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Karl Marx, Karl Popper 
en Tuur Van Wallendael 

In SOCIALISTISCHE STANDPUNTEN (1978,'6, p. 	9- 
349) ging mijn aandacht naar een bijdrage van 
T. Van Wallendael over K.R. POPPER EN DE SO-
CIAAL-DEMOKRATIE. Verschillende uitlatingen wij-
zen erop dat Van Wallendael ondubbelzinnig link-
se posities inneemt. Toch meent hij in de theo-
rieën van Popper een valabele basis voor de 
sociaal-demokratie te erkennen. Hoe die twee a-
ken kunnen gerijmd worden, is mij een raadsel. 
Ik voel mij niet bevoegd om over Poppers werk in 
zijn geheel te oordelen. Zijn ideeën over so-
ciaal-politieke problemen echter lijken mij toch 
maar wat liberaal gelul. Om heel mijn kritiek 
ut te schrijven, zou ik meer ruimte nodig heb-
ben dan de tien bladzijden die Van Wallendael 
aan het geval besteedt. 

Egn punt a.dr ik even uit het betoog willen, lich-
ten. De auteur heeft het over de verwachting van 
de vroegere socialisten dat de ganse arbeiders-
klasse voor'hen z'bu stemmen, vat tevens het 
overwicht van het proletariaat zou vestigen, flat 
wordt dan een "historische voorspelling" genoemd 
"die niet is uitgekomen". naar, zegt de auteur, 
"de fout werd al in 1852 door Marx zelf gemaakt. 
In de New York Daily schreef hij toen 

1'U'tLjtsc1 4a flizg c £s the equivalent og poLtLcct 
powvt lot -the wo'tkng 	ojÇ England, whexe. -the 
pfwe.tairat Ço.'rJn6 -the. £LVt9e mafo/tLty o' -the po pa-
£at,Lojt... The. e.WZ'LJ&l9 Oi Un QJL6Cr2 4aftage. in 
England wouLd, the,'Le6oire, be e. ce.x rnote oe..La.Us.t 
rneaiw.e. -than anythLng whch haas been hokwaed 
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wi-th that ktanie om the. Continent. l-t-.s &te.vLabPe 
tesuLt here, is the. politicat -up'tei1ctcy o -the 
tttImg actS." 

Marx doet hier geen voorspelling. Hij spreekt 
"hic et nunc". Zijn uitspraak betreft EEN BE-
PAALD LAND. Hij spreekt in de TEGENWOORDIGE 
TIJD. Niets laat toe deze konkrete aanwijzing 
tot universele regel voor alle tijden uit te 
breiden. 

Marx schrijft zelf dat hij de situatie in Enge-
land anders ziet dan op het Kontinent. Inder-
daad, in 1852 zinderde in Engeland het CF1ARTISME 
nog altijd door. Het Chartisme was een formida-
bele massa-beweging. De verovering van het alge-
meen stemrecht in Engeland OP DAT MOMENT was de 
meest eminente revolutionaire eis die men toen 
kon stellen. Derhalve moest daaraan een hoop 
worden verbonden die niet kleiner was dan de 
vrees van de Engelse bourgeoisie toen. 

Ik meen dat voldoende klaar beschreven te hebben 
in mijn "Geschiedenis van de Europese Arbeiders-
beweging'. Ik veroorloof mij hieruit (deel T, p. 
26) volgende passage aan te halen 

"Da heersende !aaam gcwam niet -toe., omdat ze 
vreesden dat -te.r,vte.cjtt aan de arbeiders het e..Lvtde 
oavt hun heerschappij zou betekenen. Aan de hand 
van de. e.'tuwtLne.n &ind-6ctLe.n zou raam fzunvre.vt opraa-t-
!zen dat cUe vrees overdreven wan, Wtw-ijl wide-
de.e.Lô de. arbeiders illusies koesterden onrtjtejvt de 
mogelijkheden die uoon. hen -<in het algemeen stem-
recht besloten Lagen. Vat is eau oontche 
zLe.nw-ijze. : algemeen stemrecht wan wei de.ge.Liij!z 
een e.ii- diie de heersers IN DIE TIJD niet konden 
inwilligen, zonder hun positie onhoudbaar te. ma-
ken. Ve bourgeoisie faam slechts veel La,tvt en 
e.-tappe.ge.w<ij4 uitbreiding van eiwiee.h-t toestaan. 
Veel La-ten 	na een algemene verhoging van hei 
i2ou4umJ-t4ie.OPLd4. Etape.gawLj4 	om bij ,iedere 
e.tctppe de verruiming van de Jokmete deniofvtat-Le. -te 
kunnen opvangen -e.n haar rnctah_t44-tAulZ-tu)Le.fl. 
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Wanneer zal men eroe komen in Marx wat minder 
een voorspellende Nostradamus, wat meer een mn 
van wetenschappelijke analyse en een militant te 
erkennen ? 

Lo MICHIELSEN 
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