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door prof. dr. A. van Doorn 

Prof. dr. A. van Doorn (1924) is hoogleraar 
Economie aan de juridische faculteit van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Hij publiceerde o.a. 
'Uitleiding uit de marxistische economie' (Stenfert 
Kroese, Leiden/Antwerpen, 1978). 

Het marxistisch socialisme als 
hoogste stadium van kapitalisme, 
imperialisme en fascisme 

1. Inleiding 
In zijn destijds door velen scherp veroordeelde politieke b{ochure Op de grens van 
twee were/den wees Colijn op 'het feit dat elk politick systcem, dat de wcreld 
binnentreedt, bij de geboorte reeds de kiemen des doods met zich draagf. In de 
zomer van 1940 kon hij echter niet bevroeden dat het toen zo oppermachtig lijkende 
Hitler-fascisme nog maar enkele jaren te Ieven had. 

In hun Communistisch Manifest (1848) 
betoogden Marx en Engels dat het kapi
talisme een historisch en dus tijdelijk ver
schijnsel was dat weldra zou bezwijken 
aan zijn tekortkomingen. De telkens te
rugkerende economische crises zouden 
steeds heviger worden terwijl het werk
lozenleger trendmatig zou groeien door 
de mechanisatie van het produktieproces 
met als gevolg toenemende verpaupering 
(Verelendung) der arbeiders. Dit alles 
zou uitlopen op een gewelddadige revo
lutie van het georganiseerde proletariaat. 
De bourgeoisie zou 'voor alles haar eigen 
doodgraver produceren' . 
In onze eeuw schreef de Oostenrijks
Amerikaanse econoom Schumpeter in 
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zijn Capitalism, Socialism and Democra
cy ( 1942) dat het- ondanks Marx nog 
steeds bestaande- kapitalisme op de 
lange duur niet aan zijn tekortkomingen 
maar juist aan zijn successen ten onder 
zou gaan: technische vooruitgang met na
me in steeds groter en bureaucratischer 
wordende ondernemingen, stijgende wel
vaart, kortere werktijden en beter onder
wijs voor de werknemers. Deze algeme
ne vooruitgang gaat echter gepaard met 
toenemende kritiek van allerlei maat
schappelijke groepen op het kapitalisti
sche systeem dat door hen als onrecht
vaardig, hard en cynisch wordt gebrand
merkt. Volgens Schumpeter zou het ka
pitalisme geleidelijk overgaan in een so-
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cialisme met waarschijnlijk fascistische 
karaktertrekken. 1) 

Toen na 1945 meer bekend werd over het 
'reeel bestaande socialisme· in Oost-Eu
ropa. kregen velen in West-Europa de 
indruk dat ook dit systeem druk bezig 
was zijn eigen doodgravers te produce
ren. Van diverse zijden werden bijdragen 
geleverd tot de theorie dat ook het marx
istisch socialisme in Rusland en elders 
maar een tijdelijk verschijnsel is dat aan 
zijn successen (geweldige industriele ex
pansie. stijgend welvaarts- en ontwikke
lingspeil der arbeiders) en zijn tekortko
mingen (bureaucratic. machtsmisbruik. 
schending van mensenrechten, neiging 
tot imperialisme. militarisme en fascis
me) te gronde dreigt te gaan. Met bruut 
geweld treedt het marxistisch machtsap
paraat op tegen lastige dissidenten uit de 
nieuwe intelligentsia die vrijheid van 
drukpers wensen en arbeiders die een 
vrije vakbeweging eisen. In zekere zin 
worden de huidige rode tsaren gecon
fronteerd met dezelfde soorten van ver
zet a is hun voorgangers van v66r 1917. 

Reeds v66r het verschijnen van het derde 
dee I van Das Kapital ( 1894) was het 
marxisme in wetenschappelijk opzicht 
reeds failliet zoals door de revisionist 
Bernstein werd aangetoond. Sinds het 
midden van de 19e eeuw waren de econo
mische crises in de kapitalistische wereld 
niet steeds heftiger geworden. had de me
chanisatie met geleid tot meer werkloos
heid en verpaupering maar had die juist 
geresulteerd in langzaam stijgende reele 
lonen en geleidelijke werktijdverkorting. 
Kortom. het marxisme- als wetenschap
pelijk socia1isme- klopte op essentiele 
punten niet met de feiten hetgeen kwalijk 
is voor een zichzelf wetenschappelijk 
noemende theorie. 
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Terecht wijst Masuch erop dat het marx
isme tangs politieke weg van de onder
gang werd gered door de Russische revo
lutie die deze mislukte theorie tot staats
religie verhief. 2

) Voor hen die- ondanks 
alles- nog in Marx gel oven, biedt het 
marxisme met zijn 'wetenschappelijke' 
prognose van de onvermijdelijke en ge
welddadige revolutie een legitimatie voor 
revolutionair terrorisme in kapitalistische 
Ianden. Tegelijkertijd belooft het marxis
me een postrevolutionair paradijs zonder 
armoede, uitbuiting, onderdrukking en 
oorlog, hetgeen echte idealisten aantrekt. 
Zowel voor keiharde terroristen en 
machtswellustelingen als voor boterzach
te idealisten blijft het marxisme een idea
te ideologic: ein gefundenes Fressen. 
Hier blijkt weer eens dat 'les extremes se 
touchent, bien etonnes de se trouver en
semble'. Het lijkt dan ook nogal prema
tuur om thans reeds te spreken \an de 
nadagen van het marxisme, al schijnt dit 
geloof in West-Europa over zijn hoogte
punt heen te zijn. In het derde dee! van 
zijn meesterwerk over Main Currents of 
Marxism spreekt de Poolse ex-marxist 
Kolakowski echter wei over de Break
down - de ineenstorting- van het marxis
me.3) Zijn driedelig werk herinnert aan 
de 'wet' van Bilderdijk: opgaan, blinken 
en verzinken. 

2. Neo-marxisme 
Kolakowski besteedt de nodige aandacht 
aan de kortstondige opleving van het 
marxisme in West-Europa in de tweede 
helft van de jaren zestig. Dit neo-marxis
me kwam vooral tot uiting in een enorme 
stroom van nieuw-linkse boeken en bro
chures. De Parijse mei-revolutie van 
1968 maakte in de hele wereld veel in
druk maar bleek al spoedig niet meer te 
zijn dan een strovuur. In Nederland be-

I. J .A. Schumpctcr. a.w .. Harper & Brothers. New York/Londcn 1947, p. 375. 
2. M. Masuch. Over de crisis van het marxismc. De Gids nr. 8, 1981, pp. 464-478. R.G. Wesson, Why 

Marxism? The continuing Success of a Failed Theory, Basic Books New York 1976. 
3. L. Kolakowski, a.w .. Oxford University Press 1981 (3 din). 
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stond destijds vee! enthousiasme voor het 
China van Mao Tse Toeng (die na zijn 
dood Zedong is gaan heten), het Cuba 
van Castro en het Joegoslavie van Tito. 
Later toonden linkse kringen veei be
wondering voor president Allende van 
Chili. Aileen bij sommige economen was 
er kritiek opal zijn te kortzichtige en 
zelfs rampzalige economische politiek. 4) 

In de periode 1965-1975 trokken vee! 
hoogleraren, studenten, politici en vak
bondsleiders als een soort sociaal-econo
mische pelgrims naar Belgrado, het Mek
ka van het arbeiderszelfbestuur. De Wi
ardi Beckman Stichting haastte zich een 
brochure te publiceren met de optimisti
sche titel Op weg naar arbeiderszelfbe
stuur. Het was de tijd waarin alle pro
gressieven geloofden dat aile problemen 
in de onderneming en daarbuiten (vakbe
weging, universiteit, school, kerk en ge
zin) konden worden opgelost door het 
universele geneesmiddel der democrati
sering. Deze democratiseringseuforie 
verklaart waarom zovelen in ons land 
meer ge'interesseerd waren in het Joegos
lavische model van het communistische 
arbeiderszelfbestuur dan in het Russische 
- bureaucratische- systeem van het cen
traal geleide staatssocialisme dat in we
zen niets anders is dan staatsmonopo
liekapitalisme. In Nederlandse vak
bondskringen hoort men tegenwoordig 
weinig meer over het arbeiderszelfbes
tuur (c.q. produktiecoi:iperatie, c.q. sov
jetmodel) als panacee tegen aile sociaal
economische kwalen in het algemeen en 
als middel tegen massale werkloosheid in 
het bijzonder. Het feit dat vele duizen
den Joegoslaven een baan hebben moe
ten zoeken buiten hun vaderland, geeft 
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mteraard te denken. 
Als reactie op het neo-marxisme ont
stond in Frankrijk de beweging van de 
'nieuwe filosofen' metals lijstaanvoerder 
Andre Glucksmann die in 1968 nog grate 
naam had gemaakt als studentenlcider in 
de mei-revolutie. 5) De Nederlandse soci
oloog Bart Tromp- een kritisch denker 
binnen het kader van de PvdA- heeft 
eens opgemerkt dat zelfs middelmatig be
gaafden binnen enkele jaren zijn uitgeke
ken op het marxisme. 6

) Het feit dat som
mige theo- en sociologen zich nog steeds 
Iaten inspireren door Marx- vooral de 
jonge Marx- zegt wellicht meer ten na
dele van eerstgenoemden dan ten gunste 
van het marxisme. 
Het snel uit de mode raken van Marx bij 
vee! westerse politici, studenten, vak
bondsleiders en -!eden heeft waarschijn
lijk iets te maken met de stroom van 
berichten over teleurstellende economi
sche en politieke ontwikkelingen in de 
'communistische' wereld die thans onge
veer een derde dee! van de wereldbevol
king omvat. Van de kapitalistische we
reid is gezegd dat deze een militair-indus
trieel complex heeft, maar dat de marxis
tisch-communistische wereld zo'n com
plex is. 
Bij de kritiek op het neo-marxisme is 
gebleken dat de filosofische basis van het 
marxisme- het geloof der kameraden
grotendeels bestaat uit nogal aanvechtba
re stellingen. Bovendien laat het weten
schappelijk gehalte van de economische 
theorieen van Marx en Engels vee! te 
wensen over. Door hun felle kritiek op 
het 'utopistisch' socialisme van wereld
verbeteraars als Owen en Fourier hadden 
zij op handige wijze de aandacht afgeleid 

4. H. van den Doe!, De economie van de onbetaalde rekening, Het Spectrum Utrecht/ Antwcrpcn 19110: 
hoofdstuk R, De vijanden van Salvador Allende. 
H. Visser, Allende, een mythe, lntermediair 31-10-'80, pp. 13-25. 

5. A. Glucksmann. De meesterdenkers ( Les maitres penseurs) Wereldvenster Bussum 1980. M. de Groot. 
Andre Glucksmann, Filosoof op de barricade, De Tijd, 8-6-1\4, pp. 50-55. 

6. B. Tromp, Mode-socialisme vs werkelijk radicalisme, de aarzelende afrekening van Siep Stuurman. Vrij 
Nederland 9-R-'80: 'De betovering van marxisme en communis me vcreist een soort gelovigheid die ook 
voor middelmatig begaafden slechts een beperkt a an tal jaren valt op tc brengen'. 
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van de utopistische elementen in hun 
eigen mens- en staatsbeeld en van hun 
fantastische specula ties over de voorde
len van nationalisatie der produktiemid
delen. 
Zoals bekend stellen (neo-)marxisten dat 
het echte marxisme pro-democratisch, 
anti-kapitalistisch, anti-imperialistisch en 
anti-fascistisch is. Het 'reeel bestaande 
socialisme' in Oost-Europa en elders lijkt 
a! die pretenties te logenstraffen. Er zit 
voor marxisten weinig anders op dante 
betogen dat het ware socialisme nog 
steeds niet gekomen is en dat Marx in 
geen enkel opzicht iets te maken kan 
hebben met het Stalinisme dat slechts een 
tijdelijke 'degeneratie' van het marxisme 
zou zijn geweest. 
In het onderstaande zal- zeer in het kort 
-worden ingegaan op de vraag waarom 
tegenwoordig vee! westerse politici, vak
bondsleiders, journalisten en economen 
weinig enthousiasme meer tonen voor 
het neo-marxisme en waarom sommige 
theo- en sociologen nog een ander stand
punt innemen. In dit verband zullen de 
marxistische pretenties stuk voor stuk 
even onder de loep worden genomen 
waarbij zal blijken dat het politieke en 
economische denken van Marx toch wei 
elementen bcvat die nog steeds overwe
ging verdienen. 

3. De marxistische filosofie 
Niets irriteert de marxist meer dan de 
stelling dat het 'wetenschappelijk socia
lisme' kan worden getypeerd als een 
godsdienstmodel: het Communistisch 
Manifest als het evangelic van de bevrij
ding, Das Kapital als de bijbel, Marx als 
de grote profeet, de partij-ideologen als 
de mannen van de (rode) inquisitie die de 
leer zuiver moeten houden en de dissi
denten (ketters) moeten opsporen, het 
mausoleum van Lenin als een soort heilig 
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graf, etc. Wellicht zou men het marxisme 
moeten typeren als bovenwetenschappe
lijk socialisme. In het reeds genoemde 
werk van Schumpeter draagt het eerste 
hoofdstuk de titel Marx de profeet, -omdat 
Marx zijn volgelingen een 'paradijs aan 
deze zijde van het graf beloofde. Voor 
Marx als geharnast atheist was uiteraard 
iedere verwijzing naar het hiernamaals 
uit den boze. Het christelijk geloof was 
volgens hem niets anders dan 'opium van 
het volk' dat de mensen mooie dromen 
verschafte. Het kwalijke van a! dat denk
beeldige moois was echter zijns inziens 
dat het de arme proletariers afhield van 
de noodzakelijke klassenstrijd waardoor 
de arbeiders zich hier en nu moesten 
bevrijden uit het diensthuis van het kapi
talisme, de loonslaverni j. 
In zijn pleidooi voor een dialoog tussen 
christenen en marxisten stelt Klapwijk 
dat Marx 'niet volstrekt negatief inzake de 
godsdienst' (cursive ring door K.) is ge
weest. Zo omschreef Marx de godsdienst 
ook als 'het zuchten van de geprangde 
kreatuur, het gemoed van een harteloze 
wereld'. Dit zuchten bewees volgens 
Marx dat de wereld niet deugt en e:us 
zodanig is het dan ook geen protest tegen 
de ellende in a! zijn vormen, zij het dan 
ook een 'volstrekt ondoeltreffend pro
test' (aldus Klapwijk). 7

) Volgens Marx is 
dat protest echter niet slechts ondoeltref
fend- improduktief- maar zelfs een 
belemmering voor het starten van de 
Heilige Revolutie: het christelijk geloof 
zou contra-produktief werken. Het is dan 
ook niet toevallig dat Lenin en Stalin het 
athelsme tot staatsreligie hebben verhe
ven, hetgeen betekende dat de staat een 
zeer agressieve en zelfs fascistische anti
godsdienstige propaganda ging voeren. 
Als de Russische grondwet spreekt van 
de scheiding van kerk en staat wordt 
bedoeld de scheiding van christelijke 

7. J. Klapwijk. Godsdicnstkritiek en Athe.isme, naar een dialoog met marxisten~ in: Beweging 84. juni 
1984. pp. 41-45 en Onderdrukking en bcvrijding: naar een dialoog met marxisten? (II) Beweging okt. 
'84. pp. 81-84. 
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kerk en athei:stische staat. Er is in feite 
een nauwe eenheid van marxistische staat 
en de athe"istische staats- 'kerk'. Het 
marxistisch vooruitgangsgeloof legiti
meert het gebruik van aile vormen van 
geweld tegen alles wat de socialistische 
vooruitgang in de weg staat. 
Het valt buiten het bestek van dit artikel 
en vooral buiten de competentie van 
schrijver dezes om de zwakheden en on
gerijmdheden van de marxistische filoso
fie hier te gaan bespreken. Kortheidshal
ve moge daarom hier verwezen worden 
naar een aantal auteurs die fundamentele 
kritiek hebben geleverd op het marxisme 
als wereldbeschouwing. H) 
Blijkens art. 52 van de grondwet van 
1977 zijn in de USSR de kerk van de staat 
en school van de kerk gescheiden. Op 
iedere school- tot en met de universiteit 
-is het onderwijs in het marxisme-lenin
isme verplicht want aile scholen zijn 
staatsscholen en de staat is in handen van 
de Partij die op de grondslag van het 
athei:stisch marxisme-leninisme staat. 
Juist echter doordat de Communistische 
Partij het wetenschappelijk onderwijs 
sterk stimuleert, kweekt het kritische ge
leerden die hun eventuele geloof in het 
marxisme zullen verliezen omdat deze 
staatsreligie op essentiele pun ten onwe
tenschappelijk is in de zin van 'in strijd 
met waarneembare feiten'. De verafgo
ding van de Staat en de Partij door de 
marxisten is voor joden en christenen een 
zonde tegen het eerste gebod. Oak voor 
veel westerse humanisten zal het een on
aantrekkelijke gedachte zijn dat de van 
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het kapitalisme 'bevrijde' arbeiders door 
de socialistische staat in een toestand van 
feodale onmondigheid worden terugge
zet (ironie der geschiedenis). Toen de 
Tsjechen tijdens de Praagse lente van 
196R gingen spreken over 'socialisme met 
een menselijk gezicht' was dit voor de 
machthebbers in Moskou een al te duide
lijke en vooral onvergeeflijke insinuatie. 

De conclusie dringt zich op dat het marx
istisch godsdienstmodel in een ernstige 
crisis is geraakt door de opkomst van een 
nieuwe generatie intellectuelen- de in
telligentsia- en een mondiger worden de 
arbeidersklasse die in verzet komt tegen 
het economische despotisme van de 'al
machtige en alwijze' Partij. Tot dusver is 
het echter mogelijk gebleken door mee
dogenloze repressie de bevolking in het 
gareel te houden.· Door het introduceren 
van een meerpartijensysteem met vrije 
en geheime verkiezingen zou de Partij te 
weten kunnen komen wat het Russische 
volk werkelijk denkt van het marxisme
leninisme, maar de !eiders van het weten
schappelijk socialisme willen dit blijk
baar niet weten. De Partij denkt voor het 
volk zodat dit niet zelf hoeft te denken. 

4. De marxistische economie van de revo
lutie 
Het is onvoldoende bekend dat de jonge 
Marx een verklaard tegenstander was van 
de revolutie in arme, economisch nog 
onderontwikkelde Ianden. De revolutie 
mocht zijns inziens pas komen als het 

8. LM. Bochenski, Der Sowjet-Russische Dialektische Materia/ismus, (Diamat) Francke Verlag, Bern 
1956. 
L Schwarzschild, Der Rote Preusse, Leben und Legend von Karl Marx, Stuttgart 1954. K. van hct 
Reve, Het geloof der kameraden, Kort overzicht van de communistische wereldbeschouwinf?, Van 
Oorschot Amsterdam z.j. 
L Chafarevitch, Le Phfmomene Socialiste, Du Seuil Parijs 1977. 
N. Levine, The Tragic Deception: Marx contra Engels, Clio Books. Oxford/Santa Barbara 1975, pp. 75-
76 waarin wordt aangetoond dat Marx een bewonderaar was van de terreur, het revolutionaire 
terrorisme. 
Th. S.M. Broersen, Het Marxistische Complex, Analyse van ldeologie en praktijk, diss. Rijksuniversitcit 
Leiden 25-1-'84. 
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kapitalistische ontwikkelingsproces vol
tooid zou zijn.~) 
Vaak hebben marxisten en andere pro
gressieven de christelijke kerk ervan be
schuldigd dat deze in de vorige eeuw de 
Westeuropese arheiders heeft voorge
houden dat zij niet in opstand mochten 
komen maar voorlopig moesten berusten 
in de armoede waaruit zij zich aileen 
door hard werkcn en sober Ieven zouden 
kunnen ontworstelen (zulks in overeen
stemming met de protestantse ethiek die 
later door de socioloog Max Weber zo 
voortreffelijk zou worden beschreven). 
In marxistische zin waren de revoluties in 
Rusland (llJ 17) en in China ( 1949) pre
matuur omdat dcze Ianden toen nog iang 
niet als volgroeide kapitalistische maat
schappijen konden worden beschouwd. 
In politick opzicht was de tijd echter 
kennelijk wei rijp voor de greep naar de 
macht door resp. Lenin en Mao. Typisch 
voor heiden was dat zij direct na de revo
lutie het volk gingen voorhouden dat 
voorlopig bcrusting in de armoede nodig 
was en dat het tientallcn jaren van ontbe
ring en hard werken zou vergen om het 
land rijk te maken. Het Rode Boekje van 
Mao gaf hie rover glasheldere en glashar
de informatie. In feitc moesten de marx
isten nu zelf het vuile werk van de kapi
taalsaccumulatie (en de bijbehorende uit
buiting der arbciders) opknappen, het 
werk dat Marx aan de ongure kapitalisten 
hadtoegedacht. 
De conclusie dringt zich op dat de 19e
eeuwse predikanten en priesters evenals 
de 20e-eeuwse politici Lenin en Mao (al
weer: bien etonnes de se trouver ensem
ble) vrij goed inzagen wat cr economisch 
gesproken nodig is om van een arm agra
risch land een rijke industriele natie te 
maken. Ook op het terrein van de econo
mische groei kan men nu eenmaal geen 
ijzer met handen breken en heel hard 
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schreeuwen en protesteren helpt ook a! 
niet. De marxistische woede-uitbarstin
gen over de afschuwelijke armoede on
der het 19e-eeuwse kapitalisme waren 
eigenlijk niets anders dan een vorm van 
vloeken en zuchten waarmee men uiter
aard de fundamentele oorzaken van de 
armoede niet kon opheffen. Het is zeer 
wei denkbaar dat revolutionaire acties en 
werkstakingen de economische situatie 
voor de arbeiders verslechteren, dus con
tra-produktief werken. 
Een premature revolutie kan de armoede 
voor de grote massa nog erger maken dan 
deze v66r de revolutie al was. Dejonge 
Marx had dit a! heel goed gezien en deze 
gedachte is dan ook een van de meest 
waardevolle uit de marxistische econo
mic. waarvoor echter in progressieve 
kringen helaas weinig belangstelling be
staat. In feite zijn onder Stalin en Mao 
miljoenen mensen van hanger gestorven. 
Ondanks de grate hongersnood ging Sta
lin door met het exporteren van graan om 
in het buitenland machines te kunnen 
kopen voor het industrialisatieproces. 
Volgens Kolakowski kwam toen in Rus
land onder het socialisme zelfs kanniba
lisme voor. 
Het in linkse kringen populaire verhaal 
dat er onder het communisme weliswaar 
geen 'burgerlijke' vrijheden- zoals de 
vrijheid van drukpers e.d.- bestaan maar 
dater tenminste altijd voor aile arbeiders 
voldoende te eten is, blijkt- naarmate er 
meer bekend is geworden over de Russi
sche en de Chinese revolutie- steeds 
meer een fabeltje van de politieke propa
ganda te zijn. Iemand heeft Lenin eens 
getypeerd als een goochelaar die verge
ten had een konijn mee te nemen en toen 
op het toneel vreselijk afging omdat hij 
niets uit zijn hoge hoed tevoorschijn kon 
toveren. 
Als sociaal-economisch obstreticus leer-

9. K. Marx. Vie Fruhschrifien. Alfred Kroner Verlag Stuttgart 1971, p. 362. Na de revo1utie is er in een 
arm land nog steeds armocdc en bcgint volgcns Marx 'die alte Scheisse' opnieuw, d.w.z. de strijd om de 
verdcling der schaarse gocderen. 
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de Marx dat de nieuwe maatschappij ge
boren moest worden uit de schoot van de 
oude waarbij de revolutie slechts de rol 
van hardhandige vroedvrouw zou kunnen 
spelen. Indien en voorzover Marx rede
neerde als een nuchter econoom moe ten 
zijn beschouwingen nog steeds serieus 
worden genomen. 

5. Marxisme en democratie 
Ook als politick denker heeft Marx een 
aantal stellingen gelanceerd die nog 
steeds het bestuderen meer dan waard 
zijn. Zo schreef hij in zijn geruchtma
kend essay Zur Judenfrage dat Hamilton 
terecht opmerkte dat bij algemeen 
kiesrecht de grote massa van de bezitlo
zen (Habenichts, have-nots) in wezen de 
wetgever van de weinige rijken (kapita
listen) zou worden. Marx voegde hieraan 
toe dat het census-kiesrecht (kiesrecht 
aileen voor de welgestelden) eigenlijk als 
de laatste verdedigingslinie van het pri
vaatbezit moest worden beschouwd. 
(Deze laatste zin is het waard enkele 
mal en te worden herlezen.) 
De recente politieke geschiedenis van 
Engeland, Frankrijk, de Bondsrepubliek, 
Zweden en zelfs Nederland toont aan dat 
de de kans op een linkse meerderheidsre
gering (volksfront) bepaald reeel is. 
Waar de meerderheid van de bevolking 
socialistisch of communistisch denkt- ge
looft in de ideologic van de klassenstrijd 
-is de democratic met algemeen 
kiesrecht een dodelijk gevaar voor het 
systeem van ondernemingswijze produk
tie en wat daarmee samenhangt. Vee! in
tellectuelen onderschatten volgens 
Friedman het verband tussen het privaat
bezit der produktiemiddelen en de bur
gerlijke vrijheden zoals vrijheid van 
drukpers, vrijheid van onderwijs, vrijheid 
van godsdienst, vrijheid van vereniging 
en vergadering. Privaatbezit der produk-
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tiemiddelen kan gepaard gaan met een 
fascistische dictatuur (zie Hitler-Duits
land en diverse Ianden in Zuid-Amerika 
thans): genoemd privaatbezit is dus geen 
voldoende maar wei een noodzakelijke 
voorwaarde voor die vrijheden. In de 
praktijk blijkt dat men bij 100% staatsbe
zit van aile produktiemiddt:len (inclusief 
aile drukpersen, radio- en TV -zenders, 
scholen, vergaderzalen, etc.) de vrijheid 
van meningsuiting beter vergeten kan. In 
theorie is weliswaar denkbaar dat 100% 
socialisme gepaard gaat met volledige 
vrijheid van meningsuiting maar de prak
tijk wijst telkens anders uit zodat er 
waarschijnlijk iets mis is met die theorie. 
Het is eigenlijk een vorm van onzindelijk 
denken dat in ons land vee! mensen zich 
socialist noemen terwijl zij het overgrote 
dee! der produktiemiddelen ( veiligheids
halve?) in particuliere handen willen Ia
ten. Iemand die slechts zijn linkerbeen in 
het water durft te steken is geen echte 
zwemmer. 
In het reeds eerder genoemde Commu
nistisch Manifest staat onder meer: 'Wij 
zagen ( ...... )reeds, dat de eerste stap in 
de arbeidersrevolutie. de verheffing van 
het proletariaat tot heersende klasse. de 
verovering van de democratic is. Het 
proletariaat zal zijn politieke macht ge
bruiken om de bourgeoisie langzamer
hand aile kapitaal af te nemen, aile pro
duktiemiddelen in handen van de staat, 
d.w.z. het als neersende klasse georgani
seerde proletariaat te centraliseren en het 
produktievermogen zo snel mogelijk op 
te voeren'. 10

) Deze passage is een van de 
duidelijkste en meest instructieve van het 
hele manifest. 
Opmerkelijk is dat Marx eventueel het 
democratisch systeem wilde gebruiken 
voor een geleidelijke omvorming van het 
kapitalisme in socialistische richting, 
d.w.z. evolutie in plaats van revolutie. In 

10. A. W. !Jzerman. Het Revolutiejaar en het Communistisch Manifest van Marx en Engels, Amsterdam De 
Arbeiderspers 1948. p. 161. 
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zijn heroemde tien aanbevelingen voor 
de economisch verst-ontwikkelde Ianden 
stelde hij onder meer voor: onteigening 
van bet grondbezit ( uiteraard zonder 
schadeloosstelling a an de kapitalisten), 
sterk progressieve belastingen en afschaf
fing van bet erfrecht. Later zouden pro
gressieven aan die tien pun ten nog enkele 
min of meer ludieke varian ten toevoegen 
zoals vermogensaanwasdeling (VAD). 
woningdiefstal ('kraken') en winkel
diefstal ('proletarisch winkelen'). 
Intercssant bij de 'tien geboden' van 
Marx is de combinatie van sterk progres
sieve belastingen en 'kosteloos' onder
wijs van kinderen. Als voorloper van 
Den Uyl wilde Marx ook alleuke dingen 
doen voor arme linkse mensen die door 
rijke rechtse mensen zouden moeten 
worden betaald. Aangezien socialisten en 
marxisten zelf in bet algemeen niet be
schikken over omvangrijke particuliere 
middelen, moeten zij hun weldaden fi
nancieren met bet geld dat zij aan de 
rijken ontfutselen. In dit opzicht doet 
hun gedrag sterk denken aan bet herver
delingswerk van de legendarische edele 
rover Robin Hood. 
Het is hekend dat marxisten- zolang zij 
in een kapitalistische maatschappij een 
machteloze minderheid vormen- harts
tochtelijke voorvechters zijn van vrijheid 
van drukpers. vrijheid van vakbeweging 
en meerpartijendemocratie. 
Zodra zij echter definitief de macht vero
verd hehben, schaffen zij de genoemde 
vrijheden af en stellen zij dat de eenpar
tijdemocratie- de totalitaire democratic 
-de enige ware democratic is. namelijk 
de volksdemocratie (bet echte volk be
staat uitsluitend uit arheiders, boeren en 
soldaten). Het meest recente voorbeeld 
van de marxistische ontwikkeling in de 
richting van de eenpartijstaat is bet Mu
gabe-model. 
Vrijheid van drukpers kan uiteraard on
der bet marxistische socialisme niet wor
den getolereerd: bet zou betekenen dat 
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men de oude klassevijand de gelegenheid 
zou geven propaganda te maken voor de 
contra-revolutie! (Als kapitalistische cen
suur marxistische publikaties verbiedt, is 
dat uiteraard geheel onjuist omdat bet 
kapitalisme slecht is en bet socialisme 
goed.) 
Het Jaruzelski-modellaat zien dat in een 
communistisch land geen vrije vakbewe
ging kan worden geduld. Onder bet kapi
talisme waren volgens Marx de arbeiders 
niets anders dan de (loon)slaven van bet 
kapitaal. Men zou eraan kunnen toevoe
gen dat zij onder bet socialisme de 
(loon)slaven van bet Plan zijn geworden. 
Zo kwamen zij van de regen in de drup. 
c.q. vluchtend voor de rook kwamen zij 
in bjO:t vuur terecht. 

6. Voortgaande dialectiek? 
Volgens Marx zal bet kapitalisme via 
ijzeren ontwikkelingswetten te grande 
gaan om vervangen te worden door de 
hogere maatscbappijvorm van bet socia
lisme. Mao heeft bier echter een kantte
kening bij gemaakt die nogal pijnlijk is. 
Hij acbtte bet denkbaar dat een nieuwe 
generatie zicb zou kunnen afkeren van 
bet socialisme en weer zou kiezen voor 
bet kapitalisme. Ook dat zou ecbter niet 
bet einde zijn van de dialectische bewe
ging want een daaropvolgende generatie 
zou waarscbijnlijk weer kiezen voor bet 
socialisme, etc. 
Het onlogiscbe, onwetenscbappelijke en 
vooral onhistoriscbe van de marxistiscbe 
gescbiedenisopvatting is dat zij eerst stelt 
dat de gescbiedenis van iedere maat
schappij die tot dusver beeft bestaan de 
gescbiedenis van klassenstrijd is en dan 
abrupt besluit met de gratuite bewering 
dat bet socialisme een eind zal maken aan 
aile strijd. Onder bet socialisme zouden 
er geen burgeroorlogen of internationale 
conflicten meer kunnen uitbreken. 
Het als wetenschappelijk socialisme ge
presenteerde speculatieve filosoferen van 
Marx en Engels kri jgt bier plotseling een 
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bijzonder utopisch karakter. Voor som
mige progressieve thea- en sociologen is 
dit echter geen bezwaar. Integendeel. 
De marxistische verlossingsleer is in 
strijd met de leer van de erfzonde waar
voor in de ons bekende ervaringswereld 
erg vee! bewijsmateriaal te vinden is. 

7. Staatssocialisme = staatskapitalisme 
In zijn nogal pretentieuze opstel De ont
wikkeling van het socialisme van utopie 
tot wetenschap heeft Engels reeds in 1882 
voorspeld wat er zou gebeuren als de 
staat steeds meer produktiemiddelen zou 
overnemen (zoals in het Communistisch 
Manifest werd aanbevolen): de staat zou 
uitgroeien tot de universele kapitalist en 
zou steeds meer mensen gaan uitbuiten. 
Zoals nog nader zal blijken is de eenvou
dige Engels wei vaker opgetreden als het 
'enfant terrible' van de marxistische filo
sofie en economie. 
Engels heeft kennelijk voorvoeld dat in 
de socialistische maatschappij nieuwe 
maar asociale machthebbers van hun on
beperkte macht misbruik zouden kunnen 
gaan maken om zichzelf te verrijken. De 
Joegoslavische dissident Milovan Djilas 
heeft in zijn geruchtmakende boek De 
nieuwe klasse een nieuwe uitbuitingsthe
orie ontwikkeld die bij orthodoxe marxis
ten in het verkeerde keelgat geschoten is. 
De theorie van de tegenvallende vooruit
gang leert dat men er niet veel mee op
schiet als men vele duizenden particuliere 
kapitalisten uitdrijft en vervangt door de 
ene grate staatskapitalist. Men heeft dan 
als het ware vele kleine duivels uitgedre
ven met behulp van Beelzebub. 
Het Oosteuropese staatskapitalisme 
wordt gekenmerkt door een coalitiever
bod (verbod van vrije arbeidersbonden), 
!age lonen en gedwongen winkelnering: 
de arbeiders moeten hun inkomen beste
den in de winkel van de werkgever waar 
de kwaliteit der waren maar zeer matig 

11. Ontleend aan Klapwijk, a.w. (I) p. 43. 
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is. Deze situatie was karakteristiek voor 
het 19e-eeuwse hoogkapitalisme. 
Van Lenin komt de uitspraak: 'Gods
dienst is 'syboecha' (wodka-bocht) waar
in de slaven van het kapitaal hun verlan
gen naar een menswaardig bestaan ver-

. ' 11 ) L . k h zmpen . emn on et zo leuk zeggen. 
Ook hier heeft echter de ironie der ge
schiedenis hard toegeslagen. De macht
hebbers in het Kremlin maken zich al 
geruime tijd zorgen over het alcoholisme 
in hun land. Volgens de marxistisch-leni
nistische theorie zal het socialisme (met 
zijn loon naar prestatie) geleidelijk 
overgaan in het echte communisme waar
in zal gelden: 'van ieder naar zijn be
kwaamheden, aan ieder naar zijn behoef
ten'. Volgens een Oosteuropees grapje 
zal het socialisme echter ten slotte uitlo-
pen open vast! open in ...... het alcoho-
lisme. 
Wellicht nog meer dan onder de taaristi
sche dictatuur zoeken vee! gedemorali
seerde Russen hun troost in de alcohol. 
Blijkbaar kan de marxistische eschatolo
gie- het perspectief van het echte com
munisme waarin aile goederen en 
diensten gratis zullen zijn- niet dienen 
als opium (e.g. wodka) voor de slaven 
van het Staatskapitaal. 
In de praxis van het marxisme is de kloof 
tussen leer en Ieven zo groat geworden 
dat de theorie haar geloofwaardigheid 
grotendeels heeft verloren. Naarmate het 
marxistisch geloof zwakker wordt zal het 
marxistische machtsapparaat sterker 
moeten worden om het systeem overeind 
te houden. 

8. Socialisme en imperialisme 
Dejonge Marx was reeds van oordeel dat 
het 'lokale' communisme niet levensvat
baar zou zijn: het zou bezwijken aan de 
steeds sterker wordende internationale 
communicatie op allerlei gebied. De pro
letarische revolutie zou de hele wereld 
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moeten omvatten om duurzaam succes te 
kunnen hebben. 
Na 1945 bleek dater enige grond was 
voor de vrees die Marx had gekoesterd. 
Na de scheiding van Oost- en West
Duitsland vertrokken vee! arbeiders en 
intellectuelen uit de DDR naar de BRD: 
zij gingen stemmen met hun voeten. 
Stalin heeft in de barre praktijk bewezen 
dat socialisme in een land wellevensvat
baar is, althans voorlopig. Het marxisme 
heeft echter het eindideaal van de we
reldverovering nooit definitief afgezwo
ren. Het Stalinisme kan een tactische zet 
zijn geweest om de problemen in de be
ginperiode behecrsbaar te houden. 
Intussen zijn ~om het socialisme in het 
moede~land Rusland te beschermen ~ 
een aantal bctrouwbare satellietstaten 
nodig: ieder fort vraagt nu eenmaal om 
een goed te beheersen voorterrein (gla
cis). Dit voorterrein moet weer beveiligd 
worden door een ander voorterrein, etc. 
Zo is het voor de rust en stabiliteit in de 
DDR eigenlijk nodig om de BRD onder 
Russische invloed te brengen zodat ver
volgens de aandacht op Nederland en 
Engeland kan worden gericht. 
Sommige socialisten en zelfs enkele Ne
derlandse marxisten waren enigszins ge
schokt en zelfs verontwaardigd toen Rus
sische tanks een einde maakten aan de 
Hongaarse opstand ( 1956) en de Praagse 
lente (1968) terwijl ook de zuiver imperi
alistische invasie in Afghanistan (Kerst
mis 1979) ook bier en daar te denken gaf. 
Zij hebben het verband tussen marxisme 
en imperialisme onvoldoende bestu
deerd. 
In 1917 ~ kort v66r de revolutie ~ schreef 
Lenin de brochure Het imperialisme als 
hoogste stadium van het kapitalisme, een 
populair opstel. Zo langzamerhand is het 
tijd geworden voor een nieuw populair 
opstel dat duidelijk maakt dat het marxis
tisch staatskapitalisme het hoogste sta
dium is van het kapitalisme (het eindpunt 
van Marx' concentratiewet, het absolute 
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monopoliekapitalisme) waaruit zonder 
meer volgt dat het marxisme ook het 
hoogste stadium van het imperialisme 
moet zijn. Lenin heeft er geen twijfel 
over Iaten bestaan dat het einddoel moest 
zijn het planten van de rode vlag in New 
York, a! zou daarvoor een lange omweg 
(via Peking) waarscbijnlijk nodig zijn. 
Het boofdartikel van NRC Handelsblad 
van 25-7- '84 over Poolse sancties stelt 
koel en duidelijk: 'De aanwezigbeid van 
de Sovjets in Oost-Europa ~bet vooruit
gescboven Oost-Europa-Imperium ~is 
het produkt van de Tweede Wereldoor
log. De Russiscbe zege, met Oost-Euro
pa als buit, leverde de sleutel tot de legiti
matie van de communistiscbe partij-elite 
in eigen land'. Het artikel spreekt ook 
over het 'Poolse glacis'. 
Het antwerp-program van de CPSU van 
1961 ~ Communisme de wereld van mor
gen~ bevatte een aantal frappante uit
spraken waaruit blijkt dat bet marxisme
leninisme als de boogste vorm van impe
rialisme moet worden bestempeld e.g. 
gebrandmerkt. Bij marxisten beet vero
vering van vijandig gebied altijd bevrij
ding, namelijk bevrijding van bet kapita
lisme. Uitbuiting, onderdrukking, koloni
alisme en imperialisme kunnen volgens 
marxisten per definitie slecbts onder bet 
kapitalisme voorkomen. 

9. Marxisme en fascisme 
In progressieve kringen is te weinig be
kend dat Marx tegen de rode terreur van 
Robespierre en zijn trawanten nooit prin
cipiele bedenkingen beeft geuit. Een van 
zijn favoriete stellingen luidde: 'Het wa
pen van de kritiek sluit de kritiek der 
wapenen niet uit'. 
De buidige marxisten zijn van mening dat 
de eeuwige vrede pas kan komen nadat 
aile vijanden van bet socialisme/marxis
me van de aardbodem zijn verdwenen. 
Voor Moskou is de wereldwijde Pax 
Moscova de enige aanvaardbare oplos
sing van bet wereldvredesvraagstuk. 
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Vanwege hun 'grate oorlog' tegen het 
Hitler-fascisme afficheren de Russische 
marxisten zich graag als antifascisten par 
excellence. Juist daarom was het voor 
hen zo onaangenaam dat Sacharow in 
een buiten Rusland gepubliceerde bro
chure een aantal gemeenschappelijke 
trekjes van het fascisme in Duitsland en 
het Stalinisme in Rusland aanwees. Val
gens Sacharow regeerde Stalin niet aileen 
twee keer zo lang als Hitler maar maakte 
hij ook zeker twee maal zoveel slachtof
fers. Bovendien waren de concentra
tiekampen van Stalin de prototypen voor 
die van Hitler. Sacharow heeft voor deze 
ongepast geachte vrijheid van meningsui
ting zwaar moeten boeten, al moet wor
den opgemerkt dat hij onder Stalin reeds 
lang zou zijn geexecuteerd. 
Het woord fascisme is afgeleid van fas
ces. Dit was in het oude Rome het sym
bool van het harde overheidsgezag: een 
bundel roeden (voor Iijfstraffen, ge~e
ling) met in het midden een bijl (voor de 
doodstraf). Een van de voornaamste ken
merken van politiek c. q. religieus fascis
me is het overvloedig gebruik van fysiek 
geweld tegen ongewapende ongewenste 
personen zoals politieke dissidenten, ket
ters, of andere minderwaardig of zelfs 
schadeli jk geachte (on )mensen. 
Toen neo-marxistische studenten 
overgingen tot het gebruik van fysiek ge
weld tegen 'autoritaire' instituten en per
sonen lanceerde de linkse filosoof Haber
mas de term links-fascisme. Voor de zui
verheid van de politieke meningsvorming 
is het gewenst fascisme altijd fascisme te 
noemen, ongeacht het politieke stelsel 
waaronder het zich voordoet. 
Heeft het onderdukken, treiteren, folte
ren en vermoorden van politieke tegen
standers in de Ianden van het 'reeel be
staande socialisme' iets te maken met de 

632 

theorieen van Marx'! In feite predikte hiJ 
de gewelddadige revolutie en was hij be
paald niet afkerig van revolutionair terro
Jrisme. Evenals Hegel was Marx van oar
dee! dat men niet sentimenteel moest 
gaan zitten doen over mensen die in het 
onweerstaanbare proces van vooruitgang 
onder de voet gel open zouden worden. 
ln verband met het feit dat Marx in 1883 
is over! eden, schreef J. L. Heldring een 
'brief' aan Marx (De Tijd, 8-4-'83) waarin 
herinnerd werd aan diens stelling dat 
Tsjechen, Kroaten en ander gespuis het 
verdienen door de historie vertrapt te 
worden. Men kan marxisten van alles en 
nog wat verwijten maar niet dat zij zacht
zinnig zijn. Het wil mij voorkomen dat 
Kolakowski iets te vriendelijk is als hij 
stelt dat het absurd zou zijn om te bewe
ren dat het marxisme de enige en directe 
oorzaak zou zijn van het hedendaagse 
communisme. Hij voegt er echter onmid
dellijk aan toe dat dit communisme be
paald niet mag worden opgevat als aileen 
maar een 'degeneratie' van het marxis
me: het is een mogelijke interpretatie 
ervan en zelfs een goed gefundeerde hoe
wei primitief en partieel in sommige op
zichten. 12

) 

Voor katheder- en kanselsocialisten is 
het marxisme dat zo gevoelig en theatraal 
weet te spreken van uitbuiting, armoede, 
vervreemding, onderdrukking, revolutie 
en bevrijding een alleszins boeiend denk
model. Wat het marxisme echt betekent, 
blijkt pas in de praktijk: 'The proof of the 
pudding is in the eating'. 
De diepste oorzaak van de huidige crisis 
in de marxistische religie c.q. soteriologie 
(verlossingsleer) is niet dat de economi
sche prognoses van Marx voor het kapita
Iisme grotendeels onjuist zijn gebleken, 
maar de grate kloof tussen zijn optimisti
sche beloften inzake de mens en de maat-

12. Kolakowski, a.w., dee! III, pp. 526-52'/: 'Marx took over the romantic tdeal of social umty. and 
Communism realized it in the only way feasible in an industrial society, namely, by a despotic system of 
government'. Misleid door zijn al te optimistischc mens- en staatsbeeld heeft Marx zijn socialisme 
onvoldoende wetenschappelijk doordacht. 
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schappij van de toekomst en de daden 
van zijn volgelingen hier en nu. Zijn 
grootste idee- opheffing van het privaat
bezit der produktiemiddelen- biedt geen 
enkele garantie voor een betere samenle
ving. De enorme concentratie van macht 
in de handen van de staat vergroot juist 
het gevaar van onderdrukking. uitbui
ting. militarisme en fascisme. Het middel 
kan erger zijn dan de kwaal. Niemand 
heeft de pretenties van de revolutiema
kers beter bekritiseerd dan Engels die in 
een ogenblik van onthutsende eerlijkheid 
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schreef: 'De mensen die er prat op gingen 
dat ze een revolutie hadden ontketend. 
zijn altijd de volgende dag tot de conclu
sie gekomen dat ze geen idee hadden van 
wat zij aan het doen waren, dat de ontke
tende revolutie in het geheel niet leek op 
de revolutie die zij hadden willen ontke
tenen·. 


