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AKTIES
rEGEN HET GEVATqGENEN ELETD
TN HEl "DE}lOKRATISCHE''
SPANJE
A1 voordat Franco in november 1975 overl.eedr'lraren de politieke gevangenen
in Spanje zich er van bewust dat ook zijn regime sterver¡de was. Zodra dit
syubooL van alles lraÈ tegen de burgerl.íjke denokratíe rvas, was overleden,
organiseerden zij zich in de gevangeníssen. Hun indivíduele en'lcollektieve
akÈies hadden weí4ig genþen met potitieke aktiviteÍten buiten de gevangeniseen¡ dqar was een aarzelende liberal.Ísatie:beqreging aan de gangrtemijl
deze gevangenen bijna volLedig geisoleerd van elkaar in hun eituatÍe veranderíng trachtten te brengen. Ondat ze poLitieke gevangenen lrêren, was het
alLeszlns te vemachten dat aan htm vrijlating ge-werkt zou worden; de pas
geLegaliseerde poLitieke partíjen vroegen er om en het nieuwe be¡rind kon
het uitstekend gebruíken on zijn inago ídeologisch op te poetsen. Ook door
ínternationale druk begon een pol.itiek gezien begríjpelijke caryagni voor
hun vrijlating. Een Eurõpese denpkratie mag uiterãarã-wel-werkloäeñrkrlininelen en terrorisËen hebben, ¡nâar geen politieke gevangenen.

Het duurde nsar enkele maanden. Iu de zoner van 1976 kreeg de koníng van
Spanje de eer ou het koninklijke besluit inzake een beperkÈe arteetíe voor
politíeke g'evangenen hardop voor te lezen. De meeste. politieke gevangenen
konden daarna een niewu leven begínnen in een nieur¡e poLitíeke atmsfeer
met. niettenín nog steede beperkte politíeke vrijhe<len. De pqrÈijen stonden
klaar om hrm oude kameraden uit de gevangenissen
op te vangen.en om hun
-aan de bãlaqgen:
eventueLe radíkale ambitíes te ondemeipen
van de partij
en hen dus te frustreren.

die achter bLeven, de "socíalett

gevangenen zoals zij later
niet betrokken in de verheven en noedlge woorden en
beloftes over líberalisatie en de¡uokratie. Zoals Antonio Rato v¿n de Spaanse Conqunistische Partij verklaarde in een officieel schrijven aan de dírekt,eur, die in het minisÈerie van justitie belast w¿.s met he.t beheer van
D.e gevangenen

werden genoemd, werden

de gevangeniEsen:

"Ik geloof dat de delinkwent om precíes dezelfde

reden

-2van de sanenl-eving geisoi.eerd uoet worden aLs r\raaroa $¡ij iemand met een besmetteLijke zíekte of een gerraarlíjlce idioot isoleren." T)at het waanzin
r¡ras om de gewone gevangenen op vrije voeten te stellen, I^ras het eerbiedwaardige standpunt v¿n aLle partijen. Ite gedesillusí,oneerde en verontüraardigde kreet van deze gevangenen bereikte hen sLecht door de gevangenismuren heen en werd verder slecht verstaan doordat de eigen partijbeLangen en
burgerlijk vooroordeel het overschreeuwden.

Reeds võõr maar vooral ná de beperlcte amnestie begon het protest van de
het
"sociale" gevangenen. Natuurl-ijk niaakte verzet aLtíjcl aL deel uit van
o'driegeen
zijn
gevangenissen
gevangeníssen:
de
Spaanse
ín
Spanjers
leven
sterrenhotel"st' zoals enkele modelgevangenissen ín Zr,¡etlen.Ze zíjn zoals gevangenissen zíjn in (relatief arme) landen overal ter wereld: overbevolict,
slechte voeding en medische zorg, gevaarLijk r'zerk, onbevredígende kontakten met farnílíe en vrienden, censuur van a1 le inl',ornencle en uitgaande post,
gedwongen psychiatrische "behandeLí*g"rgewelddadigheden tussen de gevangenen onderLing, altijd en overal een verdeel-en-heers-systeem, privileges
als je bereÍd bent de bewakers en chefs loyaal te gehoorzamen of bereíd
bent je medegevangenen te bespionerene te verraden en gevangenisLesjes te
leren, een voor het gevangenispersoneel- wínstgevende zr¿arte markt van tabalc, voedsel e.d., gãen onafhankei.ijtr oor voor kl-achten maâr een korrupte
bureaukratie, geea vervolging van gevangenispersoneel a1s zij gevangenen
om zeep heLpen, beroven, verkrachten of martelen, voortdurende provokatie
en rurat verder in dergel.ij'ke instituten mogeLijk is.

3l juli
die
op de
9176, wordt beschouv¡d aLs de eerste van het nieur¡e soort akties,
aunestie voor de politieke gevangenen volgden en r¡eL omc{at de muíterij het
begín rùas van een kLandestiene organisatie van gevangenen en omdat hun eisen níeui¿ rdaren: algemene arnnestierwerk en vríjheid, een nieuw strafrechtr
Hun vreedz€rme sit-ín en bezetting van de gaLerijen, hun verzoek om met de
koningrde mínister van justítie en de pers te mogen sprekenr -r,¡erden beanÈ*
woord met een aanval van de oproerpolitie, lrla vier uur strijd moesten de
gevangenen het opgeven. De volgende dag kregen ze allemaal een fLinite afrarmelíng, somnigen werden in de speciale strafcelLen onder handen genomen
en 72 van hen r¡erden door de Guardia Civil naar een andere gevangenis in
Ocana gedeporteerd. Hoer,rel de reglementaire maxímumstraf 40 dagen isrvaríeerden de gegeven straffen van 80 dagen tot een jaar.
De

muiterij in de Carabanchel gevangenís ín l.Iadrid, die

begon op

Buíten de gevangenís ís er van een weérslag van deze muiterij atnper iets
te merken. Ðe. eníge reaktie díe vermeldenswaard is, is de bezetting van de

lcerk van l{orataLaz'door famiLie en vrienclen van de gevangenen en ex-gevangenen. Híer ontstaat het idee om een bond van familie, vríenden en ex-gevangenen te votïen. Deze bond rvorclt later in september gelegaliseerd. Ook
advokaten geven hun steun eraan. Brieven naar de koning en de minister van
justitíe met een pl-eidooi voor algemene amnestie en verbetering van de omstandigireden ín de gevangenissen zíjn de eerste daclen van de boncl. In diezel-fde tijd vornen de gevangenen van Carabanchel een eigen klandestiene organisatie "Presos Uníclos Vencéremos" ("als gewij gevangenen êén zLin, zuLlen
we overwinnen"), die er in slaagl om een totaLe boycot van het Referendum
van lB november 9176 van de grond te kríjgen. legen eind december 176 I<vamen de naar Ocana gedeporteerde gevangenen terug naar CarabancheL en zii

-3brachten de naam van een nieuwe organisatie met zich mee, de 'TCOPEL" (Coördinadora de l-os presos en Lucha, Coördinatiecomité van gevangenen in de
strijd). In de l-ent,e zíjn zij zover, dat buiten de gevangenis pamf Letten
verschíjnenrdie uitleggen wat de COPEL is en wil¡'als eerste eis een LegaLe status voor de COPEL. Ledental en invloed groeien snel. Akties voor
kleÍne eisen beginnen: wíjn bíj het eten, extra dekens, tel-efoon, staatskontrole op het voedsel, e.a.
Eínd februari zÍjn zosn 300 gevangenen ín Carabanchel ín hongerstaking uit
protest tegen de maatregeLen, díe gevoLgd zijn op een staking in de gevangeniswerkpl.aatsen, waarbij voor het eerst ook uitgesproken fascistÍscl¡e
antí-COPEL connnandors, be.staande uít bewakers en gevaogenen, hun vuíle
r¡erk doen. lfeer dan vijftig gevangenen zijn aL gedeporteerd naar Oc¿na en
Zamora om te proberen de C0PEl-organisatíe te brellen en de situatie weer
ttnoraaal" te maken. De oproerpolitie bestormt de ceLlen van de hongerstakers met traângas en lcnuppels en gaat zeLfs zover de gevangenen, díe al. in
het, gevangenisziekenhuís Líggen, met mitraílleurs tegen de muur te zetten
en te fouílLeren. In het ziekenhuis wordt door de pol"itie een enorme ravage aangericht. Enkele gevangenen die er al lagen, ondat ze hun poLsen had-

den doorgesneden, proberen opnieuw zelfmoord te pLegen.
gevangenen r¿orden na de aanval opgesloten in de Laagst gelegen cellen
van Carabanchel waar het erg koud is. Ze f.ijdei honger, krijgen geen medische verzorgíng en mogen niet met hun advokaat spreken. De bewakers doen
hun werk bewapend met zr^rare knuppeLs en gerrreren.De hele dag is er politie.
Op 26 februari 9177 dreÍgen zij l'"olLektÍef zeLfmoord te plegen als er'geen
oplossing komt voor hun situatie.

De

Op 3 maart voLgt een eerste openbare blijk van solidaríteit met de genone
gevangenen. In een universiteitsfakulËeit van ifadrid wordt een vergadering
beLegd, waat zotn 500 menoen bij aanwezíg zíjni famílie, vríenden en exgevangenen kríjgen het r¿oord. lfeer dan 100 inteLLektuelen, kur.stenaars en

schrijvers ondertekenen een publieke solidarÍteítbverkLaring, eisen dat de
politíeke partíjen zich over de kwestie uítspreken en verklaren het verzoek tot algemene armest,ie en het eísenprograrìûtna van de COPEL te ondereteunen. Deze vergadering Leidt tot de vormíng van de Asociaci6n para el esÈudío de Las probLemas de Los presos (AEPPE, bond voor de bestudering van de
probLemen van de gevangenen).
Op 4 maart houden zotn 200 personen

in een kerlc in VaLlacas een soLidariteitsmeet,íng, díe door de politie uit el"kaar r¿ordt geslagen.
Varr 2l toË en met 25 maart organíseert de Asociaci6n Cultura y Derecho (de
bond voor lcultuur en mensenrechten) een soLidariteitsweek met de gevangenen. Ex-gevangenen en advokaten nemen deeL. Op de laatste dag verschijnen
naar zes organísaties van alle politíeke en vakbondsorganisaties die zijn
uítgenodigd. Ook de AFITPE (asociación de famíliares y amigos de presos y
expresos espai¡noLes, bond van familieleden en vrienclen van gevangenen en
ex-gevangenen) verkLaart pubLíekelijlr heË eisenprogramrna van de C0PEL voLledíg te

ondersteunen.

Linkse organísaties nemen in het openbaar geen standpunten ín aLs zíj al
niet, zoaLs de cormrunístische partij varr Spanje, de PCI een uitgesproken

reaktionaire houding aannemen.De COPEL en met haar sympathiserende organísatíes gaan met behulp van een wassende stroom publíkaties en andere mídde-

-4len door ntet hct aan de haali stellen van het fascistische karakter van po1itie, rechtspraak en gevangeníslíezen, die nog steeds in handen zíjn van
franquistische ambtenaren. De sLrijd van de ge.vangenen heeft amper invloed
op de verkíezingscan¡pagnes die aL in mei r77 beginnen; hun eisen worden
nieË overgenomen in de progranmats of leuzen van de partijen.
6 juni gaan C0PEl-leclen in Carabanchel" in hongerstaking uít sol-idarimet hen die in Ocana gevangen zitren en die het als COPEL-Leden extra
zÍtïaax te verduren hebben. De hongersLakíng breidt zich uÍt naar de gevangenissen van BarceLpna, Bilbao, Granada, San Sebastian, PampLona en Alcala.
Op

teít

De aktíe eindigt 20 juni en omdat de politieke partijen tijdens hun verki"ezingscampagnes de gewone gevangenen volleclig genegeerd hebben, reageert de
COPEL uret de oproep niet aan de verkiezingen mee te doen, lB juli voLgt
een nieuwe opstand in Carabanchel, díe het verzet ook doet oplaaien in YeSerias, Badajozo Murcia, Palma, Alvalá, l:Ieli1-la, Las Pal"mas, Granada, Burgos¡ SeviLlar Oviedo en Bareelona. In Carabanchel wordt de watertoevoer
voor de gevangenen afgesneden, de onderhandelíngen begonnen door de advokat,en van de AFAPE worden eenzijdig gestopt, soLídariteitsmanifestatíes'rÂrorden met geweld onderdrulcr" Uiteindelijk eíndigt de strijd ín Carabanchel,
nadat de oproerpoLitie de gevangenie meter voor meter heeft moeten heroveren, met deportatie van bijna aLLe gevangenen naar andere gevangenissen.
I'laar in andere gevangenissen, zoals ín Córdoba en Barcelona waar hongerstâhingen beginnen, gaat de strijd door. Deze gebeurEeníssen leiden er:.dan

eindelijlc toe, dat partijen ter lÍnker zijde het politiegeweLd publiekef.ijk veroordeLen en Ín meer of nindere mate de eisen van de ttsocialett ge-

vangenen overnemen.

In
ri,

augustus beleven de gevangenissen van Alicante, BadajozrTeruel, BassauCõrdoba, Zamora, Carabanchel- en Cartagena een nieuwe serie akties voor
de eisen van de COPEL¡ bezettingen, hongerstakingen, zelfmoorden, in de
werkpl.aatsen rnrordt het werk neergeLegd.
0p 3l augustus wordt in een officíeeL regeringsblad de hervorming van het
reglement van strafinrichtingen gepubliceerd, ongeveer een maand nadat de
mínisterraad dat heeft goedgekeurd. Deze hervorningreen staaLtje van franquistische dernagogie, wordt door o.a. de AIAPE terecht veroordeeld als'een
"nieuwe leugenfr: de mooie ¡+oorden over het naleven van de rechten van de
gevangenen en de zorg voor rehabÍlitatie zuLlen alleen de reeds bevoorrechten ten goede komen. De hervorming is niet meer dan een poging om de
solídariteít tussen de gevangenen te breken en de COPEL de roind uit de zeilen te nemen met behulp van de íL1usíe, dat rehabílitatíe en datgene' $tat
thans door somigen als privilege wordt genoten, voor ieder zaL gaan gelden. De praktijk in de gevangenissen heefÈ hetzelfde doel: er wordt de gevangenen van aL1es beloofd als zi.j maar bereid zíjn de COPEL af te zs¡eren;
boor priviLeges en rehabilitatie moet betaald worden met het opgeven van

het verzet"

Er veranderË door de hervorming niets voor 957. van de gevangenene ex-bôeren en -arbeíders. Zo blijft de "Ley de Peligrosidad Social" besËaan, eên
r¡et die het nogelijk maakt orn gevangenen, die zijn vrij geLaten maar geen
werk kunnen kríjgen en zichze1-f. dus niet kunnen onderhouden, \4teer op Le
sluiten als ttgevaar voor de rnaatschappijto. ook rvordt niets gedaan aan de
wíll-ekeur, voorbehouden aan de gevangenisdírekties, rraarmee straffen ver-

-$kort maar rneestal verlengd. kunnen hrorden. Verder ËeLlen ,al"Leen de dagen
dat je werkt voor het "uiËzittent' van je srraftijd. ALs'je voor straf opgesLoten wordt of door v¡ell;e oorzaalç Can oolc (bíjvoorbeeld arbeidsongevaLlen) ziek vrordt, teLLen díe dagen niet mee.
Ondertussen wordt de roep orn algemene.an¡ßest.ie met elke aktie, sterker en
rrordt díe amnestie el-ke däg meer-noodzakeLijk: in cle gevangenissen van lfa-

laga, Sevilla en Zatagoza vrordt gernuit, ín VaLencia e.n Granada verminken
zíchzelf.¡ êr zijn hongerstakingen in Barcelena ehrsevílla,
CoPEL-leden in de gevangenis van Bassauri dreigen met kollektíeve zeLfnoord. Begin oktober '?is het onrustígr¡ in de gevangeníssen van BilbaorCartagena, Segovía, Sevilla, Palma de i'fallorca, Ocana en liaLaga; overal vormen zích nieuwe kernen van de C0PBL, het,aantaL spnpathísanten groeít, advokaten durven meer en meeï partíj te kiezen voor dã gevangenen.
gevangenen

0p 14 oktober wordt door h.et Spaanse parlementrde Cortes, de níeuwe annestier"ret åangenomen, díe echter alLeen rveer geldt voor de p9Lítíeke gevangenen díe nog vast zitten. Op een perskonferentíe die dag vetkLaart senator
Baodresr' dat het besLuit veeL te laat komt en niet volLedig is, De AFAPE,
verder een representatieve groep van strafrechtdeskundigen en krímínologen,
voorstanders v¿ln demokratische rechtspraak en vertegenwoordigers van het
gevangenispersoneeL, ex-gevangenen en COPEL-Leden veroordelen het besluít.
Zíj zeggen'. t\'Iat Í's dlt besluit anders dan een volledíg negeren van de
rechtvaardige eisen'van:het meest vergeten en meest,onderdrukte deel van
de bevolkíng?tf Nognnaals bekLerntonen zij, dat de "socia1e" gevairgenen door
dezelfde díktatoriale r.¡etten, dezeLfde fascistische rechtbanken en met behulp'van dezeLfde schandeLijke níddeLen veroordeeld zijrt als de poLítíeke
gevangenen. In heeL Spanje volgen na afkondíging va¡r de nieuwe'wet protesten, met aL6 een soort hoogtepunt het in brand steken van,de vijfde gaLerij,van de gevangenis van BarceLona. De gevangenen eisen o;a. het vertrek
van de faecistische direkteur, een eís die ondersteund t'¡ordt door de urilitante vLeugel rran de Cl'lT;. de SocialÍstische Partij van Cataloniä, de PSUC,
de.AFAPE en andere C0PEl-steuncomíté's. IIet ingrijpen van de pol-itie heeft
veertien gewonden tot gevolg en niet cle direkteur wordt overgepLaatst of
ontslageno maar de hel-ft van de bevolkíng van deze "modelr'-gevangenis
Word¡ gedeporteerd. In november en december van dat jaar is heÈ verzet aan
de orde van de'dag in zot,n dertíg gevangeníssen.
.

In februari 1978 r¿ordt de gevang.enís van t{alaga platgebrand. Itfaar zelfs
dan hebben de senatoren Bandres en Xirinachs grote moelte met het verzamel-en,van de vereíste 24 handtekeníngen van leden .r.n d" ,Cortes om op ztn
mínst een debat over de gehrone €ievangenen op de agenda te kríjgen. In dÍezel,tde maand irroidt door de mini"ster van bínnenlandse zaken wel gesproken
over het ontr,rerpen van een hret om het voorlopig in vríjheid stelLen van gedetineerden aan banden te leggen; dit vindt z.i. üe veel plaats, het is
een gevotg van de overbevolking van de gevangenissen en gebrek aan personeel (gemiddeld 15 bernrakers per 1000 gevangenen). De Cortes is er wel snel.
bíj geweest om een wet goed te keuren die,het vrijgetaten gevangenen onmogeLijk moet. maken vervolging te laten instelLen tegen politiemensen, rechters of gevangenísambtenarêo¡ van u¡ie zíj op een of andere manier de dupe
zijn geworden, zelfe aLs deze lieden aan moord schuldig zíjn. !üat de fascísten vanwijLen Franco betreft rvordt niet eens de schijn hooggehouden,

-odat hun huidíge posities door hun verleclen aangetast zouden kunnen worden.

Hun verleden wordt hen

níet aangerelcend, de gevangenen blijven levend beof r'¡orden * nu demokratisch - het zíelrenhuis inge-

graven in de gevangenis
slagen.

De algemene a¡lrresÈie is naar heË schijnt ondanks alle stríjd van nu al,
bijna drie jaar nog geen stap díchterbij gekomen. De eisen van de COPEL
zíjn, op enkele volkomen ondergeschikte zoethoudertjes na, nog steeds niet
íngewilligd. Ðeze eisen zijnz
- een volksjustitÍe, die niet in dienst staat van de heersende kl.asse;
- afschaffíng van de speciale r,retten en regLementen uit de tijd van Franco;
- wegzuiveríng van a1le franqr:istísche anbtenare.n uit de rechterlijke
macht;

- instelling van een kontrole door volhscornitées op de gevangenissen;
- in afwachtíng van een níeuwe gevangenisreglement alvast betere voorzienínBênr sLuití.ng van de strafcellen en afschaffing van de uitbuiting in de
werkplaatsen;
- een ontwíkkeLing naar zgn. t'open" gevangenissen die niet geeisoLeerd zijn
van de buítenwereLd, waar een dilinkr¿ent behandeld wordt als een mens
met noodzakelijlce behoeften en met rechten, die onder aLle omstandigheden gerespekteerd moeten worden.

Alleen uit deze eisen van de COPEL blíjkt al, dat de beweging van gevangenen versctrilLende rÍehtingen tegelijk uitgaat. Het is geen uniforme of homogene beweging, maar mensen en strijrl ber+egen zich tussen de uitersËen
van gezelLig teforurisme en gewelddadi¡¡ radikali.srne.
hlat de bevreging is, rrrat de COPEL is, wordt nog eens opzetEelijk versluierd door het beeld, dat de machthebbers ervan proberen te scheppen middels
de hen ten dienste staande conununicatíeniddelen. De gevangenen kunnen
zich hiertegen sLeeht verdedigen in die zín, dat het hen aan nogelijitheden
ontbreekt om over onduidel"ijkheden ophelderíng te verschaffen. De machthebbers gebruiken bovendien deze strijd, die zij zeJ.f provoeeren, voor het
doel de Spaanse bevol-king zover te krÍjgen, dat men gewend raakt of zeLfs
instemt met voorstelLen zoaLs opsluiting op een meer verfíjnde rríjze¡ rnodelgevangenissen en sociale inpl-aats van poi"itie-kontrole; een hervorming
van de onderdrukkÍng dus, die past bij de sehijnverLoning van \,üat nu al
voor de I'demokratische rechtsstaat Spanje" doorgaat. ßegri.p voor de ber¿eging wordt ook bemoeilijkt'door het doen en laten van reformistische politicí, die proberen de beweging ín te líjven door de meest vôoraanstaande
Leden van de COPEL een plaaÈs te gunnen in de r,reínig radikale en subversíeve optochten van hun partijen. De stárat heeft er bc¡vendien beLang bij, het
z6 voot te stellen, aLsof er aan de ene lcant spontaan muilend gewelddadig
tuig aan de gang is en aan de andere kant de C0PEL een mogelijk waardevol
elenrent zou zLjn om mee te onderhandelen"Zo ís ot niet en zo zal het nooit
zijn. Al-s sommige Leden van de C0PEL erLoe overgåan niet langer de belangen van aLlen te vertegenwoordigen en in plaats daarvan zích gaan beperken
tot sLirnme kompromissen en zich ongevraagd gaan opr^rerpen als woordvoerders
van de heLe beweging, dan is de beweging een andere geworden, dan is de
COPEL alleen nog in naam dezelfde. Dan za7 een ontwilckeling zíjn ingezet
naar een soort vakbondsbureaukratie, die qua lcarakter niet veel zal verschil-len van vakbondsorganísaties buiten de gevangeni-s; Een paar "radikaLen" zuLlen dan al-leen nog vrijheid in pl-aats van extra dekens wiLLen en

-7 zal niet meer worden onderhandeld.De gevangenen zullen weer kriminelen zijn en hun schuld en straf moeten alcsepteren. Voorlopig is het nog
niet zover. En het is de vraag of het ooit zover zaï komen, omdat de iLLusie van een tfbetere gevangenisrt -. ook gezíen de ervaringen van het verleden en heden * onmogelijk is.
met hen
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Staten, steden, polítÍelce partijen en maatschappeLijlce irrstel-lingen
veelal cloor dieren gesymboliseerd. l'len kent de Britse en cle ttederlandse Leeuw; er prijkt een beer in het rvapen van de stad Berlijn en Rome
heeft zijn wolvínr- die volgens de legende deze stad zou hebben gesticht;
Pruisen en de zogenaamde Demokratísche Partij in de Verenigde Staten hebben al-Lebeí hun adelaar; de olífant is het zínnebeeld van de Amerikaanse
worden

Republíkeínen.
Sinds jaar en dag wordt rle Britse vakber+eging aangeduid met een paard,
een olíjk en vroLíjk díer, dat Lang geleden als symbool ontworpen werd
door de bekende Britse tekenaar Lor+. Vrijwel geen ar!íkel over het Britse
vakverenigingsvrezen,, in het bíjzonder in de "Sunday Timest', of het ¡^¡erd
met dit paard verl-ucht
Ruim tien jaar geLedenrop l7 november 1968t zãE men het opnieuw afgebeeLd in de koLonmen van tt genoernde zondagsblad. t{iet Low echËer r¿as ditmaal de tekenaar. Iemand anders had het beroemde dier uitgebeeJ.d, geheel
in de stijt van Low r¿eLisr¡aar, maar met een paar belangrijke verschillen.
Men zag het niet lustig draven, maar ruet treurige ogen op de grond f-iggen,
kenneLíjk geveLd door de een of andere kwa¿l. Ilet begeleidende artikel had
het opschrift: ttDe ouwe trouwe merrie is niet meet \rat ze is geweestt'.
Ilet stuk lras van de hand van Stephen Fay, een redalcteur van de "Sunday Tíarest'rdie over vakbondszaken pleegt te schrijven. Ilij noeude de Britse vakbond'en ziek. De krachtige merrie van r¿eleer zou een Lamne knoL zijn
geworden. Aan haar zíekbed beraadsLaagden bezorgde doktoren over de juiste
diagnose en de beste geneesmíddelen.
VoJ-gens Fay was de ziekte der Britse vakbonden al ontstaan in de jaren t50o rnå.ar vras zij aanzíenlijk verergerd in de tweede hel.ft van de jaren r60. Al-s het voornaamste symptoom ervan beschouwde híj het onbetwistbare feít, dat geen enkeLe vakbond nieer i-n staat r¡as de "wíLde" stakingen
van,zijn Lederr te verijclelen. Tot eén vrerkelijlre diagnose kwam hij níet.
Hij deed sLechts een l'.l"eíne stap in die richting met zíjn real-istische
vaststell-ing, dat de vakbonden bij de arbeiders een sLechte reputatie hadden. Dat de vakbonden altijd reeds leden aan de ziekte waarvan hij sprakt
was Fay ontgaan. Volgens hem waren de vakbonden vroegdt ørtders. Hij had er
geen oog voor dat zLj nog steeds dezelfde maatschappelijke funktie vervulden waarvoor zij in het leven waren geroepen en dat de-vervulLing van diezeLfde funktíe onder gewij zigde omstandigheden tot heel andere verschíjn'
selen leídde als voorheen. Híj hacl er eerst recht geen oog voorr dat het

-Bom een ongeneeslijke ziekte ging.
tr^iie dat, üteer dan een halve eeur¡ võ6r Fay al
hisiorikus G.D.H. Cole. Deze publíceerde in l9l3

wêl had, r¡Ias de Britse
een boek ovelvakbewegingsproblemen, waarín híj onder meer uiteenzette, clat de hloof tussen bestuurders en achterban voorÈdurend groter werd en dat de vakbondsbureaukratie in een andere positie verkeerde en í.n een andere r¿ereld leefde d¿n
de arbeiders. Dat boek van CoLe bevaLte ooli een il"lustratie. De vakbeweging r,rerd er - ook toen reeds - afgebeel"d als een zíeke man, wiens bed omrí-ngd rverd door hefEíg redetwistende dolctoren.
Cole sehreef een mensenleeftijd geleden, het opstel van Fay is tíen
jaar oud. Maar de "ziekteverschíjnselenut díe beiden, de een !üat nauwkeuriger dan de ander, signaleerden, kunnen nog steeds worden !ûaargenomen en
nog aLtijd verdringen zíein aan het ziekbecl van de Brítse vakbeweging de
uiteenlopendste soorten van doktoren. Bij dit eerbíedr+aardige gezelschap
van politici en sociologen heeft zich onlangs * ongevraagd - een buitenlandse special"isÈ gevoegd, te weten: een zelcere InlaLter Sickert, voorzitter
van het distrikt Berlijn van de Deutsche Geaterkscltaftbund. In een intervíew met het konservatíeve Brítse clagblad "Dai1.y Express" heeft hij van
zijn kant een oordeel gegeven omtrent "de misèrett van de Britse valcbeweging en vervolgens, met oer-Duitse zelfverzekerdheid, een rnreg ger\tezen om
daar uít te raken. Zijn opmerkeLijke uiteenzetting verdíent een nadere beschouwing.

Sickert spreekt in het bewuste inËervier.¡ al-Lereerst over de praktijk
van het Duitse vakverbond, De DGB, zo zegtlníj" heeft zich "op de basís
van de vrije ¡narktekonomie geplaaËst eu heeft, door deze te aanvaarden, in
beLangrijke mate bijgedragen tot de ekorronische opbloei in de Bondsrepubliek. Ðíe ekonomische bLoei kon sLechts worden bereikt doordat wij ons
tot de krachtigste pleitbezorgers maakten van tret ,systeem der kapitalístÍsche vrije'marktekonomie, bínnen weJ-lt systeem wi¡ funktioneren.'n
Vervolgens verkondig¡ Sickert de opvatting, dat in Engeland nog altijd het "model van de konfrontatíe" wordt gehanteerd, dat niet meer zou
beántr¡oorden aan de eísen van de tíjd en dat volgens hem zou leiden tot
ttzel-fmoordtt, zowel van de vakbonden a1s van de industrie en dat "Lenslotslepen."
te ook de demokratie al"s zodanig ten grave zal
¡tDe DuiËse vakbonden", al"clus Síckert, t'voeren geen Loononderhandelingen met de bedoeling heË op strijd te laten aankomen. !trij weten nauwkeurig
in r^¡at voor situatie een bedrijf zích bevindt doordat wij in de Leiding
van alLe grote ondernemingen vertegenwoordigd zíjn en medezeggenschap betelcent medeverantr,roorde L ij kheíd-.'
De t'vakbondsmisèrer' in Engeland verklaart Sickert daarna uÍt 'rhet huwelíjk tussen de vakbeweging en de Labour-partíj" aLsnede uit her grote
aantãL Britse vakbonden. In dat verband acht hij het ook van betekenis,
dat er in llngelancl, anders dan ín Inlest-Duitsland, "geen sprake van is dat
men direkt gekonfronteerd wordt met de praktijk van de bolsjewisten naast
de deurtr. ttwÍj ín Berlijntt, LegË Síclcert uit, "\^reten maar a1 te goed waË
het betekent, af te gLijden naar línks in de richting van het ltoli-ektieve
u

socíalisme."o."
I^Iij hebben hierboven de uiteenzetting van Si.ckert opmerkeLijk genoend.
Zíj ís het naar onze meníng om tÞree reclenen: ten eerste, de openhartigheíd
waãrme" hij bepaalde r¡aarheden verkondi.gt; ten tweede, de driestheidtraarmee hij bepaaLde ón¡¡aarheden ten beste geeft.
A1s Sickert verklaart, dat de Duitse vakbewegíng in de Bondsrepublielt

"9de krachtigste pLeitbezorger van de kapitalistische produktiervijze is geweest en het kapitalistísche systeem van de vrije marktelconomíe heefÈ aanvaard, dan spreekt híj de voLLe waarheid
Als Síckert verklaart, dat de Duitse vakbonden,het bij het door hen
gevoerde loonoverleg niet op stríjd r¿ílLen laten aankomen, dan spreekt hij.
eveneens de voLLe r¡aarheid
Als Síckert echter indirekt bev¡eert, dat.de Bri-tse vakbeweging in dat
opzícht- van de Duitse vakbeweging fundamenteel. verschil"t¡ .dan verkondigt
hij een ónwaarheid" 0ök de vakbev¡eging in Groot-BríttanniÌ!,plaatst zich op
de bodem van het kapítalisme. Als hij bovendien beweert, 'dat in Engeland,
het trmodel van de konfrontatÍétr wordt gehanteerd en clan nog r¡eL door de,'
vakbeweging, dan staat híj daarbij'wederom met de waarheid op gespannen
voet. Niet de vakbonden in Groot-Brittannië sturen op een konflikt met de
ondertremers aan, integendeeL, zij''pogen aan één stuk door een dergelíjk
konflikt te voorkómen. Daar f.igt de' oorzaak van de vele 'rwÍlde'o stakingen,
dat is de reden, dat er van een icloof tussen achterban en besturrrders kan
rsorden gesproken, OmdaÊ die kloof êen bedreigíng voor het bestaan van de
vakbewegíng vormt, zwíchten de valcbonden soms voor de druk van de Leden en
rôepen zíJ af.' en toe, ,tegen hun'zin en tegen hun feitelíjke bedoeLingen
een staking uit of wel scharen zij zich achter een spontaán door hun leden
begonnen staking; Verre ervan, dat dít op llzelfmoordf''van de vakbonden zou
neerkomen ís het níet,anders dan de enige ï,reg tot hun behoud. En dit is zó
üraar, dat men in Duitsland precies hetzelfde rvaar kan nemeir,;'Voor zover de
heer:sickert ¡¿at dit betreft een verschil tussen de sítuat:ie i,n DuitsLand
en die in EngeLand konstrueert, zuigÈ hij een dergelijlc verschiL'volkomen

uit zijn duÍm.

j

De heer Síckert begaat dezelfcle fout al"s destijds in Groot-Brittannii!
de conservatieve premier Fleath beging en die de conservatíeve "Daily Express" nog steeds begaat, de fouË nameLijlc om de vakbewegíng verântr'roordeli¡k te stellen voor de strijdlust van de arbeiderse üraardoor de vakbonden
soms worden kLem gezet.

Als de heer SickerË betoogt, dat de stalcíngsàt ti.riteit ín GrooË'-Brittanniä- de. bedrijven in díverse gevallen met- bn-dergang bedreigt, dan heeft
hij bepaald geen ongelíjk. Zijn gelijk houdt ni-ets anders in, dan dat de
strijdende arbeiders de doodgravers van het kapí.talistische. systeem zíjn,
De vakbonden kunnen' daar veiníg of niets aan veranderen. llun er een verwijt van maken is ronduit belachelijk. .ATs Siclcert daaraan nog toevoegt,
dat als gevo:lg van de vele arbeÍdskonfliktên - die,ui.t de kapitalistische
produktieverhoudingen onherroepclijk voortv'Loeien - ,de i'rrdemoþratie" om
zeep wordt gebracht, dan zêEgen'wij:'. het hangt er maar van,af wat men onder "denokratíe" verstaat. Verstaat men er de burgerLijke demolçratie onder
ofwel- de klassensameff4rerking tussen kapítaal en arbeid, dan heeft híj geen
ongelijk. Maar dan moet er ã.rrtond op worden gchrezenr'dat deze burgãtii¡ke demolcratie geen demokrati'di is en dat cle arbeidersdeunok¡atie, die de
naam van denokratie r¡é1 verdiente' uit het zelfstandig optre<len van de arbeidersklasge hraarrvan men li¡ "witde"' stalcíngen:"getuiþe is'rjuist wordt ger;:
i
borgn.
De heer Sickert Leútert al-s hij van een "hurvelijlr'l tussên vakbewegíng
en Labour-partij sp-reekt. IIun ondárlinge relatie ",rátt aLlermínst met-diã
van thTee echËelieden td vergeLijlcen, De Britse valcbetiiegíäg is de moeder'
van dç Britse Labour-partij. ' fn zo eng a1s de heer Sickert veronderstelt
is hun verhouding al-lärarinãt, getuige ü"t jongste kongres van de Labour'

t0partíj in Blackpool, rvaar de valcbeweging fel-le opposítie voerde tegen Labourrs loonpol-i.tiek. De. heer Sickert geeft er blijk van, dat hij de rnrerkelijke situatie binnen de Britse 'uarbeidersbewegíng'n evenmin begrijpt, als
de redaktíe van het conservatieve dagblad dat zijn orakelspreuken publiceert.

zijn opmerkíngen over het boLsjewistisch gevaar of "het afglijden
naar links in de richting van het koLlektieve socialisme....¡' houden in,
dat híj datgene lÀrat hij als "bolsjewistÍsch gevaaru aanduidt toch voor een
soort van ilsocialismett houdt. Dat tt hier om-een vorm van staatskapitalisme gaat, dat - zLj het dan in een 6¡ans andere vorm - ook door de.T,abourpartij of door anderer' niet bolsjewistische partijen in h.et 'r{esten wofdt
aangehangen, ontgaat de heer Sickert geheel en aI, zoals het hem eveneens
ontgaatr dat de autonome aktíes der arbeiclers r^raarvan bij de t'wilde" sËakíngen sprake is, dat bolsjewisrne al even dodelijk bedreigen al-s zij het
"vrije" kapitalÍsme ondermijnen. I.leet de heer Síckert niet, dat cle Britse
bolsjewisten meer dan eens Legen "wilde" stakingen en tegen"¡rrviLde" stakers zijn opgetteden? I'Iíj wiL het niet Ì4retene veronderstéllen toij, zoaLs
de I'Daíly Express" het niet wíl weten, omdat het veel gemaklcelijker is om
de bolsjersistiSche boeman tevoorschijn te haLen, dan zich relcenschap te

geven van de r^ierkeLijke verhoudingen.
Onze konklusÍe: de heer $ickert is géén bekwamer dolcter dan alle anderen die zích al rond de I'zieke" vakber,¡egíng hebben geschaard. Hij is een
krualczaLver gelijk ,zij, zeLfs een kv¡akzalver van ' èeh nog bedenkelijker

soort
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In het te Parijs verschijnende Esperantoblad "Senneciulo" ("De StatenLozef') troffen qrij - in het nurtrner van december 1978 - onderstaande infor:
matie aan over een staking van ponpbediènden in Catalonii!" I^Iíj nemen het
bewuste stukje - met zijn oorspronkelijke titeL - híer in zijn geheel- en
ongewíjzigd over en laten daarna ons lcoumentaår vol-gen"
Direkte aktie of klassensaneq$rerking?

In BarceLona en in de Catalaanse provincie staken de benz inepompbe-'
dienden sinds september.Leden van de CNT (r,¡aarbij driekwart van de georganiseerde porrpbedienden is aangesloten) verzetten sích tegen et werkgeversvoorstel- betreffende een nieuwe regionale cao. De UGT en de Comisíones
Obreras, waarin in de beËreffende branche slechts 87" va¡ de werknemers Ís
georganiseerdrhebben een landelijke cao ondertekend, waarvan de inhoud beduidend sLechter is dan de bestaande regionale cao. TensLot,te werd besLoten

om

in stakíng te

gaan

De Spaanse regering verklaarde deze sËakíng onwettig en reageerde met
de gebruikeLijke mÍddeLen: onderdrukking, bedreiging en psychoLogísche
drulc. tt Leger en de polieie verdreven de stakers en namen zeLf. de dístri-

-

l1

butie van benzine ,ter hand. Ðe UGT en de,Coutisiones süelderr \roor om onderkruipers,te sturen en deze steun te verlenen.,Tegelijkertijd. werrJen,er 400,
' ,:: ; . :
man ontslagen eû 150 gearre,steerd..
De fírrna CAHPSA heeft het monopolíe,'van de, benzi,neverkoop in Spanje..
Haar personeel is ín serní-míl.itaire dienst¡, De arbeíders besloten te sta.

,ken op aandrang van de personeelsve-rgadering. Ðeze me.Èhode van.dÍrekte ak:
tie garandeert:
j - de onafhankelijkheiC van de arbeirlers;
.l
- het ontstaan van een vakbondsbureaukratie v¡ordt'onnrogeLijk;

':

..: Ì :':. ' i:',

tijen.'

.:

O[r dèze príncipes van.deìs.trijdeode arbeiders.te beschermen moet de
CNT vechËen tegen de drie-eenheid',van'sEaat, regering, en reformistische
valcbondet'r. Deze drie-eenlreíd bes.loot een. jaar:geleden.níet meer tegen el*
-kaai te strijdennopdat Spanje op:een píjnloze manier dpmokratisch.zou r{orden (het z.g. Pakt van lloneloa), alsof de Spaanse,arbeiders lessen nodig
he-o''ben van de etfgenamen van het franguismê.i ,
:.'.1:r Díe politiek dient alleen naar de bourgeoisie.. 'Daarom is,de huídíge
strij'd van de porupbedíernden in Catalonii!: van betekeni.s.,Hij toont aan, dat
de Spaanse'arbeiders de' belcwaaurheid hebben zelf over hùn Èoekomst,te be-,
slíssen. Hij bewij-st daË errbuiren de d;verse lregen,van de sociaaldemokratie een alternatieve ¡wegr naar het, social.isme, besÈaat.
De CNT ís in. de wereld vån, 1978. de enige massa-organisatie'die in
staat is de voorwaar<len Ëe scheppen om tot een vrije maaËschappij te komen.
In'.haar strijd: mag ze nieÈ alleen staan. ,Allen ¿í-ã fret met hâar doél eens
:

,

zíjn
'.'

moeten

haar'ondersteunen.
:

,'
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YvesPeYraut'

KÛMMENTAAR

:. In de jongste tijd zijn'de

Spaanse arbeiders er:veelalìtoe overgegaan
gezamenLl:jk
om.beslissíngen.over.,akties
te,ûêflrêrr¡, 0f er izal r',rorden gesËre- !
den,.en hoe, met: i.¡eLkè, middelen en in'r"elke vorm, :of 'he! bedrijf al dan
niet, moet worden bezeËr: rr/érâ!î err'door.wie er moet worden gepost, welke ei-:
sen er moeten.worclen gestelde enz., enz.-rover dat all-es wordt door a1Le be=

trokken arbeiders.,in hun gezanenLijke vergadering beslíst. Het verschijnsel ís \ierre van Íneidenteel- err,, doet zich op.iee& dergeLijke sôhaal voor,
daL,;er 'in d"iverse publ.ikatíes al, van rrde beweging, van. de vergaderingertlr of'
r.rel ttde beweging van de assembleestt wordt gesprolcen¡,.'Het,gaat duidelijk,-our
een ,geheel andere bewegi.ng. dan die van de :- onder,bols,jevri:stsisehe ,ínvloed
geraakte - Courisiones Obreras, di.e in,, ieder opzicht een stroming van de
vakbeweging ,vormË. In zekere..zín, zô kå.ri men sËeL,le.nr. is ,"de.beweging van
de assembleesll een reaktie op, de ontwikkeling die 'de'Comisiones,,Obreras
hebben.doorgemaakt. ZíJ is,e:¡eneens een realctie op het ;optreden van..andere
stromingen:binnen.de vakbeweging:ín:het he<lençlaagse Spanje. tüiL men die
ttbeweging van de assembleesl'. met een enkel woord, karakt,eriserenr dan zou
men kunnen zeggen,, dat zij :een tt.beweging van de.arbeiders zê.Lttl lvqrmt.

,

:

,,,Ðat,is een t.erm, Ì\iaarop,,wij het.,níeL zo erg behii, rzc¡Ìnr€'l in:het verLeden als.nu, .in het anarchosyndicalistisehe milieu waarbinnen hij doorgaane r'rordË :gebruíltt., gediend'
heeft en nog steeds dient om een,vorm,van strijd aan te duíden die overeenvotrE v-an

"diyekte

akt'teî,Î

grepen hebben, omdat

12stemt met zeer bepaalde anarcho-syndil<.aListische opvattingen,Idat de "bervegíng vau de assemblees" karakteriseert is echter bovenal dit, dat noch sociaaldemolcratisehernoch bolsjewistischen noch anarcho-syndikalistísche opvattingen er een stempel op hebben gedrukt.
De "bewegíng van de assembLees'! vertoonl in geen enlcel opzicht ideologische trelcken. Níet bepaaLde opoattinqen (vreLke dan ook) hebben haar het
aanzíjn geschonken, maar de praktijk van de stríjd zeLf.. Zij danlct haar
ontstaan niet aan denkbeelden" maar aan behaeften. Inplaats van haar een
vorm van todirekte aktíe" te noemen, lcan men haar veel beter een vorm van
zeLfstan&ùge aktíe noemen.
Bij veLe, vele arbeídslconfLikten ín Spanje is deze ''beweging van de
assembLees" - die natuurLijk geen bewegíng in de traditioneLe zín is - tevoorschíjn getre,Jen. Bij díverse konflikten kon haar betekenis veeL scherper worden r¡raargenomen dan bij de stakingg der pompbedienden in Cataloniä.
Inlaarom Yves Peyraut juist deze heeft uitgekozen om op de t'beweging der as*
semblees'r de aandacht te vestigen, ís ons níet helernaal duidelijk, Hoe dat
echter ook zíj, hÍj heeft steLl-ig gelijtc, dat het nemen van beslissingen
in de "assenbl-ee" of ttvergadering" <le onafhankeLijkheirl van de arbeiders
garandeert, het optreden van een vakbondsbureaukraËie verijdelt en verhÍndert dat de strijdende rverkers door poLitieke partíjen (of door ideologische en ídealistische groepenrvoegen wi.j er aan toe) worden gemanipuLeertl.
En varrzelfsprekend heeft Peyraut óók geLijkrals híj het pakt tussen díver=
se partijen en vakcentral-en, dat ruira een jaar gel.eden in het i,IoncLoa-paleís te lladríd gesl"ot,en werd, een vorm van klassensameffilerking noemt.
I,traarover wij met Peyraut zeer sterk van meníng verschillen, dat is de
verhouding tussen de "beweging der assembLees" en de anarcho-syndikalistische CNT. Dat er op het ogenblilr binnen díe Ct{T in Spanje diverse stromín*
gen bestaan en dat er in haar gelederen een ontv¡Íkkeling gaande iso is een
feít dat wij hier onbesproken kunnen laten. llaar het om gaat ís, dat õ6k
de CNT, ofschoon zíj het Pakt van lfoncloa niet, heeft ondertekend en men
haar níet van klassensameffderkíng kan beschuldigen, de arbeiders manípuleert. Zij doet dat, doordat zij er naar streeft de klassekonfLikten die
zich voordoen tot klassekonflikten overeenkornstíg háár opvattingen en idealen te malrên. Zh doet dat evenee-ns door zict.zeLf. te beschouwen als een
"massa-organisatie", aIs ttde enige nassa-orßanisatie die in staêt ís om de
voorroaarden te sclr.eopen voor wat zij een vrije maatschappij noemt.'n ilet
een dergeLíjke opvatting gaat de CNT er voLLedíg aan voorbij, dat níet zdi
maar de gezanenlijke assembLees de wer'kelijlce proLetarische massar Þweging
vormen. i'let haar streven de arbeiders achter zich te krijgen en voor haar
idealen te winnen poogt zíj een bepaalde ídeoLogie aan de aktíes tler assembLees te heehten en zij bedreígt daarroee het eensgezinde optreden, dat aLlerminst uit een eendere maatschappijvísie voortvloeÍto maar uÍt eendere
praktische behoeften, uit door all-en gevoelde noodzakeLijkheden.
Peyraut verricht aan het sl-ot van zijn stukje een soort van'goocheLËruc: híj indentifíceert de "bervegíng van de assembleesrt met de CNT en meË
haar streven. tr.Iij kunnen dat niet anders zien dan als een poging om via de
achterdeur de door de "beweging van de assemblees" gegarandeerde voLsttekte onafhankeLijltheíd van de stríjdende arbeiders toch r,reer'op de een of andere manier aan te tasten. Dat ook de Spaanse arbeiders, althans velen van
hen het ook zo zienrwordt geillustreerd door het feit, dat bij sonrnige akties de arbeiders dít aan vertegenwo::::g::" van de CNT hebben venr'eten.
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Ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan heeft de C.P.N. ení-ge maanden terug een brochure uitgegeven. Interessant is die brochure niet alleen
door wat er in verteld wordt, maar even inÈeressant is het door datgene
r^rat er Ín wordt verzlregen.
Natuurlíjk, ook in deze broehure doet de C"P.N. heË hreer voorkomen
aLsof zij metéen na de inval- der Duitse troepen in mei 1940 de bewegíng
was, díe meteen de íLLegal.iteit inging en verzet pleegde. Verzwegen wordt
uíteraqard, dat de CPN in juni 1940 de llederlandse bevolking opriep zieh
tegenover de bezeËtíngstroepen 'rkorrekt te gedragen". trle hoeven daar verder niet over uit te r*ijden, omdat in het vorige nunmer van o'Daad en Gedachte" daaraan reeds ruíme aanclacht is besteed in het artikel over Paul
de Groot
Maar even opnrerkeLijk is, daË de C.P.tT. ín bovengenoernde brochure het
ook doeÉ voorkomen of. zíj cle partij is geweest, die zich altijd achter de
onafhankelijkheídsstrijd van de Indonesiärs heeft geschaard. NaEuurlijk is
het waar, dat de C.P.H. voor de tr¿eede r,rerel.doorLog steeds de leus voerde¡
"Indonesiä Los van Holland nut!. l.Iaar even waar is, tlat diezeLfde tot CPN
omgedoopte partij ín de eerste jaren na de tweede v¡ereldoorlog zich heefÈ
geÈeerd tegen dírekte onafhankelijkheid van Indonesíä. Zo schreef ir. S'J,
ñutgers - ã. *at die in de brochure naar voren wordt geliraiht als degene,
die reeds op het eerste lcongres van de Comintern de C"P.N. vertegenwoordigde - in åe "Vrije Kathedãr" van 15 augustus 19462

"Het is niet juist, dat de C.P.tll. op dít ogenbl"ik onvoonÂlaardelij.k voor de absolute onafhanhelijkhei.d van de Republiek Indonesie zou zijn.Een dergel-ijlte opvatting is in strijd met de eLementaÍre beginsel-en van het marxisme.Een absolute onafhankelijk*
heíd is zeLfs onbestaanbaar.or
Hoeveel waarcle men kàn hechten- aan het "marxisme" vart dergelijke figuren blijkt wel- uit het feit, dat IndonesiË niet eens zo lang na de ontboezeming van í-r. Rutgers voLLeclig onafhanlcel-ijk raerd. lîaar de lcwestie \¡Ias
natuurlijko dat de C.P.1,1. in die tijd nog steeds hoopte een paar ministerzetels te kunnen benachtigen en aan dat streven moest de onafhankeLíjkheid
van Indonesiê worden opgeofferd. HeL is dan ook een, grove Leugen, rüanneer
thans in de brochure wordt betreerdn dat de C.P.N. al-les in het werk stelde
om de onrust, die ontstond vanvrege de troepenuitzendingen naar Indonesiä,
tot gelding te brengen, Het was juist <1ei C.P.N., die een stakíng Ëegen die
troepenuírãendingen-bij monde van de toenmalí.ge bolsjervi'st Henk Gort,zak om
zeep hieLp. Hij was het díe op het I'laterlooplein te Amsterdam een menigte
van 20.000 stakers opriep r,reer aan het werk te gaan. Natuurlijlc inet Ît bekende smoesjerdat het ogr een protestsEakíng van 48 uur gíng en dat men een
staking niel alLeen moest weten te beginnen maar ook moest hteten te beêinin "Vri5 NeclerLand" bij
digen. Deze i.qugen uit de brochure r.rerd ook verteld
de zeventigste verjaardag van Henk Gortzak. 'Daat lezen we:
I

'rNog hersteLLend van Sactrsenhausen sprak hij ín 1946 op het trrlater1oopLeín twintigduizend stakers dringend toe de troepenuítzendíng naar Indiä te verhinderen.'o
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"Vrij I'trederland* trapt blijkbaar zonder meer in de leugens van de CpN.
Terr¿iile van een ¡:aar ministerzetels r¿erd er door de bolsjewiki handen spandiensËen verleend aan de bourgeoisie" Níet alleen rle stakíng tegen
de troepenuitzendíngen naar Indonesíä werd door de CPN de nek omgedraaid.
Ook dÍverse andere stakíngen werden door haar kapot gemaakt. z,o íi het bekend, dat tijdens de grote haven- en zeeliedenstakí.ng, cl.ie aprí1 1946 uitbrak te Rotterdam, de toenmalige opperbolsjerviek Paul de Groot de EVC-bestuurders Leen van Os en Berend Blokzijl bij zich ontbood en eiste dat de
sLakíng zou r.rorden opgeheven. De strijd der arbeíders noest worden tegengegaan terr^rille van de organisatiebel"angen der CpN.
Ilaar dat niet alLeen. Ook een organisatie als de EVC is door die partij on zeep geholpen. De EVB (later EVC) r¡erd reeds in de herfsr van lg44
in het zuiden van het land opgericht. Díreht na het einde van rle tweede
wereldoorl"og nam die bewegíng een gewel-dige vlucht. Ilonderdduizenden arbeiders werden lid van de Eenh.eids Vak Ber+eging. A1 gauw echter sloeg de
CPN haar grijpgrage kLauwen uit naar deze bevieging en wíst haar aL heel
gaul^I om zeep te helpeir. Jammer voor haar, dat al haar geheul met, de klassevijand van de arLeíders haar geen ministerzetel-s opleverde. Ook de bourgeoisie $¡eet niet aLtijd r,rie de beste pleítbezorgers vaa het kapitalÍsme
zijn.

Maar ongelooflijk brutaal is het r,¡el orn í¡r de hele brochure met geen
woord over de Eenheids Vak Centrale te reppen en net te doen of een dergel-ijke beweging nooít heefÈ bestaan.
Natuurlíjlc zou er or¡er die brochure van de CPÌ,T nog veeL meer te zeggen zíin. Ruimtegebrek belet ons dat. In elh geval blijkt uÍt de brochure
nog r'7eer eens overduideLíjk, dat terCIaLsi.ng het kertrnerk uan de CPN ís.

VERANTI{¡OORDING VAN DE VOOR ''DAAD
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(4e kwartaal 1978)

B.v.B. te l,l. f 25,--; C.B. re A. f 31,50; R.Ð. te G. f 10.--; H.H.G. te L.J.
f 10.--; C.H. te A. f 100"--; G. de P. re B. f 50.--; J.K.p. te Z. f 25.-3
P.R. te H. f 25.--; Ì'Í.J.L,I. re A. f 25.--; C.J.B. re A. f 25.--; A.IL.Z. te
H. f 40.--; J.A.H. v.d. V. re L" f t5.--; J.B. re A. î ZA.--.
Totaal f 401
TotaaL over l97B f 1713,Q6. AlLe gevers hartelijk dank.

'5CI.

lrriLLen alle lezers be¡lenken dat ai-les steeds duurder wordt? Het vaLt nieÊ
mee om steeds weer de touøtjes aan elkaar te knopen. Et zijn Lezers, die
steeds meer dan vol<íoende steunen, maar er zijn helaas ook lezers, die wel"
íets meer mochten betaLen. l"iogen úre voor het jaar 1979 op voldoende steun
van alle Lezers rekenen? Bíj voorb:1-:::: harret íjtre dank.

