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Deze brochure is het eerste deeltje van een reeks
EPISODEN VAN KLASSENSTRIJD.

1

------ ----

W oor d voo r a Î-----------------------

De volgende bladzijden bevatten drie
beschouwingen, die als afzonderlijke arti-
kelen verschenen in het weokb Lad \iSparta-
CUSII van 21 Maart,4 April en 18 April 1953,
alle drie handelende over de Parijse Com-
mune van 1871. Zij zijnhier, als drie hoofd-
stukken gebundeld onder een gezamenlijke
titcl#' nadat zij hier cn daer een geringo
uitbrGiding h~dden ondorgaan.

llititel van doae brochurc spreekt voor
zichzelf en legt er# menen wij, voldo0nde
de nadruk op,. dat zij a.Ll.e abehc Lvc ecn
zelfs maar I'boknopte" goschiedenis der Com-
mun0 wil zijn. En toch is het vooral de be-
hoeft~ aan literatuur overde.geschiedenis.
der arbeidorsbeweging, die onder de heden-
daagse proletarische jeugd bestaat, die ons
tot de uitgave van dit geschrift heeft be-
wogen.

Amsterdam, 1 Mei 1953

Communistenbond
l'Spartacus \1

j
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OP ACHTTIEN lvlA.b.R'l' 1871 begon in het' door Dllitse troe-
pen bo Le g e r de P::l.rijs een r-ev c Lut.ae , ,dio in de geschiedenis
bakend is ge\yó-rden Qnd·€'rdeh.àam ,van""D e ,C OCJ I:) II n e,j.
Zeventig dagen :'lqter~ op 'd'e 280 Mei van he t zeLf'de jaar~ was
zij - na eerl reeks van b::l.rricndegev~chten(jp tal van plaat-
sen in, de' Fransé h oof'de t ad - in.bloe,d'gesooord door een do-
de lijk gescht'o'kken : reactie. V1ederoCJ'tw-JQ dagen daarna, op.',

~)Ö. ]iéi' ,:1871;'pub~iceerde de, Algómnne .Raad van de, in 1864
'gè'st ich te "In t e r nc t ionaleilrbciders lissöcio t'iee~n door"Karl

.. :Mç..r-x v e r-vaa r dLgd v Lug schr-Lf t , waar-In do betekenis ddr Com-
mune~er~'-uiteengeiot~ Dit 'bocksk~, dat de titel'~an ~De
bur-gc r oc r Log in>FrankriJkll 'droeg .• b as Lo ot oet a,j: uitspraak .•
dat "he t r Paz-I ja variide arb;;:liders'met zijn Corntauno eeuwig

, .z a L: wOrden herdacht a l s de roemrijke voo rb odo-cene'r n Le uwe
maa t s ch app i jv , . ',. ,: ,.; ""','" ."

Het waren profotische wo c rde n, -waaz-oec .NIarx,vors on-
(ier'de indruk.der gebeLlrtenissen, zijn beschoQ.wingeq. over

'~~Parij~~ Co~~une.eiridigde. ICJiJets, ie~erjeer, t6t;op de
h~idige~da~ toe, hèbben arbeiders uit Parijs en uit'd~ Pa-

"rijse vóbrst8'denzich op ,de 1'813 Mnnrt>-mri:!r .he t kerkhof' ,npè_
re Lachnise"'" begeven,' ,om de, zich aldaar bevindende 'gravon
der ComDune-strijder~' :te b~delven:~nder rode blo~m~n. En
overal'terwe!,eld,' van .de JtipansE! textielfabrieken tot aan
de Californische mijnen too/ heeft het proletariaat van
stonde af aan de =Coauune van 1871 als zijn e f gen, zaak be-
schouwd.' ,

De verklaring hiervo.or .• , do ve rk l.a r t ng voor ho t feit,
d~t inderdaad "de ,mart~lar~h-dcrCdQoune :i~hot grote,hnrt

, van de arbe äd e r sk Lasae zijn gtiSlot.:ml! , zoals M.o.rx in iiDe
burgeroorlog in Frankrijk" had~,g~s(Uîfeven, kan oen reeds
vinden in cHtzelfde,Goor de t s se lrit~rnationrilè,_uitgegcven
stuk. ' . ' - ' . .

VandeCo6~un~ WOI-dt ,daar g e ae gd .•dat haar gcheLo hier-
in be~tond,'d~t ~ij werkalijkeri'in wezen "ean regering van
de nrbe,idersklassell was, : "het resultaat van de strijd der

, producerende, tegen, d e ui tb uf tende .k Ia s se , de eindelijk, ont-
o ~ • • : :.
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dekte politieke vore, waarin de economische bevrijding v~
de arbeid, zich voltrekk8n kon". Dezekaraktèrisering vn
Marx, waercee wij ons nog nader zQllen bezig hOQden, is
op zichzelf reeds, cenen wij - voldoende reden voor alle
arbeiders om zich in de Parijse Commune te verdiepen. .~"I

Wanneer wij daartoe eet dit geschrift een Qiterst be~
scheiden bijdrage willen leveren, dan zion wij ons genood~

•.aaak t allereerst om enkele oge nb Lfkke n ..be a i.g te houd en met!
"~wee politieke st r-omingenj dLa ;beiden,. ieder op· eigen wij-ie,
,getracht hebben of nog. t re ch t e.n, de iCommune voor .hun .spe
.ç äaIe doeleinden te m.i-sbru fke n , het .b ol s- j ·e w:i sc

- ..en des .0 ,e.i a a 1 ~ .d·.~.e[ij o vc r a 't i e.. .
. He t ,is de bolsjewiek T.r ..o t & k i gew6est,.die·-: i

1'" navolging van de Rue s Lschc s oc La Lf s t Lawrow - de Par:ijsel
Communebegroet heeft als "d e vage morgenschemering van del
eerste proletarische republiek". Het lijdt g ee n enkele ·twij-

_Jel, dat hij, Trotzki, de als resQltnat vnn de RQ$sische
October-omwenteling tot stand gekomen, zogcn[1,aed~. ;;,sOwjet-'
~Qnieil, a Is de t Vi eed e .. 11 proletarische r-e pub Liek" heef.t
bescho uwd en dat hij dus 'ue t deze. woorden uitzijn boekjo
"Terrorisme en ComffillUis~ellte kennon heeft willen geven, I
dat de revolQtie van 1917 met dio,welke zich in Maart,1871

..in Parijs v.oltrok, in .{llie opzichten viel te vergelijken.
. .Maar jQist tot he t .trekke n v a n jae n d.ergclijkc pa.r-a Ll e L

zijn de boLsjcwi s t e n in geen .enkel opzLcht ge r ech t.Lgd , Del
...Cctanune -t cch , heeft in de bet z'ekke Ldjk ko r te tijd van haar!
beat aan een reeks van maatr eg e Len ge nouen.» en door Marx
..worden zij in het genoecide v l ugs ch r If t van zijn hand ne t j
~insteGlming opge s ocid - met behu Lp waarvan gij in de pLaa.t s ]
der'OQde staatsmachinerie een. geheel ande re organisatie van i
'het Glaatschrippelijk. ~eYen ?teldel waa~in de.~acht b ij
d ~ , pro. d Q .e.e n.t:e n· . .z. elf be ru.s t-t e -en die
g e. e nat aa t oeer was in wat voor vore dan ook.:ln
de RQssischc revolQtie daarentegen is vo.or &e oude staats-
machinevolstrekt geen ni.euwe maatschappelijkeorganiso..t:i.e
in de plaats gekomen , maar is èen poging onde rnono n de
(half burgerlijke, half feodale) staat om te ze tt en .in wat
lj~nin c s s , de ·Jlproletarische s t aa t " noe cden , een poging in
een woord, .de aanwezige staatsmachinete ge br-uike n voor de
doeleinden van het pr-oLetar-Laat , voor de .do.eleinden van de
p'roletarische voorhoede, voor de doe LeLnden van de b,olsjc--

.wistische partij. . '., ...
Vormde de' Commune zich Uit de door algemeen stemrecht

in de verschillende wïjken van Parijs gekozen stadsraden,
waren haar leden direct verantwoording schQldig aan de ar-

beid~ndc klasse en konden zij te allen tijde doo~ hun'pro-
letarische kiezers worden. afgezet, in "Sowjet"-Rusland: \7er-
den ~~ op s~o~tgeiij~e~~jae tot stand gekomen A~beiders-
raden dooi de boi~jewistische partij ~an iedere politieke'

. invloed be~oofd·~.·· Er. was geen sprake va n, dat - als z-eau L«
.taat van de.Oct.oborrevo,lutie - de bolsjewisten verantwoor-
ding s ch u.Ld Lg wa re n aan de arbeiders. Otngeke er d.; de RQssi-
scae arbeidersklasse' werd door de bols jewistische partij pre-
heerst en bezat noch enige macht, nó ch was. zij - wat slechts
een ander aspect isvandezelfd~ realiteit - bevrijd Qit de
loonslavernij • De Parijse Commune e ch t'e r ;: ruimde niet al-
leen - gelijk in RQsland gebeQrde _t een· b e p a aId e
vorm van klasseheerschappij Qit. de weg, doch de klass~n-
heerschappij zeI f • ~itn~ is jQist de reden~ dat zij
voor het internationale pz-oLe ta r Laa t zu.Lk een b ui t eng ewocn
grote b et eken Ls h eef' ts Aan de arbeid~rs van alle ~an~en

... he'é-ft ·zij"'·la.ten zien, wat de pr-oLe't ar-Lsche z-evo Iu t Le as ,
·.1Brwijl de Rii.:ss Ls ch e- omwente lir:-g er. ~en voo~beeld van vormt,

wat de proletarische r-evoLu t Le n ~ e t as , , .
Marx is uiteraard niet in staat· geweest de pract~Jk

van de bolsjewistische omwenteling aan de ervaringen der
Parijse Communa te toetsen. Toch. h~eft.~e re~olQtie van
1871 ook hem in staat g~st~ld een dQ1~~1~Jke Q~tspraak ~e
doen omtrent de wijze; waarop de bevr~Jd1ng van de arbel.-
de r-sk Las s e zich wél,' en die, waarop '~ij zich n.:iet vol tre~-

, ken kon. AlûQS hande Lend e ,.' heefthijinf'ei~e (en' stI'i~t
ge nome.n voor: de' .tweede'~màal). critiek liitgeoefend op een op-

. vatting'; '. die "verkond igd was. d.9or niemand minder dan, door
heD1:ièlf' in' 'he t ' "Kommurrfs.t.Lach Manif'estll• . ..... ....

. Daar toch had hij als het .pr-ogr am van de; árbèidcrsre-
volQtie ontwikkold; de ver; 0 ver i n g . Van de staat
d6o'rh~'t pro letariaat. Maar in het aan de Pa r-Lj ae Commune

.ge1,r,ijde geschrift zegt hij: "De arbe Ld er-sk Lass e kan de aan-
·:wez.ige staatsmachine niet eenvoudig in bozi t .nomen ef:l,deze

voor haar eigen doeleinden in. beweging ae t ten" • .Eh an ~en
bri~f nan z~~vriend K u g~ 1 man n in Hannover, vo~-
zonden op 12 April 1871, eeritijdstip .d~, waarop de. Commu-
ne' nog de macht bezat in Parijs, . verklaarde' hij; "Als je
het laatste . hoofdstuk van tilijn·"Acht.tiende Brumaire" (een
geschriftvan Marx Qit 1852) 'na Lees t j au.L je vinden, dat ik
daar de vó?rwachting üitspreokl dat men bij een volgende re-

"vo Lut i e 1'n Pr ankr-d jk niet moer zoals tot" duave r de bure au-
eretisch-militaire machinerie van de ene hand in dé andere
zal doen overgaan,manr een poging zal doen om haar te bre-

,
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1 e men t a i r, doch een a r bei d en ,4 lichn'a~
wilde zijn. ...

.Als de Fransman C. T a I è s in een alleracrdig~
boekJe over ~~ CommQne 1) er over komt to' sprekan,. hoe allE
wat ,burgerl~Jk voelde en burgerlijk dacht zijn had L ge aecr
had a n de, v Luch t , laat hij kort danrop deae\"foorden volger
dat er noo~t tevoren een r7volutie was geweest, di~ de oue
staatsmach~ne had beschad~gd. De zin komt bij hem voor j
een ~~ssa~~, waa~in hij aantoont., dat dievan.1871 dit or
yerm~Jdel~Jk wel moest doen., omdat zij eenVOudig voe
de. no od aaak was geplaatst "ten onder te' gaan of iets niuuv

··.te sch e ppen!' ,
. 'De Pnrijse Commune van 1871 hééft inderdaad iets' n i.e uv
géschapen. En -?elnngrijk. feit, hetwelk na datgene wat KaI

.Mnrx omtrGn~: deze,~erste proletarische revolutie·heef1ï opg€
markt, .,o~m~ddell~Jk moet word~n vnstEestüld _ zij heeft de
gedaan, zonda~,dat er· een vastbe~ad~n partij was, dia van:1
voren haar program'. had on~vouwd, of die aeri.;:~e spi ta van': d

. mas.s~ I ~.;: ~arch~.arde •.. Tales schildert in zijr;l.),reeds gènoeu
b?~kJG Ju~s~.u~tvocr~~.het volko~enontbreken van een derge
I~Jke p~rt~J en bew~Jst daarmee, dat ~n Parijs destijds.d

. proletar~sche massa zelf in han.r: Commune haar revolutionnai
rc wil :en politieke vorm heeft gegeven. Daarmee heeft.he
proleter~nat van toen een hoogst betekenisvolle les aan he
pr-o Let c r-Laat van nu, ge ge ve n en La t e n z.Le n, . wélke .verborge
krachten er wel slu~maren ~n de doo~ het kapitalisme onder
drukte klasse. . . . '. .

. Heden ten dage ,nog z~n er in de. arb0idersbeweging·· stro
m~ngen g9noeg" d~e moe~te hebb~n, deze les van de Parijs
Commu~e te vez-s taan , Is het wonder, dat de heersende k Las s
van d~e dagen, van eigen ~acht en kunnen rotsvnst overtuigd
geen enke I, vertrouwen had a n de vermogens van de' arbe iders e
m:t super~e.ure glimlach . afw~chtte tot hun revolutionnnire p(
g i ngo n sch~pbrellk zouden Lo Lden? "Ik geloofde n Let " zo heef
een der Franse.bourgeois uit gia dng~n J u les F' a v r e

d " Lk 1 fd . , c,ge zegd , ~ g:. 00' e n~et~ dat de Pa r i j ao opstnndolingen i
s taa t zouden, z i j n hun bo?tJe te sturen". Maaz- in de maande
Maar-t en Apr~l van 1871 as ~~t Ioongelooflijke" ·toch -waa z-.;:ge
b~eken. Naast allo balnngr~Jke politieke 'en sociala~lessen
di,e . de Commune ons. nog altijd.; te bieden heeft, is' ~atrnis
s ch Len het meest bemoedigende vo or de arbeiders van h ed.en ,

Ö..- . . .

ken, en dat is de voorwaarde voor elke werkelijke vollcsre-
·volutie op het vasteland. Die poging wordt. ook ondernomen
door onze he Ldhaf t Lge .Parijse partijgenoten". \lanneer 'Frio- !

...drich. ·E.n.:g.::e:,l. s , :Marxl: ~rouwè .vr Lend , later de ae gedacl?--:-I
ten nog eens uä t drukke Lt jk onderstreept, spreekt o ok vh i ]

,.van "he:t s t uks Laan der oude s t a a t smach t v , '. .

.'. 'De vernietiging: van. de staat, de schepping van ee n or-
ganisatie, waarin de.m~ch~ bij de producontenzelf berustte
en die ge~n staat, in wat voor vorm dan ook, meer wasrde I

"directe ~fzetbaarhei~ '. der. "'geko-?,en Commune-d ed'e n door de
pr-o Let a r f ache kLeze r e ;" do ve z-arrtwó ord e ~ijkhe;iel der -gekoze-

'ne ten o~zichte van:de arbeidersmassa'~,dat 'alles ~as'het, •
"wat volgens Marx 'haar ;'geheim"., haar .VI e· z' e: ti uitmaakte.

Hoe -eche r p st eckt ':deie opva t tLrig af bij die der so- .
"ciaal"::demöcraten "van bijvoorbeeld het' slag van'wijlen Karl I
K a Q't svk y , de man, die jaI'enlarlg' als het theoretische
hooÏd der Duitse en EQropese socialisten werd beschouwd.De-
z~ toch is niet alleen volledig op het standpunt van het
"~~{ommunistisch Manifest" blijven staan, dat ·men de politie-
~e macht in de burgerlijke staat verovere~moe~t, maar hij
beschouwde ook steeds dit als de belangrijkst.e les.der Com--
mune, dat· haar'leden gekozen werden door middel van het ,al-
'gemeen stemre'cht.· .. .. .' _~, .

Wat Kautsky en zijn sOèiaal-democratische geestvarwan-
~en daar - hoe ~ngelooflijk dit ook schijnén mag-·.mee·zoóh~
..t·en te bewiJzen,' was, dat datgene wat Marx als, een we r'ke Lij- I

ka macht van' de .arbeidersklass·e had b es ch ouwd , an het eerste
:kwárt van de 1ge; eeuw al verwezenlijkt werd binnen' de kapi-
tali~tische ~aatschappij en bijvoorboel~.in ~en land al~ Ne-
derland zo in het midden van de dertiger jaren(toen'Xautsky
deze me nLng van "hernhaar defiri~tieve' vorm had gegeven) al I

bijna ··twintig jaar be s t ond , . ., I" .. '.... '..

Wat de heren-sociaal-democratendaarbij vergaten' was
deze liklcinigheidll~' dat op het tijdstip~ waarop in: ~arijs
de ve rk Ie zing voor. ·de. Commune wérd .gehoude n, zowat alle. bur=
gerlijke' . e Lement-sn 'd:e S''tad' hadden .ve r-La't e n; . aod a t me'n uit
q~en hoofde hetalgemane kiesrecht der Commune ge e ns zins' op
een lijn mag stellen met dat van de kapita::U'-stische klässen-
maatschappij, waar trouwens dezogen·aamdetl~.emocratie"· niets
anders is dan de dtc ta tuur van de bourge oa Ie , 'Vat de. so- l

eiaal-democraten voorts verzwegen - of over h e tr hoof'd zagen
zo men wil -' was, dat Marx zó weinig 9P ha4 met de parlemen-
·taire democratie, waaz- zij bij zweren', dat: hiJ 'I}~drukkelijk I
~n,met instemming vaststelde, dat de Com~unè ~geen ~ a r -

1). C. Talès, "La Commune de 1871·f, Parijs, 1921.
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TWEEDAGENnadat de' Franse bourgeoisie op 'bloedige wij-
ze een einde maakte aan de Paz-Lj se Commune vnn1871, vol-
tooide - zoals wij in het vorige hoofds·tuk hebben ga zien -
Karl Marx in Londen het geschrift, waarmee vervolgens de In-
·ternationale Arbeiders Associatie zich tot hetproletnriaat
van de gehele were ld wendde. Er best'aa~over dit boekje
(Karl Marx, "De ·burgeroorlog in Frankrijk"), en du~ over de
verhouding,waarin Karl Marx to·t de eerste proletar:Ls(;he re-
volutie~heeft gestaan, tal van misverstanden, die tot heden
toe, zéér moeilijk uit te roeien zijn gebleken.

Wat hun kern betreft komen zij allemaal hierop neer,
dat de Commune van Parijs zich ten opzichte van de stant
een Proudhonistisch standpunt zou hebben eigen gemaakt, dat
van het standpunt van Marx volledig afweek. .Toen·.Marx voor
de. 1ste Internntionale het Adres over de b ur-gerk r Lj g. in
Frankrijk samenstelde.. verzweeg hij, zottlèent men, al, zijn
theoretische en tactische verschillen met de' mannen der; Com-
mune. Hij ~\llijkte haar van het begin tot·h~t'ainde,' hij
billijkte, ook haar pogingen tot directe ontbinding van, de
gecentraliseerde s taa t. Voor de arbe Lder s van alle landen
schilderde hij haar nls lichtend voorbeeld af.En aldus doen-
de - ziedaar nog steed's de dwaling, waa rmee wij ons h i,er be-
zig houden - verloochende hij zijn eigen zienswijze.

Dit, alles is een voLkoraen verkeerde mening. Zij is zelfs
verkee~d in tweei~lei opzic~t. In de eerste pl~ats is zij
gebaseerd op een foutieve beoordeling van de Commune. In de
tweede plaats construeert zij, tussen datgene wat Karl Marx
over de revolutie van 1871 heeft geschreven en da bgene wat
hij over haar dacht, een tegenstelling, die in werkelijkheid
ni~t heeft bestaan. . ~

- Inmiddels is deze onjuiste opvatting helaas wijd ver-
breid. Men 'komt haar niet a l Leen tegen bij Pr-oudhon i et en of
hun naaste geestverwanten, maar ook bij een historicus van
beroep als prof. Arthur Rosenbërg,die eens tot de 3e Inter-
nationale heeft behoord#maar later met haar heeft gebroken.

In zijn in 1938 verschenen boek "DemocrE!-tie en ~socia-
lisme" verkondigt deze Rosenberg over de Commune van' Pa'rijs

en Karl Marx al de dwalingen, di~ wij hierboven hebben op-
gesomd. Hij druk.t zich ze~fs bijzo,nder kras uiten. beweert,
dat Marx met, zijn ge s ch r-Lf'f over de burgeroorlog H!-, Pr-ank-«
rijk de Commune , voo. r z : i c h annexeerde ". H1J noemt
dit: "theoretisch een gedeeltelijke', terugtocht van' het Marx-·

.ä sme vo oz- het Proudhonisme". En hij, vo egt duaz-aan nog toe,
dat "h-et theoretisch gelijk voor' Marx altijd onbe Lang r-Ljk
was vergeleken m~t de grote' t~ken der beweging •••• "

..• Meesta I zijn d'e' misverstanden omtrent, de verhouding,
waarin Marx tot deCo'mmune stond, een gevolg dac.rvan,dat
men niet begre'pen he ef t , dat hij, over deze omwente Li.ng
.ech r ijve nde r tegelijkertijd enkele vroegere opva~~:Lngen v~n
zichzelf aan criti~k heeft onderworpen" zoals W1J reeds l.n
het eerste hoofdstuk vast"stelden.Bij~~osenberg ligt het.

,.geval iets anders. De .zélfcritiGk van Ma~~" als men het. zo:
mag noemen, is 'hem niétantgnan, ,do~h,hl.J neem~ ha~r n:Let

. erustig .• Practisch maakt datmac.r'wel.n:Lg verscl;~l ul.t,.m~ar
.,wij hebben Rose nber g met opzet ,gE:nOèmd~ omd~t W1J on~.Ju1st
met zijn zienswij ze if.!..he~. bijzof.!.dcr h Ler w111ef.!.' ~e'z113:,hou.-
den. Wij zijn namell.Jk van~~en1ng, datie&n.,~r1t1ek'op Ro-
s enbe rge beweringon de geschl.kste vorm l.S om de. ,~e r -
k e 1 ij k e verhoudîhg van Karl M::l.rxtot'de:Pc.riJse Com-

"mune d'uidelijk te' maken. . .. ". '
__' Volgens Art hul' Ra sen berg , dus, . zou

'Marx",'zijn eig-e:r11ijke opvatting- over, de Co.mmuneverh~,~me-
.. lijkt hebben "terwille' van' de toekomst der b:weging~i •• w~,t

hij hierbij over het hoofd ziet is# da\,Marx n1et ~lleen 1n
zijn boekje over de Commune, maar al veel eerder, l.n werken
als "J)eklassengevechten in Frankrijk" (1849), "De 18e Bru-
maire van Louis Bonaparte" (1852) en' in de inleiding van
zijn "Crtitiek op de staathuishoudkunde'! (1859), zijn vr~~-
gere meningen had verbeterd en herzien. En - belangrl.Jk
feit in dit verband - al die herzieningen gaan in dezelfde

. richt ing als z ijn latare cri t iek van 1871. .. ' ..
Rosenb0rg nc~ee~t.devroegere (~elf)cr1t~ek# bl~kb~ar

omdat hij de (zelf j cr t t Lek van 1871 :n1et e r ns t i g opvat, om-
dat - volgens he~ - Marx toen over zijn werkelijk standpunt
zweeg. Hoc komt hij er echter bij, dat Marx in werkelijk-
heid ~nders over de. Commune oordeelde dan hij in zijn ge-
schrift over haar uiteenzette? Het antwoord, dat Rosenberg
geeft is, dat Marx lIeen gecentraliseerde regering in de
geest van Robespierre" 1) noodzakelijk achtte. Dit was;e~h-
ter het standpunt, dat Marx in 1848 innam toen hij he t. "Kom-

1) Robespierre: leider van de radicale vleugel der bour-
geoisie in de grote Franse revolutie van 1789-1795.

J. ~--_.•.
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mun.tst Lach Manif~á~:·.i schre~~· ~n. dat hij· sind,sdien wijzigde.
Bosenberg neemt van. deze w~Jz1.g1.ng geen notitie en.komt zo-
doende tot de. opvatting .• da t Marx I standpunt" ten 'Opzichte
van de s taa tafweek van dat der Communards. . . '. '.
,. Dit is niet het enige .• dat tegen Ros enbez-gs zienswijze
1.S aan.te '{oeren •. Wanneer men.• zoals hij .• de uitspraak vnn
Marx 1.~.het geschrift over de. Commune, da t "de arbeiders-
klasse de aanwezige s taa tsmachLnr, n.ie t e env oud Lg in b eaä t
kan ,~leme!l.en voor ha~r e 1.g~n doele inden in beweging' kan ~et-
tentl· 1. e t als Marx.' vlerkelijke standpunt beschouwt hoek:nn men,:het. dan verklaren, dat hij" ·zich in een brief a[!~ .dr.
K ';l g...~.:1. _Ç'l. a n n ..inge lijke trant heeft uitgelaten? ,Deze
br+ef- \\;é:l$ tl:t:t .. bestemd voor de openbaarheid. Er was geen en-
kel~ annlel.dl.~g _.' om ook hierin een blad voor de mond tC.rie-
m:~. Tecnee:.nl.~l; .•omdat dr. Kugëlmann behoorde tot Marx' in-
t~e.I?~te vrl.end(jn, ~c~ wie hij reeds jarenlang in' b r Lef'wi.ss e-,
ll.ng stond.Dnarom.~ul.st vormt deze brief er een be~ijs ~oor,
Qat. ~~x.. to:n hl.~ .Over de revolutie van 18·71 schreef, wel
degell.Jk preCles ZlJn gedach t en vertolkte. ~ - ". '.
.' . ~OG Marx ~vcr de Commune oorde elde,·.:vind tmen, .be ha Lva
an zr jn gcs chz-Lft voor de Internationale, .Ln brieven aan' de
Commune-strijders F r ~ n keI' en Var l' i ~~n3an=t-. B e e.~l y. 7n de reeds genoemde dr , Kugel~:änn,waar-
:1.n hJ,J ook Zl.Jn ~rl. tl.ek op deCommll!le pr-ec ä os heeft. gefQ~mu-
l:erd. Dat, wat er volgens Rosenberg de kern van aou hebben
Il.~~gemaakt, .. Q~ opvatting. na~elijk, dat het noodz:akelijkzou
z.+.Jn g:we est een g:central.lsee.rde r:eger ing. .Ln de ge es t van
~opesp1erre t.e vestlgcn"" aa L men e-r t_ever:g~efs-'in zoekan ,
Wat 14a_rx. de, ..f'ou t on der C~~mune noemt, i.s. het: volgende: ..

.. Ten ee~$~e·~ zegt._~1J ~'h~d men direct na~r Yersailles
moete~ marc~~ren, ·~a;rzich h e t h oof'dkwar-t Lar. bevond van de
reactl.e, dle plannen smeQd~e de revolutie met militair ge-
.weld te ond0rd:u~ken. Had men dit gedaan :- op ae n tijds'tip
g.a,t de bourge o-ts t c haar krachten nog verzamGlen moest _ dan
.h;ad ~en gewonnen, .sP: 1 gehad, al thans had men voo rkoman, zo-
al~ l~~e~daad geschledde .• dat generaal Ga 1 i f e t ~n
~e: zlJn:troepen tegen de Commune in het geweer bz-ach t , Het
Ju:ste mome~t werd door de revolutionnaire arbeiders ver-
z~lmd.••• :. U1t gewetensb~.zW'aren. Men wilde de burgeroorlog
nde t be gLnnen , Alsof~ _ schreeîMarx, de burgeroorlog. niet
.reeds door de. burgerllJk:e pol:i ticus T h ier s begönnen
wns. En Marx doelde daar~ij op' de omstandigheid; dat Thiers
o~.18 Maart 1871 een poglng onde:n~m ~et'gistende Par~s van
~J,Ju.kanonnen te beroven., welke mll1talrü ma~oeuvre juist de

-.11 -

directe aanleidi~g tot de opstand werd. ,
:. He t twead~ oozwtwr'':'van( Marx ::is::dit'.d.nt! hè-tK!cCe.nt1î"ale

Comité dat op ~'d:e :o-e-~s':1re"~g, van de omwenteling' pro:viso-
risch .•( voorlopig ) . de mach t .in ha nden nam, die macht te
vroeg weet:' ove r'd-ro'eg e n, plaats maakte voor'. do Commune. Een
bezwaar dat, naar'.indireictüit --zijn' :\li.teenzettingC.n b-lijkt,
:door Tàlès wordt g·edeeld.· , .:: .~:'...ï:'!, -.\;....\. '.:'.

•. '. ~l!-dG. de,rd: .plaa~s. meend~:M~rx - en voor d~: ~17:~t3,the~~
.v an z a jn z t enswa j ze v Irrdt mon··wederom ta~ van beWIJzen> blJ
'1goschitldschrijvers'~der Commune a Ls v'I'a Les en Lissagar-ay -

-d a t het r-evo Lut f onnad're .Pari-js· tevee:l tijd verkwistte, met
.kLei.nigheden.·,:" . ... ._

. Men 'zou ev e nt ue eL'fte t tweede bc zwaa r' van Mnrx (dat het
-Centrale Comd té zijn macht te vTOCg 'ui t h anden .gai') -aLs een
bevestiging van Ro se nb'ez-ge 'zienswijze kunnen be s ch ouwen;
Maar don toch alleen, wanneer;menMarx' woorden bijzonder
v-eelgewcld aandoet. :-viant -m'en ve rge t.e één ding' niet: toen
Marx in: oen brief' aan' prof. ',' B oe.s 1 y, g\3dateerd 12
-Jun i ".i871; dus ná dé' väl van, de Communeg'eschreve n;: .: nog
eens' e'nkè Ie: fOtlten der Pa.rijso arbeiders onder de Loupe-nam,
scllrQ.ef- hij arldè'r meer i' dat hij: de .Commune mili ta i'z-e 'áavie-
.aen ÓV€l'l~. ,;v:erdedigüig van de stadswi:jk 1 M 0 n t .m.8' r ..•
t re had 'gelge-.vietf,c':.'riiaarre·pte''hij iIlet>gè~n 'woord over'"een
regering in de geest v'ärii Rob-espier:reJ';' Dat z'ou hij ste-llig
wél g èd ean hebben als die"kwe'sti~ voor hem de be t eke náe" had
gchad , :di'é Rosenbergt'en onrechte :'Vérond'crstel t ..' "'~

Wat te deriken van Ro'aenb ez-gs 'woordenl dat Marx het al-
tijd onbelangrijk vond 'of hij theoretisch.g.elijk had ;' in-
dien de grote taken van de revolutionnaire beweging op het
spel stonden? Het is ti;etrekkelijk g~ilkkeld.jk :a.èze. mening
te weerleggen, omdat zulks al geschied' is ••·•.•• door Rosen-
berg zelf,op een ande r-evp Laa t s in het ae Lf'de boek ilDe:mokra-
tie undBo zLaLfsmus '' .•waar-aarr wij dit alles: he bbe n ontleend •
In een hoofd'stukn8melijk)::tlat gewijd. ds 'aan de meningsver-
schillen tussen de demOcrati·sche.ballingenin 'de tien· 'jàren
die volgderiop de nederlaag' ven de ra-volutie· .'·vánt848,
schildert Ros e nber-g ons, hoe het enige tijd vor-de'z-de eer
in de emigrantenclu1::s in Londen het inzicht was doorgedron-
gen, dnt de Jacobijnse democratie (waarnaar men in 1848

..•streefde) had afgedaan. M~rx en Engels, voor wie di t-;·ter-
stond:' -duidelijk was , bleven .rocpenden in. de: woestiSn. De
meeste uitgewekenen wilden aan de ned èz-Laag' de;r -revolutie

~eenvoudig niet geloven. Z~ leefden van de illusie, dat men
de strijd zou kunnen voortzetten .• waar h~ in 1848 was blij-
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yen steken en &1j lieten Marx en Engels in hun h~md staan.
Alle verbindingen met democratische of revolutionnaire be-
wegingen gingen voor hen verloren. .

"Deze 's i t ue t Le van het jaar 185111 ~ zo drukt Rosenberg
zich ui t , "was politiek he t dieptepunt in .d e loopbaan van
Marx.en Engels en in hun betrekking tot de arbeidersk~e.
•••• Wat de zaak zelf betreft bleven;Marx en Engels echter
vo Lkomen onbewogen.' Zij deden niet de geringste concessie,
noch :ïn hun theorie~ noch. in hun persoonlijke verbindingen.
•••• Marx zette zijn wetenschappelijke arbaid voort# vast
ervan overtuigd# dat de toekomst hem zou behoren~.;.\i 1)

Zou Marxwerkelijk - en daar komt Rpsenbergs zienswij-
ze op neer - te n vt i jde ivan de Commune een andere houd ing
hebben ,aangenomen? In een kwestie, die mins.tens Gven-# zo
niet nog belangrijker was? ;. . '. .'

Wat Rosenberg cn de Proudhonisten en al diege~en~ die
over Marx' verhou.ding tot·de revollitie van 1871 denken zo-
al~zij, volkomen öv~r het hoofd zien is, dat Marx nimmer

~ :een theorie heeft ontwikkeld~di8 aan het kapitalisme voor-
scllre~f hoe het zich ontwikkelen mOest 6f' die,aan de prolc-

" tari~che revolu.tie bepaalde geboden steld~/zich z6 en niet
ailderste·'ontplooHm.\iat 'hij onderzocht, dat'. was, de wijze
waarop het kap i t a Lf sme zich ontwikkelen z,o u op grond
van zijn bewegingswetten~ Hij gaf geen maatschappelijke re-
cepten)' maar hij trachtte een verklaring te vinden voor de
maatschappelijke' werkelijkheid en de wijz:e:, waarop zij,
door toedoen der maatschappelijke individuen en de klassen
waartoe· zij behoren, aan verandering. onderhevig wt:1s. Van~
daar dat hij, tussen haakjes/ anqez-s dan .Rosonberg beweert,
nooit m~ende, dat de t?ekomst he~ zou behoren,: doch steeds
van men~ng was, dat de: toekomst behoorde aan het proleta-
riaat. In ieder geval brachth~~l zij~ st~n~p~ntme~ dat
hij er nimmer voor terugschrok' zijn meningen' te ,he~zién;
als de werkelijkheid zelf hem dat noodzakelijk:: voorschreef.
De Parijse Commane was een van die noodzakelijkheden.

o -

.1) Rosenberg, "Demokratie und Sozi~lismu.si', Amsterdam,
1938, blz. 136.
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~~ EErl van ·~-:d.ee ez-sua :dingen, die' opvallen, wanneer mEm
,degesc~ie4enis' .van de .Parijse Coomune bestudeert, is de
'oras tand Ighe Ld, da t 'zij ~iQ; zo sterke mate het werk is ge-
weest v,an de mass~'s ,zf3,.lf ~ .De.ae li~ten dac rrae e .zLen, hoe.".
zeer: de Illternat~.on'à.1B .J>.:tbeïdörs ..issociatiû (de1ste In-
ternationale) . het·bij·hot. te~~te eind ha~ gehae:, toen zij
zeven, jaar vro~g~r,'~~1864~ het inzicht·forou.leircle. d~t

;4e ,bavrijding. ,~er n rb e ider s kLaas e door·è.e arb e Lder-ak.l.asao
.z e'l f zou. mo~ten worde n veroverd. ·.Overigens na tuur Li jk
zonder dat dezemnssa "s':.e.r s pe c i.an I op .udt war en 00 dit :b.è-
wijs. .te leveren~:Zij ware n ze Lfs .ho leman) .. niotiie rg(3n's.op

yi tH en zo men he njaan , de vooravond ven di ..:l18e;Maart,. die
a Ls.. het begin van de rè'il'Qlu.tie wordt .baschouwd , er van ,b\3-
s,chuldigd had Iieen ,omwente Li ng.jt e w iLl.e n voltrekken, zoals
de geà chd ede ni s nog niet gekend hadt', .dan zouden zij zelf

Jlet mees~ verbaasd zijn geweest. .' .
'.'.' .Het '~s namelijk merkwaardig - en da..~ . is de t,weede gro-
tie n Let or-äeche .• 1.es .'.:van,de Commune..•. da;1i.es: bij de aanvang
v-an de zo s chokke nde gebeurtenissen van die .aaand Maart
.1'871, van een r-evoIut torina t r be w u. s :ti zij .n,' bij de
Parijse volkst?~ss~.' s, ..h.êlemaal ge en . sprake was. . '. :

.. Natu.u.rI1Jk 15 d:e -Commune-iopst and , zomin als welke an-
dere r-evc Iu t Le ook, uit de Luch t ikomen vallen. Er- was onte-
vredenheid in Parijs en he.t. gistte onder het proletariaat.
Op4September '187,0 reeds v'ond er een volksbeweging plaats;
de kreet "Leve de Comeune" schalde er reeds op 31 October
van datz:lf~e jaar en op de 22ste Janu.ar,i1871.· Ma?!" or-te-
vrede nhe Ld as nog niet hetzelfde. als revolu-tionnaire daden-
drang en inzicht. in de pr-obLemenjwaar-eo.o r de ·arbeiders_,zi«h..
zien gesteld.·'.' , '

Als Tal è s de' geschiedenis van de ·Commune·be':"
::s?:t;rïjft, zegt hij .enerzijds, dat de gedachte aan de "s 0 -

to'?'~ aLe republiek." veld won än de maanden, die aan de
Commlmevoo,::af . gingen. Maar, andëi-ij4s.laat hij zien, dat
.a,:n het be gLn van de :()!ijw~nteling de h Communarda'' nog aller-
lI!~nst 7:ev~lu.tionnairen· waz-en; "z\j zouden het echter", ao
voegt hlJ h~eraan toe, Hspoedig worden". Inderdaad! Het zijn
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de omstandigheden geweest, die de Parijse arbeiders in 1871
tot revolutionnair handelen hebben genoopt. IHet omda t. zij
een revolutionnair bewustzijn haddén zijn zij een omwente-
ling begonnen, ·doch omgekeerd: ·toen een omwenteling de :eni-
ge mogeLdjkhe i.d bleek om hun pz-obLcmen op te Lossen, ·.revo-
lutionncerden zij tegelijkertijd hun bewustzijn. ~o6~ zij
bagonnen de omstandighèden te verandoren, veranderden zij
daarmee ook zichzelven. Mogen al di~genen dit ter harte no-
men,. die v~e:l eens twij~~l koo s t er-an o:Ler.in dev ar-be i.dcz-a-,
klas,se wel r ev oLu.ti onna Lz-e 'mogelijkheden schuilen. "

.... De revolutie van 1871, begon, . 'zoals 'men wect,~'tó~n op
de ,18e Maart de r eac t Lcna fz-e , ,bourge.ois .: 'Thiers een poging
deed zich met bchu.Lp van mili~aire~.meest0r,tü maken,.~an do
zich Ln Parijs bev Lndande kanonnen rj'I'oo n de Parijzenaar}": dit
beLc ttc n, aldus zich ve r zo t t endc vt ege n de "burgerlijke :rege-
r fng en de Nat Lona Lc Ver gad er Lng (de z, g. IIvolksvGrtü~eriVloor-
diging") in V~rsailles, namen zij.~oor dat'fait aile~n, hun

I
· lot in e Lgon handen. Hut bet ekc ndo "en vo Lkomcn breuk met
- há~l het of'f'Lc i é Le Frankrijk. Zij .zel:f' he bbe n het allerminst

terstond begrepen. TOGn V ar'l i ti ,. G'én der Communards ,
die. door .zijn lidmaatschap 'van de Internationale ook bui ten
Frankrijks gre naen -bcke ndhc Ld genoot" van de Zwitser.James
G u î I I a u me, een brief ontving, waarin de gedachte
werd uitgesproken, dnt door de gebeurtenissen 'in Parijs het

.... uur. van een Lnt er-nat Lona Lc revolutie had g.::slagen,i:mtwoord-
::, de ,V~rlin, d,a.t· van. e e.n dergelijke omwent.e Li ng v ge on sprake
_. was •.,.. Het is mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk .• .dat Thiers

d.e. historische en s oc LaLe be tie ko n i s der Commune.aanvanke Lijk
veel beter begreep dan de Communards.Die betekenis zou zich
echter spoadig geqoeg aanhu~ opdringen, omdat: .... -
'.. le. he t Centraal Comite, dc t :zich op .d c 18e Mnart ge-
vormd had, juist doo.r de breuk met dc.bourgeoisiè Aevollc-
digo macht in hande n moest namen;., . . c

.' 2e. de op 26 Maart ge ko zen Commune;:,die de macht van
_....;::.'he,t Cent raa I 'Comité ovar nam.•· vrijwè,~ ge he e I uit proleta-

riërs of directe ver-t egenwoqr d f ger s van he t pr oIe t az-Laa t be-
stond, die aich bij;~~n maatr,egelen en b~slu~t~n geh~qi'door
h~t proletarische belang. lieten leiden. Zij.hadq.en, ~a~r Ta-
les opmerkt, hun politieke scholing 'niet op parlementaire
vorgaderingen, maar op arbeidersbijeenkomstan opgedaan.

Het, proletarisch karakter der Commune bleek reeds uit
ha&reerste. maatregelen. Zij nam.oen tweetal besluiten over

-: .huz-en-e n OV0r schulden, die er op waren gericht, de nood te
, varz:achtan, waarin - in ho t door de Duitsers belegerde' Parijs

,'. - het proletariaat verkeerde. Men begon voorts mat de reor-
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ganisatie van.~et ..Behele .o~en~are l~ven en sc~afte de bur-
ge;r-lijk~' disc1.:p'1;Lne . af 1r;t'.,~e.~at10nale Garae. Deze werd
daardoor ontdaan.· von h aa r m111t a t r kar-ak të r , Van een werk-
tuig tot ..~nde·rdrtik:ki.ng de r arb,: ide'J:rklas's~~ w:r~ zij aldus
een: instrument voor de rev~lut10nna1re verded1g1ng. Helaas
heeftme~~an dit instrumeht, -dat door een reek~ ~an om-

'standigheden,ruim voorzien ,~as vanwup:nen en mun1t~e, .~n-
voldoeflÇle gebrll:ik' gemaak~. Mr~ verz,l1:~md:, d: bu.rge!l~J~e

"kliek in! :Versailles uiteen tc'Jagen eer; Z1J: z i ch een: 00111-
tair app~l.I;llat had kunnen s cheppe n.• s ter-k , genoeg 'omde Com-
'm~ne neer' te s Laan; men verzt.Ïimde ook~.' ondanks'. he rhaa Lde
en dringende waarschuwing\3n van Marx in Londen, naar wij' ge-
zie~hebben - de hoogten yan Montmartre te versterken.toen
he i; nogtiJ!i. was. -, '.' . ;. , .,'. .,

Hoezeer ech te r , in de, .Lcop van de omweut e Li ng, p.ct. be-
wustzijn van de ~ommunard~ zich,!iJzigde, . b~eek d~ide~ijk
omstreeks half April 1871,toen z~ 1n 0en man1fest Ver~ar~
den.: . .

"Parjjs ~erkten lijdt voo~ ga;lls:~~~rijk:,e,n::~oo~
zijn strijd en zijn offers be:r:e~dt' het~het geestel~k ,
moreel administratief e~ economisch herstel voor ••

. De Com~une-revolu1;ie, die opinitiá'tief van het volk
op.18.Maart' begonnen is,luidt een nieuw tijdperk in".
de' consequenties hieruit werden niet terstond getrolkm •

Zij moesten zich - net als dit ~nzicht zelf~ eerst stuk
voor stuk aan het denken opdringen, zij moesten eerst als
geestelijk bezit veroverd"worden. Da~ vergde tijd, kostbare
tijd", waarin de nodige f'out en en mlsslagen: v:er~en' bel.?aan.
Het is niet:·toevallig, dat v án va'Ll.e werkcomm'1ss1es; d i e de
Commune instelde, die voor "Arpeid en Handel" verreweg het
meest heeft gepresteerd~ Als arbeiders) als mannen.van de
harde praktijk, hadden de Communards bovenal oog voor de
practische details, voor de b ij zon der e problero:n,
die direct met het dagelijkse leven van hun klasse samenh1n-
gen.De nachtarbeid werd afgeschaft~de Bank van Lening we~d
opgeheven, de onteigening van werkplaatsen werd voor~1d
en gedeeltelijk begonnen. Voor de a I gem ene proble-
men~ die met het klassekarakter van hun omwenteling ten
nauwste samenhingen, brachten de Communards veel mände r be--
grip op, omdat dit soort vraagstukken i n dep rak

• tijk nu eenmaal later dan de practische kwesties aan de
orde kcme n ,

~kon het gebeuren,dat men zich liet intimideren door
de vice-gouverneur van de Bank van Frankrijk.. die de Commu-

• ,A
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. ne-gedelegeerde.' Be': s . .J..a:'Yj had t o egev oe gd-i "De Be:nkvan
Frankrijk. is .he t v~:rmoge·n·.va~p;be.t land. Als jullie diea,un-
tast.is ;er ge~n pnoduc t i,e moer (1}ogelijk en ma;.f.k.ju,lii~~'.al-

.1e-8 hankroet,".. Inp;t-e.atsvan l).~Cll;: te' antwoordéh,.dat: do":Zar_
'beidskrncht van het pr oLetar-Laa t de enige bron van' rijkdom
vormde, .Lnp Làa t s van ze lfbewust te ve rk Lar-erî; dat. [re t'het

".einde d'er kapitalistische productie o'ok-:-áan 'dc' I'unctic'van
.... he t vgeLd e en einde was geko.men,lie:t do :Commune rustig,:toe,
- 'dat het geld van de' Franse Bank ri.a,~r·:Yè·rs.aill~s werd .se-
-... bz-acht , waarhet gebruikt werdv(ior he:~. aanwerven vari de

contra-re.volutionnaire huuz-Li.nge n;' die'. tenslot,te de onder-
gang de r tCommune zouden bewerkstelligen. . ". ..
. Het was de kracht "van de Commune, ;··dá·tzijhiEit.:over

IIgrote mannen" b eech i.k't e , maar dat .de Cotsmuna rd s .·de 'd Lr-ec t e
. .representanten.war~n van de mas.ea vze Lf ; "Hé t wà.s··haar zwak-
·-".:~hëid, dat dezèpro),~tarische. mas s a !s . ., .onvermijdelijk' ge-

volg van de toentertijd nog geringe ontwlkkèling v an he't ka-.
p:!-ta1i~t is.c;heyoortbrengi.Q.g~s.t~ lse 1-:- .onvo Ido ende geschoold
'Vfaren,': nO,g;fë :Viè intg zevó lu:ti6i:ln:ri;i,r~:-z11.fpheJ:<i-·liádde n.
'.-_..Er·,z{jn .. aanwijzingen te over.;o~ te. bèw~ieri:, dat zij
deze I'ijp~eid' in 'derevolutie snel aan héFverwèrien waren.

,Maar ·er wás :'4e .Commune nu eenmaal weiiîig :tijd gelaten.De
. gesçhrokken büi'gerij deed alles om ·haar te vernietigen, om-

·.:~·:da:t de bou.rgéoisie ·-naar een:.ha-rë~ vertegenwoordigers ver-
.. ;klal:\I·dè-'·nu··eentÎla~l· i}iet~ gedogen: kon "da t 'de me.tse Laar-s de
.'. ma.cht ui t oe f'end en'' .Dat echter. deCo.mmune .de)pa-c,l;l·tsui toefe-

. -.:n'i ng door de eenvoudige. met se Laare.ihad m.oge)_iJ~·;gf3ma~l.c1;en
' .. vetwe'û~nlijkt, ~dat·· bli·jft,- trots a.L haar,. zY{akheo.cn~ f:puten
•.. en mis~lagen, -juist haaz -onsterfeljj~e ve rûd ens.te , :
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Inhoud:

De Commune van Parijs en het
proletariaat.

Karl Marx en de Parijse Commune
van 1871.
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