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TOP GEDREVEN

D00R wat voor soort van rrkultuuÍ'rr kennerkt zich d.ie vorm vEut staatskapita-
Iismel d.ie ztch met het etiket ttsocialismeft heeft getooid.? tr'/ie het antwoord. op
iLie rmaag wil weten, richte zijn schred.en naar het eentrale kerkl:of Eried.richs-
feld.e in Oost-Berlijn. D6,u1 tussen hoog opgaand. geboomte en prachtige rhod.od.en-
d.ronsr bevind.t zich d.e plek, waar d.e regering van d.e Drri.tse Demokratische Repu-
bliek politieke mr:nt slaat uit d.e stoffelijke resten van gestorvenen. Smakelozer
lSkenschennis dan hier gepleegd. word.t is nauwelijks d.enkbaar,

ïn een ap,arte hoek van d.e begraafplaats, d.oor een ÍÍrassieve, rond.e muu.r veun
d.e rest varr d.e d.od.enakker afgescheid.en, is een groot aantaL bekend.e figuren rrit
d.e Duitse arbeid.ersbeweging bi j gezet. Velen d,ie hier begraven }iggen hebben hun
leven lang gevochten tegen persoonsvereri-ng; velen d.ie hier rusten hebben altijd.
aan eenvoud. en soberheid. de voorkeur gegeven boven roem em opschik; velen hr.mner
hebben steed.s d.e opvatting gehuld.igd, ilat men d.e mensen niet tot afgod.en moest
maken, d.och d.at dlen integend.eel de afgod.en én d.e god.en d.lend.e te onttronen. Wat
d.e Oostduitse bureaucratie voor hen gebouwd. heeft, is een massapraalgraf , dat
het karakter heeft van een r?gewijd.e plaatsrf , d.ie men als het ware schoorvoetend.
zou d.ienen te betred.en om hen kritiekloos te vereren op een wijze, waarinee d.e be-
wuste d.od,en, zo zij nog in leven waren, onbarmLrartig d.e spot zoud.en hebben gedre-
ven, althans sommigen v€ux hen..

De massieve mulrr is precies gebouwd. j.:: d.e vorm va.n een reusachtige halve
ci-rke}. In het mid.d.elpunt daanran staat een kolossale porfieren steen. Daar om-
heen strekt zich een kLeine clrkel van geklerrrd.e klinkers uit. Die kleÍnere cir-
kel vo::rnt a1s het ware het heiligste deel- van het heiligd.om. Binnen d.ie kleine
clrkel aan d.e voet van d.e steen berrind.en z:-cln de graven van dlegenen, èie tot d.e
belangrijkstb d.od.en in &it mausoleum word.en gerekend.. ialant in d.e D..D.R. houd.t d.e
hierarchie met d.e d.ood. nj-et op. Wie aan het rrsocialj-stischtr fi:rra.ment in d.e
ogen d.er machthebbers d.an - wat minder held.er heeft geschitterd is op een wat
grotere afstand. van het brok porfier ter aard.e besteld.. En eigenlijk is niet eens
d.e rrschitteringrr maatgevend., maar d.e bnrikbaarheid. van de bewuste d.od.e voor het
huid.ige regiem.
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0p het hoge brok porfier staat een tekst in goud.en letters. rrDe d-od-en matrren
onsrr, leest men. B:utaler kon het aI ni-et, lraJÍrneer men zLch er rekenschap van
geeftrd.at enkele d.er bewuste d.od.en voortdurend. gemaand. hebben, d.at het socialis-
me iets totaal 6nd.ers is d.an er d.oor het gespui s vEu: d.e D. D. R. ond-er word.t ver-
staan.

De belangri jkste d.od.e in het rnassapraalgraf van Frled.richsfeld.e is Rosa Lu-
xembr:rgràLe nimmer moed.e werd. opvattingen te verkond.igen, d.ie lijnrecht staan te-
genoveï d.ie, welke officieel in d.e D.D.R. word.en aangehangen. Haar naged-achtenis
word.t op Fried.richsfeld.e niet in ere gehoud.en maa,r besmeurd. De graf steen links
van haar ( als men vóór d.e steen staat) d.ekt Karl Lleblq:echt, d.e onvermoeid.e strd-
d-er tegen het Pruisische militarisme, d.1e wel nooit vermoed. zal hebben, dat zlJn
laatste mstplaats nog eens een soort van bed.evaartsoord. zov word.en in een staat
d.ie ztJr: sol-d.aten in d.ezelfd.e Pruisische paradepas laat marcheren d.ie hem zulk rn
gnrwel was. Aan d.e and.ere kant van Rosa lig"t Wilhelm Pieck, een tweed.e of d,erd.e-
rangsfiguur, d.ie het in d-e K.P.D. tot groot aanzien bracht. Hij werd, in d.ezelfd.e
januarj-nacht van 1919 dat Karl en Rosa werd.en vermoord- tegelijk met hen geaïïes-
teerd.. Het feit d.at hij toen aan hun Iot ontsnapte is later een red.en geweest om

ernstige twijfef s uit te spreken over d.e rol, d.ie hij in d.e affaire mogelijk kon
hebben gespeeld.. Bewezen is er niets, ond.erzocht nog mind.er.

In d.e ringvormige muur aa^n d.e rand. van het praalgraf werd-en d-e urnen met d.e

as van vele and.eren geplaatst. Wie er langs wand.el-t ztet d.e namen en constateert
d-at Rosa Lu:cemburg en KarI Liebknecht 1n hetzel-fd.e praalgraf :rusten aLs d.iverse
geheid.e reformi-sten in d.e rijen d.er sociaaldemocratierrefo::uristen, d.ie zri rÈlt al--
Ie macht bestred-en hebben en d.j-e op hr:n beurt weer hen bestred.en en pas verlicht
ad.em haald.en toen z\)s ond.er hr:n med.e-vera.ntwoord.elijkheid., waren omgebracht. Sin-
B€rr Auer, Legien en Molkenbffi zt;n hier bijgezet, 

-aan 
wie d.e str{jd. varr d.e massa

evenveel schrik inboezemd.e a1s ztJ KarI en Rosa vreugde bracht en kracht schonk
om vol- te houd.en. Maar wat kan d.at all-es d.e maehthebbers d.er D.D,R. schelen? Het
is hun er geenszins om te d.oen d.e ged.achten en opvattingen d.er hier begravenen
levend. te houd.en. Niet te hr:nner eïe is in wezen het protserige praalgraf inge-
richt , ma.ar tot meerd.ere glorie vari d.e d.oor d.e D. Do R. -bonzen gegrond.veste staat.
Het moet en zo word.t het ook openlijk verkond.ig§. - d.e ind.n:k wekken, d.at z\) d.ie
eï rusten d.roomd.en van d.ie maatschappij-toestand. d.ie thans in Oostduitsland. be-
staat. Wat in werkelijkheid. niets *rï::_ï_y een weerzinweldcend.e leugen!

VMAJ\TI'1,IIOORIING VAIV DE VOOR ''DAA.D EI{ GEDACHTEII
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ARBEÏDERS DOEN WAT

DE BONDEN MOETEN LATEN

"A^l,S WE maand.ag nog niets bereikt hebben, zullen we tot actie overgaan! tt

Dat verklaard.e een bestur:rder op vrijd.agmid.d.ag 25 augustus tot enkele duizend.en
Amsterd.amse havenarbeid.ers, d.ie bdeen waren in d.e kantine van d.e KNSM. Het klonk
nogal vreemd., want op het moment dat d.e bewuste bestuurd.er d.eze woord.en sprak,
waren d-e havenarbeid.ers z6lf al in actie en wel reed.s gedr:rend.e twee dagen. En
d.e vakbond.en had.d.en tot hun str[jd. tot op da,t t{jd.stip nog maar één enke}e 'rbijdra-
ge" geleverd.: z4 had.den in Rotterd.a.m panfletten d.oen verspreid.enl waarin d.e Rotr
terd.amse havenwerkers wer'd.en opgeroepen om zich n i e t met d.e stakers in d.e

hoofd.stad. solid.air te verklaren.
0verigens was enige activiteit van d.e bond,sbesturen op maandag 28 augustus

aI niet meer nod.ig.hlant nog op d.e avond. van d.iezelfd.e 2lste augustus capituleer-
den d.e X-msterd.a.mse ond.ernemers volled.ig voor d.e stakers.

De bemid.d.eling van rrwijze maJ:nenrr en d.e ultimatr:ms d.er vervoersbonden had.d.en
op d.ie ond.ernemers maar weinig ind.rr:k gemaakt. Ze hieLden hardnekkig vast aan d.e
pogrng om loonverschÍIlen te creëren ten koste van de Amsterd.anse havenarbeid.ers.
Toen d.eze echter een rruílderr staking beggrrnen, beseften d.e patroons, dat ze op
serieuze tegenstand. gestoten waren. Na 48 uur víaren ze genood.zaakt toe te geven
en daarbij Ïraren ze ook nog gedwongen om d-e stakingsuren d.oor te betalen.

Toen wij in het beg'in van d.it jaar een besehouwing wijd.d.en aan d.e ilwilderr me-
taalstakingen en het onvexmogerrr d.at d.e ïndustriebond. NW aan d.e dag Iegd.e na d.e

gerechtelijke ultspraak vaJr rrr. Stheema^n, gaven tÍe het berrmste artikel d.e titel:
nWat d.e vakbond.en niet kunnen, d.at kr:nnen de arbeiders wé1". Het feit d.at we met
d.at opschrift tot uitdnrkking brachten, deed zich ook voor bij het jongste con-
flict in d.e A-msterd.a.mse haven. \,'Ielbeschouwd. zou d-ie titel vaJl toen ook boven d.it
opstel hebben I«rnno prijken.

Twee maand.en lang beschourud.e d.e Scheepvaartvereniging Noord. - en niet zon-
d.er geldige red.en uiteraard. - d.e vakbewegrng en haar zogenaa:nd.e d.reigementen als
rrpapieren ti jgersft. De [luilde'r aktie d.er arbeid.ers maakte duid.elijk, dat het d.eze
keer niet met veel tam-ta.m en weinig échte aktie zou aflopen.

Ve:moed.elijk hebben d.e werkgevers mede eieren voor hun geld. gekozen ond.er d.e
d.r-trk van ministep Boersma van sociale zakett, Hij zag zijn plannen vooï een rtso-
ciaal contractrr in groot gevaar komen.Ook vreesd.e hij ongetwijfeld. een stakingsbe-
weg'ing zoals in 19]Ortoen d.e havens, de metaalnijverheid. en ta1 va^n and.ere bedrij-
ven te maken kregen met d.e "400-gu1d.en-aktiesrr. Daarom verzette d.e minister zrckr
heftig tegen d.e tussenoplossing van een uitkering ineens, Stellig heeft ook d.e

angst voor het spook van d.e grote Rotterd.a^nse havenstaking de bonden er toe ge-
bracht om meteen naar alles te d.oen wat een overslaan van d.e aktie rra,a,T d.e Rot-
terd.amse haven nogelijk zou kr,mnen voorkomen.

Inmid.d.els verkeerd.en d.e vakbond.sl-eid.ers in een bi j zond-er moeilijke positie.
A1 bij d.e afsluiting van C.e coa,o. in jarn:ari ond.e:trond.en zti verzet van d.e kant
veuc. d.e arbeld.ers. Dat uitte zich i-n enkele stakingen in Amsterd.a^m. Het bleek ook
hienrit d.at een heel grote mind.erheid. van d.e bond.sl-ed.en d-e c.&.o. per referendum
afwees. Dat zal voor hen we] cle red.en zijn geweest om omstreeks 1 juli sterk aan
te d.ringen op een tussentijd.se loonsverhog'ing. Maa.r vanzelfsprekend- - d.e sitrratie
Ís bekend. genoeg sed.ert tn hee] Iange reeks va.n jaren - kond.en en wild-en zti geen
staking prol<lameren zo lang d.e c. Er. o. nog lÍep. Tussen twee l rren zittend.r yàÍt
nature er naar strevend. het spel rond. d.e loonvo::ming mee te spelen overeenkom-
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stig hun eigenlijke fi:netle, maar ook, te:*rille van d.ie fi.mctie r eï op bed.acht d.e

arbeid.ers aan het lijntje te houd.en, probeerd.en zij het overleg zo ]ang mogel{jk op
gang te houd-en.

Zoals gezegd, toen d.e arbeid-ers d.ed.en wat d.e bond.en niet kónd.en d.oen, capi-
tuleerd.e het ond.ernemerd.om; Daarbij lieten d.e werkgevers het ditmaal we1 uit hun
hoofd. om met processen en korte ged.ingen te d.reigen. De jongste e:rraring van hr:n
collegars in d.e metaa] had. hen weI d"oen inzien, d.at d-it geneesmid.d.el erger is
d.an d.e l§^Íaa} va.n een nimmer aI te serieuze vakbond.sstaking.

Maar tot een vakbond.sstaking is het niet eens gekomen, d.oord.at d.e arbeid.ers
via zelf stand.ig optred.en het pleit in mind.er d.an geen tijd. wisten te wj-nnen. Door
I t hoofd. in d.e schoot te leggen hleld.en d.e werkgevers hr-m vrlend.en van d.e vakbe-
weging buiten schot. De gebeurtenissen van september 1970 toen d.e veïvoersbon-
d.en z:-ci;r voor hrm eigen led.en moesten verschansen, herhaald.en zich d.aard.oor niet.

OVER DE ZOGENAAMDE BAADER-MEINHOFGROEP

OIIER DE 2,9,. Baad-er-Meinhofgroep hebben wij zorgrmld.ig gezwegen, zoLang een
huilend-e kapitalistische pers zich opwond., d.at d.e led.en daarvan en d.an met na-
me het tweetal waaraan d.e groep haar bijnaam dankt nog niet achter d.e tralies
zatenlzo1:ng rt politieapparaat van Herr Bund.es]<anzler Brand.t een meed.ogenloze
klopjacht hield., Ied.ere kritiek op theorie en praktijk van d.e frRote Amee Frak-
tion", zoals d-e officiël-e naam, luid.t , zot) koren op d.e mol-en vÉu: Springer of d.e

klabakken z\)n geweest. Wij hebben er ni-et d.e minste ]ust toe d.at soort spitsbroe-
d.ers ook maar enigszins in d-e valse kaart te spelen.

DAt het kat-en-muis-spellet je met valse lcaarten geschied.d.e, d.at staat voor
ons al-s een paal boven water vast. Ook d.at het emotioneel gespeeld. werd., d.at wil
zeggen met een beroep op het bezitsinstinkt, het autoriteitsgeloof , d.e kleinbur-
gerlijke angst en bekrompen fatsoensnorsnen. De bekend.e schrijver Heinrich BriII is
niet voor niets in verzet gekomen tegen d.e sfeer vatrr massa-hysterie, die van
boven af zorgrmld.ig aangel«ueekt zich hoe langer hoe meeï vzus bred.e lagen d.er
burgerlijke bevolkipg in d-e Burroesrepublik meester begon te maken. Dat d.ie sfeer
er I^Ias, dat werd. overduid-elijk bewezen d.oor het feit, d.at d.e massa-hysterj-e zi-cln
onmid.d.ellijk tegen hém keerd.e.

Wat d.e valse kaarten betreftz ze waren z6 plomp vell'\raard.igd., dat het geen
enkele moeite kostte om ze van echte te ond.erscheid.en. Wij beschikken over voL-
d.oende feitenmateriaal compleet met sÈtuatietekenj-ngen - om d.e bewering van d.e

Bund.espolizei, d.at Georg vorL Rauch bij een rrulrrgevecht ged.ood. werd.r op het moment
d.at hU zJ-ckt gewapend.erhand. tegen d.e "handtraveïs varr d.e ord.e" wild.e keren, op zin
allerzachtst uitged.nrkt ernstig in twijfel te trekken. Wij had.d-en d.e publikaties
d.er rrRote A::mee Fraktion" aL wekenlang voor ons op tafel liggen op het moment,
d-at het Polizej-presid.irm in Bonn het nuttig oord.eefd.e, d.aaruit het een en and-er
voor te l-ezen aan op sensatie beluste journalisten. Wat i-rt d.e kranten verscheen,
was, tot en mei d-e uj-terlijke beschrijving van het bemrste vlugschrlft, z6 duid.e-
li- jk een veïva1sing, d.at d.aaruit onnid.d.elli jk te eoncl-ud.eren vi-eI, uit wat voor
bron d.e coïïespond.enten had.d.en geput en d.at 6ók kon word.en geconclud.eerd., d.at d.e
correspond.enten in lcrnrestie d-e d.oor hen beschreven brochure zelfs rriJnmer in d.e

hand. had.d.en gehad. Dat is d-an hr:n enige, we1 povere, excuus voor het feit, d.at
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zu een citaat van Saint-Just, in het boekje duid.elijk als citaat aangegeven, aarr
d.e'rRote A:mee Fraktionttin d.e mond. Iegd.en. En op d.ie wijze zoud.en we gemakkelijk
door kunnen gaaÍr. Maar d.aarom is I t ons niet begor:nen. Het is niet bijzonder ori-
gineel, noch bijzond.er nood.zakelijk om d.e method.es vatrr d.e politie te ontmaskeren.
Ze ziln genoegzaann bekend..

Waarom het ons te d.oen is, d.at is d.e theorie en d.e praktijk van d.errRote Ar-
mee Fraktiontt. Noch voor d.e een, noch voor d.e and.er hebben wi j ook maar één goed.
woord. over. Dat vloeit niet daanrlt voort, dat wij tegen het geweld. a1s zod.anig
zoud.en zijn. frHet geweld aIs zodanig[, vintl.en w1j een verkeerd. begrip. Er is ge-
we1d. d.at wij verafschuwen, er i-s geweId., d.at wij voor onve:mijd.elijk houd.en; er is
ook nog zoiets als klassegeweld. en ind.ividueel geweld,; er is geweId., d.at z:.c}a
tegen d.e klassetegenstand.er keert en er is geweld., d.at onschuld.igen treft. Er j-s
d.e spontane uj-tbarsting, gelijk d.ie van de geterg:d.e matxozen op d.e pantserlcr.l-Lser
rrPotemkinfri er is d.e zin1-oze moord. op d.e een of and.ere onbeduid.end.e minister,
van wie tevoren vaststaat, d.at hij d.e kapitalistische ord.e l{as het maar wa€,r

- niet mee in zin gEaf zaL nemen.
In ied.er geval zi jn wij tegen het geweld. van d.e "Rote A:mee Fraktion[ , omd.at

wij I t voor volkomen zinloos houd.en en omd.at wÍj d.e opvatting d.ie er achter schuiL
gaat geheel onjuist achten. Het is géén ged.achte, d.ie kenmerkend. is voor d.e Baa-
d.er-Meinhofgroep. Het is een gedachte, d.ie hrij altijd aI hebben bestred.en, maar
waanrit And.reas Baad.er en Ulrike Meinhof uiterste konselcr^renties hebben getrokken.
Het is 1n wezen een ged.achte, d.ie men zlj het in onschuld.iger vonn - aantreft
bij al dat soort groepen, d.ie een verand.eri-ng van d.e bestaand.e maatschappij niet
van d.e klassenstrijd. van d.e arbeid.ers ve::urachten, maar van een kleine en uitgele-
zen d.appere schare, Het is j-n wezen d.e theorie van d.e Gid.eonsbend.e, &Le er vast
vaÍr overtuigd. was, d.at zq slechts zeven maal om de mrl-ren van Jericho behoefd.e te
marcheren en ve::rrolgens op d.e bazuin te bLazen om d.e verd.ed.igingswerken van d.ie
stad. lneen te laten storten.

Het mod.erne kapitalisme is geen Jericho; de arbeid.ers zijn geen kinderen Mo-
zes, d-ie sl-echts op het teken wachten om uit Erypteland te gaan. Nog errran afge-
zien, d.at ook d.e kind.eren Mozes nlet d.oor d.e zee getrokken zoud.en ztjnl ind.ien
Mosche }oreed.bommen tussen hr:n schameJe hutten had. ge1IoIpen. Zo d.e theorie va, d.e
tfRote A:mee Frakti-ontr een theorie is, in efk geval géén theorie die enig begrip
opbrengt voor d.e kapitalistische ontwikkeling en d.ie van d.e kLassenstr[jd.. In e]k
geval ook geen theorie, die begrepen heeft, d.at het er niet om gaat d.e proleta-
rische d.ood.grave5s van het kapitalisne op te voed.en of wffir te schud.d.en.

DerrRote A:mee Fraktionrr gaat er niet van uit, d.at d.e kapitalistische ver-
houd.ingen d.e strijd. van d.e arbeid.ersklasse in het leven roepen en d.at deze strijd.,
of d.e arbeid.ers zich d.aa:srart nu wé} of niet bewust ztyt, een omwentelend. karakter
d-raagt. De rrRote Àrmee Fraktiontt gaat of grng - erxaJr dt, d.at er treen omwen-
telingtt d.iend.e te komen en dat d.e arbeid.ers van. d.e nood.zaak van d.ie omwenteling
d.oordrongen d.iend.en te worden. Naar d.e opvattingen d.er t,Rote A:mee Fraktiontt j-s
het niet d.e omwentelend.e praktijk, d.ie tot een bewustzdnsverand.erj-ng za1 voexen,
maar omgekeerd. een bewustziinsverand.ering d.ie een. omwenteling teweeg zal brengen.
Daa^:mee is d.art nog niet eens alles gezegd, want er komt als log:isch gevolg van
een d.ergelí$<e zienswijze - nog bij, d.at voor d.egene d.ie rt zo ztet, de bewustz:jns-
verand.ering, d.ie d^an zogenaaJnd. vooraf zou moeten gaan, va.n buitenaf bewerkstel-
ligd zou moeten word.en. Een unieke gebeurtenis, d.ie nlet alleen in strijd. is met
d.e gehele geschied.enis d.er maatschappelijke ontwikkelingrmaar ook totaal geen re-
kening houd.t met d.e wijze, waarop rthet bewustzijntt functloneert. De trRote A::mee
Fraktiontr redeneert, aJsof het bewustziin volkomen los staat van d.e werkel{jHreld.,
d.at wil zeggen vart d.e menselijke werkzaa^urheid., van d.e menselijke praktijk. Kortom:
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d.e filosofie varr de Baad.er-Iileirrhofgroep is een id-ealistische filosofie r waarbi j
d.e werkelijke sa.menlrang tussen d.enken en d.oen, bewustziÍn en praktjjk precies op d.e

kop gezet word.t. Het behoort tot d.e gevaarlijke il-]usies van een d.ergelijke filo-
sofie, dat z\) d.ie aldus d.enkenrd.at zlJ d.ie in hun hoofd- de werkelijldreid. ond.erste-
boven hebben gekeerd", zich verrolgens geroepen en in staat achten ook d.e werke-
I{jkJ:eid. buiten hr.rn hoofd. op haar kop te zetten.

Als wij een d.ergelijke filosofie gevaarlijk noemen, d.an niet voor d.e bestaand.e
maatschapp|. De Baad.er-Meinhofgroep heeft wéI d.e mst varr d.e burge:man bed.reigd.t
maar geen moment z:.jn bestaand.e ord-e. Gevaarlijk is een dergelijke theorie alleen
maar vooï d.e arbei-d.ersklasse, omd.at zaj bijd.raagt tot een versterking van d.e tra-
d-itionele i11usies, d-ie haar praktijk belen:meren of vertragen en d.erhalve bii-
d.raagt tot een vertraging van haar omwentelend.e praktljk.De filosofie va"n d.e Baa-
d.er-Mej-nhofgroep is nj-ets and.ers d.an een speciale vorm van d.e algemene voorhoe-
d.e-filosofie, de opvatting, d.at niet d.e arbeid.erskl-asse zéLf haar eigen strijd-
voert en zéLf d.e wegen kiest d-ie zLj bewand-eLen wil en moet, maar d.at d-e een of
and.ere rrvoorhoed-err d.at wel- voor haar zal d-oen.

Naast d.at algemene grond.patroon, dat d.e Baad.er-MeirÈrofgroep met al}e ltvooï-
hoed-err-groepen gemeen heeft, komen een paar bijzond.erhed.en, d.ie ilraar nad.er ken-
merken. De Baad-er-Meinhofgroep ztet d-e strjjd. tegen d-e kapitalistische verhoud.in-
gen niet als een strijd-, d.ie in d-e kapitalistische bed.rijven wordt gevoerd. T frail
als een soort van mil-j-taire operatÍe, al-s eentrslag tegen d.e politiett, d.j-e gerra-
pend-erhand in d.e straten wordt uitgevochten. Sterker nogr zti leefd.e in de illu-
sie, d.at met d.ie rr slag tegen d.e klabakkenrt slechts een begin behoefd.e te word.en
gemaakt om d-e proletarische |tachterhoed.ett op d.e been en in het gevecht te bren-
gen, De Baad.er-MeirÈrofgroep mocht op het eerste gezicht vatr] bij roofovervallen
buitgemaakte Marken leven, z\) leefd-e toch in d.e all-ereerste plaats varl een soort
vam. rrrevolutie-romantiekrr . Dat op romantische d.romen een ontnuchterend. ontwaken
zou volgen stond. bij voorbaat vast.

Hie::mee j-s nog nj-et all-e s gezegd. wat over d.e Baad.er-Meirftof groep gezegd,
moet word.en. fndien het juist is, d.at niet het bewusrtzijn d.e verhoud.ingen bepaalt
maaï d-at omgekeerd. juist d.e verhoud.ingen het bewustzijn bepalen, d.an kan d.e vraag
word.en gesteld. aan wéIke verhoud.ingen tfhet bewustzijn'r van d.e Baad.er-Meinhofgroep
d.arr wel- moet word.en toegeschreven. Ons antwoord luid.ti aarl d.e zeer speciale ver-
houd.ingen waarin in Duitsland. bepaald.e intellektuelengroepen verkeren. Wat d.ie
verhoud-ingen in d.e eerste plaats kenmerkt is, d.at ztJ mind.er ver ontwikkeld. zijn
d.an d.ie in and-ere land.en. In Groot-Britta nië, waar het zelfstand.ig optred.en d.er
proletarische klasse een omvang en een hoogte heef t bereikt, i^Iaarva,n el-oers nog
geen sprake is, is het bestaan van. een soort varr Baad.er-Mej-nhofgroep eenvoudig
ónd-enlcba.ÉLï. Weliswaar is ook d"e Duitse arbeid-ersklasse in het jongste verled.en
zelf stand.ig opgetred-en bijvoorbeeld. vij d.e septemberstakingen van 1969 - maar
d.at geschied.d.e tot dusver i;och nog maaï geïsoleerd- en in geen geval op een d.er-
gelijke sehaal als in Engel-and..

llat het bewustzijn van d.e Baad-er-Meinhofgroep natuurlijk voorts kenmerkt, is
het feit, d-at het geenszins d.e werkelijlckreid. weerspiegelt, waarin d-e proletari-
sche klasse zich geplaatst ztet. Het is niet d.e uitd.rukhing van hà.6r tegenstel-
ling.tot het kapitaal, maar d.e uitd-rukking van het onbehagen varr een aantal in-
tell-ektuelen. Dat is een verschil als tussen d.ag en nacht,De tegenstelling \raar-
in bijvoorbeeld. een arbeid"er tot het kapitalisme verkeert, bestaat ook d.an waÍr-
neer d.iezelfd.e arbeid-er ztch in ' t kapitalisme zeev behaaglijk voelt; het onbeha-
gen van d.e intellektueel is nog geen tegenstelling. De ztch behaaglijk voelend.e
arbeid.er wJjd-t ztc}:r soms met tegenzin aan zin omwentelend.e prakt{jk en zond-er e-
nige geestd.rift. De geestd.rift en het fanatisme waarmee d-e Baa,d.er-Meinhofgroep
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haar kenmerkend.e praktijk wijd.d.e,
Dat is d.e kern van d.e zaak waar

maken d.eze nog niet tot
het hier om gaat.

EEN AUTOBÏOGRAFIE VAN

ALEXANDRA K O ], L O N T A I.

V00R MEER d.an twintig jaren stierf in Moskou in d.e oud.erd.om van B0 jaar me-
vrouw Alexand.ra Ko}lontai, d.i-e tot op hoge leeftijd. eerst gezante, later a^mbassa-
d.r1ce van. het Kremlin in Zwed.en was. Eerd-er bekleed.d.e zir in de tweede helft van
d.e jaren '20, soortgelijke d.iplomatieke posten i-n Noorwegen en in Mexico. Met d.e

simpele med.ed-eling van haar overlijd.en verscheen haar naam nog éénaraal in d.e krart-
tenrwaarin men aI zeer geruime tijd. niets meer omtrent haar had. Icr:rrnen lgzen. Het
was stil geword.en rond.om d-eze vïouw en voor dat stilzwijgen bestond. een gegrond.e
red.en.

Zij werd. als d.ochter van d.e Russische ad.el geboren 7 TlràaT sloot zich a1s jong
meisje aI bij de Russische revolutionaire beweging a,a.n. In het buitenland., waar-
heen ze z:-ch begaf toen ze rraaÍ Siberië d.reigd.e te word-en verba,:rnen, ontwikkel-d.e
ze z:.cl:r tot rn bekend. spreekster en schrijf ster.Ze werd. in d.e eerste jaren van d"e

Russische revolutie met d.e leid.ing van het volkscomnissariaat voor sociale zaken
belast.Dat nu was aLlemaal aIle:mÍnst een aanbeveling in het Rusl-and van Stafin.
fed.er d-ie, aoals zrlt d.ee] had. u-ltgemaakt van Leni-ns politiek bureau en van. d.e

eerste bols j ewistisehe regering, ied.er die reed.s in d.e emigratie met Lenj-n samen-
werkte of contact ond.erhie1d., was d.aar een veïd.achte peïsoonlíjkheid.. 0p d.e voor-
grond placht d.at soort niet tË tred.en. Niet van d.e kranten trok het d.oorgaarts d.e

aand.acht, maar van Stalins geheime politie.
Alexand.ra Kollontai behoord-e tot d.e zéér weinigen i-r-it d"eze groepr d.ie een

natur.rl-ijke d.ood. gestorven zin. Dat z\ ztch tot aan het eind.e van haar leven als
d.iplomatiek vertegenwoord.igster heeft l«::nnen hand.haven - al was het d.an niet in
een larid., dat tot d.e belangrijkste mogend.hed.en kon word-en gerekend. - mocht d es te
opnnerkelijker heten, omd.at er een tijd. was, dat z\) tot het bolsjewj-stj-sche regiem
in felle oppositie stond.. Alexand-ra Kollontai was een varr d.e woord.voerd-ers va^n
d.e z:.cln al,dus noemend.e r?Arbeid.eïsoppositiett 1 d.ie zteh begon te roeren toen d.e

leid.ers van de Russische partij nog voor d.e opstand" van Kroonstad.t d.ifinitief d.e

weg naar het staatskapitalisme kozerl, lraarop zri overigens ook voor d.at tijd.stip
aI marcheerd.en. Van Alexand.ra Kollontaj- stamt het woorcl, d.at Rusland. "één groot
tuchthuis" was geword.en. Zii hanteerd.e haar pen om - afs een van d.e allereersten

d.e opkomst eneï nieuwe klas se te hekelen.
Naarmate d.ie nieuwe kl-asse meeï en meer het gezicht van het nieuwe Rus1and

bepaald.e zag Alexand.ra Kollontai ztch voor een keuze geplaatst: of we1 zii zou het
Iot moeten d.elen d.at Later Trotzkil Rad.ek, Sinowjef en vele and.eren beschoren
b1eek, of wéI zli moest bukken ond.er Stalins juk. Zii koos het laatste en werd. -
ofsehoon zU j-n haar kostbaar gemeubileerd.e ambassad.e ,*oond-e tóeh een gevangene
in het grote Russische tuchthuis, al- verbleef zli d.an niet irl d.e L joebanka-gevan-
geni s of in S j-berië .

De red-en d.at wij haar min of meer tragische geschied.enis hier zo lang na haar
d.ood. nog eens in herinnering roepen is gelegen in het feit, d-at zeeJ-- onlangs bii



B

een Duitse uitgeverij haar rtautobiografierf verschenen is. Dat wij het woord. rrauto-
biografietr tussen aarÈralingstekens plaatsen is hierom, d.at men z:-ch d.aarbij voor-
al. niet te veel moet voorstellen. Het gaat eigenli jk om een wat }anger opstel,
d.at bestemd. was om te word.en opgenomen in tn verznmel-band.. Die werd. in 1926 uit-
gegeven d.oor Elga Kern in Miinchen ond.er d.e, titel ttleidend.e vrourden van Europarr.
Wat het nu verschenen pocketboekje interessant maakt is, d.at het geenszi-ns een
herd.:ruk zond.er meer is. Tussen d.e tekst zoals d.ie j-n 1926 verscheen en tussen d.e

tekst va^n nu ztyn grote verschillen en niet voor niets word.t d.e huidige uitgave
aI s d.e eerste complete aangekond.igd..

Toen Alexand.ra Kollontai in 1926 haar levensherinneringen op papier zette,
brak in Rusland. net precies het Stalintijd-perk aan.. De kok, d.ie zoaJs Lenin in
zi;r beroemd. geword.en testament opmerkte tf scherpe spijzen klaar zou makerttr was er
j-n geslaagd. zin twee pottekijkers varr d.e z.g. "Troikatt Sinowjef en kamenef d-e

keuken uit te werken. Voortaan zou hij alleen d.e 1akens uitd.elen, nj-et slechts
in d.e keuken, maar in d.e hele itsowjetmoestuj-nrt. Daa.rmee was een toestand. van on-
zekerheid- geschapen, d.ie d.e gezante, d.ie juist op een nieuwe post in Mexico be-
noemd. wasrtot grote voorzichtigheid. maand.e. Aan het verzoek van Elga Kern om een
bijd.rage voor haar verz€unelwerk te l-everen vold.eed. ztJ met d.e grottste temghou-
d-end-heid.. Toen d.e kenmerkend.e trekken van Stal-ins heerschappij ztch bjjzond-er snel
begoru:en af te tekenen, achtte ztJ haar aanvankelijke temghoud.endheid nog niet
groot genoeg, Bij het lezen varr d.e d.rukproeven bracht Alexand.ra Kollontai op het
allerlaatste ogenblik nog een groot aarrtal correcties aatt, een z6 groot aantaL,
d-at zrj zowel Elga Kern al-s d.e d.n-ild<erij tot wanhoop moet hebberr gebracht. ïn een
brief van 26 juli 1926 bied.t ztS daarvoor Elga Kern haar verontschuld.ig'ingen aart.

rru zult bij het zien van d-e d.:r:kproeven wel schrikkerlttr schreef mevrour^r Kol-
l-ontai. rrHet gaat om kolossale verand-eringen. Maar ond.er cle gegeven omstand-i-ghe-
d.en (it< Uen immers een officieel persoon) is fret absoluut niet arrd.erl mogeIijk...
alstublieft, d.eelt u mij terstond. mee, dat u d.e correcties z:ult aanbrengen en be-
reid. bent aan rri jn wensen tegemoet te komen. " Een f otocopie van d.eze brief i s in
het thans verschenen boekje opgenomen, Degene echter d.ie d.e uitgave verzorgd.e
heeft meer ged.aan. Het is kennelljk zo geweest, d.at d.e oorspïonkelJjke d.rukproeven
waaïop Al-exand.ra Koll-ontai ha,ar verand.eringen aanbracht, bewaard. ztjn gebleven.
Van een ged.eelte d.aa:rrarr is óók een foto tussen d.e tekst geplaatst. Bovend.ien is
d.e huid.ige tekst d.e oorspronkelijke, d.e tekst van vóór d.e verand.eri-ngen dus. En
in d.ie tekst is héél nauwker-rig aangegeven, wat d.e schrijfster later geschrapt of
gewijzigd. heeft. Daard-oor aI]een al- is I t boekje tot een interessant d.olcument ge-
word-en, een d.oI«rment, dat een hel-d.er licht werpt op d-e bekrompenhed.en en kind.er-
achtighed.en d.er stalini sti sche bi;reaucratie .

Wat voorts intere ssant i s , is het f eit r dat d.e onverkorte tekst duid.elijk aI
zo behoed-zaaln was samengestel-d., d.at hij eigenlijk nauwelijks belangwekkend. kan wor-
d.en genoemd. 0m het parad.oxaal te zeggens het belangri jke van d.it levensbericht
j-s zijn volslagen onbelangwekkendheid."Wie nooit iets and.ers van Alexand.ra Koll-on-
tai heeft gelezen dan d-it autobj-ografische opstel, wie niet in staat was keruris
te nemen bijvoorbeeld. van d.e d.rie essays, d.ie zri in 1910 ond.er d.e titel van tVe-
gen der liefd.etr publiceerd.erwie haar brochure 'rDe nieuwe moraal- en d.e arbeid.ers-
kl-assetr ni-et gelezen heeft, noch kennis nam van ha,ar geschrift over 'rDe Arbei-
d.ersoppositierr,is geneigd. om haar voor een onbenullige vïouw te houd.en. Een ant-
woord- op d-e \rra.ag? waaróm ztj ztch ond.er Stallns juk gebogen heeft, een antwoord
op d.e vrà&Br waarom zti d.e opvattingen d.er Arbeiclersoppositie niet is blijven veï-
kond.i-gen, zoekt men 1n d.e korte levensbeschrijving tevergeefs. Over de Arbeid.ers-
oppositie word-t ook in d-e oorspronJcelijke tekst in a1le toonaard.en gezwegen.

Iring Fetscher, d.e ui-tgeveï, spreekt er wéI oveï - en zelfs vrij uitvoerig -
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in een na-woovd.. Feitelijk is het zo, dat wie niets van Alexa.ndra Kollontai af-
weet, cloor hóór verhaal nauwelijks lriizer lrordt, van Fetscher daarentegen nog wel
het een en ald.er verYle@t. Bij elkaar is al€,t dEn net zó vee1, dat uit het ge zegde
en niet-gezegd.e de antwoord.en op tle zojuist gefo:muleerde rragen tr rnnen word.en
Segrst. Ze konen - rtaaÍ oírze ueni-ng - hierop neer, dat Ale:ranclra Kollontai nsa.r
haar diepste wezen lang n-iet zo dicht bij de Arbeidersoppositie heeft gestaan als
in het westen we1 eens gBtlacht is. Ze kornt uit het bedroevend weinige, dat ze om-
trent haar eigen persoon te vertellen heeft, tevoorschÍjn a1s een figuur uit d.e
betere krin8en, die uit sociale bewogenheid. tot een voorvechtster voor de nis-
d.eelden is geword en. De sfeer d.ie men ujit hEÀï levensbericht proeft is aller
ninst die van de proletarische klassenstrijd. (a:.e tn Rusland, en zeker in ha"ar
jeugd., ook niet aan d.e orde was), maar die van d.e pxog"essj.eve, burgerlijk-1nteI:
lectuele oppositie, En onwillekeurig worclt men herinnerd ar,n een uitspraak va,n
een Énd er litl van d.e Arbeidersoppositie, een zekere R. Korpelanskl, d.ie eene ge-
zegd heeft, dat Alexandra Kollontai in haar tlenken vér van d.e arbeidersoppositie
afstond. of Liever Sezegdr vér afstond ven d,e oppositie der arbeid.ers, uat, naar
hij er aa.n toevoegde, op stukhen na niet hetzelfde is.

Korpelanski heeft d.e rrArbeióersoppositie'r verweten een groep van oppositio-
nele l-eiders +e ziin, di-e hun strijrl leverd en met an<lere leitiers ö1e a,aJl het roer
za1"en. Als leiders, clie heel aJrd.eïs optread.en en hantlelden dan d.e nassa, hebben
zi), zo zegt hi-jz het hoofct in de schoot gelegd.. Het nerkwa.ardigE van het boekje
van Al exandra Kollontai is nu, dat d.i-t uit haa,r uoorden volledig acceptabe)-
lrord.t, ook aI word.t de kÍíestie in het geheel niet aangeroeral.

Er is nog een punt dat verueld moet word.en. Bij een d.eel van het west-eu-ro-
pese publiek, dat mind.er in de s triid. van de arbeid.ers geïnteresseerd. is dan teL
belust is op sensatie, €Fnist Alexancka Kollontai nog vagelijk bèkendheid 8,1s een
vrouw è1e vrij radicale opvattingen over de sexuele noraa,L verkond.igtle. ook tlaar-
op ga,at rriet zijzelf, wé1 Iring Fetscher in. IIij betoogt in zdn nawoorrl terecht,
dat d.ie zogenaa,md raèicaIe opvattingen lang niet zo radj-caa,l waren als er be-
weerd. is. Eij licht dat stand.prult ook nad.er toe. De I'ialealenrr va;n Alexa^ndra KoI-
lontai g'ilgen welj- swaar het staatskapitalisti sche Rusland veel te ver, naar in
werkelijklxeial kunnen ze, alclus Fetscher, rrvergeleken bij veel uat thaJrs verkonèigd
wordt als recht kuis worden beschouwr r. In één woord.: wie levensbericht én ra-
woord ultgelezen heeft, ziet Àle:cand.ra Kollontai vó6r zich als een radicaal-bu.:r-
gerlijke ica,rnpioen voor vreouwenemancipatie, een beeld., waa,rvan men achteraf noet
toegeven, dat het precies past in het kad er der Russische revolutionalre bewe-
g:ing. Ale:ca.n<Ira lfollontai, zo Luíd.t dan d.e conclusie, n o e s t wel vrede slui-
ten net het officiéle Rusland ttan né, 1)11, ond.at zii zj'c]n op geen enkel monent
van haar leven - figuurl$k d.an - buiten de grenzen va.n juist t16t ( bolsjevi stische )
Ru§land heeft ber,rogen.

De ultgever, d.ie blijkbaan zijn voordeel heeft wiLlen iloen met de sensatie-
zucht, heeft het boekje vall Kolfontai cle títel gegeven vaÍI: IAutobiografie van
een sexueel geëna^ncipeer<le koDmuniste". Dat riekt naar tronthu-f lingëntr. \tie daar-
op vlaste, za! bíj de lektuur bed.rogen zijn uitgekonen. AlèxÉ.rrd.ra Koflontai ont-
hult [iets en vertelt over haar sexuele belevenissen al net zo weirri-g a]s over
haar politieke lotgevallen: niets!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+
De meeste lezers va.n |tDaad en Ged.achtert gireren uit zích:ze1Í hun financiëIe bij-
d.rage. Het j-s niet meer d.an no:maal. Maar waarlom blijven bepaalde l-ezers toch a}-
tïd in gebreke? Ied.ereen weet toch, d.at wij zond.er inkonsten niet kunnen draaien.
++++++H++++++++++++#++++****+**+++++++++++++++++++++++++++++++-l-+++++++++++++
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VOORBARIGE FEEST

AITERWEGE heeft men - rLa d.e bezetting van het ENl(A-bedrljf in Bred.a - in Ne-
d.erland. het rrfeest d.er herrijzenis" gevierd." De I'herrijzenisrr, wel te verstaan,
van d.e vakbewegfng. De rrHaagse Postrris er bij vooïop gelopen. Dit weekblad. heeft
niet alleen d.e naaJn bed.acht vooï d.e I'historische geberrrtenistr die het neend.e te
ontwaren en d.ie I t beschreef als treen mijlpaal in d.e sociale geschied.enis van Ne-
d.erland.tr, het r,rijd.d.e aan d.ie ttmijlpaal'r ook een speciale en zéér uitvoerige repor-
tage. Maar ook ftDe Groeneft liet zieh niet onbetuigd. 'rWe weten nu hoe een échte
vakbond. moet zijnf' luidd.e d.e kop boven een verhaal van Bart Rlezouw, d.at geba-
seerd. was op een gesprek met d.e voorzj-tter van d.e Bred.ase afd.eling Metaal van t t
1{-W. Deze twee klanken ha:monieerd.en wonde:rniel- met ve}e ar:d.eren d.ie men beluis-
teren kon, nad.at d.e d.irectie van het LKZO-concern d.oor d.e lqrieën was gegaarl en
verklaard. had het opgesteld-e st:rrctuurplan, d.at in een sluiting van d.e Bred.ase
fabriek vootzag, volIed.ig tenrg te nemen.

Er waren ook een paar rrd.issonantenrt. ttlaten wetr, schreef Industriebond. NW-
bestuurd.er Frans Drabbe in het bond.sorgaan \,.lIK van 11 oktoberl rf alsjeblieft met
twee benen op d.e grond. blijven staÉn... \,l/e staan pas aan het begin van een oplos-
sing.rr Het was een verÍnaan tot nuchterheid. d.at hij liet horen en het was nog een
tikkeltje meer ook, waa.rop we aanstond-s nog nad-er zu]Ien temgkomen. Een d.erge-
lijk vermaanr met woordelijk d.ezelfd.e raad- betreffend.e d.e beste plaats voor d.e bei-
d.e benen, ry'ras ook afkomstig van InclustrÍebond.-voorzttter Arie Groenevelt. In een
gesprek met de sociaal-economische red.acti-e van ttHet Paroolrr r gepubliceerd. op
woensd.ag 27 september, wiId.e hij "het succes vaJ:r. d.e werlo:emers van Enka i-n Breda
en d.e enthousiaste verhaLen va.rr td.at gaan we voortaan overal zo doent tot redelij-
ke proporties temgbrengen. Het succes bfj ENI{A-Bred.a, a}dus Groeneve}t, "bete-
kent natuurlijk niet d-at we een bezetti-ngsactie zond.er meer overal- kunnen toepas-
sen.ll

Groenevel-t had- óók een gesprek nog met een and.er d.agbIad.: d-e Nieuwe Rotter-
d.a.mse Coi:rant/tianaetsblad.. Tegenover NR0-red.acter:r M. Paumen verklaard.e hij: tVlj
als vakbond. z:-jn er altijd. van uitgegaan dat in d.e eerste plaats goed. overleg tot
overeenstemming moet Ieid.en, maar d.at men naar and.ere mid.d.eLen moet grijpen als
d.at niet meer mogelijk bli1t<t te z\fo,.|1

Maar d.ie nuchtere klanken glngen rmijwel geheel verl-o:len in t t feestged.::nis.
Het leek er bepaalh zot rt beet je op of d.e t'Maatsehappij-kritj-sche vakbond.sbestuur-
d.erstr in d.e troosteloze woestijn van d.e vakbeweg"ingspraktijk d.e een of arr.d.ere slag
bii EI Alamein gewortnen hadd.en en of hrm troetellcing nu maar meteen ontsnapt was
aan d.e inkapseling d-oor staat en ond.ernemerd.om.

ïr. Hans Weser*ragerr voorzitter van d.e raad. van bestuur varr de ENI{A-Gfanz-
stoffd.irrisie r eh ziln d.ireeteur personeelszaken, rrr. Don Sorgdrager, bekijken het
een tlkJreltje aJrd.ers.

rf lk weet niettr, heef t lrlesenhagen tot twee med-ewerkers van ttDe Haagse Posttr
gezegdl 'f of d.ie bezetting nu specifiek iets te maken heeft met onze verhouàing
tot d.e vakbond.eïl. . . We hebben mekaar nod.ig, hoor!rt

rrBovend.i-entr, aldus Sorgd-rager in hetzelfd-e gesprek, t'is het vaak zo dat d.e

bond.en om erger te voorkomen een actie overnem€rr.tr Even latert rr... d.e vakbond.en
zijn niet onred.elijk. Als je d-e eerste stap zet valt er te praten en zo is het dan
ook gebeurcl.tr

Wat alom al- s een rrherrijzeni st' word.t gevierd. bli jkt d.oor d.e naastbetrokken
vertegenwoord.igers varr het ond.ernemerd.om - d.at is we1 duid.elijk - niet aJs zoda-
nig te word-en ervaïen. Maar d.e roe s i s er nie t mind.er om gewee st . Daarbi j werd-
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d.ruk geblazen op Toze of rod.e toeters en sommige van d.e geproduceerd.e tonen wa-
ren kennelijk vals.

De ttHaagse Postt' bi jvoorbeeld. berlcht éérst, dat trd.e Pr:tsch van Bred.art ( a"
term is van d.e H. P. ) a" tweed.e grote bed.r f sbezetting in Ned.erland. is na d-ie van
\ríerkspoor in 1969. In het volgend. nurnmer word.t deze onjuiste med.ed.eling gecorri-
geerd-. rrDe Prtsch van Bredatt, heet het d.aar, tf was niet d.e eerste bed.rijfsbezet-
ting zond.er meerrt, Vervolgens word.t er op gewezen, d.at aan d.e lfilton-arbeid.ers
d.e eeï toekomt d.e eerste bed.rijfsbezetting - in Ned.erLand dan - te hebben d.oorge-
voerd. in februa,ri 1965. Maar jammer genoeg voor d-e ttHaagse Post[ is ook d.at on-
juist. Kort na d-e tweed.e wereld.oorlog werd- in d.e Zaanstreek d.e meel-fabriek ftHol--

farrd." genrime tijd bezet. Vóór d-e oorlog r^raren eï eveneens aI bed.rijfsbezettingen
hier te land.e.

Dit soort onju:Lsthed.en echter z: jn niet meer d.an schoonheid.sfoutjes. HeeI
iets and.ers is het, wanneer WIK (nummer van 27 september 1972) aurft te beweren,
d.at eï bij trNKA sprake \^ras van een actie van ond.erop! Zorn uj-tspraak is het be-
gln van een uiterst gevaarlijke legend.e-vorming.

Af s er één d.ing vast staat, dan we1 d-it, d-at d.e bezetting van d.e ENKA-fa-
briek in Brecla g é é n actj-e v€m. ond.erop geweest is, maar integend.eel een zeer
zorgrmld.ig voorbereid-e actie vam bovenaf , waarbi j niets I rrr&Er d-an ook letterli jk
niets aan tthet toevalf t ( f ees: aan d.e arbeid-ers zelf ! ) werd. overgelaten. De bewï-
zerT liggen voor het opscheppen. Men behoeft slechts ken::is te nemen van het van
te voïen d-oor èe bond. opgesteld.e d-raaiboek, waaruit d.e H.P. (m:mmer van 27 sep.
tember)@ft-geciteerd-ofvarrd.eberiehtgevinginWIKva.rrd.ezeIfd.ed.a-
tum. Het is ook zeer nad.mldselijk erkend. d.oor vakbond.sbestuurd.er Jaap Meyn'ikman
in een interview met d.e H.P", d.at in het nurnmer va^n 4 oktober werd- gepubliceerd-;
I{ij spreekt d.aar over d-e bezetting van lrrlerkspoor-Utrecht in 1969 en zegt, d.at er
tussen d.ie bezetting en d.e bezetting: van d.e Et{l(A in Bred.a een d.i"uid-e1ijk ond.er-
scheid. bestaat. In het geval van d.e ENKA g"rng het, al-dus Meynilcnan, rrom een on-
ver.waehte bezetting d.oor een groep. . .rr, bij Werkspoor Utrecht daarentegen ttgrng
het initiatief van d.e mensen zétf uitrr, Het verschil is zond-er meer drrid.elijk. En
juist dat verschil ook heeft totrrhet feest d.er herrijzenis[ d.e aanfeid.ing gege-
ven. Omdat in het geval van d-e ENKA d.e bezetting niet van d-e arbeid-ers maar va.n
d.e loridlE-uitgegaan word.t er van rreen herorj-énteri-ng van d.e vakbewegrrlgt' ge-
praat, wat t zo d.e zaak dnd.ers liggen zot), niet d.e minste zrrr zou hebben en nooit
gebeurd. zou ztjrt.

fs er echtey ind.erd.aad. van een heroriëntatie va.n d.e vakbeweging sprake? De
uitlatingen van Groenevelt maken het voor ons weinig aannemelijk. AIs wij, de raad.
van Frans Drabbe opvolgend., met beid.e benen op d.e grond. blijven, d-an vragen wij
ons af t wat men met d.ie uitd.rukking "d-e herrijzenis van d.e vakbewegingn nir eigen-
lijk precies bed.oelt. Bed.oelt men er mee, d.at d-e van boven af d.oorgevoerd.e bezet-
ting van het ENKA-bedrUf een symptoom is, d.at d-e vakbeweging I'opnieuw zal word.en
wat zLJ ooit i-n het verled.en is gevieest"? AIs d-ie vïaag bevestigend. word.t beant-
woord-, d-an moeten wij opmerken, d-at ó 6 k in het grijze verled.en d.e vakbewesang
nooit iets arrd.ers was, d.am een verkooporgaan van d.e arbeid.skracht, d.at als zoda-
nig en op grond. van d.ie functj-e een ond.erd.eel vormd.e van het kapÍtalistische
systeem, opgebouwd. volgens d.ezelfd-e (hierarchische) organisatiebeg'j-nse1en, d-ie
ook d.e kapitalistische sa.menleving kenmerken en gehoorzamend. aan d.ezelfde ont-
wikkeling, d.ie ook d.e kapitalistische maatschappij d.oomaakt.

AIs Bart Riezouw schrijft ( of llever: met instemming citeert) , aat rrwe nu. we-
ten hoe een échte vakbond- moet zijnr', d.an i-s dat vooï ons d.e uitspraak van iemarrd.
d.ie typisch niet met beid.e benen op d-e grond. staat en wiens blik d.ientengevolge
is vertroebel-d-" Wat met een d.ergelijke uitspraak bed.oe1d. word.t is, dat d"e zegsman
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meent te weten, hoe d.e vakbond. er uit ztet, d-ie hU zich wenst. Een rtwetenschapt',
d.ie ttae.r ons oord.eel bemst op onjui-ste ',^raarneming en onjuiste interpretatie.
Onsgaat heternietom|thoeeen é chte vakbond. moet zijnrtrmaarons
gaat heteromrhoed.e werkelijke vakbond. é cht istt.Hetéénis
totaal iets artd.ers d-an het and.er. ttWat d.e vakbond. moet ztjrt't is een wénsvoorstel-
ling, een dtoom. Als d.room is hij evenveel waard. a1s bijvoorbeeld. d.e d.room wat het
christend.om zor-r moeten ztJn, of bijvoorbeel-d. de d-room van d.e presid.ent-d.irecter:r
va"n d.e Erven d.e Wed.. J. van Nelle N.V. , d"ie tegenover N.R. C" -red.acteu-r P.J. Kat
onlangs verkl-aard.e , d.at rrer g:een r,iezenli jke tegenstelling is tussen werkgevers en
wericnemeïs'r (UnC/Uand-e1sb1ad. van 1 juli 1972). Ons li jkt het niet "rg v"rstand.ig
om d-ergelijke d.romen serieus te nemen.

Ge:ruime ti jd- geled.en reed-s het was kort na d.e z. g. rrrad.icaf et' uitl-atingen
van lvÍertens hebben wij in rrDaad- en Ged.achtett gecoïl.stateerd", d.at d.e vakbeweging,
om haar fi:lctie in het kapitalisme naar behoren te venmIlen, d.e vakbond.smythe
zou moeten oppoetsen. rrDe vakbewegangtt, schreven wij op een and.ere plaats, toen
wii ons met d.e ontwikkellng van d.e vakbewegang in Engeland. bezig hield.en, Itka^n nu
eenmaaf aan het kapitaal géén slechtere d.ienst bewijzen d.an d.eze, d.at het aan het
kapitaal te goed-e d.Íensten bew[jst.'r Dat klinkt parad.oxaal.Er is d.it mee bed.oeld.,
d.at een vakbeweging d.ie teveel- aatrr vertrouwen van d.e kant van d.e arbei-d-ers heeft
j-ngeboet en d.oor d.e arbeid.ers al-s nuttel-oos word.t beschouwd-, ook voor het ond.er-
nemerd-om va,n geen enkel nut meer Ís. 0p grond daarvan hebben wij toen d-e verwach-
ting uitgesproken, d.at d-e vakbeweging in d.e naaste toekomst nog we1 véél rad.i-ca-
ler zou d-oen d.an op d-at moment met Mertens bijvoorbeeld. het geval was. Zotn rad.i-
caler ged-rag, zo betoogd-en wij, betekent niet, d.at de vakbewegrng wez_enli jk zal
verand.eren en op zal houd-en een instrument van het kapitalisme te zLJn fntegen-
d.eel, de vakbewe glng zal een rad.icalisatie te zien geven, juist varrwege het feit
d-at zti een oïgaan van het kapitalisme is! De nood.zaak tot een d.ergelijke schijnra-
d.icalisme beschouwen wij als één varr d.e oorzaken voor haar optred.en in Bred.a.

Er valt bi jvoorbeeld. bij aandachtige lezing van de d.oor d.e H. P. gebrachte
reportage over d.e ENKA-bezetting - ook nog weI een and.ere oorzaak waar te nemen.
Niemand. uiteraard. kan zeggan, wat of er ge'ber:rd. zolJ zLJn., wanneer d"e bond.en nu
eens niet tot een bezetting van d.ie fabriek besloten had.d.en. Maar wij ktrrnen ons
bepaald- niet aatrr d-e indruk onttrekken, d-at tot een acti-e van boven a-f d.e stappen
ztjn genomen om een - terecht of niet terecht, d.at d-oet weinÍg ter zake gevïees-
d.e actie varr ond.erop te voorkomen. De aarrwi j zingen daartoe hebben wi j in d.iverse
uitlatingen van vakbond.sbestuurd-ers en vakbond.skad.erled.en bespeurd.. Heel d.uide-
lijk bijvoorbeeld. op d.ie plaats, waar een aan het woord. zijnd.e bestuurd-er meed.eelt,
hoe d.e zorgvuld-ig in d.e vakbond.skantoren uitgewerkte strategie, door een sponta-
ne actie van een van de afd-elingen van d.e ENICA-fabriek d.oorkruist d-reigde te wor-
den en hoe d.e bestuurd.ers toen in allerij1 aI het hrinne d.ed.en om d.ie spontane ac-
tie te voorkomen. De zaak moest d-at is zeker - tot elke prijs rrin d-e hand- bIU-
venrr !

Wat schreef Fran.s Drabbe in hetzelfd.e stukje in l'/IK, waarin hij tot nuchter-
heid. maarrd-e? Dit , d.at d.e vakbeweging ztch tot d.e Europese commis sJ-e , het topor-
gaan van d-e E"E"G. e ge\^Iend- heeft om in d.ie kring aan te dringen op een wetgeving
die d.e bed.rijfspolitiek d-er internationale concerns internationaal aan bepaald.e
normen bind-t. Wat heeft t zo vraagt Drabbe, de E.E.G" nu liever: zottL str:k wetge-
ving of acties zoals nu bij d-e Eil$KA? !/at d.e vakbeweging l-iever heeft is uit het
stukj e van Drabbe d.uid.e1i jk. Zi d.roomt liever van zot rt wetgeving, d.an d.e ?f nacht-
merrie" van bezettingen te bel-even. En ook d.ót is een aanwijzing.

Wefke red-en is e ïr vragen wij, d.at alles overziend.e, om f eest te rrieren?
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STUDIEDAG OVER DE VAKBEWEGING

DE TECHNISCI{E hogeschoo} in Ei-ndhoven heeft een stud.ied.ag oveï d.e vakbewe-
g-ang geoïganiseerd., waarop sprekers met ulteenlopend.e standpr.mten het woord. heb-
ben gevoerd.. Eén van hen was d.e Belgische econoom prof . d-r. Ern.st Mand.el, d.ie er
met volled.ig voorbijzien vart d.e, ook in zin land. door d.e arbej-d.ers opged.ane erua-
ringen, la,.ra^m betogen, d.atrrde vakbeweglng het mid.d.el bij uitstek is om via acties
bi j d.e werlcoemers een anti-kapltalisti sch revolutionair bewustzijn te icwekerr. tf Hij
verteld.e er niet bij, hoe hU d.aaraan }<rra,m, noch liet hU enig licht schijnen op d.e
merkwaard.ige tegenstelling tussen deze zienswijze en d.e praktijk van d.e vakbewe-
gang in a}le mod-er:re industrielarrd.en vam. d.e wereld..

Mand.el constateerd.e d.e laatste vijftien jaar een groeiend.e polarisatle in d.e

vakbewe&ngr waar treen radlcale actievoerend.e vleugel zteh opstelt tegenover een
gïoep, d.1e zteh d.oor d.e machthebbers laat overhalen om gend.arme te spelentt. En
volgens Mand.el- 't zal d-ie rad.lcale koers het uitej-nd.elijk winnenrf . De vraag of d.ie
rrrad-icalerekoersrr soms eenonvermijd.elijkgevolgis vand-e f un ct i e d.ied.e
vakbewegrng binnen d.e kapitalistische maatschappij ve:srult en nood.zakelijk is om
d.e vakbewegrng juj-st als orgaan van d.e kapitalistische maatschapp{ te ]aten fi:nc-
tioneren, }c\^raJÍr bij Mand.el eenvoud.ig niet opr l-aat sta,an, dat hÍj daar een antwoord.
op gaf.

Schijnbaar naJn Wouter ter Braak va,:: d.e K.E.N. een heef wat real-istlscher
stand.punt in. Die verkond.igd.e, d.at d.e huid.ige vakbewegrng ztckr 1eat gebmiken
a1s een verlengstuk van het kapitalj-stische systeem. De ve::vrachtingen van Mand.eJ
d-eeId.e Ter Braak niet. ivlaar Ter Braak zej-z r?d.e vakbewe$rng laat zich als zod.anig
gebruikenrr en hij bed.oeLd.e d.aa:mee, d.at het eigenlijk anders zou moeten. Hjj had. I t
overrrverraad.rr. trtlouter ter Braak zei n i e t: ttd-e vakbeweging is rn o n d. e r-
d e e I va^n rt kapitalistische stelsel, ztj pleegt géén verraad. t zi d.oet wat on-
d.erd.ie gegevenomstand.igheid-haar ta€kis.tt De f un c ti e vand.evakbewe-
g.rng kura.lo ook bij hem niet aan d.e ord-e.

\a/outer ter Braak wist wél d.aar heeft hij vlak bij gezeten - d.at d.e Rotter-
d.a,mse havenstaking tégpn d.e bond.en in gevoerd. waso Over het feit, dat d.oor het
optred.en van het comité "Arbej-d.ersmachttr d.est\jd.s d.e eigen wil va.n d.e arbeid.ers
toch nog weer onvold.oend.e tot uitd.:r.ikking was gekomen, repte hij niet. Het is d.e

vraag ook of hij d.at beseftr €n gegeven zi1n politieke visie, beseffen kón. Maar
het voorbeeld van d.e Rotterd.a^mse havenstaking en vele op d.eze rrstudiedagtt niet
naar voren gebra8hte voorbeelclenrrdaarrnee f t wezenlijke karakter van d.e vakbewe-
gang kan word-en aangetoond., beletten Mand.el niet tot d.e conclusie te geraken,
d.at I'd.e vakbewegrng d.oor d.e objectieve ontwikkeling varr rt kapitalisme word.t ge-
dwongen d.e wezenlijke vragen steed.s klemmend.er aarr d"e ord.e te stel-len.rf

hlat lvÍand.e1 met 'rd.e wezenli jke vra,gen[ bed.oe1t, is ons ni-et geheel duid.eU,ik.
Bed.oelt hij er mee, d.at het er in d.e toekomst om gaat of d.e arbeiders hr-m eigen
boontjes zullen d-oppen d.an wel- z:--cln d-oor ill-usies op sleeptouw zullen laten ne-
men? Het i-s niet waarschijnlijk, gezien d.e illusies, d.ie hij zelf ijverig helpt ver-
brej-d.en. En toch: d.e vraag op welke wijze d.e arbeid.ers zélf over hr:n eigen optre-
d.en en over hun eigen acties beslissen l«:nnen, hoe zt1 hun eigen wil tot tuitd.ruk-
king }<unnen brengen, d.6t is d-e wezenlijke vraag: waar het om gaat. Dacht Mand.el in
alle ernst, d.at d.e vakbewegangr van boven. af t als orgaarr d.er burgerlijke samenle-
ving, d.at probleem zou lcrmnen oplossen?

Ook Mand.el mag nog in d-ie ill-usj-e geloven, de praktijk vam. d.e arbeid.ersstrljd.
heeft ons wel- and.ers laten zien.



14

GE O RGANÏ SE ERD- O NGE O RGANI S EERD

Ittrï.FlN VOORSIET, van d.e werkgevers aart de vakcentrales om ook d.e ongeorgani-
seerd.e werlsr.emers een duit te laten offeren voor het werk van d.e vakbewe&ngr
stelt een oud.e lcir,iestie in een nieuw licht. Die oud.e l§^restie is , d.at goed. geaard.e
vakbond.sled.en, d.ie sl-echts een d.erd.e uitmaken van het totaal der werlocemers, met
hr:rt contributie een hele vakbewegrng op poten houd.en. Vel-en van hen offeren er
niet all-een geld- voor, maar ook een lief brok vrije tijd.. tt

Aldus begint een uitvoerige beschouwing over het vraagstuk van d-e georganj--
seerd.en en ongeorganiseerd.en, d-ie d.e rrVolkskra,ntrt-red.acter"u \.Ii11em Sprenger op
11 september j . I . in zijn blad- publiceerd-e . Uit d.ie beschouwing bIi jkt, d.at d.e

schrijver tegenover het voorstel d-er werkgevers niet afwij zend, staat. De uitvoe-
ring zou op d-eze wijze clienen te geschied.en, dat d.e "vakbond.sbijd.rage'r der ongeor-
ganiseerd-e arbeid-ers in d.e ond-ernemingen van het.l-oon zou d.ienen te word"en afge-
houd.en.

Àan het sl-ot van z:-jn artikel werpt d.e heer Sprenger terloops nog even een
interessante vraag op. Hij schrijft d.aar:

rrMen zou nog d.e vraag l«rn:een stell-en of d.e I nihi-]istenr ond.er de werkreemeïs
d.ie - via een heffing aarr d-e loonbron - moeten gaan mee-betaLen aarr het vakbewe-
gingswerk, geen stern in het kapittel zoud-en moeten hebben bij het af sluiten va^n
caots. Die vïa"€Lg zou men met een wed-eïvïaag: Ionnen bearrtwoord.en: waarom zoud.en
ze d.at moeten? Ook nu word.en er br:-lten hen om - collectieve contracten afge-
sloten, waarj-n bijvoorbeel-d. een verplichte d-eelneming aan een bed.rijfspensi-oen
(met prerniehoogte en verzekeringsvoor$a,ard.en) is ingebed. . Ze mogen best mee-pra-
ten een mee-beslissen, als ze maar toetred.en tot een vakbond.. Wat let ze?tl

Een arbeid.er-lezer van t'De Volkskrantt' heeft op het zojuist geciteerd.e slot
van Sprengers artikel prompt gereageerd.. f n een ingezond.en stukj e d-at op 19 sep-
tember in het blad. werd- opgenomen, liet hU cle volgend.e ontboezeming horen;

'rVa^n Willem Sprenger mogen d.e ongeorganiseerd-e werlcnemers best meepraten en
meebeslissen (wat aard.ig) l als ze maar eventjes Iid. wiilen word-en van d.e vakbond..
f'Wat let ze?tt ) yraagt hij. Hij geeft overigens zelf aan hoe ond,emocratisch z\)n
voorstel- is. In d.e voorlaatste al-inea van z:-Jrr artikel- schrijft hij namelijk: rrOok

nu word-en er buitefr hen ( a" ongeorgani-seerd.e werlm.emers) oilr contracten afgesLo-
ten. " Heerlijk hè? Een af sluiting van colJectieve contracten, terwijl tweed.erd.e
van d.e werlcaemeïs uitgesloten i-s van inspraak en d.e rest d.at vri jwel is, omd.at
ook d.e georganiseerd.e werlc:emers wej-nig mogelijkhed.en hebben om d.aadwerkelijk aan
d-e beslissingen te tornen. De vakbond.sleiders, errheLe peïsonen dus, bepalen -
voor zover d-e ond-ernemers d.at d.an toelaten - d.e inhoud. vam. d.e CAOr s. De vakbon-
den bied-en d.iensten a,an en willen d.e ongeorganiseerd.e r'rerknemers verplichten om
daarvoor te betalen, óók a1s deze menen d-at d.e vakbond.en slechts een bufferfi.rnc-
tie venrullen; and-ers gezegd.: af s ze van mening z:-Jrr, d-at de rechtmatige eisen
tot l-otsverbetering vooï d.e i+erlceemers d.oor d-e vakbond-en beloond. word.en met ver-
tragingstechnieken en een houd.ing van laat-het-maaï-aan-ons-oveï, rl

Jà, ja, d-e heer Sprenger is natuurlijk geen arbeid.er en schrijft aJs zod-anig.
De schrijver van het ingezond"en stukje echter is bldkbaar wéI een arbeid.er. Ztjn
stukje ís een z6 duid.elijke reactie, d.at er volgens ons niets aaJr behoeft te wor-
d.en toegevoegd.
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VAN

INTELTECTUETEN

IN "DE GROENEIT vaÍr 27 j.r.rri j.I. bespreekt Gerrit Bussink een in Duitsland
verschenen ïomatrr. Het betreft t t Coor d.e schrijver zeLf zeer uitd:rukke}Íjk als een
autobiografische roman aangekond.igd.e boek varr Gerhard. ZwereyLz: 'rKopf und. Bauchtt,
met een ond.ertitef d.ie als opschrift voor d.it stukj e hier i-s geko zert. In zirr be-
spreklng vertelt Bussini<, d.at d.e arbeld.er r,{aarover het gaat is geboren en opge-
groeid. in het Oostduitse Vogt1and.. Jn 1957 verd.wijnt hij naar het westen, naar d.e

Bond.srepubliek, waar hij al-dus Bussink - vaststelt, d.at d.e politi-eke en sociale
situatie er nog beroerd.er :u:-tzag d.an hij had. aangenomen. rrziin persoonl{k d.ilemma
ventileert hij 1n d-e beschrijving van zlyt eigen lotgevall-en en in provocatorische
scheld.karuronad.es tegen bepaald.e (lees: bi jna aIle) vormen van politiekl links en
rechts , d.ie hem niet aa^nstaa,n. tt

Eén van d.e d.oor Zwerenz verkondigd.e stellingen luid.tl ttVe::r,racht van d.e in-
teIlectueel geen bevrijd.end-e d.aad.. Voor d.e keus gesteld. het risico va^n een revo-
lutie ar,:r, te d.r::erren of een bevoLen moord. te begaan zal hij instinctief d.e moord.
kiezenrmaar d.an wel met een slecht geweten; alleen d.at ond.erscheid.t d.e intellec-
tueel van anclere mensen. tt

hie hebben toen we d.eze woord.en Lazett, onw'il-lekeurig moeten d.enken aari een
6nd.ere d.efinitie van d.e intellectueel, een d.ie we optekend.en uit d.e mond. van een
Brabantse arbeid.er, d.ie ergens in het oosten van ztJn prorrj-nci-e woont en over d.e
grens werkt in een groot Duits ah:rrinj-umbed.ri jf in \ríeze]: trEen intellectueel is
iemand., d.ie vóór een revolutie niets van d.e arbeid.ers begrijpt, in d.e revolutj-e
ond.erd.rrikt en nó d.e revoLutie aan d.e macht is.rr Maar wat, als we het goed begr{j-
pehr bi.j Zwerenz vooral tot d.e afkeer van d.e intellectuelen voert, d.at zijn d.e a]-
d.oorweerd.oorhenbedrevenvollmenva.n p o ] i t i ek , wa.a,Tond.erd.anóókd.e
zogenaa.md.e 1 i n k s e politiek. Zwerenz wéét en begrijpt blijkbaar hoe wei-nig
d.ie r'Iinkse politiek" en d.ie rrl-inkse politicitt te maken hebben met d.e wereld. van
d.e arbeid.er.

Wie zich d.at real-lseert zal datgene verstaan, wat Erssink in d.e aantref van
zrJrr bespreking opmerkt: rrDe waard.e van het }j-terai-re en essayistische werk van
Gerhard. Zweret,:z 'rs nogal omstred.en. De meeste critici in Duitsland. weten niet
goed. wat ze met hem moeten beginneÍr...rt

Hoe staat het in d.it opzieht met Bussink zelf? Hij schrljft aarr het slot van
zLJn korte beschouwing: frEnig politiek of and.er perspectief heeft Zwerenz bij d.at
alles helaas nauweli-jks a,arl te bied.en, waa,flnee hij nogal wat afbrer-rk d.oet aan d.e
geloofwaard.igheid. van zin opvattingen. rf

lrle moeten zeggen, d.at we bf j d-eze passagp oruze ogen hebben uitgewreven. Hoe
nu? I s het d.an veeleer niet juist omgekeerd. zo t dat potitieke ( Uli )-Ued-oelingen
en met verbluffend. gemak tevoorschijn getoverd politiek perspectief, de geloof-
waard.igheid. varr iemand.s opvattingen twijfelachtiger maken? Voor Bussink blijkbaar
niet. Hij gaat blijkbaar van het (typisch inte]lectualistische) axioma uitT dat
arbeid.ers pclitieke opvattingeil moeten hebben. Iríanneer een arbeid.er als Zweïenz
er d.i-e n i e t op na bh-jkt te houd.en, dan wantrouwt hij niet ztjn ei-gen a:cioma,
maar d.an twffëIt hij aan d.e geloofwaard.igheid. van d.e betrokkene, d.ie zich - naar
Bussink meed.eel-t het slachtoffer van al-Ie politiek geber-ren voelt.

ONDER DE IS GEVALLEN
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Wat te d-enken va^n een d.ergelijke stellingla,me van Bussink als criticus van
Zwerenz autobiografische roman? Dit, d.at ook Erssink niet goed geweten heeft wat
hij met hem moest beg'innen. Uit d.e bespreking van Erssink, aldus onze menlng,
blijkt duidelijk, dat Zwereraz in hand.en van een intell-ectueel is gevallen.
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