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Er¡ elke biizondere handeling
$aat het denken aan het doen
vooraf. Bai het handelen van
klas*n cf massa's bhikt de
b¿tekenis van het handelen
pat achteraf. Hier gaar de
daad vooraf aan het beglp.

Theo Maassen
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OVER KTASSE},f OE.AÀLc EEN OUD I.{ISvERsTAND

DAT NOE STEEDS NIET BLTJKT UIIGgROEID

- - Om te beginnen een cítaat uít de bijlage bij hec weekbl-ad Vrij Neder-
Land van 18 februari j.1.:

ttfn notternber 790b,... tíidens een begrotíngsdebat traeht het Kønerlíd,
De Sauorrtin Lohman" uan de zojuíat opgeriehte CHï1, Iz,oeLstya te pakken met
eítaten uit een broehure oan Gortey onter de kLassbmoraa1, Lofunais ( t e -? e cht e I (spatiäríngvanons -D&G) l)enn¿itaønGonter- endaarmee
aan de SDAP - í's dat híi 't bestaanl)an aLgemeen geldende normen aLs neas-
(.VLíefdq" eenLiikheid en veehtuaatdíghe¿d ontkenl en een klassemoraaL pre-
d?P oolg-e7ts uelke arbeídevs in tíjden uan heuige klassenstr,tjd tegenitten
eLkaav andere nownen hant;ez,en døn tegenouer kapiiaListen. pas leeT án ueeL
Later zuLLen (dìssídente) maz,æísten deze sírnpele maar LeoensgeuaarLijke
theorðeën g,aan bestriiden maav ön 1.908 ís het in soeiaListí""ohn kniigun
Y9 de aLgemeen geldige opÞq,tt¿ng. Het is dan ook ín zekeye zin een u-er'-
dierrcte oan TroeLstra dßt híi de aantsal tan Lohman paneent met een edgen
\ite11a-elting ooer de morøaL uaarín hdi afstand. neemi øayt d.e ¡doel heiLigt
de mi'dÃ,elen-opoattíngen' uan Govter. Minder mooi ia ee\ztez, dat híi daaú1j
niet. na\aat Goz,ter í,n het openbaat te desauoue?en" t*et gaat nTet aan,j
zegt híi tegen Lohman' 'de SÐAP te tseree,nzeLuígen met uítíitgen uan fu" Her-
man Gorter.. o. tì

De passage i.s ontLeend aan een omvangrijk opstel over het beroemde,
zo men wil beruchte, Deventer kongres van de SDA? in 1909, geschreven door
Henny Buiting en ELsbeth Etty. Dat kongres, het ínterne parii3konft ikt dâter werd behandeLd, de oorzaken ervan en de scheuring diã er het onmiddel-líjke resultaat van r¡Ias, zullen wij hier laten rusten, hoeweL er bij dehistorische verhandeling van de beidã auteurs nog wel enkeLe opmerkiigen
te maken zouden zijn. Het is níet onze bedoeling ín t t verleden te duíkãn,
maar wíj wiLlen integendeel een kwestie behandãlen die schijnbaar sLechts
van puur theoretísche, in werkelijkheid van hoogst praktischã betekenis ís
en die daarenboven aktueler ís dan ooít t".ror.rrì

Het is ons te doen om het verband tussen de maatschappij en de daarin
heersende moraal, daarom, dat morele opvattingen måatscnãöpårijr<e verhou-
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<lingen weerspiegelen en orn h e t f e í t, dat r¿aar maatschappelijke
lcLassen tegenover elkaar staan, er geen sprake ís van al"gemeen geLdende
normen doch juist, van een versehílLende moraaL.

Om te Lteten dat de heersende en de ondersrukte kl-asse er ándere nore-le maatstaven op na houden behoeft men slechts om zieh heen te zien" Ishet juist, dat vrachtautochauffeurs de Franse wegen op een dusdaníge ma-nier blokkeren dat het overíge ve:rkeer er door wordt belem¡nerd? Daar den-
ken de bewuste chauffeurs anders over clan de toeristen die op weg zíjn
naar de wintersportcent,ra of de dí-rekteur van een fabriek díe zonder- grood-
stoffen komt Ëe zitt,en. Doen aktievoerende spuitgasten er goecl aan net het
brandrveermateriaal naar het Binnenhof te trekken en dat met een schuimlaagte bedekken? Voor de betrokken brandweerLieden is hun spontane optreden
een vanzelfsprekendheíd, de woordvoerders der bourgeoisie spreken van een
schandaaL.

l'{oeten stakende Brítse mijnwerkers tijdens hun staking onderhouds¡nrerk-
zaamheden aan de schachten blijven verrichÈen? tNatuurlijki, ríep de ltra*tional Coal Board t) in 1972. tJullí.e kunnen verrekkent r-antwoordden d.e ar-beiders. tIs het niet vreselijk, dat stakingsaktíes van het personeel de
Chryslerfabriek. in ¡t schotse Linwood tot sluiting en opheffíng hebben ge*
noopt?r, vraagt het Britse ondernemersverbond, îZu h.åd"r, oof onze recht-
vaardíge looneisen kunnen inwiLLigenr, is de reaktíe der personeelsLeden.

Is het goed, dat cioor een stakíng bíj de Nederlandse PTT aan tal" van
bedríjven en partikuLieren ernstíge schade-wordt berokkend? Handelden Bel-
gisehe mijnwerkers goed toen zij destijds de verbindingswegen in de Kempen
met orngehakte bomen barrikadeerden, spoorlijnen versperden en het ptavài-
seL opbraken? Handelden llederlandse busehauffeurs goeã toen zij (op diver-
se tíjdstíppen) het Lokale dan weL het interlokal-e verkeer tót stílsran¿
brachten? trnlerd er goed gehandeLd door díe Rotterdamse taxichauffeurs die
tijdens een stakingsaktÍe de banden doorsneclen van een hragen r^raarmee 1íf-
ters werden vervoerd door een partikulíere automobÍ1ist? HãndeLden de Brit-
se verpLeegsters en de bestuurders van Britse ambulancer¡ragens juíst, toen
ze het vervoer van zÍeken en ge¡ronden l"amlegden? Of de -arbeiders van de
eLektrische centrales in Groot-Brittanniä, ãie grote del-en .van Engeland ín
het donker zetten? Kan de sabotage aan rernleidÍngen (tíjdens reeente ak-
tíes van chauffeurs) of de moLestatie van onderkruipers wãrden verdedigd?
- Er r¿ordt, dat zal na dít alLes we1 duictelijk zijn, over wat tgoedi oftkwaadr is niet in a1Le lagen van de samenl.evínà op ãendere wíjze geclacht.
Het bLijkt teLkens en tel-kens weer, dat er zoiãts als een kLaãsemoraal in
de praktijk b e s t a a t, op het blote b e s t a a n daarvan heeft
Gorter zorn driekr¿arteeurn¡ terug geqrezen it z'n brochure IIet hístor,íseh ma-
teriaLósme üoov arbeiders uerklaard. Hem daarvan een verr.ríjt te maken - zo-
aLs de heer Lohrnan deed - is natuurlijk even dwaas aLs !üanneer men aan het
KNMI in De Bilt zou verwijten, dat het storm of regen registreert. tiet ís
ook d¡¡aas en bovendien verbijsterend, dat lluiting utt Utty een dergel-íjkverwíjt t er ech Ë noemen ener daarbij doodleukaanvoorbijgaañ, aät
het níet Gorter is die een realiteit ontken¿, maar juist de heei Lohman.
Even verbijsterend is het om bij Buiting en Etty te lèzen, daÈ Gorter vol-
gensdeheerLohmaneenklassernoraaL p r ed ilct ê, zonð.et datzíj
één woord van protest laten horen, zonder dat er <loor hen op wordt geroe"un

l) flet bestuurslichaam van de genational.iseerde Britse kolenin-
dustrie.



-3-

hoezeer de heer Lohrnan het rTat dat betreft volslagen bij het verkeerde
eind had.

Het christelijk-hístorísch Kamerlid was het slachtoffer van een mís-
verstand. Het misverstand nanelijk" dat het konstateren van een feit - het
bestaan van verschillende rnorele maatstaven, zowel in de Loop van de maat-
schappelijke ontwikkeLing als náást elkaar op één en hetzeLfde tÍjdstip -
alsmede een poging tot theoretísche v e r k 1 a r i n g daarvan, moet
r¿ordenuitgelegd als eenpoging tot't pr op ager en vaneenánde-
re moraaL dan díe van hemzelf. Hetgeen Buíting en Etty omtrent Lohmans ver-
wijt aan Gorter opmerken bewijst, dat dit mísverstand aangaande kLassemo-
raal in het bijzonder en aangaande de theorie ín het aLgemeen, nog ai.tíjd
níet is uitgeroeíd.

Gorter heeft destijds een aantal typísche staaltjes van kLassemoraal,
zowet die van de arbeiders als díe van de zogenaamd lfatsoenLijket burgers,
op een rijtj e gezet. Sindsdien ís een dergel-ijk kwarwei hoe Langer hoe ge-
nakkel-ijker geworden, De voorbeelden liggen thans als het r¿are voor het
grijpen. Men kan er, zodra het gesprek op maatsehappelíjke verschíjnselen
komt, eígenlíjk nauwelijks meer omheen dat zich van de arbeiders en van de
arbeidersjeugd een mentaliteit meester maakt die duideLijk van de burger-
l-ijke verschil.t. Hoe langer hoe meer wordt er ook openlijk erkend, dat de-
ze mentaLíteitsverandering - díe gepaard gaat mét en gevolg is ván t,oene-
mend zelfstandíg optreden van de werkende klasse - een dodel.íjke bedrei-
ging vormt voor de burgerlijke orde,

Bij Buiting en Etty treft men, zoals men heeft kunnen zíen, de kr^raLi-
ficatie tLeuensgeùaarL¿jkt âan. l.Iaar díe heeft géén betrekking op de men-
taliteitsverandering, díe slaat niet op het feit daÈ zich bij de arbeiders
hoe langer hoe duideLijker een rnora¿L manifesteert die ánders is dan de
burgerLijke. Het ber^mste r¡oord heeft bij onze beide auteurs betrekking op
de kons ta t er íng, respektievelijkde ver klar ing er-
van, die wordt afgedaan als een 'sirnpeLe maar LeùensgetsaarLijke theorí,eî"

Iloe taLríjk de voorbeelden van klassemoraal ook mogen zíjn, hoe duíde-
líjk deze zich juist in onze tíjd bij díverse klassen van de samenleving
ook aLs zodaníg aftekent, Buitíng en Etty bLijken er geen konklusies aan
te verbinden. Zij del-en inzake de zedeleer, de ethiek, de rnoraal-, in ieder
opzícht de zíenswijze van de heer Lohman, die aan talgemeen geLdende nor-
men aLs naastenLiefde, eerLíjkheid en reehtuaardígheidt gelooft, zij reke-
nen het Troelstra als een verdienste aan dat híj afstand neemt van Gort,er
en de aanval van Lohman afweert met teen eígen uíteenzetting ooer de mo-
raalt, Zij vinden het alleen fminder mooí* dat hij daarbij Gorter ín het
openbaar desavoueert.

llat üt ij echter lminder mooit vínden in de rede waarmee TroeLstra
op 20 november 1908 de heer Lohman van replíek dient, is bepaaLd niet dat
hij publiekeLijk Gorter afvalt, maar dat hij hetgeen Gorter schrijft, of-
schoon híj het anders weergeeft dan de heer Lohman, niettemin aL even ver-
keerd weergeeft. Ook Troelstra beschouwt datgene wat Gorter omtrent de mo-
raal heeft opgemerkt niet als een beschrijving van de maatschappelijke rrer-
kelÍjkheid, maar als een tLogisch uít een ùooyapgezette steLLing afgeLeide
e,índkonkLusde, díe hii niet doop uergelijking mel de uey,keLíjkheid kontyo-
Leert en díe daardoor aLLe pnaktische betekenis místt 2). llij betoogt ver-
volgens, dat er niet alLeen klassen bestaan maar ook nog de mensheid en

2) Wíj citeren uit de rede die Troelstra in de l(amer hiel-d.
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dat men daarom rn¡aarheid en eerLíjkheict dient te betrachten. Dát, of schoon
Troel-stra - een opmerlcing in zijn Gedenksc'ltriften (III, blz. 102) bewijsr
het - heel goed I,rreet dat Gorter geen pleidooi. voor onwaarachtígheid of on-
eerlijkheíd heeft gehouden en bepaald níet tegenover de kapitalisten al-
tijd alles voor geoorLoofd houdt.

ZoaLs we gezien hebben, delen Buitíng en Etty mee" dat Lohman TroeL-
stra r¡ilde pakken met citaten uít een brochure van GorËer over de kl-asse-
moraaL. Zii hanteren een ietr¿at slordige, onzorgvuldige formulering. I,Iant
men zou eventueel uit deze woorden hunnen opmaken, dat Lohman citeerde uit
Gorters brochure KlassemoraaL. Dat ¡vas niet het geval 3) en kõn ook niet
heÊ geval zijn ondat dit kleine geschrift pas nã het ber¡uste begrotingsde-
bat van l90B verscheen, met geen andere bedoelíng dan zowel de opmerkingen
van de heer Lohman aLs die van ltroelstra te weerleggen, In hoeverre Bui-
tíng en Etty zich in de brochure KlassemoraaL verdiept hèbben is ons niet
bekend. Zoveel is zeker; indien ze dat geschrift aan<lachtig zouden hebben
gelezen, zouden ze daaruit nog eens ten overvloede hebben kunnen leren dat
Gorter geenklassemoraal p r ed i k t e en ze zoudenookhebbenkunnen
zien, dat hij geen konklusies uit vooropgezette stellingen trok maar uit
de maatschappelijke werkelijkheid. En Lohman én Troelstra maakten van Gor-
ters uiteenzettingen een karrikatuur.

Troelstra deed niet alleen dat" Hij verhreet bovendien op zijn beurt
Gorter, dat deze met zijn zienswijze een karrikatuur van het marxisme had
geleverd. Iu¡ners, aldus Tr-oelstra, Marx zeLf zou - in de door hem ontr¡or-
pen statuten van de eerste Internat.ionale - omtrenL waarhei<l, recht en ze-
ctelijkheid een standpunt hebben verkondígd waarmee dat van Gorter volledig
ín strijd was.

Tn KLassemoraal verdedígt Gorter zich o.a. met een verwijzíng naar
Quack, díe (De SocdaListen" deel" V) gerept had van t een soorË van fraseo-
logíe van Proudhont, die bij afwezigheíd van Harx door zijn aanhangers in
de door hen gewijzigde sËatuten zouden zijn geplaarst. Vervolgens beroept
Gorter zich op een zekere Gustav Jeack, schrijver van een standaardr¡erk
over de Internationale, die meedeelt, dat uitgerekend de zinnen die Troel-
stra zo triomfantelíjk hanteert om Gorter te verslaan, d.r^r.2. de passages
waarín sprake is van trvaarheid, recht en zedetíjkheid in verkeer en omgang
meC alLe mensen".. t níet uit de pen van ì{arx stammen.

TroeLstra verEelÈ ruim twintíg jaar later in zijn Gedenksel¿r,øf'ten
(III, blz. t03), dat hij in het gelíjk werd gesteLd door de bekende Belgí-
sche socíaaLdemokraat l(aniel Huysmans, die stukken onder zich had die aan*
loonden dat Marx inderdaad zelf de bewusËe nfrases' i.n de statuten had ge-
zet.

Heden !üeten we, dat Fluysman gelijk, maar nieËtemin Troelstra 6ngelijk
heeft gehad. Uit een bríef van l,{arx aan Bngels, geschreven 4 novemt¡er 1864,
blijktn dat inderdaad l{arx de bevruste passages opnam, doch uitsluítend orn-

3) Volgens ee;l mededeling van Gorter citeerde Lohman vít |let his-
toríseh materiaLdsme " \rolgens Troej.stra (Gedenksehrdften ÍTT,
bLz" l0l) sprak Lohman naar aanLeiding van arLilcelen van Gor-
ter ín De Nieuue Tijd en De Tribune. Voor r,¡at beËreft tte Trí-
bune lnebben r^re dat niet kunnen kontroleren" In de jaargangen
1906, 1907 en 1908 van De N'ievnte Tijd kornen geen artikelen
van Gorter over historisch materialisme of over de moraal
voor "
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dat hij níet anders kon. '¡rk ¡oerd", verklaart, híj, "verplicht om in de
voorlopige staten frasen over rrechtt en tplichtt en over twaarheid, zede-líjkheid en rechtvaardigheÍdt op te nemen, maar ze zijn zo geplaatst rilat
ze geen kwaad kunnen.... het was heel moeilíjk cle dingen zo te iormuleren,
dat onze opvatting een vorm kreeg die paste bij het huidíge standpunt van
de arbeidersbeweging" (MaræEngeLs-l,terke, Bd. 31, bLz. 15 ãn 16). itet ande-
re woorden, de mening van lfarx díe volgens Troelstya. za anders luidde dan
díe van Gorter... wãs helemaaL níet de mening van l,larx, precies zoals Gor-ter had betoogd.

Dat nte hierover zo uítvoerig spreken is niet daarom, dat, we het zo
bel.angrijk achten om te weten welke opvatting nu wéL en çrel.ke niet precÍes
zuiver op de marxístische graat is geweest. T{e vínden het veeL belãngrij-
ker om t,e hreten weLke zienswijze j u i s t ís, dat ¡¿il zeggen wordt be-
vestigd door de reåiLe ontwikkel.ing. Hoe het daarmee is gesiãta hebben r¿e

i" 9u ¿ranvang van dit opstel al Lãten zien. Hier will". rã erop wijzen dat
de laatste door ons aangehaslde woorden uit Marxt brief ons tonen, d,at eenkleine l2O jaar geleden de mentaliteit van de arbeíders en hun opvattíngen
gver r¡t19{heid, zedelíjkheid en recht, veel méér aansloten tij ãie van de
burgerLijke kLasse dan in een later tijdvak en zeker in het onze het geval.
ís. Dat betekent, dat wat hier voortdurend rnet het woord fklassemor""It is
aangeduid pas geleideLijk - en uiteraard paralleL net de ekonomische ont-
wikkeLíng - ís gevormd.

- Buiting en Etty verteLlen dat het standpunt van Gorter omstreeks t90B
aLgemeen gedeeld werd in socíalistische kríng. Dat ís regelrecht in stríjd
met wat zij even Later zeLf vaststelLen, nanet ijk dat de tcorterianeit
naar het woord van Troelstra feen miníeme mínderheidr in de partij vornen.
|þart.. het gaat in dít soort zaken nieL om het standpunt, niet om de ver-
flaring voor het bestaan van de klassemoraal, maar om'die moraal zelf. Datt (dissidente) marxístent pas veel en veel" later de I Levensgevaarlíjke theo-rieänt omtrent kLassemoraãt zi3n gaan besrrijden 4) hangt ã."r oorä meníng
daarmee samen, dat op een gegeven moment niet zozeer die theorieên hoogsËgerraarLijk bleken, dan r¡el de arbeídersklasse die vervuld bleek van ãen
nieu¡re mentaliteít. zo gezien vormt de bestrijding van de bewuste standpun-
ten omÈrent de moraal een bewíjs voor datgene wat er in de zich gestäag
ontwikkeLende kapitalistisehe samãnleving *ãt die moraal aan de hand ís.!Íe hebben tt vaker gezegd en rre besLuiten met de herhalingl de zelfstandi-ge strijd ¡naakt van de arbeíder een ander dan híj tevoren rûas.

4) I^Ie zouden wel eens wil.Len rreten ïiar of dat eígenLijk is, eentdissidente marxistr; rve vinden her een onzinnig úegrii. t^:e
zouden ook graag wilLen r^reten wíe dat dan wel trarenr

=========-===r:========E======E=====Ë====E====ãEÉE=====E!BÊ=====É!ã===_======

Onze artíkeLserie over de povere en de wezenlíjke kritiek op de so-ciaaldemokratíe zaL in het april-nurtrner worden voortgezet. Het onderrverpheeft geen aktueeL karakter en rue wilden de hier afgãdrukte, vrij tange bä-spreking van de therinneríngent van lfarcus Bakker niet uitsielLen, evãnmínaLs,het opsteL dat inhaakt op een vrij recente pubLikatie in het weekbladVrij Nederland. Ide verondersleLLen dai onze lezers voor deze keuze begripzullen hebben.

=-êæ====s==gEÊ==t============gEË===3Ê===gt=
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HOE ZTT HET EIGE}ILIJK. I'REC'IIS I,IET I,.IAT

BEKEND sTAAT ALS DE 'CToSED SHOPV?

i'tIat in ot bedrijfsleven en in vakbondskringen belcend staat a1s de zo-
genaamde tclosed shop' - letterlijk vertaaLd: lgesLoten bedrijfr, maar nie-
qrand gebruikt ooit een andere term dan de Engelse - ís een overeenkomst
tuss.en de direktíe van een bepaalde onderneming en de vakbe¡¡eging, dat in
het bewuste bedrijf alleen maar g)eorganiseerde rverknemers" dat wil rius zeg-
gen uitsluitend vakb,:ndsledeno in dienst zuLlen worclen genomen"
. I Dezer dagen noemde het ïTngelse dagblad Th.e Guardian de 'closed shopo

een typísch Britse instelling" En terecht, 7"íJ dateert uit de begintijd
van,het vakbondswezen, toen de nog jonge bonden daarin een middel zagen om
zich te verzekeren van ledental un ma"ht, de ondernemers anderzijds niets
liever ¡*rilden dan dat zij uítsLuieend te doen hadden met vakbondsleden die
via hun organisatie beter in het gareel konden worden gehouden dan door
míddel van wat ook. tlat laatste is geenszins een overweging of gedachte
die wíj zomaat aan de betrokken ondernemers toeschrijven. Het zojuist door
ons genoemde Liberale Brítse dagblad, dat min of rneer als de spreekbui.s
van het vooruitstrevende deel der Britse bourgeoisie kan worden beschournrdo
heeft openlijk verkLaard, dat trmand,gez,s de 'cLosed s'hop' een ge.sehikt' mid-
del uinden om hun pez,soneel onder kontyoLe te îtouden een han&ig uerk-
tu'Lg om het pz'oLetariaat, ztn pLaats te d.oen ueten.. ,. . tt En daarnaast rrees
The Guardian op een andere reden voor het bestaan van de rclosed shopr in
de publieke sektor. Daar vindt hij volgens deze krant doorgaans dán toepas-
síng, wanneer overheidsbedrijven onder het gezag vân tl.inkser gemeentera--
den vallen, die op grond van ideologische motíeven het oevrheidspersoneel
georganiseerd willen zíen. De ideoLogie waarvan hier sprake is, is uíter-
aard de vakbondsideoLogie die in Groot-Brittanniä - bakermat van <le vakbe*
weging - een belangrijker roL speel-t dan elders.

Buiten Engel-and heeft de rclosed shopt nooit dezelfde verbreiding ge-
vonden. In lrle<lerland bijvoorbeeld is zij vooral getranteerd in typografi-
sche bedrijven" Dat komt omdat de typr:grafenbond tot de oudste vakbonden
hier behoort en opgericht r¿erd in een tíjd dat subtielere vormen van be-
heersing der arbeidersklasse nog niet tot ontr,,rikkelíng waren gekomen. Het
ligt zeker niet daaraan, dat de ondernemers op Ïret Europese vasteland cle
mogeLijkheden om hun arbeiders via de bond in het gareel te houden ánders
beoordeelden dan hun Engelse kollegats. Uitspraken als die r¿elke onlangs
de ltaLiaanse grootondernemer Agnellí heeft gedaan l-aten daaromtrent geen
twi.jf'el open.

De rcLosed shopr \¿as een voortreffelijk míddel" ter beheersing van de
arbeidskracht. Het is dat naturrrlijk nog steeds. Vandaar dat de regeríng-
Thatcher, hoe krachtig zij de vakbeweging ook wil ringeloren, her bevruste
instituut van de fclosed shop' lang niet zo stevig aanpakt als het soms
lijkÈ en feitelijk uauwelíjks íets in cle weg 1egt. Inmiddels echter zijn
er betere beheersingsmiddelen. Iolaar de 'closed shop' in zwang was is die
ín zwang gebleven; r.raar die nog niet was ingevoercl is regelrechÈ naar bete*
re methoden gegrepen. Het is niet nodig dat aLle ruerknemers georganiseercl
zíjn. Het is voldoende om de fiktie te handhaven dat de een of andere bond
(zelfs bij lage organisaciegraad) namens a 1 I e arbeiders onderhandelt
en cao?s afsluit. HeE voordeeL daarvan is groter dan het nadeel.

============
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Boekbespreking

BESPIEGELINGE}1 ZONÐER BEROUT\I I)

trnlíe l{arcus Bakker, die voor de CPN 25 jaar lang líd was van de T¡nreede
Kamer, niet anders kent dan van zijn optreden ín het parLement, zail zeket
geneigd zijn hem met de nodige mildheid en sympathie te beoordelen. trfas
hij van de !50 kamerleden niet vrijwel de eníge, die een gelrone, duídeLíj-
ke taaL sprak, die door iedereen !üas te begrijpen? Bewonderíng wekte zijn
Sevatheid in het debat rnet ministers. Zijn gevoeL voor humor ís algemeãn
bekend.

Marcus Bakker Ir¿Is echter nieÈ all.een de "gedreven parlement.ariärtt,
zoaLs de anti-revolutionair l.laarten Schakel hem noemde, hij was ook de zuí-
ver in de leer zijnde bolr;jewist, clie de laatste jaren ook in eigen partij
nogaL is aangevallen vail¡rege zijn houding tegenovãr tketterst ín-eigàn gel
lederen, een houding die voortsproot uít zijn stalínistische instetlingl

Ì{elzeker, de partij i.s veranderd en ook }lareus Bakker veranderd" r"e,al kun je je afvragen of dat noodgedwongen r\ras dan wel- van harte ging.
hlie het door h¿m geschreven boek llï,sseLs. BespiegeLíngen zond,el be-

rouxt leest moet wel haast tot de konklusie komen dat l,larcus Bakker ín we-
zen v¡einig is verandercl en dan ook nergens in zijn boek de misdaden van deStalirl-terreur openiijk ve::oordeeld. v*r, enig mededogen met de slachtof-fers van de bolsjewístische terreur í.n Rusland en de oostblok-landen is al
heel weinig te bespeuren. Als liij ergens volkomen eerlijk ís (en dat is
zelden het geval) dan is tt ín de titel van zijn boek. Inderdaa<i: van enig
berour.¡ ís bij hem geen sprake. Geen berouw ovàr het feit, dat hij artijã
maar de moorden der Russische machthebbers heeft goedgepráaË. ook tij ft"r-

En het geschíedde dat'tn een Ðer" groot Land de hogepníesiers
uan een níew¡ geLoof aLLe macht in handen Ttadden genamen, En wdj
zeíden dat het goed uas en bekeey,den ons 'tot dat geloof.
Met niet;s ontzíende hardheì,d uevvo'Í,gden de hogepviesters aLLen"
díe opuattingen ue.z,kondígden, die afueken 1)an het ene" u)are ge-
Loof. En wöj zeíden dat het goed uas en juicltten het toe, d,at cle
kettez's een ellendige dood stíeruen in de kanrpen of ín keykeys
uerden geëæeeuteerd"
En toen in dà.t deeL oan Gernenia, ua,ar óók de hogept*iesters wey-
den aanbeden" de slauen in opstand kuanen en mbedogenLoos door
de krijgey,s dey. hogepz,öes-beys i¡ey,den uerp\etterd" zelden uij dat.het 

goed aas,
)ok endge jaren Later juíehten wdj" toen de in opstavtd gekomen
Mggyaz,en door dezelfde kriigers uerden uermorzeLd. l,/íj aeí,den
dat de uennietiging ook uavt deze ketters reehtuaavdíg uas en ü¿j
pv.ez,en de uijsheid dez, hogepz.iesteys.

Uit het evangelie van Marcus (gakker).

l) llarcus Bakker, _|,/issels.- BespíegeLíngen zonder berowt" De Haan,
I'Ieesp I 983, I 97 pagína I s. lfer foto'à. fri3 s f 24r 50.
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innert zÍjn lezers er aan, dat 20 miljoen F.ussen tijdens de tweede r¡ereLcl-
oorlog het Leven hebben gelaten. hrij r+isten het en zijn er altijd erg van
onder de indruk gerueesË" l4aar ín Èegenstelling tot Baklcer zijn vríj even-
zeer onder de indruk van vrijwel evenveel doden clie als slachtoffer van de
Stalin-terreur zijn gevaLlen" Deze doden víelen niet in de strí.jcl, noch
door de hand van nazi-beu1en. I'Iee, zij stiervtrn in de Siberische kampen of
kregen een nekschot ín de gevangenissen. ì.{aar aan díe doden schenkt Bakker
geen aandacht, evenmin als aan de slachtoffers van het Russische ingrí.jpen
in Oost-Duitsi.and in 1953 en in Hongari.je in 1956. Ook clie sLachtoffers
van het, bolsjewisme worden door hem verzwegen" Ðe opstand der Oostduit,se
arbeiders wordt zelfs helemaal nieit genoemd en de i-tcngaarse probeerË hij
ook nu nog in diskreCiet te brengen door op b1-2" 54 en 55 van zijn boek te
schr ijven:

ttMu nog uardt ey gerecíetuist ouer de Dr1(rag of de Hongaarse op-
stand een massabeuegí.ng uooz, demoez'atíe dan ueL een contyare'ùo-
L,utíe uas" fk hez,ínney me nog, uít een Br.í.tse kz,ant" de fotors
üan Hongaarse (ioodse) coftvnunisten die opgehangen u)aren aan de
LantaarnpaLen üan Boedapes"t;s hoofdstraten. [,/aar eindigde het ene,
de uoLksopstand" en begon 'lzet andere, d.e eontz,areùo\utíe?rt
Za et nog wordt geredetwist over de vraag r^rat of de Hongaarse opstand

rvel" üras, een volksbeweging tegen tiranníe, uitbuiting en oncierdrukking, of
een conLrarevolutie, dan toch zeker alleen maar door bepaalcle bolsjewiki,
die alles wat gericht is tegen bolsjewistische machthebbers altij<1 eontra-
revoLutionair hebben genoemd. tllijkbaar kan ook l:'larcus Bakker van die ge-
Ì,roonte nog steeds geen af stand doen.

Idat vuilspuíterij en insinuaties betreft heeft L{arcus Bakker zijn spo-
ren r¿el verdiend, Ðaarom verwonderË 1t ons niet dat híj suggereert, dat er
wel fascisten achter die Hongaarse opsLand zul.l"en hebbàn gããeten. Vanr¡aar
anders die verwijzing naar opgehangen (joodse) "communisten"? Inderdaad,
suggereert' htant er zijn in het geheel geen aanwijzingen, dat de fascisten
een rol ín de opstand hebben gespeeld, li'tadat de opstand door de Russísche
tanlcs in bloed was gesmoord is er geen enkele fascist gearresteerd. Het is
aan geen twijfel onderhevig, dat de F,ussen dat op grootscheepse wijze in
hun propaganda zouden hebberr uicgebuit indien dat tùel het geval r.ras ge-
\,üeest' aL rvas het alleen maar om hun ingrijpen in TÌongarije te rechtvaar-
digerr. IrIeI gearresteerd zijn duizenden arbeiders, die óf r¿erden afgemaakt
óf gedeporteerd" En tegen Imre lrlagy en Pai tfaLleter werd woordbreuk ge-
pLeegd om hen Ëe pakken te krijgen en te Likwideren.

l4aar die opgehangen joodse communisten dan? Een ber¿ering zonder meer:.
Hij voert daarvoor ook geen enlcel bevrijs aan, I.iellce Britse krant ¡yas dat
dan wel, waarin hij rlie fotor s zag? Ongetwí.jfeld een boLsjervistiseh blad"
Anders was het uíet rrodig de naam te verzr,r¡ijgen" En hoe weet hij dat het
joden vvaren? Stonden de namen er bij et\ zo ia, r.raarom geeft Bakker die dan
niet prij s?

llet is natuurlíjk allemaal larie. IlatuurLijk zíjn er mensen opgehan-
gen aan Boedapester lantaarnpalen. l,faar niet omdat ze. e comnunistr of jood
!üaren. De enige reden rraaron ze r^rerden opgehangen rras , dat ze deel uÍtmaak-
ten van de geheime staatspolÍcie, de bolsjer¡istische Gestapo. En aIs de
Hongaarse arbeiders al ergens cle pesr aan haddea, dan was het aan dat ga-
jes. Kreeg men die te pakken, dan hras er inderrlaad geen pardon. Beul-en
spaart men niet.
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l4aar de methode om akties tegen bolsjerviki in een kr,¡aad daglicht te
stelLen, door te suggereren dat ze antí-joods zijn, r,rordt door Bakker meer
gebruikt. Irïaar aanleíding van het neersl.aan van <le Hongaarse opstand kwam
het in Amsterdam b.v. tot een belegering van Felíx lrlerites, het bok¿erk
van de CPN. ltla daarover in zijn boek te hebben verhaald, zegt Bakker dan
verder op blz. 58:

"In een aantal pLaatsen ù)aren partijLedrzn in hun huís of uínkeL
aangeuallen - üooral" nqar onze 'iruLr,uk" joodse kameraden.,l

Ook hieraan heeft men naruurlijk geen enkel houvast. Ilet is een ber¿e-
ríng zonder meer. TdanE wie waren die rjoodse' partijleden dan rveL? lnlaarom
noemÈ Bakker ze niet? Irlu de bolsjewÍki ook hier op weg zijn achtenswaardÍ*
ge burgers te ¡nrorden kan het noenen van hun namen geen enkel kr¡aad meer.
AIs hij echter namen had genoemd kon hij rvel eens door de mand valLen" En
hij ís sluw genoeg om daarvoor op te passen.

Niet a1leen dat l{arcus Bakker altijd de schanddaden van de bolsjeruís-
tísche machthebbers heeft toegejuicht err goedgepraat, hij ruas er zeLf ook
niet vies van die methoden toe te pâssen. Het mag als bekend worden veron-
dersteLd, dat de bolsjewiki in¡mer echte of vermeende tegensÈanders ervan
beschuldigden Gestapo-agenten te zijn. Zo r,rerden bijvoorbeel-d in 1936
Sinovjev en Kamenev - oude beproefde bolsjer¿iki - terechtgesteLd vail¡rege
hun zogenaamde "verbíndingen met het fascismett. ÉIun executie werd bekend
gerraakr in het toen te BazeL verschijnend orgaan van de Kommunistische In-
ternaËionale, de Rundscltau, nummer 37, 5e jaargang, 20 augustus 1936. Een
opmerkelijk detâíI is, daË ín hetzelfde nurnmer een uittreksel verscheen
van een oproeP tot samenqrerking, die de Italiaanse Communiscische Partij
had gericht aan de ltaliaanse fascisten. Jar¿el, brutaliteit heeft men de
bolsjewiki ninnner kunnen ontzeggen

Ook lfarcus Bakker heeft die methoden der bolsjewistische machthebbers
toegepast' merkËen wij zojuist op. Inderdaadi toen er in de jaren vijftig
een kontroverse ontstond in de CPN, was hij het die (in opdracht van paul
de Groot?) de beruchte brochure De CPN i.n de oorLog schreef, een brochure
die in l95B verscheen en r^¡aar de honden geen brood. van l-usten.

De brochure is grotendeeLs gericht tegen hen die vanaf 1943 deel- uít-
maakten van de leiding van de illegale CPN. De illegale leíding daarv6ór
was begin 1943 door de Gestapo gi:oËendeels gearresteerd. Paul de Groot is
Ëoen ondergedoken. Over die eerste periode schrijft Bakker in de bewuste
brochure uíteraard ook. En dan zíet hij zich ook g,enood,zaakt het beruchte
artikel van Paul de Groot ín PoLitiek en CuLl;uur van 6 juni 1940 te verde-
digen" Daarvan ze7t lníj op blz. 9 van de brochure:

'tTíjdens een onderhoud uan de redacteur üa.n poLí.tíek en cultuuy
met uertegeru'loondigers Ðo.rt de perscensultr uan de Dui.tse miLi-
taire be'ueLhebbev hadden deze reeds meegedeeLdu dat ar geen een-
sult? zou worden uitgeoefend" ind.ien de pttbLi,catíes eeit LoyaLe
houdíng tegenouet, d.e Dui'bse miLitaíren zouden aennemen.,".rtttDe reda,etie uan PoLítíek en cultuut nam een pa.ssage op in'haar
nutnmers b)aar¿n de eís dez, eensuu? gedeeLteLíjk ontdoken werd
door niet ouer een ìLoyaLet" maaz, ouer een reoryeeter houding
tegenouer de Duitse tz'oepen te spreken. . " ",t
Deze verdediging van het bewuste artikel in PoLitdek en CuLtz¿uz, ís

wel bijzonder pover. tr'Iat Bakker niet vertelt is, daÈ het vriendschapsver-
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drag tussen Rusland en l{itler-Duitsland nog nír:trì van zijn geldígheícl had
verloren. In het artikel in Polï,t'Í..ek en CuLtuw wees Paul de Groot daa.rop
ook door te scl"rri_iven: itDe Soujet-Uní.e zag tenech.t í.n lrct Brtts-ly,anse
inperiaLisme de machtí.gste uíjand uan het mensdom" Daaz'om sLoot zij dit
uendrag met Duí|;s\and" gegz.onduest op ttyeedzame en uríendsehappeLijke (on-
derstrepíng van D & G) betnekkínç.¡en tussen het Dt¿"í l;se en het Soujet-uoLkft.

In het artikeL wordt LroulÀ'ens herhaaldel-ijk de schuld van de oorlog
ín de schoenen geschoven van het Brits-Franse ímperialisme en naar aanlei-
ding daarvan schreef De troot dan ook dat rtHet hoogste beLang uan de Ne-
dev'Landse beaoLking uov,dert dat zdj, noch diy,ect, noch indí.rec'to steun uer-
Leenb aan de oorlogsuoening den gealLíeez.den't" Daarna volgden dan de &roor-
den, dat lthet MederLandse uerkende uoLk tegenouez, de Duí'bze bezettey' uan
ons Land een covreete houding moet;,1.anr¿ementt, Dit was dus r,¡el iets anders
dan een pogÍng de Duitsers zand in de ogen te strooien, zoals Bakker c¡ns
r¡iLde doen geloven" Hij was zeker even vergeten, dat Paul de Groot ín Po-
Litíek en CuLtuun, nummer 4 va.n april 1940 - dus vó6r de bezetríng - in
het artikel De eornrm,mí.stísche stz,ategia in de stz,ijd tege.n de oorLog ook
reeds had verkondigd, dat het gevaar kwam van Frankrijk en Engeland. ¡t&el;

gz'ootste oorLogsgeuaartt" luidde zijn konkLusie, ttkamt l;hayts n¿et uan het
fí.LöaaL uan het Derde R¿jkr doeh oan de fiLiaLen üan het Britse en Ftran.se
t'i,ik".. tf En dit schreef híj een half jaar nadat de legers van Hitler Polen
I{raren binnengevallen en nadat daarvoor nazi-Duitsland al Oostenrijk en
T,s j echoslowakij e had ingelij fd,

I'faar er is meer dat wijst, op het feít, dat de CPtrl in 1940 best bereíd
rüas met de bezetters samen te vrerken. i.teteen na de bezetting ric.htte een
delegatíe van de CPN, bestaande uit i.r. Struik, I(o Beuzemaker en Leen See-
gers zich tot Janke van de Duitse Ortskommandantur 2), met het verzoek om
het VolksdagbLad en PoLitiek en CuLtuur 1-egaaL te mogen laten verschijnen.
Die toestemming v¡erd verkregen tegen de belofte van het driemanschap dat
de cornmunisten een korrekÈe houdíng tegenover de Duitse bezetter in acht
zouden nemen en dat het VoLksdagbLad eLke dag het Duítse l.lehrmachtbericht
zonder konmentaat zort opnemen. Ilet enig legaaL uitgekomen nunnrer van 26
juni 1940 bevatte behalve het r¡ehrmachtbericht ook een verklaring betref-
fende een korrekte houding tegenover de bezetter. (Zie Frits Reuter De Com-
munistisehe Partij uan NederLand in oorLogstiid, blz, 23,

Maar in de brochure van llarcus Bakker staan nog veel stuiËender za.
ken. Reeds op blz, 13 r¿ordt er van leer geErokken tegen b.v. hI" van Exter
en Daan Goulooze, van rvie ¡sordt gezegd, dat het partijvíjandige el-ementen
I,raren' die zicÌr neester maakÈen van leidende posities. Indien dit r,raar zou
zijn, dan kan men Èoch geen hoge dunk hebben van de internationale commu-.
nistísche ber'reging van de jaren vóór de oorlog. De Internationale had ín
llederland Írnmers een eigen apparaat onder leíding van Goulooze, die oclc in
de eerste jaren van de bezetting het ra<líokonËakt nret, lloskou onderhield.
l4aar erger is nog, dat hij Goulooze - en dat is dan niet de enige - er ei-
genlijk van beschuLdigde een Gest,apo-spion te zijn. Eerst verteLde hij dar
Goulooze ín het begin van de bezettíng de partíjleidin¡¡ had verzekerd, dat
zíj niet door: de nazit s zou rrorden gearrest,eerd. lloch vonden er invallen
plaats in de huizen van alle leidende partijgenoten" Die hadden echter de

2) Reuter noent Janke van de Duítse Ortskommandantur.
ons echter tras Janke van het Presseamt te Den i{aag.

Volgens
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verzekering van Goulooze naast zich neergelegd en Ìraren t6ch ondergedoken.
Dan kourt Bakker later met het verhaal, dat Jan Postma en Cees Schal.ker sa-
men met Goulooze $7aren gearresteerd, nadat eerst Ko beuzemalter al Ì¡tas ge-
pakt. tUan Postma, SchaLkeÍ' en Beutzema,kez,'t" zegt Bakker dan, ltuerden te-
reeh.tgesteLd" GouLooza uerd rlaar een karnp uoor ínl'ic\ttíngen-agenten te
HaatLem ouez,gebracht en. Latey na,a,y Dul:tsland gestuurdlî"

Voelt u de f ijne nuance? Hij werd naär een kamp van lnlichtinge..n:-agen-
tet gebractrt. Gesuggereerd wordt d¿n natuurlijk, clat Goulooze ook we1 een
ágent zal zijn geweest. Bn daarna r¿erd hij niet afgevoerd naar een koncen-
tratíekamp in Duitsland" nee, hij werd naar Duigslatd .gestuurd. Zo staat
de hele brochure vol- met de grofste beschuldigingen Ëegen aLlerlei CPII-fi-
guren uit die tijd, Tegen Gerben I'.lagenaar, tep)en Goulooze, Reuter en noem
maar op. De beschuldigingen zíjn zeLden openlijk. tleestaL worden ze alLeen
maar gesuggereerd. Van Reuter wordt b.v. gezegd dat tot zijnrlnawte eontae-
ten behoorde o.m, N" }Liuíer udt Leíden, dí.e dooz, de Gestapo gedïpesteez,d

. ts geueest maar dn 1"944 wez'd. urijgeLatent'. op dezelfde bladzijde (35,) van
'de brochure zegt Bakker dat îtmet zekerheid kan uorden uastgesteLd, ciløt de

'' Gestapo Langs een aantaL kanaLen uerb'indingen naar het iLlegaLe paz,tii-øp-
panaat had Lopen en üan ueel zaken op cle Ltoogte uas't" Asjeblieft, niet één
maar een aantal kanalen. Dat moet daar in de ill"egate partij-top weL een
broeinest-..ã Gestapo-spionnen zijn geweest. Dat was dan ook r,rat l{arcus
Bakker de goegemeente r¿il,de doen geloven. Bewijzen moet je van hem níet
verwachten. Van Gerben I'tragenaar werd gezegd:

ttToen llagenaar zeLf aan het einde uan l-844 op straat u)e!'d geas-
resl;eerd en cuergebya,cht naay' de Tulp-kazerne cLqn de lerdinand
BoLsty,aat te Amsterdqm werd Vij na een uev,hoor uan enkeLe uz,en
ueer or,íjgeLaten" t:loeueL hii aL sedert de Februaristak.ing onder-
gedoken was, droeg híi ziin eigen persoonsbeuí'is bdi zíeh"tl

Het zijn al deze besc.huldigingen r¡raarvan Susan Legêne en Hansje Gale-
sloot in een artikel over De oorLog in de patl;ijstrijd" Voorgeseh'Ledetzös
en t)nhoud uan het rapport îDe CPN in de oorLogl (L95B) 3) zeggen,' dat ze
te erg zijn om nog eens Èe herhalen en neer te schrijvene wat ze dan ook
hebben nagelaten.

In zijn boek nu neemt l.farcus Bakker af stand van de door hem geschre-
ven brochure. trIie echter mocht inenen dat hij openlijk erkent, dat het aL-
lemaal laster rvas, aLleen bedoeld om onr,¡elgevalli-ge fíguren verdachl te na-
ken om ze uit de partij te kunnen gooien, die kent Bakker níet. Als hij de
inhoud van de brochure kort samengevat weergeeft, dan vind je niets terug
van aL die Gestapo-insinuatíes. 'flu heet het alleen maar dat ttgesuggereerd

uerd dat sommigen uan h.en (de. geroyeerden - D & G) d.e geL,)røakte uiizígíng
(in de parrijkoers tijdens de bezettingsjaren - D & G) h.adden nagestreefd
ctLs agenten üan de anticowwn¿stísche Londense 

"egeerdev's""Ja, ja, ook l,farcus Bakker kun je brutaLiteit niet ontzeggen. In zíjn
BespiegeLí.ngen zonder beyouu kom je die brutaliteit steeds weer tegen, Zo

,egt frij ¡.". over Rusland, dat t'd.e haz,de ontwikkeLdng ucts dat de Russen
moettt¡k de síkkeL en honey haLuentege ne,ev, konden Leggen omdat níemand

3) Het artikel ís gepubliceerd in Calfiers o't)er de gescVtíedenís
uan de Communístísclæ Part¿j uan Nedev'Land, nunmer 7 van sep-
tember 1982"
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hen uo,Lgdet'" De werkelíjkheld is uiteraard r,rel. een ir:tsje anders. Er han
rustig v¡orden vastgesteld, dat na het aan de macht komen van de bot-sjewÍki
in Rusland in 1917, er van international.isme bij hen weínig sprake rvas, In
chauvinistÍsch nationalisme kunnen de P-ussische machthebbers wedijveren
met de heersers van welk ander land ook" I{u1-p aan revoluti.onaire beruegin-
gen in andere landen? Vergeet het maar. Toen in naart/april lg20 de Roer-
arbeiders naar de !,rapens grepen kwamen l(PD, SPD, ttSP en vertegenwoordígers
van de (sociaaldemokraËische) regering Iñ-nielefeld bijeerr en beraamden er
de plannen ü¡aarmee dfe opstand tle nek werd omgedraaid" lfoskou had gee.n be-
Lang bij een arbeidersopsÈand in Duitsland. Evenals al"le ¿ndere rnachtheb-
bers Schur¡en ook de bolsjewistische heersers arbeidersmacht als de pest.
Dat bleek ook weer tijdens de Spaanse burgeroorlog. llet r¡raren Stalin, Ido-
rosjilof en l{oloLof, die op 2l decenber 1936 een brief aan de Spaanse mí-
nister-president Lárgo Caballero stuurden, rrr¿låríD zij hem de raad gaven
meer op de kleine- en midclen-bourgeoisíe te steunen en die te vrijr.raren
van de konfiskaties van haar eí.gendommen door db arbeiders. Het privébezit
van produktiemiddelen moest worden gehandhaafd.

AL het geblaat (ook Bakker bLaat mee in het koor) over de heldhaftige
strijd van de communisten in de Spaanse burgeroorl-og dÍent slechts om te
verbloemen, dat i.n wezen de boLsjerriki daar eLk spoortje van een sociaLe
revolutie hebben onderdrukt en vernietigd" l4ogelijlcheden om de troepen van
Franco een flinke afstËaffing te geven werden vaak achter!üege gelaten uit
partíjpolítieke overwegingen. Ðe boLsjewiki voork¡vamen, rlat aan rlíe fron-
ten r{taar geen bolsjer.rikí, maâr b.v. anarchisten of Poum-strijders rüarerr
gelegerdo voldoende $/apens kregen. Ontelbare strijders t-egen de Franco-
troepen uit de gelederen van CNT-FAI en de POIff zíjn door de bolsjevriki.
laaghartig vermoord. DaÈ Franco heeft kunnen overvrinnen is voor een zeer
groot deeL te wijten aan de partijpolítíeke machínaties van l{oskou en de
Spaanse bolsjewí.kí, Door verschillende auteurs is dat in díverse boeken
ondubbelzinnig aangetoond .

Natuurl-íjk wordt door l4arcus Bakker . ook de loftrompet gestoken over
de steun van de comnunisten aan de onafhankelíjkheidsstrijd van Indonesíä.
I,Ias dÍe steun, toen het er r¡erkelíjk op aan kwam, ect¡ter rvel zo groot? He-
Lemaal niet, I^rant r,rat te denken van het artikel-','an ír. Rutgers - in die
tíjd een vooraanståande bolsjewiek - in de Vrije Katheder van l5 augustus
1946? Daarin verkLaarde hij:

't&et ís ní,et juíst" dat de CPN op di'b ogenbLí.k onuoon¡aay,deLijk
üoor de absolute onafhankeLijkhe.í,d uan d"e Re,pubLiek Indonesíë
zou zújn, Een dergeLíjke opuattí,ng is in str.tjd met de eLemen-
taíve beginselen Ðan het mayæisme. Een absolute onafhankeL¿jk-
heid ís zeLfs onbestaanbe,ay,.'l

De werkelijkheid heeft de afwezigheict van eníge kennis van het marxis-
rne bíj ir. Rutgers meteen bloot geLegd. l,laar aan Bakker zouden r*e willen
vragen, $¡aar err t¡anneer dat standpunt uit de Vri,je Kal;lte-der ooit door de
partij is tegengesproken. Ons is ni.et bekend dat iets dergel.íjks gebeurd
ís en dt¡s moeten hre aannemen, dat ir" Rutgers het partijstandpunt verkon*
digde.

En dan de staking tegen de Èroepenuitzendingen naar Indonesíi! ín 1946,
In een verslag over de viering van de zeventigste verjaardag van Henk Gort-
zak een aantal jaren terug, heette het, dat hij toen op heË I'Iaterlooplein
te Áfnsterdarn 20.000 stakers hacl opgeroepe.n die troepenuitzendingen te ver-
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hinderen. Of schoon dít volkomen in strijrt is met de ruerlcelijl<heid, heef t
GorÈzak het natuurLijk niet tegengesproken. Tenslotte is ook hij een vol-
bloed bolsjer¡ist (al is hij dan Aeen partijlid meer) en doet van hart,e r'.ee
aan legendevorming. Tfat gebeurde er clan r,reL? Dit" de stakíng tegen rle troe-
penuitzendíngen naar Indonesiä brak r¡it te Ansterdam en breidde zich d.e
tweede dag uit naar de ZaansÈreelc en het rlooi" ilaar op diezeLfde tr¡ee-1e
dag vroeg ilcnk Gortzak aan de burgerneester van Amsterdam Ëoesteinming on Ce
20"000 stakers op het ï,faterlooplein te mogen toespreken. îTa de verleende
toesternming riep hij de stakers nieL op cltlì door te staken,, nee, hij be*
zrroer de stakers de volgende dag het ryerk te hervatten ¡'let het cloor l,.oj-s''.
jer'riki zo vaak i¡ebruikte smoesje, dat heÈ om een proteststakíng van 43'.rur
íjing en dat je een staking moest h¡eten te beginnen, rnaar ook. r'reten te be-
eindi.gen. En zo werd de staking om zeep geholpen eer zíj cte gelegenheicl
had zich over't hele land uit te breiden" .lrlatuurLijk spralc Cortzalc in op-"
dracht van de p¿rtij. l,laar hoe strookt daL nu net de steun aan het onaf-
hankelijkheidsstreven cler Indonesí.ärs? Jiarcus i',alcker mag daarop het ant-
ruoord geven.

'tDe keus tussen popuLaz,iteút en pní.neípe üez'd Lloozo ons, aLs dìe zieh
uooz,deed" aLtí,jd uz,tljueL bLind,eLðngs ç1emaakt" i4et ons zelfrespeet høbben
we nooit gemarchtandeez,d't, zegt Bakker op blz. 137 van zi.in boek. i{en rnoet
wel bijzonder naief zíjn om deze r¿oorden te geloven, 7,e zíjr' ímrners voLlco-
men in strijd met de werkelijlcheid" Algemeen is toch bel¡end, dat de CPt.:t

- meestal in navolging van lloskou - vân de ene dag op de andere haar stand-
punt wijzígde. Daü gold niet alleen voor het r¡riendschapsverdra3 van 1939
tussen Rusland en nazí'-Duí-tsland, T.Jaarvan ì.lolotof zeí, rlat een vriend-
schapsketen, van zuiver goud l{usland rnet ltuitsland verboncl , nìaar voor vele
andere zaken. iioe is lito niet opgehemeld ín De l'laanlzeid, Heel zr.rijmelende
artikelen met als kop bijvoorbeeld Van hoe.fsnid 'bot maayschaLk, En voor
hem t'rerden dezelfde superlatíeven gebruikt, die ook altijd Stalin ten deel
víelen. Tlaar niet all-een pîoza, ooh gedichten over Tito in De l'!aaxheíd..,
gedichten t¡aar de kr*ijl van afdroop" lln roen". " van de ene dag oir de ande*
re deugde er niets meer van Tilo, ruas hij een agent van het imper:'-aListi-
sche rdesÈen. Iln dat alleen omdat rloskou het verordonneerrl had.

ìdiet met hun zelfrespekt gernarchandeerd? Laat ons niet lachen. Â1s de
CPlrl Íets heeft ontbroken dan ís het juist dát" Toen ria de bevrijding in
landen als b.r'. Belgiä en Frankrijk cle bolsjewilci oolc ministers konden 1.e-
veren, r¿as dat een lichtend voorbeelcl voor de CPI.tr. Ook zi"j rviLrle inuners
graag deel uitmaken van de regering. Ì{aar dan moest ze rvel acceptabel zí-jn
voor de itederlandse bourgeoisie. Ðat ruas dan ook mede de reden, dat Gort-
zak in opdracht van de partij de staking tegen de troepenr¡itzendingen nnar
Indonesiä de nek omdraaide. Bn dat r+as tevens de reclen, dat.?aul cle Croot.
ten tijde v¿n de grote haven- en zeeliedensÈaking in aoriL 1946 de Er/C-be-
siuurders Rerend Blokzijl en Leen van os bij zich liet komen en hen de op-
<lracht gaf een einde aan de stakin¡¡ te naken.

Jamner voor de partij, maar ook de bourgeoisie beseft lang niet al-
tijd vraar de ze best,e hulpkrachten lcan vinden. Cndanks !t qetík en qelç,¡ijl
bLeef de CPN buíten de regering" ìlaar r;'at ciat a1les riret zeLfrespekt heeft
te maken Ís voor ons een raadsel.

De verleiding is groot om maar door te gaan rnet het citeren uít het
boelc van ;,larcus Baklcer, b.v" daar r,raar híj de.: OostbLok-lanclen sociai-is-
tisch noemt omdat het Drivaatbezit van de produi,:tiemj.d,Jelen daar ís opge-
heven" Dat Ìfarx in zijn analyse van het liapitalisme tot de lionklusie lcwan,
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dat het r^rezen van heÈ kap italisme de Loonarbeid is , is volkomen aan Bakker
voorbij gegaan. Of daar waar hij zegt niet te kunnen rou\¡¡en om heL feit,
dat de CPN steeds voor de Sovjet-Unie koos, omdat zij de Llirler-legers had
verpletterd en omdaË daar ttmensen zoaLs uij de maatschappdj bestuuz'denft "
Ide kunnen Bakker de verzekeríng geven, dat niet alleen L'lageriaar c.s. blij
zijn dat hij en zijn soortgenoten niet ons land bestuurden. I.Iagenaar, Reu*
Ëer, Gortzak en wie in l95B nog ineer uit de partij zijn gegooid, zouden
heus niet de enigen zijn geweesË, die aan 1í.kr,¡idatie niet zouden zijn ont-
komen,

Het zijn allemaal opmerkingen vån Marcus Bakker, d.ie iemand prikkelen
er tegenín te gaan.l4aar nieurvs zal men ín het hele boek niet vinden" ltrer-
gens laat Ì'{arcus Bakker rt achËer$te rran zijn tong zien. Integendeel , veel
zaken probeert hij te verdoezelen. Soms kan een autobiograf ie bíjdrager.r
tot een beter begrip van de geschiedenis vân een voorbije tijd en/of van
een bepaal-de beweging in die tijd. Bij Bakker is het tegendeel het geval.
Het enige lvat je uit zijn boek kunt leren iso dat hij in wezen nog steeds
dezeLfde bolsjer¿ist is en er nog dezei-fde streken op na houdt,

trfie niet gelooft, maar wil weten, kan met het evangelie van Marcus
Bakker aI even weínig uit de voeteñãîî met rnrelk ancler e.¡angelie dan oo1c.

J.11.

TUSSEN PARTIJ EN T(LASSE I}i POL]1 N

GAAPT EEN ZEER BRBDE I¿-LOOF

lliemand die er zich rekerrschap van geeft dat tt zogenaamde tsocialis-
mer in de Oosteuropese landen in feite niefs anders is dan stäatskapitalis-
me zal er verbaasd over zíjn, dat er aldaar van een even grote tegenstel*
ling tussen de onderdrukte en de heersende klasse sprake is a1s in het zo-
genaamd 'vrijeo I.{esten. Ginds án hier dezelfde onverschilligheid van de
uitgebuite massa van loonarbeiders voor de daden en belangen der machtheb-
bers en voor hun ideologie" Tiat dat betreft bevat het opschrift boven dit
kl"eine sÈukje natuurlijk í-n het geheel geen nieuws. lÏiettemin is het inte-
ressant om uit de mond van een man a1s de Poolse generaal Jaruzelski op te
tekenen hoe breed de kloof nu feitelijk we1 is die daar de klassen scheídt.

tVoor de partij', verklaar:de Jarueelski half februari j.1., îbestaat
bij de Poolse jeugd nauwelijks belangstelling erì weinig animo. Bij haar
slaat de partij níet aan.o TJit officiiile cijfers blijkt dat van alle par-
tíjleden slecht,s 12"62 (iets meer dan I/10) arbeider is. Aangezien volgens
Jaruzelski de partij al evenmin aanslaat bij intel.lektuelen volgt hieruit
dat de grote meerderheid der partijleden gevormd wordt door baantjesgasten
en bureaukraten. Dat klopt meÈ de funktie díe de partij vervuLt"


