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BTJ DE DOOD VAN BEN SIJES

(nen late reaktie)

De op 12 juJ-i j.1. overleden historikus Ben Sijes heeft ontegenzegge-
lijk grote verd.iensten gehad. Niet alleen vanwege zijn aktiviteiten voor
d.e trceed.e wereld.oorlog in d.e Groep van Internationale Conmunisten (GIC),
maar ook om bepaald.e þoeken, d.ie hij ná de tweede wereldoorlog heeft ge-
schreven. En d.aarbij Oentr ik d.an vooraL aan het prachtige boek over d.e fe-
bruaristaking van 191+1 .

Het is d.aarom alleszins acceptabel die verdiensten van Ben Sijes te
memoreren. rt trford.t echter een bed.roevend.e zaakr'r,ranneer na zijn d.ood. her-
denkingsartikel-en word.en geschreven die slechts éên kant, of beter gezegd.,
sleehts één d.eel van zijn l-even belichten. Door een d.ee1 van de burger-
pers (o.a. ttHet Parooltt) is Sijes slechts herdacht als d.e historikus van
d.e tweed.e r¡ereld.oorlog, als d.e med.elrerker van het Rijksinstituut voor 0or-
logsdokumentatie. Daarbij werd gezwegen over zijn rad.enkonmunistische ak-
tiviteíten in d.e jaren voor d.e tweede were1doorlog. De Internationale Kom-
munistisehe Stroming (fKS) in Ned.erland heeft in haar blad. 'rl^Iereld.revolu-
tiett (m.¡¡nmer 13 - 1981 ) alleen maar de rad.enkornmunist sijes herd"acht. En
d.aarbij heeft de fKS een beeld van Sijes geschetst, dat volgens rnij niet
helemaal met d.e werkelijkheid overeenkomt. Ïlant het geeft mij wel te den-
keno vanneer ik in het begin van het fKS-artikel fees:

"Ben Sijes maakte deel uit van een generatíe van revolutio-
nairen die cte gloed van d.e proletarische revoluties en opstand.i-
ge bewegingen na de Eerste 'l^Iereld.oorlog nog heeft meegemaakt en
d.e vonk d.aarvan wist over te brengen op de elementen die met het
ontwaken van het proletariaat na 1968 probeerclen de fund.a,mentele
lessen van d.e arbeid.ersstríjd. te herontd.ekken."
Laten we vel zijn: toen d.e eerste werefd"oorlog in het jaar 1p1B ten

eind.e krsa¡t r'ras Ben Siies tien jaar. Goed., 1àten we zeggen d.at d.e revoluti-
onaire en opstandige bewegingen duurd.en tot 1923. In dat jaar was Sijes 15jaar. Nu is het natuurlijk niet orunogelijk, dat een 1J-jarige wordt gegre-
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pen d.oor d.e I'gloed van revoluties en opstandige bewegingen". It{aar bij de
1l-jarige Ben Sijes r¡ras d.aarvan geen sprake. Die behoorde dan ook niet tot,
d.ie frgeneratie van v,euoLutíonairen" . Integend.eel: hij verd 1id van d'te be-
weging, d.ie tot d.e felste tegenstand.ers en bestrijd.ers van revolutionaire
bevegingen behoorto na,:nelijk d.e sociaaldemokratie.

Hier noet d.uid.elijk r,¡orden gesteld, dat iemand. die Iid. r¿erd" van d.e
sociaaldemokratie nadat de Duitse soeiaald.emokratie elke revolutÍonaire
en opstandige beweging op d.e meest beestachtige wijze had neergesabeld, op
geen enkele wijze tot d.e ''1v,eüoLutionaire generat'íet¡ kan r,¡orden gerekend.
Natuurlijk r¡as het Ben Sijes niet kr¡aLijk te nemen, dat hij lid r,¡erd van
d.e SDAP" liie nag van een 1!-jarige verr¡achten, d.at hij reed.s het rn¡ezen van
d.e sociaald.enokratie doorgrondt? I.{aar de IKS is het wé1 euvel te duíden,
d.at zij het d.oet voorkomen of in de jaren na d"e eerste r,¡ere1d.oorlog Ben
Siies reed.s d.e bezield-e itrevolutionair" 'irr€rs¡ die hij pas in d.e dertiger
jaren zou'ç'¡ord"en. En d.e TKS is van d.at feit zeer goed. op de hoogte, want
zij weet in haar artikel te vermeld.en, d.at Sijes in het i:egin d.er jaren
d.ertig met de soeiaald.emokratie zou breken"

Verderop in het stuk schrijft de IKS dan nog:
t'Vo1 belangstelling volgd.e Ben Sijes d.e heropkomst van d.e arbei-
d.ersstrijd. na 1968 en d.e ontr¿ikkeling van d.e organisaties van
revolutionairen. Hij d.eed a1les vat in zijn vermogen lag om de
nieur"¡e generatie te interesseren voor het rad.enkonrnunisme, aan
te zetten tot stud.ie en aktiviteit. "
Het is ntogelijk, dat Sijes d.e t'nieuwe generatiett (van ttrevolutionai-

rentt? ) trachtte te interesseren voor het radenkommunisme en aanzette tot
stud.ie en aktiviteit, naar dat hij 'tvol bel-angstelling de heropkomst van
de arbeidersstrijd na 1968 volgde't is gewoonweg belachelijk. Hoe kon hij
die ontwikkeling van de arbeidersstrijd. volgeno wanneer hij die strijd he-
lemaaL niet zag?'!lat d.e iKS hier verkondigt is op ztn zaehtst gezegd. een
onuaav'heíd. Ben Sijes had geen enkel vertrouwen meer in de arbeidersklasse
en zag helemaal geen ttheropkomst van d.e arbeidersstrijd na 1968".

llaar aanleid"ing van het eredoctoraat dat Sijes ín 1969 kreeg l¡erd hij
geinterviewd door een verslaggever vanttHet Vrije Volk'r, welk interview is
gepublieeerd" in het nunmer van d.at blad" van 25 oktobey, 1969. In d.at inter-
view zegt Sijes:
' rrZoJ.ang de maatsehappij d.e arbeiders een beetje laat profite-

ren van d.e opgevoerd.e prod.uktiviteit gaat ze nog niet kapot "
0p het moment zie ik het niet. De arbeid.ersklasse speelt nau-

welijks een rol-" De inzet is gering. Actie rnrordt overgelaten aan
de organisaties. Alleen voor ît naakte leven zeff zouden ze wil-
len vechten.

Ik ben niet teleurgesteld omdat de ðonder wegblijft. Ik heb
het tot heden gewoon verkeerd. gezien. I{ij d.aehten d.at d.e maat-
schappij zícln naav nog grotere catastrofen en crises zou ontwik-
kelen.

I'{aar er is een geest van tevred.enheid gekomen . Ze gaan geen
revolutie maken voor een tweed.e tv-toestel.tr
Ik ga hier maar voorbij aan het feit, d.at juist in d"e periode, dat

Ben Sijes deze r,roorden sprak, het meer d.an duid.elijk was, dat de organisa-
ties geen enkel stuk strijd. van d.e arbeid.ers steund.en, J-aat staan akties
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proklameerd.en. Als er al strijd. was, d.an was het strijd. van d.e arbeiders
zêtt. Ook ga ik maar voorbij aan het feit dai; de historie heeft bewezen,
d.at juist d.e mensen, voor wie het gaat om læt naakte bestaanu het ¡rinst
tot strijd. bereid zijn. Niet het proletariaat d.¿Lt tot pauperclom is ger¡ror-
d.en is het meest strijdbaar, maar die proletariërs, die reeds iets van derrwelvaarttrhel¡ èn geproefd.. Maar nogmaals; daar ga ik hier niet verd.er op
in. It{aar in bovenstaand. citaat heeft Sijes duidelijke taal gesproken, d.ie
niet mis te verstaan is en d.ie volkomen in strijd. is met d.atgene r¡at de
IKS - wat dat betreft - over Sij es ber,¡eert . En die opvattingen spuide hij
ruim een iaar nâ d.e gebeurtenissen ín 1968 in Frankrijk, toen ongeveer 10
uiljoen arbeiders staakten en gedeeltelijk de bedrijven bezet hielden. Die
gebeurtenissen hebben Ben Sijes d.us blijkbaar niets gezegd., evennin als de
opstand. d.er Oost-Duitse arbeid.ers in 1953, de strijd. van d.e Poolse arbei-
d.ers in 1955 en d.e Hongaarse opstand. van oktober/november 1956.

In bovengenoemd interview zegt Sijes ook blij te zijn met zijn ere-
d.octoraat. !,Ielnu, ik gunde hem zijn d.octoraat en zijn blijd.schap d.aarmee"
Ik heb echter wél niin konklusies getrokken. Voor mij staat het vast, dat
d.eze kapitalistische maatschappij a1leen die personen eert die bepaald.e
verd.iensten voor haar hebben.

Het is bekend., d.at Ben Sijes zich als medenerker van het Rijksinsti-
tuut voor Oorlogsd.okr¡mentatie heeft bezig gehouden met de oorlogsmisd.ad.en
door d.e nazirs begaan. Tn meerd.ere processen tegen oorlogsmisd,adigers in
Duitsland heeft hij a1s deskundige getuigd. Natuurlijk had ik tegen deze
aktiviteiten van Sijes geen enkel bezwaar. Ir{aar r,rét is me opgevallen, dat
hij nirnner d.e oorlogsmisd.ad.en heeft veroord.eeld, die de geallieerden in de
tweed.e ¡¡ereld.oorlog hebben bedreven. Blijkbaar vond. hij de terreurbombar-
dementen op d.e Duitse steden géén oorlogsnisdad.en, terwijl toch bekend is,
d.at clie bombardementen in hoofdzaak vrouwen, kinderen en grijsaard.s tot
slachtoffers had.den. Ook heb ik ninmer een rqoord van protest van Sijes ge-
hoord. of gelezen tegen de oorlogsmisdad"en d.ie d.e Amerikanen in Vietna¡n ge-
pleegd. hebben. I{y Lai was blijkbaar niet erg genoeg. Terwijl in d.e hele
wereld tegen het optred.en d.er Amerikanen in Vietnanr werd geprotesteerd.,
zweeg hij, zoaLs hij ook zr¡reeg toen de oorlogsmisdad.en bekend werd.en ge-
maakt, ciie d.e Ned.erland.se sold.aten in Ind.onesië hebben begaan"

ïk ben er van overtuigd., d.at Ben Sijes zijn ered.octoyaat heeft kunnen
krijgen juist omd.at hij d"e oorlogsmisdaden der geallieerden niet veroor-
d.eeld.e; orad.at hij tt misd.ad.ig optred.en der Amerikanen in Vietnarn onbespro-
ken liet; omd.at Sijes tij fret bekend. r,rord.en van d.e doorlronze jongens" in
Indonesië bedreven oorlogsmisdaden b1é6f zvijgen; ondat hij zich wél zeer
vercliept heeft in het lot d.er jod.en in d.e tr¡eed.e wereldoorlog, maar nimmer
in roroord of geschrift er op heeft gezinspeeld, d.at de geallieerd.en noch
v66r, noch tijd.ens d.e tweed.e r,¡ereld.oorlog een vinger hebben uitgestoken om

. a2ook maar één jood van d.e gaskamer te redden. En dat feit kon hem niet on-
bekend. zíjn, r^¡ant "Het verhaal van Joel Brand" en "Terwijt ¿e zes miljoen
stierven" van Av,thur D" Mots¿ hebben ook hier in ltled.erland. ruime bekend.-
heid gekregen"

Wél was Ben Sijes er een grote voorstand.er van, dat d.e drie Duitse
oorlogsmisd.acligers, die te Bred.a gevangen zitten, d.aar tot het eind.e van
hun leven zoud.en blijven. In lezingen, zowel voor publiek als voor de ra-
d.io, heeft hij d.aarvan ond.ulùelzinnig blijk gegeven. l.{aar nimmer heeft hij
uitgesproken, dat naast cle nazi-oorlogsmisd.adigers ook de geallieerd.e oor-
logsmisd.ad.igers in d.e gevangenis thuis hoord.en.
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Over d.at alles zvijgt de fKS in haar herdenkingsartikel. Alleen zijn
tradenkonmunistische aktiviteiten worden - overbelicht - weergegeven. En d.e

eredoctar Ben Sijes word.t gewoon clood.gezwegen. Blijkbaar kunnen ook d.oden
nog dienstig zijn en bij je groep word"en ingelijfd.' wanneer je hun opvat-
tingen dan maar wat bijschaaft en gedeelteliik verzwijgt.

J.ir{"

HENRI SI MON: KORf K0lvif'.{E}TTAAR BIJ

ENKELE I(RITÏSCH E KA,}ITTEKENINGEN

Eind. september/begin oktober j.1. hebben de lezers van t'Daad en Ge-
d.achtetr een d.oor Henri Simon geschreven brochure over d.e ontwikkelingen in
Polen ontvangenn inplaats van het gebruikelijke september- en oktobernum-
mer. Aan de d.esbetreffende tekst was een "nawoordtt toegevoegd, waarin het
betoog van Simon van enkele kritische kanttekeningen werd voorzien. Bii ¿e

bem¡ste kanttekeningen heeft Simon van zijn kant inmid.d"els rt hier volgen-
de konmentaar geleverd.:

Ik kan nijn kritici van tfDaad. en Gedachte'r oprecht verzekeren, dat ik
wat d.e betekenis van de strijcl van d.e Poolse arbeiders betreft' v&n d.ezelf-
cte mening ben als zij. Ik vínd. niet dat d.e klassenstriiA in Polen in bete-
kenis uiigaat boven àe arbeidersopstand. in Oost Duitsland (lgçl) of boven
de Hongaarse revolutie (lg16). Hoewel de Poolse arbeiders blijk hebben ge-
geven van een kracht en van een élan welke noeilijk overschat kunnen wor-
åurrn hebben mijn Hollandse vrienden niettenin volkomen geliik wanneer zij
zeggen, d.at tot op heden in Polen - and.ers d.an d.estii¿s in Oost-Duitsland
of in Hongarije - de maeht van d.e heersenden op geen enkel moment werke-
lijk in gevaar is geweest. fk heb niets anders willen betogen en ik heb
ook niets anders betoogd, dan d.at cle Poolse arbeidersstriid. voor de heer-
sende macht een potentíeeL gevaar vormd.e. In nijn tekst heb ik aan d'ie op-
vatting uiting gègu.ren d.oor te spreken van "een Latente kracht" die rLatge-
ne overtreft wat nen tot d.usver in d.e Oosteuropese land.en heeft kunnen \Íaar-
nemen. Ja¡¡mer genoeg heeft degene d.íe mijn tekst in het Ned.erland.s heeft
vertaald. cte betekenis van het kleine woordje ttlatent" veronachtzaamd, dan
wel het over het hoofd. gezien. i.Iant wat in het "nawoordt' bii niiin brochure
over het belang van d.e ur¡ui¿ersstrijd. in Oost-Duitsland en in Hongarije
word.t opgemerkt, onderschrijf ik woord. voor woord.

trlat betreft de Com¿siones 1byeyas in Spanje, heb it< ¿e indruk dat mrn
kritici nij verkeerd. hebben begrepen. Er bestaat ook voor mij geen enkele
tr¿ijfel ovàr d.at deze Comisiones oorspronkelijk van onderop door de strij-
dend.e arbeid.ers gevor-nd. zijn en ciat d.e Spaanse bolsje'wieken zich er pas op
een later tijdstip van hebben meester genaakt. Irlaar het rnij echter om ging
was dit, dat cie léd.en van tt KOR er omtrent ontstaan en oorspronkelijk ka-
rakter van de Comisiones Obreras ándere (verkeerd.e, bij hun eigen voorhoe-
deconcepties passend.e) opvattingen op na houd.en. De voorstelling die d'eze

K)R-Leden in hun hoofd. hebben ziet er a1d.us uit, d.at de Comisiones slechts
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een instruaent l¡aren met behulp waarvan een voorhoed"e de arbeid.e:.s tracht-
te te manipuleren. Toen d.e K0R-mensen, om hun eigen doeleinden toe te lich-
ten, naar het "Spaanse voorbeeldtt (van d.e Cornisiones) ver$rezen, verlrezen
ze niet naar d"e Spaanse lrerkelijkheicl, maar naar d.e Spaanse I'r^¡erkelijkheid
-zoals-zij-die-begr€Þene? (en op grond. van hun eigen ,îr'ezen begrijpen moes-
ten).

lrlat d,e gebeurtenissen in Gdansk aangaat, het is volkomen l4¡aar dat d.e-
ze in de brochure zeer beknopt (in feite té beknopt) beschreven en bespro-
ken word.en. I{aar ik vas genood.zaakt d.e omvang van de brochure binnen red.e-
lijke grenzen te houd.en en ik moest me daarom beperkingen cpleggen. rk ge-
loof dat niettegenstaand.e het vele (en belangrijke) wat ik heb moeten weg-
laten, het rn¡ezenlijke van de Poolse gebeurtenissen belicht is kunnen r,¡or-
den en d.at ik voor nijn interpretatie en analyse toch vol-d.oend.e argumenten
heb kunnen aand.ragen.

trrlaarmee ik het oneens ben, dat is d.e in het ttnan¡oordrt verd"ed.igd.e op-
vatting dat op een gegeven ogenblik - Aán namelijk lranneer de bolsjerristi-
sehe id.eologie of liever gezegd de mythe van het "socialisme" in Rusland.(of in d.e Oostblokland.en) ernstig zou worden bedreigd. of uitgehold. (wat nu
nog niet het geval is) - een Russische interventie in Polen voor Moskou
onvermijdelijk zou r^¡ord.en.

Het komt mij voor, d.at d.egenen díe een d"ergelijke opvatting huld.i-
gen aan de id.eologie een grotere betekenis toekennen d.an zij in werkelijk-
heid. heeft" fk geloof, d.at het optred.en van de Russische heersend.e klasse
niet bepaald word.t door het bestaan van een bepaald.e nythe of d"oor mythen,
maar dat haar hand.elen d.irekt ged.ikteerd. r,¡ordt door belangen (hetzij van
materiële, hetzij van strategische aard" of van wat voor karakter ook) "Mijn zienswijze, d.at niet de id.eologie, maar d.e belangen d.e doorslag
geven vindt steun in d.e gebeurtenissen van 1968, ík bedoel natuurlijk het
militaire ingrijpen van d.e land.en van 't l.Iarschaupakt in Tsjechoslovakije.
Tijdens heel d.e Tsjechoslowaakse krisis stond d"e ttsocialistischell mythe
geen ogenblik op het spe1. Zíi ðie in Praag ekonomische en politieke her-
vormingen voorstonden, vormden een fraktie van de regerend.e partij en ge-
droegen zich ook als zod.anig" Het ging one hervormingen van bovenaf en noch
d.e id.eologie, noch d.e officiële mythen vormd.en een punt van d.iskussie" Des-
ond.anks kwa,n het tot interventie. Ik wijs voorts op het geval Afghanistan:
een land, d.at volstrekt geen republiek van het z.g. 'fsocialistische" type
r.¡as d.och enkel maar een land dat zich binnen de Russische invloedssfeer be-
vond. en d.at voor het Russische imperialisme van strategisch belang was (en
is natuurlijk) 

"
Daar komt nog bij, dat de Russen zich nog nooit ook maar d"át om de

id.eologie of d"e frsocialistische n¡ytheîÎ bekreund hebben wanneer hun direkte
materiële belangen in het ged.ing waren. A1 sedert de oktoberuevolutie en
eerst recht sed.ert d.e tweede wereld.oorlog laat hun politiek r¿einig of hele-
maal niets van ideologie en mythe heel. In Oost-Duitsland. bijvoorbeeld heb-
ben de autoriteiten (Ulbricht ¡net name) zich ingespannen om een soort van
nationale ideologie te seheppen. De Russen hebben hun daarbij op een bruta-
le en openlijke manier voortd.urend in de wielen gereden. Men behoeft zich
slechts d.e ontmanteling van de Oost-Duitse industrie te herinneren, het
gebruik d.at de Russen van voormalige nazirs hebben gemaakt " zodra het om
lied.en ging wier kennis of capaciteiten voor Moskou van betekenis r^rarene
enz., enz. ) om dat in te zien.

Het politieke en r¿iLitaire optreden van staten hangt niet van ideolo-
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gisehe overwegingen af. Het zijn cLe naakte beLangen die d.aarbij de door-
slag geven en niets anders en op die belangen moet men letten T'¡anneer men
zich nin of meer een beeld wil vonnen van de wijze, r{aarop zij op bepaald.e
ontwikkelingen zullen reageren.

In d.e laatste al-inea van tttrnanroord.tti^rijzen de samenstellers daarvan
op d.e overeenkomst tussen d.e s¡rmpathiebetuigingen d.ie ten tiid.e van d.e oor-
log in Vietna.n voor rt Vietna,mese voLk r^¡erd.en opgesteld. en de sympathiebe-
i;uigingen aan het adres van Leeh trtralesa of "solidariteittt. )iaar aanleid.ing
d.aarvan stellen ze vast d.at een werkelijk arbeidersverzet ten behoeve van
de Poolse werkend.e klasse r:oet dat soort syrnpathiebetuigingen niets te ma-
ken heeft en d.at ¡ zo er in l,Iest-Europa van een dergelijk verkelijk verzet
al sprake zou kunnen zijno het alleen maar zal kunnen ontstaan op basis
van materiêle eisen, bijvoorbeeld" r^¡anneer d.e in de vorm van leniugen naar
Polen vloeiend.e kapitalen tot afbraak van de levensstandaard of inkrinping
van d.e sociale uitkeringen zouden leid.en, l.4et d.at betoog ben ik het volle-
d.ig eens. hlat in d.e bewuste slotalinea van het t'na\nroord.nt rrordt opgemerkt
is een volstrekt juiste interpretatie van r^rat ik heb bed.oeld- en betoogd. in
mijn tekst.

i{. sÏt4oN

Ðiskussi -:-þ-i¿-g-r-3-s-e-:
TDEOLOGIEE}T VA LLEN NTET UTl DE H EI'{EL

Het bericht over d.e bijeenkomst van "Echanges't in Osnabrück j.n rrDaad.

en Gedachterr (van juni 1981) heeft kennelijk een diskussie uitgel-okt (zie
het nunmer van juli tB1) over een ond.err^¡erp, d.at bij de theorievorming na
Marx al-tijd. luitengewoon stiefnoed.erlijk behandeld. is ger,rorden en ten aan-
zien waarvan groot gebrek heerst aan overtuigend.e opvattingen. Daarom acht
ik het verheugend., d.at J.M. kritiseh op nijn zienswijze is ingegaan, hoe-

. a,
we.L 1tç er tn êên adem aan moet toevoegen, dat ik tt met zijn uiteenzettin-
gen vrijwel in geen enkel opzicht eens ben. Ik leg er daarbij cle nad.n:k op,
d.at ik zowel destijd.s in Osnabrück a1s nu niets anðers heb ¡,rilIen doen d.an

een bepaald.e meninø verkondigen d.an vel blijk geven van een bepaa3-d.e ínter-
pretatíe en d.at ik er allerminst op uit ben om absolute en onfeilbare waar-
hed.en te verkondigen.

Vooraf nog een opmerking over hetgeen bij m:ijn uiteenzettingen in Os-
nabrüek nijn uitgangspunt is geweest: als vij ervan uitgaan, d.at het maat-
schappelijk stelsel in het oostelijk deel van Duitsland even kapitalís-
tiseh is als in het westelijk dee1, mogen wij niettemin toeh niet over het
hoofd. zien, dat er tussen beide kapitalistische systemen ingrijpend.e ver-
sehilLen bestaan. Mij was tt er vooral om te d.oen, deze versehill-en te be-
schrijven en te verklaren en in sa,menhang d.aarmee heb ik geprobeerd. er ver-
hlaringen voor te vind.en, l¡raaron d.e ideologie van de heersende klasse in
d.e DDR ?.o duidelijk een ándere is d.an d.ie van tle heersencle klasse in d.e

Bontisrepubliek.
Juist deze probleemstelling veegt J.M. net een handbeweging van tafel.

!üeliswaar erkent bij net zoveel woorilen, dat Rusland ten tiide van Stalin,
Duitsland. in de period.e van het nationaal-socialisme en Zuid.afrika thans
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versehillend.e id.eologieën hebben, naar hij hecht nu eenmaal aan d.eze ver-
schillen geen betekenis. De reden: aJ d.eze systemen berusten op terrer.ir en
foltering en zijn d.aarom met inbegrip van de d.aarin heersend.e ideologieên
fascistisch. En juist omdat ze fascistiseh zijn zijn de respektievelijke
verschillen d.e moeite van een verklaring niet meer r¡raard."

Alleen aI het gebruik d.at J"lti" van het begrip fascisme maakt, degra-
deert d.it naar mijn overtuíging tot een lege formule. Daarvan zou nog d.es
te meer sprake zijn. indien J.l,{" bij het toepassen van zijn kriteria - ter-
reur en narteling - i,¡erkelijk konsekwent zou zijn geweest. I,,lant r,¡ie zou er
een land. kunnen noemen waarop deze kriteria hed.en niet van toepassing zou-
den zijn? (vef. het in 1975 eepubliceerd.e rapport van Amnesty Internatio-
nal over marteling in alle d.elen van d.e '.¡ereld.).Laten lre ons d.aarom nog even bezig houd.en met d"e vraag naar d.e oorza-
ken van de ideologische verschillen tussen de oostelijke en d.e westelijke
tak van het Duitse kapitalisme" Volgens mij is d.e hoofdoorzaak hierin gele-
gen, d.at in l{est-Duitsland, afgezien van enkele onbetekenende wijzigingen,
d.irekt is aangeknoopt lij fret systeem van het nationaalsoeialisme, dat in
Oost-Duitsland. d.aarentegen ged.urend.e een r^rat langere period"e van omstreeks
twintig jaar belangrijke verand.eringen in het totale maatschappelijke sys-
teen zijn ingetred"en, '¡¡aard"oor ¡re in Oost-Duitsland. te maken hebben met
een hoger ontwikkeld. type van kapitatisme.

Natuurlijk hebben d.ie verand"eringen ook tot verand.eringen in de heer-
send.e id.eologie geleid." Maar d.e id.eologie van het "socialisme" r,¡erd. niet
pas in 19\5 uitgevonden en zij hoefd"e ook allermin.st in Duitsland. te r,¡or-
den geimporteerd.. Juist d.aarom heb ik het voor nood.zakelijk gehouden om
nieL aLleen aand.acht te schenken aan d.e samenhang tussen de ekonomische,
ite politieke en d.e id.eologische verand.eringen in de DDR na 191+5, maar om
ook rekening te houd"en met de rekrutering van d.e led.en van d.e nieuwe kapi-
talistenklasse in de DDR"

J"lvI. veegt ook d.eze poging met een enkel gebaar van tafel: hebben ze
d.an in Osnabrück helemaal vergeten, dat d.e id.eologie van de heersenden in
de DDR niet in Oost-Duitsland. is ontstaan, d.och in het Rusl-and. van v66r d.e
revolutie? Antwoord-: ja, dat hebben ze indercLaad vergeten, en wat nog veel
erger is: d.at hebben ze nooit vermoed of geweten, laat staan d.at ze het
ooit hebben geloofd..

l{en kan zich na.rnelijk afvragen: is er dan nooit een i(PD geweest? üIas
die I(PD wat led.ental betreft niet ooit de grootste van al haar zusterpar-
tijen in d.e hele wereld? Sternden niet bij de laatste vrije verkiezingen in
1932 zes niljoen kiezers op de IGD? Hebben die zes niljoen l(PD-sbenmers
hun id.eologische opvattingen uit het vóénevolutionaire Rus1and. gehaald.?
Hebben Rosa Lr¡xemburg en i(ar1 Liebknecht hun id.eologische opvattingen even-
eens uit het vóórrevolutionaire Rusland. betrokken? Is er dan nooit een so-
ciaaldemokratísche partij in Duitsland geweest? Zijn de funktionarissen,
d.e leden en d.e kiezers van SPD en I{PD niet in meerd.erheid arbeiders ge-
weest? Zijn beid.e partijen niet d.oor d.e nazíts vervolgd en ond.erdrukt? Is
het aan te nemen, d.at d.e vervolging door de nazits in het bewustzijn van
funktionarissen, leden en kiezers van SPD en ICPD geen enkel spoor heeft
aehtergelaten? Hebben SPD en IGD na th5 hun bestaansrecht tegenover de ar-
beid.ers niet verd.edigd. met een verwijzing naar hun vervolging door d.e na-
zit s? Het ligt voor d.e hand., weJ-k antwoord. ik zelf op al deze vragen zou
geven en'I¡Iaarom ik het argument, d.at d.e ídeologie van de heersend.e klasse
in d.e DDR in het Rusland. van v6ór d.e revolutie zou zíjn ontstaan voor nog-
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aI ta¡nelijk v6rgezoeht hou. Overigens: hoe zoud.en de Russische kapitalis-
ten in 19)+5 een in het vódrrevolutionaire Rusl-and. ontstane ideolãgie zon-
d.er slag of stoot naar Oost-Duitsland. hebben kunnen importeren, indien de
nieur¿e heersend.e klasse d.aar 'en belangrijke delen van d.e arbeid.ersklasse
niet reed.s de id.eologie van het "socialisme" hadd.en aangehangen? Of houd.t
J.l'{" de Russische kapitalistenkrasse voor zd almaehtig, d.at ze in 19}+5 aI-
leen maar op d.e ffuít behoefde te blazen om ðe verhoud.ingen om te wente-
1en?

Hiermee kom ik tot d.e kwestie die van de kant van J.l,l. de meeste lçri-
tiek heeft uitgelokt: is d.e heersend.e klasse in de DDR zich van haar funk-
tie als heersend.e (tapitatistische) klasse bewust of gelooft zij inplaats
d.aarvan werkelijk aan het bestaan van een klassenloze maatschappij, aan d.e
realiteit van het socialisme in de DDR?

J"I4. is van mening, d.at een ltsocialistisehe?f voorhoed.e, zolang deze
nog strijd. voert om in het bezit van d.e macht te komen, ind.erd.aad nog de
bectoeling heeft het socialisme te verwezenlijken. Heeft zij eerunaal de
macht veroverd. d.an is zij genoodzaakt zich aan de (kapitalistisehe) l¡erke-
liikheid. aan te passen en d.an noet zij afstand. d"oen van haar socialisti-
sche id.ea1en" Vanaf d.at moment zott zíj bed.rog plegen tegenover de massars,
van'$Iege het feit, d.at zíj het tegenover hen doet voorkomen alsof ze nog
steeds aan d.e socialistische werkelijkheid. gelooft.

Iufet d.eze opvatting ben ik het volstrekt oneens. De rnaatschappeli jke
verhoud.ingen in d.e DDR stenmen hed.en (ofschoon niet in alle detai.ls ) wezeir-
lijk overeen met d.ie voorstell-ingen van het socialisme, die sedert 1BT5
eerst d.e SPD en later d.e IGD er op nagehouden hebben (vg1. b.v, het pro-
grÊm van d.e SAPÐ van Gotha van 1BJ), het prograJn van de SPD van Erfurt van
1891 en het program van de IGD I'ter nationale en sociale bevrijd.ing van
het Duitse voIk" van 1930)" of is het soms niet juist, dat ð.enationaLise-
r'íng " d.e verovering van ð,e poLitieke maeht, en de vorning van een pal.Lemen-
taire partij met massabasis steed.s de voornaamste d.oeleinden vormd.en van
zouel de SPD als tle IGD? Rudolf Hilferding verklaarde aI in 1p10, dat d.e
overgang naar het socialisme geen bijzond.er gekonpliceerde zaak zou zijn,
omdat men zieh slechts in het bezit van zes grote Berlijnse banken behoef-
d.e te stellen om in het bezit te komen van de belangrijlcste delen van de
grote ind.ustrie. Hebben de Russische kapitalisten en hun Duitse bescherme-
lingen na 191+5 iets anders gedaan dan d.at wat Hilferd.ing voor ogen heeft
gezveefd? I,traarom zouden d.e kapitalisten van d.e DDR getwijfeld hebben aan
de socialistische werkelijkheid als de verhoudingen in de DDR volledig
kloppen met d.atgene wat generaties van sociaaldemokraten en lco¡nmunisten
voor ogen hebben gehad.? AIs d.e soeialistische id.eologie een mid.d.el is om
d.e massa te bedriegen, dan is het bedrog niet pas in 191+5 begonnen, doch
op zen ninst al in 1875.

Er komt een tweed.e gezichtspunt bij: d"e heersende klasse hangt de so-
cialistisehe id.eologie niet all-een met rn¡oord.en aan, haar d.aden zijn daar-
mee ook in overeenstemming" Ze gedraagt zich in beslissende kwesties zo,
al-sof er in de DDR geen klassenmaatschappij zou zijn. Het belangrijkste
voorbeeld. van een d.ergelijke houd.ing is de aktiviteit van de kapitalisten-
klasse op het gebied. van d.e planning, d.ie wordt opgezet als een planning
voor d.e maatschappij in haay totaLðteít (O.w.z. als een norm waarnaar het
hand.elen van alle leden van d.e maatschappij zich moet riehten) "n waarbij
wordt vooropgesteld., dat d.e arbeid.erskl-asse zieh aktief voor de produktie-
d.oeleind"en za! inzetten omd.at nren in een socialistische werkelijkheid zou



-9-

leven.
!'lanneer r¡¡e er van uitgaan, d.at d.e socialistische id.eologie niets an-

d.ers dan bedrog is, wanneer ïre er van uitgaan, d.at d.e heersende klasse be-
ter d.an ¡.¡ie ook op de hoogte is van het klassekarakter d.er bestaande ver-
houdingen in d.e DDR, moet d.e algehel-e nraatsehappeli jke planning gekarakte-
riseerd. word.en als een opzettelijk in elkaar gezette rnisleid.íng manoeuvre"
I4aar men zou d.an te maken hebben met een misleid.ing met uitermate merkwaar-
d.ig resultaat: bij haar streven d.e planning te verbeteren * (vaarom eigen-
lijk, als de betekenis d"aarvan slechts deze is, dat aan d.e massa alleen
maar het prineipe van d.e planning moet worden yoorgegooeheld.? ) - maatçt d.e

kapitalistenklasse gebruik van steed.s meer personeel, steed.s meer materi-
aal en steed.s meer financiöle mid.d.elen en daarmee saboteert zij d.e moge-
Iijkheid" d.at het kapitalistische systeem grotere prestaties levert" En d"at
niettegenstaand.e zij eigenlijk zou moeten weten, d"at in d.e kapitalistische
klassenmaatschappij de maatschappeli.ike ontwikkeling in beginsel niets,
maar dan ook hetemaal niets met planning te malcen kan hebben, doch een ei-
gen dynaniek heeft, l¡aarop d.e kapitalistenklasse geen noemensllaard.ige in-
vl-oed. heeft, een dyna.miek d.ie word.t beheerst d.oor de hapitaah,rinst" Zou de
kapitalistenklasse in d.e DDR er niet beter aan d.oen haar planologen in d.e

uraniummijnen van Thüringen, in d.e staalbedrijven, in d.e automobielfa-
brieken van Erfurt of in d.e chemische industrie van l{erseburg produktieve
arbeid. te laten verrichten inplaats van ze op volstrekt nutteloze vijze
hun tijd. te laten verd.oen?

Dat men de zaken op d.eze manier zou kunnen stellen meen ik natuurlijk
niet in ernst. Het Ì¡as me er alIeen maar om te doen te faten zien tot wel-
ke konklusies men onvermijd.elijt< komt, ind.ien men zich op het standpunt
van J,M. plaatst. A1s we het bijzond.ere aan de verhoud.ingen in de DDR wil-
1en begrijp.n, d.an hebben wij naar mijn opvatting ni"et uít te leggen Ì{aar-
om d.e kapitalistische kl-asse j.n d.e DDR zídn weliswaar bewust is van het
klassekarakter van haar heerschappij, raaar niettemin net doet alsof ze a,ar.
het bestaan van een klassenloze maatsehappij gelooft; r+at er moet word"en
verklaard. is, waaron d.e kapitalistische klasse in d"e DDR juist vanwege het
feit d.at rt stelsel d.aar een kapital-istisch karakter heeft en juist vail¡e-
ge het feit, d.at het een hoger ontwikkeld type van kapitalisme ís, zdch
nood.zakelijkerwij ze zeLf omtrent ît ware karakter van haar systeem mislei-
den moet" De kapitalisten in oost en west stemmen d.aarin met elkaar over-
een, d.at hun het uitbuitingskarakter van d.e kapitalistische verhoudingen
verborgen blijft.

Idi1 men voor d.it zelfl¡ed.rog d.at oost en west gemeen hebben een funda-
mentel-e aan alle kapitalistisehe systemen eigen oorzaak aanwijzen, dan komt
daarvoor in aanmerking de typisch kapitalistische schijn van de geliike
ruilverhoud.ing bij verkoop en lcoop van de waar arbeid.skracht en op de ver-
schijning van de waard.e van d.e arbeidskracht in d.e vorm van het arbeid.s-
loon" Een reeks van andere oorzaken kunnen d.aar zeer zeker nog aan vorden
toegevoegd. (ik verwijs hier lcortheid.shalve naar l,{arxr uiteenzettingen om-
trent de mystifieering van d.e kapitaalsverhoud.ingen: tDas Kapitalr Bd.. 3,
MEïil 25, bl-2. 5l e.v,, vooral- b1z. 55 en tDas l(apital-t Bd. 1, l4E1'¡ 23, bLz"
55T e"v., vooral blz. 562" Op de formuleringen die men daar aantreft heb
ik voortgebouwd ).

Zíjn stand.punt, ôat bij d.e meerwaardeproduktie noch in Oost-, noch in
trriest-Europa ideologieên een ro1 spelen, i,¡ord.t door J.I4. zelf tegengespro-
ken, vermoed.elijk zond.er dat hij het merkt. Laten we eens aannemen' d.at d.e
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heersend.e klasse in d"e DDR zich werkelijk van de socialistische ideologie
bed.ienen zou om d.e massaes te misleid.en: wat zou in laatste instantie de
bed.oeling van zul-k een misleid.ing zijn, vooïopgesteLd dat d.e DDR-kapitalis-
ten d.e heilsboodschap van het reëIe social-isme niet uit pure gekheid. of
voor de grap zoud.en brengen? Ook volgens J.l,Í. zou het d.an toch zeker de be-
d.oeling zijn d.e arbeid.ers, door hun de socialistische schijn voor te houden,
tot grotere prestaties aan te sporen" Inderdaad-, er kan worden l¡aargenomen,
d.at er in d.e DDR een hele reeks van arbeiders is (it ¿enk in d.e allereerst
aan de "Held.en van d.e Arbeid.") voor uie tt geloof aan d.e werkelijkheid van
het socialisme in de DDR een (zij het d.ikwijls met materiële faktoren ver-
bond.en) reden is om harder te werken. l.{aar volledigheid.shalve zou d.aaraan
moeten r,¡ord.en toegevoegd. d.at voor d.e grote meerderheid van de arbeid.ers in
d.e DDR d.e "socialistische" verhoudingen een red.en zijn om bij d.e arbeid-
veeL ninder ijver aan d.e d.ag te leggen d.an hun kollegaes in het westen.

Ook wat d"at betreft deel ik de op"rattingen van J"l.{. over de betekenis
van d"e id.eologieên voor d.e meerr¿aardeprod.uktie niet - zelfs niet, wanneer
hii de in zijn zienswijze opgesloten tegenspraak op d.ie wijze opheft a1s
ik het zo?åven bij wijze van poging heb getracht te d.oen. Allereerst her-
haal ik hier nog eense d.at ik ervan uitga, dat d,e kapitalistisehe klasse
in de DDn geloven rûoet aan d.e realiteit van het socialisrne in d.at land.u
d.at zij het maatschappelijk stelsel in d-e DDR voor een klassenloos systeem
moet houden. d-at zij geen fl,auw vermoed.en kan hebben d.at de samenleving in
d.e DDR gehoorzaant aan d.e bewegingswetten van het kapitalistische systeem,
dat zij r^¡eliswaar het begrip ttmeerwaard.e?î kent en niettenin er geen benul
van heeft dat er in de DDR sprake is van meerr,¡aardeprod.uktie. fk ga er ver-
d.er van uit, d.at d.e arbeidersklasse in d.e DDR haar eigen ideologie heeft,
d.ie volstrekt niet identiek is met die van de kapitalistische klasse. Hoe
zou men zich nu moeten voorstellen, dat er sprake is van meerwaard.eprod.uk-
tie, zond.er d.at d.e id.eologieën die de mensen nu eenmaal in hun hoofd heb-
ben d.aarbij een ro1 spelen? I,lord.en d.e id.eologieën achtergelaten in d.e d.i-
verse kleed.lokalen? Kan men ze afgeven bij d.e protier zodra het fabrielçs-
terrein betred.en r^rord.t? Sluit men ze thuis in een lcast tot aan het eind.e
van d.e werkd.ag? Een arbei.d.er d.ie aan de lopende band datgene doet wat er
van hem word.t verwacht en een arbeider d.ie blaul¡e maandag houd.t, brengen
d"ie niet allebei een bepaalde ideologisclre houd.ing tot uitdrukking?

fk kan genakkelijk rad.en wat J.I'{. op d.eze vragen zal antwoord.en: het
zijr: bepaalt het bewustzijn. Lfaar ten eerste betekent clat niet ¿¿¡ het be-
vustzijn van d.e mensen bij hun maatschappelijk hand.elen geen ro1 zor.1 spe-
Ien. En ten tweede is tle uitspraak dat het zijn het bewustzijn bepaalt een
dood.doener net behulp r¡raarvan meningsverschillen op verrukkelijk gemakke-
lijke manier kunnen r"¡ord.en beslist" I(arl l.{arx heeft lnet, zo gezegd, punt,
uit. Men zou inttDaad. en Ged.achtelt een premie moeten uitloven voor d.iegene
d.ie niet slechts in staat is om de stelling "het zijn bepaalt het berrust-
zijntt herhaaldelijk te citeren, maar bovendien in staat blijkt om d.ie stel-
ling op enigermate duid"elijke manier toe te lichten. fh scherts heus níet,
ind.ien ik beweer, dat ik nog nooit iemand. heb ontmoet, die daarin ook maar
bij benad.ering is geslaagd". llat ik dan in de regel krije voorgesehoteld is
meestal niets anders d.an een slap aftreksel van d.e opvattingen die de Fran-
se materialisten uit de l8e eeur^' verkond.igd.en.

Nu ik hier van d.e ltFranse materialistenlr kon te spreken, kan ik me
niet rnreerhoud.en hier met een klein gemenigheid.je te besluiten" l.{ijn aarze-
lingen clat te d.oen zijn d.es te geringer d"oor d.e polenische en geringschat-
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tend.e toon (rrveten ze in Osnabrüek dan niet... niemanð. za]- toch d.urven be-
rreren... is hun opvatting volstrekt onhoudbaar", enz.)waarop J"l'f. in zijn
opstel spreekt. llelnu d.an: d.e Franse baron d.tHolbach schreef in 17662

tlÛnd.ez,daad" ¿k hez,haaL heto sehijnt de soeiaLístisehe id.eoLogi,e
ouev,aL sLeehts daay,om te zdjn íngeuoerd" offi de heez,senden de
moeite te besparen neclttuaardíg te zijn" goede uetten uít te
uaaz,&igen en Ðerstan&ig te rege?en. De socíaLístísehe íd.eoLogie
is de kunst" de mensen dooy, nrùdde.L uan daeperij dtonken te maken
om hun te beLetten zieh met de sLeeTtte uerhoudingen bezig te Vtou-
den uaaz,mee hun heerseys ze 'ln ez. beneden pLagen" " 0p deze manðer
is de saetalistisehe örLeoLogíe de sterkste dríjfueer udn een on-
rechksaaydige en Laaghartig:e poL¿t¿ek geuoz,den"- d.te zíeh baseez,t
op de opuatting" dat men de mensen moet bedriegen orn ze dee te
beter te kurtnen ouey,heez,sen.ìî

(Het ontsLudey,de ehrdstendom, 16e hoofdstuk) "

Het zal duidelijk zijn, d.at ilolbach in de originele tekst niet van de so-
eial-istische id.eologie spreekt, maar van d.e god.sd.ienst" fk heb d.e desbe-
treffend.e termen verwisseld. enkel en alleen om te demonstreren hoe sterk
d.e opvattingen van J.l.{. r,¡el lijken op Holbachts theorie van !t priesterbe-
drog.

Vraag: zijn we in onze l¡etenschappelijhe beschouwingen over ¡aaatschap-
pelijke problemen werkelijk nog niet verd"er gekomen d.an in de 1Be eeuw?

Th. S.

Tn het volgende nrl:nner van "Daad. en Ged.achte" zal- er op dit artikel van Th.
S. r^rord.en gereageerd." In dit nu¡nmer l"ras dat helaas niet meer mogelijk.

Nasehrif t van de red.aktie:

DE STA TE TEI.{SE TN BELGTE

DE STAKING OP DE SCHEEPS't/iERF BOEL

Op geen enkel ogenblik hebben d.e arbeíders van de Belgische seheeps-
r"¡erf Boel- tijd.ens een staking d.ie 22 weken heeft ged.uurd. hun strijd" op een
hoger niveau kunnen tillen dan d.at, waarop zich doorgaans d,e aktiviteiten
van de trad.itionele bond.en afspelen" Dit onlooehenbare feit staat in een
scherp kontrast tot de schier ontembare strijdwil rraarvan ze blijk gaven
en d.ie heeft gemaakt, d.at ze het langer hebben volgehouden d.an bij één der
and.ere na-oorlogse stakingen in d.it bedrijf 1 ). Het is d.eze tegenstelling
tussen d.e strijduiL enerzíjd.s en de strijd.uor"rft andeyzijd.s r.¡aardoor cle jong-
ste aktíe op de Boelwerf als het vare worclt gekarakteriseerd.. Tengevolge
van d.e strijd.baarheid. van d.e arbeid.ers heeft het van april tot september
ged.uurd. eer de vakbond.en d.e kans sehoon zagen om een eind"e aan het kon-
flikt te maken. Dat bewijst wel-k een kracht er door d.e stalcers r,¡erd. ontwiic-
keld.; ttwij moestentt, konstateerôen verscheidene Boel--arbeid.ers op tal van
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momenten, tteigenlijk onze boontjes zélf doppen"t' l4aar verd.er dan d.a'b t'i,rij
moestenet is men niet gekomen; d.aarmee is de zwakte van d.e aktie aangetoond "

Eón van d.e led.en van het bij het uitbreken van d.e staking gerrormd.e
stakingskonmitee - waarover aanstond.s meer - heeft d.eze zwahte toegegeven:

"Ged.urend.e de vijfentr,ríntig jaar dat ik op de r,rerf ger,rerkt heb
bestond. het toch altijd. d.at als d.e delegees het niet d.ed-en, d.an
deden de arbeid.ers het wel. i'fild.e stakingen binnen in Ît bedrijf
hebben altijd bestaan". .. llet gebeurde dat d.e arbeid.ers zelf met
vierhonderd à vijffrond.erd. man d.e werf rond.trokken.... Deze spon-
tane akties gebeuren d.e laatste jaren veel mind.er. Als er de
laatste tijd. problemen warene riep d.e synd.ikale delegatie A) ¿e
arbeid.ers sanen. . " . fn DT6 lnadc..en er op r1e r,¡erf zelf acht beto*
gingen plaats en er werd. daarvoor en daarna gewerkt. Er werd an-
ders dan nu geen weken of dagen aan één stuk gestaakt en toch
r¿erd. er in feite weinig gewerkt" Dat was veel erger voor de baas.
Nu ligt alLes stiJ- en men spreekt nu van een passieve staking"
De kreativiteit en vindingrijkheid waren bij vorige stakingen
veel groter dan nu" "

Dergelijke vroord.en zijn, menen we, veelzeggend..
Met hun staking poogd.en. de arbeid.ers van de Boelwerf zich te verzet-

ten tegen d.e plannen van direkteur-generaal Saverijs (tevens land.elijl-,
voorzitter van Fabrt)metaL, lnet ondernemersverbond. van d.e Belgische metaal-
ind.ustrie). Deze rrild"e de produktiekosten verminderen d.oor: a) inkrimping
van het personeelsbestand. niet tien procent of wel de afvloeiing van twee-
hond.erd. arbeid.ers en vijftig kantoorbedienden op een totaai- van 2500 werk-
nemers; b) kortingen op d.e hogere lonen en de brugpensioenen; c) vermind.e-
ring van d.e facil-iteiten voor d.e vakbond.sdelegees. De ontslagen zoud.en pas
val-Ien na l maart, aangezien d.e gewestelijke c"a.o. per 28 februari afliep
en volgens d.eze c.a.o. geen ontslagen mochten r^¡ord.en gegeven voor en aleer
een bedrijf pogingen had. ond.ernomen zijn ekonomische moeilijkhecien met an-
d.ere mid.d.elen te overlrinnen, zoals: arbeidstijdverkorting, deeltijdarbeid,
vervroegd.e pensionering, enz.

Toen d.e Belgische regering ondanks krachtig verzet van Fabrimetal be-
sloot, dat a1le op 1 januari 1981 van kracht zijnd.e c.a.o.es met een jaar
zouden rnrord.en verlengd en derhalve de gelcligheid.sd.uur van de c.a"o. van de
scheepswerf BoeJ_ niet op 28 fabruari eind"igde, bleef direkteur Saverijs
vasthoud.en aan zijn bezuinigingsplannen, d.ie grotend.eels in strijd, l¡Iaren
met het (verlengd.e) kollektief kontrakt. De vakbonden legden een al-terna-
tief voorstel op tafel d.at neerkr,ran op periodieke stillegging van het rcerk
ged.r:rende een dag per week en pensioen op 55-jariee leeftijd." Het was een
voorstel lraarmee Ù+% van het personeel akkoord. bleek te gaan, maar d.at Sa-
verijs van d.e hand wees. IrIa stevig touwbrekken kr'¡am hij op p april met zrn
laatste bod.: ofwel het ontsl-ag van'125 man ófwel- een algemene loonsverla-
ging van 'l+ à" 5f".

Over de situatie op het bed.rijf in cle voorafgaande period.e zegt het
hierboven reed.s geciteerd.e 1id. van het stakingskonmitee 3):

"Lange tijd heerste op en rond. de rn¡erf een terreurregiem. De d.i-
verse ehefs pasten d.e voorschriften van de direktie naar d.e fet*
ter toe. Ze trokken kwart-uren af, schreven aangetekende brieven
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vanneer arbeid.ers geringe overtredingen begingen en slaagd.en er-
in in d.e gezinnen ontsteltenis teweeg te brengen. via ra¿io en
pers, d.oor voortdurend. met ontslagene l-oonsverl-aging en pensioen-
korting te dreigen, sehiep saverijs een sfeer van angst en poog-
de hij d.e werknemers in paniek te brengen" red.ere arbeid.er óp ãu
r"¡erf voelde zich bed"reigd. aangezien er geen geheim van ',¡erd ge-
maakt dat ied.ereene onverschilrig in welke sektor werkzaam, tien
procent zou moeten inleveren. 0p d"eze wijze heeft saverijs d.e
staking zelf geprovoceerd"" Dank zij d.e intånse spanning heårste
er ond.er d"e arbeid.ers een grote mate van solid.ariteit. " . 

tt

0p vrijd.ag 10 april r,¡erd.en d.e r"oo:'ste1len van d.e direktie unaniem af-
gekeurd.. De staking werd. een feit. Op maand.ag 13 april kregen 128 arbei-
d.ers, behorend tot alle leeftijti.sgroepene r,¡erkzaam in d.e uiteentopend.ste
afd-elingen en met grote verschiLlen in Cienstjaren een ontslagbrief tnuis.

Het op de eerste stakingsd.ag gevormd"e lrstakerskommiteett bestond
uit alle op d.e werf rrrerkza^rne mil-itanten van d.e drie betrokken vakbond.en"
te weten: synd.ikale delegeeso led.en van d.e ondernemingsraad" en l-ed.en van
d.e kor¡nitees voor veiligheid. en gezond.heid, in totaal zotn )+0 å 50 man"
Alleen al d.ie sa^nenstel-ling vormt een duid.elijke aanwijzing voor het soort
staking 'hraarmee men hiet te d.oen had. I'Ieliswaar verklaart het komniteelid.
dat hier al een paar maal aan het woord. is geweest, d.at het Î?d.e gewoonte
(r"¡as) om een sterke d.enrokratie te ontwikkelãn" en dat je "een staking geen
22 r,reken kunt volhoud.en als die niet gedragen wordt d.oor een groep met een
hoge mate aan demokratie, rraar iedereen kan meed.iskussiëren en meebeslis-
sen", nlaar die verklaring kan het feit niet verbergen d.at hier gepraat
word.t over een wel hééI and.er type van d.emokratie dan één '',¡aarbij ae be-
sluitvorning niet van boven naar beneden maar juist omgekeerd van beneden
naar boven gaat. Tijdens de staking op de seheepswerf Boel is inet n'iet de
stakersvergadering d.ie het stakingskornmitee aan het werk zet, het is het
stakingskomrnitee d.at met voorstellen op <1e algemene stakersvergad.eringen
komt en d.an nog wel met voorstellen, d.ie van tevoren met de vakbondssekre-
tarissen zijn besproken. Al-s het meermalen geciteerd. kommiteeLid een voor-
beeld. geeft van het rrmeed.iskussiërent?en hetttrneebeslissentt, d.an geeft hij
een uerkeerd voovbeerd" ttToen ett', zo vertelt hij, ttin het parlement (over
d.e staking bii BoeI) geînterpelleerd. werd, ging niet alleen een syndilcale
d.elegatie er heen maar het ganse stakerskommitee.tt Nou en?, is men geneigd
te vragen. Spreker za1 ons toch wel niet r,¡illen vijsmaken, d.at ook maar
één lid van dit kornmitee in het Belgische parÌement het r,¡oord heeft kunnen
voeren? Hij za] toch moeten erkennen d.at het konmitee niet anders heeft
kunnen d.oen dan zich op d.e publieke tribune instal-l-eren om d.aar te luiste-
ren naar rvat de heren of d.ames politici rrrel- over d"e strijd van de Boel-ar-
beiders te berde brachten? Er was hier niet van ttmeediskussiërentt sprahe
laat staan van ttmeebeslissentt, doch enkel maar van ttrneeluisterentt. En afge-
zien d.aarvan: wat bewijst het reisje van fréét fret stakerskommitee naar de
hoofd.stad. Brussel omtrent de d.emokratische verhoud.ing tussen stakersverga-
d.ering en kornrritee? Niets, zoud.en we zo zeggen.ttDoor vele weken piket staan en sâ.meru,r'erlcen verkleind.e de afstand tus-
sen d.elegees, militant en mannen uit d.e O.R" of veiligheid.skomnitee. Dit
was positiefrl, zo betoogt ons konmiteelid.. Het is uit de opgetekend.e îroor-
d-en niet helemaal op te maken of hij de ond"erlinge afstand, tussen d.e diver-
se soorten militanten op het oog heeft dan wel d.e afstand tussen de mili-
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tanten en d.e gewone rverfarbeiclers. l.{aar ook wanneer \.¡e van ft laatste uit-
gaan bliift het feit bestaan dat een kLøinere afstand nog altijd een af-
stand. is en dat deder¿ (d.us ook d.e kleinste) afstand. pas d,an verdwijnt in-
dien in een d"ergelíjk geval de gewone aebeiders zél-f aktief zijn. Bij de
staking in Temse r,¡as d.aarvan geen sprake.

In het feit, d.at een stakersko¡nmitee, d.a,t steed.s uit een kern van 35
à \O nan bestond., maaî ond.er bepaald.e orastand.ighed.en tot soms r.¡e1 60 man
r,rerÕ uitgebreidu voortd.urend. aktief was, ziet ons kornmiteelid. ttde kraeht
van d.e stakingrr" l^Iij niet. De omstandigheid. dat er op ruim tweeduizend sta-
kers slechts 60 ap ztn Ìroogst aktief ïraren, beschouwen wij als een duide-
lijk teken van auakte.

Naar onze opvatting gaat, het hierbij om een zr'¡akte d.ie 'uoortspruit
uit een bepaald.e instelting ten opziehte van. de vakbond.en en d.e vakber,¡e-
ging, een instelling die er op neerkomt, d.at men van haar verwacht ôat zij
voor de arbeid.ers d.e boontjes zal d.oppen, een instelling die leid.t tot het
stand.punt, d.at d.e vakbeweging dit in ied.er geval beh66rt te doen. En uit
een dergelijke instelling en een d.ergelijk stand.punt vloeit d.an vel-haast
al-s vanzelf voort, d.at men zich d.oor d.e vakbeweging ttbed.rogenrt voelt in-
dien deze niet aan d.e ten onrechte in haar gestelde verr¿achtingen beant-
woordt.

0p 3 september 1981 citeerde het Gentse dagblad "De l,4orgen" de uit-
spraken van twee d.elegees op de Boelwerf, José d.e Staelen en Van Vlierber-
ghe, beid.en vertegenwoordigers van het Algeneen Belgisch Vakverbond (¿gW).
De Staelen zei: "De vakbond.sleiding heeft ons verrad.ent'; Van Vlierberghe
betoogd.e: ttDe vakbond. had moeten zoeken naar solid.ariteit in andere bedrij-
ven, nagaan hoe men de staking kon voortzetteno.. ott Dergelijke woord.en be-
vijzen, hoe sterk bij d.e betrokkenen - en stetlig bij zeer veel i^rerfarbei-
ders - d.e itlusies omtrent d.e vakbeweging levend. zijn.

Heel wat mind.er naief, integend.eel een bewijs d.at zich in weerwil van
d.e illusies aan d.e betrokkenen toch ook een d.eel van d.e r,raarheid. opd.ringt,
klonk datgene wat Van Vl-ie::berghe aan zíjn zojuist geciteerd"e uitspraak
toevoegde: tt."." Maar ja, het kruitvat Boel moest weg voor de vakbond.slei-
d.ing't. Hier breekt het besef d.ooro d.at de vakbeweging, d.ie er altijd als
de kippen bij is om met d.e letter van een c.a.o. de strijdr^¡il van d.e ach-
terban te brekene aan he-t breken van een c.a.o. d.oor een man a1s Saverijs
opeens minder betekenis hecht ind.ien a1s gevolg daarvan gevaar dreigt voor
d.e arbeid.svred"e in het bedrijf van Saverijs, in heel rLe metaalindustrie en
in fréêf het Belgische bed.rijfsleven"

ttGe kunt we1 vechten tegen een baas, tegen de regering gaat dat ook
hogr maar als de vakbond d"e kraan toedraait en ge zíjt aan het vechten
voor ulr rechten d.an komt het niet meer klaarfr, zo heeft ons herhaaldeliik
aan het r^roord. gelaten komrniteel-id. gezegd". Ifil men een duid.elijker bewijs,
d.at eigen optreden van de werfarbeiders, een optred.en dat boven de vak-
bondsaktiviteÍten zou uitgaan en verd.er zou reiken, eenvoudig geheel bui-
ten zijn horizon (en kennelijk buiten d.e horizon van de meerderheid.) gele-
gen heeft?

De vraag ligt voor d.e hand. of de Boelarbeiders het hoofd. d.an werke-
liik in d.e schoot hebb-en gelegd. toen, om met het bewuste komniteelid te
spreken, ttd.e vakbeweging hun een d.ol-ksteek in d.e rugtltoediende, toen be-
stuurd.ers a]-s John van d.en Eijnde (van de christelijke bond) eindelijk de
kans schoon zagen om tthet kruitvattt uit de weg te ruimen, kans die hun ge-
bod.en werd d.oor de Belgische minister van arbeid. De l'Iulf via een kompromis'
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voorstel dat aan d.e stakers geen enkel wezenlijk voord.eel opleverd,e? Is
datr kan men vragen, niet vreemd" gezien de op d.e Boelwerf heersende tradi-
tie van "wiJ.d.e" stakingen in het verLed"en?

Het antwoord. Iuid.t, dat tt niet weinig verschil uitmaakt of de vakbe-
weging bij het begin van een konflikt haar eigen d.elegees in hun he¡rd. laat
staan, d.an we1 of dit gebeurt na vijf ma,and,en van strijd, Gebeurt zoiets
op een moment' d.at erover moet word.en beslist of men strijd.en zal of niet,
dan is d.e kans op een ttwildett, d"at r+il zeggen een zelfstandige aktie van
ond.erop, levensgroot aanwezig. t\Ta 22 weken ligt d.e zaalc om voor d.e hand
liggend.e red.enen anders. En d.esondanks: met een meerd"erheid ,ran 6Z/, geven
begin september de stakend.e Boel-arbeid.ers te kennen, d.at ze het verk niet
op basis van het voorstel-De I'lulf vensten te hervatten. l4aar toen ontd.ek-
ten de heren bureaukraten (in ae departementen en in cr.e vakbeweging) op-
eens' d.at cle rn¡et voor een dergelijke beslissing een 2/3 meerd.erheid. (van
ruím 66,6% aus) voorschreef. Het betekende, dat d.e 3oel-stakers niet al-
leen tegen Saverijs plus de vakbeweging, maar ook nog eens tegen de wet en
d.us tegen d.e overheid zoud.en hebben moeten strijden. Het zou bepaal-d niet
d.e eerste keer zijn. Maar na 22 weken lang hun zaak aan de bonden te heb-
ben toevertrour,¡d l/¡aren d.e Boelarbeiders op een dergelijk geveeht niet voor-
bereid en er ook niet meer toe in staat. Dat aangezien hun energie was op-
gebruikt en d.at med.e vanwege de (wederom onvoorziene) financiëIe konsekwen-
ties.

Kan men ind.erdaad. van het I'opgebruiken van energie" spreken in een
strijd waarin d.e arbeiders nauwelijks aktief en grotendeels passief waren?
Ind.erd.aad.. Juist niets is zo energie-dod.end als passiviteit. Dat, menerl lre,
is een oude waarheid., d.ie c1e jongste staking bij de scheepswerf BoeI nog
eens duid.elijk heeft geðemonstreerd..

VERANTïIOORDTNG VAN DE VOOF- ''ÐA.AD EN GEDACHTEI?

BÏNNENGEKO}4EN GELDELTJKE BTJDRAG.EN

( 3e kr¡artaal 1981 )

K.A. te E. f 1+2"-; B.B. te E. f 100.- (; C"B. te A" f 21 "--i, C.B"H. te H.

f 25.--; !l.v.D. te L. I 10,15; P.R" te H. f 25,- (; T. de J. te A" I 50.- (;

A" v.d. ¡4. te U" î 5O.- q !i.M" te D. f 25,- (; K.N" te B, I 20"- (; K"P. te
D. f 35'--i A" v" ll" te B. f 25"--; N"V. te LI. f 25* (; R.J.1,1. te A. f 30,-;
E.U. te T. f 30,-. Totaal f l>13,1'j.
AlJ-e gevers hartelijk dank. Het geven van behoorlijke bijdragen blijft ook

nu (vooral nu) nog steeds noodzaak. Alleen met uw med.ewerking kunnen we

blijven verschijnen. I^Iij reken op u en d.anken u bij voorbaat voor uw me-

d.ewerking.
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