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Bíj eLke bí,jzonãene handeLing

gaat het denken aan het doen

üoonaf, Bij het handeLen üan

kLassen af massats bLíikt de

betekenís uan het handeLen

pas aehtenaf, Híer gaat de

daad oooraf aan het begrip.
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OVER DE VERDRONGEI'] I'1 ERI}:fNERI}TGE}I

Een aantal r^¡eken geleden zond de V.P.R.Q. - díe op verheugende wíjze
regeLmatig aandacht besteedt aan sociaal-historische oàderwer¡ien - op een
zondagavond gedurende bijna t$ree uur en drÍe kwartíer de Spaanse film ttl.a
Vieja Memoriarr (t'De oude herinneríng") uit. De bcwust" rãlprent bestaat,uít intervíe¡,vs met diverse personen die ruim veertig jaar gäl.d"n de eenof andere roL hebben gespeeld tÍjdens de Spaanse bur[eroortof.Hun herinne-
ringen - r,\taarover aanstonds meer - worden äfgewisselã rnet auãhentíeke beej.-
den uít de desbetreffencle periode, díe cle r.kur van de film - Jaime Cønino
- heeft r*rílLen doen herLeven. llelaas was het ons niet meer nogelijk deze
uitzending nog in het augustusnurmer van 'rDaad en Gedachte'r te bestreken.
Ðat wij errnadat-zoveel. tijd verstrekdn is, nog op terugkomen spruíi daar-uit voort, dat wij "La víeja }lemoria'r in góen l"vãr onbãsproken wiLLen La-
ten.

Camíno, geboren in rt jaar waarin de bur¿¡eroorLog uítbrak, heeft vol-
-gens 

eigen zeggen geen tfobjekËíeve'r fíIm wí1Làn makenromdat, oáar híj ver-
klaard heeft, de herinneríng nu eenmaal rrníet objektíefu' i;. Als er íetsis"dat deze fílur ilLustreertldan weL deze, overigãns níet door Camino ont-
dekte waarheid

''Als men ons gevraagd zou hebben een passencle titel voor deze rolprentte bedenkenr-- dan zoudãn wij zonder 
""r, *or"nt t,e aarzelen hebben voorge-steld haar 'rDe verdrongen (zo men wiL: verwrongen) herinneringentf te nõe-

men. I'Iant afgezíen van de beLangwelckende opnamen van destijas is de fíln
vooraL interessant door r,üat de geinterviewden bijna zondei uitzondering
zorgrnrLdig verborgen houden, hetzíj doordat zi3 het uit hun herinnerinl
verdrongen hebben of, voor zovet dat niet het gevaL ís, eenvourlig weigerei
het 'zich te herinneren.

'' og enige bij wie men dÍe verdrínging níet of naulel-ijks bespeurt? isde'antí-fascistische adelijke Spaanõe ãchrijver oe villâLonga,, díe doorzijn (Carlistische? monarchistísche?) vader oö lO-jaríge reerlíja van zijn
schooL werd gehaaLd en naar de troepen van generaal ltola in }Iáord-Spanje
werd gezonden, alwaar hij geen fronidíenst kreeg t,e verríchten maar r¿erd
íngedeeLd bij de franquistisõtre executíepelotons idi. r"t tijdens onderbre-
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kingen van zijn relaas ook in aktie ziet).Hij spreekt zonder terughoudend-
heid over hun afschuweLíjk bedrijf en híj spreekt ook zonder iets t,e ver-
bLoemen over het optreden der faLangisten, die e.chter de tegén de repubLí-
keinse regering rebeLlerende troepen rcet hun mart,eLwerktuigen Asturíåi Uin-
nentrokken en daar de burgerbevoLking foLterden en uitmoordden met de ze-
gen van fanatieke priest,ers.

Bíj de overige geinterviewden is de mate riraarin hun herinnering ver-
Irrongen bLÍjkt eenvoudig verbijsterend. Het verhaal van Frederíco Eseofet,
zowel Ín de jaren voor 1936 als tíjdens de burgeroorLog poLítieehef van
Barcelona, laten wij hier buíten beschouwing, Ook op hen die met de ge-
schieclenÍs van de Spaanse revoLutie niet vertrour.rd zíjn kan hij aLleen
naar zijn overgekomen als een zeLfÍngenomen züretser, die met ieder r,¡oord
geprobeerd heeft zijrr voLstrekte onbeduidendheid in een historische beLang-
rijkheíd te doen verkeren die twijfelachtiger r.¡rordt naarmate zijn konedian-
tengezicht Langer in beeLd ís r¡n die tensl.octe ook bij de meest argeLoze
de indrulc moet trebben gevestigd van ongeloofwaarcligheid en onbetrouwbaar-
heid.

Irlaar het ons om gaat is d,e sehijrtbaye betrouwbaarheíd van soumige an-
deren, díe van de patserige poLitíeke karrière¡naker Enrique Lister r^rel ín
de eerste pLaats. l,rle verhelen het níet: het heeft een gevoel van onpasse-
lijkheid bij ons gewekt om deze man op schíjnheiLige toon voor een kr'rasí-
demokraat te zÍen poseren bíj het spuien van zijn ingekankerde haat jegens
revoLutionaíre arbeÍders of anarchor yndíkalisten.

Lister fungeerde tussen 1936 en I939 als generaaL van een puur bolsje-
l,¡istische en derhaLve goed met wapens en munitie uítgerust, troepenonder-
deel dat op een gegeven moment Aragragon binnenrulcteo níet om het Arragon-
front te helpen versterken, niet om Saragossa eindelijk eens op de troepen
van Franco te vêroveren, maar om ver achter het front de koLLektívisaties
ongeidaan te maken die een doorn in het oog naren van de Spaanse republi-
keínse bourgeoisíe, die de boLsjewieken niet aLleen n¿ar de ogen keken,
maar traarvan zíj de poLitieke exponent rraren.

Dat aLleen al om puur strategisehe redenen de troepen van Lister in
Arragon wel wat beters hadden lcunnen doen dan voor voorhoede van de (repu-
blikeinse) kontrarevoLutie spel-en, Laat Lister uiteraarcl buiten beschou-
wing. Maar dat ís níet het eníge. IÍet op effelcu berekende sinpelheid stelt
hij de rhetorísche vraag, of de intervíewer ooit boeren heeft ontmoet die
vrijwílLig afstand deden van hun grondbezit. Vervolgens lcomt, hij nret het
oude boLsjewistísche leugenverhaal, daË de kollektívÍsaties in Arragon on-
der dwang van de anarchisten tot stand zouden zijn gekomen en dat hij in
de ber¡uste Landstreelc derhaLve aLs "bevríjdert' van de boeren zou zijn op-
getreden. lulen t¡eet waarachtig niet Tùat, meer verontwaardigíng wekt: de bru-
taliteit ú/aarmee deze, zoweL destijct"s als ook nu rùeer voor het private
(grond)bezit. oplcomende bolsjer,¡íek zích - ook in deze fiLrn - ttkomunisttt
durft te noemen, õf de brutaLiteit om te verzrvijgen, dat er in Arragon van
dwangkolLektivisatíes geen sprake is geweest.Geen boer die zijn grond wens-
te te behouden werd door anarchísËen ook maar een strobreed ín de steg ge-
legd. Zij hebhen, ninder uit respekt voor de eígendour of om ze te paaíen
(gelijk Lister) rdan weL uit respekt voor de vrijheíd geen 'stulcje land ont-
eigend.In gemeenschappeLijk eigendom ging sl.echts over Ì{at spontaan en ge-
heeL vrijwí1Lig (ze]-fs eer de anarchorsyndíkalisten initiatíeven namen) ín
gemeenschappeLijk eigendom lrerd getransformeerd.

De boeren in Arragon behoefden van geen enkeLe dwang bevrijd te l^tor-

I
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den, omdat deze er níet ¡¡as. De ¡rbevrijding" waarvarl de heer Lister praat
r¡as níets anders dan de bevrijding van de boLsjevriki en níet ín Arragon wo-
nende kLeínburgers van de angst die de kot lektívisatiqs hun inboezeuden.
Dat overígens de in Spanje - ín naam van dc "vrijheid" - voor prívaatbezít
opkomende boLsjewíeken in Rusland - ín naam van het staatsbezít - dwang-
kollektivísatíe hebben toegepasË is een feit, dat het komediespeL van de-
heer Líster alLeen nog rmar waLgelíjker maakt dan het ool'" zonder tlat zou
zijn geweest.

Behalve deze, thans buiten de (Euroliournunistísche) Spaanse C.P. van
CariLLo staande, voor een e'igen, orthodox-leninÍstÍsche groep ijverende
Lister, verschíjnt in de film ook nog een toenmaLig partíjgenote van hem,
de - schíjnbaar onvermijdeLíjke - Dol-ores fbarrurirbíjgenaamd "La Ï,asiona-
ría'f. Op een "Volkskrant"-jorrrnalist moge zij "ontroerend" zíjn overgeko-
menr op ons in geen gevaL. l{at er voor ontroerends aan is om een stokoude
vrouür met dezelfde hysterie a1s voorheen aog altíjd dezelfde stalínísti-
sche formuLes en sehemats te horen opclreunen Ìraarmee ze voor veertíg jâar
ook al haar Landgenoten probeerde in te paklren ontga¿tt ons geheeL en aL.
lfen zou het zielig lcunnen noemen, indien het níet veel.eer aLs mísdadíg
diende te worden gekwaLíficeerd.tJant zíj die zich destijds door haar r^roor-
den Lieten verdoven rverden - voor zovet zíj aan Francors wraak ontgnapten
en naar Rusland vl.uchtten - hetzij ín Stalins strafkampen begraven, hetzij
(en dat LoË onderging de neercl.erheíd) voor SÈal-ins executíepelotons ge-
sleept toen zíj uit hun verdoving begonnen te ontwaken l).

Dat DoLores lbarruri tor de enkeLen behoort die voor dat lot gespaard
zijn gebleven heeft zij daaraan te danken, dat zíj zícln altijd met vítaLe
behendigheíd aan de partíjchefs van het moment heeft qreten te konformeren.
Aa¡r vitalíteit heeft zíJ - dat valt niet te betr,¡ísren - op 8l-jaríge Leef-
tijd nauwelíjks ingeboet 2).Dat zíj et níet alleen in is gesLaagd te over-
leven, maar dat zíj bovendien" met veel sulcses feíten uit haar herÍnneríng
heaft weten te verdrÍngen die voor haar en haar poLitíek-medeplichtigen
uínder ¿rangenaam zijn kan evenmín rvorden ontkend. ALs zij over haar parle-
mentaire perÍode na februarí 1936 spreekt, dan memoreert zij bijvoorbeeld
i^reL haar fel!.e aanvaLlen op een realrtionair als Gíl Robtes, niet, echter
haar van een enorme polítíel',e naÍviteít getuígende beoordeLing van de bur-
gerlíjke repubLíkeín Quirogareen beoordeling die typerend is voor een ten-
sLotte toch níet onbelangrijk deel van het Spaanse anti-fascistische kamF.

0p grond van het bovenstaande mene men níet, dat één van de allerbe-
langrijkste problemen díe destijds ín het republikeinse Spanje aan de orde
qTaren in de fílm-intervievrs onaangeroerd zov zíjn gebleven. Aan heÈ
vraagstuk van revoLutí"e en oorLogvoering hebben bÍjna aLle door Caníno ge-

l) De bedoeLde "Volkskrantr'-journa1ist ís Jan Keulen, die op 28
juLi een voorbespreking aan de fiLn rvijdde" lfat "La Pasíona-
riars" hysterÍe betreft:wij zíjn níet de enigen die haar lron-
stateren. Ook de republikeinse generaal "El Campesinott doet
het. Híj verbLeef met haar in Moskou en publ.íceerde na een
avontuurlijke vlucht uit Rusland zijn herínneringen. Daaraân
ontLenen wij ook de gegevens omtrent het Lot der naar Rusland
geålmigreercle Spanj aarden.

2) Dol.ores lbarruri ís thans 83 jaar. Zij rvas Bl toen in 1977 de
film f'La Víeja l'îemoríair werd opgenonen.
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intervier¡den aandacht besteed" I^Iat de verdrongen herinneringen betreft
tigt het Ëen aanzien daarvan aldus, dat alle betrokllenen toË op zekere
hoogle weten, hoe en rtraar destijds de scheidslijnen lÍepen. 'otrfÍj wilden",
zcggen zowel Lister en Ibarruri aLsook uit de niddenkLasse voortgekomen re-
publikeínen als Jos6, Tavv,adeLLas en Jaime MiratsittLes,'fé6rst de oorLog te-
gen Franco winnen en pas daarna over mêatschappelijke hervormÍngen praLen,
bij de anarchisten daarentegen Ì¡as er een vrij sterlce stroning, die met de
revolutíe aL een begin wilde maken,?'

Min of meer hetzelfde rvordt in de fí1-m-intervier,rs ook verklaard door
anarcho-syndíkaListen als Ricardo Sanz, Diego Abad de SqntiLlan en Federi-
ca Monteeng of door (a1-s "marxisten" aangeduide) voormalíge Leden van de
P.O.U"!1., onder wie Jul-ian Gorkin" Dat híermee een ontoereikende schets
van de twee fundamenteel verschillende positíes r,¡ordt gegeven - omdat er-
over wordt gezwegen in hoeverre de voltooíÏng van de revolutie een voor-
r¡aarde voor een zege op Franco vormde - is niet toevalLig. I.lant zí3 die
als het ware geroepen zijn om deze nadere toelíehtíng te geven, dat wil
zeggens de anarcho*syndikalisten, zíjn daartoe kennelíjk niet meer in
staat nadat zij totaal" verdrongen hebben, dat zíj - met als praktiseh eni-
ge uítzondering Buenaventura Durzwti en zrn naaste vríenden - toen puntje
bíj paaltje kwan het standpunt van de anderen hebben gealcsepteerd en dat
zij terwille van dat stanCpunt praktisch hun zienswíjze, hun positíe en
hun vrijheíd van handeLen hebben opgegeven.

Ricardo Sanz en De SantiLlan geven in de film wel-ísrÀraar - geheel over-
eenkomstig de juístheícl - te kennen d,at het republikeínse Spanje op de bol-
sjevristische kontrarevolutie stuitte éér het door de franquisËische kontra-
revoLutie was versLagenrmaar zij schijnen zích. volsËrekt niet meer te her-
inneren, <lat zíj met deze bolsjer.rístische lcontrarevolutie hebben samenge-
rverkt, aLthans haar - terwílLe van de 'rantí-fascistísche eenheid" - hebben
ontzien.

ttMachÊ en anarchisme dat vloekt met elkaar, dat gaat nu eennaal niet
samenrr, verlclaarË ín de fílm de wel bejaard gervorden maar zích nog aLtijd
als een sLur^re vos gedragende larradellas. ilij merkt Cat op aLs hij komen-
taar Levert op het feit, dar op de 20ste juLi 1936, aa de in de straten
van Barcelona bevochten overr'rinning van de arbeíders op de rebeLlerende ge-
neraaL Goded, de Catalaanse preníer Louis Companys bereid was de macht
over te dragen aan de anarchorsyndíkalisten. Iüat lníj niet zegt, en !ùat een
ander Lícht op de zaalc werpt, is dat lcorË daarna de C.N"T. zitting heeft
genomen Ín de CataLaanse General-iteit en dat nog hreer iets Later de G.N.T.
mínísters Leverde voor de regering-Caball-ero.

De verdringing van dÍt soort feiten is echter nog maar kínderspel ver-
geLeken rnet de verdringing r,ìraarvan spralre is, zodra het gaat om de bloedi-
ge neidagen van 1937 in Barcelona. ALs men in de fíLrn De SantiLL¿n daar-
over hoort pratenrdan krijgt men de índruk dat híj toentertijd is opgetre-
den al-s een soort van f'vredestíchËertr ín een t¡broederüwisttt die hij welís-
waar begrijpelijk achtte - en !Íaarvoor hij vol bítterheid de schuld op de
boLsjewíeken werpt - maar di.e hij wílde besLechten omrlat "de antí-fascis-
tische eenheidtt niet mocht r,rorden verbrolren.

Dathet omeen s o c i a L e botsing BinB, dat inde stratenvande
Catalaanse hoofdstad de arbeidersklasse streed voor het wel- en r,¡ee van de
revoLutie \Àtaaraan met haar nederlaag - gevoLg daarvan dat zij onder druk
van De Sa¡rtillan c.s. de vrapens neerlegde - de verdere pas werd afgesneden,
dãt verteft hij intervíewer Camino niet" Juist de dingen Ìraarom het werke-



lijk gaat zíjn uít zrn herínnering verd¡,¡enen. Dit geldt voor De Santillan,
naar in gelijke mate voor Federica lfontseny, voor Ricardo Sanz en voor an-
dere over deze gebeurtenÍssen ondervraagden.

FrederÍco Eseofet begint zíjn desbetreffend relaas met de bezettíng
van de telefooncentrale in Barcelona (aLsc¡f er niets aan was voorafgegaan).
Tarradellas herínnert zich dat dit o,a. geschiedde omdat het anarcho-syndi-
kalistisch personeeL van die centraLe (waarover de verbindingen met het
buitenland líepen) gesprekken van Valencia met Londen of Parijã onderbrak
om president Azana sarkastísche opmerkingen toe te voegen, uaar hij zwijgt
erover dat men híer te naken had met een proLetarísch protest tegen de põ-
litiek díe president Azana voerde en tegen de aard vãn zijn teÍefonadäs,
die in de ogen van de neeLuisterende telãfonisten r¡einig bávorderlijk wa-
ren voor het rueLsLagen van de socÍale omr^renteLíng waarvoor hun klassegeno-
ten op 19 juti 1936 en Later aan het fronÈ hun Leven oo het speL zetten.
H1j zrvijgt er eveneens over dat deze incídenten op ztn hoogst de aanlei-
ding, nraar geenszins de oorzaak vormden van de mei-gebeurtenissen.

I'Iíe naar de film kíjlct krijgt door dit alLes de indruk - en zo wordr
het door sorrtrnigen ook gezegd - dat de oorLog - over een bungeroorlog spre-
ken ze nauweLijks - roerd verloren door de verdeeldheíd bínnen de Spaanse
republiek. ALsof de Franse republiek van I 792 níet al haar vijanden wist
te Íteerstaan terwijL ze haar inwendíge poLitieke twisten tot het bittere
einde uítvocht, dat wil zeggen door de-uitschakeling der gematigden de re-
voLutie voorltaarts stuqrde en het, revolutíonaíre élan versterkte. In Spanje
geschiedde het omgekeerde: ÈerwílLe van de eenheídsmythe werd het revolu-
tionaíre élan begraven en schonk men de genatígden de geLegenheid de revo-
lutíonaire krachten te Líkr¿ideren. Niet de verdeeldheid maakte Francofs
overrnrinning onvermijdeLijk, hij overwon de republíek doordat de repubLíek
tevoren de revoLutie over¡ron. Zelfs een man als Gorkin, die nog níet zo
heeL lang geLeden ín zíjn jongst,e boek heeft aangetoond, dat deze onder-
drukkíng van de revoLutie het werk van de bol.sjevríeken wasrweet in de roL-
prent rrI.a Vieja Mernoria" nauweLijks íets te zeggen dat bijdraagt tot enig
inzícht of begrip.

Niernand zaL vemachten, dat het met b.et geheugen van de oude falan-
gist en Franco-medewerker Ðavad Jato of. mct, dat van ã. katholÍeke reaktio-
naír Git RobLes beter is gesteLd. Jato doet een pogíng de bonbardementen
van de franquiotische luchtmacht op het republikeinse l,fadrid te bagatel.lí-
seren. llet is een poging die de overigens nauwelijks in de herínneríngen
ingríjpende camíno kennelijk toch re goitig is geweãst. Híj heefr bij de
montage van de filrn op dat moment beeLden van de bombardementen ingelast
die er níet om Liegen. llat Gil- Robl-es betreft, de man die tussen l93l en
1936 aanhoudend de repubtiek de voet dr¡ars zetterhij heeft later met Fran-
co gebroken. Dât echter het militaire optreden van Franco nu net precies
ín het verLengde Lag van Robles¡ potítiek, daarvan ontbreekt in RobLest
herinneríng íeder spoor.Llíj herinnert zích - haarscherp soms - de krachte-
loosheid en .machteloosheid van poLítÍcí aLs Portela Va|Ladetas, hij herin-
nert zích volstrekt niet clat deze mede door zijn toedoen krachteLoos en
machteloos wåren. En vanzelfsprelcend zlviJgt Gil Robles er eveneens over,
dat hij destíjds een ber^ronderaar \^ras van de Oostenrijkse kanseLier Ðolt-
fuss wiens beest,achtigheid tegenover de arbeíderslcl-asse in niets verschil-
de van de beestachtígheíd van Franco.

Is dit alLes een krítiek op de film? Ja en nee. De rolprent ín k¡ves-
tie ís beLangrijlc onder nreer, doordat zij nauvrkeurig regístreert daË geen
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der ondervraagde en aan het woord konende personen is Losgeraakt van de
mythen waaraan zíj zích ook destíjds al vastklampten. De fíl.n ontleent ookbetekenis aan de aythentieke beelden uit het verLeden, zowel uit de jaren
die dÍrekt aan de burgeroorlog voorafgi¡rgen als uit de periode van de bur-
geroorl-og zeLt. I'faar helaas, er ís oolc heeL veel dat níet in beeld komt en
in feíte vormen de interviews het geraamte. Dat betekent dat de film, hoe
knap gemaakt ook, totaaL ongeschikt ís om zonder meer aLs infornatiebron
te díenen voor de generaties die de periode van de Spaanse revoLutíe niet
hebben beLeefd. In daE opzícht heeft Jaíme Camino geenszins zijn doeL be-
reikt. De film zou eigenlíjk vertoond dienen te rnrorden in bijeenkomsten$
rnraarin na de vertonÍng ervan een dískussie zou rsorden aangespannen. IIet
probLeem daarbij is: een diskussie tussen rn¡ie? Tussen de deelnemers aan
het historisch gebeuren in die bewogen jaren? Maar de filn¡ toont overtui-
gend aan, dat een dískussie met hen of tussen deze hoofdrolspelers (voor
zover nog ín Leven) zinl-oos is, dat in tegensteLling tot een diskussíe
ouer ð'e Spaanse gebeurtenissen, niet op grond van herinneringen, nlaar op
grond van eígentijdse dokumenten.

ONDUIDELIJK VERSLAG VAN EEN I4tÀT

ONDUTDELIJKE ZAAK

.. Dezet dagen stuurde een vriend ons een knipsel toe uiË het dagbLad
"De Gooí- en Eemlandertt. Het behelsde het ín de rubriek "Regionaal niãurvst'
geplaatste verslag van een bezoek dat acht vrour{en uiÈ Soest onLangs brach-
ten aan het al bíjna een jaar l-ang door de arbeídsters bezette textielbe-
drijf SALIK te l^lasmuel/Quaregnon in de Be1-gische Borinage l).

Deze bedrijfsbezetting begon op 28 augustus van het vorige jaar, de
dag waarop de 32O personeeLsleden werkl,oos r^rerden doordat de onderneming
over de kop gíng. Hun ontsLag kwam, bepaald niet helemaal onverr¿acht, aan
het eínde van een Lange f.ijdensr+eg. Het Belgisehe dagblad 'rDe Standaard"
schreef op 2 september 1978, dat de N.V. SAIIK a1 in 1966 met overheids-
steun uit de financiäLe moeilíjlcheden moest worden geholpen en dat er ook
in 1968 en 1969 overheidsgel<len in werden gepourpt.rn 1974 weú, de n.v. ge-
rekonstrueerd" Het fiLÍaal te Quaregnon kreeg toen de naam van "Confection
du Borinage'? (met de n.r¡. SALIK aLs grootste aandeelhouder). Op 7 neí 1976
werd de rrConfection du Borinage't faíl-I-iet verklaard, maar dat failtisse-
ment had toen geen gevolgen voor de werkgeLegenheÍd. Er v¡erd nameLijk een
nieuwe vennootschap gekreäerd, de n.v. Confection industrielle de Quareg-

l) Van d.eze bezetting van een lconfektiebedrijf waar jeans worden
vervaardigd werd een lclein jaar geLeden al" in "Daad en Gedach-
tefi meLdíng gemaakt. Men zie: "K].assenstrijd in Belgiä", no-
veuibernurmer 1978, bLz. 9.
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non, díe de produktie van jeans voortsette. Ook van die nieuwe n.v. - zo
gaat dat ín financiäLe en comrerciålle lcringen - nas de n.v. SALIK weer de
voornaamste aandeeLhouder. De diverse manipulatíes betelcenden echter niet
meer dan een uítstel van cle uíteíndeLíjke katastrofe.

Volgens mededel.ingen van "De St.andaard" (edítie van 2 septenber f78)
üras er, op het moment dat het bedrijf l¡erd stil.gelegd, een achterstand Ín
de Loonbetaling. Bovendien 'zou er nog een beclrag vån tusscn de 12 en 14
miljoen Belgísche franl;en (zowat f 2 míLjoen) aan ontsLapergoedingen moe-
ten r¡orden betaaLd. Jean DevilLérde sekretaris van de chrístelijke (d,w.e.
katholíeke) textíelvakbond, díe deze inforr¡¿tíe aan "Ðe Standaard" ver-
strekte, voegde er tegenover een verslaggever van deze lcrant aan toe, dat
de vakbonden het ontsLag níet namen en dat daarom het bedrijf werd bezet.
Die informatie klopt nieÈ ¡ret andere inlichtingen hraarover wíj beschikken.

In de eerste pLaats werd de bezetting van het bewuste bedríj t niet op
initiatief van de bonden ondernomen, maar, voor zover wij r^reten op initia-
tíef van de textíeLarbeidsters zeLf. De aktíe werd vervolgens niet door de
bond.en gesanktíoneerd, doch aLleen naar door de christelijke bond. De re-
den daarvan is destijds in ons blad al vermeld; Ëussen de heer Salik ener-
zijds, de Belgísche SocíaListische Partij en de Belgische 'rsocialistische'r
vakbeweging (A.B.V"V.) bestaan naur.re, in het persoonLíjk vLak gel.egen, be-
trekkíngen. De juístheid daarvan wordt door "De Standaardt' (in de genoernde
editie) bevestigd. Daar leest men, dat de voorzitter van de BSP, de heer
Cools, zíjn vakantie zo:u doorbrengen ín een viLl.a van de heer Salik te
Juan-l"es-Píns aan de Côte drAzur.

Uít de berictrtgeving ín "De standaard" (editíe var;. 2.9.1978) blijkt,
dat het bedríjf door 150 arbeídsters werd bezet en dat deze er terstond
toe besLoten jeans te gaan vervaardigen en verkopen ín eigen beheer.Tegen-
over een verslaggever van het, Belgische bLad verkLaarde één van de beset-
sters: "trfe zullen dag en nacht werlien. ïle moeten weL....". Op I september
1978 berichtte t'De Standaardr', dat de eLektríciteitsmaatschappij de bezet-
sterÊ noeílíjkheden berokkende. zíJ verlangde een waarborgsom van 275.000
Belgische franken, anders zou de stroomLeveríng worden stopgezet. Eerder,
dat roiL zeggen reeds op 2 septenber 1978, meldde "De Standaardt' dat rle be-
zetsters een V(ereníging) Z(onder) hl(ínstoogmerk) hebben opgericht, opdat
er juridisch niet aou lcunnen r¿orden gesproken van díefstaL der aanwezige
voorraden of van heling door eventuele lcopers.

Van dít alles wordt aan de Lezers van "De Gooí- en Eemlander" geen
woord meegedeeld. Omtrent de voorgeschiedenis van de bezettíng wordt al.-
leen uaar opgemerkt, dat ttdaar een jaar geleden regelmatig ontsLagen vie-
Lenft. Van de sLuitíng van de fabriek en van het faiLlissement dat daar de
oorzaak van vormde wordt niet gerept. Het hel-e verslag in het Hilversumse
dagblad gaat mank aan een verbazingweklrende onduidelijkheid. Dat nu valt
te betreuren omdat de hierboven door ons rÀreergegeven berichtgevÍng in het
Belgísche bLad ook al enkeLe vragen openlieË. Nog méêr te betreuren echter
valt het dat het volstrekt onduídelijl'"e verslag in t'De Gooi- en EemLandertl
datgene rüat na Lezing van de Belgische informatie w61 duideLijlc scheen tot
een geheel onduidelíjke zaak maakt.

De versl.aggeefster van ttDe Gooí- en Eemlander'r vertelt, dat de bezet-
sters van SALIKmet eLkaar, in eigen beheer tot eind nei j.1. víjfhonderd
broeken pet dag maalcten. Toen, zo schrÍj f,t. ze, kregen de vrouwen te horent
dat de chrístelijlre vakbond ophield met de fínanciäle steun, ttDe vroukten
lopen nu al twee maanden ín de bijstand..,. Over een paar dagen moeten de
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vrouhTeLíjke bezetters voor de rechtbank verschÍjnen. Ðan krijgen ze te ho-
renr hTat er met hen gaat gebeuren, De vrouwen mogen nu nÍet, meer werken,
omdaË ze anders geen geLd meer vangen. Het adminístratief personeel werkt
nog wel.Dat verkoopt de broeken in de fabríek. Met het gel-d dat nu bínnen-
kont door de kLedíngverkoop wiLLen zij in de toekomst een nieur,¡e produktie
van de grond zien te krijgen. llet hoefr niet pers6 in de textiel te zijn.
Ze kíezen waarschijnlijk iets, dat dan goed in de markt ligt.t' Vervolgens
citeert de verslaggeefster õén van de vrouvren: o'In broeken zit weL toe-
komst, naâr \,Ie kunnen niet tegen de konkurrentie opboksen. Onlangs zíjn er
híer in de buurt twee broekenfabrieken gesloten. T.tre hebben geen goed ver-
koopsteLseL, daarom gaan we net, zrn aLlen iets anrlers ondernemeû.tt Een an-
dere geeit,eerde uítspraak van één der bezetsters 3 "l,,Ie hebben verloren en
gevJonnen. I,üe hebben de fabrielc een jaar Lang zeLf gerund, wat nog nooit
eerder is voorgekomen door bezettersÞ maar de produktie ís nu stopgezet.tt

Dít alles roept heeL wat vragen op. De belangrijlcste daarvan zijn de
volgende;

l. ALs de betrokken kathoLieke vaicbond tot eind nei j.1, financiåil.e
steun versLrekterr^tat ís dan de reden gerrreest dat de bezetsters van het be-
drijf de produktíe in eigen beheer hebben voortgezet? "l'Ie mrf,eten qrel" ver-
kLaarde een van haar aan tfDe Standaardtr. Waarom moesten ze? Ilas de finan-
ciäle steun van de vakbond ontoereíkend? ilas ft een (níet al te grote) in-
dividuele uitkering aan eLk van de vrour¿en? Of verstrekte de bond soms een
soort van bedrijfskapitaaLtje aan de door de vrour^ren op advíes van de bond
gevormde Verenigin g Z.ll. ?

2. !üaarom is de vakbond net de financitlle steun opgehouden?
3. Als de bíjstand de voortzettíng van het r¡erlt in de bezette fabriek

verbiedt, hoe zit het dan met het admínistratieve personeeL, dat nog wéL
werkt? Verbiedt de bijstand dat v¡erlr dan niet? Zo nee, r^Taarom niet?

4. ALs dat administratief personeel zich met de verkoop beLastte (en
blíjkens het versLag nog steeds beLast) hoe zat en zit het dan met de kos-
tenberelceníng en de prijsvaststellíng, me-le gezien ook de onstandigheid
dat er geen wírrstoogmerlcen waren?

5. I,lie heeft de vrouwen voor de rechter gedaagd? tlat wordt haar ten
Laste gelegd? trdil de bijstand door de rechter zien uitgemaakt dat bijstand-
treksters geen produktieve arbcid mogen verrichten? Zo ja, Trtaarom is de
produktie dan gestopt v66r er een desbetreffende rechterLijlce uítspraak
was? En als het niet de bijsËand is die de vrouwen voor het gerecht heeft
gedaagd, wie dan r¡el? De heer Salik soms, die ruin tíen maanden geLeden al
(aldus'rDe Standaard'r van 8 september l97S) aankondigde dat te zutlen doen
omdat hij er aLs grootste aandeeLhouder bezr.¡aar tegen h¿d dat de voorraden
werden aangesproken? Ging het gedíng soms over de vraag in hoeverre de be-
zetsters met haar produktie en verkoop ínbreuk hebben gemaakt op eigendoms-
rechten?

6. idaarom zíjn de arbeidsters van de twee andere broekenfabrieken bíj
de sluitíng daarvan niet tot een soortgeLíjke alctie overgegaan als rt per-
soneel van SALIK?

Een antwoord op deze vragen zoekt nren tevergeefs in het bedoel.d ver-
sLag. En pas een konkreet ant¡¿oord zou het mogelijk rnaken zieh van de be-
treffende aktie een helder beeLd te vormen"

Het volstrekt onscherpe beeLd dat men er nu van heeft wekt de indruk,
dat het om een soortgeLijke aktíe ging als ín Frankrijk onder andere 2)
door tt personeel van de horlogefabrieir LIP en in Engel"and door het (even-
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eens in hoofdzaak uít vrouwen bestaande) personeel van een schoenfabriek
in Fakenham is ondernomen. I1oe¡,rreL de onscherpte van het beeld een juis'ce
vergeLíjking van de Belgísche aktíe met de zojuíst genoemde in f'rantrijtr
of Engeland niet genakkeLíjk maakt, wilLen wíj daarioe toch, onder aLle
voorbehoud, een pogíng wagen. Voor zover wij kunnen zíen zíjr- er overeen-
komsten en verschillen.

De drie bedoeLde akties h',rbben dit gemeen, dat in een door het perso-
neel bezet bedríjf produktíe ín eigen beheer van de arbeiders plaats vond.
I,üaarin de aktíe van de SAllK-arbeÍdsËers overeenkomt net de aktie bij tIP
is dít, dat beíde min of meer en op een of andere wíjze werden gesleund
door de vakbeweging. Dat is precies het verschíl met de aktie van de vrou-
wen in Fakenhamrdie ¡^relis$raar om steun van de vakbeweging vroegen maar de-
ze niet kregen.

T{aarin de Belgische en de Franse aktie verder nog overeenstemden was
het feít, dat zor,¡el te Besancon trij LIP als üe Quaregnon bij SALIK ín eí-
gen beheer datgene werd geproduceerd ¡¡at ook onder "normal-ett onstandighe-
den werd voortgebracht: ín het ene gevaL horloges, broehen ín het andere
gevaL" De bezetsters van de schoenfabriek te Fakenham daarentegen vervaar-
dígden geen schoenen tijdens de bezettíng, maar gebruÍkten de aanwezige
leervoorraden vocr de vervaardÍging van leren rokjes of vesten, dassen,
ceintuurtjes e.d.

l,Iaarin de dríe akËies stulc voor stuk van eLkaar verschíLden, dat was
de duur, de wíjze Ì,råarop de samenleving reageerde en de uiteindeLijke af-
loop. De bezettíng in Fakenham was, hoeweL het toch nog om enkele maanden
ging, het kortst; die bíj trP heeft het langst geduurd. Dat het, zoal-s een
van de Belgische vrour'ren volgens "De Gooi- en ËemLander" verkLaard heeft,
nog níet eerder zou zíjn voorgekomen dat bezetters een fabriek een kLeinjaar runden, berust op een misverstand, dat de versLaggeefster van het be-
Ituste blad kennelíjk is ontgaan, r¡rat zij aLthans niet heeft gekorrigeerd
of bekor¡mentariseerd. De bezettíng van de LlP-fabrieken heeft voorts niet
aLleen het langst geduurd, maar ook tot een herhaald gervelddadíg optreden
van de oproerpoLítíc geleíd" Bij de beide andere bezettingen is daarvan,
voor zover we hebben kunnen n:rgaan, geen sprake geweest. lrlat het resuLtaat
van de bezettingen beÈreft3 in Engeland, waar de aktie, evenals bíj Lrp,
ondernomen v¡erd om bedríjfssluíting te voorkomeno is de bewuste fabríek
door een ander berlrijf overgenomen en is de werkgelegenheid grotendeels be-
houden. hlat daË betreft hebben rle Belgísche vroiwen kennelijk gaen sukses
behaald. I,tat de LIF-arbeiders aangaat,, de uitkomst van hun strijd lijkt
nog steeds niet helenaal zelcet. I{eLíswaar ís de sluíting van de horLoge-
fabríek voorlopíg níet doorgegaan, maar aan de andere kant is de voortzet-
tíng daarvan toch ook nog steeds niet defi.nitief verzekerd.

De punten van overeenkomst en verschil. die rvij tot dusver hebben opge-
somd raken echter naar onze mening aLleen nog maar datgene wat men aLs de
uiterlijke vorm van het konftíkt zou kunnen aanduÍden. Veel belangríjker
achten wij het verloop van een dergelíjke bezetting,, de rvíj ze waarop zij
tot stand komt, dc vraag hpe en bovenal door wíe de voortzettÍng van de
produktíe wordt geregel"d.

I,Iat dat Laatste betreft moeten we é6n mogeLíjk nisverstand bij voor-
baat uítsLuiten. Indíen r¿e betekenis hechten aan dat soort akties als die
weLke wij hier met eLkaar vergelijken en besprekeno dan toch bepaal'd, niet
ondat $re van mening zouden zÍjn, dat hierbij in enig opzictrt sprake is van
wat men rvel eens pleegt te omschríjven als eeä soort va¡ 'taLtermatíefrt
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voor de kapitalistísche produktíewíjze. Inlanneer de arbeidsters van SAJ,IK,
l-angs r^relke kanalen dan oolcrde door hen in eigen beheer verr¿aardigde broe-
ken verkopen - om het even of dat nu tegen geldende narktpríjs geschiedt
of tegen een prijs die daarrt,enøílle van de konkurrentíe, ver onder Lígt -
dan betekent dat onvermijdeLíjk dat zíj zijn ingeschakeLd ín rt lcapitalis-
tisch dístributieproces en dat díentengevolge ook hun produktie kapitalis-
tische produktie is.

Noch dat zíj zoader winstbejag, noch dat zLj in eígen beheer werken
en dus hun arbeidskracht niet aan een patroon verkopen is essentieel. Itaar
het om gaat is dÍt dat de door hen voortgebrachte waar via het marktmecha-
nisme tegen de geldwaar wordt geruíld en dat zíj eerst via de geldwaar al-
le waren kunnen betrekken die zor,reL voor hun arbeid als voor hun l"evenson-
derhoud noodzakelíjk zíjn. Dientengevolge reguleert de ruíI"waarde niet al-
Leen hun produktíe maar al hun ekonomische handeLingen.

De rverkelijke betekenís van dat Eoort akties waarmee hre ons bezig hou-
den. ligt niet op het teneín van produktie of <Listributíe, maar hierín dat
zi3 'meer of mínder - een stuk zeLfwerkzaaurheíd zijn waarbij dienovereen-
konstig de kapitaListische bedrijfshierarchie - wederom meer of minder -
wordt uitgeschakeLd en aLs gevoLg daarvan hetzij uiterst tíjdelijke, het-
zíj wat duurzamer veranderingen in het bewustzíjn optreden.

llet gaat daarbij geenszins om veranderingen díe zích uitsLuitend zou-
den voordoen in díe gevallen, r,raarin sprake is van bedrijfsbezettíng en
voortbrenging ín eígen beheer. Men kan ze evengoed konstateren bij een au-
tonome staking, een spontane demonstratie of r¡at voor vorm van zelfstandí-
ge stríjd dan ook. Het is zeer goed mogeLijk, dat de een of andere "wilde'r
stakíng de betrokkenen meer l¡esef van eigen kracht en macht geeft dan de
een of andere bezetting met eigen l¡eheer van de onderneming 3).

lloe dit zíj, een bewustzijnsverandering al-s !üaarop we zojuist doeLden
voltrok zich in eLk gevaL zeer duidel-íjk bíj de arbeidsters die in 1972 de
schoenfabríel¡ in Fakenham bezetten. Deelneemsters aan deze aktie hebben
daar, toen de bezetting a1- eníge tijd aan de gang was, nadrukkelijk op ge-
wezen. Verklaringen die enkeLen van haar afLegden tegenover een verslagge-
ver van het Britse dagbLad "The Guardian" - en die te Lezen vieLen in de
editie van 15 juni van genoemd jaar - legden er getuigenís van af.

D¿t er zich soortgelijke veranderingen ook voordeden bíj de arbeid-
sters van SALIK te Quaregnon vaLt zelfs uít het onduideLijke verslag in
ttDe Gooi- en EemLander" op te makenrhelaas ¡vederom op niet ãt te duídel-ij-
ke wijze:

t'Maria (één van de bezetsters - red. D" & G.) r.rijst erop, dat
de vrouwen een stuk zelfbe.wuster zijn geworden sinds de bezet-
ting gaande is. Ze komen voor hun rechten op. IIun echtgenoten
zitten thuis en doen het huíshouden. ttrle lcomen nergens meer aan
de bak, als r,¡e worden ontslagen. I,tre dulden ook niemand meer bo-
ven ons. tr{e hebben gemerkt, dat we het best zelf kunnen laten
reÍlen en zeiLen hier. ALs r¿e ergens komen te werken, rüaar ons
¡¿ordt gezegd \,rat hre moeten gaan doenrpikken r'¡e dat niet meer onr
dat ¡.¡e dit zo gewend zijr.,l Ze vexteLt dat aLles gezamenLijk ge-
regeLd wordt. tHet is r+eL eens moeílijk, omdaË iedereen weL een
andere mening heeft, maar het is Èot nu Èoe goed gelukÈt.t'

I{ederom geeft de geciteerde passage aanleídíng tot vragen en tot opmerkin-
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gen.
Irraarom zitten de echtgenoten van de SAllK-bezetsters thuis en hoe

lang reeds? Het enig mogetÍjke antwoord op deze vraag luidt naar onze me-
níng, dat het om r+erklozen gaat¡ werkloze mannen, díe in het kwijnende in-
dustriegebíed van de Borinage ggen emplooi meer vinden, ín tegãnstelling
tot de doorgaans goedkopere vrouroelíjke ar'oeidskracht. Als dat ão is, dan
heeft hun thuiszitten niets te maken met de bezetting van het SALIK-be-
dríjfr noch met de zeLfbewustwording van de vrouwen aLs gevolg daarvan. Is
de zojuist geciteerde passage een goede üreergave van heigeen lfaria aan de
versl"aggeefster heeft verteLd? Idij geloven dáar niets van. Wij kunnen ons
niet aan de indruk onttrekken, dat de bewuste journaliste, na vernomen te
hel¡bèn dat de vrouhlen zelfber^¡uster Ìraren gervorden en voor hun rechten opko-
men, die mededelingen op haar vríjze heeft geinterpreteerd, niet in verbãnd
heefË gebracht met de proletarische situatie van de bezetsters en met de
bedrijfsverhoudíngen, må,ar met hun positíe als üyoutien en met r¿at door r¡i-litante fenrinÍsten het t'rollenpatróontt wordt genoemd zonder dat zij zieh
er daarbij rekenschap van geven dar er - zo men al van een ttroLlenpatroontt
inplaats van een maatselnppeLíjk patroon wil" praten - in een arbeidersge-
zin ín ieder geval van een ander, en soms zeLfs van een omgelceerd ttrollãn-
patroon'r sprake is dan ín een burgerlijk gezÍn. En het is, menen wij, deze
ínterpretatíe van de ber¿uste versiaggeãfsier die er aanspraketíjk võór ís,
dat de Letterlijke, door haar tussen aanhalingstekens gãplaatste uitspra:
ken van I'faria ín geen enkel verband staan tot haar weergegeven mededellngen
die er ín het verslag onníddelLijlc aan voorafgaan.

Maria heeft aan de versLaggeefster verteld, dat alles door de bezet-
stels gezamenLíjk werd geregeLd. llet schijnt dat de journaliste die nede-
deLing voor kennisgeving heeft aangenomen. Zo zij aL or nadere informatie
heeft verzocht en dÍe ook heeft gekregen, uít haàr verslag bl.ijkt daarvan
niets,

Hoe werd de bezetting en de produktíe ín eigen beheer georganíseerd?
Ilaren de BeLgÍsche vrouwen - evenaLs die te Fakenham - permanent, dat wiL
zeggen dag en uacht ín de fabrielc? Zo nee, hoe werd dan voorkomen dat de
schuldeisers van het faillíete bedrijf daar goederen líeten weghaLen? Be-
tek'ende het ttzêLf regelen en zéLf organiseren". dat vakbondsfunktÍonaris-
sen er niet aan te pas kwamen? Zo jarheeft dat wrijvingen met de bond ver-
oorzaakt? Hielden de bezetsters - zoaLs bijvoorbeeld de bezetters van het
Brítse Ptessey-bedrijf ín Alexendria et't vat het bedrijf van Fisher-Bendíx
te Kirkby bíj Líverpool in lg72 - dageLíjks beraadslagiogeo üraaraan a1le
betrokkenen deeLnamen? llas er een uitvoerend lcorunitee?

Het zijn wederom aLLemaa1 vragen die in ttDe GooÍ- en Eemlander" niet
worden opge$torpen en derhalve evenmin beantwoord en waarop wij - voorLopig
aLthans - ook het antwoord schuLdíg moeten blijven tot wíj ons via, op ãli
ogenblík niet bereilcbare Belgisehe vriend.en, nadere gegãvens hebben-ver-
schaft.

2) I^Iíj schríjven onder andere, Lrp was níet het enige bedrijf
in Frankrijk waar de produktie in eigen beheer werd genomen.
Het was het bedrijf dat de meeste pubLícireit kreeg.

3) Van de veLe nogelíjke voorbeelden slechts dit ene: bij de be-
zettíng van de Schotse scheepswerven aan de 0pper-Clyde (die
overígens de naanr van bezettÍng nauwelíjks verdiende) werd de
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produktie voortgezet, maar onder Leidíng van twee shopste-
wards die volLedig de dienst uítmaakten. Bíj de r¡erfarbeiders
ontstond géén besef van eígen kracht. Die ontstond er wel bij
de Brítse míjnwerkers en dokr¿erkerso díe in 1972 de bestaande
orde deden wankelen ofschoon ze niet in eigen beheer hun nor-
male beroepsbezígheden uítoefenden.

Boekbesprel.:ing:

DE AUTOBTOGRAFIE VAN IIEI}12 BRANDT r)

Pas kort geleden hebben wíj kennis kunnen nemen van het boek, waarir¡
Heinz Brandt zijn bítter levensverhaaL vertel-t. ALs wij het een jaar eer-
der onder ogen tradden gekregen, uou onze vorige zomer verschenen brochure
over de arbeidersopstand ín Oosü-Duitsland in juní 1953 er ietwat anders
hebben uítgezien. I{íj wíLLen daarmee níet berveren, dat het feítenmateriaaL
ín Brandtrs boek ons ertoe zou hebben genoopt onze opvattingen te korríge-
ren. Het tegendeel is het gevaL. hlaÊ Brandt schríjft over de door hem ín
Oost-BerLíjn beleefde l7e juni f53 bevestigt tot ín 't kleinste detaíl aL-
les $rat daaromtrent in onze brochure wordt meegedeeld aan de hand van an-
dere bronnen. Het verschíL tussen díe andere bronnen en lleírlz Brandt ech-
ter ís ditrdat hij die l7e juní meemaalcte al"s een funktíonaris van de bol-
sjewistische S.E.D. 2), als een funktionarís van het Ulbricht-regíen dat
door de proletarísche. massaîs aan het wanicelen werd gebracht.

Ìdat Brandt omËrent die historische l7e juni meerleett vorrxt, gedeeLte-
f.ijk, aLs het ware de keerzijde van de r¡edaílle. I{ij schildert i¿at zích in
de zíttingen van het centraaL komitee en ín de partijbureaurs afspeelde
vlak voor en pal nadaË de arbeiders ín beweging kwamen. Híj Lícht daarmee
de Laatste tipjes van de sLuier op rondom de Laatste geheimen, díe eigen-
f.ijk geen geheimen meer zijn, maar rdaarop men toch vol belangsteLlíng nog
weãr ãens ãen bLík werpt, $/anneer ze van de andere kant worden beLicht.

Van de andere kant, zeggen Ì^re, en we bedoel"en daarmee die lcant, waar
Ileinz Brandt zieh de l7e jurri 1953 bevond - en op de keper beschouwd te-
zeLf.det tíjd ook níet bevond - tengevolge van een misverstand dat zijn on-

l) Heinz Brandt, "Ein Traun der nicht entführbar ist - Meín üleg
zwischen Ost und trIestfr (ouEen droom díe niet ontvoerd kan wor-
den - Ilijn weg lussen Oost en lJestt'), Verl.ag lilaus Guhl, thtee-
de druk 1978, 375 blz., prijs f 13.-' Verlcrijgbaar bij: Lite-
ratuurverspreiding Bas lforeel, Nobelweg l0B, lfageningen.

2) S.E.D. ¡ Socialistísche Eenheídspartij van DuítsLand, gevormd
door een fusie van K"P.D" en S.P.D. in de toenrraLige Russí-
sche bezettíngszone,



,

- t3 -

uit$tisbaar stenñpeL heeft gedrukt op zÍjn hele leven. DiÈ misverstand be-
staat híeruít, dat Brandt in zíjn jonge jaren de K"P.D. en het boLsjewisme
heeft aangezien voor een beweging, die ín het krijt zou treden voor de be-
vrijding van de arbeídersklasse en voor het socialisme. MeE díe I(.P.D.,
met de S.E.D. die haar is opgevoLgd, met de sËaatskapitaListische leugens
die zij verkondigden en verkondígen heeft Brandt, nadät hem al vóór de-l7ejuni de twijfeLs bestormden, na de l7e juni definitief gebroken. DÍe breulc
gíng gepaard met een vlucht van hem en zíjn gezin naar de BondsrepublÍek,
maar die vlucht betekende níeE, dat Brandt ontrouúr werd aan zijn opvattin-
gen omtrent arbeidersstrijd of aan zijn opvattingen omtrent datgene wat de
opheffing van het kapiralisme r¿erkeLijk is.
. Van clie opvattingeÍi:- Legt hij in zijn boek aan één stuk door getuige-

nis af. Dat begÍnt aL ín het voórwoord bij de nieuwe druk van 1978, diã
voor het overige, omdat Brandt er kenneLijk geen behoefte aan had om ook
naar iets te wíjzigen, volstrekt gefijk is aan de oorspronkelijke eerste
uítgave van 1968. trIe behoeven sLechts enkel-e passages te citeren o¡n onze
lezers duídelijk !e maken, r¿áár Brandt staat en hoe voll.edíg hem de scheL-
len van de ogen zíjn gevallent

"... De grote Russische revoLut,íe is op dezeLfde wíjze gellindigd
a1s de grote Franse revolutie. Met socialisme of konununísme had
de eerste even weinig te maken aLs de tweede met vrijheíd, ge-
Líjkheid en broederschap.... Er zijn twee uitbuitíngs- (respek-
tíeveLijk onderdruklcíngs-) systemen: het westerse, dat berust op
de private eígendom van produktieníddeLen en het aziatische, dat
op de kolLektieve eigendom van de uitbuiterskLasse aan produktie-
níddeLen berust 3). . " llet ontbreken van de private eigendom aan
produktÍemíddeLen r¿iL absoluut niet zeggen, dat er een sociaLís-
tísche maatschappij-orde zou bestaan... I{et gaat om de vríje as-
sociatie van vrije producenten, waarin de vríjheíd van het ene
individu de voor¡^raarde vormt voor de vrijheid van het andere in-
dívidu en van de bevrijde mensheid.... socíaListische demokra-
tíe betekent heeL veel meer en volstrekt niet mínder dan de bur-
gerlijke demokratíe en ze betelcent, zoals Rosa Luxemburg aL ver-
klaarde, bepaald niet dat de burgerrechten ¡¿orden opgeheven.,.tt
"... In 1976 heb ilt stelling genomen tegen de opvatting.tan l^IoLf
Biermann 4)rdat de D.D.R. toch een b e t e r e staat zou zíjn.
Ik heb hem oolc verteld hraarom:... er bestaat voor mij geen goe-
de staat en derhaLve ook geen betere... Elke staat is - in ver-
schillende graad - eerr machts- en onderdrukkingsinstrument..."t'... !,Iaar we polítieke onderdrukking konstaterãn - b.v. in 0ost-
Europa - is deze níet het gevolg van bepaalde rfoutenr van de

3) De terminologie ís van Heinz Brandt, In het algemeen nrordt ín
de socialistisehe Líteratuur onder I azíatische produktiewijzet
iets anders verstaan dan hij ernee berloelt. IÏíettenín is zijn
bedoeling volstrekt duídelijk.

4) Nadat Brandt in t976 tegen de bewuste uiÈspraalc van de bekende
liedjeszanger Biermann protesteerderís Biernann van zíjn Oost-
duits staatsburgersehap vervaLlen verkl-aard. Aan de betekenís
van Brandtrs kritiek verandert dat natuurLijk niets.
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een of andere nachthebber' maar het gevoLg daarvan dat er ekono-
mísche uítbuiting (toeäigeníng van meerr,¡aarde door uítbuiters)
bestaat... Het is een mythe, daË de opheffíng van de private ei-
gendom der produktieniddelen aL socialisme zou zíin, Deze-mythe
wordt heden gelijkelíjk verkondigd door de bonte hoop van rmarx-

isten-lenínistenl, !ttotzkistenr e.d. Dat de zogenaamde tsoeia-
lístischet landen ín de overgang naar het socíalisme zouden ver-
lceren ís zuívere goedpraterij of surrogaatrelígie. Hiertoe hoort
ook de mythe lr"r, ît sócialistiseh karakter der oktoberrevoLutie.'¡

Degenen onder onze Lezers díe de Duitse taal machtig zíjn, ín staat
zijn ziäh de autobiografie van lleínz Brandt aan te schaffen en de moeite
ttuá"tt zijn boek te lãzen, die zuLlen vervolgens begríjpen, r^taarom wíj hier
graag nog veel meer passages daaruít zouden cíteren.Plaatsgebrek maakt zo-
lets-onnõgelijk. l{at reÍ rnogelijk is: een aLgemeen karakteristiek van
Heínz Brandt en zijn boek geven.

I{e hebben het hierbovðn a!" gezegd: het levensverhaal van fleínz Brandt
is een bittere tragedie. Hij werd in 1909 in het toentertijd Duítse Posen
(nu her Poolse Pozian) geborãn. Omstreeks het rnidden van de jaren t20 lcomt

hij te Berlijn in aanrak.ing met de KPD. Na het aan de macht komen van Hit-
ler houdt híj zích rnet illegale aktivíteiten bezíg, ÊIij kont ín de gevange-
nis, ¡¡ordt weer vrijgeLaten, maar r,rordt kort daarop opnieurnr gearresteerd.
tieá jaar Lang verbfijft hij eerst in een van Hitlers tuchthuízen, dan in
een kãncentratíekamp.- Als tri5 na de ineenstorting van het Derde Ríjk daar-
uÍt wordt bevríjd, zet híj zióh opnieuw in voor eèn berueging, waarvan hij,
ondanks onteLbaie twijfelã, nog altijd hoopt dat ze na¿rr een sociaLísti-
sche maatschappíj zaL-koeråen" Ãls hij, een kleíne zes jaar na zijn vLucht
uír de D.D.R.; ío 1964 een bezoek brengt aan llest-Berlijn wordt hij het
sLachtoffer van een duiveLs ontvoeringsplanl hij rlordt bedweLms en naar
oost-Berlijn gebracht. In de D.D.R. wacht hem opníeu$t een leven achter de

tralíes. Olie*jaar zit. híj opgesloten.Dan r¡ordt hij onder druk van de o.a.
door Amresty InternationaL genobiLiseerde, publieke opiníe vríjgelaten en
kan hij opníeuw naar het lfesten reízen.

Op aãze ontvoeríng en op een reeds uit zijn kinderjaren stamende, al-
tijd wäer terugkerende droom van een bevríjde mensheid, slaat de ietwat
nelkr¿aardige títel van zijn boek. IIíjzelf kon rvorden ontvoerd, zíjn opvât-
tingen o.rr"i d" bevrijding van uítbuitíng en onderdrukkíng kon men hem niet
ootstelen. gndanks -mÍsñandeLing ín de Hítlertijd, ondanks koncentratie-
kamp, ondanks íntímidatÍe door aã Uotsjer¿istísche Staats-Sícherheitsdienst
is grandt niet bereid het op een akkoordje te gooien rnet zijn opvattíngen.
I{oe het lot ook toeslaat' hij blijft ongebroken.

Maar al díe jaren dan in de I{-FD? Díe jaren rvaarin híj niet onbelang-
rijke partíjfunkties vervr¡Lde? Uít de schílderíng vgn wat híj heeft door-
geuaakt en beleefd - een schitterende hoeveelheíd feitenmateriaal voor wat
õetreft de geschíedenis van het boLsjewísme in het algemeen en het Duítse
ín het bijzõnder (o.a. inzake de ãamenv¡erking tussen KP{t en Nazidorn) -
ríjst het beeLd op van een volstrekt eerlijke en inÈegere figuur, die er
niãt op uit is ooí. *"rr iets te verheimelijken of goed te praten. Ofschoon

voortdurend ín oppositie tegen de leiding is hij toch telkens opnieuw.de
dupe, dan van de'änerdan van de andere misplaatstã verwachting of iLlusie.
Uiäsåtrien ís dat nág weL het meèst tragísche van heel zíjn tragísche le-
vensLoop.

¡


