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IIEEFT DE LABOURPARTIJ NOG TOEKOMST?

Ruim zeven jaar geleden hield de Brítse historicus Eric l{obsbawm een le-
zing onder de titel Ís Labots's opmus tot staan gekornen? De tekst ervan.
werd een kleín half jaar nadien, onder dezelfde titel, afgedrukt in het
septembernumer van het tíjdschrift Marxism Today (ÈÍarxisme heden) dat het
theoretischeorgaanisvandetrritse-c.fffi-opste1gafaan1eidingtot
een uitvoerige diskussie in de kolormen van het genoeude tijdschríft. Àan
die diskussie werd deelgenomen door vakbondsleiders en door shop-stewards,
door een enkel parl-ementslid en door een paar intelLektuelen. Daarna rea-
geerde Hobsbawm zelf met eea korte samenvatting van de diverse tegenwerpin-
gen en zijn oordeel daarontrent.

De vraag die hij had opgeworpen bleef de gemoederen in Groot-Brittan-
nië bezig houden, waÈ gezien de situatie waarin de Labourpartij verkeerde
allesbehalve verwonderlijk was. In 1981, drie jaar dus nadat de Lezing was
gehouden, werd Eobsbawmrs tekst plus díe van zíjr. opponenËen gebundeld in
een paperback. Speciaal voor die uitgave werden nog andere bijdragen ge-
schreven en het geheel werd afgesloten met nogf,aals een samenvattend kou-
mentaar van llobsbawm zetf .

Sindsdien is de beLangstelling voor het probleem allesbehalve ver-
flauwd. Daartoe droeg uiteraard niet alLeen de poLitieke toestand het zij-
ne bij, maar ook de persoon van Hobsbawm. Hij staat in Engeland bekend aLs
een fmarxist'. Hij is 1id van de Britse Cormunistische Partij en hij is
lid daarvan gebleven ofschoon hij zich in het openbaar scherp tegen de Rus-
sische ingreep in Hongarije keerde en eerder reeds de praktijken van Sta-
1in veroordeelde. Hij heeft niet al1een naÉrm gernaakt door zijn onorthodoxe
stellíngnamee Iraar ook als auteur van een aantal boeken over de Britse so-
ciale geschiedenis.

Noch met die boeken, noch met Hobsbwamrs politieke voorkeuren zullen
wij ons hier bezig houden. Í^Iat ons hier interesseert, dat is ruat de samen-
stellers van de paperback in hun flaptekst ztÍL'ana1-yse van de jongste ge-
echiedenis van de (Britse) arbeidende klasset hebben genoemd. llet betreft
een analyse die de aandacht verdient van ieder die, door welke enraring
dan ook, getroffen is door I t Latgzarne verval van de traditionele oude ar-
beidersbeweging en de langzame groei van de níeuwe beweging der arbeiders.

"Na een eeuÍ^r van gestadige vooruitgang, verkeerË dà siítse arbeiders-
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bewgiug in een krisis'', zo stelde llobsbavrm in maart 1978" In zijn slotkom-
mentaar in de paperback konstateerde hij, daË in de drie jaar die vervcl-
gens waren versErekene de krisis waarin de BriÈse arbeídersberreging ver-
keerE alleen maar dieper was gewor<len en dat zij aar- een nog groËere ver-
warring t.en prooi was dan men toen voor mogelijk had gehouden. l-lobsbawro be-
sehouvrt - daarover kan geen tr.rijfel bestaan - de (oude) Britse arbeiders-
beweging als ernstig ziek. Heeft hij ook tt gevoel dat hij aan haar sterf-
bed staat? Bezíen wij zijn analyse nader.

In de laatste honderd jaar, zo beËoogt Ilobsbawm, hebben zich ingrij-
pende veranderingen voorgedaan in de struktuur van het Britse kapitalisme
en van het Britse proleÈariaat. In het begin van deze eeuru behoord.e nog
752 van de Britse bevolking tot de echte handarbeíders. In l93l r+as dar
percentage 70, in 1961 64 en ín 1976 iets meer dan vijÍtíg" [,Íí1 lïobsbar,nn
met deze cijfers aantonen, dat de social-e basis van de arbeidersbeweging
of van de Labourpartij (die hij daarmee gelijk stelt) voortdurend. smaller
is geworden? Het is moeilijk daarop een antwoord. te geven, waut enèrzíjd,s
bevatten zijn uiteenzettingen tal van aanwijzingen dat hij dat inderdàad
bedoelt, anderzijds vestigt hij er nadrukkelijk de aand.achr op, dat een
vermindering van het aantal handarbeiders beslist nieÈ geleid heeft tot de
ineenschrompeling van de arbeiderskl-asse" Integendeel. IIij wijsÈ erop dat
de twintigste eeuw een toeneuende verproleËarisering te zión hàeft geleven
ea dat niet de oltwang vau de arbeidersklassee maar het aantal ond.ernemers
en bezitters is verminderd.

In zijn saxaenvattend kortmentaar verklaart hij nadrukkelijk, dat hetfeit dat Labour zich na l95l minder in de gunsÈ van de kiezeis mocht ver-
heugen, beslist n i e t valt te verklaren uit de vermindering van het
aantaL typische handarbeiders" Híj zegt d,aax ook, d.at de Britse àrbeíders
zich na I95l (in toenemende mate) van de Labourpartij hebben afgekeerdr oo-
dat Labour een Sndere politiek voerde dan zij van 'hun partij t verroachtten.
Hij zegÈ tevens, dat de Labourpartij altijd beschouwd werd als 'de partij
van de werkende klasser (zonder duidelijk te rnaken of hij onder tr,rerkendà
klasset nu alleen de handarbeiders oude sEijl dan we1 die kategorie plus
overigen verstaat), doch hij voegt er aan toe, dat tde Labourpàrtij niet
gegroeid is als een partij van uitsluitend de handarbeiderr, *iar aat ,ijook Íopkwam als een nogelijke of feitelijke volksparrij díe zich ínzettà
voor een progressieve veranderingu. Je zou kunnen zeggen, dat je door dit
soort uiEspraken meÉ l{obsbar+ur alle kanten op kan" Juiiier is hei om te be-weren' daÈ je tengevolge van al die uitspraken niet meer waet w e 1 k e
kant je met hem uit moet.
_ liatuurlijk heef t Hobsbararm volkomen gelijk dat de rechnische onÈwikke:

ling het proletariaat niet onberoerd heeft gelaten en dat de huidige ar:
beidersklasse een ancler soort klasse is dan die welke bij het begin ian deindustriiile revolutie met - naar huidige maatstaf gemetào - ,rog-zeer pri-
mitieve werktuigen aan heÈ produktieproËes deeLnam. Het probleeÀ met llobs-
barmt bestaat echter hierin, dat hij rle achteruitgang van Labour verklaarÈuit een gerínger 'kl-assebewustzijni en tegelí-jtórtí;a rret 'klassebewust-zijnr afmeet aan het aantal op de Labourpaitij uitgeËrachte stenmlen" Dat
komt neer op de beweríng, dat Labour ,"tt..ritgaat doordaË er minder op
Lnbour wgrdt gestemd, een waarheid als een koe, díe ook zonder de weten-schapperijke bijdrage van deze hístoríkus weL tà achterhalen vier.

Hobsbawm stelt, dat de andere samensteli-ing van de arbeidersklasse,dat wí1 zeggen het gerinBere aantal handarbeiders van het klassielce typË.
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en het groteïe aantal dergenen die tot. het z"g" twitte-boorden-proleta-
riaat' behoren, de Ëoekomst van de tbewegingr in gevaar brengen" Tegelij-
kertijd echter wijst hij er op, daË de nieuwe kat,egoríeËn ('t personeel in
de z.g, dienstensektor, verpLeegsters, bankbedienden, vrachtautochauffeurs,
etc.) minstens zo strijdbaar zijn a1s de oude.

A1 deze tegenstríjdigheden kunnen hieruit worden verkLaard, dat Hobs-
bawm, hij rnoge een nog zo kritisch lid van de C.P" zíjn, toch heel duíde-
lijk met een leninistisch virus is besmet" Dat komt aan het daglicht in
die passages, waario hij zich over het miLítanÈisme in deze zin uitlaat,
rdat ekonomische eisen, dat een pure loonstrijd, niet voldoende isr " ttVak-

organisatier', zo luidt een van zijn andere uitspraken, t'is niet genoeg".
OnwilLekeurig wordÈ men, iets dergelijks lezende, herinnerd aan Lenins be-
roemde, of liever gezegd, beruchte woorden, dat de arbeiders ?slechts een
vakbondsbewustzijn kunnen onEwíkkel-ent en dat er om die ::eden behoefte be-
staat aan een politíeke voorhoede en dus aan een partij. Dat is ook de aap
díe er tenslotte bij nobsbar,rm uit de mouw komt.

Om die 'aap' met enige kans op succes aan zLjn verbluft publíek te
kunnen presenteren, noemt hij enerzijds de steun voor de Labourpartij de
rpoLitieke uitdrukking van heÈ kLassebewustzijnt, anderzijds echter defi-
nieert hij de Britse vakbeweging (díe een ?stríjd' voert die hij 'onvol-
doendee acht) als tde bewuste arbeidersbewegingt en ziet hij de naar zijn
oordeel t lage orgaoisatiegraadr (462) als een symptoom van de krisis r{aar-
mee hij zíct: bezíghoudt.

Sprekend over de tlage organisatiegraadr zegÈ Hobsbarm, dat rGroot-
Brittannië achter loopt bij andere landenr. I,Iiettemin vindt hij de Britse
vakbeweging een Íeffektieve beweging, die machtig en strijdbaart is" DaË
in dc jaren r70, waarin volgens hem die strijdbaarheid het grootsÈ r+as, de
meeste akties rwildt waren en derhalve nieÈ op rekening vaa de vakbonden
kunnen worden geschreven, is ieËs dat Hobsbawm Èotaal ontgaat" Overal en
overal waar híj over rde arbeidersbeweging' spreekt, heeft hij de traditi-
onele, c!.e o u d e arbeidersbeweging op het oog. Dat sedert de tweede we-
reldoorlog in Groot-Bri-Ètannii!de bèweging der arbei-
d e r s steeds duidelijker op de voorgrond is getreden, dat schijnt de
heer llobsbarm geheel en al te zijn ontgaan. Hij is inteLligent genoeg om

te begrijpen dat de arbeiders het vertrourreÍl in de Labourpartíj verloren,
eeÍr konklusie !íaarvoor trouwens nieË zo bijsÈer veel intell-igentie nodig
sras, maar de voor de hand Iíggende konklusie, dat dit een gevolg daarvan
is, dat die partíj hoe langer hoe duidelijker een partij van 'de progres-
sieve veranderingt, dat wi1 zeggen: de parÈij van het moderne kapitalisme,
blijkt, die Èrekt hij niet.

Gverigens, wanÍreer wij hier van een voor de hand liggende konklusie
spreken, dan bedoel"en wij: een konklusie die voor de hand zou liggen bij
iemand, die z e L f de Labourpartij a1s een dergelijke pattij heeft geka-
rakteriseerd, Maar indien de heer Hobsbawm tot die gevolgtrekking zou zijn
gekomen, dan zouden wij nog met hem van mening verschillen. trIant volgens
ons kan men de Labourpartij op zijn hoogsE beschouwen al-s de partij van de
progressieveverandering van g í s t er€o r niet als departij die
voor de progressieve verandering van D u staat" Toen het erom ging het
kapitalisrue van de roofbouw op de arbeidskracht te veranderen in het kapi-
talisme van de z.g. welvaartsstaats rías de Labourpartij de stimulerende
faktor, Maar dat is de verleden tijd. De sociaal-demokraten l,an David Owen
en Shirley líilliaurs verÈegenwoordigen de toekomst veel meer dan rnet Labour
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het geval is"
OP 29 september j.1. verscheen in het Britse zondagsblad The Obsey,uez,

een belangwekkend artikel van de hand van een zekere Alan Watkin. Die ves*
tigde er de aandacht op, dat het onderscheid Èussen Labour en d.e Conserva-
Eieven hoe langer hoe meer vervaagt en dat allerlei kreten en programmapun-
Èen van de huidige regering-Thatcher ook al door vroegere Labourkabinetlen
geslaakt of opgesEeld zíjn.

Hier wordt naar onze mening de spijker op de kop geslagen, zonder dat
verder wordt aangegeven hoe of de groeiende overeenkomst. tussen Labour en
de Conservatieven moeÈ worden verklaard. IJij nenen dat d.eze een gevolg is
'.ranhet feit, darbeideparrijen kap i t a 1i s t i s che partije-n
van gisteren ziju, twee polen, die de r.ritdrukking vormden ,"r, t"g"nste1lin-
gen die binnen het kapitalísme besÈonden in een recent en rninder recent
verLeden" Die tegenstellingen zijn verdhTenen doordat er een geheel- ander
soort kapitalisme is ontstaan" Daarmee is aan beide partijen hun basís ont-
vallen al heeft dit natuurlijk niet terstond geleiel tot hun verdwijning
van het politieke toneel"

De ontwikkeling waarvan wij spreken wordr door twee dingen gekenmerkt.
Ten eerste: de strijd van de arbeidende klasse is iets dat hoe langer hoe
meer in v6r verwijderd verband staat met de tradiEionele 'arbeideisbewe-ging', ja daar tenslotte niets rueer mee te maken heeft en hoe langer hoe
meer a1s een'beweging der arbeiders'verschijnt, Ít Is al,lerminst toeval-
Lig, dat juist in dezelfde tijd dat Labour voortdurend. aehteruit gaat, de
'wildet stakingen in Groot-Brittannië gesÈaag in aantal Ëoenemen en ten-
slotte de pan uitrijzen. In de Ëureede plaats - en wij doelden daar hierbo-
ven reeds op - heeft juist de kapitalistische oncwikkeling het aanzijn ge-
schonken aan de Alliantie van liberalen en sociaal-demokraEen, die bij de
jongste tussentijdse verkiezi-ngen zowel Labour als de Conservatieven àch-
ter zich liet.

Naar onze opvatt.ing zaL het in de Èoekomst in de Britse klassenmaat-
schappij veel duidelijker dan ooit reeds 't geval was gaan tussen de heer-
sende en de onderdrukÈe klasse. Die heersende klasse zal- d,an mogelijk in
een partij als de Alliantie haar typische politieke vertegenwoórdigster
hebben" De arbeidende klasse zal p o 1 i t i e k niet langer vertegen-
woordigd zijn, omdaÈ het niet meer om haar politieke emancipaÈie gaat maar
om de verovering l'an de maehÈ. De arbeidersklasse Èreedt daarbij z e L f
handelend op.

Als wij het goed zien dan betekent dat voor de LabourparËij , dat zíj
geen perspektief meer heeft, daÈ er voor haar géén toekomst is weggelegd
en dat dit de wezenlijke achtergrond vormt voor de krisis waarin zíj ver-
keerÈ. Het is iets, r,sat door Hobsbamn volslagen roordt miskend. Hij iÉ rea-
list genoeg om het bestaan van de krisis te erkennen; hij is .. óp uit omeen uitweg daaruit Ëe zoeken in die zin dat de ouCe luisÈer en de oudeglorie terugkeren" Die terugkeer echter houden wij voor een il1usie"

Dít alles houdt, zoals gezegdr oog allerminst in, dat de Labourpartij
op korte of zelfs op lange termijn verdwijnen zal. Overblijfselen van het
verleden zijn er bij hopen in onze samenlevíng. Iiaar het om gaat is of heÈ
levende dan wel tdoder overblijfselen zullen eijn.
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BoekbesDrekine

AUTOBIOGRAFIE VÀN EEN BOLSJEhIISTDE

Henk Gortzak, Hoop aonler r)Llusias,
Uitg. Bert Bakker, 386 paginars"
Prijs t 34,90"

Ilet is aan geen twijfel onderhevig, daÈ aan het schrijven van een autobio-grafie een bepaalde ijdelheid ten grondsLag ligt" Imrers, de auteur is vanmening, dat zijn leven (handelen, d.enken àn vóelen) dai ."trt.r hem 1-igt,belangrijk genoeg is geweest om het wereldkundig te maken " zou rríj daaríanniet uitgaan, dan zou hee sehrijven van een aufobiografie geen enkeLe zín
hebben. Nu is die ijdelheíd natuurlijk niet afke"r"r,àor...dif,, want vríjweliedereen is met een bepaalde dosis bóhept" Daarbij komt, d;i àen autobio-grafie zeer we1- van betekenis kan zíjn, bíjvoorbeeld wanneer de auteur er-van beLangrijke analyses geeft van bepaalde gebeurt,enissen of interessante
gedachten en oPvaÈtíngen aan het papier toevàrÈrouwd" Van dat alles is he-
l-aas geen sprake in het werk van èoitzak. Nergens, maar dan ook nergens
konÈ hij tot een analyse. wel stelt hij herhaalàelijk vragen, maar niet
één keer probeert hij op é6n van d.eze vtaien een antwoord Èe geven" I{eerduidelijk is dat bijvoorbeeld wanneer hij even de opstand van de arbeidersin oost-Duitsland in juni 1953 aanhaali o ,Hoe kor,àen ànniàri" en arbei-detsregering zó met eT,kaat in botsi,ng komen" hoe kon zo tn kortslui.ting ont-stann ttrcsen een eottnlatístiselte partii en de aerkers?t, vraagt hij zí-cU atop blz. 294, Yanzelfsprekend verwacht je dan dat hij za1 p.oË.r.r, het ant-woord op die vraag te achterhalen, maar niets daarvan" En zo zíj1- er velevragen die hij stelt" maar de lezer zaL ze]^f het antwoord moeten zoeken.Gortzak blijkr geen zoeker te zíjn"

hlaaraan tnoet men dat wijten? I{aarom dringt hij nergens, maatr dan ook
nergens Èot de kern van een zaak door, maar blíjft allesl maar dan ook al-

een sprake van. Aan zorn ingrijpende
pstand van de Oost-Duitse arbeiders
eLs. De burgeroorlog in Spanje van
1 wat gemoederen ín beweging bracht,
e opstand van okÈober/november 1956,
t doen met ruim I bladzijde. Op dezegebeurtenissen kgmen we verderop ín d.eze bespreking nog Ëerug. we willenons Du eerst bezig houden met de vraag, hraarom Gortzak ,o wéinig aandachtaan zulke ingrijpende historische gebàurtenissen besteedt.

Het kan natuurlijk niet zo zijn, dat hij de omvang van díe gebeurte-nissen niet kent" Daarvoor hebben ze te veel in de belangstelling gestaan.Nee, niet daar ligt de reden van zijn terughoudendheià ten opzichte vandie zaken. I'lij geloven dat men die veeí eerdef moer zoeken in het feit datGortzak alLes nog sËeeds bekijkt door een bolsjewistische bri1.
in verband met de manier waarop paul
andenburg, zijn zoon aan. trDe zaak

"hield ?zen de spíegel oooy uan het
en Dan z,Lehzel.f. Hetgeen zij in de

er in dat ze defínitief met Lret sta-
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Linísme lsraken. t'
Is het juist hetgeen i{outer Gcsrtzak schreef ? Geenszins, vrant er is

geen sprake van, dat zij vani^rege het gesol met Ce zíeke Jaap Branclenburg
met het stalinisme braken" Het gesol met de zieke speelde zictr af rn hei
voorjaar van 1957. En pas 4 april 1958 raakten Gortzak en eijn medestan-
rlers uit de partij. En rliet zzj i:rakerr met cle stalinistische partij s maar
de staLinistische partij brak met hen. Ze. werden namelijk afà fia van de
partij geroyeerd" Uit zLchzeli. zouden ze r{aarschiji:1ijk nr:oir uiE de par-
tij zíjn gestapte warrÈ nog weer in januarL t5, dee-ri Henk Gortzal;, die ioen
cieel iritmaakte van de Bruggroep, in een gesprek met Paui de Groot- tt rroor-
st,el dat de Bruggroep af zou zíer. van <ieelnailie aan de verkiezingen, als de
schorsingen en royementen ongeclaan zouden ,"uorde-n gemaakt un ,i3 de gele-
genheid kreqen hun mening ín De biaarheíd te public"iurr. Dit vocrstel r,rerd
door Paul cie Groot rnet de rneeste beslistheid verworpen. Het is allernaal te
lezen in het boek van Gortzak. Zonder de vaarheid ger,rel<l aan te doen krrn-
nen we dus rustig steilen, dtrt de breuk van Gortzak met rle stalinistische
CPN nieÈ te wijten was aan het afwijzerL var-r die partij door Gortzak 7 r.tLzàr
aan de starheid en domheid van Paul Ce Groclt" Daarbij u,illen we dan nog
best aannemen, dat Gortaak graag een wat minder stalj.nístische partij iraà
gewild.

Ook a1 namen i{enk Gortzak, }.:rits Reuter, Gerben Í..tagenaar en zo -nog
wat mensen al enige afstanC van het stalinisne, het geioof in het bolsje:
wisme bleef, en dit geldt zeer zeker \roor Gortzak, ongesehokt" en wat Éij
bij het afwijzen vau het stalinisrne aiet besefr, is dat het stallnisme net
1-ogisch gevolg \,Ías van I t boT,sjeu'[sme " Gortzak cloet het voorkomen (zie het
citaat van z'n zoon Iíouter) alsof hij pas door cie machinaËies r.7an paul de
Groot en de zijnen zag Írtat het staiinisme r,ras" i,Ias hij er tijdens de mon-
sterprocessen in de jar:en dertig in Rusland dan nieÈ mee gekonfronteerd?
Jawe1, op blz, 126/127 vertelr hij, dat hij roen aan de eerlijkheid van de
processen niet heeft getwijfeld en overtuigd \{as van het verraaci van de
veroordeelden" Hij zegt daarover o,a.:

ttVev'baasd en Deruonderd uas tk o.lev,igens ulel ontdat oude" beptotzf-
de t'euoíutíono-íren ltu,n begínselezt zo te grabbel vtad.d.en gegoo.f.i"
ook uas ik bedv,oefd. orndat r't otskd el,L zt)jn medestanceys zb dt,e,p
hadden kunnen uallen. ttiaat de uevonLt'saaz,dtging Doer.d.e btj mtj de
bouentoon en net als andere c:onrmunís1;e.n r,silà.e ik rne niet Laben
oueruornpeLen.

De bij de Komirrberyi acmges\oten paz,tíjey.i gcuen Tzet CeiityaaL
comíté uan de cPS'il een biancc cl'Leque: t edez, optred.en tegen. cletuerradey,s' ltad hun instenm.t-ng. ik sloot me d.oar tn ttol,Le cuep-
tuz_ging bij aan utant nq olíes aq.t ii< er oDer gte?Looz,cr en geíezen
had stond. het uoor m'ij uast dab de tv,ol;skisten ïerr,a,q.d hadclen
gepLeegd"'l

.rTatuurlijl" zegt Gortzak het niet, ilaar men behoeft er niet aan te twijfe-
len, dat al1es wat hij over de processen in R-usland en over de rverraclers'
had gelezen" uit stalinístische koker kwam. De hele oude garde van 6e re-
volutie van l9l7 is door Stalin uitgernoor<l. Ilenseri, die stuk voor stuk ve-
le iaren hadden doorgebracht in tsaristische ke::ke-rs en zorvel voor als in
de revolut-íe hun leven voor het tcornrnunismet in <1e waagschaal- hadden ge-
sEel-d" i{u getuigt 't toc}r wel van een grenzeloze naïviteit en van een ont-
trreken van ook maar enig kritisch inzicht. rràrrre€r men gelooft dat aI die
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oude revolutionairen het kapital-isme wilden herstei.len of verbindíngen met
heÈ naËionaal-socialisme van Hitler hadden. En Gortzak geloofde het alle-
maa1" I"lijn hemelo hoe durft iemand dat, van zíc]nzel,f. Èe verklaren.

De enige die verbindingen had met heE nationaal-socialísme van HiÈ1er
was Stalin zelf. Want niet aL1een sloot stalinistisch Rusland een niet,-aau-
valsverdrag, ook een vriendschapsverdrag was het resultaat van de onder-
handelingen, een vriendschapsverdrag rraarvan I'lolotov in een rede zei, da!
de vrÍendschapskeÈen, díe Duitsl-and en Rusland rnet elka.ar verbonde er een
\rras van zuiver goud 

"
Ook nu nog verklaart llenk Gortzak (bLz" 136) overtrrigd te zijn van dejuistheid van tt'pact Ribbentrop-Molotov. Hij ziet heË als een julste tak-

tische zet var' bolsjewistisch Rusland. ïIat hij echrer niet vertÉld is, dar
de stalinistische machthebbers 't vriendschapsverdtag zo serieus opvatÈen,
dat vanaf de dag van ondertekening in de Russische pers woorden a1s fas-
cisme en nazi niet meer voorl§,,ranen. I.Íaar dat niet alleen: vanaf de dag van
ondertekening van het verdrag met de nazirs was er in de bibliotheken voor
buitenlandse literatuur geen emigrantenkrant meer te vinden. Die hadden
plaaËs Eoeten maken voor nazi-kranten. Ook de vele anti-fascistische ro-
mans van Duitse emigranten werden alleuaal uit de bibliotheken verwij-
derd. En reeds op de avond van 23 augustus 1939 werden in alle bioscopen
in de hele Sovjet-Unie a:rti-fascistische Sovjet-films uit de roulatie !e-
Domen" Hierbij r^raren o.a. de films Professor ttqnloek (naar een toneelstuk
van Friedrich Wolf) en I'mrrilde Oppenheim (naar heÈ boek van Lion Feucht-
wanger). Ook alle toneelstukken met een anti-fascistische inhoud verdvrenen
dezelfde avond leEterlijk van het Loneel. ZelÍs het toneelstuk De matrozen
Dan Cattaz'o werd níet rneer opgevoerd ofschoon het handelde over de opsÈand
in 19lB van de rnaErozen van Cattaro t) Eegen de Oostenrijks-Ilongaarse mo-
narchie.

Dat het bij cË vriendschapsverdrag Ëussen Rustand en Duitsland van de
kant van Stalin niet om een taktische zeÈ ging bleek wel heel duidelijk
uit tt feit, dat de Duitse aanval op 22 juni t4! volkomen onverwacht kr,iam,
het Rode Leger op die aanval níet rvas voorbereid en rle eerste tijd volko-
men gedesorganiseerd was.

De liefde voor het rvaderland al1er proletariilrs! is Gorrzak blijk-
baar nooít kwijtgeraakt en zit nog zo díep, dat a1les rrat maar enigszins
belastend ís voor de Sovjet-Unie zoveel alogelijk dcor hem verzwegen en ver-
doezeld wordt" Overal blijkt dat in zijn boek, ook daar waar hij het heeft
over gebeurtenissen iu andere l-anden waarin Rusland een ro1 heeft gespeeld.
I'{e hebben de Spaanse burgeroorlog reeds genoemd, waaraan Gortzak noÈabene
twaalf regels heeft gewijd" LIe kunnen ons niet aan de iudruk onttrelcken,
dat ook daar de kwalíjke ro1 van de USSR verzï^regen moest worden. Over de
ro1 van Rusland in die burgeroorlog hoort men niets van Gortzak. IIíet, dat
het de rrTapens die het aan de repubLikeinen Leverde duur liet betalen met
het republikeinse goud; niet dat het door de levering van die wapens zo-
veel invloed kreeg bij de republíkeinen, dat het handelen der repuLlikein-
se regering zelfs voor een groot deel door Russische vertegenrrooidigers be-
paald werd; niet dat in de meídagen van 1937 de bolsjewíkÍ samen rnet de
Guardia Cívil te Barcelona jacht maakÈe op de leden van de POIJIÍ en op de

I ) Cattaro was de naam voor
van dezelfde naam aan de

de plaats froïto, gelegen aan de baai
Adriatische zee in Joegoslaviii.
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anarcho-syndicalisten ïIaarvan velen in bolsjewistische gevangenissen be-
landden en voor een deel zelfs het leven lieten"

Door de ro1 van de USSR in de Spaanse burgeroorlog volkomen te ver-
zwijgen behoeft hij ook niet uit Èe leggen hraarom Staiin, Iíorosjilof en
Molotov og 2l december 1936 aan Largo. Caballero een brief schreven, r.raarin
hem de raad werd gegeven meer te steunen op de kleíne- en midden-bourgeoi-
sie en haar te vrijwaren van de konfiskaties van haar eigendonunen door de
arbeíders" DaÈ alIes kon Gortzak natuurlijk niet vertellen zonder afbreukte doen aan het sprookje van een usocialistisch' Rusland.

Hetzelfde geldt voor de opsEand van de Oost-Duitse arbeid,ers in juni
1953, hTaarvan we al vermeldden, daÈ Gortzak er in ztn boek 14 regels aan
ireeft gewijd. Nee, Gortzak heefÈ tt nieÈ over een topstand*" Hij nàemt het
"de juni-demonstraties in t53 in oost-Berlijn". nit i-s geen rr.ïiríteiu rrreer,
geen raeglaten of verdoezelen van feiÈen, dit is doodgewoon geschiedenis-
vervalsing. Want voor zover er bij de juní-gebeurtenissen in-r53 in Oost-Berlijn van eerr demonstratie kan worden gesproken, dan alleen in die zin,
dat de opstand (let wel: OPSTAND) aldaar begon met een demonstratie van de
metselaars op de Stalin-allee, een demonstratie die uitmondrJe in een re-
gelrechte aanval op het bolsjewistisch regiem van Ulbricht, GroÈewohl en
de rest van het geÈeisern, die op het hoogtepunt van de opstand verÈwijfeldin de regeringsgebouwen rondl-iepen en d.achten dat huu laatsÈe uur geslagen
had. En die opsËand, meneer Gortzak, eras geen opstand veroorzaakt. door re-aktionaire Ameríkaanse figuren uit het trdestene zoaLs u en ur^r partij ons
Eoen, in navolging van de Russische en Oost-Duitse bolsjewiki, ,ita.n 1"-
ten geloven. Ook geen rdemonstratiet ín Aosi-BerLi,jn rvas heÈe urat Gortzakschrijft, maar eer' opstand ín hee]- oost-Duítsland., wanÈ de oistand vroedde
ook in veel andere Oost-Duitse steden.

In oost-Ber1ijn sioten zich niet alleen de Henningsdorfer staalarbei-ders, I2.000 man sterk, aan bij «ie metselaars van de Stalin-a11ee, maarvrijwel de gehele arbeídersbevolking van Oost-Berlijn, vrouwen inbegrepen.In drornmen trokken ze op naar de regeringsgebouwen in de Leipzigerstrasse.
En het bolsjewistisch regiem van Ulbrícht, GroÈewohl en de i"=[, zou zíja.
weggevaagd, wanneer niet de Russische tanks op de arbeiders waren l"osgelà-Èen" Jawel, bolsjewistische tanks tegen ongehrapende arbeiders, die zich
genoodzaakt zagen zich met stenen en balken tegen die Eanks te verweren.

Het is niet voor niets, dat GorËzak de geschiedenis van die revolt.evervalsE. Want hoe kan men nog spreken van een ay,baidersstaat, wanneer cle
arbeiders door die sËaaÈ onder de rupsbauden van de tanlcs rsorden verÍnor-
zeLd'!

- HeÈ enige wat Gortzak zieh naar aanleiding van die opstand afvraagt,is hoe het toch zo tot bot.singen tussen arbeiders en arÉeidersstaaË kon
komen. l'Íaar een antwoord op díe vraag probeert hij ni.et te vinden. Begrij-pelijk, ïi7ant \,ranneer hij dat wel zou doen, dan zóu zsn droombeeld van eentsocialistisc.heq staat als een kaartenhuis ineenstorten" Dan zou hij we1--licht tot de ontdekking zíir- gekomen, dat de staaÈ, die heerst, al1es re-gelt en oaderdrukg (ook en vooral de bolsjewistísche staat) de natuurlijke
víjand ís van de arbeidersklasse en dat, het dus vroeg of laat tot een uit-
barsting noet komen. Door de feiten (Oost-Duitslancl, polen, Hongarije) isdat wel bewezen" En ín oost-Duitsland was het regeimatig àp.ro"r"n van deuitbuiting cloor het verhogen van de produktienormen - iràtgàen natuurlijk
steeds een loonsverlagi-ng betekende - de druppel die de emràr deed overlo-
pen. Dít en de dagelijks Voelbare terreur waren de arbeiders meer dan zat"
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trnlaren het in juni 1953 de arbeiders in OosË-Duitsland, die in verzet
kwamen tegen de bolsjewistische uitbuiting en terreur, in oktober/november
1956 waren het de iiongaarse arbeíders die probeerden heÈ bolsjewistischejuk af te schudden" Ze waren de dubbele uitbuitíng (door zoweL àe Hongaar-
se- als de Russische machthebbers) en de terreur van de Rakosi-kliek beu.
Gortzak kan er natuurlijk niet onder uit deze anti-bolsjewistische opstand
aan Ee halen. Hij zegt daarvan o.a.:

"Dat zich de orusrede uan ueel Hongaven ontlaadde uas duíd.eLijk
en míssehien uas het dus een echte uoLksop-stand" Maar contya-z,e-
uolutionnire krachten in b'ínnen- en bidtenLand bemoeíden zieh
ewnee' maakten misbvudk Dan de onte»redenhedd en probeerden d-e
machtsuez'houddngen naaz, hun uens te ai,jzigen" Dat iaakte d-e orut-
uikkeling zo geuaorLijk an rechtisaardt)gd.e in mdjn ogen het Bus-
sisah optz,eden. rl

Natuurlijk verzuimt Gortzak om aan te geven welke binnen- en.buiten-
landse contta-revolutionairen zich met de Hongaarse volksopstand bemoeiden.
Dat is ook r,rel moeilijk, want zelfs de Russische en Hongàarse bolsjewiki
hebben na het neerslaan van de opstand geen enkele binnen- of buiteniandse
fascÍst of conÈra-revolutionair ten Èonele gevoerd," In het geval ze r.rel
dergeLijke figuren zouden hebben kunnen vinden, zouden eÍ zeer zeker grote
Processen zijn gevoerd om het tmisdadige' var-r de opstand aan te tonen" Na-
tuurlijk begrijpen we eeer wel, dat Gortzak z6 en níeË auders reageert op
de Hongaarse gebeorÈenissen in 1956" HeeL zijn leven heeft hij een ieder
die zíctr maar even te!,reer stelde tegen ïret bolsjewisme uitgekreten voor
contra-revolutionair, fascist, sociaal-fascist, trotskist, titoist en rvat
aI niet meer" Vanzelfsprekend kon en kan hij ook nu niet anders reageren
dan als de verstoltte bolsjewiek, die híj altijd is gebleven. Maar over de
Ilongaarse opstand zei hij ook;

ttNuchtere polítieke anaLyses zijn tn spmuLende tijden aLtijd.
moedlijk en door emot,tes kom je makkelijti tot een fout oord,eel.
Maar wat ik op de teLeuisie aag enL aelf meemaakte bande iedere
ta-ijfel uit. _ rn Boedapest uerden eomrm,místen Devmoord, dood,ge-
slagen, opgehangen" afgemaakt met een nekschot"Í, '

Nu is het meken van nuchtere po1í-tieke analyses voor Gortzak bLijk-
baar altijd moeilÍ.jk, wanc in de 386 bladzijden van zijn boek zijn rre er
nieE een tegen gekomen. lÍaar afgezien daarvro, hou komt Gortzak er toe te
zeggen dat er coromunisten zijn afgemaakÈ door de llongaarse arbeíders? Vríj-
wel de hele arbeídersbevolking van Boedapest deed aan de opstand mee. Ida-
ren dat dan a11emaal anti-comnunisten? Daarmee is dan we1 duidelijk aange-
toond, dat er van een verbondenheid tussen de arbeiders en de tofÀjewistí-
sche machthebbers geen sprake was en de arbeiders dus in verzet kwamen Le-
gen een vijandige macht.

En hoe komt het, daË Cortzak plotseling zotn hekel heeft aan het ver-
moorden, doodslaano ophangen en afmaken met een uekschot van tcormunis-
tení ? Toen hetzelfde onder Stalin gebeurde heeft hij nooit blijk gegeven
van enige afkeer van moorden op elke manier" Integendeel, toen juiófrle enjubelde hij met de hele bol-sjewistische beweging, wanneer er vreer een aan-ta1 rbeproefde revolutionairen' r.rerd afgemàar.i" IÍiljoenen zijn er in hetstalin-tijdperk de dood ingedreven, ,or"í afgemaakË iruog.rr*àmde proces-
sen als omgekomen in de Siberische kampen. Gortzak heeft nooit een woord
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vafl deernis met die ongelukkigen uitgesproken. Idaaröm ten opzichËe van de
Ilongaarse gebeurtenissen ineens zo begaan met het afmaken van wat Hongaar-
se paËtijbeulen? Want het is niet ïdaar, daË er tcommuniste-nr werden afge*
maakt, Zeker, de afgeuaakten zull-en lid van de partij zijn geweest" Maar
niet díírom werdeo ze afgemaakt. Tenslette T,raren ook Imre $lagy en andere
kopstukken tcorumunisÈe en líd vau de partij, terr+ijl ze noch vermoord, af-
gemaakt of ook ni,aar enigszins belaagd zíjn 2). IIee, rr'ie tijdens deze op-
stand IÀrerden afgemaakÈ, dat waËen de beulen van de Hongaarse, bolsjewisti-
sche Gestapo, Leden van de geheime politie, Deze beuLen konden - zeer Èe-
recht - in de ogen l,an de Hongaarse arbeiders geen enkele genade vinden.

tríe geLoven, dat hre zo Latgzamerhand de bespreking van 'Hoop zonder
ilLusdee ' moeten beËindigen, hoewel er natuurlijk nog genoeg over te zeg-
gen is " Zoals bijvoorbeeld over de IndonesiË-politiek van de CPN in de ja-
ren na de tweede wereldoorlog. Gortzak beroemt zieh er op, dat de partij
opkwam voor de Indonesische onafhankelijlcheid en hij verhaalt van de sta-
king tegen de troepenuitzendingen naar IndonesiË, waarin de partij zo'n
grote rol zou hebben gespeeld, lJas die rol vrerkelijk zo bewonderenswaardig?
Helemaal niet. De staklng bralc uít op dinsdag 24 september 1946 nadat er
de aaLerdag tevoren reeds een demonsËratie was gelrreesÈe qraarbij één arbei-
der door de politie werd doodgeschoter en enkele anderen vert+ond. Toen nu
op dinsdagochtend 24 september duizenden arbei.ders het ï,hterlooplein op-
stroomden dreigde heÈ tot een botsing te komen tussen <ie stakers en de po-
litie. Om een bloedbad te voorkomen uaakte Gortzak toen met de politiecon-
mandant de afspraak dat hij de arbeiders zou Èoespreken en naatr huis stu-
ren, Zo gebeurde, maar Gortzak stuurde ze niet alleen naar huis, maar ook
&reer aan rt werk (bL2" 251), De dag daarop herhaalde De Groot op een mee-
ting in de ,A,po1-lohal te Àmsterdam, dat de arbeiders rnleer in gesloten gele-
deren aan het werk moesÈen gaan. tlaarom, zo vÍager. wij, moesten de arbei-
ders weer aan het werk? I,laarom moest de staking de kans worden ontnonen ot.t
zich over het hele land uit Ëe breiden? Naast Arnsterdam werd er ook reeds
gestaakt in de Zaanstreek en in }lilversum. Nog op r,roensdag 25 september,
de dag dat de Austerdamse stakers in opdracht van Gortzak en Paul de Groot
rireer aan heL werk gingen, kwamen in Twente de meeste textielfabrieken tot
sËilstand" De Twentse ondernemers en autoriteiten Braren echter niet erg
onder de indruk, want nu de CPN in AmsËerdam de staking meÈeen had afge-
stopt zouden ook de TuTentse arbeiders r,rel gauw weer aan 0t werk gaan" Nog-
maals: waarom deed de CPN dat? Gortzak heeft heÈ we1 over zijn heldhaftige
ro1 op het Ï.lateri-ooplein, maar hij geeft geen verklaring voor het afgetas-
Een vaÉ de strijd. We zu1Len dus zelf een verklaring noeten geven en kun-
nen dan geen andere vinden dan dat de CPN nog steeds hoopte op een paar
minísterszetels en daarom de Nederlandse bourgeoisie moest, tonen, dat zij
de arbeiders in de hand had. Tensl-oÈte was daÈ ook reeds gebeurd bij eer-
dere stakingen. Het meesÈ duidetijke voorbeeld daarvan was r.+el de haven-
en zeeLiedenstaking te Rotterdam ín april 1946, toen Paul de GrooË de EVC-
besËuurders Berend Blokzijl en Leen van Cs bij zich liet komen en hen de
opdraeht gaf een einde aan de staking te maken. Helaas voor de CPN, de Ne-
derlandse bourgeosie gaf geen gehoor aan de vetlangens van de CPN en d,eze

2 rmre Nagy werd wéi vermoord, o.aar rloor de Russische bolsjeqriki"
n4dat ze hem raet list en bedrog en valse beloften uit de Joe-
gos1avische aulbassade hadden weten te krijgen.



partij bleef dus buíten de regering.
Overigens: was de CPN inderdaad zotn voorstander van de

onafhankelijkheidssrrijd? tdij rwijfelen d,aar zeer srerk aan"
schreef ir. Rutgers, toch niet de eersÈe de beste in de cpN,
gende in de Vriie KatVteder vau 15 augustus 19l+6?:

-il

Indones ische
Inlant waarom

dan het vol-

ttilet'ís niet juist, dat de cpV op dít ogenbí,ík onuoontaatd.eLi,jk'Door de absolute onafhnnkelijkheid uan de Repuhl.iek fndonesië
zou zdjn" Een detgelijke op»atting ís i,n styíjd. met de elemen-
tadre beginseLen ^dan tt mavrísme. Een obsolute ormfltankelijkheid.
t s zelfs onbestaanbaay.,l

Ook deze uitlating zal wel hebben moeten dienen om de CPN acceptabel te ma-
ken voor de bourgeoisie. Een audere verklaring kunnen we er nieE voor vin-
-d"t_. Overigens kon men bij de marxistische kennis van de heer Rutgers een
heel groot vraagteken zetten, toeu niet zo heel lang daarna de absolute oD-
afhankelijkheíd van IndonesiË een feit werd.

Het zal de lezer opgevallen zijn, daÈ we het helemaal niet hebben ge-
had over de kontroverse tussen Gortzak en zrn medestanders enerzijds en de
CPN anderzijds. Dat leek ons eehter totaal overbodig omdaÈ we aI tiental-
len jaren weËen, tot welke smerige methoden men ín aà cpN ín staat was. De
mar:. met Voop, maar zondet iLlusies heefÈ er heel lang aan meegedaan. En de
vuiLe machinaties van Paul de Groot en Marcus Bakker bijvocrbËeld, aehten
r'7ë genoegzaam bekend om er hier nog verder aandacht aan Ee schenken.

ook vele k1eíne tegenstrijdigheden hebben we ia verband met de plaaÈs-
ruimte maar niet besproken" I1Íaar aan heÈ sLot van onze bespreking uoet ons
nog wel iets van het hart. GorÈzak erkent zeer duidelijk ia ztn boek, dathij zonder meer Stalin heeft vereerd en bejubeld. ook eikent hij de misda-den, door Stalin begaan, te hebben geaccepteerd aLs juíst en rechtvaar-dig. I'lat dat wou zeggen in die jaren weten we allemaal-. Door de hele bols-jer^ristische beweging werd gesehreeuwd om het uÍtroeien van de rverraders',
I'Ielnu, ten opzichte van bolsjewiki nemen we hetzelfde sEandpunt i.n als Ee-
gen naziís. Een ieder die tijdens het Hitler-bewind de F[iitner toejuíchte
en bejubelde en aL ztn misdaden goedpraatte is mede schuldig aan de moord
op,zes miljoen joden, de moord op zotn twintig mi1-joen RusËen om over d.evele overige vermoorde tegenstanders van het rrari"rn"-*aar te zwijgen, Watvoor hen geldt" geldi ook voor de bolsjewilci ten opzichte van dà misdaden
van het stalinisme. Elke boLsjewieko die geen enkel protesr liet horen,
naar de uisdadiger en zrn misdaden toejuichtà is mede schuldig aan de moor-
den op de zovele 

"vermeende tegenstanders van Stalin, mede schuldig aanhet omkomen ven miljoenen in de Siberische kampen. trn àergelijke nedeschul-
digeu past eerder ingetogenheid dan het tirureràn aan de wàg,

Zo'n twintigÈal jareu terug hebben we Henk Gortzak op ""n disicussie-
ng in raat te Amsterdam ,-Der-rig jaar Lartgdoor j de neus Laten ne uit dL zaal rieiÈeree .haaL je dan de mo g ueetl op .lzet poLi_eel te , [íaar die opmer llenk Gorlzat< Uïíjt_
omen v

J "I,Í.
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EEN INTERESSANTE FIL}ï OVER DE ZAAK

DER GEBROEDERS IIOGERHUIS

IIet is negeutig jaar geLeden, dat op het Friese platteland. de gebeurtenis
plaats vond, die het onderwerp vormÈ van een Nederlandse speelfilm die on-
Iangs in de bíoscopen ís vertoond, Op Siuterl;laasevond -zan lB95 r,rerd er in-
gebroken ia de alleenstaande boerenwoning van Haitsma te BriÈsum. De inbre-
kers Èroffen daar tègen hun verwaehting, behalve de vaste bewoners, Gatse
Haitsma en zijn huishoudster lemkje Jansma, Sieds Jansma, de broer van
Ïemkje" lIet zíjn hulp verzette Haitsma zÍch krachtig tegen de indringers
en na een korte worstel.ing, waarbij Sieds Jansma door twee schoten werd ge-
wond, trokken de inbrekers af met achterlating van eeÍr lantaarntje"

Voor deze inbraak veroordeeld werden de gebroeders Xdiebren, I,Iarten
en Keimpe Hogerhuis ofschoon de aanwijzingen tegen hen bij zond.et zwak rua-
ren en de getuigen, «1ie zeiden hen herkend te hebben, uit.spraken deden die
volstrekt in strijd waren meE eerder afgelegde verklaringen.

Weldra werd het duidelijk, dat de justitie slechts daarom rotsvast
van hun sehuld overtuigd hras, omdat in het milieu r,zaartoe zí: behoorden
het rneem-en-eeÈ-rechte van de atrmen werd gehuldígd" l.let hun veroorrleling
wilde men d.e oproerige geest uitbannen, die hoe langer hoe neer de hoofden
en de harten van het landarbeidersvolk vervulde, wiI-de men ook de rbewe-
gingt - dat wil zeggen: de eoude bewegíngt waarvan Domela de ziel lras -
treffen, die de Friese en Groningse hereboeren een panische angst aanjoeg"

Toen hoe langer hoe meer twijfel rees aan hun schuld, toene sterker
troBr de bewijzen van hun onschuld zich opstapelden, híe1d men hardnekkig
aan het eens gewezen vonnis vast. De erkenning, daÈ er sprake was gelreest
van een rechterlíjke dwalirr1 zo1J, zo werd er geredeneerd, tt presEige aan-
Èasten van de rechterlijke nacht, die zo'n belangrijke barrière vormd.e tus-
sen de bezíttende klasse en de uitgebuite landarbeiders die rnen vreesde.
Het gevolg lilas, dat de Hogerhuis-zaak op het eind van de vorige en in het
begin van deze eeuw uitgroeide tot een justitieschandaal dat tot op heden
zijn weerga in de geschiedenis der Nederlandse rechrspraak niet heàft ge-
had 

"
De cineast Pieter verhoef heeft zich bij het maken van tÍDe Dreamr of-

Èewe1 tDe Droomr vrijwel gehouden aan cle historische feiten, zoals belang-
stellenden deze kunnen aalezen in TroelsEraís Gede.nkscltriften" in Vli.egens
Die onze l<racltt ontwaken deed en in diverse aan ,íe zaak glwijàe brochures "IIaar niet dat alleen is de verdieoste van zijn produkt, doeh bovenal dit,
dat híj de lloger"huis'zaak niet slechts behandeld heefÈ als een justitie-
schandaal zonder meer, maar a1s een justiÈieschandaal dat uit klassebel-an-
gen en klassetroEs is oDtstaan. De toeschouwer ín de filmzaal is er welis-
waar getuige van hoe tt met de gebroeders Hogerhuis is gegaan, in feite is
het. onder$rerp van de rolprent minder hGn levenslot dan wel het bestaan van
klas s ej.rs t it ie. Aangeziendaarvan, zij het ínminderscher-
pe en krasse vorm dan destijds, in rilezen nog altijd sprake is, heeft 'De
Droomr niet enkel een historisch, maar tevens een aktueel karakter"

Op de achtergrond van het verhaal dat wordt verteld staat voortdurend
de kolossale tegenstell-ing tussen de boeren en de landarbeiders. Die tegen-
stelling wordt geenszins verzacht door het feiÈ, dat Verhoef er g""n "ii-
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ch6 van maakt en oog heeft voor nuances. Dat de oude boer Haitsma op gemoe-
delijk-patriarchale wijze met ldiebren }logerhuis omgaat maakt de lclassen-
scheiding niet zwakker" maar doet haar juist des te duidelijker nog uitko-
men. En dat des te meèr, omdat de regisseur heË drama voortdurend bekijkt
door de ogen der onderdrukÈen" Zoals zij de marechaussee en de heren rech-
ters bezien als de handhavers van een hun vijandige orde, zó toont hij ze"

De foÈograf,ie in deze film is in één woord schitt-erend. IÍen ziet vzer-
kelíjk prachtige beelden van het Eriese landschap" De sfeer van destijds
is wonderwel en tot ín het kleinste detail getroffen. Dat er Fries gespro-
ken wordt (er is voor Hollanders ondertiteling) draagt tot de juiste sf."r
niet weínig bij " Het zou vreemd en storend zijn geweest om Iemkje Jansrna
of fíguren als de drie broers, Allard Dijksrra (één van de r,rerkelijke da-
ders) en anderen I{o11ands te horen praten"

I,lat Verhoef geleverd heeft is niet enkel e-en fi1m, die naar onze op-
vatEing Eot de beste I'Iederlandse rolprenten hoort,, maar bovendien een film
die ons een bLik gunt in Nederlands socíaIe geschiedenis" Hij heeft eentijdperk doen herlevene het tijdperk waarin dÀ arbeidersbeweging hier te
lande haar eerste sehreden heeft gezet. Geen enkel geschiedenisÉoekje isooit in staat getrreest crns omtrent die dagen zoveel te vertellen a1s tDe
Dreamr, welke titel slaat op de droou ener betere samenleving, die Ces-
tijds de harten van de getrapten en onderdrukten vervulde en die een zoete
droom moest blijven zo]-ang de materiËle voorwaarden ervoor niet r,.,aren ver-
vuld "

C.B.

DE TEGBNSTRIJDIGHEID VAN FRE MEIS

Terecht volgens ons heeft de Groningse CPN-voorman Fré I.Ieis Èijdens een
herdenkingsbijeenkomst van de oktoberrevolutie ín oude pekela het nog jon-
ge tVerbond van Cournunisten in Nederland' (VCN) - de organisatie van de zo-
geheten rhorizontalens in de CPN - "een doodgeboren kinàje" genoemd. ï{ij
vinden het. vcN met die woorden juisÈ getypeeid, omdat àt a.!"n.n die als
bolsjetrieken de grootsEe moeite hebben met de huidige koers í.o 

"n de re-
cente ontwikkelingen in de CPN, eenvoudig vergeten, dat die koers en die
ontwikkelingen niet uit de hemel zijn konàr, .r"il"o"

De CPN is niet meer de CPN van vroeger, niet meer de CpN van l.lijnkoop
en Van Ravesteyn, niet meer de CPN van Louis de Visser of mr. De Leeuw enaI evenmin de CPN van PauI de Groot" [{aar de veranderingen die de partijheeft ondergaan, zijn nieË EoÈ stand gekomen d.oordat bepaalde leidàrs oi
veranderingen uit warene doch doordaÈ gewij zígde maatschàppelijke verhou-
dingen veranderingen onvermijdelijk en noodzar.Ëii5t maakten.

- Een tíjdlang heeft de CPN kunnen gedijen bij de grarie van bijkansonuitroeibare misverstanden omtrent de Russisóhe revolutie. Zich baserendeophet leninisme, datwil zeggenop eentheorievande burger I ij -k e omwenteling onder bepaalde, voor Rusland karakteristieke àmstandigÉe-den, kon de partij zich handhaven zoLang die theorie door velen ten on-rechtevoorde theor:l-evande pro 1e È arí s che revolutie werd
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gehouden" DIaar tt aantal van hen, die van deze dwaling het slachtoffer ï{a-
ren moest, onherroepelijk voortdurend kleiner worden, naarmaÈe enerzijds de
staatskapitalistische verhoudingen in Rusland zich steeds duídelijker afte-
kenden en anderzijds de strij«i van de llesteuropese arbei-ders niet zo ver*
liep aIs de leninisËen zich dat voorstelderi ed zíj er derhalve steeds min-
der greep op kregen"

Ittie vast rveilste te houden aan de bolsjewisÈische tradities bleef on-
herroepelijk voortsukkelen op eerr weg die naar heË moeras voerde. Aanpas-
sing aan de werkelijkheiC was de enige mogelijkheid voor hen, díe níet bin-
nen de kortste keren in het politieke graf wensten te beLanden" Vanzelf-
sprekend. is het volkomen waar, dat de veranderde CPN nieËs te maken heeft
met de klassenstrijd van de arbeiders, Uaar het is onjuist - zoals de rho-
rizontalenr beweren - dat zij er niets m e e r mee te maken heeft. Llant
de vroegere CF, die zij bewondereno had dat evenmin, om de eenvoudige re*
den, dat de arbeidersstrijd in het kapitalistische l,trest-Europa nu eenmaal
ieËs geheeL anders is dan de klassenstrijd van de arbeiders en boeren te-
gen tsaar en adel in het feodale of semi-feodale Rusland, Eraarop die vroe:
gere partij zich baseerde"

Als I'ré }Íeis begrijpt en zegt, dat rt VCN eèn partij-organisatie zon-
der toekomst is, dan heeft hij gelijk, al is het ons vol-sËrekt onduidelijk
I,raarop hij dat oordeel eigenlijk baseert. Zeker niet op dezelfde overwegin-
gen a1s waaËvan wij uitgaan" l'{eis heeft verklaard ubepaalde kritiek op de
Sovjet-Unie! te hebben. DaË is een geluid dat niet op het onze lijkt. ['Iij
hebben geen kritiek op het onloochenbare feit, dat in Rusland de op loon-
arbeid berustende kapitaListische produktiewijze heerst, aangezíen wij daÈ
voor een hisEorische onvermÍjdelijkheid houden. I^Iij hebben kririek op hen,
die ons de Russische kapitalistische knollen voor socialistische citroenen
trachten te verkopen.

Fr6 }Íeís heeft (men zie een verslag in De Volksktant van 14 november
j.1.) kritiek op Ina Brouwer (van de CPN-nieuwe stíjI) die samen meÈ een
WD-er "voor de Russische ambassade staat't, Dat klinkt als het. geluíd van
een arbeider, die met scherp klasseninstinkt besefto w65r de grenzen lig-
van van hetgeen je wél en r^rat je niet kunt doen. Maar raat denkt Fré }leis
eigeulijk van het teLegram van deelneming, daÈ de Russische volkskommissa-
ris Tschitscherin in t925 aan de Duitse rijksninister SÈresemann stuurde
na het overlijden van ríjkspresidenÈ EberÈ? Of van het telegram dat Litwi-
nof hem stuurde? Of van het feit dat de bolsjewistísche Internationale
zich uitsprak voor een ondersteuning van een kaEholieke presidentskaadí-
daat ín de Duitse republíek van Weimar? Of van het feit daÈ de Belgische
bolsjewiekenleider JacquemoEte achter de baar van een Belgische koning
liep bij diens begrafenis? 0f van vele andere telegramren of manifesLaties
waaruit gebleken is, dat Russische dipl.omaten of top-figuren van de bolsje-
wistische wereld de topfiguren van het l"Iesten ais vlees van hun vlees be'
schouwen? De kritiek van Fré ï"teis op Ina Brouwer heeft niets met proletari-
sche levensbeschouwing, des te meer echter met huichelarij te maken"

Belangrijker dan dit alles echter is het, dat Fr6 lÍeis, die het VCN
a1s ?een doodgeboren kindt beschouwt en in de cpl{ blijft, er geen geheim
van maakt, dat hi-i die CPN het liefst weer een theorie en een praktijk zou
r+iIlen geven, die nu juist de theorie en de praktíjk van het vcN is. Fré
Meis wil van de radikaal--burgerlijke CPN r{eer een radikaal-hurgerlijk VCN
maken; hij wil de cPN rhorizontaalt maken, zeg Ínaar rustig plat l-eggen;
hij hoopt dat zij datgene weer za1 aanvaarden en omarmen, urat het VCN nu
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juist tot een doodgeboren kind rnaakt.
En waÈ bed«relt ltré lrÍeis eigenlijk, r,ranneer: hij zegx ruierkant voor ar-beidstijdverkorting te zíjn', maar daar in 6én adern aàn toevoegt, dat ar-.beidstijdverkorting n.iets anders ople.ver'c dan harde:: r.rerken ur, Àírrd*. loon.

Betekent diE, dat Fr6 Meis de arbeiders harder wi1 laten werken en minder
loon wiL geven? Dat is wel konsekwenÈ heÈzelfde a1s datgene Ííaar rt Russi-
sche staatskapítalisme naar streeft. Haar de uitspraak Àaakt cle beweringen
van Fr:é l,{eis nog tegenstrijdiger dan ze aI r,raren"

Fré I'Íeis heef t tegenover een journalist van De IlolksktanÉ ook ver-klaard, daE arbeiders, als het water ze Eot aan de lippen komt, zéif r^re1strijd voeren en daar Fré l{eis niet voor nortig he'bben" làt i-s een zeer 1. ea-listische uirspraak" ll{en zou r4rensen d.at Frd }Íeis vaker van een rJergelijh
realisme blijk gaf.

EEN BURGEI{EiiSTERSFOST VOOR DE P. S. P. ?

0p aandringen van een sanienwerkingsverband van P,S"P"-afclelingen in de
Zaanstreek hebben enkele leden van d.eze parEij gesolliciteerd naar d.e bur-
gemeesÈersPost in het Noordhollandse Oostzaan. Een van de afdelingen iu dedesbetreffende regio heeft gekonstateerd, dat de p"S.p- ernstig ià achter-gesteld bij burgemeestersbenoemingen" De Staatkundíg GereformeËrde partij,
díe kleiner is dan de P"S.P. heefi veertien burgemeesters, zo nordt er ge-
klaagd.

Het feit alleen aI werpt een duidelijk lícht op het rvezenlijke karak-ter van de F"S"I'., die zich a1s partij ín niets onderscheirlt van anderepartijen, dat wil zeg}en op de basis ,r.r, d" burgerlijke demokratie ageerten derhalve zich ooh op de basis van de turgeitijke orde plaatst. Ver-baasd zijn wÍj er niet over" Sinds haar oprictrting È*r, ur g"L, troilfel a;inbestaan, dat de partij niets maar dan oàk ,ri.t" met de slrijdende arbei-ders te maken heeft, dat tuat zij onder tsocialisme' verstaat niet de u:'-t-korrst van die strijd is, <ioch een maatschappelijk ideaa.l-"I'iet ídealen is de werkelijkheid altijà in strijd. Al-s de eventueleP"S"P"-burgerneester van 0ostzaan dat nu nog niet door heeft, dan zal hijhet"ongetwijfeld straks bemerken, wanneer hij als plaatse-1íjk hoofd van depolitie niet het fsocialismet, maar de gevesÉigde machten móet verdedigen.


