreft nÍet d.e

-)enige. Na d.e inval in tsjechosl-owakije d-oor de Warsehaupactland.en in augustus l68
was het ook d.e Tsjechische schaakgrootmeester Lud.ek Pachman, d-íe d-e nod-ige aand.acht in d-e pers kreeg omd.at hij openlijk protesteerd.e tegen clie inval. Alle ej-genschappen, die nu rrDe Telegraaftt aan Kriegel- toedícht werd-en toen d-oor rrHet
Paroolil aan Pachman toegeschreven. Ook Pachmarr was toen een I'prachtmens". Maar
tot d-ie protesten van Pachman behoord-e ook een brief aan.Tanos Kad.ar, eerste secretaris van d-e Hongaarse Conrmunistisehe Partij , die in'rHet Paroolrr van 2l sept.
1!68 werd- afged.rukt. In die brief protesteerd.e Pachman wéI tegen d,e bezetting
van fsjechoslowakije en tegen het feit, dat d.e liberalisatie afd.aar het lrerk van
contra-revolutionairen werd. genoemd., maar geen wocrd van afkeuring over het optred-en cler Russen in Hongarije in 1)J6. Ja, in oeze brief keurde hij nu nog goed-,
dat d.e Russen in Hongarije d.e revolutie i-n bloed- hebben gesnoord.. Ook stootte hij
zich blijkbaar niet aan het feit, dat ook d-e Hongaarse arbeid-erst!contra-revol-utionairenrr werd-en genoemd. Hij schreeí namelijk:

"..0p Ce vijfd-e november 1956 neA ik de Russische interventie in Hongarije goed-gekeurd en u begroet als een politj-cus die het Hongaar:se vol-k
rust, materiëIe vooruitgang en een verd-ere ontwi-kkeling in d.e richting
van het soci-alisme zou brengen.
Destijd-s had. ik gelijk. U heeft aan af deze voorwaarden vol-d.aan. Destljd.s had i-k op tragische'luijze ongelijk omdat ik niet wist d-at u ?t symbool van een politiek zou word,en d.ie op een dag in nijn land. verschrikkelijke consequenties zou hebbenrin het bljzonder het feit, dat ons volk
werkelijk snel en volledig rustig is geworden.'l
Uit niets blijkt, d.a.t Pachman aan Kadar verwijt, dat hij in d-e Hongaarse revolutj-e een verradersrol heeft gespeeid-. Integend.eel , Kadar was d.e rian, d.ie ord.e
en rust aan het Hongaarse volk bracht. Dat d"ie ord.e en rust werd, afgeclwongen met
Russische tanks en bajonetten en ten koste van vele doden en deportaties, deeri
hem niet. Wat hij I(ad,ar al-l-een verwljt is, dat d-ezelfde method-e ock op Tsjechosfowakije werd toegepast. le vrijheid- om eigen zaken te regelen, di-e Pachman voor zijn
Iand. opeist,achtte hij onjuist voor Hongarije. Daar mochten d,e Russen wél intervenierenrdaat mocht wél met tanks tegen le arbeidersl^rord-en opgetred.en, d.aar mochten Inre Nary en Pa.l- IÍaleter wéi in een valstrik worclen gelokt en om zeep gebracht.

aa:r Kadar verklaarde Pachman ook, dai hij sind.s '11{! Iid- was
van d.e communistische partij,ttzeer trouw aa,n het regime, zeer trouw aar:. llioskou'r.
Dat wil dus zeggen, dat ook hÍj steed-s d.e misd-ad.en van d,e Russische bolsjewisten
heeft goedgekeurd en Cat regime heeft verheerl\jkt. Trouw aan l'loskou wif immers
zeggen, dat men d,cor dik en dun al-Ie zwenkíngen van d-e Russische heerserskfi-ek
meemaakt, dat men alle terreuï, moord. en wat al- niet meer, goed.praat. Dat hij ook
trouw lÍas aaJr het regine van Novotny wi-] niets anders zeggen d.an d.at hij alie
moord.en op vals beschal-cligde pariijleden heeft tcegejuicht, dat ock hij ivellicht
geroepen heeft on c1e veroordeiing van gearresteerd-errspionnen, verrad.ers en misd,ad-igers.
Zoals een ieder, die Ín d-e jaren van 1 912 tolc 1945 Li.d, was van de nazÍpartij
of niet protesteerd.e tegen de misd.ad-en van het nazid.om med.eschul-C-ig is aan de
moord. op zes miljoen jod.en - om van d-e andere vermoord.en maar niet te spreken zo achten wij elke bolsjewiek, die d-oor d.e jaren heen maar trouw lld van de part1;
is gebleven, of hij nou KrÍegel , Pachman of hoe dan ook heet, med-everantwoord.elijk
voor d-e Stalinterreur, med.everantwoord,el-ijk voor de moord- oi: Cost-Duitse arbeiders in jr.uri'1 )jJ, med,everaritwoordelijk vooï d.e moorcl op d.e Hongaarse revolutie.
Een Frarrtisek Kriegel, een Ludek Pachman en aI die and-eren, die steeds troulr aan
bleven en ni-mner protesteerd.en tegen d.e misdad.en van het bolsjewismet
d.e partij
recht verspeeld- om te protesteren nu die mj-sd.aad- aan henzelf of aan
het
hebben
word"t
begaan. Wie maar steed.s een hond- ophitst tegen een artd.er, mag zich
landhr:n

In zi3n brief

-1niet

beklagen wErnneer hij op d.en duur zelf word.t gebeten. Zelfmed.elJjden van mensen, d.ie nooit met and.eren enig med.ed.ogen hebben gehad., vermag bij ons geen d.eernj-s of bewondering op te weklcen.
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PIET I{AK is in het na-oorlogse Neeen bekend.e figurr. Niet alleen vanwege zijn felle protesten tegen het A-merikaanse optred.en in Vietnerm, maar ook en vooral vanwege zijn
d-erl-and.

optred.en tijd.ens d.e februari-staking
van 1941, \Íooral d.at l-aatste Íras voor
d-e ïsraelische regering aerrlei&ing on
hem en zijn vrouw een aantal jaren geled.en uit te nod-igen voor een reis
naar f srae1, Dat was v6ór d,e zesd.aagse oorlog van juni 1967.
Van zijn enthousiastre voor d.e jonge
staat fsrael, waarvarr hij na zijn reis
blijk gaf , is nu weÍnig meer oveï. ïntegendeel, nu Ís hij de initiatiefnemeï geweest voor d.e oprichting van tt
Palestina-Conitée eefl comité, d.at begïip wj-I kweken voor d.e situatie vam.
d.e Pal-estljnse Arabierenrd-ie uit angst
of ond.er dwang hrrn huizen en bezi-ttingen in 1948 of 1967 hebben moeten
verlaten.
Op zichzelf natuurlijk kan dat een
loffelijk streven zijrre d-och niet wanneer dat streven word.t toegelicht op
d.e manier ïÍaarop Piet Nak d.at heeft
ged.aan tegenover een verslaggever van
het Nieuw Israelitisch Weekblad. Het
d.oor dat b1ad. gepubLiceerd-e interview
met Piet Nak heeft nogal wat beroering teweeg gebracht vanwege bepaald.e
r:-ltspraken. Ook rrHet Paroolrt heeft er

ruim

aand.acht aan besteed en het behoeft geen betoog, d-at d.e bolsjewiek
Plet Nak, d.ie bij d.at blad nu niet in

zorn goed.e reuk staat, behoorlijk

aangevallen.
Tegen d.j-e aanval

varr

werd.

trHet Paroolrt

neemt nu een zekere d.r. Wagtend_onk
Piet Nak i:r d.at blad. vEUír woensdag 11

juni in besche::nÍng. Hij sehrijft, dat
Piet Nak een eenvoud.Íg man is, àie d.e
dingen we] eens wat tronbehouwenrr ze*,
cloch d.at dit voortspruÍt rrit zijn tts-

motioneel reageren op onrecht waar hij
dat ook signaleert.rl
Nu heeft Piet Nak echter in tt be-

r,ruste interview gezegd., d.at hij volled.ig achter d.e terreurd.ad.en van EI Fatah staat, ook r{aJlrieer die bonmen in
een supe:markt neerlegt of vliegtui--

gen net burgerpassagiers beschiet.
rrÀlIes is beter d.an collaboratierr is
d.an het bescheid. van Piet Nak. Àl-sof
eï geen and.ere nogelijkheid- is d.an óf
collaboreren 6f weerfoze vrouuÍen en

kind.eren vermoord.en.
ne heer Wag:bend.onkl die ook d.e boven aangehaald.e uitspraak van Piet
Nak over de temeurd.ad.en van E]- Fatah
kent, moet dus weten, dat Nak nj-et
alleen emotioneel reageert op onrecht
naar d.at hij ook on-emotioneel en zeer
wreed. zin7.oze moord.en op weerloze
vrouwen en kind-eren goedkeurt wanneer
hem d.at past. Dat wetend.e, kwraen we
niet anders d.an aannemenrd.at zijn verontr,laard.ig'ing over d-e wreed.heden van
d-e Anerikanen in Yietna-n njet zozeex
word.t ingegeven d-oor menselijke verontwaard.iging, neur dst d.it veeleer

past in zljn politiek straatje.

Tot sfot: het op initiatief va,n
Piet Nak opgerichte Palestína-Comité
rrvenuerptrr, volgens cie d.oelstel-Iingen,

rfnad.:fl:ldrelijk iedere volÍt van discriminatie1 ond.er welke dekmantel d.eze
zich ook moge voord.oen en ied-ere mentaliteit welke met minachting voorbij

gaat aan elementaire menserrrechten.rt

Voor Piet Nak en dr.

Wagtend.onk

behoort blijkbaar het rustig winkelen
in een supe:rrarkt, bioseoopbezoek en
het plaatsnemen als passag'ier in een
vliegtuig niet tot de elementaire
mensenrechten. Wat zoud.en deze lied.en
nu eigenlijk wé1 als el-ementaire mensenrechten beschouwen?
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PARTÏJEN

IN

DUITSLAN}

irDie brirgerlj-chen Parteien in DeutschLand.rr, varraf het begin tot 1945,
Hand.boek van d-e geschied.enis van d.e burgerlijke partijen en andere br.rrgerlijke belangenorganisatÍes vanaf het begin van het Duitse partijwezen
tot 1945. Deel Í. Uitgave van VEB BibliographÍsches Institut Leipzig.
Gebonden, 810 blz. Pnjs lqDli 52,-.
DE HISTORISCHE ond.erzoek-organisatie I'Geschj-ed.enis van d.e burgerlgke partijen in Dui-ts1and.'r, d-ie kraar zetel heeft aan de lried.rich Schiller-uni-versiteit te
Jena, toont met d.it werk, d.at uit tvree d-e1en bestaat, het eerste uitgebreid-e resultaat van haar col-l-ectieve werk. Men heeft er n.l-. in Oost-Duitsland- naar gestreefd- om een al-omvattend-e geschied.enis op te bouwen van het Duitsland- vanaí rt
begin der historie tot op hed.en. Elk d-er geschied-kundige research-instituten aan
d-e verschillend.e universÍteiten heeft Ín dat werk een taak. Eén van die taken
was het catal-ogiseren van d-e verschillende burgerlijke partijen. Het onderzoek
naar d-ie geschied-enis j-s clarr ook nog maar pas afgesl-oten en rt gemis van d.ie wetenschap werd in 0ost-Duitsl-and- ook wel d.egelijk gevoeld-. Zond.er te verval-l-en irt
d"e terminologie van een zekere 0ostd.uitse propagand.a moet het ons toch wef duidelijk zíjn, na beschorrwing van dit werk, d.at hier "objeciief" gezien een belangrijk stuk arbeid- is verricht.
Een tweed,e, zeer belangrijk, aspect 1s, dat we zten dat Duitsland, een zwern
partijen opleverd-e tot en rret 1913t die voor een zeer groot d-eel de wegbereid-ers
bieken te zijn van d-e I'[SDAP. Partijen a]s d.ie van LudenCorff , Ilugenberg en Streicher spreken ons daarb; we--L zeer bijzoncler aan,maar ook mi-nder bekende verenigingen en belangengroeperingen, zoa.Ls d-Íe van militairen err zeer vooraanstaande industriëlen (trritz Thyssen, etc.), d-ed-en hun werk tot het op gang brengen van de
nationaal-socialistische mol-en. Ond-anks alle antipathie '1ie ik heb voor oe sterk
verwarrend-e fraseologie van cle Oostduitsers, ben ik het voor 1OCí7i met ze eens,
dat ze juist d.oor dat uerk behoren tot d-e ergste uitbulters van d.e gewone Duitse
man. En niet affeen van d-e Duitse manl Ook - na d.e rrerovering door Hitler van
vele larrd.streken in Oost en \.dest - behoord-en ztJ tot d.e wegbereid.ers van de sl-averni-j en tot d-e voltrekkers varr Ce dood.vorurissen, die in Frankrijk, Itled.erland.t
Ruslartd- en in vele and,ere landen, in fei-te rr.amens (en in zeer veef gevallen ook
d-oor) hen werd.en voftooid-.
Het is ontegenzeggeli-jk een feit, dat 1n elke politieke nieuwe tijd. d.e strijd.
voor een bepaalde sociale omwente-l-ing fer noet word-en gevoerd-. De vestiging varr
het kapitalisme was een vooruitgang in d-e ontwikkeling van d-e mensheid,. De commwristen uraren zich d.at lang niet altijd-'bewust, maa,r hÍstorlsch en wetenschappelijk hebben ze dit nu reed-s enke-Le d-ecennia erkend.. De stijd. voor het vrije ond,ernemersd.om, d.at de basis was trroor het opkomende kapitafisme en wel-ke strijd- op zijn
beurt d.us weer d-e basir'; vormde voor de sociale vooruitgang, werd. in vele gevalIen gevoerd. door nieuw opgerichte burger:1ijke politieke partijen en verenig"ingen.
In het licht van deze ui-teenzetting mogen we d-eze partijen van d- e s t ij c1 s
voorrritstrevend. noemen. i4:aar deze part.ijen worclen conserr,,atief zodra zij een nieuwere socj-ale bewogenheid. gaan tegenwerken, in dit geval het sociali-sme.
\nle hoer,,en nog niet zo velr te gaan, d-at we socialisme gelijk stellen aan commnnisme ( zoal-s nen in Oos-b-Europa zo graag wil d-oen voorkomen) o* te begrl;pen,
d-at d.e anti-stri;d. van deze burgerlijke partijen remrnend- gewerkt heeft op d-e algehele vooruitgang van d-e rnensheid." Zoafs cok iiitl-er de liberale burgerlijke ord"e
vernietigde, zo heeft hij ook d-e vooruitgang in sociaal opzicht en d.aarna in algeheel opzicht sterk geremd.. De grote meerd.erheici va"n de Duitse brlrgerlijke politj-eke instefl-ingen heeft hem d.aarin irouw terzijde gestaan.

')-tr
ïn de tweeedelen word,en 21J partijen en organisaties behand.eld." In d.it eerste d.eeI behenclelt men d.e g?oepen vanaf het trAlld.eutscher Verband.rt tot en met d.e
ItFortschrittliche Volksparteit'. Het boek bied-t de gebruiker d.e mogelijkheid tot
een snel1e en omvarigpijke oriëntering. Ied-er artikel heeft naast een inleid.end'e
korte karakteristiek, statistische cijfers, uittreksels uit progra.mmars en statuten, alsmed.e verwÍjzingen naar broru:en en literatuur. rn Degelijk referentle-boek.
W. Mulder.
COMMM\MAAR.

IIet d.ikke boek, da,t hierboven zo enthousiast door onze yriend. Muld.er word.t
besproken kennen wij niet. Dat maakt het natuurlijk een beetje moeilijk om op een
d.ergelijke recensie cormentaar te leveren. Wat matigt men zichr wanneer men d.aar
toe overgaat, eigenlijk niet aan? Dat wtj er tdch toe overgaan, heeft zijn gegrontle
red.enen. Wij kennen d,an wel-iswaa.r het boek niet, wij menen wel een heel- klei-n beetje af te weten van de hi-storische ontwiklceling in Duitsland, van het burgerlijke
partijwezen in het algemeen en van het regiem, d,at deze omvangrlke uitgave en het
d.aaraan ten grond.slag liggend. ond.erzoek mogelijk heeft gemae,kt.Met d.ie kennis gewapend. voelen wij ons ged.rongen een paaï kritische kanttekenlngen te maken. Bfi de
reeensie rnrel- te verstaan; niet bij het boek, d.at wij niet hebben gelezen.
Wat ons in d.e al-l-ereerste plaats heeft getroffen is d.itr d.at Muld.er als hij
w-illekeurig, maar stellig aan cie hand van het boek mogen we aa,nnemen, een paar
partijen opnoemt, die voor d.e Hitler-partij d.e weg hebben gebaand, uitgerekend- d.e
meest reactionaire noemt, lraarvan het eigenlijk helemaal niet zo uJ-tzond.erlijk is
dat zíj d.at hebben ged.aan, óók in de ogen van d.e niet-ingewijd.en. Het is natuurlilk
wel interessant om te weten hoe Lud.end.orff , Hugenberg en Thyssen Hitler aan de
macht geholpen hebben, maar er is niemand- ter wereld. d.ie er van opkijkt, dít zij
het hebben ged.aa.n. Wat echter word-t in het d.ikhe boek, dat kerurelijk met Duitse

uitvoerigheid- op d.e d-ingen ingaat eigenlijk opgenerkt over de Duitse sociaald.emocratj-e? Daa:oree ligt 't bepaald. niet zo eenvoud.ig. Hoewel d.e feiten (en d.e d.ocumenten - zoal-s bijvoorbeeld- d-e in een vorig nummer van rrDaad. en Ged.achte'r aI eens
ter sprake gebrachte d-ocr:menten van }ret z.g. Dolchstoszproces en d.e notufen van
d.e verhoren van Roszbach en and.ere vrijscha^ar-aanvoerders d.oor een Rijksd.agcomrrissie - er bepaald. niet om liegen, word.t d-e verantwoord.elijkheid. van d.e Duitse sociaald.enocratie nog herhaald.elijk met kracht ontkend.. ÀIs er met d.it werk ind.er:d.aad- - zoals Muld.er ze* - I'objectiefrr gezien een belarrgrijk stuk arbeÍd. is verricht, d.an hebben we hier, wat betreft het oord.eeJ over d.e sociaald.emocratie bed.oelen we, éón van d.e toetsstenen.
Er kont nog meer bÍj. ï{1tIer is niet alleen d.oor d.e sociaald.emocratie in d.e
kaart gespeeld - on het zac}rt uit te d.rukken, want de werkelijkheid is véél en
véé1 erger - maar ó6k d-oor d.e K.P.D. en ook d.oor d.e Russische regering. Nu kurrnen we d.e laatste bu"lten beschouwing laten, omd.at het boek over d-e partijen in
Duitsland. hand-elt, ma"ar de K"P.D" natuurlijk niet. Hóór leiders hebben getracht
d.e nazi's in nationalisme te overtroeven, in antj--semitisme te evenaren en d.aarmee een klimaat geschapen, d-at voor het gedijen d.er Hitl-er-partij natuurlÍjk uitermate gunstig was. Ze hebben bovend.ien ook - net a1s d.e S.P.D. - regelrecht met
Hitler of aan Hitl-er verwante partijen samengewerkt. Met d.e NSDAP bijvoorbeeld in
d-e d.agen van d-e bemchte verkeersstaki.ng in Berlijn in 1912.
Nu zal Muld.er misschien - we weten het niet omdat we het boek niet kennen,
maa:l we zijn er niettenin vrij zeker van - mogelijk antwoord.enrdat S.P.D. en K.P,D.
in het boek niet word.en behand.eld-. Al-s d-at ind-erd.a.ad zo isrdan is d.at iets waartegen wij sterke bezwaren zoud.en hebben" Naar onze opvatting namelijk zíjn zowel
de S.P.D, a1s d.e K.P.D. burgerlijke partijeny zij het niet in geIíjke zin, omdat de
ene partij bij rn dnder type van d.e kapitalistische wereld hoort d-ari d-e and-ere. 1)

-6lIat beid.e gemeen hebben Ís de partijvorm en d-ie partr,jvorrn als zod.anj-g is op zi-chzelf aL burgerlijk. De partij ís een burgerlijke, een bij d,e kapital-istische voortbreng:ing behorend.e organisatievorm. Het is de burgerlijke wereld-e waarÍn d-e partij
ontstaat; het is d.e burgerlijke wereld-, d.ie d-e partij geboren d.oet word.en. 0m d.ie
red-en bijvoorbeeld. hebben wij ook grote bed-enkingen tegen d.ie passage in d.e bespreking, waarin word-t gezegdrd.at d.e burgerlijke partrjen d.e strijd- hebben gevoerd voor
het opkomend,e kapitafisme. Dat wekt bij d.e d.oor lvlul-d-er gebruikte woord.keus d-e j-n-

druk al-sof d-ie partijen mecle d.e verwekkers van het kapitalisme zoud-en zi1n.De weris precies omgekeerd-. Om dit met een enkel voorbeeld- toe te l-ichten;
d.e burgerlijke pa::tijen 1n Frankrijk en Engeland ontstaan pas na, op zi;n vroegst in
d-e grote burgerlijke revolutie. nat rt in Duitslanci af niet and-ers is blijkt zel-fs
uit tviuld-ers bespreking. Hij d-eelt narnelijk mee, dat het boek begint met het All4eutsche Verband., dat dateert van 1B)1 , toen het d.oor Justízrat Class werd- gesticht. Het Duitse kapitalisme nu is veel en veel oud,er. 0f schieten we hier uit
onbekendheid" met het boel< de plank mis en word-en d.e partijen in affabetische volgord.e behand-el-d? Als dat zo mocht zln d.an nog blijft onze opmerlcing,d.at d.e partijen
niet oud.er zijn d-a^n het kapitalisme naturrrlijk van kracht, evenals wat wij zeid-en
omtrent het burgerlljk karakter van het partijwezen aIs zodanig.
Mocht het inderdaad. zo zijn, dat d.e narti.jen in het besproken werk in alfabetische volgorde vermeld- word.en inplaats van hetzij chronologische volgord-e of inplaats vatr] een systernatische rangschikking, naaT ond-erlinge verwarrtheid of l-otsverbond-enheid., d.an achten wi-j d.at meteen weer een groot bezwaar tegen het boek.
Een alfabetische volgord-e is wei-nig geschikt om de lezer ook maar enig inzicht
te verschaffen in het ond-erling verband. van d-e zaak. In een encyclopedle zal men
d-e naam van Mohammed. niet al te ver vervdjd.erd vinden van d.ie van d,e Franse mÍnisier van vcorlichtÍng Malrar.rx. Maar wat hebben die twee net efkaar gemeen? Dat
men mogelijk }{alraux óót< een profeet zcu ku-nrien noemen, va:r het Gaullisrae narnelijk - en d.ari nog een slechte - rechtvaard.igt natuurlijk niet een d,ergelijke rangschilrking, d-ie ons níets leert omtrent d.e historische ontwikkeling. Evenzo zal
men in de historische encycloped,ie d.e naarl van Alexand-er van Perzië wel vlak bij
d.ie varr Lord Alexarrd.errd.e uit d-e tweed-e wereldoorlog bekende veld.maarschalk vind-en. Diaar i^rat hebben zij met elkaar gemeen? Dat het beid.e veid.heren lraren, zeker.
iutaar d-e een vocht in d-e a:rtieke wereid. voor gans andere belangen dan vefdmaarscha-Lk Alev:and.er, d.ie in de Afrikaanse woesti jn de bastions van het Britse imperialisme zocht te verd,ed-igen. BeÍd-err vertegenwoord.igen In gans arrd-ere maatschappI en een gans andere prodrrctiewijze. Het inzicht daarin is van veel groter betekenis d.an d-e overeenkomst van hun na"men, omd-at d-àt irnzi-cht er toe bijd.raagt hu:r
historisch optred,en , hurr succes en eventuele tegens,ooed- te verklaren. EÍgenlijk
zou men - naaï onze mening - een geschied.enis van het parti;wezen mceten schrijven
aarr d,e hand- va"n d.e geschied,enj-s der productiewijze. Dat zo j-ets in het bewuste
oostduitse werk niet is geschied, d,aarvan houclen wij ons overtuigd-, ook zond-er
dat wij het in hand.err hebben geha,d., omd.at een C.ergelíjke histcrische method.e geheel in strijd- is met d-e ond.erzoelcnethod-en, d-ie d.ocr het in D.,ritsland- heersend-e
bolsjewisme worden gehanteerd. Bolsjewistische onclerzoekers op het terrei-n van
d.e samenleving en Ce geschied.enis kijken niet naar cle prod.uctíeiuijze en dat i-s van
hun stand.puet bekeken maar verstandig ook, want and-ers zou ]ret hen toch wel moeten opvalien hoezeer d,e op loonarbeid gebaseerde prod-uctie,níJze van bijvoorbeeld
Oost-Duitsland. lijkt op d.e op locnarbeid. gebaseerd-e prod.ucteiwijze in het Duitsland- van vóór 1945 of van vóór 1911,
Wij hebben nog meer kritische opmerkingen oveï Mulders recensie. Wie haar
-Leest namelijk krijgt zorn beetje d-e ind.ruk al-soí d.e oostduitsers met d-eze uitgave
een eerl-ijk bed-oelde poging hebben ond.eznomen orn Hitlers negberelclers nu eens behcorlijk aan de kaak te stelfen. Maar is d-ie poging werketijk eerlijk? Kón dat het
geval zijn met rn werk, dat gesteund- worclt d.oor een regiem, dat er vanaf zijn ontstaan niet tegen heeft opgezien niet slechts net Hitlers wegbereid,ers maar ook
kelijkJrei-d.

-7net Hitlers partijgenoten nauw samen te werken als het zo uitkwa,nr?
0m d.e burrgerlijke partijen kritisch te In:nnen behand.elen en beschtijven moet
men uiteraard kritisch staan tegenover d.e burgerlijke wereld., moet men als het
vÍare een stand.punt innemen, d.at n:iet het stand.punt i-s van d-e burgerlijke wereld.
ze)-f . Hoe waar d.at is kan men bijvoorbeeld. zien aan d.ie reed.s lang tot d.e historie behorend.e stroming, èie Manr in zijn beroemd- I'Con:mr:nistisch Mariifesttf heeft
aangeduid. met d.e naaJu van het rrfeod.ale socialismett. Als stromi-ng was het natur:rIijk geheel en al tot d.e ond.ergang ged-oemd.. Maar omd.at zij, d,ie er toe behoord.en

met d.e stervend.e ad.el waren verbond.en en niet met de opkomende bourgeoisierdeeld-en zij ook niet d,e il-lusies van d,eze Laatste en r^raïen z1j in staat over d.e burgerlijke productiewdze waarheden te zeggen, zó scherp a1s zelfs kritische burgers ze
niet kond,en produceren, Hetzelfd.e geld.t van de proletarische kritiek op de burgerlijke raaatschappij. He.t bolsjewisme echter is een stromi:rg, d.ie de filosofie
van d.e opkomend.e bourgeoisie, het burgerlijk naterialisme nanelijk, tot d.e hare
heeft gemaakt, d.ie in d.enktrar:.t volkomen br.rgerlijk is, d.i-e het burgerlijke partdwezen ook voor zichze1,f - en logischerwljze - d.e normal-e organisatievom rindt.
Een d.ergelijk systeem en zi j, d.ie d.e officiëIe d.enktrant van d.at systeem tot d.e
hunne hebben gemaakt achten wÍj van nature nu niet d.e geschiksten om het burgerlijke partijwezen te analyseïen. Aan rtgr[ind.lichkeittt zal htet d.e (oost)dr:-itse bolsjewjki, wel- nict mankerenlomtrent hun vermogen d.e maatschappel;;te- (en aus ook d.e
historische) wetmatighed.en te ontd.ekken en duid-elijk te maken zÍjn we minder gerust. Eet zou 6ns verbazen ind-ien het ons onbekend,e boek d.aarvan niet d.e sporen
vertoond.e.
Nog maar luttel-e jaren geled.en publiceerd-en oost-dr.r-i-tse historici een veyzameling d.okumenten oveï d.e geschied.enis d.er K.P.D. Even ?tgr[ind1ich" op het eerste
gezicht. Mas,r wie nauwkeirriger toekeek bemerkte, dat er geen enkel d.okument in
voorkwa^m, d.at betrekking had. op d.e z.g. naartbewegi:ng van 1)21, waarj-n d.e partij
nou niet zotn beste rof vervuld.e. Kijk, voor d-dt soort historici hebben wij een
huiver, die d.oor cie gunstige bespreking van vriend Muld.er aIle:minst is weggenomen.

K.P.D. en d-e S.D.P. met elkaar overeenkomen is2 behalve d.at zij beiburgerlijke organisatievorm hebben, ook ditz d.at hel, z.g, ItsociaLismert
dat beid.e voorstaan, niets and.ers is d.an het staatskapitalisme. Voor het overige houd.t ied.ere overeenkomst op. De K.P.D. is een bolsjew-istische partijl
d,at wi] zeggerl een parti j raar Russisch modef en met een filosofie naar Russisch mod.eI, d-ie rrrnar:<isme-leninismerr genoemd., i-n werkelijkheid. niets anders
is d.an het burgerlijk material-isme , wae;rtran eens d.e rad.ikale west-europese
bourgeoisie zich bed.iend-e in haar strijd- tegen kerk en adel en d.at in d.e Russische rad-ikale sociaal--d.emocratie d-e heersend.e d-enkrichting is geword.en omdat ook d.e Russische sociaal-d.emocratie tegen kerk en ad.e1 kreeg te vechten
en vooï d.e taak stond. een br:rgerlijke revolutie d.oor te voeïen. De S.P.D., zoals el-ke 6nd.ere sociaal-d.emocratische partij in het westen, is ontstaan j-:: rn
period.er waarin het burgerlijk-material-isue als héórsend.e d.enkrictiting al- tot
het verled.en behoord.e, ook al werd. er - om d.iverse historische redenen - in
Du-i-tsland. wat langer mee gedweept d.arr eld.ers. De Russische socj-aald.emocratie
kreeg een zeer bepaald. karakter a1s gevolg van d.e taken, d-ie d.e komend.e Rus-
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sj-sche omwentel-ing haar op d.e schoud.ers legd-e. De Duitse sociaald.emocratie en
d.ie i-n 6nd,ere west-europese staten, had niet d.e taak d.e burgerlijke revolutie
te voLtrekken. Die was aI achter d.e rug. Meer en meer vergroeid- rakend. met d.e
burgerlijke maatschappij naar westers mod.el-, kon ziclt in haar kringen a1leen
maar een id.ealistische fil-osofie ontwikkelen en vooï zover zij een histori-sche
taak te verrull-en kreeg, was het niet d-e burgerldke revolutie d.oor te voeren,
d.och d.e proletarische te verhind.eren. Hoe meer haar belangen met d.ie va3 d.e
bestaand-e ord.e vervl-ochten raaktenrd,es te meer raakte voor haar rt rstaatska-

-Bpitalismeil op d-e achtergrond.. Het bleef welis',raar d,e l-aatste konsel,:rventie van
haar politieke gedachte-constructies, maar het lag haar verre, die ontwikkeling te will-en forceren tegen d.e wil- van d-e aan d.e rnacht zijnd-e bcurgecÍsie in.
Streefi d-e K.P.D.,met d-e nond. alt]:a:rs, de rad.-;.kale -rervangirrg van de bestaand.e ord.e d-oor het staatskapital-i-sme na, d.e S.P.D. wil het staatskapitalisme
slechts als d-e mogelijke en wensel-ijke uitkomst van een ontwikkelingsproces beziert, waarbij d-e bestaarrd.e ord-e Langzaant eeri struciuurverand-ering ond.ergaat.
De S.P.D. j-s een burgerlijke partij in deze-l-fde zin a1s waarin het westerse kapitaiisrae burgerlijk is; Ce K.P"D. is burgerlijk in d.eze zínrd.at het bolsjewisme waartoe zij behoort een burgerlijke fifosofie omhel-sd heeft en een ord.e vertegenwoord.igt, d.ie even kapitalistisch is a1s die in het westen, hoezeer d.e
struct-Lrur err,/an ook va"n d.e westerse verschi_It.
Bij dat al-Ies moet er Can tegelijkertijd- weer evenzeer rekening mee word-en gehoud.en, clat het kapitafisme naar westers mod.e} en het kapitalisme naar Russisch ntod-el naar elkand-e:r toegroeien. De punLen van overeenkomst zijn thansrnu
in Rusland d-e klasse der marragers aan d-e macht is (a-Lhoevref d.i: kl-asse haar
macht nog rriet hel-emaal heeft geconsolid-eerd-) en i-n het westerse kapitalisme
óók een managersklasse aan de tour,,,tjes trektrbeduid-end. kleiner geworCen dan
bijvoorbeeld het ger.al was in de jaren t2O. Para1leL d-a,armee groeien ook d-e
sociaal-d,ernocratie en het bolsjewisme in bepaald-e opzÍchten naar el-kaar toe.
Maar er is ]rier sprake van een iendensrd.ie ook weer d-oor tegentend.ensen word-t

===ï::1111======
EEN

FIJ}trE

======:====:======

KÀMERAA}

IS

O}TS

ONTVALLEI{

DINSDAG 2{ jLmi j.1. is IENK trITING uit Rotterdam op J}-Jartge leefti-jd" overled-en. Wij wisten dat hrj ziek was en reed-s enige maarr.d.en in rt ziekenhr.lis verbleef. Toen wri hen d-aar ruj-rn veertÍen d.agen voor zijn d-ood- bezochten, was het ons
reecls d.uid.elijk, dat HerÈ niet rreez' beter zou ',rorclen.
\{ie hem goed. heeft gekend., zoafs wjj, weet d,at hij zi.jn leven lang een strijd-bare feguur in de arbeidersbeweging is geweest. Verbitterd.e te6lenstand.er r+as hij
van een ied.er d.ie d.e arbeid.ers in het gareel trachtte te houden of d.e arbeiders
vooï een partijkarretje probeerd.e te spannen. Toen velen nog a1le heil- venrachtten van het Russische bo1sjer^risrrre, hacl ]Íenk reeds begrepen, dat ook in d-e bol-sjewistische heilstaat de arbeiders werd.en uitgebuit en ove:r prod.uctie en d-is-

tri-butie niets te vertel-len had-den.
Fel en emotioneef koos hij a-Ltijd de zijde van het recht; feJ- en emotioneel
stonC hij cok aarr orrze zi.jd.e, toen wij in januarí 1965 door on-scrupuleuze inanj-pulaties varl vïoegere rrkamerad,enrr ged.wongen werd-en rrDaad en Ged-achtefl uit te geven. Vanzelfsplekend- keerd-e hij zich ook toen 'begen het onrecht.
Een echte arbeid.er was hij,d-eei rran d"e ]<fasse, d-ie d.e historische taak heeft
eens het kapitalisme, waar Henk zi;n leven lang bevrust tegen heeft gevochten, te
vernietrgen.Hij heeft zijn tol aan d-at arbeid-er-zijn betaald.. De crisis van de d-ertiger jaren ireeft oolc hen en zijn gezrn hín d.eel van de ellend.e bezorgd.. En toch
heeft hij ni-et and.ers gewild.. 1{og in het ziekenhuis zei hi.j tegen ons, d.at hij a1tijd. een a:rbej-d.er 1,.ra,s geweest en niet aniiers had willen zi-jn. 1.dij geloven da-n ook,
d-at hij, ond.anks alle na-beriëIe zorgen, een ri;k leven heeft gehad..
Voor zijn vrouw, kinrle:ren en klei-nkinCeren is het heengaan van Henk Eiting
eeí\ zware slag. Zi7 zul-len het voortaa:r. zoncler zljn liefcle en hrarme menselijkhei-d.
mceten d-oen. Itfaar oo]< wij zul]en deze fijne, eerlljke ka.meraad. missen.
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0P 2 APRIL van dit jaar begon te Sterling in d.e Amerikaa:rse staat Michigan,
een stad,je, d.at tot de agglomeratie van Detroit behoort, een rtwild-elr staking in
d-e afd.aar gevestigd,e, tot rt Chrys1eï-concern behorend.et lfrA man personeel tel-Iend.e plaatwerkerij. Het gevolg was dat binnen enkele clagen acht and.ere Chryslerfabrieken - in Michigeu:, in Ohio, in Missouri en zelfs in Canad.a - met in totaal
15.000 ar'beid.ers, hur.i prod-uctie moesten staken.
De plaatwerkers; d-i-e op d.e genoemde datum d-e íabriek uit wandel-den, hacld.en
aI geruime tijd. een reeks van klachten, waaraarr d.oor hun vakbond- nauwelijks enige aarid.acht werd besteed. De d.mppel , d-ie de emmer d.eed overlopen, was d-e toestand. i-n een van cie afdeIingen, waar met behulp van vork-heftrucks enorme hoeveelhed.en stalen platen vervoerd. moesten r+ord.en langs kolossale persen, waaruit
voortd.nrend. olie op d.e vloer d-roop, zoveel oli-e, d.at er ziclt een d,ikke vette
laag vormde van soms r,rel een j-nch (Z-| cm) dikte. Als d.e vcrk-heftrucks rnet hurr
rubber band.en zich met vrij grote snelheid- d-cor d-ie r:uimte verplaatsten, waren er
voo::tdurend sllppartijen. Een van d.e vork-heftrrrck-bestuurciers, een zekere CharIes Ferguson, gaf uiting aa^n de vrees, dat er op zekere dag wel eens een héél
ernstig ongeluk zou kunnen gebeuren, wanneer hij zijn rnet tonnen staal beladen wagentje niet meer uit een slip tÍjd.ig tot stil-stand of in de goed,e koers zou lcunnen krijgen en er pard-oes rree op zi.ln collega's in zou rijd.en.
De vertrouwensmannen van .-le bond. in d.e be-wriste fabri-ek, in belangrÍjk opzicht
toch nog aitijcl meer arbeid-er dan vakbewegingsbureaucraat, gaven tr'erguson en zijn
makl<ers gelijk. rrHet werk in d-e bewuste afd.eling", zo verklaatd,en ze, "is te gevaarli jk".
Toen ze d.aarop pronpt d-oor d.e directie werd.en geschorst gcoid.en d._e
vork-heftruck-werkers de boel er blj neer. De volgend.e d.ag ging spontaan d-e hel-e
plaatwerkerij plat.
Kleine oorzaken hebben grote gevolgen, zegt het spreekwoord-. Zo was het ook
hler. Want d.e Chrysler-d-irectie riep onmid"d.eltijk d.e huip van de politie in. Die
verrichtte, op weini-g zaclttzínrtige wijze, 2] arrestaties. En toen het eenmaal zo
ver vras, d-at het hard- tegen fia,rd- gíng,bleek d.e d-irectie ook van wan-Len te weten,
warrt ze ontsloeg op staand-e voet 6) man, Een van die 69 ontsl-agenen vertoefd,e
niet eeus ter plaatse en had rnet heef cie actie niets te naken gehacl. Hij verbleef
te tr'ort Knox in de staat Kentuclql en vernam daar, clat hij de zak gekregen had..
Het was zond-er meer duid-elijk, d.at de d-irectie Ce gebeurtenissen had. aangegrepen
om een aarrtal in haar ogen lastige elementen kwijt te raken. It{lsschlen ook had zlj
met die ontslagen nog vrat anders op het oog. fmmers, d-e vakbond"sbestuurd-ers, d-ie
d-e klachten van d.e arbeid-ers altijd- naast zich haclden neergelegd., gingen over d-e
ontslagen onrLerhand.elingen voeren. Het resul-taat r,+asedat er 6J van de 69 weer in
de fabriek kond.en terugkeren en d-at fei-t werd d-oor d.e bond- afs een,lgrote overwinning" uitgebazuincl, waarmee iLe aand-acht werd afgeleid van het feit, dat er
toch altj-jd. nog vier siachtoffers r$raren overgebleven en clat er aan d-e situatie
l/aarom het oorspronkelljk ging nog geen sikkel,rit was veranderd..
Een van de kfachten der plaatwerkers hao betrekkj-ng op het optred.en varr een
bepaald.e voorman, die d-e uiterst ir:riterend,e ger.roonte had om op een ffu=itje te
blazen, \,Ianneeï hij d.e opmerkzaamheid van d.e een of andere arbeid.er wild.e trekken. rrfk weet welrr, zei een van d-e arbej-clers in een gesprek over d.e gebeurtenis-

sen, ttdatze onsafshond-en beschouwen
, m3ar zemoetennietzover
Saanr dat ze ons ook al-s honclen b e h a n cl e "L e n .rt Natuurlijl< behoord-e d.ie
bewuste voormarr n i e t
tot d-e ontsl-agenen. 6vgri gens had.d-en de vakbond-sbestuurd.ers in zijn hond"se behandeling'van d,e personeelsled.en ook geen enkele aanleid-ing gevonden om stappen te ond.eïnemen. Wat de vakbond" wéI d.eed. was in kret
collectieve contract een bepaalde kl-achten-proced-ure opnemen. Dat is inderd.aaduiterst probaat en effectief, want zorn proced.ure - de praktijk heeft het uitgewezen in d-e Verenigd.e Staten (en eld-ers ockl ) - i= dod.e1jik. ltriet voor: zotn voor-
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uiteïaard-, maar voor d-e klachten.
Inmid.d.e1s d-uurd,e de sial<i-ng te Sterling, het ba,zuj-ngeschal van de bond ten
spijt, onverminderd voort. Het gevaar, C.at d-e proo-uctie in oe andere Chryslerfabrieken, waar men verf egen raakte cm d.e carosserieën uit de plaatr,rerkerijrtot
stiLsta:rd. zcud.en word-en genoopt, werd- d,reigend-. Dat betekend-e, clat de vakbond-sbureaucraten hun bazuingeschal- haastig staakten, cl,e bazuÍnen aan d-e ka:rt wierpen
en naar cle vrapens grepen. Niet om zich tegen Chrysler te keren natu."rlijk, maar
om d-e arbeid.ers aan te vallen en hun strijd- om zeep te helpen. De wapens waaïvan
zíj zich bedienderr waren d.e volgende: zij brandmerkten de stakers als 'rrebellenrl
(tegen de vakbondsd-icipline); zij lieten het plaatseiijk vakbondskantoor te Sterling bezetten d"oor lanoelijke fuactionarissen en zij rieperr vervolgens d.e stakers
op om 1+eer aan het werk te gaan, een oproep, hraaraaf,i de stakers geen enkel gevolg gaven.
De bureaucraten deden een tweede zet,
Zii schreven een vergad.ering uit in
Sterling en d.rongen daarin opnieuw op rverkhe:rvatting aan. Zi haclden een van
d.e plaatselijke vakbondsfunctionarissen, een zekere Jin Sexton, d.ie aanvankelijk
aan d.e kant van de stakencle arbeid-ers had gestaan, zover weten te krljgen, d.at hij
in d-e bewuste bijeenkomst de kant koos va:r het land.elijk bestuur. Het,,sas nó d.e
vergaderlng, die overj-gens niet het d.co:: d.e bond-.beoogd.e resuliaat haC., natuurlijk ond.er cle arbeiclers het ond.erverp van gesprek. Op d.e yraag h o e d-ie land.elijke bonzen dat met die Jim Sexton hadden klaargespeeld., had-den de plaatwerkers
rvel een antwoord- klaar. "Het .Ligt voor de hand,, d-at ze hem een goed betaalde
baan als bezold.lgde van d.e landelijke bond hebben aangeboden in mif voor zijn 1oyaliteit jegens Reuther, Chrysl-er-d-Írecteur DougJ-as lraser en de heie Chrysfertrust" Nou, C-at heeft ie dan weJ- nod-ig ook, vrant bij d-e --erstvolgend.e plaatsel-i,1ke
besturrrsverkiezing word-t ie hier natuurlilk niet herhozerrt.tl
Met hun kar:akteristiek, Cat het optred.en van de fa.nd-elrjke bestuurd.ers met
hrur oproep tot irrerkhervatting alleen maar rreerkwam op een d-j-enstverlening aan
Chrysler, schoten d-e stakenrie plaatluerkers wel in d-e roos" De nauwe sarrenwerking
tussen de bond en meneeï Douglas Fraser f"€t eï trourvens d-uimend.ik op, want d-e
land.elijke bonzen hadd.en mr" Fraser ook zelf voor die verga<lering uitgenod-1gd-. Hij
verscheen er, or1 oncler auspiciën van c1e valrbewegingsbureaucraten chantage van
het aflerlaagste affooi te plegen. Hij hield- er namelijk een toespraak, waarin hij
zich niet zozeerLot z4n stakend,e personeelsled.en richtterdan weJ- over hu:-r hoofden heen tot hun vrouwen. Hlj àeed op die vrou\^/en een }iartstochtelijk beroep om op
hr.m marinen pressi-e uit-be oefenen en hen tot ond-erkrrripen te bervegen.
Alsof d-it afles nog niet genoeg r^ras mengd"e zich in het arbeid,ersvijand.ig
kcor ook nog een der in Detrcit r.erschi jnende ctagbladen: d.e 'rDetroit I'trer.rs". Het
wijd.d.e tijd-ens d.e beschreven actie een uitvoerig hcofd-artikel aan de nocd-zakehjkheid om stahingen van overheiciswege te verbied.en. IIet bfarj- constateerde onomwcnden het onloochenbare en voor d.e heer Walter Reuti:rer natuurli-jk mrnd.ei aangename
íeit, dat d-e bond- iedere contr:ole over haar leclen volleCig had ve-rforen. Deze
ene zin uit het bew'aste stuk is al- vold.oend.e om d.e pani-ek, waarin "Detroit ltlelrs"
kennelijk gera.akt v;as, te verhl-a::en. Zolang C.e bcnden d-e arbeid.ers in toom weten
ie houd.en 1s er voor d.e samenle-ring geen vu.iJ-tje aa.n d-e lucht. Dat noemen de heren d-an het I'functioneren van d.e vaicbcndsderrocrati-ett. Zodra de arbei-ders zich er
tegen verzetten, clat ze onder d-Íe "vakbewegingsdenocratieil va-n ied.ere werkelljke
invloed- zijn beroofcl, heet ]iet, dat d.e vakbondsd-eraocratie d"oor onverantwoord.elijke elementen worclt be.Jreigd.
De strijd d.,arlrde tot clonderdag 10 april . Toen i-rebben d-e plaatwerkers het
werk hervat op vage bel-ofien van de fand-el:-jke bond.. Een bekende ontwikkeling in
d-it socrt geva11en. fe belofte kwan hierop ireer, dat de bonC bereid- r,vas om een
staking ofíieieel te steuaen, wa[rreer in een officiëfe vergacleri-ng d.e meerderheid van d.e arbeid.ers zlch voor een Cergelijke stal;in6 uit zou spreken. Die officiële r.ergarlering werd op maand.ag 1\ apr:.l gehouclen en daar sprak rnd.erdaad.95là
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natuurlijk niet, d.at
d.e peïsoneelsled,en zich vcor staking uit, Dat
d-e bond- nu ook terstond- In staking proclarreerde. ldee, d.e uitspraali van het personeel werd- d.oor d-e bond. - zoal-s dat de gewoonte ís bij 't A:nerikaanse vakverenigingswezen - al-s stok achter C-e d-eur gebmikt bij d-e daarop volgend.e onderhand-elingen.Voor Wal-ier Reuther is de stakingswil van Ce bond-sf ed.en geen reden om het
stakingswapen te harrte::en. l,Iee, het is een red.en om met meneer Fraser te gaan
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praten, zo in

d,e geest van: rrWees nou rrerstand-ig Fraserren kom ons wat tegemcet,
d.an zijn wij in staat om d-ie stakingslust vrel r,^reer in te d.a.rrmen" r' \,trat er bij de onoerha;rd-el-1ngen d.ie Reuihelr c,s. voerd-en ui-t Ce bus gekomen is kumen wij onze Iezers op dit monent niet med-ed.elen, on-rdat dit soort infcrmaties natuurlijk rriet in
d.e lcrar:.ten te vind.en zi3n en meded-elingen uit Arnerika ons met aanztenlijke vertraging bereiken. Het zou ons niet verbazen a1s d-e plaatinrer-kers j-n Sterl1ng, nadat
zij d,e leiding van hu:r actie eenmaal uit hand.en hebben gegeven, naar d.e ver:vrrlling van allerlei lrensen zoud.en kunrrerr. fhiiten. Van f-'l-uiten gesproken; d.ie gehate voorman is er ongetwijfeld nog sieed-s.
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IN DE DÀGEN d.at d-e Stalinisten ijverig bezre l,raren cte Trctzkisi,en uit te
roei-en, Hitler d.e wapens vrette voor een corlog, clie ied.ere d-ag d,reigend. naderd.e
en kl-einbuïgers in al-le landen d-e slaapmuts d-i.ep over d-e ogen trokken na eerst
een wapenembargo voor de Spaanse r:epubliek te hebben afgekond.igd-, schteef Leo
Trotzki velr v/eg in l,Iexico een kl-eine brochure, d-ie hij trHun moraal- en d.e onzerl
noem,1e. llen schreef febmari 1918. Ruim twee jaar later r/ras Trotzkí dood.: veïmcord cp Stalinrs bevef . 'rliun moraaf en de anzett zow één va:n zljn ]aatste geschr:-ften blijken, weinig bekend" aanvarikel-ijk omd-at d-e tekst werd- overspoeid" door d-e gebeurtenissen d-er tweed-e werel d.oorf og.
De eerste 1'íed-erland.se uitgave vetscheen in 1946. Twintig jaar later word.t
d-e brochure hier herclr-rrkt. 0o]< in and-ere land.en verschijnt een heniitgave. Voor
het anarchistisch tijd.schrj-ftlrDe Vrije" is d-at aanLelding om er twee besprekingen
aan te wijd.err. Eén van d"e hand. varr Hans Jar en óén d.oor Jan Bervoets. De l-a:,tste
bespreklng, d-ie al in april j.J-" intrDe Vrljerrverd. gepubl-iceerd, maar eerst d-ezer riagen onrler onze ogen kr,.ram, is voor ons aanfeld.ing tot het naken van een
paar losse opmerkingen. Wij moeten daarbij bekennen, dat we de beschouw-ing van Jar

niet ond.er ogen hebben gehad. Ook hebben we d-e laatste Ned.erland.se uitgave vaJI
rrHun moraaf en d.e onzeii nooit gezien en we kennen dus ook niet hei daarin voorlccnende voorwoord. van Barend.regt. i^Ie kLirrnen dus niet controleren in hoeverre het
juist is, wat Berwoets ber+eert, nameJ-ijk, dat d.eze lnleidíng het bewijs levert,
d.at d-e bewuste brochure van Trotzki tot d.e theoretiscl:e bagage d-er stud.entenoppositie behoort. Vreemd- komt ons dat allerminst voor en het is dan ook geenszins
onze bedoelÍng d-eze bewering van Bervoets te be'twisten.
Bij Jar is Trotzki, za leid.en we uit de tekst van Ber'r,oets afr eï niet zo
gunstlg af gekomen. Het oord.eel van Bervoets is kennelijk -reel gunstiger en hij
zegt dan cok met zovee.L r+oorden, dat hi; de kritiel< van Hans Jar niet ond-erschrijven w1l-. rrHoe kan men", vraagt Rervcets a,axt Jar, I'dit geschrift een soort Mohammed.aarrs gebed. ten d,ienste varl een abstracte arbeiderskl-asse noemen, wanneer
juist vele opstandelingen in cLj-b geschrif-b hun eigen konicrete situatie kerkennen?'r Wat Jar op d-eze vraag geantwocrd- heeÍt cf zou vriflen aniwoord,en weten we
niet. Maar de rr'raag op zichzelf , afgezien van hoe Jar ha,ar becordeelt, is voor
ons een red.en geweest om enkel-e gedachten op papier te zetten,
In de eerste plaats d-it: TrotzkiÍs 'rHurl moraai en ,le ortzett, oat wij keruren
van d.e I'trederlandse uitgave van 1946, heeft op ons nooit een grootse ind.ruk gemaakt. Het is knap geschrevenrd.eze aanval op de kleinburgers en op ónd.ere tegenstarrders van de auteur, zoals veel , dat van Trotzkirs har.d- gekomen is. Maar het
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gevecht dat hij met hen l-evert is geen spectaculair gevecht, omd-at d.e tegenstanders d.aar nu eenmaal niet naar zijn, omd.at het gevecht tussen een ol-ifant en een
aantal muizen of beter misschi-en ratten, mr eenmaal- nooit erg opwindend. is. En
een ol-i-fant is Trotzki. Niet al-l-een vergeleken met hen waartegen hij zj-ch keert,
maar ook,omd-at hij zich al-s een ol-ifant ged.raagt in d-e marxistische porcel"ej-nwinke1" i{ij wekt, met zijn voortdr.rrende vezwijzing naa:r d.e kfassentegenstellingen en
d-e klassenstrijd., met zijn voortd.urend vervijzen naar het historisch proces en d.e
historische wetmatigheid. of wat hij d-aarvoor aanziet wel- d-e rndruk een marxist te

ztjn, maar hij is het niet"

moraaf en d-e onze'r va.n Leo Trotzki is géén 'rmarxistisch verhaal'r, zoals Jan Bervoets het belieft te betitelen. En als men. wil- weten waaróm niet, dan
legge men d-e broehure naast het bepaal-d- niet omvangri.lher geschrift :ran Pannekoek
over rfEthiek en sociafisme" en men zal terstond- zien wat wij bedoelen. Van heelde manier !/aaïop Pa:rnekoek d.e problemen stelt,va:r zÍjn schildering van wat de moraal is (en hoe zij werkt), r,,an het verband- tussen moraal ur,. maaischappij, vind,t
men bij Trotzki niets. En wie dat zou willen tegenspreken, omd-at ook TrotzkÍ wef
van het verband- tussen maatschappij en moraal rept, verrLiepe zich grond.iger in
Pannekoeks Tekst. Het verschil kón hem gewoon niet ontgaan.
Parmekoek legt uit, waarom in de kapital-istische maatschappij C.e arbeid.ers
er een óndere moraal op na moeten hcuden dan de kapitalisten. Bij Trotzki is dat
niet aal de ord.e. rrHu-rr moraal en d-e onzerr gaa.,t in l,Iezen nlet over d.e moraaf ,ran
klassen, maaï over d"e moraal- van belo-^psrevolutionairen en over de moraaf van
kleinburgerJ-ijke reforrrristen. En als Benoets er op wijst, dat Trotzki's geschrlft
zorn weerklank vindt bij stud-entenopposities, dat er aspecten ín ztsn geschrift
z1jn, d.ie men ook terugvind-t in DebraytsrrRevofutie in de revolutie" (het laatste
geschrift kennen wij en wij mceten hier Ber:voets vofkomen gelijk in geven) ,dan zeggen wij, dat d.it naar onze mening hierd-oor kont, dat al d.e d.oor Bervoets genoemd-e
bewegingen (a:-e va.n de studenten, d-ie in Zuid.amerika) eenzeffd.e soort sociaal
karakter d.ragen afs het bolsjelvlsme, d-at zlch afs een organisatÍe van beroepsrevolutj-onairen constitueerd.e, omd-at d-ie organÍsatievorrn overeenstemd-e met het karakter en d,e eisen van d.e omwentelr-j-ng die voor d-e d-eur stond-.
De Russische revolutie was irr d.e grcnd- van d-e zaak tn burgerlijke revolutie,
clie in Rusland d-e weg voor het (staats)kapitalisine baand.e. ilet bolsjewisme houd-t
er een burgerlijke fi-Losofle op na,het'o,.rrgerfijk materialisme, d.at net het historisch matenalisme van iviarx en Engeis r-rie'bs te maken heeft en het word.t gekenmerkt d.oor een burgerli jk organisatie-principe, dat men ierugvi-nd.t bÍj d-e Jacobijnen (uit de grote Franse burgerlijl:e rerrolutre) of d-e fatere Blanquisten. Overal
ter wereld., l.raar rad-ika1 e br.rrgerlijke bewegingen ontstaan vinden d-ie in het van
natu-re soms meer, soms minder aan hen verwante bolsjer.risrne bepaalde elementen
terug waarmee z1j hetzu prahiisch, hetzij theoretisch hr.rn voord-ee] I<ur.tnen d-cen.
De acties van beroepsrevol-u-tionairen en de strijd van de arbeiders zljn eIkaar vol-komerr. wezensvreernd., ne rÍoraal van bercepsrevolu-tionairen en d.e moraalvan d-e arbeid-erskl-asse (c1ie overiger.,-s geen constant gegeven isl rnà&.r verand.ert
met d.e maatschappeli;ke ontlrikkelinE en rnet d-e strjjo) hebt-,en niets met elkaar gerrleen. Afs Jan Rervoets aan het slot varr het st,;kje opmerkt, d.at de moraa.L varr
Trctzki toch eigenlijk vrel de zijne is, d.an zien wij d.aar een bewijs in hce ver zijn
e arbei d er s beweest'
rrHrrn
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dat r,til zeggen een krar-rt van iets irleiner orivarg in de maand.en juli en
augustus. Het aantal medewerkers is maar g;erin6 en rlaarom vaft het evengoed- al
niet mee om in de vakantieperiod-e toch norrnaal een nummer uit te laten komen. lr/ij
hopen, d-at onze llezers daarvoor begrip hebben. Toi orize spiit moest ook de verantwoord.ing van de binnengekomen br;dragen cver h--t tweecle kwartaal tct het augus-
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