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TN PARTIJKEUKENS RUIKT TTET

NOG ALTIJD NIET ZA LEKI(ER

In Líjnrechte tegenstelling tot wat zij zeLf om het hardst beweren
hebben noch partijen noch zogenaamde voorhoedegroepen met de stríjd van de
arbeidersklasse tegen het kapitaaL oolr maar ieÈs te malcen. Het ís onbe-
twistbaar, dat de proLetarische klasseworsteling organísatie vergt. l"laar
de organisatie r¡raarom het daarbíj gaat, is díe weLke ín de stríjd tot Le-
ven wordt gewekt er direkt aan de behoeften van de stríjd is aangepast. De
klassenstríjd vereist een kLasse-organisatie. Díe kLasse-organisatie t zo-
aLs men haar in de pralctijk tellcerrs opnieurv tot stand ziet komen, vertoont
een strulctuur, die voLLedig afwijkt van de strukturen der burgerlijlce sa-
menleving. Iiet is bovenal een organísatie van*onder-op, een vorm van orga-
nisatíe, die de aL"tieve deel"ner¿íng van aLLe betrokkenen mogeLíjk maakt;
een organisatie van zodaníge aard, dat zowel de besLuitvorning als ook de
uitvoeríng der besl^uiten onder voortdurende kontrole van iedereen staat,.
llet is ín één rnroord 3 geen organísaËíe vó6r de arbeiders,naar een organisa-
tie vãn de arbeiders.

Ðe scherpe tegensËelling tussen organÍsaties v6ór de arbeiders en aL-
Lerlei typen van organisatievormen van de arbeidets zêIf heeft níet aLtijd
bestaan orn de eenvoudige reden, dat de organisatíes vóór de arbeiders van
veel ouder datun zijn. Zolang er gestreden rverd om - r*rat men wel genoemd
heeft - de emancipatíe van de arbeíderslclasse rzoLartg haar burgerlijke rech-
ten als bijvoorbeeld het kiesrecht en zoLang bepaaLde waarborgen tegen een
roofbouw op de arbeidskraeht nog veroverd noesten worden, zoLarrg de socia-
Le .¿etgevíng (langs parlenentaire weg) nog moest r¡orden aangepast aan de
behoeften van de moderne industríij1e onËwiklceLing, zolang k/aren partijen de
aangerlTezen organen om d i e strijd te voeren" van het ogenblik af echter
dat de arbeiders weLiswaar volr¡aardíg deeL van de burgerlijke maatschappíj
hraren geworden, naar niettemin juíst al.s gevolg daarvan hun w e z e n -
I ij k e tegenstelling Lot die samenleving hoe langer hoe duidel.ijker aan
de dag trad, maalcte de r^rorsËeLíng voor hun burgerlijke rechten pLaaÈs voor
een totaal ánder soort strijd, rraarvoor de partijen ongeschikt wâren. Van
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dat moment af deed zich het verschijnsel voor dat men het best kan aandui-
den ai.s s een krisis van het partijtüezen.

Aan pogingen die krisis Èe overwinnen heeft het níet ontbroken. Zodra
de ongeschiktheid van de oude parrijen voor de giggyg- stríjd zichtbaar
werd zijn er pogingen in hffierk gesteld om nieuwõþãîÊijen op re ríchren
díe wél voor die taalc bereirend zouden zi.jn. Daaraan lag de gedachte: ten
grondslag dat de lcrisis niet aan de partí.jen als zodaníg, niet aan de par-
tÍjstruhtuurrniet aan de partij als organisatievorm, moest worden gevretene
maar aan de leiders ofwel aan r.rat werd aangeduid al-s: hun reformisËísche
insteLLing of hun reformistische theorie. 41 die nieurye partijen ware¡ì, zo
bleek na korter of J-anger tijdrevenzovele mislukkingen. r1,1-s 'orevoLutionaÍ-re" partijen dienden zij zich aan, als organisaties, die als "de voorhoede
van het proletariaat!' werden gedefínieerd - en Cie zich op die hoedanig-
Ireid, die ze zíchzeLf hadden toegedicht líeten vóórstaan - maar zíj r,rarãn
in feite niets anders dan ar¡achronismen zoncler enig perspektief. Uit het
ontbrelcen van ieder perspektief, uít de omsÈandigheid, dat bij de van een
steeds grotere betelcenis wordende zelfstandige aktie der arbeiclers voor hen
geen enkele taak \Àras üreggelegdo vloeide onvernijdelijk voort, dat hun on-
dergang zich al aandiende nog voor zij tot volle wasdom ïraren gekomen.
Voor zover het geen doodgetroren kincleren t¡aren, r4raren het tcit sterven ge-
doemde kinderen van het hapitalisme en zij droegen niet bij tot een orgãni-
satie van de arbeidersstrijd maar tot cle des-organisatie daarvan.

De nadelige gevolgen daarvan ondervond niet slechts de strijdende
klasse' maar ondervonden al- evenzeer de partijen zel"f" Onder het ongunstig
gesternte der overbodigheid geboren werden zíJ door de maatschappelíjke
verhoudingen tot een, armetierig bestaan gedwongenrwaarin'voor fascinerende
resultaten geen enliele plaats lvasrdes te neer echter voor onderlíng gekra-
keel- en voor prakËijlcen, die in flagrante strijd úraren met de luidkeels
van de dalcen geschreeur+de doeleinden of ideaLen. Alles wat gewoonLijk ver-
staan wordE onder 'rinterne verdeeldheid't of "partijlconfl-iktenf is op déze
posítie van de parËijen in de maatschappij van onze dagen t,erug te voeren.
Niet omdat zii door twisten veï'scheurd worden gaan zíj te gronåe, maar om-
dat zíj ertoe veroordeeld zijn te gronde Ëe gaan r+orden zij door partij-
twisten verscheurd. En altijd weer doemr achter al die paitijtwisten ãe
diepe en fundamenteLe tegenstelling op tussen hun burgerlijlce oiganísatie-
vorm en de werlcelijke strijd die de arbeiders in het kapitalísme ge<iwongen
zíin te voeren. lJaaraan zij kapot gaan is de maatsctiappãfíjte reaiireit en
gemeten aan die realiteít r¿eemt hun v¡erlrelíjlr optreden groteske, bel-aehe-
f.ijlt aandoende vormen aan, vormen 'iirâ.€rfo¡l men zou lrunnen schateren indien
het, vanuiÈ de gezicht,shoelt der arbeiciers beireken niet zoln Ëreuríge ge-
schiedenis hras.

liTiet altíjd is de sfeer van ondergangr die in aLLe zogenaamd "revolu-
tionairerr partijen heerstrte bespeuren. Iùant die partijen doen krampachti-
ge pogíngen iets ánders te schijnen dan zij rverkeLijk zijn. Naar buiten
wordt de schijn van de eenheid gehandhaafd; bij hun openbaar optreden han-
Ëeren de partíjen zonder uitzonderíng, maar de lcleine meer nog dan de gro-
terhoofdzakeLíjlr de bluf . Ben enkele keer echter r.¡ordte Vrânneer het onder-
1-íng gekrakeeL of de ínterne kritíek en dÍskussie met grote felheid op-
laait, iets merkbaar van hetgeen zich daar in de keuken afspeeLt. Dan kon-
stateert men dat het ín aL díe partíjkeuhens bepaaLd niet zo lelcker ruíkt.

Een kras voorbeeld daarvan vernamen wíj onlangs van iemand, die vol-
ídealisme tot een dergelijke partij toetrad, maar al spoedig moest ervaren

I
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dat het ín tn dergelijke organísatie aiLerminst gaat om een zinvolLe bena-
deríng der huidige ûaatschappeLijke problemen en dat voor degenen die daar
wéL naar streven geen enkele uitingsmogelíjlcheid open staat"In zo'n partij
ís diskussie taboe, is het er op na houden van een afi.ríjkende rnening niet
slecht,s ongeoorloofd, maar verelacht. Het kostbaarsËe goed. r^7at, zo?n partij
bezit ís de "partijdiscípline" en partijdíscipline betekent: belc houden en
doen wat de leidírtg zegt"

!üíj laten Ïríeronder de betroktcene z'elf. aan het v¡oord door de meest
frappante passages hreer te geven uit een uítvoerÍg schríjven, waarin de
opgedane ervaringen rvorden vermekl. lüíj houden het níet voor nodíg de naam
van deze betroklcene te veraelden. Voor onze lezers moge iret voldoende zijn,
dat ons niet sleehts die naam l¡ekend is, maar dat vríj die betrokkene
ook persoonlijk kennen" Ðe partij rìraarorî het gaat Ís de SocíaLístische
Partij, die h.et blad "Tribune'' uitgeeft. llaar v¡ie ons tot dusver gevolgd
heeft zal het duidelijk zíjn, dat iret naar onze overtuiging ook best een
andere partíj zou hebben kunnen zLjn. I,'Iant de zaak waarom het gaat is ka-
rakteristielc voor al dit soort partijen en bepaald niet voor de SP aLleen.
Het ís om díe reden dat wij uit de ber.ruste brief hier eíteren. lfiet om een
Ëoe¡¡alLige privé-ervaring gaat het, naar om een aL6;emene v¡aaruit algemene
konklusíes zíjn te trekhen. De Lezer oordele zêLfs

"tiíjn belangrijkste konkLusie toen ilc uit de partij stapte was wel-,
dat het ín de SF praktisch onrnogelijk rdas er lrritíek. of verschillen van
opvatting op na te houden" Níet dat een "rode veiLigheidspolítie' je het
l-even dan zuur begon te maiten met dreigementen van verbanning naar Rottum-
meroog. î{ee, het ging aLlemaak rEat subtíeLer, zonder geweld en vooralt het
ging niet bepaald op een doorzichtige manier. Ik heb de eer gehad door SP-
Leden bespíonneerd te ruorden (frakti.evormingssnuffelaríj), er rverd achter
níjn rug over nij gepraat (wat denk jij: zou het een trotzkistísche spion
zíja? Eeht r+aar gebeurd" ). . .

.,, Achteraf bezíen besef ik beter rraarom tret in de SP -" uiteraard -
formeeL nogel"ijlr Ís om ánders te denken,maar praktisch een onmogelijlcheid.
Je zou de reden daarvan aLs volgt lcunnen sanrenvatten s een partíj - díe om
haar bestaan te lcunnen bLijven rechtvaardigen de i¿erkelijkheid rûoet nege-
ren die spot zoÌùe1 met haar ideeän als uet haar praictíjk - lcán niet anders
zíjn dan niet-príncipíeeL, opportunistischo sektarisch en dogmatisch" Ðis-
lcussie wordt belermrerd door een soort stríjd voor het bestaan van de par-
tij waarvoor aLies moet r,iijken, hritíelr en andere meningen. Tenslotte moe-
ten de partijLeden ciie het niet eens zijn met de meerderheid, de onbekende
meerderheid, ophoepelen" " .

" " " Dískussie... moest binnen de partíjkring bepericü blijven; Over in-
terne neningsversciriLLen mocht meË buiÈenstaanders niet worden gepraat. "..
Verder zorgde het rdemolcraÈiscir centralismeo ervoor daË rve nooit iets te
horen lcregen over meníngsverschiLlen en krítj-ek van andere afdeLingen" tÏ,üe

vinden het nieË nodíg dat foute neningen en kritiek de andere leden voorge-
schoteld r'rorden; wât hebben ze daat ool-c aan, níetwaar?to...

. ".Uit rvat er van de diskussíes í:¡¿ de afdel-ingen overblijft na de f ÍL-
ters van de dístrilctsvergadering en de vergadering van het centraal comíté
is voor mij komen vast te staan dat deze filters het goede in de kritiek
er uit halen" ". " Van de redenen voor het vertrelc van de leden blijft na de
interpretatie door een ledenvergadering', een politiek sekretaris of een
dístriktsvergadering r.reinig over. . .
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. ". De eenheid naar buiten geLdt ook tussen de verschil-lende del-en van
de partij zeLf.¿ het centraal conité tegerrover de afdeLingen, het afde-
língscomité tegenover de afdeLing, enz. Een maximum aantal mensen moet
zich aanpassen omdat het nu eenmaal moet terwille van de eenheíd naar bui-
ten.l{et abstralcties srnijten is bepaald dé sterke zijde van de SP en de Le-
den trappen er ín" Voor SP-ers zíjn abstrakties aLs verLeidelijke mooie
vrouríen, r¡aardoor ze dan ook versierd r,.rorden, Andere mensen lcomen tot de
ontdehkíng dat die simpel- mooie vrour^ren níet altijd kunnen waarmaken rvat
ze suggereren, dat ze Last hebben van puistjes en thuis tien kínderen heb-
ben zonder vader.- eÍLz. l.laar de meeste SP-ers ontdelcken de komplexe werke-
lijkheíd achter het schijnbaar sinpeLe niet. Vandaar dat hun ¡uereLd wordt
bewoond door simpeLe geesten, spoken die in r¡erkeLÍjkheid níet bestaan:
voorhoedermassa-organisatíe, berrustmaken, zonder partij geen geslaagde re-
volutie, enz" En Legen spoken ís het moeilijk vechten.

... 0p een gegeven moment heb ik het polítiek bureau een brief gezon-
den. Dezelfde dag dat ze mijn bríef ontvíngen zijn de leden van het pol-i-
tiek bureau naar me toe gekomen. Eerlijk en goed gedislrussieerd werd er
niet. levoren \r7as er es ochtencls een flinlt r+oordje gervisseld tussen de po-
liËiek sekretaris en r.rij over mijn brief : zonaar zonder de offícilll-e
paden te behTandelen konËairt opnernen met het polítbureau. Stel je voor dat
iedereen dat ging doen. Zo werd het Letterlijlc gezegd. Toen die avond het
Politbureau binnenlcwam kon er nog geen goedenavond af. ". cle dískussie kwam
maar moeiLijlc op gang omdat ze geen tijd hadden gebad het stuk goed te Le-
zeî.," Z,iJ hoefden zich niet te verdedigeno il-< moest, maar bewijzen dat ik
gelijk had". " Hun antr¿oord kwam hierop neer, dat het doeL de middelen heF
ligt en dat de partíj het nut van een Èheorie, respelctieveLijk dé theoríe
afmeet aan haar praktische bruikbaarheíd voor de partij.... Eén van hun
dooddoeners: 'uJe bent niet voor niks lid van een partij, dan moet je ook
doen nat et gezegd wordt.u'

I.Ie hebben nog over China gepraat" Ienand van het Politbureau hras
er geüreest en t'rij probeerde nij van het socialistisch lcarakter van China
Ëe overtuigen door te praten over magnifíek van binnen gelaste snal-le bui-
zeÍI, het onderstel van een chinese metro en over rdat je zo vtij met de
mensen kon praten over wat zij aLs Chínees nou van de Culturele Revolutie
vonden l). Het eten r^ras er ooh Leklcer ger.reesË. De Chinezen zijn hardstikke
aardige mensen. .rìn verder lcwan l-rij niet.

Itr-. ben na deze diskussie nog een hleine drie maanden líd gebLeven maar
toen heb ik er vailJege slapeloosheid een eind aan gemaalit"""'r

ONS KO}ÍT.TENTAAR

kan lcort zijn. De brief spreelct voor zichzelf." Idij vínden het begríjpelíjk
dat iemand die zieh een tijdlang, tengevolge van wel-k mísverstand dan ook,
met een bepaalde organisatie verbonden heeft gevoel-dp êË van r'¡akker ligt
als het tot een breulc komt.ï\vee opmerkingen slechts tot I'troost". Ten eer-
ste; over het optreCen van de SP f.igt de arbeÍderslclasse bepaald niet rEak-
ker. Ten tweede: het optreden van de S.P. bezorgt ook de oartijbestuurders
geen slapeLoze nachten. Integendeel, ze dor'¡nelen rustig en zelfs de reaLi-
teit van de kl"assenstrijd vermag ze niet uit die dornmeL te doen ontwaken.

++
+
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Zij hebben inderdaad geen oog voor de werkelijlcheicl" i"laar de werkelijkheid
wordÈ daar niet anders van"

l) Ìdij zouder: rgel eens r¿illen weten in weLke taaL" Kende de man van
het Politbureau Chinees en spralt hij Chínees met geì^rone mensen?
Of spralt hij Bngels r¡et Chinese intel-lektuelen clie ook EngeLs
kenden? Of spralc híj meE een "gelroneo, Chinees meË hulp van een
toLk die Engels ]lence en tegenover r¿ie cle "ger,ronett chinees zo
weinig kvi¡it viLde, dat de man van heÈ poLitbureau achteraf ook
maar r'ieinig te vertelLen had? cf spraken ze daar me| z?n aLlent'partij-cÌrinees'r? i{et Laatste zou ons nog het ¡ninst verbazen.

TTiEO VAI$ ÐEN HEUVllL GESTORVEN

Op lB juli j.1. overLeeci na een korte zíekte onze makker Theo van den
Heuvel-" 0p dat moment hras het augustusnunner van "I)aad en Gedachte¡? reeds
gesteneild" tt Ï,üas ons onmogeLijlc daarin nog enlceLe rvoorden aan zíjn nâge-
dachtenís te r^rijden. Ifet is ons een behoefte, dat op deze plaats alsuog te
doen. Iùant in Theo van den Heuvel heeft de redahtíe van dit naandbLad een
trouw en toegel/rlijd vríand verloren op wíe zij onder de ¡noeiLijkste omst,an-
dígheden bleelc te kunnen rekenen en van wie zij bijzonder veeL sÈeun heeft
ondervonden. Iiij is 84 jaar oud geworden.

Trouw was één van Theors lcenmerirenr'ste eígenschappen. Zijn leven lang
heeft hij met onr,rankelbare overtuiging vastgehouden aan zíjn reeds vroeg
verlrrorven inzicirt, dat de bevrijding der arbãidersklasse slechts het v¡erk
van de arbeiders zélf lcan zíjn, dat noch partij noch vatcbeweging een posí-
tieve roL kunnen vervullen in de proletarische hlassenstrijdo dat het so-
cialisne niets anders is dan de opheffing van de loonarbeid en dus de ver-
overing van cle st.aatsmâcht door een zogenaande revolutionaire organisatie,
r¡el-lce als de ven¿ezenLijlcíng van het socialisme r¡ordË gepresenteerd, niets
anders betekent dan staatskapitalisne. 0pheffing van de kapitaaLsverhou-
ding, dat betei'"ende voor Theo van den lieuveL dat in de plaats van de kapi-
talistísche staat de associaÈí-e van vrije en gelijlce producenten treedt.
Hij stond te vast in zíjn theoreËische sehoeÐ.en om zich van de wijs te La-
ten brengen door schreeur.¡erige marktlcooplieden, die aftrel." dachten te vín-
den voor onderdrukking en uitbuiting zodra zij die maar voorzien hadden
van een ander etil:et

Die theoretische schoenen hari Theo van den lleuvel zídn aL op jeugdíge
leeftijd aangemeteü. ZíJ zaíen hen als gegoten, maar merr zag er weinig van
doordat hij allerminst de behoefte voelde oin ze tellcens treer glanzend op
te poetsen.Bescheidenheid tras een tv¡eede eigenschap die hem karalcteriseer-
de. Ilij deed er meestal het zwijgen toe rdanneer de loo¡r van een dískussie
zodanig r,ras, dat híj tret niet nodi$ achtte in te gríjpen.Als hij zíjn mond
hpÊnídecd bsÐ$zbiitie$6¡roonlijk de spijlcer op de kop en bleel', bovendien zijn

Voor de oorlog irehoorde Theo van den lleuvel tot die verbeten Èegen-
sLanders van lenÍnistische humbug, die tenslotte in de G.I.C., de groep
van internationale comunisten, hu:r tel'ruis vonden. ida de oorlog r'rerkte hij
geruime EÍjd rnee met de Spartacusbond, maar hij schaarde zich zonder enig
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bedenken aan de kant van hen die begin 1965 'oDaad en Gedachte" begonnen
uít te geven toen zíj in de loop van 1963 en 1964 hoe langer hoe meer met
diverse Amsterdamse SparËakisten in theoretisch konflíkt geraakten. Samen
met de meesten hunner werd híj in december 164 uit de Spartacusbond geroy'-
eerd.

Síndsdien heeft Theo van den lleuvel met groÊe regelnaat en zolang
zijn persoonlijlce ornstandigheden en zijn gezondheidstoestanrl heË gedoog<ien
aan het r¿erk van de groep "Daacl en Gedacirte" deelgenomen. r)e laatste jaren
was hij nieË meer in staaÈ de redalctievergaderingen of groepsbijeenlcomsten
te bezoelcen. itaar híj bLééf tot het einde toe het werlr van onze groep van
geringe afstand met de allergrootste aandacirt volgen.

Op donderdag 22 juLí is zijrr stoffel-ijk overschot in het Amsterdamse
crematorium ''l,tree tgaarde" verast.Bij d-ie gelegenheid heeft één onzer enlcele
r¡oorden gesprohen en gekonstateerd, dat Theo van den lleuvel door hetgeen
iríj uit hart en hoofd steecls op anderen r¡íst over te dragen niet voor niets
had geLeefd en dat hij zich bovenaL onderscheidde door zijn verbondenheid
met de arbeidersstrijd. Hi.j zou zichzeLf géén andere lof hebben ger^rensË.
Aan die r¡oorden hebben rvíj níets_:::-::_:oesen.

DEÁ.APUITDET{OUW

In de afgelopen maanden hebben wij enkeLe nalen aandacht besteed aan
ð.e zo op het eerste gezicht nogal scherpe kritiek die een tarneLijlc beLang-
rÍjlc deel van de l,îederLandse vahberyegíng op het kabinet Den-Uyl heeft uit-
gebracht in verband met rt door deze regering gevoerde loonbeLeid" Afgaan-
de op de publ-ilcaties in bladen als "De Valcber,,regi-:g" of "1,{.I"K.': (het or-
g¿ran van de Industriebond II.V.V. ) lag de lconlclusie voor de hand dat de Fe-
deratíe van Nederlandse Valcverenigingen (d.w.z. lL/V en I'IKV) bereid r¡as het
vanhrege de aangehondigde Loonmaatregelen - die het uítblijven van een cen-
Ëraal akltoord inhield en "de eigen verantr.roordelijlcheid van de vakbeweging
zorvel miskeirde aLs ondermijnde" - op een breulr- met dit kabinet te laten
aankomen. Er r¡erd aan het adres van de regeríng ËamelÍjk forse taaL gebe-
zÍgd en de valcber¿eging scirroomde daarbij niet met "aþ.ties" Ëe dreigen. lüie
zích daarbij nocht hebben voorgesteld dat de valcber'reging zich gereed naalc-
te het scherpe zwaard van het sialcingswapen Le hanteren, moet van het r¡e-
zerL varl de vakber.reging wel een totaal verlceerde voorsËelling hebben.

De aap is ínmidclels uít de mourv geL,omen. De breulc met de regering is
een feít, doch daarmee heeft de FÌIV nog allerminst gebroken met de burger-
lijke, samenleving, \^Taarvan zíj een onlosnakelíjk deel vormt. Op l9 juli
verkLaarde de F}trV-voorzítter I,.I. Spit" dat ;'de federatie géén stahingen te-
gen de loonnaatregel. zaL uitroepen of ondersteunen. Een ko"rnissie uit het
FIW-bestuur moet bínnen enkeLe r+ehen rapporteren r.rélke alcËies mogelijk ge-
voerd lcunnen worden. Iuiaar stahirrgen zíjn {'aarbij nadrulckelijk uitgesloten,
omdat de FNV daarmee een onrechtmatige daad zou pl"egen en voor de rechter
zou hunnen r¿orden gedaagd."

De ber¡usËe woorden doen u ergens aan denken Lezer? U hebt gelijlc, de
geschiedenis herhaaLt zichrmaar zoals doorgaans in een iettrat andere vorm.
Destijds Legde een vonnis van mr. Stheeman de - nog niet eens begonnen -



-7"

alctivÍteít van de Indr¡striebond laur; later \,rres tif een vonnis van een Haar-
Lense rechter dat, Groenevelt nooÞte een aktie bij de Hoogovens te beäindi-
gen, In beid.e gevaLien Cestijds en oolc thans weer rei},te de polsstok van
ãe vakberveging niet vercler dan de grei:zen cler kapitalÍstische rnaatschappij.
Destijds deden de arbei¡lers waarcoe de Industriebond níet ir¡ sËa€rt bleek.
In het gevaL van de ahtie in Velsen ei:- Beverr.¡ijlc gingen zíj tenslotte knar-
setandend neer aan cte sl-ag" itlaÈ er nu gcbeuren gaat moet rvorden afger,racht.
Þlaar in elL geval zijn ele (burgerlijlce) beperlcingen van ellçe valcbewegings-
aktiviteit voor de zoveelsirl. maal dr,ri-,:ielij1r aan i.reË Li.cl:t getreden"

EEJiI PAAR VOORLOPIGE OP]í]iiìKTNGIN OV¡]R

DIi STRIJD 1¡AII DE POOLSB ARB:JI]]iRS

ï,tÍj beschiidilen op d.it ogenl.,lilt nog níet over volcloende gegevens om

uitvoeríg ín te gaan op de strijd díe de Lroolse arbeirlers deze zomer heb-
beri gevoerd tegen het voornemen van de PooLse regering Lot invoering van
een aantzienlijke prijsverhoging. irÍij ve'âen dat zíj eer:, aktie hebben onder-
nomeÍì, die in tal van opzicL-iten te vergelíjiren r¡alt met hun optreden van
enkele jaren ¿elede:r Êoen in een reehs PooLse havensteden, üaar oolc elders
ia het land, Lte"c verzet losbarstte. Ðr$tíjcls zor.rel al"s nu ging dc regering
door de kníeän, dítmaal nog r:rreller dari de eerste l¡:eel:. Duídelij'i:..:r nog
dan irr iret begin van de jaren o7Çt tia.J er spralte van het massale en sponta-
îe verzet \ran ee-n geheLe klasse. De lcracht die de ar'beiders ontwiltkelden
r'ras dusdanig, dat de officiöle instar¡Ëíes er ¡'¡einig of niets tegeu konden
uitricirte::.. Zíj za-gen zich genooðzaakt te lrapituleren" Vervolgens echter
werden in tal van Pool"se stede::¿ arrestaties verrícht in arbeiderswijken en
tot midden augustus toe sijpel-clen er beríchten rloor over processen dÍe te-
gen arbeiders r.¡erden gevoerd op grond van hun vermeend aandeel ín de ge-
beurteníssen. Destijds had de opstand op cle scheepswerven in G<lynia en aÌl-
dere lrustplaatsen een dergel.iji;e bittere nasleerr. Herinneren '¡ij het ons
goedo dan r,ras het aanta!. arrestatiec destijds geringer. I'Iij hebben de ín-'
druk {at er thans riteer processe'i} tegen zogenaande raddraaiers r'rorden ge-
voerd. Ðaaruit zou liunilen ivor<len afgeleírl, daË de strijd van nu de FooLse
heersers n6g meer scirrii"' heeft aangeiaagd dan díe van descijda.

Zoa¡s gezegð.: cle detaíLs zLjn on6 nog onbeltend. En-irel-e jaren geLeden
blee'h ons, dat irr het bíjzoncler de Z',reedse ltranÈen omtrent ge-beurteníssen
ín Polen buitenger'roon goeC" geinformeerd zij:r, eerr omstandigheíd die waar-
schijnlijk kan rrorden verklaard door een vrij 'lrulc scheepvaarÈverkeer tus-'
sen beicle landen. i{oe het zíj, tri-j hebben destíjC.s uit diverse StoclthoLnse
bladen heel rvat belangrijtce ínformatie opgestoken. ihipsels daaruit zijn
ons ook ditnaal door Zr'¡eerSse vrieaden ter bescliilcicing gesteld" Aangezíen
wij echter de Z':::eclse taal niet machtig zijn moeten '¿ij - evenals de vori-
ge keer - de berEusËe stuklrea eerst door eenlrevrí-ende rei-atie laten verta-
i.en. Dat ís op het monenr daË ,tíJ deze regels schrijven nog niet gebeurd.

Dat ruíj op de jongste nroleËarische akties iu Poler* terug zulLen lto-
men, staaË wel vasË. Het v¡einige namelijk dat via de clagbladen ter lcennis
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ís gekomen heeft iedereen wel duideLijlc gemaakt, dat de betelcenis ervan
h6óg moet worden aangesLagen" I{ier toch hebben we te malcen met de stríjd
van een klasse, die aLs gevoLg van de in Polen bestaande maatschappelijke
enpolitíeke verhoudingengeheel op z ichzeL f isaanger^tezen.
Niemand zal- kunnen beweren, daÈ de een of andere voorhoede-groep het sig-
naal tot het verzet heeft gegeven of daaraan leidíng gaf"Er besÈaat, in Po-
len sLechts é6n partij, de partij vaa de rnachthebbers. Er bestaat een vak-
beweging, maar dat is de vakberrregin¡i van de staat" I^Iij i.¡illen daarmee níet

þeweren dat de vailberveging in r¿lest*Europa of de partijen alhier een instru-
ment zijn, \raarvan de arbeiders zich hunnen bedienen in de klassenstrijd.
I,taar het verschil bestaat hierino dat partijen en vakbonden in het l,lesten
de schijn op zích kunnen l.aden aan de lcant van óe arbeiders te staan. Iets
dergel.ijks behoort in Polen toÈ de onmogelijltheden. Als hct rvãár ís, dat
de Poolse arbeíders een oni,üeerst,aanbare macht hebben ontr¡ikkeld - en die
r¿aarheid kan nieL r,¡orden betr.¡ist - dan is het ó6k rvaar, clat zij dat gedaan
hebben met geheel ãndere middelen en nethoden dan de klassíeke methoden
van de oude arbeidersbeweging" I(lassenstrijd in Oost-Europa is aLleen maar
mogelijkals ze! fs tand ígn hlassenstríjd. Iederelceerdat ín
díe zelfstandige arbeidersstrijd bepaalde overv¡ínningen worden geboekto al
zijn het dan oolr rnaar tijdel-ijke overr¿inningen uiteraard, rvordt op aan-
schournreLijlce rn:ijze de telkens opnieur.' verlcondigde bewering r'reerlegd, dat
arbeíders alleen maar overr,rinningen lcunnen boeken indien zij door de een
of andere voorhoede-organisatíe worden aangevoerd. Om die reden is ieder
succesvol klassengevecht daarginds voor de aanhangers van het voorhoede-
standpunt even pijnlijlr als voor de OosË-Europese machthebbers die een ne-
derLaag inlcasseren"

OVER ANDRBJ ALEKSEJEVITSJ AL}IARIK

lien kan er bijna niet on<leruít over Andrej A. Almarilc te schrijven nu
aLs gevoLg varl zij'rr komst naar lrlederland zijn naam telhens r+eer opduikü,
de ene keer oi: de voorpagir.arso de andere keer op de bínnenoagirrars van de
meeste Nederlandse lcranËen" Voor t'Het Parool" * dat vía de heer l(arel van
I E Reverde vroegere korrespondent van dit bLad in l'Ioskou, special"e betrelt-
híngen meË Alnnarilc schi-jnt te onderhouden - is deze Russische dissident
een soort van paradepaardje. An<leren - prof. dr. J. Il. Bezemer bijvoor-
beeld - irebben hern, aLleen aL op grond van zijn opstel- over de toelcomst
van de Sowjetunie l), de e'heLderste en orígir:eelste denker van de Russi-
sche opposiËie" genoemd.

i.fín of meer vaLt deze belangstellíng voor Almarik te begrijpen. Zíin
visie op cle toehomstige ontwil',keLing van Rusland is inderdaad uiterst be-
Langrveklcendrin de allereerste plaats wel- door zijn opmerkíngen over de in*
teriiSt.e tegenstrijdígheden van de "intell"igentsia" en over de innerlijke

l) Ancirej A, Almarik, "Haalt de Sor,rjetunie 1984?o', l{ed. vertaLíng
Amsterdam 1974, 96 bLadzijden.
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tegenstríjdigheden van het regiem en zijn bureaucratie" llij aarzelen niet
zijn desbãtrãften¿e analyse knap te noemen, mede oolt doordat hij kans zag

haãr in uiterst kr¡rt bestek samen te vatten" $liettemir: is het niet deze

analyse op zíehzelf die Almarík oo1,; voor ons tot een interessante fíguur
maakte maar claLgene ltat er in ontbreel¿t.

i¡ut or,s is opgevallen bij het lezen van daË geschrift T¡Iaaraan Ahnarilc
zijn internationaLã bekendheicl en zíjn reputat,ie als geschÍedschrijver te
dait<en heeft, ís her feiË, dat T-rij zijn ontleCing van de huiCige Russische
sarnenleving en ilij zijn historische soeculaties de a r b e i d e r s -
k 1 a s s e nauweLLjk" ãut. rol speelt.llet lijltt er af erl toe op aLsof de-
ze Ln het geheel niet voor Lien bestáát.

precies tr.ree jaar gel-eden pubLiceerde het ín Nijnnegen versciríjnende
tijdschrift "Internationale l(orresponilentie" de vertaling van een oorspron-
tceii5t< in eer lrans weeki:lad a.fgeriiulct íntervier'¡ met drie lìussische arbei-
dersi een raachínebanicr¡erlcer , zíþt vrou\,I - arbeidster in eea fabriek van
pneumatísche apparaten - en eeÊ ,tao ltt-tn rnalikers " llet ging om een gesprelt
ãat in een p.usãisehe ar'beiderswoning aan de rand van i'ioslcou eind 1973 rverd

gevoerd. Ìlet begon aLs voLgt:

,0... Iourí; Je noet niet denlcen dat de arbeíder liij ons níet be-
grijpm er zich ronclom her,r afspeelt. tlij begrijpt het aL lang.
iten-legt hem daË alles aan hen: toàbehoort, de fabrÍeken, de hui-
zen, dé trol-leybussen, de staatsbezittirrgeno ltortom al-les,.. Hij
is åe baas,hij is de macl:thebber, zoals onze theoretici dat zeg-
gen. Alleen rde machthebbert zíet dondersgoecl dar niemand hem

ðoit a¿vies konrt vragen en dat híj aan iecereen moet gehoorzamen

zonder rnogelijkhei<l iot diskussie. l¡Ierlien en bek dicirt, dat is
alLes wat de imachthebberr ma3-: doen".. lTeÈ enÍge Lüat men wil is
hem zoveel rnogelijk LaÈen producereÍì en zo weinig mogeLijk beta-
len" Precies als bij jullie" " 

"u
In hetzelfde intervierv verklaarde één d.er geinterviewden:

,,.."De arbeiders irier hebben geen enltel nrícldel om zich te verde-
digen. Ze zijn in aLl-es i'relemaal overgeleverd aan de r¡ilLekeur
van hun chefs".'t'

ïIietremin r¡erden in de Loo¡-' 1¡¿¡n het gesprel'" alLerl-ei manieren opge-

somcl rrraarnee cle p.ussísche arbeiders zicl,". desondanks Èóch verdedigen en te-
ger; hun uitbuiting verzetten.

In de ]"oop vän het gesprelc r.¡erd ool:; gepraat over de Russische irrteL-
lelcËuelen - iniell.ektuelãn, ì:aarvan gLmaiil'" ín zijn essay over IiusLands

toekomst met scherp inzichi verlclaardo dat zíi níet' in staat zijn cle Rus-

sische verhouding"o t" veran,ileren .- en daarover zeíðen de Russische arbeí-
ster eîr de vríenã van het Russische echtpaar res;relttievetijk;

".. vaLia: Ze denken dat ze ee:í¿ su.lerieur soort zijn. Ze verach-
ten ffi."
sacha; ,'.. " tt,i rsillen het recht lrebi¡en artiJ.:elen en boelcen Ëe

Eõr-i3o"tt, rr"ritr ze zich vrijelijlt kunnen uitdrukken. i'laar die
denokratie, die vríjheid die ze voor zichzelf opeisen, ik ben er
iielemaal *í"t .r*., overtuigd dat ze oolc ons ervan rril-Len laten
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profíteren" Idant ze ziJn verschrikkeLijlc bang voor ons. Voor hen
zijn wij een ongekulËiveerde massa, zíjn wij primitievelíngen.
Ze zíjn ervan overtuígd, dat rranneer de arbeiders de straat op
zouden gaane daÈ dan het eerste wat ze zouden doen heË pLunderen
van hun huizen, het, vermoorden van hen zou zíjn" "."
ItIíj hebben aan deze t¿oorden onr.'illelceurig moeten Eerugdenlcen toen wij

dezer dagen nog eens het beroende opstel van Andrej Almarilc herLazen. l'liet
dat er bíj hem oolc nraar ieÈs van een verachting voor de Russísche arbei-
ders te bespeuren val-Ê" Uit zijn verslag van zijn jongste arrestatíe, kort
voor zijn vertrek naar lilederLand, in vier afl-everíngen volledig gepubli-
ceerd ín "HeE Parool", krijgË men de stellige indruk, dat hij niet tot het
mensentype behoort, dat een verachting voor arbeiders lcoestert. Dát echter
wat door Sacha lverd opgeme.rkË schijnt ons voLledig op Ahtaril( van toepas-
sing te ztÇ-

Allereerst geeft Almaril:" op Èrr'ee plaatsen in zija opstel uíting aan
de vrees waarvan Sacha spralt. lTij spreekt op lsLz. 41 van ¡'rlc destructieve
bewegíng der tl-aagst,e' lclassen, die de meest vernielzuchtige, gewelddadige
en onverantr¡oordelijke vormen aan zal nemenoo.""; hij noemt op bLz" 57 de
waarsehijnlijkheid dat ilde dernocratische beneging, r^Iåaraan het regiern door
voortdurende onderdrultkingen de gelegenheid heefÈ onthouden sterlc te l,üor-
den, niet in staaË zal zíjn het land onder kontrol-e te lcríjgen, in elit ge-
val niet lang genoeg om de problenen op te lossen. " ". In dat geval", zegt
hij, "zaL...." 'Je macht in h¿nden van ext,rernistische groepen en elementen
valLen en het Lanð zaL beginnen uiteen te vallen temídden van anarchierge*
rsel-d en feLLe sËrijd tussen de nationaliteiten" "

In de tr¡eede plaats proeven vij uit een in de Nederlandse vertaling
van zijn opsteL opgenonen - overigens voortreffeLijlce - "Open brief aan
Anatol.íj KoezneËsovt¡ datgene, r¡rat Sacha opmerkte omLrenË de vrijheídsdorst
der rlussische auteurs "

ldat het eerste - de vrees voor de vernieLeucht en de ger.reLddadigheid,
voor de chaos en de anarchie * betreft, het ís alsof men, de woorden van
Al.narilc lezencle, een stem uít het graf hoort, of 1åever gezegd$ een stem
uit het mausoleum, de stem van Lenin-" I.Iant de vrees die Almarik vervult is
dezelfde als d'ie r¡eLlce Lenin vervulde toen hij in september van l9l7 zíjn
brochure schreef over "De dreigende catastrofe en hoe men haar moet be-
strijdentt, "De dreigencle catastrofeo', dat r+as rlestijds voor Lenin de revo-
Lutie van onder op, die sLechts lcan r.¡orden gekeerd door de machtsgreep van
de partij. DaË laatste wil Alnarik rratuurlijlc niet, althans niet op de ma-
nier van Lenin. Híj is géén le:iinist, trij behoort, al-s rvij het goed zien,
eerder tot díe stroning binnen de politielce dan r.reL ltulturele Russische op-
positie die - om zijn .ig"n rrroorden Èe gebruiken - eerr "liberale ideologie"
aanhangt. î.Îaar evenaLs Lenin tot de 'rinEellígentsia" behorend, vervult hem

een mogelijice verzetsuítbarsting van "het voLlc" met een al even grote af.-
schuw"

llij spreken hier met opzet van i'het vo11¿". Idant ook al heeft Almarilc
het in zijn opstel een hoogst enhele lceer over arbeiderse van een lclassen-
analyse is bij hem geen spralce om de eenvoudige reden, dat híj er geen en-
lcele notie vaã heefi !üat een iclassenanalyse is. l.laar hij in zijn geschrift
op een gegeven monent (en verderop nog neer eens) van een "ltlassenbenade-
ring" spreelct, dan bedoelt hij daarmee een houding van het heersende re-
giem, die neerkomt op: "goecl is wat de regering goed uitkomt". Dat is in-
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derdaad het rvezenLijke van het bolsjewistische partij-jargon, maar dat dít
partij-jargon ontleend is aan een ideologie, die daarom een i d e o I o -
g i e is, omdat zij de theorie ener heersend,e kLasse is, dat beseft.A,lma-
rík niet"

Al-marik deeLt datgene wat hij "de oppositíe" rioemt ín drie sÈromíngen
in, te neten een Líberale, een christelijke en een, die van mening is dat
het regiem "de marxistisch-l-eninistisehe ideologie voor zijn eígen doeLein-
den heeft vervalst en dat het voor de gezondmaking van de Russische maat-
schappij noodzalcelijlc is terug te keren tot de zuivere principes van het
marxisme-leninisme." Almarík behoort naar onze overtuiging niet tot deze
laâtste sLroming. I'faar hij heeft niet het minste vermoeden dat datgene r¡at
deze laalste stromíng het trr,rare'-inarxisme-leninismett noent op zijn beurt
ook weer een tuvervalsing" is. Al-narik r¿éêt niet, dat het l"eninisme, oolc al
heeft het dan bepaalde termen van et narxisrrre overgenomen, met het, marxis-
me niets te maken heeft; hij weet, niet, dat het marxísnie de scherpsË denk-
bare hrítielc op het lenínisme ís (en Levert) en hij kán het ook niet weten
doordat hij het marxisme alleen maar in de vorm van de Russische "verval,-
sing'u heeft leren kennen. Voor zover Alnaríþ, tegen de humbug van het Leni-
nísme strijdtrlevert hij een gevechtrl^raartoe heË marxisme in aLle opzich-
ten beter is toegerust dan hij en vraartoe ook de llussisclie arbeiderslcLasse
- getuíge reeds de enkele citaten uít het hierboven ter sprake gebrachte
intervieÌ,¡ - beEer ís toegerust dan hij. Ala anaLyse van rùat er in RusLand
aan de hand is slaan i.rij de simpele opmerlcingen van de drie eenvoudiSe ar-
beiders beduidend hoger aan dan heel tL van geesÈ en belezenheid getuigen-
de essay van Almaríh.

In een inleíding r¡raarmee hij Almarilcs opstel bij de rvest-europese le-
zer ínEroduceert schrijft de reeds door ons genoemde prof" Bezemer, dat
Al-narik t'het scenario sc-heÈst van een revolutíe die op de revolutie van
l9l7 lijttt als één druppel water op een anderel/. De opmerking is naar onze
meníng treffend juist" Almarik komt in zijn denlcen niet uit boveir een bur-
gerlijke revolutie zoals die van de bolsjer.¡íelcen ín 1917. Ben proletari-
sche revolutie ligt buiten zÍjn voorsLellingsvermogen en hij heeft er der"
halve in het geheel geen oog voor, clat een van de kenmerlten van een proLe-
tarische revolutie dit is, dat zÍj zich aan geen e n k e 1 scenario van
wat voor soort ook stoort, of, voor zovet lnij ,1aar wél oog voor heeft, is
dat dan voor liem geen revolutíe, nraar 'ode chaos" of o'de ondergangot. Hij
bedoelt daarmee een "ondetgangt' zonder meerrniet een ondergang van heË re-
gíem die door de onderdrukÈe klasse r"rordt veroorzaakt. Dat lconL doordat
Alnarih de in Rusland bestaande onderdrul.:lcing uitsluitend ziet als een po*
litieke onderdrulcking en zich niet inlaar met het feit,, rla.t deze poLitieke
onderdruklting een middel is oro de elcononische onderdrultking van de arbei-
dersklasse als loonarbeiderslclasse en producenËe van meerr\taarde te verzeke-
ren, Alnariir houdÈ zich polítieh meË de bolsjervistische onderdrukking be-
zíg zond,er zich in haar maatschappelijk ha.ra.kter te verdÍepen" Vandaar dat
hij wel heel duidelijlc de zwalct,e van de '¡inteLLigentsia" ziet, niet echter
de potentiäle kracht van het Russische proletariaat.

I"trare het ánders, /rlmarik zou in l-let rnresten een minder welkome gast
zijn geweest en nimmer het paradepaard van t'Het Parool" zijn geworden. Van
figuren die de spreekbuis of de exponent zijn van de strijd van de P"ussi-
sche arbeiders moet het lcapitalistische westen niets hebben" zomín aLs
het iets moet hebben van die strij d, záLt.. Het kapitalistische rvesten is
met het staatskapitaListische Rusland tenslotte nauwer vertrant dan met de
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arbeídende klasse" die van Rusland mee inbegrepen. Omgekeerd ís de typisch
intel"lektueel ingestelde Al-marik nauwer ver\^rant met de r4testerse intelLektu-
elen dan met de tegen hun onderdrukking strijdende arbeiders in het r,¡esten.
Tot hen richt hij zich niet, zomin als híj zich tot de Russische arbeiders
richt" Itún taal spreekt híj niet.

De arbeider Sacha zei het in bedoelde vraaggesprek aldus:

oe ".. Als cle intelleictuelen de macht zouden grijpen, zouden r'rij er
níet veeL bijzorrders mee ruinnen. Dat rr¡í1 níeL zeggen dat r'¡e niets
moeten doer:. IIet l¡il alleen zeg¡en dat die tbevríjding' voor ons
niet voLdoende isrdat wij verder moeten gaan. Bn om verder te ko-
men moeten we niet op de intelLelctuelen relcenen, maar alLeen op
ons zelf . ". \^rij moeten zêLf. onze problemen oplossen..."

Ben dergel"íjke oplossíng lígt geheel en al" buíten Alrnariks geestelij-
ke horizon. Zo Alularik een taal spreekt die Sacha niet verstaat (al heeft
híj goed door waarin cle door de intellehtuelen bedoelde 'tvrijheidoo telcort-
schiet), Sacha spreelct een taal- díe (hoe duideLijlc ook) niet door Almarik
verstaan wordt. ;ien kan heË Almarik niet kruaLíj1c nemen" De situatie ís
overaL zo \taat de kapitalistische produhtiewíjze de haar kenmerltende klas-
senscheiding heeft veroorzaakt" Dat maakt zíjn essay niet minder Lezens-
waardig, het verkLaart slechts de beperl';ingen ervan.

++++++++

''N O E I'i H E T G E L IJ I( J E üI I L T

De JoegosLavische professor i'farlcovic,6én van de redalcteuren en uitge-
vers van het, op een gegeven moment door het Tito-ber^¡índ verboden tijd-
schrift "Praxist'" hield onlangs een causerie in de Londense School voor E-
konornie. Er waren zo'n 600 ã 800 beLangstelLende Ëoehoorders. Toen na zijn
korte en knap voorgedragen inLeiding het momenL van een gedaehÈenwisseling
was aangebrolcen, meldde zich als eerste eei-r. jonge diskussiant, díe weLis-
waar níet kenbaar maalcte tot r¿elire politielte richËing hij behoorde, maar
die door zíjn vxaag aan de inleider zijn trotzlcistísche opvattingen onmid-
dellijk liet blíjlten"

t'Professor lfarirovic'r, zo sprali hij vanaf het baLlton, ?rlcunt u ons ook
zeggen of de Sowjetunie een Land is rvaar het sËaatsl"apitalisme heerst of
dat zíj beschcurvd moet r¡orden eL een door de bureaucratie gedegenereerde
arbeiderss taat ? 

¡'

Over het gezicht van professor i'farkovic gleed een rvelvrillende glirn-
lach. "ioiaarom", zo vroeg hij mínzaam, "gebruilt je zullte dilcke ¡voorden? Ga

er zeLf. kijken. Ðan zul je zieno clat sonrnigê mensen er in glanzende autors
ríjden en dat zíj zíein na hun ruerl.- in die autots naar ruoningen begeven díe
je irest paleizen zou kunnen noemen. Je zult ook vele andere mensen zien,
ãie niet in autors naar en van hun weric gaan en die in huízen r,rorlêtl¡ die
in de verste verte niet aan paleizen doen denlten. I(ijlt, je kunt het noemen
zoals je wil-t, maar dát ís het en claar gaat l:eÈ on en er verandert niets
aan dOOf de een Of andefe naA:TI. î¡--==========

++++++++++++
++++++++++++
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SPAANSE OPPOSTTTE HOUDT CIOG GERICI{T

OF D1] P.C.E. EN OP SANTIAGO CARILLO

Toen in de laatste dagen van juli de Partido Comunista de Espana. de
zích aLdus noemenCe Conmunistische Farcij van Spanje (fCE)oin de ltaLiaan-
se hoofclstad haar lcongres tríeLdn schreef het Spaanse fascistísche dagbLad
"Arriba", clat het r.¡eL 1eetri aLsclf "Rome tíjdelijlc de hoofdstad van Sparrje
r^ras get..rorden"" I'fet díe Lroorden i!'er(l natuurlíjl,; gedoel-d. op het feit, dat de
ogen van al-l.e oppositionele r:artijen en stroningen, de uiterst reformiscí-
sche Socíalistische Arbeiderspartij evengoed als de ltatirolieke demokraËen
rond Ruie-Jim.énez, de Sociaaldenohratísehe Uníe evengoed als de f.iberaLen,
de trotzkisten van cle Liga Cornunista a1 even¿eer als de maoisten, op Cie
Ïrijeenlcomst van de Spaanse bolsjer'rieiten traren gericht.

Die belangstelling kan goerl verklaard worden" Ðe bolsjei'¡ielceu van de
door Santiago Caril"lo geleicl.e P.C.E" nemen binne::. de Spaanse oppositie een
"sleutelposítie*t in.Van hen hangt heÈ mín of meer af of de Spaanse opposí-
tie zich omtrent de r.aa6Èe toehomst ernstige zorgen moet mal;en dan wel
d,eze min of üteer met eer). gerust hart tegemoet lrunnen zien, Van hen hangt
het af of 'rcle Spaanse problemen", om het opposítioneLe spraakgebruilc te
voLgen, zullen kunnen \rorden opgelost of niet" En wanneer de Spaanse oPPo-
sitíe heÈ over "de Soaanse problemen" treeft, dan gaaÈ het eígenLijh naar
orn één d.ing, or,: één probl"eem" rrraartoe alle andere probLenen in Spanje lcun-
nen r,¡orden herLeid, namelijk: h<¡e de Spaanse arbeirlers zícli" zulLen opsteL*
Len tegenover heË demolcratische Spanje dat uit de ruines van het franquis-
me zal verrijzen.

net huíãige Spanje is níet meer heË Spanje varr 1939. l'Ielisr¡aar kan er
nog altijd vaii Franco-Spanje r'rorilen gesprol-:en, vpn een fascistísch 1and,
v,taar ondanlcs alle zogenaamde ''l-iberalisatie" van I'raga Iribarna of van an-
deren nog steeds barbaarse onderdrulckingsrirethoden heersen en ouderrøetse po-
titieke -trultturerr, naar de elcononische onderbour.r van datzelfde Spanje ie
in de Loop van ruim 3(; jaar grondig verander<l. Br is een modern kapítaLís-
tisch procluktie--appâraat ontstaaa en dientengevolge oolt een níeutr en mo-
dern proletariaat, dat meË de arbeidersk-Lasse van voorheen níeÈ meer kan
r.¡orden vergeLelten. Ile Spaanse oppositie, die de exponente van Spanjees ka-
piralistische onÈr¿ikheling isrho:-'.dt net 6éu ocg l1â'rirleËtend haar franquis*
tische vijand in de gaten" r{eÈ het ar¡c1cre oog bespiedÈ zij argwanend de
Spaanse arbeiclers. Die opposít.ie is er zicir klaar van ber¿ust, dat de ar-
beiders haar vija;rCeri van morgen zijn" Zij vraagÈ zich een tikkeltje onze-
ker af of aiezeLfde arbeiders vandaag nog r.¡el als haar bondgenoteû lcunnen
r,¡orclen beschourvd.

O,nl die rerlen heeft de Spaanse oppositíe dringend behoefte aan een zo-
weL belcwame als betrour¡bare ''politieagenÈ", die de taaic verstaat de arbeí-
<lende klasse van $panje in l¡edr,rang te houden. Geen organisatie nu f.ijict
haar beteï voor dat harç¡ei geschikt ciaa dê PCE, die de schijn op zich wiL
laden een parÈíj te zijn,- díe voor de belangen der arl:eirlers in de bres
staat, maar díe tegelijkertijd ondubbeLzínnig blijk geeft van haar i-alita-
listisch karai;Ëer en van haar bereir.r-heiri de burgerlijke orde met hand en
tand te verdedigen.

Die bereidheid van de Spaanse bolsjewíelcen orn als <le verdedigers van
de burgerlijke samenlevíng op te treclen is aLl-esbehalve iets '.rieurvs. Reeds
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ten tijde van de burgeroorlogrdus in de jaren ¡936-1g39 ís de IrCE hrachtigals de kampioen van het spaañse burgerdoir opgeËreden. Zij heeft binnen hetrepubliheinse ltamp zo krachtig iedele revol|ãionaire tend.enz bestreden dathet"mede aLs gevol8 van hãár opÈreden aan generalissíno Franco niet aL temoeílijk víe1 de zege te behalen oi', cle ,up,rìílíuL" De r^¡erlcelijk gevaarlijke
teElenstanders van het spaanse fascisue r"ren al door het spaánsã tots5erìnis-
me onschadelijlc-gemaakt " zíJ lrraren of voor de bolsje¡sístisähe executíäpelo-tons gestorven ófrcer zij zaten in de gevangenissen van de Gepeoe, van \¡raar-uit zij regelrecht voor de franquistiãche ãxecutiepelotons kånden worden ge-sleept.
. Tegenover de huidige proleËarische generatíes in Spanje heeft de pCB

die kontra*revolutionaire rol tijcl.âns de*spaanse burg*rãorîog hetzíj dood-gez!üegene hetzij net bolsjewistische lrrutàlireir onfkend" õegelijferrijclechter heeft zij, nnet dezelfde brutalíteít, zích tegenover heË spaanse on-
dernemerdom en tegenover burgerlijke groeperingen iã spanje op die ro1 be-roepen' Het ís bepaaLd nog niet zo Lang gãteaeã dat zíj eã uurgerlíjke de-
molcraten er op heeft gewezen en aan heeft herinnerd, aàt zíj tõssen 136 ent39 voor de burgerlijke orde en voor de handhaving í"r, a" påttituliere ei-gendom iir het krijt trad. Zíj rreeft er aan toegevoegd, dai zij de spaansebourgeoisÍe graa8 de garantíe r'¡iLde geven ooli in ãe naaste ioekonst metheel haar vermogen de kapitalistische elgendom te zull-en verdedÍgen.

Ðe PCE en Santiago CariLlo, dat blijlcË onclubbelzinnig uit een reeksvan uítspraken van hun kanto streven naar een demokratísch õpanj", ã*i r.*lpítalistisch zal zijn; een Spanje waarín de ahkumutatie en de koncentratie
van het kapitaal ongehínderd voortgang zal víndeir. zij hebbep weLÍswaar te
lcennen gegeven dat zíj voor somnige sãlttoren van het ei:-onomisch leven een:tnatíonaLisatie'? voorstaanemaar dãt onderscTreiclt hen naur,,re1-ijits van aller-leí burgerlijke groepe' of partijen i1 spanje en dír deel vãn hun programís voor de Spaanse burgerij-bepaãta niet afãchril',rueklcend. Socíaaldemokra-ten aLs Tierno Galván en lcatholieke de¡rokraten als Ruiz-Jíménez, staan 66knationalisatie van belangrijke sektoren van het ut,ono*íscrr--iã.r"r, voor endaar komt dan nog bij, dat de bolsjer,¡ieken nadruLkelíjlc hebben verklaarddat buitenlandse invesËeringen n i á t zullen worden genationalíseerd endat zij bovendíen te lcennen hebben gegeven, dat de natiõnalísatie niet maggeschieden langs de t'reg van onteig.tiittg.Aandeelirouders van te nationaLisel
ren ondernemíngen,_ noeten volgens carillo en d.e zijnen rvorclen uitgekocht.iln als die aandeelhouders hun aa.ndelenpalcketten l-iéver nier verkofen vil-
Lenrdan mogen z|j van de heren bolsjerviähen aandeelhouct.er van de gänatíona-
Liseerde bedríjven blijven en dan zullen zij lcunnerr delen in de o,winstt,
die de genationaliseerde ondernerningen maken.

Dat isu wie zou het roillen ontkennen, eer¿ bijzonder duidelijke taal.i'laar die taal is in de afgelopen jaren nier altijd op <le juisre orl3r" *r"r-
staan"De.oorzaak van dat misverstand moet in de maatschappeLijke ontwiklie-
f-ing.van Spanje rvorden gezoeht. Toen de burgeroorlog tån einde liep rvas
Spanje nog alLesbeiraLve een l-and met een moderne ta2itãtistische elconomie.In vele delen van het land, met name in de Landbouvr, overheersten nog feo-dale toestanden en produkËieverhoudingen" De industríe rvas zrvalc ontwlt t ut¿
en in enlcele delen van het land (Astniíä, Baskenl"an,å r:n Cataloniä) g;i.on-
centreerd. Het Spaanse fascisme lcenrnerl¡.te zich door een feodale geest. HeË
ondernemerdom lìüas nog allerminst een krachtige lctasse met een open .oogvoor haar eigen maatschappelijke belangen. Ten dãle v¡aren kapitalístische
sÈrukturen nau'ül met feodale strulcturen verr^reven" De bourgeoisie profiteer-
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de van het Franco-bewind.
0nder dergelijke omstandigheden Ëraden bij de verschiLLende stromingen

die de icapitalistischi:. onttrílclcelíng vertegenroroordigderr niet de respektie-
velíjke be l ari.ge D ¡ naarderespekÈievelijhe ídeo 1o giie ön
op de voorgrond. Dat feit is aansprakelijk voor de jarenlange verdeeld-
heíd van de Spaanse oppositíe. Er is r^¡el eens, meer dan eens zeLf.s, be-
r,reerdu dat de oppositie tegen Franco zç¡a.l.; r¡as, omdat zij zo hopeloos ver-
deeld rvas. De r.raarheid is precies omgekeerd" De Spaanse oppositie r^?¿s ver*
<teeld zo Lang zíj z¡"¡ali rnras " Zolang de maatschappel-ijke ontr¿ikkeling haar
nog níet kracirËig had gemaalcto zoLang heersÈen er binnen haar gelederen
feLle ideologische tegenstelling¡en, waarbij uiceraard de bol-sjewistísche
ideologíe (de bolsjewistísche humbugo zo men rvil) op de christen-demokra-
tische humbug botste . ,'.iaar naarmate het lrapitalisme zicb, ontv¡iklcelde trad
de ideologie op de achtergrond en begen iret gemeenschappeLijlce kapitaLis-
tische belang de icapital.istische geschilLen te overheersen. Dããr ligt de
reden dat in de jongste tijd de Spaar:se oppositie tot een bundeLing van de
krachten ís lrunnenkomen. lliet o n d ank s de besLaande verschiLlen
hebben de Spaanse oppositíepartijen zich verenígdr maar danlc zij iret feit,
dat het alLer"raal- kapitalistische pa-riÍjen zijn, }:.oe ze zich ook mogen noe-
men en al hun gepraat over rÌsocialisme" ten spijt.

Ðe bundeling van de Spaanse oppositiepartíjen is geschied ín tv¡ee fa-
sen. Iìet begon Ln 1974 met de opricl-:ting van de Demokratische Junta. Ðeze
werd ín julí van dat jaar buíten de Spaanse grenzen ten doop gehouden in
Paríjs en wel do<lr de boLsjewiek Santiago Carillo en door Calvo Serer, een
libeiaal, die behoort tot de aanhangers van de Opus De'í en van Ðon Juan,
de vader van de huidige koning Juan Carlos. Ðiverse partijen echter, bíj-
voorbeeld de Socialístische Arbeídcrspartij - gevormd naar het model van
de Ðuitse S.D.P. - en de lzqierda Ðernocrática va:? Ruiz-Jiménez weigerden
om toe te treden. Die partijen en nog enkeLe andere vormdeu ín juLi. 1975

het zogenaamde Dernokratiscli Flatform.
Ui is beweerd, dat de aÍzíjdigheid van de Platforn-Partíjen van de

Junta veroorzaakt t¡erd door een afkeer van de ?CX, die als de grootste
Junta-partij deze domineerde. lie afkeer zou dano nog altijd volgens deze

"verkläringl', onËstaan zijn doordat de PCE als een "arbeiderspartij" r'rerd
gezíèn, in r*'ellrer gezelschap de anderen zich nÍ-et goed thuisvoelden.- Díe t'verkLaring" voor het onistaan van het Pl-atforrn houden wij voor
geheel onjuist. l.Iat de Platforn-partijen van de PCll scheidde r'ras niet haa:
õrijage rãt ¿" arl¡eidersklasserdíe te doorzichtig rvas om door de burgerlij-
ice grõepen níet als huwelijitszwendel te worden doorzien. Ðe tegenstell-ing
van de burger}ijire groepec. rnet de PCX i¡erustte op het feit, dat de PCE ty-
písch de exponent il van een staatsicapitalistísche ontwiltkeling' Ðât zíJ
ãictt Ui5 tíjd en ivijLe en ieclere keer dat het in haar lcraan te pas kom.t ín

""n 
prol"taiisch ilarnavalspak steelct, daarom r¿erd en wordt de PCE niet ge-

neden. Integeri.Jeel, clat de PCE er naar streeft zich aLs een'uarbeiderspar-
tíj" (zoals men ciat dan noemt) v6õr te doen en dat zLi er op de huidige
tràp der maatschappelijke ontr.ri.lct:e1ing nog Ín sLáágt zich aLs een 'tarbeí-
derspartijot voor te il.oen, dat scirríkt de overige partijen ¿llermii:et af .

ttet is allerninst een rederi om het- gezelschap van de PCE te mijden, inte*
gendeeL ¡het is juist een reden "naar gezelscha¡ te zoel;en. Inlant dát juist
ñaalrt de PCE t,ot een geschilcte "i¡olitieagentsr voor het ltapitaal:, rl'at pre-
cies maaþ,Ë haar tot een begeerde bondgenoot"

Dar de PCE .¡oor lcapitalistische belangen stríjdt, dat is de Spaanse
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opposiÈie duidelijk genoeg. Het voor haar belangrijke punt iso of zij bij
dat kapítalistisch streven de staatskapitaLisËísche tendenzen op de voor-
dan wel op de achtergroncl wil plaatsen. lrlaarmate de P.C.E", die uiteraard
níet verder kan springen dan op dít monent haar polsstok Lang is, haar
staatskapitalisne meer toË een bij zaak, haar kapital-ísme tot haar hoofd-
zaak maakte, !üas er binnen de oppositie geen vuiltje üeer aan de Lucht.

Dat het Platform bepaald niet is opgericht omdat men de PCE geen goed
burgerLijk gezeLschap zou vinden blijkt ook hieruit, dat al terstond na de
oprichti.ng op samenrverking met de Junta rverd afgestevend. Ðie koers r'rerd
op 26 maart j.1. bekroond meË de samensmelting van PLatform en Junta tot
de Denokratische Coördinatie. Van enige afkeer van de PCB was daarmee ín
het geheel geen sprake, De oppositiepartijen in Spanje naren er voLledig
van overtuigd dat zíndet de PCB een "geordende" overgang naar de demokra-
tie zoaLs zij zich die voorstellen nieË wel mogeLijk is. De orde, niet de
franquistische orde, maar de modern-kapiraListische van de nabije toekomst
moet gehandhaafd r¿orden. Oçr het te zetgen met de variatie op een bekende
slagzín: "lYaar goed dat er poLitie, pardon... maar goed dat de PCE er is."

!üat de oppositiepartijen, die zieh mét de PCB hebben aaneengesl-oten
tot de Demokrat,ische Coördinatie ten volle trebl¡en begrepen, dat heeft de
nieuwe Spaanse regering van premier ALfonso Suarezo die Arias Navarro is
opgevolgd, n i e t begrepen. Suarez, door puur-franquiaËische instituten
als de jìaad voor het KonÍnkríjk, aan koning Juan Carlos aanbevolen, heeft
een scirarrrele pogíng gedaan het partijwezen in Spanje te 1-egal-iseren. llaar
voor de PCE maakte hij een uitzondering" Ðe PCE l:eschouwt Suarez als ''een
totaLitaÍre partíj '' en de PCE dient volgens hem net als tot dusver een ver-
boden partij te blijven"

Dat Suarez tot een dergelijk standpunt komt spruit daaruit voort, dat
hij en zijn mínisters geen vertegenv.roordigers van de modern-kapitalisti-
sclre ontr¿ikkeling zLjn. Ze vertegenrvoordigen, al hur. l¡eloftes eu toLerante
praatjes ten spijtr f,og altíjd het verLeden. Omdat ze }:.et verleden verte-
genwoordigen verstaan ze de taal van morgen niet en dientengevoLge zíjn ze
niet in staat uit de r.roorden van de PCB het puur-kapitalístísche belang te
beluisteren. De oppositiepartijen als exponenten van de kapitalístische
ontrvílckeling kunnen dat wel. Vandaar dal eind juli r76 Spaanse intellektu-
elen tegen de '¡diskriminatie'r van de PCE hebben geprotesteerd en deze heb-
ben gelcenschetst als een pogíng om verdeeldhei<l te zaaien binnen de rijen
van de oppositie"

Tegen een dergelijlce pogíng lceercle zich op het kongres van Rome ook
CariLlo. TIíj betoogde daar, dat de polítieke Spaanse oppositie vooral de
eenheid moest beruaren. liaar voor zovet híj met "eenireidt' bedoeLde o'de een-
heid met de PCE" in'as zijn vermaning eigenlijk volstrekt overbodig. De een-
heíd met de PCE bestáát en verre ervan dat zij in gevaar verkeert wordt ze
door de maatschappelijhe ontvrikl-,eling in Spanje voortdurend hechter. Het
Spaanse kapital-isme wéét ¡:râË het aan de PCE heeft.

In Rome zei CariLlo;; "De PCE heeft zieh bereid getoond aan een o1:los-
sing der Spaanse problemen mee te werken"" Zo is het inderdaad. Aan de PCE

zal het niet l-iggen zo het Spaanse lcapíta.lisnre in de naasLe toelcoust moei-
lijlcheden van de kant van de arbeiders ondervindt.


