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ARBEIDERS

hun die

maandeLíjks "Daad en Gedachte" uítgeven bovenaL inËereshoudt,
ís de dageLíjkse stríjd van de arbeiders, niet zoals
seert en bezig
deze voLgens een of ander theoretisch konsept gevoerd zou moeten worden,
maar zo als hij zich werkelijk voordoet. lrlaar wíj voortdurend het oog op
richten, dat zijn de veranderíngen die het arbeidersoptreden ondergaat, de
nieuwe vormen van aktíe díe er worden ontwíkkeLd of - wat oP hetzel.fde
neerkomt - de verschiLLende manieren $raarop arbeiders reageren op telkens
weer andere pogingen om hun verzet te breken of de resultaten ervan ongeÍtrat

daan

te

maken.

Vanzelfsprekend besteden wíj daarnaast ook aandacht aan de vakbewegíngraan politieke partíjen en aan bepaalde, meestaL pol-itiek georiåinteerde groepen. De aanleiding daartoe is vrijrvel altijd deze" dat hun respektievelíjke praktijken en theoríeiin aLlesbehalve stroken met vorm en inhoud
van de arbeidersstrijd. Deze stríjdrdat wiL zeggen: de beweging der arbeiders, urordt niet in de l-aatete pLaats gekenmerkt door het aanhoudend sÈerven van oude vormen en gedachten die ontstaan zijn ín de schoot van de zogenaamde arbeidersbeweging. Vrijwel aLLe door ons bedoelde organisaties en
groepen streven er daarentegen naar de oude vormen en gedachten levend te

houden dan ¡^rel te doen herLeven.
ltat in het bijzonder de groepen aangaat - maar voor de partijen geldt
hetzelfde - , een zeer beLangrijk deeL van hun aktiviteíten bestaat hierin,
dat zij de overíge groepen op veeLaL heftíge wíjze kritíseren op grond van
het feit ð,at. zíj er andere denkbeeLden op na houden dan de eigen groep. De
eígen "waarheíd" dient daarbij dan doorgaans als maatstaf, $taaraan gemeten
andermans denkbeelden als "onrnraar" en als ketteríj verschijnen.
tlie aldus handelt houdt zich in onze ogen met iets bezíg dat om diverse redenen ín hoge mate zinLoos ís. Het is n¿areLijk op zíchzeLf volmaakt
onbelangrijk of en ín welke nate de opvattingen van de een verschilLen van
de opvattingen van een ander. ltaar het op aankomt is 6f en in hoeverre bepaaLde opvattíngen korresponderen met de uerkeLijkheíd. Aan de hand daarvan en níet aên de hand van vrat voor "waarheídfi ook dient elk standpunt en
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ziin.
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Uit dít aLLes volgt niet a1Leen de dwíngende noodzaak van een onafgebroken toetsing van alLerleí ínzichten aan een steeds andere realiteít, er
voLgt eveneens uít, dat iedere diskussie, om zinvol te wezene daarop gericht behoorË te zijn. STíets meer, maar ook níets mínder dan dat streven
wíj na met de híeronder volgende beschour¿ing waarín wij de opvattíngen van
de Amsterdamse groep "subversief" en de praktijk van de arbeidersstrijd
met elkaar vergelijken.
Wat ooor een groep is ¡tsubÐersieftt?
gedachtenwisseling
"subversief" I ) .- en heÈ is een reden om van eenrgekissebisr
- vermet deze groep wat anders te verr^rachten dan politiek
toont weínig of geen overeenkomst met de doorsnee-groepen van wat men de
"línker vleugel" van de (oude) arbeídersbeweging pleegt te noemen. In een
van haar publ-ikaties verkl-aart de groep nadrukkeLijk te wil.len "kappen
met het idee van de organísatie aLs moederkerk, waaraan vele partijen en
revolutionaire organisaties mank gaan, die zích verbeelden de spiL van de
werel-d te zijn en hún positíes en revoLutionaire príncipes als de eníge
r¡aarheíd beschouwen, zeLfs ín gevallen waarín andere organísaties precies
dezeLfde meningen hebben over doeL en/of middelen van de strijd". De groep
verklaart even nadrukket-ijk, dat ziJ 'rníet de pretentíe heeft om uít te
groeien tot een kolLekt,ief organisator of tot een nieuw "t'Iat te doen?" 2).
"wij staanrr, schrijft zíj, 'rníet achter partijen en organisaËíes, die zich
opwerpen als rhet bewustzijn van de kLasset en zíe}:.zelf. daarom verklaren
tot de voor de arbeiders meest betrouwbare organisatÍes, zoals de CPN' de
KEN of Rode Morgen" en "wij zíjn geenszins de díscipeLen van de enige echte ¡¡aarheid over de arbeidersstrijdrzijn doeLeinden en methoden". In overeensternming met een dergeLijke positíe-omschríjving is de uitspraak, dat
"subversief" bepaald "níet geLooft ín een kookboek met revolutÍonaíre recepten" en het daarom noodzakeLíjk acht t'zowel principes aLs akties ter
diskussíe te

sÈel-Len'r.

I{aarÍn ttSubversief" zích bovendien nog onderscheidt van vrijwel aLle
overige groepen is dit, dat zij er niet voor terugschrikt ronduit toe te
geven, dat er bínnen haar geLederen over souríge kwesties verschillend
r,¡ordt gedacht en dat er zaken zijn, waarover intern nog druk wordt gedískussieerd. Als voorbeeLd rr¡ordt het zeLfsÈandig optreden van de arbeíders
oftewel de arbeÌdersautonot¡rie genoemd, waarvan - zo rrordt door een deeL
van de groep gekonstateerd - sprake ís in het bekende ¡^roord, dat t'de bevrijding van de arbeiderskLasse sLechts het r+rerk van de arbeíders zelf kan
zijn" 3).
l) Het woord "subversief" betekent (voLgens Van Dalers Groot lfoordenboek) ontwrÍchtend of ondergronds revoLutionair, maar op een
woord díent men naËuurl.ijk niet uitsluitend af te gaan.
2) Er wordt hiernee gezinspeeLd op het bekende geschrift rltaarmee
LenÍn Ín 1902 de organisatorísche begínselen van het bolsjewísme uiteenzette.
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?ensLoËte moet over ttSubversief" nog ¡uorden opgemerkt dat deze groep,
tegenstelLing tot vele andere, zich géén staatskapítalístische knolLen

voor socialístísche cítroenen laat verkopen. O¡rheffing van het kapitalísme
betekent voor haar opheffing uan de Loonav,beíd.
De str'iidkowitees der t\.,viLde¡t stakíngen,
In een van haar geschriften konstateert de groep ttSubversieftt, dat
het herhaaldelíjk voorkomË, dat er na een "roil-de" staking pogingen r^rorden
ondernomen om het aan het begin van de aktíe gevormde strijdkomitee ook na
het beäindígen daarvan te Laten voorËbest:ran teneínde de eenheid, riraarvan
tijdens de stríjd sprake r,ras te doen voorËbestaan. De praktische ervaríng,
met dergelijke pogíngen opgedaan, heeft de groep geleerd, dat dergeLíjke
pogingen steLselmatíg mislukken.
O¡n deze reaLiteit te verklaren drukt "subversief" een passage af, díe
ontleend is aan een brochure van de I"I(.S. In die passage LeesL men onder
meer, dat díe míslukkíng híeraan is te wijten "dat men de moed verlíest
bij de onmogelijkheid om al-ie arbeiders te verenígen" en dat de komitees
die bLijven bestaan "zich omvormen tot een nieuwe vakbond...zoaLs bijvoorbeel.d het gevaL \^ras met de meeste ecomísiones obrerast in Spanje".
Bíj deze passage pLaatsen r^Iíj LevensgroÈe vraagtekens. I,'Iaarom LisLukken de bewuste pogingen om de eenheíd van d.e arbeíders te doen voortduren?
lfaardoor blijkt dãze-na de strijd teLkens r^'eer een onnogelíjlcheid? Doordat,
zo antÌ^roordt in feite u'Subversief" door míddel van dit lKS-citaat, zíj een
onnnogelijkheíd is.
Dat hier sprake is van een ttverkLaríngtt r^raarmee niets verklaard r¿ordt
is niet het enige dat over de bewuste passáge kan worden opgemerkt. Is het,
zo vragen wij ons af, inderdaad juist, dat komítees díe men in stand probeert, te houden zich omvormen tot een nieuwe vakbond? De IKS verwíjst naar
de Spaanse eonrieiones obz,eras en ook nog naar de in 1947 opgedane ervaring
met een stakíngskomitee in een Franse Renaultfabriek. Het Spaanse voorbeeLd klopt min of meer doch dient naar onze nening met de uiterste behoedzaanheid te worden gehant,eerd omdat de desbetreffende ontwikkeLing zich
voLtrok onder z'e'er bepaalde historische omstandigheden die zich aLleen in
Spanje voordeden. tr{at et Franse voorbeeld betreft: hoe het daarmee ook gesteLd mag zijn, aan de vakbond ín kr¡estíe r¡ras in eLk gevaL een zeer kortstondig Leven beschoren.
Uit Groot-Brittanniê zijn ons t!üee gevalLen bekend waarin - na een
"wilde" stakíng - pogingen toË oprichting van een nieuwe vakbond werden gedaan. De ene keer geschiedde dat na een stakíng van havenarbeiders, de andere keer na de staking bij de gl-asfabrielt van PíLlcíngton in St. Helens.
Beíde pogíngen sproten daaruít voort dat <le beËrokken arbeiders tot rt uiterste verbitterd waren over het feít, dat hun respektieveLíjke bonden hen
niet hadden wiLLen steunen in hun strijd, Zlj wíLden daarom de door hen
als trslechtse beschouwde organisaties door t'betere¡t vervangen. Ifaar noch in
het ene, noch in het andere geval ging het daarbij om het instandhouden
van een stakingskomitee. Voor zover wij r,reten is daarvan al evenmín sprake

3) on precies te zíjnz 'rsubversief" cíteert deze uitspraak niet
LetterLijk - zoals wíj haar hier hebben weergegeven - maar ín
eigen woorden. Dat Levert een verschiL op dat niet zonder betekenis ís. l,rlij komen daarop Later terug.
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nieuwe vakbond ís geforneerd.
Zo et inderdaad al" enkele keren een niet opgeheven stakingskonitee ín
een nieur¡e vakbond ís getransformeerdr dan heeft men toch met, uiLzonderingen te maken. De regel ís dat dergelijke'ín leven gehouden komítees aL betrekketijk sneL, hetzíj onder luid krakeelo hetzij geruísLoos, uit el-kaar
vaLlen eî uqn het toneel oerù¡ijnen.
t'Iaarom verdwíjnen ze7. Anders gefornuleerd; waaróm is de eenheid der
arbeiders ná de strijd eerr onmogeLíjkheid? I^líj menen dat het antwoord op
die vraag sLechts kan worden gegeven índíen men zích er rekenschap van wíL
geven wat of de eenheid van de arbeiders ín feíte is. Arbeiders stríjden
níet omdat ze eensgezínd zíjn, maar het is orngekeerd. Arbeíders zíjn eensgezind, doordat ze stríjden. De arbeiderseenheid ís geen voorwaarde voor
de strijd, nee, de strijd ís de voorwaarde voor de arbeÍderseentreid" Dat
komt doordat het bij de stríjd nooit anders dan om zeer konkrete praktísche dingen gaat. Ten aanzíen van de polítiekrde godsdíensL, het parlementarísme, de vakbewegíng, de monarchie, de jeugdkrirninaLiteit, het druggebruik, het feninisme-en-noem maar op geldt: zoveel hoofden, zoveel zinnen.
trlaarover daarentegen gelÍjk gedacht wordt, dat is de werksituatíe en alLes
wat daarmee samenhangt op een gegeuen ogenbTík.
Niet aLdoor wordt er door arbeiders eender gedacht over het loon, de
prestatiedwang, de duur van de werkpauze, de snelheid van de Lopende band
en dat soort dingen. Er zíjn verschillen ín opvattingrook al zijn die verschílLen te verriraarlozen vergeLeken bíj de meníngsverschill-en over de zaken die wij in de voorafgaande alinea hebben opgesomd. Onlustgevoelens beheersen de arbeiders aLtíjd, maar díe onLustgevoelens zíjn niet bij eLk
van hen even intensief, zo kan de situatie weLlicht het best beschreven
¡^rorden. tr{anneer nu tengevolge van het bedrijfsbeleid die onlustgevoeLens
aanzíenLíjk versterkt worden, dan wordt de strijd aLs onontkoombaar ervaren, dan wordË de stríjd trun opgednongen. 0p dàt moment openbaart zich aLs
bij toversLag de eensgózínde wil dit of dat te bereiken dan wel te verhinderen; dan manifesteert zích opeens bij íeder der betrokkenen dezelfde
kíjk op de konkrete probLemen r¡raarvoor men zích ziet gesteld. Door de bitLere ernst van die problemen worden alle overige, geenszins opgeloste verschiLLen tussen hen, naar de achtergrond gedrongen. Ze zíin op dat ber¡uste
ogenbLik níet meer van betekenis.
Indíen een christelijke arbeider, die beter bidden heeft geLeerd dan
äüeomen, in het Ì,rater valt en gevaar Loopt te verdrinken, dan begint hij
met de katholieke koll.ega die hem te huLp schiet op dat moment geen twístgesprek over de paus; een soeiaaldemokratísche arbeíder die in verdrinkingsgevaar verkeert gaaË met een tot de CPN behorende redder géén debat
aan over de poLitíeke stunts (of blunders) van l,larcus Bakker of Joop irlolf .
Indien ín een of ander bedrijf of in een bepaalde bedrijfstak de arbeiders
het water tot de lippen stijgt geLdt min of meer hetzelfde.I,,Ie wílLen daarmee niet zeggen dat er onder andere omstandigheden politieke, maatschappeLíjke, theoLogische of wat voor diskussies ook tussen hen gevoerd worden.
Het tegendeel is zelfs het geval. Er wordt, dat ís de onbetwistbare werkelijkheid, in bedrijven niet of nauweLíjks gedÍskussieerd" Gediskussíeerd
wordt er pas aLs de nood aan de man komt en dan is er sprake, wíet van een
dískussie over de díngen hraaromtrent verschíL1-end wordt gedacht' maar van
een dÍskussie over die nood, waarover gelíjk wordt gedacht, dat wil- zeggen
een diskussie over de praktische maatregeLen die men daartegen zou kunnen

-5ondernemen. Voor de
tee gevormd.

uitvoering van die maatregelen wordt een stakingskomi-

Leidt de dískussie tot

eenheid?

Volgens de groep "Subversíefrr <lient de eenheid niet bewaard te lrrorden
door het verbergen van meningsverschiLLen, maar kan een hechte en echte
eenheid juist sLeehts door openLijke diskussie worden bereikt. Die zienswíjze k1-opt níet met de werkelijkheid die wij konstaÈeren en hierboven hebben weergegeven. Niet de diskussie brengt de eenheíd tot stand, maar de
eenheid - dat wíL zeggen de door de strijdnoodzaak geschapen gelijkgezíndheid - is de oorzaak dat er diskussie komt. De diskussie is gekoppeld aan
de strijd, maar ín die zín dat zij er een gevoLg van is en de diskussie een dískussie over praktísche zakenrzo herhalen rre met klem - houdt op zodra de strijd ten einde is.
I{ordt de strijd gevÍonnen en ís de nood opgeheven of røordt de strijd
verloren en moet men zich bij de noodsituatie neerLeggen, dan verdwijnt
daardoor en daarmee de eenheíd. Daarmee is ook rt stakingskomitee tot verdwijnen gedoemd doordat niet het bestaan van het stakingskomitee de eenheid garandeerde maar omgekeerd het bestaan van de eenheid garant stond
voor het - praktische - funktíoneren van het stakingskomitee. Arbeidersautonomie, dat wiL zeggen: zelfstandig arbeidersoptreden ís hetzeLfde aLs
zelfstandíge arbeidersstrijd" Slechts ín e¡ doon de strijd treden arbeíders zeLfstandig op, waarbij men overigens natuurlíjk niet irnmer aan een
strijd in de bedrijven behoeft te denken. iiaar aLs arbeíders niet ergens
voor strijden dan treden zíj ook niet zeLfstandíg op. Als zíj wêL ergens
voor stríjden dan behoeft hun optreden - dat zaL van de omstandígheden afhangen - niet aLtijd zel-fstandíg te zijn, 0m deze reden begrijpen wij niet
hoe 'fSubversíef" ná een staking organisatievormen van de arbeídersklasse
kan konstateren, waarbij sprake is van arbeidersautonomíe. Zíen wíj het
goed dan gaat Ît bíj deze uítspraak van de groep ín feÍte niet om een konstatering, níet om íets dat zíj heeft \¡raargenoüen in de werkelijkheid,
üaar om de formuLering van een opvatting. Díe opvatting komt dan hierop
rleer, dat er nã een staking een autonome organisatie van de arbeiders zou
moeten zijn wil zij aan een dergeLíjke organísatie eníge betekenis hechten.
WÍj hebben in de aanhef van dít opsteL reeds opgemerkt, dat het ons niet
te doen is om de kLassenstrijd zoals die zou moeten zíjn of gevoerd zou
moeten r'rorden (moeten van wíe?) maar om de kLassenstríjd zoals die zich in
de werkelijkheid voordoeË. tr{at wij hebben proberen aan te tonen ís, dat
díe werkeLijkheid het bestaan van zelfstandige arbeidersorganisaties op
een tíjdstip dat gêên zeLfstandíge strijd gevoerd rrordt volkomen uitsluit.
Arbeidersautonomíe oftewel zeLfstandíg arbeídersoptreden is niet een
leuze, geen recept dat dient te worden aanbevolen, niet iets dat bijvoorbeeld bij voldoende "propaganda" te verr^Tezenl-ijken zou zijn. Het is een
verschíjnseL dat zích bij en ín de strijd voordoet onder bepaalde voorwa¿rden en onstandígheden en weL hoe langer hoe meer naarmate die bepaaLde omstandigheden tot de algemene omstandigheden worden, zoaLs in de laatste
haLve eeuw en vooral sedert de tweede wereldoorlog het geval is geweest.
Niet door heË scheppen van autonome organisaties komen de arbeiders ertoe
zelfstandig strijd te voeren, maar doordat zij Ëot zelfstandige strijd genoopt worden ontstaan de autonome organisaties.

Køn topheffíng ücn de Loonavbeidt een

eis zijn?
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groep ttsubversief rt hebben r¡reergegeven, zijn díe _ontleend aan een door haar
nitgègeven pamflet, dat gewijd is aan de "trilde'r stakíng van de iìotterdamse havenarbeiders in de herfst van het vorige jaar. De bewuste teksË gaat
vergezeld van een motto, dat op bijzonder kernachtíge wijze een bepaalde
opvátting van deze groep weergeeft. "Het beste T,rtapen van de arbeidersklasså", zo ieest men, ití" de stakÍng, op Ulonr)aay,de dat d.eze zich röeht tegen
het kapitaL¿sme". In de LeksË zelf komÈ men die zienswijze opnieuw tegen.
Daar wãrdË opgemerkt, dat een staking "altijcl zin heeft, mits zii zich tegen het kapitalísme keerttt. (I(ursiveringen van ons - D. & G.). Vraagt men
wat of hiermee wordt bedoeld en rìrat men zich voor noet ste1"len bíj
áict,
^t
een staking díe aan deze door "subversief" gestelde voorwaarde voldoet,
dan kan nen het antwoord vinden in die passages ì¡taarmee deze groeperíng er
blijk van geeft, dat naar haar oordeeL stakende arbeiders de afschaffing
van de loonarbeid moeten eisen omdat "ook de ínwilliging van looneisen in
het geheeL niets verandert aan de bestaande tegenstelLing tussen loonarbeid en kapitaal".
Een karakteristieker voorbeeLd van een opvatting omtrenË de kLassenstrijd zoaLs die gevoerd zou díenen te r^¡orden zijn r^ríj zelden of nooit tegengákomen. Toegãgeven, heË stanrlpunt dat de Loonstrijd - in dat verband
ã"o-r".staL smalãnã aangeduíd als tãe strijd om een centje meerl - toch eigenLijk naar tníks' is òndat men zich daarbij op de basis der kapítalistíãche produktiewijze plaaËst hebben wij vaker horen verkondigen, doorgaans
door ldealisten .tan ãn.r"histischen huize. Maar de formuleringen van "Subversief" zijn precieser, meer op een konkrete versehÍjningsvorm van de arbeiderssrrija gefÍjk de staking toegespitst en daardoor tegel-ijkertíjd extremer.
Bij de srríjd zoaLs díe door arbeiders in de praktdik uordt ge.tsoerd
ís de .ls tot afschaffíng van de loonarbeid nooit gesteLd en hij kán lok
níet gesteLd worden, ,eÈ"r niet wanneer er sprake is van autonome strijd
net oõgnerken díe door arbeíders zel-f en níet door inteLLektuele leíders
dan weÍ nin of meer poLitiek georiiinteerde groepen of organisaties zíjn bepaaLd.

'tAfschaffíng van de loonarbeid" is een formule waarmee een maatschappeLijk gebeuren wordt beschreven, üraarmee de ínhoudr zo men wíI het r{ezen
wordt aangeduid van een soeíal-e omwenteLing, waarbij de bestaande produktieverhouãíngett door andere worden vervangen. Een dergelíjke beschrijving
resul-teert uit een socíaaL-ekonomísche analyse die tot het inzicht voert
dat het kapítaaL de loonarbeid vooropstelË en omgekeerd de Loonarbeid het
kapitaal. Zij is het produkt van een denkarbeid zoaLs díe ín het aLgemeen
sLãchts door íntelI-ektueLen r¡ordt verrícht en niet door arbeiders. 0f arbeíders dan geen denkende \^rezens zíjn? Zeker wel, maar hun denken houdt
zich níet Ueãig met abstrakte begrÍppen, maar met de konkrete ervaringen
van hun dagelijks leven. Afschaffíng van de l-oonarbeid is een historisch
perspektief. Maar de arbeiders strijden níet tegen de ondernerners omdat ze
ä"r, å"rg"líjk perspektíef in hun hoofd hebben, maar om lotsverbetering tot
stand rã Urãngän. Bn al zijn d.e arbeiders zích daarvan nÍet bewusË, het is
juist hun strijd voor materiäIe Lotsverbeteríng díe de eníg uerkeLiike bedreiging vormt voor de bestaande kapitalístische orde"
De stríjd tegen het køpítaLisme.
In het aan de Rotterdamse havenstakíng gewijde pamflet citeert "Sub-

-7versíef" uitvoeríg uit publ.ikaties díe destijds door het

stakíngskomiÈee

solidariteitskomitee verbreid eijn.
dan wel door het
komnentaar. Zo pLaatst zíj bijgroep
l"evert
de
vervolgens
0p deze citaten
gehuldigde
opvattíng dat "havenarde
stakers
vãorbeel-d tegenover de door
de opmerking: ttlrleg
kunnen
beslissen'r
h,rn
c.a.o.
moeten
eígen
beíders o.r"i
met de mythe van de teigent c.a.o. De eís is: arbeídersautonomie, afschaffing van de loonarbeid." Bíj wijze van toelichting daarop schrijft "subverdaarmee samenr^¡erkende
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"Vele mensen vinden het een utoPie om te strijden tegen heË kapi"taLisme en v6ór de afschaffing van de loonarl¡eid. Idij vinden het
"van onze kant een utopie om te denken dat arbeiders kunnen onderover hun eigen voorwaarden voor de loonslavernij. Een
"handelen
t'utopie bovendien on tã veronderstellen, dat deze formuLe van het
"kapitaal (de c.a.o.) tegeLijkertijd een r¡rapen tégen het kapitaal
'rzou kunnen zíjn. "

ltrie de strijd Èegen het kapita].isme ook een utopie mogen vinden, níet
ü1:j, Integendeel. te ãtrijd tegen het kapítaLísme ís een reaLiteit die men
dageLíjks kan waarnemen. Iñant iede.r'¿ staking - en dedere aktie van de ar¡ei¿erã 4) - richt zich tegen het kapítalisme" Het, door 'osubversief" ge'
maakte onderscheíd tussen een staking díe zieh wél- en een staking die zich
nlet tegen het lcapitalisme keert ís een onwezenlijk onderscheid-dat voortspruit uit een mískenning van deze real-iteit" ivlet de kapitalistische hlarenproduktie en de daarmee geschapen maatschappelijlce rijkdom is de relatieve
armoede van de l-oonarbeídersklasse onlosmakelíjk verbonden. HeÈ kapitalisme wordt daardoor gekenmerkÈ, dat het lot van de arbeider ís zoals het ís.
Dít arbeiderslot ið niet al-Leen een geuoLg van de kapitalistische produktiewijze, het vormt er Ëegelíjkertijd de uoov'uaarde van. Iedere pogíng on
veranãering, dat wil zeggen verbeteríng in dit Lot te brengen tast om deze
reden de voorryaarden van de kapitalistische produktie aan. Híeraan ontLeent iedere wíLLekeurige arbeidersaktie, dus ook de r¿erkstaking, haar wezenlijke betekenís. Dat is de reden, dat de klassenstrijd, dat wíL zeggen
ae strí3a die de arbeiderskLasse tegen dÍe van de ondernemers voert, enkel
met de ãpheffing van het kapítalisme en daarmee met de opheffing van de
Loonarbeid kan eindigen.
l,IaË nu echter - en eersË nadat men de klassenstríjd heeft geanaLyseerd - als het enig nogelijke indírekte en uiteindelijke resultaat daarvan verschijnt, verãndeit níets aan het onmiskenbare feit, dat hij een beLangenstriiã ís, een strijd die uit een botsing van zeer.konkrete' direkt
zíehtbare, Èegengestelde bèlangen voort,spruit. llet die dírekte en voor de
hand liggendè materiåil-e beLangen houden de door de arbeíders gesteLde eisen verband, niet met het índirekte resultaat" Doordat. zíj zich tegen de
voor hen nadeLige gevolgen van heË kapitalisme keren, keren de arbeiders
zích tevens tegen de voorrnraarden van het kapital"isme en daarmee te,gen het
kapitalisme zeL¡, níet omgekeerd. De strijd van de arbeíders uordt geeû
strijd Ëegen het kapítaLisme van het ogenblik af dat de afseh¿ffing van de

4) t¡at voor de staking geLdt, geldt al evenzeer voor de langzaanaan-aktie, de bedrijfsbezetting en wat voor strijdvormen er
nog meer door de arbeiders worden gehanteerd.

-8Loonarbeid zou worden "geäíst", het ds een strijd tegen het kapítalisme.
Het is geen stríjd waarbíj de opheffing van de loonarbeid wordt geäist of
geêist zou kunnen r^¡orden (geäíst van wíe dan wel-?)rmaar één waaruit de opheffing van de Loonarbeid resulteert, zeLfs dan wanneer men daarvan geen
flauwe notie heeft
(wordt vervoLgd)

'' oNVE R zOE,NL IJ ITE HB RINNE RI NGEN'?
"Unversöhnliche Erinnerungen" ofteweL "onverzoenlijke herinneringentt
is de wel bij zonder goed gekozen Litel van een film die vervaardígd is
door de Duitse cineasten l(laus Volkenborno l(arl Siebig en Johann Feíndt.
Zel.d.e¡ heeft een rolprent - een Cokumentaire rolprent - zoveel indruk op
ons gemaalct als deze.
Ðe herinneringen üraarvan in de titel sprake is zijn de herinneringen
van tr',¡ee Duitsers: de 76-jarige, uit het Roergebied afkomstige meËselaar
Ludwig Stillger en de een paar jaar jongere, gepensíoneerde beroepsmílíËair Hennig Strümpel1. [Iat deze totaal verschi].1-ende mensentypen met elkaar gemeen hebben is dít, daË beiden gedurende een bepaal-de periode van
hun leven in Spanje aan het front van de burgeroorlog hebben gevochten,
maar zoal-s de lezer aL zaL hebben begrepen niet aan dezeLfde zíjde. Ludwig
StiLlger vocht ín de Internationale Brigade aan de kant van de Spaanse republiek; Henníg Strüurpel,l behoorde Ëot het zogenaamde Condor-LegÍoen, een
eenheíd van Görings beruchËe luchtmacht die naar gene zijde van de Pyreneeän werd gestuurd om de overwinning van Franco te helpen bevechten.
Afgaande op deze feiten zau men kunnen veronderstel-l-en met een fíl"m
over de Spaanse burgeroorlog te doen te hebben, een fiLm waarin deze vanuit twee verschíllende gezichtshoeken wordË beLicht. Inderdaad is de film
blíjkens enkeLe recensies die wíj onder ogen hebben gehad op deze wíjze geinterpreteerd. Maar daË een dergel"ijke dokumentaire in de bedoeLíng van de
makers zou hebben gelegen betwijfelen wij Len zeerste.
Uíteraard hebben zowel StilLger als Strümpellrdie beíden de geschiedenis van hun leven oprakelen, ieder op hun eígen wijze heË nodige te zeggen
over de Spaanse gebeurtenissen. [Tíettemin is "Onverzoenl-ijke herinneríngen"
bepaaLd geen fiLm over de Spaanse geschledenis tussen 1936 en 1939. Over
oorzaken en van de Spaanse burgeroorl-og, over de partijen die eLkaar daaren sociale
ín bevochten, over het verloop ervan, over de interne poLítíeke
ot geheel niets.
verwikkeLingen in beide kampen verneemt de toeschouwer in
Behoort deze toeschouwer tot een jongere generatíe die met achtergronden
en feíten toÈaaL onbekencl is, dan wordt hij, wat het Spaanse konfl.íkt betreft volstrekt niet wíjzer, niettegenstaande dÍverse voortreffelijk gekozen oude journaal-beelden üraarmee zoweL het verhaal van de een als dat van
de ander worden geilLustreerd. Zou men deze dokumentaire aLs ttspan'iefilnt"
beoordeel-d willen zíen, dan ís er maar één opinie rnogelijkz z'ondt'ñt sleeht.
ZoaLs de Lezer echter uit de aanhef van deze beschouwing zaL hebben
opgemaakt vinden wij "Onverzoenlijke herínneríngen" íntegendeel juist een
voortreffeLijke fil-n. Dat komt doordat hij in feite niet over Spanje maar

"9"
over Duítsland gaat en eigenlijk veel meer nog over tlrree toLaal verschíll-ende r¿erelden: díe van de arbáiders en die van de gegoede burgerij. "OnverzoenLíjke herinneringen" hebben wij een goed gekozen tiËel- genoemdr"0nverzoenlijke werelden" zou een even goede títel zijn geweest.
Dat de onverzoenLíjkheíd van deze tr^Iee werelden en hun volstrekte vijandigheid aan éên sËuk door, van de aLlereerste tot en met de allerLaatste
fil-núeelderr zich met oil^reerstaanbare kracht aan de kijker opdringt Ís natuurlíjk in de allereerste plaats een gevolg van een objektief gegeven.
ttet zíjn niet de makers van de fíLm die op "en of andere wíjze hun publiek
van deäe vijandigheid om welke (ideologische) reden dan ook wíLlen overLuígenc maar ñet iõ ¿e konfrontatie van deze, elk voor zích zorgvuldig geTgvoor zijn
[ísÉreerae werelden die automatísch het eifekt heeft dat men zevan
elkaar
õgen ziet botsen" Stillger en Strümpell verteLLen onafhankeLijk
en
een
Luuã i"d"r ín eigen woning (respektievel-ijk een krot ín Remscheid
in
een
xueuse vilLa iã ¿e buurt van Frankfort) gefiLnd over hun ervaringen
tijdperk, dat loopt van vêr voor het aan de macht komen van Hitler tot in
onà.- dagen toe. Stillger, die de oudste is, verËeLt nog over de eersEe \ttereLdooriog, over de bittere ell-ende !'raarmee die de arbeídersklasse overstel-pte eo ov"r de tijd daarna, gekerunerkt door inflatie en werkl-oosheid.
Oe hãrinneríngen .rran ãe beroepsmilítaíro die het tensLoËte tot generaal
van de huidigã Bundeswehr heeft gebracht, reiken iets !ûínder ver terug"
Het kontrast tussen beide wordt niet in de laatste pLaats versËerkt door
ä"-onUu.r.ngenheid en kinderl-ijke naiviteit rilaarmee de ex-generaaL zijn bur-geri.ijke kljk op de bewusËe periode en onze maaÈschappij als een volmaakt
ãatnr.rifiSke en vanzeLfsprekende vísie ten beste geeft
tr{at VoLkenborn "o zíjn medewerkers gedaan hebben is in feíte niets
anders dan naast ellce epísodã van de één de overeenkomstige epísode van de
ander te monteren en ..n t" vulLen met oríginele opnamen. IIèt resul"taat?
Niet slechts uit het verhaal van Stillger, maar al- evenzeer uít dat van de
o zo beschaafde Herr generaal komt in aLle scherpte naar voren dat de wereld van de heersenden die van de onderdrukten naar het leven staat en dat
daaraan niet,s veranderd is gedurende driekwart eeul^t. 0f het nu over de període van Kaiser I,Iílhelm, oiut de republiek van [,leimar, over de ]Iit1-ertijd
of over de republ-iek van Bonn gaat, het is aan één stuk door hetzelfde: de
burgeríj voeLt zich behaaglíjk thuis in een siÈuatie waarin de arbeÍders
maar moeten zien hoe zij het rooien zonder te kreperen"
Er schijnen Líeden rond te lopen, die in alle ernst geloven dat sinds
het begin .r"ä d"r" eeuw de kLassentegenstell-ingen verminderd zijn.Hun kunnen wij maar één enkele raad geven: deze roLprent gaan zien" -Hel-aas zaL
hij in cle normale bíoskopen rã1 tti"t vertoond worden. Een kLein half jaar
Rotterdarn; wij zagen hem í.n mei
t.í"J"" draaide híj op hät fimfestival te kríjgt
moet die zeker grijpen.
J.f. ín een Utrechls iit*tr,.rír. i,lie de kans

DE

VAKBEIlTEGING:

}iACHIG

OF

ZW

AK?

niet zo heel l-ang geLeden heeft de tot de VVD behorende staatssekretariã van defensie, ¿r.-l¡.¡'" van Eekelen, oP een in Rotterdam gehouden
k;ü;;; van zíjn partíj verklaarcl, dat naar zijn meníng de vakbeweging te
Nog

l2logne een geheel ánder 'rnaschrifË" van zijn hand doen toevoegen, r^Taarin
geãn sprake ís van zíjrt onderzoekmethode of de resultaten daarvan, doch
ñet één en ander wordt opgemerkt over de taal"strijd en de nationaliteítenkr¡estie díe in de Belgische staaü zo?n belangrijke rol- heeft gespeeLd.
Voor de betekenis van de tekst maakt dit feit natuurLijk geen enkeL verschil- uit. I{et zegt al-leen iets over Bologne zeLf., díe op latere leeftijd
kennelijk over zijn "marxistische methode'o liever zwee1 nadat híj zich hoe
hoe meer tot een l¡ÍaaLs natíonaList had ontwikkeLd.
Langer
- I^Iíj
hebben hierboven gekonstateerd dat ?t boekje van Bologne (evenals
trouhrens het naschrift en de líterat,uurverwij zingen van Gale en Vanzieleghen) beLangwekkend is.De reden is gel-egen in het veLe feitenmateriaaL beireffende de toestand van de Bel-gisehe arbeidersklasse in de eerste helft
van de voríge

eeu\At.

bLijkens de door hem gekozen titel- en het "$¡oord toË bete hebben aangetoond, naroeLijk dat de Belgische rel9ã9
neende
uit
sluit"
geen
maar een proletarische zou zijn geweest,
burgerlijke
lg30
van
voLutíe
Irlat hij wél overtuígend heefE aanvinden"
in
kunnen
er
niet
wij
hebben
dát
geËoond Ís dít, dat 6ók in de BelgÍsche burgerLijke revoLutíe, zo goed aLs
In weLlce burgerlijke revoLutie ook, de arbeídersklasse de kastanjes uit
her vuur heeft gehaald. In lB30 zijn het in Belgiä de arbeíders die de barrikaden bestijgãn en hun bloed vergieten, terwijl de geschrokken bourgeois
angstig het gunstíge moment afwachten om de arbeiders vân de vruehten huntt"i o.rãrrínning te beroven en zích aan het hoofd van de gebeurtenissen te
I,ûat Boiogne

plaatsen.
trnlat BoLogne ongetwijfeLd destíjds bewogen heeft om de Belgische opstand een ttproletarisãhe" ie noemen, zíjn deze feíten. l{aar een revoLutie
kan niet aLs orproletarisch" worden gekarakteriseerd enkel en aLleen vaNdege de omstandÍgheid, dat het prol-etariaat er een hoogst beLangrijke roL in
ãpeeLde. nurgãrlíjk is de omwenteling díe burgerlijke produktieverhoudingän schept, ãan wel die verhoudingen bevrijdt van de l-aatste kluísters;
troletarisch is de revolutíe, die de burgerlijke produktieverhoudingen ondersteboven werpt.
llaar BoLogne de nadruk op legt is, dat de Belgísche opstand aanvankef.ijk niets naËionaaLs had en géén poLitiek maar een sociaal karakter droeg.
lan ¿e juistheíd van die konstateríngen vaLt niet te twijfeLen. Het kan
niet belwist worden dat het niet het aqr¿umkeLijke doeL van de revoLutie
was om een Belgisch 'rvaderland" te scheppen. l.{aar aLs de burgerwacht in
heg geweer komi, dan is het niet tegen de soldaten van koning l^Ii1-Len I,
naar tegen de Brusselse arbeiders. f,fie zieh tot dan toe door de proletarische scñijn bedriegen líet werd door de harde werkelijkheid van zijn zinsbegoocheling verLost.

-1"3DE ZONDEN DER VADEREN
Meestez, Bos kuan niet wit onze stneek, ma,ar ua,s afkomstig uit een
kLein dorp in de buurt uan de stad Groningen. Stz,eng gez'efoxmeend uas hii,
Ioeh had höj gesoTLíeíteerd bíj onze openbare sehooL en uas aangesteLd ook.
0f hí.i heeft beseft u)a,ør' híi tez'eeht kuam ds zeer de unaag, In ons
darp was immers niet eens een gez,eformeerde kerk" aLLeen maar een herùormde uayen wij rijk en dn &ie grote kerk zaten de ongeueev o¿iftien mensen
zondags aLs uerdaaaLde aehapen. }ns darp stond toeh bekend aLs zeev' heidens, uaat' ndet werd geLuísterd naar de øposteLen der kerk, maar uaav' v'ond
de eew¡uísseLing du'izend.en naar de meetíngs tz,okken en de zalen de mensen

konden beÞatten" wanneer de rtøçsosteLtî Ferdínand DomeLa Níew¡enLtuís
sprak. Nog heden ten dage staat ons dnrp - tev'echt of ten onreehte - bekend als een reüolutíonaíye gemeente" uaar opstandigheid tnoef is" Was ev'
tijdens de gz,ote Landbowtstakí,ng in de ãomer uon L929 niet de rel tegen
het ronseLen uan ondez,ktuípez,s, een re.L uaantegen uerd opgetreden door de
may,ee4taussee en uaaz'bí.j een dode en geuonden uíelen? tlerd ev' in de dertí,ger janen niet een negez,ingscomníssayis üoor onze gemeente benoemd, omdat
die zogenaamd onbestuurbaay, uas geuord.en? Jazeken" ons dorp uas meer bez,ucht dan beroemd.
Maaz, goed" meestez. Bos uas toeh onderuijzer aan onze school en het
moet uorden gezegd" een sLeehte onderuijzer ua.B híi niet. Híi kneeg ook
verkerdng met de dochter uan een boer, &ie naast de schooL üoonde" tv'ow¡de
met haar en v,aakte ingebuz'gerd ín ons dozp.
Zo uas ev geen uuíLtie aan de Lueht met meeetez'Bos" t'ot ev'iets gebeuy,de a¡aatdpoy, míjn syntpathie Ðooy hem ooLkomen uev,Cween en omsloeg in

niet

antípathie.
-

jaren onderuijzer aan onze sehooL. ZeLf had ík ook bii
hem dn de kLas gezeten zondey, ooít problemen te hebben gehad. Ik zat echter in de hoogste kLas bdj meestev'De Boer toen een ionger broertie uan me
bij meestey Bos ín de kLas zat" Op een ochtend nu, zo tegen haLf tt'taaLf"
hoorden ü¿j dn onze kLas ín het LokaaL uan meester Bos een jongen huiLen
en schy.eewr)en. Ik hooy,de meteen" dat het mtn'bv,oertje uøs" ùirekt daanop
gí,ng de beL uqn. half twaaLf en ¿k uloog aLs eev,ste de kLas wít naav'het
LokaaL Ðan meeetez, Bos" gooide de deur open en zag mtn broertie huilend
bij de meester staan. Ev, uas geen tuíifeL mogelíik, h1:i had uan meestev'
Bos een portie op zrn dondez, gehad"
Nu uerd er b¿j ons thuis nooit gesLagen" omdat mtn ouders uan het
standpunt uitgíngen" dat je de dtdueL er weL kon insLaan, maar nooit erudt" Een pak sLaag üall een autot"iteít - ún rlit geuaL meester Bos - uas dan
ook uooy, one íets uewrcdeyends en onüerteenbaar. Il< uLoog dus de kLas binnen en z"iep: ttKom maav, Jan,t' Meestev'Bos keek op en kuam naaz'me toe" Jan

Híj

was yeeds

maakte üan de gelegenheid gebruik om de benen te nemen en de meestez'pakte
míj bdi kop en kont, dnoeg me door de gang en gooide me naar buiten"
ìfíj uaren y,azend en bLeaen uoov. de sehooL op het trottoiv' staøn, [Iíin
schooLuråendje Klaas uas soLidaiz, met ons en sehreeuude en schold r¡rinstens

zo hard als

uij.

Nu zou er ueiw)g aqn de hand zijn geueest als meestez'Bos gelnoon naar
buiten uas gekomen. f^ñj zouden dan uaarsehdjnTi|k de benen hebben genomen,
uant uat begín je aLs kind tegen een üoLttassen gxote kereL. Hii was echter
een s1.eehte psyehoLoog, uant Vtíj ging achterom naar de boerderii uan ziin
ochoonouders en gíng daar uooy het ?aam ons uit staar¿ Laehen, VeeL orien-

-L4deLíj'ks is ey. níet door ons geyoepen en geschreeuwd. KLaas zuaaide zeLfs
met âen zakmesje, uaarmee waarcãhí¡nlíik nog geen nnris dood te maken üas"
Tot aoermaat uan namp gooide Jan nog nen z,uít ín Ðan een riiuieLzaak", die
schuin tegenouer de ïehooL geLegen í¡as, DezeLfde míddag heeft m'n Dadev er
een níewte rwit ón Laten zetten.
Hoe het nou preeóes gega.an is ueet ík rñet meev? maar' één Çing ùs zeker, de poLitie l<waÌn er aân- te pas. Ikeester Bos had &ie íngeschakeLd, 0f
ae'pot¿i¿e ony daar bii de schiol heeft gepak't" of dnt r*ie Latet bii ons
ilrrk" is geueest" is aan nn,in hey"innerinþ ontsehoten" In eLk geual u,end
DtrL ons oþA.eden døAr bii de schooL pt'ocesuerbaaL opgemaakt, Iegen Jan"
KLaas en nn'i.
nog meey. In dezeLfde pez"iode uerd er ín de dotpsstnaat
En gebâurde
"notay.ishuis
gesLoopt. itrat ís er ioor kínderen fijney dnn døat rond
een oud
te stvuinen om te kíliken o¡ "o nog íets uan htm gadt)n'g is. En ioweL hoon,
Jan uond een koperei goundnLtje" dat in dte tiid'in Qe uínkeL nrisschien
een dubbeLtje kostte, De mql¿ uctrl de sLoop kuam dít echtet aqrt de ueet en
inplaats l)an nad!1 m'n üader te gaan. om dat gz'endeLtje op te eisen" g?ngâ,ít, l¿u ae potiit:e insehakelen," Nog een pno-cesperbr¿aL uoor Jan" Nu had
hí,i aL Aæi de.Líkten op zíjn naam siaan" Aan het bedreígen uart' meester Bos
øe'
uiren K\aas en ik no*ut¿jt sehu\ùig beuonden. Jan had zich schuL-døq.
ioàit aan. het í,ngooien uân een ywilt en nu dørz ook nog aøn het ttste\ent' Dart
een gnendeLtie.
Wie moeht menen dat dít met een standje uoor KLaas en wii en een dubbeL stan*je Ðoor Jan ís afgeLopen"heeft het ¡rn,s, ALLz drí'c- moesten ue Ðoov'
de kinderre chter oensehiinen.
Vooy nni Liep het goed. af. Ik uerd uz"iigesproken. KLaas, *ti, urieryd-dat .zakmesie had
je, kteeg \emeï dyie- maanden tuehtsehaoL ômdat hii met
ttstelen't
tt
tsav¿ het ko'
ergste aan. toe. Voov' het
Maay Jæt uas er
þeLuaat,d.
"p;ou; gnend.eLtje kz,eeg h¿j fu¿:e maanden tuchtschooL en 'ùoor het in-gooien
ian ae" yu¿t" ã:u *,n oâder- sLechts enkeLe uren Later had Laten uermiewten,
kieeg hij nbg eens dr-ie macmden tuchtsehooL ooom¡aardeLiik met een pz'oef'
tijd
--'-' uan drie iaaY.
Nàtturot¿¡U ging måin tsader in hoger beroep. D-aar kreeg h¿i lon dP
yeehter te horenr" iat ,7¡n zoontje nie:b uerd ue-roov'deeLd uarunege -de feihet rapport dat oÐer hem uas binnengekomen. 0p dÊ U?aag
ten" maar tsarnteg:e
"hoe
dnt nï mogeLijk uas" omdat hii nog nimmex uoor áën oan
tan'mijn oadey,
*tjn lr¿"auren de poLitie aan de deur had gc-had" kneeg hii natuurLiik geen
antt¡oord,

Jqn en Klaas hebben aLLebeí

hun

maanden tuehtsehooL ín Niimegen
haar zí.n. Hadden ze nriin uader bíi

drie

uitgezeten, En de poLítie had eindeLiik
aan beuiis moeten Laten ga,an' thans had'
uug"ns gebrek
uoå:gn geLegenheden
-éên
-he* -dpor,
uan zijn kinderen te grazen. Had dz dozpsftruddeL- uan
den 2e
¡tALs
ík Heín aéLf niet te pakken kan-kr"iig,en" ry
ueLduachtey niet gezegd,:
pak ik ueL éên uoit ,ì-n lrinderen"? lnleLnu" eindeLiik was- het dan ge-Lukt. .En
'op-.lt*¿"let¿jne utijze ueyden hier de zoinde, oan. de uadev'uerhaaLd op ziin
nagesLacht.
Noeh Jan" noch ik hebben er een trauma oan ouergehouden" Het eníge
üat ey üan oy)erçlrebLeuen ís" 'i,s de haat tegen aLLes wat poLiti^e en iustitie
is, En KLaas?'fk ueet het wiet. fk heb hem in rwim ueertig iaat'niet meer
gezien, WeL ueet ik, dnt h¿i zíeh, ter Jnegndere g_Lorie uan' het Dw)tse De!'a" n¿jl, aan het \osîfront e,"en been heeft Laten afsehieten, __-0f het één met
net ander ueyband. noudtl Misschíen ueL, nrt,ssehien nðet. Wíe zaL' het zeg-

gen.
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