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In het Britee tijdschrift SoLid.a.ritA treft men zeLden of nooi,t besprekin-
gen ean van fílne, toneel.stukken of televisíeprogramnrs. Het jorrg"t", 

"o-pas ver8chenen nurîmer van dít blad vornt ín zoverre een uítzonãerlng óp ae-
ze tegel, dat daarin rn¿ar líefst twee uítvoerÍge stukken staên die-hande-'len over een of twee tv-produktíee die nog niet zo lang geleden ¿oor de
BBC-werden uitgezonden. Het zljn echrer gééñ recensies. õ""""t"ij"""¿ 

"¿"de bedoelde artíkelen houden zich níet bezig met de prestaties *rãr, de ak-teurs en aktrices, noch met de vaardigheden van de kämeras¡an of de artís-
tieke-oPvattingen van de regisseur. Hoersel 6én van hen, maar.dan met niet
meer den enkel'e woorden en el.echts zéér terLoops, het góede spel en de erg
mooie fotografie prijst, ís het hun ou iets anãeis t" ão"n. nun etge"lijk;onderwerp ls het voLstrekte wanbegríp waarvan burgerLijke schríí";;;-;;
burgerLijke filnproducenten blíjk ge.reo- zodra zij ziãn, oã wetke rãden danook, op de een of andere vorn vän spontaan 

"n ,"if"t"táíg mi"¿"""zet stor-
ten.

Over zelf,standig verzet gaan beide produkties díe de aanl.eíding totde opstellen in .1olídn*íty hebben g"*ro"rã. Eén ervan is gebaseerd op enheeft dezeLfde títel. als het in 1979 verschenen boek The UoãoeLed-lt"täruni(De nuiter met de monocle) van IüÍtlian AtLison en John Fairley. Ðe ander,
The &æeton RebetLion (De opstand ín Burston), werd door Elaiãe Morgan spe-cÍaal' voor de tv geschreten. De auteurs van de artíkefen ii heÈ Brítsetijdschríft wijzen erop en protesreren erregen, dar de kitk;r;-;p de beeld-buis selís!ùaâr rverzett te Lien hebben geuãgen måar dat daarbij'uit niks,maardanookniksmeerbr.eek, darher eãn áeL f s r and í-g 

-";;;;i',
betrof. ofschoon de BBc bíj de presentatie luidkeeLe uitbazuínde dat hetvertoonde overe€nstende met de historieche r."tåfiSnreíd en ware gebeurte-
nissen schilderde, -zijn de artikelschrijve;;-l; dã pen geklonmen orndat de,hístorische werkelijkheid niet weinig e;"r¿ werd aangedãan.

Eén van de beíde artikel.schrijvõrã, Julían putoõski, is de nan dieale historíkus werd aangetrokken om aan Al.an Bl.easdaLe - á1" van The Mono-
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eled Mrtineer eerl tv-bewerking rnaakte - historische adviezen te geven. In
zijn bijdrage zet Putowski uiteen, dat Bleasdale met die adviezen in geen
enkeL opzícht rekeníng heeft gehouden. Putov¡ski ¡ zo bliikt, díst,ancíeert
zich volkomen van de uit vier delen besEaande tel-evisíeserie d.ie Bleasdal-e
heeft gemaakt en hij heeft, na kennísnerníng ervan, ook met Bleasdale gebro-
ken" Toch is Put,owskíîs opstel niet het belangrijkste van de tr^ree. Het
ontLeent zijn betekenis híeraan, dat de auteur, als deskundige, met zeker
Sezag verklaren kan, dat wat de kijker op de buís te zien krijgt met dei
waarheid op ge,spannen voet staat. l'Íaar meer doet Putowski ín feite niet"
Hij zegt ronduit, dat hij géén protest zou hebben l"aten horen indien cte
serie niet als ehistorisch verantr^roordt, maar als fantasie zou zijn aangej
kondigd.

Ken lfeller, de schrijver van het eerste opstel, doet heel wat anders.
Hij volscaat er niet mee, evenals putotTskí, het r^raarheidsgehalte aan te
vechten van zowel The Monoeled lhutineer aLs van TTte Burston Rebe.LL'ion, hij
laat zich niet al-leen minstens zo schamper als Putowski uit over de fantaj
sie waaraan de makers zich te buiten zijn gegaan, doch hij zoekt een ant:
r¡oord op de vraag Ìraar deze fantasíe vandaan komt. Het ant\¡roord clat hij
geeft is dit, dat de burgerman Al-an Bleasdale, juist doordat hij een bur;
german is, totaal ongeschikt is om tt door hem gekozen onderwerp te behan.
delen aangezien voor tle burgerlijlce wereld zoíets aLs het zeLfstandig ver-r
zet van een onderdrukte groep of klasse een gesloten boek is. Akties zon-
der een tl.eidert, zonder een heldenfiguur, zonder een t.generaaLr, daarop
kont zijn oordee'L neere kan zích de burgerij niet voorstelLen. A1s ín de
werkelíjkheid zotn theldt ontbreekt, dan is dat des te erger voor de ¡verke-
Líjkheid en dan kan men er eenvoudig niet omheen, bij de verfilming vad
zorn historische drama de werkelijkheíd geweLd aan Ee doen. :

The MonocLed. xh.¿tineer gaat ovêr een opstand die in september l9l7 uit.
brak onder de Brítse troepen in Frankrijk. Ze !ùaren gelegerd in een kamp
vlakbij het dorp Etaples niet ver van tt aan de l(anaalkust gelegen Boulog-
ne" Het r^tas het eerste geval van opent-ijke nuiterij van Britse sol"daten
tijdens de eerste wereLdoorlog en al-s zodanig was het van grote historí-
sche betekenis" Het was bepaaLd niet het enige. In de veertien maanden díe
de oorLog na september 1917 nog zou duren volgde de ene uruiterij van Brit-
se troepen op de andere en duizenden dienstplictrtige mannen (en vrouwen)
namen eraan deel.

l,leller wijst erop dat, af.gezíen van zegge en schrijve één enkele pu-
blikacie, aan deze muiterijen nimmer aandacht ¡¿erd besteed, Ze rverdene ü/at
heel begrijpelijk is, doodgezwegen ín het burgerl"ijke kamp¡ ze rnrerden al
evenzeer doodgezwegen ín het kanrp van de zogenaamde tsocialisten¡. üIell-er
hoedt er zich voor dat l-aatste önbegrijpelijk te noemen. Hij noemË het al-
leen maar rinteressantt en de verklaring die hij ervoor heeit is deze, dat
het fsocialistíschet kamp in r,rezen geen aan het burgerlijke tegenoverge-
steld kamp is, doch dat het van het burgerLíjke karnp deel uítmaakt. Ook <letsociaListisçhet beweging, met haar leiderskliek en haar leidersbeginsel
en haar hierarchische struktuur, staat tegenover welke zelfstandige aktie
ook, voLkomen vreemd en hulpeloos, zo betoogt hij

Het sÈiLzwijgen rond de muíterijen van de Britse troepen in 1917 en
l9lB werd in 1975 verbroken. Toen publiceerden Doug Gill en Gloden Dallas
een tijdschriftartikel over \,üa! er geschied was ín Etaples. Het artíkel
llas een fragment van een door hen geschreven boek" Dat. boelc echter ver-
scheen pas in 1985 nadat de auteurs t0 jaar 1-ang tevergeefs getracht had-
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den er een uitgever voor te vínden. Vijftig jaar lang sinds de verschij-
níng van Ton l¡üíntringhams Mutíny in 1936 (de uítzondering rùaarvan zoeven
sprake was) I,raren de akties van de soldaten nooit nader onderzocht of be-
handeld.

Ileller vraagË zích ai hoe of dat nogeLijk was. Kan het zijn, zo ze¡t
hij, dat massabewegingen die níet door eníge voorhoede r¿erden geleid, aan
het hoofd vtÊarvan geen partij stond, díe geen beroepsrevolutíonaÍren als
aanvoerders haddenr een bedreíging vormden voor de ideologie van de Britse
intelLektuele elíte, dat zij de aanspraken van de heersende kl.asse op Lei-
derschap en machtsuitoefeníng ondermijoen?

Het antr'¡oord schijnt op heË eersËe gezicht ontkennend te moeten Luí-
den, want sínds 1980 zijn de muiterijen uit de eerste wereldoorLog opeens
een rmode-onderwerpt geworden. Echter, de wíjze waaïop dat mode-onderwerp
behandeLd r¡ordt geeft er aLle aanleíding toe te beweren, dat lüeller met
zíin vragen de spijker op de kop geslagen heeft. trlant de fbehandeLíngt van
het Lang doodgezwegen onderwerp Ís et de behandeling naar. Na die behande-
Ling, ziet de zeLfetandige aktie ín kr¿estie er niet meer,als een zelfstandi-
ge aktie uit, AlLes nat daar op zou kunnen wijzen is zorgvuLdig weggere-
toucheerd €n voor zover er nog sprake is van handelende arbeiders, zíjn
het geen arbeiders van vLees en bLoed meer, geen wérkelijke arbeiders,
maar fíguren díe beantwoorden aan de voorstellingen die de bourgeoisie van
arbeiders heeft.
. Itet boek lhe MonoeLed, Mutineer verscheen in 1985 aLs zijnde de ge-

schiedenis van de dienstplichtig soLdaat Percy TopLie, díe ín de flaptekst
werd beschreven al.s tmuit,er, bandiet, een neester in het misleíden, een
LosboL en een scheLmt. Deze karakterístiek - zegt llelLer - is uit de pen
van een sensatíejournalist gevloeidn is een mengsel van hal-ve waarheden en
zij draagt totaal niets bij tot betere kennís omtrent de onrust in de Brít-
se sttijdkrachten in de Laatste fase van de eerste wereldoorl.og, l{en kan
zich voorstellen hoe het gesteld is met de televisieserie, díe op dit boek.
ís gebaseerd.

Toen er na de tetevisíeuítzendíngen in de herfst van het voríge jaar
nogaL wat krítíek loskwam, voeLclen zogenaamd rlínkset kri,ngen zich geroe-
pen om de serie te verdedigen. Ðat k¡raur - zegt Ken l^lelLer - omdat tlinkset
kríngen de ueiging hebben om zich angstvalLig Ëe hoeden voor ieder woord
yan afkeuring op iets, r,raar toevalligerwijze of niet toevaLligerwijze ooktrechtsf zich kritisch over uitlaat, Door clik en dun kiezen ze partij voor
wat ze dan rdíe van onst noemen. l"Iaar wat ze aLdus verdedigen, of het nu
het RusLand van de bolsjewikí, de een of andere zÍch als een tgenerale
staft gedragende voorhoedegroep of voorhoedepartij, een z.g. fLinkser ge-
meenteraad of het. leiderschap van Arthur ScargilL van de mijnwerkersvak-
bond is, heeft nogelijk r{at met rdie van hénr, maar ín geen geval. ook maar
iets met de arbeidende klasse te maken. trlat ze verdedigen is een autori-
teit, die geschapen is ín het beLang van een bestaande of toekomotige bu-
reaukratie of weL een bestaande of toekomstige heersende klasse.

Na dít te hebben vastgestel.d somt Ken l,üel.Lef, op, wat er aan boek en
televisieeerie omtrent rhe MonoeLed l&¡tineer aLLeaaal mankeert:

Ten eerste (zoale reeds opgeurerkt): in t,egensteLlint tot wat werd uit-
gebazuind, de hístorische waarheíd is ver te zoeken. Percy Toplis is tot
de held van de rnuíteríj ín Etaples gemaakt. llaar het staat vast, dat deze
TopLis ten tíjde van die nuíterij heLemaal níet in Etapt-es was, nÍet als
Leíder eÍvan ís opgetreden en allesbehaLve een heldenfiguur ís geü7eest. rn,-
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tegendeeLl hij ütas een nogal onaangenaam mens met een sterk kriminele aan-
leg, die gezocht r,rerd omdat, hij ervan werd beschuldÍgd verscheídene keren
Franse vroutren te hebben aangerancl. Het is doodgewoon belachelijk dat me4
van hem de hoofdrolspeler in het drama heeft trachten te maken. .

Vervolgens: de nuí.terij is in de tel-evisieseríe voorgestel-d als een
chaotisch gebeuren vol nreLodra¡natische scenes, met ínbegrip van een ver-
krachtíngsscene, die puur op fantasie berust" De muitende mil.itairen !.ror-
den voorgesteld aLs liederr, díe zelf niet goed rueten hrat ze willen en geen
besLissingen durven te nemen en derhalve er al.Leen ínaar op uit zíjn om eeq
figuur als Toplís tot de Leíder van het verzet te maken, een leícler díe de
rnuitende menigte in toom Tnreet Êe houden, al-Leen aLle besLissíngen neemte
alles organiseert en aan het slot als <le eerste de beste filmster r^regstapt
in het scheidende zonl"icht.

l,üaarmee uren bij tlít alLes te maken heeft , zegr- Ken WeLLer - en daaropl
te wijzen is wat hij in feite met ztn opstel beoogt - is dit, dat de meesj
te tv-produktíes over Leven en strijd van de arbeiders de opvattingen \deer-
spiegeLen die in cle hoofden van deze makers leven. Díe opvattingen kan merf
aLdus samenvatten, dat arbeÍders, als ze ook maar iets met hun strijd be;
reiken wiLlen, tLeiderse nodig hebben. Weller voegt hi.er onmiddellijk aan
,toe' datdit de aLg emene regeL i-s, waaropvanzeLfsprekenrluiËzon-
deringen bestaan. Hij noent zelf aLs voorbeeld van een dergelijke uitzonde-
ring de Brítse televisieserie Days of Hope" Wij zouden er nog een eveneens
voor de tv gemaakte film al-s Pitstt'ike aan kunnen toevoegen" DaÊ wíj het
overigens met de opmerkingen van Ken Ï,rlelLer volledig eens zíjn zal cnze le-
zers niet verwonderen, Het is bepaald niet voor nieis dat wij zijn beschori-
wingen zo uítvoerig mogelíjk hebben r¡reergegeven.

over een filur aLs The But,ston RebeLLíon schrijft Ken I.{eller in feite
op gelijke wijze aLs ovet The MonocLed lhutineer. De makers daarvan schij-
nen het weliswaar wat minder bont te hebben gemaakt dan zij die zich op de
gebeurtenissen in Etaples hebben gestort en daarbíj de feiten vol-leclig ver-
draaiden, niettemin gaat ook de andere fiLm mank aan het euveL dat - hetJ
zij bewusto hetzíj onbe¡uust, - de zelfstandÍge aktie van de arbeidersklasse
wordt verdonkeremaand en inplaats daarvan åân een poLitieke of íntel-Lektu-
e1e reLíter een beslissende roL wordt, toegekend. nat is de weerspíegeling
van de kÍjk die de makers van de rclprent op cle samenleving en op de ge-
schiedenis hebben, Ze kunnen, zegt Ken ÍlelLer, de historische en maatschap-
peLijke gebeurt,eníssen en ontwíÈkelingen eenvoudig niet anders zien "n 

op
geen andere wijze verstaan. Hun wanbegrip van de r¡erkelíjkheid is klasse-
gebonden.

Tot besluit van zíjn opstel merkt Ken IdeLl-er opo dat dit niet aLleen
voor de fil-mnakers geldt, maar ook voor de meeste ínteLl-ektuelen die over
de geschiedenis van de arbeidersbeweging schrijven en dan vrijwel nooit,
die geschiedenís aLs een bewegíng der arbeiders zien, maar altijd als he¿
optreden van politici of vakbondsleiders. Dat er ook onder deze geschied-
schrijvers lieden zÍjn, die het bij uiczondering ánders en níet vanuit het
standpunt van een intel-lektuel-e elite zien, dat geeft l(en Ideller r,rederom
toe. Hij eindigt zíjn opsteL met de opnerkíng, dat zij, die overal 'lei-
ders¡ en theLdent of 'heldinnent ontïraren, oõt atti3d ãeneigd zijn orn hen
bepaaLde ?voorrechtenf toe Ëe kennen, materiäle voorrechten zor¿eL als ande-
t€r voorreehten díe hen zouden toekomen omdat ze zich v o o r de arbei-
ders inspânttêtl¡ arbeiders die min of meer hun rclíilntelet vormen, zoals de
eerst,e de. beste advokaat een cLiilntele heeft. Dat is, zegt Ï{eller, de ideo-
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Logie van de traditioneLe, oude, atbeidersbeweging, díe zich in niets van
de bourgeoisie en haar denkwereLd onderscheidt. Het ís een opmerking !'raar-
aan wij niets hebben toe te voegen.

Eníge kanttekeníngen bij het bovenstaande.

Er is bij mij geen enkele twijfel of de schrijver van het bovenstaande de
opvattingen van Ken I,treller, de auteur van het artikeL Ln Solidanity, wel
juÍst heeft weergegeven. Bn ook ben ik r^¡el van mening, dat de kritiek van
tr{eller in het algemeen juíst ís. IIeE tv-stuk The \ulonoeLed l,tutineer lneb
ik niet gezien en ook ken ik de geschiedenis van de muiteríj in Ítaples
niet. Ik kan dus niet beoordel-en of inlellerls kritiek daarop juínt is. Maar
r,¡eL heb ik het tv-stuk The Burston RebeLLion gezien, dat op donderdag 30
apríl j. L. door Bel,gíä 2 (NederLands) is uitgezonden onder de títel De
SchooLstakdq. En net de kritiek van Ï,üeLler daarop ben ik het besl"ist niet
eens. On duídelijk te maken Ì{aarom níet, ben ik wel genoodzaakt in tt kort
de geschiedenis van The Bunston RebeLLion \',reer te geven:

In het jaar l'91 I wordt het onderwijzersechtpaãr Tom en Kitty Higdon
aangest,eld aan de school" te Burston, een dorp r¿aar de grootgrondbezítters
nog geheel oppernachtig zijn. Als overtuigde chrísten-socialisten hebben
de Higdons een opvatting over opvoedenn díe ín geen enkeL opzícht strookt
nêË dÍe van de grootgrondbezitters of met die van de gelijk met de Higdons
gekomen nieuwe dominee. Konflikten kunnen niet uitbLijven, rrant het onder-
wijzersechtpaar ís niet van pLan rekening te houden met de wensen van de
domínee en de grootgrondbezítters. üIanneer bij voorbeeld één der landheren
het zoontje van een l"andarbeider op zijn land vogels laat verjagen o.i.d.
en het dus niet naar schooL lcan gaan, dan r¡ordt die jongen door Ton Higdon
van het, Land gehaaLd" Maar de ruzie met de aanwezige landheer loopt wel zo
hoog op, dat lon hem tegen de grond sLaat.

tlet za\ duidelÍjk zíjn, dat dominee en landheren elkaar vinden in het
bestrijden van het echtpaar Hígdon. Gezanenlijk úreten zij dan ook te be-
trerkstel.ligen, dat het echtpaar onder vaLse beschuldígingen wordt ontsla-
gen door tt, schooLbestuur. En dan begint datgene wat volgens nij in strijd
is met de opnerkingen van Ken l{el-Ler.

Het zijn niet Ton en Kitty Hígdon, die in verzet komen tegen hun ont-
slag. Nee, het zijn de kinderen, die nog nooit eerder een onder¡sijzer(es)
hebben gehad die nÍet sloeg en dus het echtpaar Higdon adoreren. Ze beslui-
ten zich ter,¡eer te steLlen tegen het ontslag. t'1et borden en spandoeken'
trekken ze door het dorp onder het maken van ketelmuziek. Ze geven te ken-
nen de onderwijzers te wilLen houden en eísen gerechtígheid" De arbeiders
staan voLkomen achter hun kinderen en besLuiten hen niet naar school te
sturen, hraar een nieur¡e onderwijzeres is aangesteld. Getroffen door deze
bLijken van solídariteít besluít het echtpaar de kinderen Les te: geven in
de open Lucht en later in een oude werkpLaats.

Let neL¡ de aktíe is níet tot stand gekomen door aktiviteiten van het
eehtpaar Hígdon. Het \tas een akt,ie van de kinderen én hun orrders. De vast-
beradenheid van de ouders komt ook tot uítdrukking voor de rechter, waar
ze zícli. moeten verantwoorden voor het níet naar (de offícíill-e) school stu-
ren van de kinderen. Geen der arbeiders Laatt zích noch door de entourage,
noch door de rechter intinideren. IntegendeeL, ze komen op voor hun recht
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om aLs ouders te beslissen Ì,rat het beste is voor hun kinderen" De opgeleg-
de boete doet hen niet r¡ankeLen, ook niet a1s die boete de tweede lceer
dat ze worden gedagvaard nog eens wordt verdubbeld" En als op een gegeven
moment Kitty Higdon het níet meer ziet zitteno dan is het niet alleen To{
Higdon (en een sympathiserende journalist) die er op aandringt om door te
zetLene maar ook de arbeiders, die van geen opgeven willen ü¡eten. !

UiteindeLijk weet men met ster¡n uit het hele land een eigen school te
bouwen. lulede daardoor duurt de staking meer dan 25 jaar.

ïn The Burston RebeLLion is er geen sprake van, dat men ?t doet voor;
komen alsof de arbeiders geen zelfstandige strijd zouden kunnen voeren,
maar al"tijd leiders nodig hebben" In geen enkel opzicht wordt Tom Hí.gdon
voorgesteld aLs de leider. IntegendeeL, a1-le besluiten worden in samen-
spraak met de arbeiders genomen.

Natuurlíjk, in de pub praaÈ Higdon met de arbeiders over de noodeaak
van organisatie. Zou dât soms een onjuiste r,üeergave van de werkeLijkheid
ziin, htaarop Ken l{eller doelt? Ik geloof er níets van. tt Is volkomen ver:
kl-aarbaar, dat ín díe tijd (l9ll) cie mythe van de bond maakt,ons stez,k nol
volop leefde, een mythe, die ook nu nog niet verdwenen is. Of beoordeelt
[ùeller soms de tijd van l9l I rnet de ervaring en kennís van !987? Dan zou
hij handelen als iemand, die de medische wetenschap van het begin van deze
eeuw beoordeelt met de nedische lcennis van heden

Kenmerkend voor The Burston RebeLLion is overigens ook nog, dat een
echte vakbons ten tonele v¡ordt gevoerd, díe blijk geeft zich weinig rnoeite
te ¡¿illen getroost,en om het ontslag van de Higdons aan te vechten. Volgens
KelLer moeten de makers hier ¡¿el een steekje hebben lat,en vallen.

I(ort en goed, naast Days of Hope en Pítstrike krijgt ook The Buyston
RebeLLíon van nij de aantekening: uitstekend teLevísiewerk, zowel wat í-n-
houd als wat het spel betreft. 

J.lf.

OVER lHEORIE EN PRAKTIJK

(Dupliek van Sj. v. d. V")

l4et belangstelling heb ik kennis genomen van de reaktie in Daad en Gedaeh-.
te op rnijn ingezonden brief (zie de afLeveringen van maart en april- j.1.).
Toch zijn er rnijnerzÍjds nog weL vragen gebleven"

Ik denk dat ik de kern van uw reaktie r¿el- mag samenvatten met de woor*
den dat denken altijd de neersLag is van een praktijk en denken over niets:
geen denken is. Zo op tt eerste gezicht f.ijkt hier niets tegen in te bren-
gen. Echter, het hele bout¡sel of beter de vele bouwsels van de wiskunde
zijn dít nu juist r¿el. Het zijn volstrekt abstrakte beweringen, die voort-
komen uit voorafgaande abstrakt,e beweringen met aan het begin van de reeks
een stelseL van even abstrakte beweríngen (axíomats). Sinds in de Griekse
0udheid de Buclíd'ieçe meetkunde ontstond is de wiskunde geheel los komen
te staan van eníge praktijk. Het gÍng hierin juist om abstrakte ideaalvor-
men ofwel gedachtenkonstrukties, zoals dé driehoek, dé lijn enz. (zie voor



-7 -

dÍt a!-Les het artikeL tlísl<unde en lletensehap ín: ReuoLuon" jng, L" no, 1""

1974). En nog duidelijker voorbeeld is misschien wel het denken dat in de
viskunde plaatsvindt over het niet bestaande getal 0 (nut) e .

Een tr¡eede opmerking dÍe ik wíL maken is dat anders dan wiskundig den-
ken maatschappeLijk denken over 't aLgemeen dichter bíj de praktijk staat,
maar ook hier is zeer ver afdríjven nogel.ijk. De godsdienst geeft hier een
goed voorbeeld vane maar ook politiek denken. Toen Lenin in 1902 het teo-
retíes fundament Legde voor een in de Russiese sítuatie adequate organisa-
tievonn sloot hij aan op de in zijn tijd heersende praktijk. Vel-e tiendui-
zenden arbeiders in totaal andere omstandigheden zouden Later echter Lid
worden van partijen volgens het Leninisties beginsel. Tot vandaag de dag
nog laten velen zích leiden door inzíchten, ontwikkeld op rle achterlijke
begintwintigste eeuwse Russiese steppen. Dat het echter de praktijk van
die groepen is die de arbeÍd"rrrlli5a benadeeLt, zoaLs tr stãlt, en niet
hun denken is zonneklaar. Ilun praktijk is echÈer wel nauw verweven met hun
denken en r¡ordt, daar ín hoge mate door gestuurd.

Een andere vraag, die u ook opwerpt, is vervolgens wat de maatschap-
pel-ijke gevoLgen van denken zijn of anders gesteld wat rt verschiL is tus-
sen het denken van individuen en kl-assen. I{et is zeker niet zo dat het mo-
,gelíjk is het denken en handelen van de arbeidersklasse te sturen. Het is
echter wel mogelijk het denken van de arbeiders en hun doen een ríchting
te geven. Het Nazisme Levert ons daarvan een schokkend voorbeeLd. MiLjoe-
nen arbeiders f.ieten zich voLpornpen met anti-senitiese vooroordelen en wan:
delden zingend de Loopgraven in. Dat er tegelijk sprake is geweest van al--
lerlei vormen van arbeidersverzet in Nazi-DuÍtsLand verandert aan dit ge-
geven weínig. Dat de bLote praktijk uiteíndelijk weer tot de ondergang van
het Nazisne Leidde af evenmin. Irtr¡ ís het Nazisme uiteraard te verklaren
uit de socíaaL-ekonomiese omstandígheden van het Duitsland in de jaren
twíntig, rnaar de ínteressante vraag is nu juist waarom de arbeiders kozen
voor de nogelijkheíd zich als een kudde lemmíngen de dood in te storten.

Ik zou nog op enkefe punten uít uw reaktie ín kunnen g¿ran, zoaLs de
opmerking dat het uítsluitend de angst voor de praktíese gevolgen zou zíjn
die bijvoorbeeLd een Jehovagetuige ertoe brengt níet mee te sÈaken, maar
ik zaL hier overgaan tot een abstrakter nivo in de diskussie.

Uít de hístoríes-materialistiese analyse van de samenLeving, díe aL
in de vorige eeuw is gedaan, k¡.ram als konkLusíe dat de ontr¡Íkkelíng van de
kapÍtalístische maatschappíj zou leíden tot een maatschappijvorm ¡,raarín
voor het eerst ín de wereLdgeschiedenis de onderste lclasse de maatschappe-
lij,ke macht over zou nemen. I{oewel de term sociaLísme ín de afgeLopen eeuw
behoorLijk verziekt en door de Bolsjewieken en Naairs net, het bloed van
niljoenen arbeiders besmeurd is, za:,. ik ze hier voor rt gemak toch gebrui-
ken. Dit socialisrne nu is een mogeLijk resultaat van de ontwikkelíng, maar
slechts een mogel.ijkheid. Een andere nogeLijkheid is een all"es en iedereen
vernietigende strijd tussen kapitaal en arbeid of een de wereld aLe uitge-
storven planeet achterlatende stríjd tussen verschiLl.ende kapitaalsfrak-
ties. De rnogeLijkheid van socÍaLísme wordÊ sl-echts werkelijkheíd vanuit de
maatschappelijke noodzaak¡ op straffe van de ondergang van de mensheid
moet de arbeiclerskLasse het socíaLísme bevechten. Social.isme of barbarij.

Het inzícht in deze noodzaak (door l{ege1- vrijheid genoemd) kan een
grote hulp zijn bij het beantwoorden aan die noodzaak. Nog nooít heeft de
nênsheid bêruust haâi geéchíedenis kunnen veranderen, Faaf ook nog nooit
stoad een verandering o¡ ae agenda waarbíj de onderdrukte kl.asse dã maat-
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schappeLijke macht bevocht en nog nooit stond het bestaan van de rnensheid
op heÈ spel"

I'lijn leninisties verLeden heeft me een behoorlijke aversie tegen het
cíËeren van kopstukken opgeLeverdr. aangezien in l-eninistiese organlsaties
alle diskussie met citaten beslecht r,rordene,maar hier kan ik het toch níet
1aÈen.

t'Haaz'histoz"ische uooruaanden en daaz,mee haat, natuun zelf te
dooz'gronden en zo aan d.e tot actie gez,oepen" thants. ond.etèíz,ukte
|<,Lasse de uoor.wa rd.en en d.e aat"d. uan'ltoon'ntgLn aetl,íe tot bewui;t-
z|-in te brengen, dat is de taak uan de theoiretisehe uítdzakkíng
der proLetarösehe beueging" üan het wetensehøppelijk soeial.is--

'. me"rt (F" Engels, De heer. Eugen Dühnings onntenteLing in cle lfeten-
sehap" oorspronkelijk uirgeleven in lózs, r.foskor: 2"" j . brz. 371 ) " ,

Volgens Engels had het wetenschappel-ijk socialísme, dat,r¡as óntstaan
als îthet noodzakel'í.ik product uan de stz,ijd tussen ü¡ee ?tistot ise4t ontsta;
ne k'Lassen, het proLetariaat en de bourgeoisíett (idenr blz. 36)' dus "een
doeL; De teorie van de kl"åssestrijd, door haarzeLf opgêroepên zou níet be-
stemd aijn 'om er gezel-li! op zoLdérkamertj.s over'te keuvelen, maar on
haar terug te kopÞelen naar haar materÍäle basis"
'r: llet gaat' meÈ' andere r¿oorden om strijd voor inzicht binnen de klasse
en: nieÈ, zoal"s de; oude.partíj-konsepten ons 1eren, om 'strijd' voor macht
ovetr de klasse. De mensen van D&G zien hun werkzaamhederi' als groep loch

, n[,et r¡ítsluitend op,,het, nivo rÀraarop anderen post,zegels verzamelen?i-:r Dat het niet eo kan zijn, dat een groep of individu het juiste middel
,¡heeftrr".ríaatr de arbeiders zich naar moeÈen richten is - het zij teniôver:
vloede gezegd *.rníet wat ik bedoel" Dat ideeänstrijd van belang,kan zijn
voor.hêÈ verloop, 'van de , lclassenstrijd en dat deze gedachtenontwikkeLing
ook''buit,en de dageLijkse sËrijd om vooltgezet kan en moet worden meen ik

,wel.,INoen 'h 1976 un groep de brosjure l.Iaterie en lt{ateyíaLisme publiceerde
'l-as,ik,ín de inLeidiags "IIl,j (de r.ezer, .svdv) .zaL ontd.ekken dàt hier een. pnableem,'wordt aangesneden, dat uelisuaar. een theoretiseh kay,akten heeft"
maøT dat''.tegelíikertdjd oan grote praktisehe betekenðs is. En aLs uij zeo-
gen:,,,:1aYJ' pyaktische betekewis, dan ?zoudt dat in: oan betekenis oooy, ons
daqeLijks,Leuen en dus aok uan betekenís uoor de dageLìJkse sty,íjd, oan. d.e
ar,beðderskLasse, '¡ Ðit kan ik niet geireel. ríjmen *"i,tiut ín ur,r rãaktie te
berde gebrachte. Immers, als slechts de ervaring.vân de arbeiders van be:
lang,kan ,zijn voor een veranderd be¡¿ustzijn hoelzou een brosjure over na-teríe en materialísme dat dan ook kunnett "i¡nf Toch slechts als men erkent,
dat ook de ,indirekte praktijk, de teorie hei bewustzíjn veran¿ert. Dat de
heersende 'kl,asse dit begrijpt blijkt wel uit het feii dat zij zíeh ¡osren
noch moeite get,r.oost om een ideoLogies apparaat op te bouwen en in stand
te 

,houd'en sj " v.d. v.

NASCHRII¡T VAN DB RBDAKTIE

Er is r¡reer heel r¿at stof tot dislcussie door sj. v"c. v. aangedrage
spreekt vanzelf dat we daar blij mee zijn. tlaar het is ons trãt,.r.t.linogelijk nog in dít nummer op het stuk van v.d, v. in te gaan. Dat
we doen in het komen<le nu¡runer van julí a.s.
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PACIFISTTSCTIE SOCTALISTEN VIERDEN

HUN DERTIGJARIG BESTAAN

In nei j.1. hebben de pacifistische fsociaListen' het dertigjarig bestaan
van hun partij gevierd' Dat wij in de voorafgaande zin en oõt< in de titel
van dit korte opsteL het r¿oord 'socialistent tussen aanhalingstekens heb-
ben geplaatst' spruit daaruít voort, dat ¡^'ij bij de psp enig ãpoor van so-
cíalisme nimmer hebben kunnen waarnemen. I.fij zouden echter *"t 

".r.n 
goede

redenen ook het woord lpacifistíscher op clezelfde wijze hebben kunnen af-
zwakken" trüant konsekwent pacifisrne is Íets r^raaraan het de partij aL even-
zeer ontbroken heeft. Mocht tÈ aanvankeLíjk, tengevolge van haar aktie te-
gen de atoombom en tegen nucl"eaire bewapening, anders schijnen, in de loop
der jaren is gebleken, dat zij zich l"g"rr* konvenËíonelã stríjdmiddelen
veel minder prirrcipieeL verzette en ook wel bereíd was om een bepaal-d type
strijdmaeht te aanvaarden. Vandaar naar tt accepteren van een thãlft Na;;-
Lidmaatschap kan nauwelijks meer een totale onmezlüaaí worden genoemd " Zo-
min trouwens als de huídige bereidheid tot het aanvaaeden van regerings-
verantwoordelíjkheÍd een prijsgeven betekent van een esocialismet dat departij nínmer heeft gekenmerkt.

NatuurLijk heeft Fred van der Spek, die jarenlang fraktíevoorzitter
van de PSP ín de Tweede Kamer Ís geweest, volkomen gelijk r¡ranneer hij be-
üreert' dat de huidige partijLeídster Andrée van Es "niet weet wat sócia-
1ísme is". Tulaar ook toen Van der Spelc nog de erkende parlementaire woord-
voerder van deze partij I¡ras, Ì¡ras het wat de kennis van het sociaLisme aan-
gaat niet beter gesteld.

In een belangwekkende studie over het ontstaan van de pSp schreef depoliticol.oog Lucas van der Land een kwarteeuw geleden:
ttDe Pøeífistísch soeíaListisehe partií heeft zichzeLf aange-

díend aLs een paltii" &)e niet aLLeen ,t paeí'fisme wíLdp d,ienän,
maaz' ook het sociaLisme, en ueL een sociaLísme dat tLinkser, zouziin dan dat oan de Pantdj oan de Arbeid., winder oez,bungerLí.ikt,
nínder bereid tot coneessíes, radicaLey,. Woydt d,eze raú)caal-so-
cdaListísche pnetentie uan de psp.,. door d.e ín ons ond.eyzoek
uex'gaarde feíten beuestigd?. . " . Het anü¡oovd. . ., moet., . . eerd.ez,
ontkemend dan beuestígend Luiden. . .,, 2) .
trrlat Van der Land destijds betoogde l:omt hierop neer dat de pSp er ze-ker geen radikaLer. socialisme op na hield dan de pvae. Idij onderschrijvendat, maar verschillen in zoverre meË hem van mening, dat hij bíj de ËvdA

toch nog altijd een fminder radíkaal socialisme? schijnt te ontwaien, wij
daarentegen niets socialistísch aan die partíj bespeuren" Van der Land be-
schouwt beíde partijen als tgematígd socialisiischl, wij beschouwen ze bei-de als goed burgerLijk,

Voor ons heeft het woord socíalisme zo goed als heÈ r¡oord kapitalisme
beÈrekking op een bepaalde produktiewijze. tt t<apítalísme kent een produk-

l) t. van der Land, Het ontstaan 'ùan de paeófístiech soeiaListd-
sehe PartlT, Amsterdam 1962, birz. llO.
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tie díe gebaseerd is op de loonarbeid; de socialistísche produktiel,rijze
nrordt daardoor gekenmerkt, dat de loonarbeid is opgeheven" Is het kapíta-
lisme verwezenlijkt doordat de bourgeoisíe in haar strÍjd tegen de adel de
overwinning heeft bevochten, het sociaLisme zaL slechts verwezenlíjkt wor-
den wanneer de arbeiderslclasse de overwinning behaalt in de strijd die zij
op haar beurt tegen de bourgeoisie voert, Over dí.e klassestríjd van de ar-
beiders echter heeft de PSP zich prakt.isch nirnmer het hoofd gebroken" lien
jaar na de oprichting van de PSP (niet in met 1957 overigens, maar ín d-e
januarimaand van dat jaar) heeft de schríjver van deze regels eens gedis-
kussieerd net een zeer vooraanstaand P$P-er. Toen ín die diskussie de dage-
lijkse strijd van de arbeiders ter spr.ake kwam, reageerde de gesprekspari-
ner of híj het,.in i(eulen hoorde donderen. Het was duidelijk dat voor hem
het lsocialismee ni.ets met die srrijd had uit te staan, dat het een mooi
ideaal ütas, htaarvoor propaganda diende te r,¡orden gemaakt en \¡raarvoor in
het parlement :diende te r¡orden geijverd

trn zíjn hiervoor genoemde studie definieerde Van dàr Land een poli-
tíeke partij als:

. "nqn geotganíseey,d.e gyoep, die op de g?on(\slag uan een bepaalcl
maatsehappijbeeLd poogt de besluítuorrníng op læt. geheLe teyrein
Ðan ouev,heídsbe\,eid. te befnuLoeden; met &it doet streeft zij er-.' near Ðez,tege:m,toonddgende Líehamen en ouerhe"idsinstantíes met
haat, Leden bínnen te dyingen"rl

Deze definitie is bijna op de PSP van üoepassing. Bijna, zeggen wij,
omdat enig maatschappijbeeld haar nu juist ontbrak. Vandaaf haar onbegrip
voor de kl-assenstrijd dat haar altijcl - dertig jaar lang - is blijven ken-
merken. Het is het ontbreken van een duirielijk rnaatschappijbeel-d, tret ont-
breken van een.klare analyse van de burgerlijke samenleving en van de ka-
pitalistisclre wijze van voortbrenging, dÍe naar onze meníng de verklaring
vormË voor al hetgeen zich in de jongste tijd in en rondom dè PSP heeft af-
gespeeld. Velen zul-l-en dat alles willen besÈempelen als tn 'verzaltingt van
de oorspronkelijke doelstelLingen en beginselen, als een rafgl-ijdent in
burgerlíjke richtíng, als een ontr,rikkeling die het bestaan van de partíj
in gevaar brengt; I^Iij beschouwen het slechts als de konsekwentie van íets
dat cle PSP van het begin af aan heeft aangekleefcl, maar dat niet duidelijk
zichtbaar r¿as zolang de maatschappelijke verhoudíngen zich nog niet z.oda-
nig hadden ontwikkel-d dat dientengevolge dit I íets t ín het felle lícht van
de schijçrwerpers kr¡am te staan.

In een interview meL De VoLkskv,anf heeft Andrée van Es onlangs gezegd,
dat zij ín een ísolement terecht dreígde te ltomen. De opmerking snijdt
hout" Het isolenient dat zij vreest heeft in feite voor Ìüat de PSP betrefÈ
a1-tijd al bestaan. De partij funktioneerde ge'Ísoleerd van de arbeiderskLas-
sê :êo van de maatschappelijke werkelijkheid" Oat'íS de partij lang verbor-
gen gebleven, maar lcan haar nu onmogelíjk meer ont,gaan. Van Es durft niet
op. de voLgende dertig jaar te toasten, kan níet garanderen dat de PSP dan
nog bestaat. Buiten en bínnen de partij begint men zich af te vragen of de
PSP de voLgende verkíezingen zal overleven. Volgens Groningse onderzoekers
zulLen veel van haar kiezers dan op de PvdA steomen" En Ì¡rêarom zouden ze
niet, vragen wij " Omdat de PSP principieel iets anders zov zîjn dan de
groËe zuster die zij¡ Êâ de rpolitíonele akties in Indonebiä' de rug toe
keerde? Kom nou.
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IIEEFT EEN NTEUT,¡E PSP EEN TOEKOMST?

Elders in dít nufimer van Daad en Gedøahte lneef.t de lezer een korte beschou-
wing aangetroffen over het karakÈer en cle positie van de inrniddels 30-ja-
rige PSP. Nadat het ber"ruste stukje geschreven hras en gereed genaakt was
voor de druk, kr,¡amen ons enkele uitspraken van PSP-fraktieleídster Andrée
van Es ter ore die - evenals enkel"e andere feiten - een kleine aanvulling
noodzakelijk maken

Andrée van Es verklaarde, dat zij niet onder de indruk ¡¿as van het
initiatief van een aantal dakloze ulínks-radikalene om een nieuwe pacifis:
tische pêrtij op te ríchten. "Itet lijkt me een beetje onzinu', zeí ze, tteen

macht,eloos gebaar; een nieuwe partíj is overbodíg."
Andrée van Es liep met haar uít,spraak een beetje op de dingen vooruit.

De oprichting van zotn nieurve partij r¡ras op het moment dat zij van haar
desbetreffende opvattingen b1íjk gaf nog níet aan de orde. Zij was r,reL aan
de orde geweest. Nadat de t,egenst,eLlíngen tussen Van Es en Van der Spek
eind 1985 in het voordeel van Van Es rúaren besList, de<len aanhangers van
Van der Spek pogingen in die ri"chting die praktisch op een mislukking uit-
liepen. Thans praten tlinks-radikalen' (als men ze zo Ì,rrenst te noemen) die
uit diverse kLeine partijen en groepen afkomstig zijn "in kameraadschappe-
lijke sfeer" vooraLsnog níet over de vormíng van een níeur,¡e partíj doeh
over de vorming van een gespreksgroep.

Zij noernen dat zelf eerr ?daklozenberaadtt en hanteren claarme.e precies
dezeLfde term die meer dan dertig jaar geleden door verontruste ex-PvdA-Ie:
den en Derde trrleg-mensen werd gehanteerd voor besprekingen dí.e tenslotte
tot de oprichting van de PSP leidden. Betekent dit, dat de dakLozen vên nu
r{teer terug bij 'afr zijn? Het antwoord op deze vraag moet volgens ons ont-
.kennend Luiden. lüat zich thans in en rond de PSP afspeelt f.ijkt niet op
Ì^rat er aan de vooravond van haar geboorte plaats vond. ilet toont veeleer
in al-LerLei opzichten sterke overeenkomsten met de ontr¿íkkelingen in en di-
rekt buiten de CPN.

In die partij verzeEten zij die zich de thorizontalent noemden zích
zeer veronttrust tegen de polifieke lijn van Ina Brouwer en haar medestan-
ders. Die rhorízontaLenr organiseerden zich tenslotte buiten de CPN tot
íets, dat ze níet met. de naam tpartij e, maar als een everbondt aanduidden.
Het ging natuurlijk om niet meer dan een formeel verschiL. Een naam is nu
eenmaaL nÍet zo beLangrijk" üIaar het voor een juiste beoordel"íng op aan
komt is, dat het verbond ín kwestie een doodgeboren kind bleek. De verkl"a-
ring daarvoor is deze, dat in de huídige fase van de kapitalístísche ont-
wíkkeling de zel"fstandige strijd van de arbeitlers aan de orde is, strÍjd
weLke geheel ándere vormen van organisatie vergt dan de traditioneLe uit
het verleden die hun ontstaan dankten aan andere noodzakelijkheden dan die
weLke nu een roi. spelen. De partíj, typisch burgerLíjke organísatievormr,
Paste in een periode waarín het ging om de vervoLmaking en vol"tooíing van
de burgerLijke demokratie. In het huídige tíjdsgewrícht zijn parríjen die
pretenderen dat ze ín het beLang van en namens de arbeiders optreden een
anachronísme en de betekenis van hun optreden is een andere dan die weLke
daaraan door henzelf en hun aanhang wordt toegeschreven.

DaL teleurgestelde aanhangers tot souunige van díe partijen het ver-
wíjt richten dat ze "het sociaLisme overboord gooien" is een gevoLg hier-
van' dat het sociaLisne sLectrts door de stríjdende arbeíderskLasse en niet
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door pa.rtijen kan worden ver¡¿ezenlijkt. Een tijcilang kón <le íll-usie in
stand worden gehouden dai heË anders h'ås. Dat is niet langcr zo. El.ke par-
tij die wíl blijven bestaa.n mc,er alie illusies prijsgeven; een parrij die
zich aan dit soort illusies vast r¿í1 blijven klampen is tot onde:gang ge-
doemd" I{och Ina- Brouwer, noch Andrée van Es hceft zich aan illusies r.villen
overgeven. r¡Iie dat r¿é1 t¡iLden gingen of gaan cen koers varen die hen regel-
rechË op de klippen gevoe;:d heefc of in de naaste toelcomst voeren zal, ook
al kan die tnaaste toekomstt nog wei enige tijd op zich laten wachten"
vooraL uanneer hei on iliusies ge.at die bijzonder bruikbaar zijn on arbeí-
ders zo Lang aLs maår Ììrogel:Ljk is van de zelfs:tandige strijd af tc houden,

Het lijkt cns niet heiemaaL juist oî.1 eventl'.ele pogingen tot oprich-
ting van een rrieur¿e partij als eonzinr te besteiapeleno zoals Andrée van Es
gedaan heeft. Dcrgelijke pogi.ngen zijn begrijpelijk. l{at ervan moet ruorclen
gezegd is, dat ze tot mislukl¡ing zijn gedoemd omdat er voor de nieuwe par-
tijen in de burgerlijke samenleving van nu geen enkel perspektief is"

1T¡iT GEHEU,.ð.EN SCHTiiT SOT.f S'"'fEKORI ,

MAAR EEN PARTTJ.OPVATTING ALlIJD

voor de in de sta"d Groningen geboren en getogen siep Adema, díe opgroeide
ín een anarchistísch arbelderãg:"in, laie:: iaar amsterdam verhuisãã, een
tijdlang ir'. de Límburgse mijnen r¿erkte en n¿r zijn terugkeer in de hoofd-
sÈad lid ¡uerd van de CPN, kan men alleen maar respekt hebben. De thans
82-jarige verti:ok in het voorjaar \¡an lg37 - hij was toen 32 jaar - naax
spanje om'mee te sËrijden Ëegen de troepen van generaal Franco, die tt ge-
munt had op de ondergang van de- Spaa-nse republ-iek. "Voor onsi conxnunisten'r,
zo heeft hij het zelf uitgedrukt, "r.ras heË een duidelijke zaak, dat de
Spaanse burgeroorlog een laâtste ka.ns çu" om het fascisme in Europa een
halt toe te roepon. " Adena vocht in rie gelecl.eren "¡aÐ. de Internat,ionale BrÍ-
gade, aan het front bij Guadel-ajara, bij Brunete en bí.j saragossa. Bij de
laat,stgenoemde pl-aais raakte híj dusdanig g.vrorrdo daË frlj "iãt meer aan ge::
wapende akties deel lton ireïÌeË. Nadat de Inte::nationalc Brigade in november
l93B r¡as ontbonden, keerde Adema tegen eÍnd decernber ín lilederland terug.
Het Nederl-andse staat,sburgerschap r"i¿ hem ontnonen en híj kreeg dat pãs
ín 1962 Eerug, geJ.ijk veLe ande;:e oud-Spanjestrijders. fijdens cle rr¡eede
wereldoorLog verbLeef hij i-n kampen aLs Buchemvald en Mauthausen. Zijn
geest bleef desondanks ongebroken, Tot op de huidíge dag rrindt híj het
noodzakelijk om. over zijn Spanje-ervaringen te spreken. Hij beschouwt de
periode van de Spaanse burgeroorlog al"s een període dÍe niet mag worden
vergeten en die de jongere geneïatíes moeten kennen.

Zoals gezegd: wij hebben gr-oot respekt voor de man die rnoedíg de kon-
sekwentie trok uit vlat, hij voor noodàakelÍjk hieLd. Ì{aar wij voelen ons
wel genood,zaakt t,e protesteren tegen de rvijze hraarop hij da.tgene r¡at er in
de jaren r30 in Spanje is gebeurd voor het nageslacht beschrijft, Adema,
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die thans r,reer in de stad Groníngen hroonË, heeft dat onlangs nog \,rreer eenq
gedaan in een gesprek met een meder^rerker van het aldaar huis aan huís ver:
'spreide blaadje Loeks"

Adema, zo wil et ons voorkomen, putte links en rechts uit zijn geheu:
gen. Dat is een uiterst gevaarlijke bàzígheid, omdat het geheugen, iooral
bíj het ouder worden, weLíswaar níet aLtÍ,jd maar soms toch_.wel, en nu en
dan heel erg, tekort schiet. I{et relaas van Adema, zoals dat is afgedrukt
in genoend huis-aan-huis-b1ad, draagt er veeLvuLdig de sporen .rrn. M"ar .r-
ger nog is het, dat ztn rel-aas bovendien nog de sporen diaagt van Íets an;
ders. Het verhaal van Adema i.s niet alleen een schets rìraarvan de kLeuren
door elkaar lopen, tt is tevens een schets rraarop één bepaaLde kl-eur over-
heerst¡ dÍe van het bolsjewisme" I^Iat Adena vertelt is niet de gesehiedenis
van Spanje tussen 1931 en 1939, maar het is de geschiedenis van dat land
zoals zíj zich heeft afgespeeld volgens de bolsjewísten. Anders gezegd:
voor zover Adema geen persoonlíjke herínneríngen opdist maar van historí-
sche algemeenheden spreekt, herkauwt hij de mythen díe de boLsjêwieken ge-
durende meer dan een haLve eeuw verbreid hebben en die ze nog altíjd vãr-
breiden omdat de verbreidíng ervan in hun belang is en ertoe Ui5araágt nun
nisdaden tegen dê Spaanse revoLutie te verhullen

On íeder mísverstand te vermijden: vre ber¿eren natuurlijk niet dat Ade-
ma urisdaden heeft gepLeegd" Het bovenstaande is bepaald niet bedoeLd als
een verwijt aan hem. Íle zijn ervan overtuigd, dat hij - die vermoedelijk
alLeen maar de bolsjewistische kijk op cle Spaanse geschi.edenis en nooit
een andere heeft Leren kennen - oprecht gelooft aan het waarheidsgehal,te
van zijn uiteenzettingen. Maar mer dat waarheidsgehaLte is het droevig ge-
steld en weL in tweeärlei opzicht,: vanr¿ege datgene ï^rat híj vertelt en van-
wege datgene nat híj - naar we âannemen voLstrekt onopzettelijk - ver-
zwij gt.

Volgens Adema waren er halverr,rege de jaren t30 in Spanje bel-angrijke
hervormingen aan de gang; r¿erden na 136 de (,land) hervormíngen doorgetát,
waarmee de Línksrepublikeinse voorman Manuel Azana in de periode l93l-r33
voorzíchtig was begànnen. De werkelijkheíd ziet er wel eãn tikkeltje an-
ders uit. Na de val van de monarchíe in l93l kwam er van de o zo noodzake-
Líjke hervormingen niets terecht, De Spaanse revolutie maakte pas op deplaats totdat de landarbeiders en de werkers in de índustrie en in tle rnij-
nen datgene begonnen te doen wat aL1e repubLikeinse partíjen"de botsjewíËí
incLuís, verzuimd hadden"

Dat Adema, waarschijnlijk doordat zijn geheugen hem bedriegt, tt ver-
loop van de fronten kort na Francots staatsgieep niet heLemaaL iaorrekt be-schrijft is een schoonheidsfoutje. Dat ,rurgãn" üír zijn schilderíng bi.ijktdat er in Spanje een revolutionãir proces ãan de gang üras, is bedãnkefij-ker. Over de rol" van de Spaanse arbeiders staat tn zijn.á1ær geen woorá.
Dat hij voornamelijk over het optreden van de InternãtionaLe niigade rept
r^Taarvan hij deel heeft uitgemaakt, is hem nauwelíjks kwalijk fe nemen,maår het i.s natuurLijk niet zo geweest dat er destijds aLleen maar en al-
leen uaar goed door dit onderdeel qrerd gevochten. Dat er, om sLechts éénvoorbeeld te noemen, bíj Madrid - en dai nog wel op besliÁsende wijze - isingegrepen door de kolonne van Buenaventuia ourruti, dat vernemen de le-zers van het Groníngse huís-aan-huis-blad niet. Ze vernemen evenmin, datde Spaanse boLsjewielcen, geruggesteund door het Kremlin, de belangen vande Spaanse revolutie zonder aarzelíng en cyniseh hebben opgeofferd aan de
belangen van hun partíj' Ze horen níeã, dat de in maehtsposlties zeteLende
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boLsje¡¡íeken er zorg voor droegen, dat niet-bolsjewistísche tegenstanders
van Franco veel en veeL sLechter werden bewapend dan de eigen õnderdelen"
Ze horen even:nin, dat een bel"angrijk offensief achterwege bLeef orndat debolsjewieken zich ertegen verzetten toen ze niet vereekerd r^raren van hetuitsluitende kommando. En de lezers van Loeks horen uit Ademais mond aLevenmin, dat boLsjett¡istische troepen in Arragon de socíalisaties ongedaan
maakt'en en het private grondbezit in ere hersieLden.

Adema noeüt Spanje een episode die nooit ver€leten mag worden. !üe den-
ken er net zo over" lfaar r¡át er van die episode vooral niet dient te wor-
den vergeten ís_ het zeLfstandíg en revolutionaír handelen van de Spaansè
massats en de belangrijke Les, ãat partÍjen en organisaties, van welkekleur dan ook, voor t"t ,uti handelen .r"n d" massa veelal een hinderpaal-bleken te vormen"

- Adema zegts rttrfe hebben de burgeroorlog verloren, maar de strijd isniet voor níets geweest.t! rüÍj geven de voorlieur aan een nrat nauwkeuligerformulering. De burgeroorLog is verLoren doordat de partijen van tt voLks-front de Spaanse revoLutíe om zeep hebben gehoi.pen. Desondanks ís de revo-lutionaire stríjd van de spaanse ãrbeiders níet voor nieis gjeweest.*

BEJAARDEN BEZETTEN DE TRA}f REMISES

Een aantal Amsterdamse bejaarden heeft in de vroege ochtend van dínsdag
12 rneí het vertrek van trams uit, de remise verhindei<i door deze een tijal
lang te bLokkeren, Ze deden dat uit protest tegen de dreigende sluiting
van entele tehuizen. Aan de vooravond vàn hun aktie verklaarãen zíj i" 

""ãpersbericht: "Iüij zijn reeds Lang uit het arbeídsproces getreden. S¡akeri
kunnen wij dus niet"..", maar "rrij kunnen het niet pilrten ãat deze aansLa-
gen op ons verblijf en leven doorgang zulLen vinden.¡' '

- Yut begrijpt¡ het waren geen-bejaarde managers of ex-bewíndslieden aL'
dan niet met een gouden handdruk afgãvloeid, dí; hier in aktie krar"n m.rl
bejaarden uit de arbeidersklasse diÀ ooit - zoals ze zeLf. verklaarrlen - ertoe hadden bíjgedragen dat I'Iederland na de oorLog weer werd opgebouwd, die
meE andere woorden als Loonarbeiders waren uitgãbuit en nu nol veraer te-kort werden gedaan

I{Íj hebben altíjd verkondigd, dat alLeen r¡erkend.en in staat, r4raren omeen vuist te vormen en dat ienand die eenmaaL buÍten het produktÍeproces
r¡as komen te staan geen of nog maar betrekkelíjk weinig mpäelijkhedän rotaktievoeren had. De werkeLijlcheid plaatst iemai¿ steeds rÂreer voor verras-singen. Deze bejaarden hebben Laten zien dat dit lang niet altijd zo be-hoeft te zijn en dat er stríjdvormen bestaan waarvan ãij wef oegetíjtc ge-bruik kunnen maken" Daarin ligt de betekenis van hun optleden.
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