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BETEKENT LIBERALISÀTIEDE IN DE LANDEN

ACIITER HET ÏJZERETÍ GORDIJN EEN
IITERUG NAAR MAB.XII?

AAN HET FEIT, d-at het 5 mei 150 jaar geled.en was dat Karl Marx werd. gebo-
ren, heeft ook d.e \dara via d.e tefe.risie aa.nd-acht besteed.. Nu hebben wij d.ie uit-
zend.ing niet gezler^. Wel hebben wlj echter gelezen wat prof . Delfgauw d.aarover in
d.e Vara-grds va^rr 27 april j 

" 1 . schreef . Nu rrreet d.e lezer wellicht, dat de katho-
lieke prof . Delfgauw word.t beschouwd. a1s een Ma:rc-lcenner. Hij heeft d.an ook een
boekje geschreven over ItDe jonge Marx". Wij maken ons echter sterk, dat hlj van
i{a::n weinig neer gelezen heeft d.an het rrKomi^unistisch Mani{estrr en d-at bi-jvoor-
beeld. boeken als liifet Kapitaal'r, 'iDe br-rrgc:roorlog in Frankriik'r en r'Iroonerbeid- en
kapitaalrr om er maar enigen te noemen - voor hern in d.e letierli jke betekenis
vart het woord. geslote4 boeken ztjn gebleven. 1) Als het and.ers zou zi:r.t al s prof .
Delfgauw ind.erd.a-ad. grond.ig kennis van d.e -,,rerken van. Marx had- genomcn, dan zoa I t
onmogelijk z:-;n gern'eest zoveel absurd.iteitem in zo weinig tekst te d.ebi.teren. Het
begint aI meteen bjj d.e aanvang van z\)n stukje als hU schrijft:

ttOp 5 rnei zal t t 150 jaar geled.en zint dat Karl Marx te Trier werd. ge-
boren. Een eeuw later werd. d.oor d.e Rus si- sche oktoberrevolutie he t eer-
ste regime Ín d.e wereld. gesticht, da,t ztclt op d.e leer van Ma::r baseer-
d.e. Nu na and.erhal-ve eetl-tr{ z:-Jrl er vele van d.erge}ijke regimes, naar te-
vens is gebleken, d.at een regime zich op zeer verschillend.e manieren
op Marx ka:r baseren.rl

Nu kan men trri-sten over d-e vraag of Marx aL of niet een Leer heeft ontwik-
keld., een leer ilaarop men ztcLt kan l-,aseren. Wij ztjn geneigd. d.at te ontker:4enrma€Lï
belangrijk achten rr:j d-re waag: niet. !íat wél belangrijk Ís, Ís het feit, d.at Ma::c
een analyse heeft gegeven van d.e kapitalistische maatschappij ; een analyse dus
tevens van het kapitalistisch prori.uctie- en neerwaard.evormingsproces. En watrrneer
lrii d.ie analyse van Marx lezen - te vind.en intrHet kapitaal" en beknopter in het
boekje rrloonarbeid. en kapitaalr' - d.air valt er niet a.an te twijfelen, dat Manc tot
d.e conclusie lc\nlam, d-at d.e loonarbeid. ]:et wezcnskonmerk van het kapitalisme is.
Men kan d.at als juist accepteren of niet e rr1à&r het valt niet te ontkennen, d.at
het een wetenschappelijke concl-usie van Marxilrleeï'' i-s. Het i-s d.an ook zond.er
meeï duid.elijk, d.at volgens d.e conclusies van Marx in d.e land.en achter het zoge-
naa.nd.e ijzeren gord.ijn, alsneCe in China, Cuba j enz., sLechts sprake kan zijn van
kapitalistische prod.ucbie-systemen omd-at d.e 1oor,,rrbeid er niet is opgehevenrd.och
er in al-Ie glorie is gehand.hs.afd.. Trourrrens, prof . Delfgauw zegt ze1f over d-e otrF
vattingen r,ran Marx:

f tE'én d.ing werkt gr.rnstig voor d.e arbeid.ers: d.e ind.ustrie eist steed.s
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grotere concentraties. ïn d.e revolutie moeten d-eze concentraties d.oor
d.e werlcremers overgenomen en tot gemeenschapsbezit word.en gemaakt."

Nu zÍjn d.i-e "steed-s grotere concentratiesrt sl-echts een begelei-d.ingsverschÍjn-
sel van het kapitalisme. Het belangrifte van een mod.ern productie-systeem is niet
d.e trgrote concentratie", maar d.e grote technische hoogte van het productie-appa-
raat. En nu lmagen wij aan prof . Delfgauws waar was in het Rusland. van 1917 r:,n
het China van 1949 of in het Cuba van 1959 d-ie grote technische hoogte van het
productie-apparaat? Die ,,^ras er niet, evenmin als d.e rrsteed.s groter wordend.e con-
centratiesrr. A1 d-ie l-and.en lannnen in d.e betreffend.e tijd.vakken alleen maar a1s a-
grarisch word.en bestempeld., als Land.en waar het feod.alisme nog welig tierde. Er
waren in Rusland in 1917 slechts 7 à 8 mil joen proletariërsr d.och meer d.an d.rie-
maa] zoveel- a:rtre boeren, na.melijk ongeveer 25 niljoen. En het behoord.e zeker ni-et
tot d.e opvattingen van Marx, dat een proletarische revolutie mogelijk zov z:-in in
een land, waar het aantal anne boeren meer d.an een d.rievoud bed.raagt van het a.an-
tal proletariërs.

In Ruslarid. wós d.an ook geen sprake va^n een proletarische revolutie. Da.an
voltrok zich in 1917 d.e birrgerli.ike revolutie, zLJ het niet in d.e klassieke volln.
Van een proletarische revolutie kon d-aar geen sprake z:jn en de bolsjewistische
partij, eenmaal aaJ-r. d.e macht2 had. geen and-ere taak d.an d.e opbouw vart een mod.ern
kapitalisme. Zekerrhet privaat-beztt werd- er afgeschaft, het particuliere ond-er-
nemerd.om werd. vernietigd. en al-Ie productiemid.d.el-en (ind.ustrieën zowel aIs d.e

grond.) werd.en tot staatsbezit gemaakt.Doch is staatsbeztt ook gpmeenschapsbe ztt?
In genen d.ele , hoezeer alle staatssociali-sten d-at ook verkond.j-gen. Hebben arbei-
d.ers, werkzaam bij een staatsbed.rijf, soms meeï in d-e melk te brokken d.an arbei-
d.ers bij een païtÍculi-er bed.rljf? Elke arbeid.er, werkzaan bij de posterijen, bii de

spoolivÍegen of d.e genationaliseerd-e mijnen, zal d.at ten stelligste ontkennen. !'iant
ook hij heeft over d.e bed.rijfsvoering en over het d.oor hem geprod.uceerd.e niets te
vertellen, noch over d.e hoogte van ztJn inkomen. Het enlge verschil- is, d.at d.art

d.e staat optreed.t a1s koper van d.e arbeid.skracht. De staat is d.an in d.e plaats
gekomen van d-e parti-culiere ond-ernemer, d.och d.at brengt geen enkele verartd.erlng
in d.e wezenlijke positie van d.e arbeid-er. Ond.er gemeenschapsbezit verstond. Ma:rr
wel iets and-ers, namelijk d.e opheffing varr d.e scheid-ing tussen producent en pro-
d.uctiemid.delen. Waar t zo vragen wij, is j-n d.e zogenaarnd.e commr-mistische land.en
d.ie seheid.ing opgeheven? fn welke van d.ie Land.en beheren de arbeid-ers het pro-
d.uctie-apparaat en hebben zti I t beschikkj-ngsrecht over d.e d.oor hen voortgebrach-
te producten?

Zeker, in het 'tKommunistisch I{anifestrt spreekt Marx nog varr het brengen vart
Italle produktie-instrul-n:enten in hand-en van d.e staattt. Maar is het or::ze geachte
professor d.an helemaa1 niet bekend., d-at lvIarx zrJn opvattingen ten aanzien van d.e

staat d.rastiseh heeft herzien? Is het hem ook niet bekend., dat Manr ztch l-ater
ged.eeltelijk van het rrKommunistisch Manifest't heeft ged-istancj-eerd. en verklaard
heeft, d.at het op bepaalde punten was veroud-erd., hetgeen speciaal gold. voor d.e

10 pr.rnten aan het eind-e vaÍr hoof d.stuk ïI, dus juist d.e 10 punten, d.ie over d.e

staatsbemoeieni s hand.elen? Weet hij voorts niet, dat Marx in 1872 in een voo::woord.
bij een nieuwe d.ruk van het Manif est schreef , dat I'd.e arbeid.erskLasse d.e bestaan-
d.e staatsmachj-ne niet maar eenovrrd.ig in bez:-t kan nemen en ze voor haar eigen
d-oeleinden in beweging zettenrt en dat Ma::rc d.it nad.er uiteenzet in "De burgeroor-
1og in Frankrijktt en d-aa.r d.an spreekt van het |tvernieti-gentt en het ttstukslaantr

van d.e staat? Mogen ,^rij d.at d.an een grote tekortkoming vind.en van iemand., d.ie
ztch geroepen voelt over Manc te sclrrljven?

Doch prof . Delfgauw weet nog meer rrbriljantetr uitspraken te d.oen. Na over
d.e partijoligarchie vaÍr d.e stal-lnistische period.e te hebben gesproken, zegt hii:

ItNa d.e d.ood. van Stalin zien wij echter in Rusland. en da,arna in vel-e
Oosteuropese land.en een zekere ontspanning, een liberalisatie optre-
d-en. Ten onrechte ztet men hierin d.i}«aiijls bU ons een symptoom van ont-
bind.ing van het communisme. Integend.eel: het id.eaal van lvtrarx word.t eï
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d.ichter d.oor benad.erd., het id.eaal van d.e vrije meos.rl

Deze conclusie vind.en we echter niet alleen bij prof . Delfgauw. Ook Jac.
Roos, d.ie in rflIet Paroolrr elke rrcijd.ag d.e ru.briek I'Kerk en wereld.rr verzorgt, lsra,m
j-n bovengenoemd d.agblad. van ) mei j.1. tot een d-ergelijke eoncl-usie. ïn een artj--
ke}, getiteld. rfDialoog kerk-marxj-sme word.t steed.s intensieverfr t ze* Roos:

ffDaarom zouden d.e huid.ige ontwikkelingen j-n Roemenië, Tsjechoslowa§je,
Polen en Rusland. wel eens tekenen kunnen ztjn van een ttemg naar Mexxtrf .

Prof . Delfgauw zowel- als d.e heer Roos geven met d.eze uitspraken b1íjk totaal
niets te begrijpen van d.e zogenaa^md.e ]iberalisatie in d.e rtcommu-ïli sti scherr land.en.
Maar dat niet all-een: 

^J 
geven ó6k blijk helemaal niets van Ma:rc en ziln opvattin-

gen te weten. De werkelijkJreid. is we] heel and-ers d.an ons d.oor d-eze twee heren
word.t voorgescho teId..

Immers, toen d.e burgerliike revolutj-e van 1917 z:-elt had. voltrokkenrwaren het
niet d.e arbeld.ers, d.ie het beschikkJ-ngsrecht over het productie-apparaat kregen,
maar was het d.e bolsjewistische partij, d.ie a1le macht tot ztch trok. De tijdens
d.e revoLutie gevo:rnd.e rad-en van arbeid.ersrboeren en sold.aten werden d.oor d.e par-
tij gelikrnrid.eerd.; als laatste d.ie van Kroonstad. in maart 1920. Afle macht was
toen geeoncentreerd. in d.e bols j ewi-stische parti j . De parti j was oppeflnachtig en
alles en ied.ereen hras eïa^an ond-ergeschikt gemaakt. Het was d.e taak van d.e partij
om een mod.ern kapitalisme op te bouwen. Ied.ereen, d.ie weet d.at er in het Rusland.
van. vooï d.e revolutie nog feod.ale verhoud.ingen heersten, zal begrijpen, dat dit
geen gemakkelijke taak was, temeer niet \^raar hier niet var. rn geleid.elijke ontwik-
keling sprake kon zijn zoals in d.e landen waar d.e burgerlijke revolutie ztch in d.e

klassieke vo:rn had. voltrokken. Men had het voorbeeld van d.e westerse ind.ustriëIe
staten voor ogen en streefd.e eï naar d.e achterstand. zo snel mogelijk in te halen.
Vand.aar d.an ook, d.at men ztch vooïnaJnelijk wierp op d.e zware industrie. Ontzaglij-
ke ontberingen werd.en d,e Russische arbeld.ers opgelegd. voor d.e opbouw van een ge-
perfectioneerd. productie-apparaat, een opbouw d.ie zicll voltrok onder d.e d.icta-
tuur van d.e bols j ewi stische parti j . Het is echter begri jpelUk, d.at geli jk met het
ontstaart van een mod.ern productj-e-apparaat ook een groep mensen ontstond., d.Íe
voor dat productie-apparaat onmisbaar was , zoals bijvoorbeeld. teehnici op aller-
lel gebied., bed.rijf sd.irecteuren, e:nz . Naa::nate d.e techniek voortschreed., het pro-
ductie-apparaat steed.s gigantischer vonnen aelnnam, werd. het voor deze itnieuwe
klassert steed s moeiLi jker d.e dictatur.rr van d.e partij te accepteren. De partij werd.
ook een belemmering voor d.e productie in tegenstel ling tot d e stuwend.e factor
d.ie ze eerst was geweest. Al-le d.irectieven moesten van d.e centraLe te Moskou ko-
men. Geen verbetering mocht in het bed.rijf word.en aangebracht zond.er toestemming
v€un d.ie centrale. Men leze het boek van Vlad.imir Doed.intsev I'Niet bij brood. a1-
Ieen" om te beseffen hoezeer d.eze gang van zaken d.e ontwikkeling van d.e produc-
tie g"fng remmen. Een botsing tussen d.e partijd-ictatur"r en d-e managers, ttde nieuwe
klasserrI kon d.an ook ni-et uitbl{jven. Het maatschappe}ijk ontwikhelingsproces eis-
te meer vrijheld. voor d-e rrnieuwe klassefr, doch d.e partij zette all-es op a1les om
ha.ar macht te behoud-en. Dat d.eze botsing tussen d.e rrnieuwe klassert en d.e partij
geen geweld,dadige vorsnen heeft aar.genomen, is wellicht een gevolg van d.e omstan-
d.igheid., d.at Jozef Stalin op tijd is gesto:rren. De d.ood. van Stalin is voor d-e
rrnieuwe klassefr waarschi-jnlijk meteen d.e gelegenl:eid. geweest om haar rechten te
d.oen geld.en. Met behulp van het leger, d.at a1 evenzeer ond.er d.e d.ictatuur van d.e
partij te lijd.en had., werd. d.e geheime staatspolitie van ha"ar nacht beroofd. en met
d.e lil«,rid-atie van d.e leid.er van d.at apparaat, Beria, zette d.e ftnieuwe klassert
haar zegevierend.e opmars in; een opmaïs, d.ie herhaald.elijk werd- ond.erbroken, soms
werd. temggeslagen, maar ztch niettemi-n steed.s d.oorzette. De zogenaa.md.e h-bera-
lisatie in d.e rfcommur:r.istj-scher' land.en heeft dan ook geen and.ere betekeni-s d.an
het aarr d.e macht komen van d.e rrnieuwe klassert .

IIeeft het aarl d.e macht komen van d.e rrnieuwe klassert ook betekenis voor
arbeid.ers? lilis en waarachtig! In d-e period.e varr de straf ste partij-d.ictatur.:r -

d.e

d-e
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stallnistisehe terreur-period.e - werd.en niet alleen led.en van d.e komend.e rrni-euwe

klassert zond.er vorm van proces ge1il«*id.eerd. of naar Siberië verbannen, m€ËLr was
d.it 1ot ook aan vele arbeid.ers beschoren. Met het verd.wi-jnen van d.e partij-dicta-
tuur en het aan. d.e nacht komen van d.e ttnieuwe klasserf word.t het arbeid.erslot dus
ook iets d.ragelijker. 0m nu echter te beweren, d.at hie:med.e|thet id.eaal varr Ma:*
er d.ichter d.oor word.t benad.erd., het id.eaal van d.e vrije mensrr , zoaLs prof . DeIf-
gau\^r d.oet, is al- te d.waas. Delfgaur^r maakt hier van }4arx een soort Iiberaal, d.ie
ond.er vrijheid. d.e jurid.ische rrijheid. van d.e burgerlijke d-emocratie verstond.. Ond.er
rrd.e vr{e menst' verstaat prof . De}fgauw blijkbaar de mensl d-ie niet maar wil-lekeu-
rig kan word.en gearresteerd. en gelikwid.eerd. of verbaJlnen.Een mens d.ie word.t trbe-
sche::uld.rr d.oor d.e jurid.ische wetten. En een d.ergelijke opvatting d.icht hij zond.er
meer ook Mai:c toe. Niets is echter mind.er juist. Ond-er rrvri jhei-d.tt verstond Ma:::c
niet d.e juridische vrijheid- van d.e burgerlijke d.emocratie , maar de economische vrlj-
heid. van d.e producent, een vrijheid. waarr/an a]leen sprake kan zijn in een sa,nenLe-
vÍng waar d.e scheid.ing tussen producent en productie-apparaat is opgeheven en
waar d.at productie-apparaat beheerd. word.t d.oor d.e prod.ucenten en zlj tevens het
beschi-kkingsrecht over d-e d-oor hen voortgebrachte prod.ucten hebben"Va,n iets d.er-
gelijks is bU d.e liberafÍsatie in d.e "commur.istischer'land.en geen sprake. Als er
a1 ergens sprake varr is, d.an is het van een ontwikkeling in bi.rgerlijk-d.emocra-
tische zj-n.

rrDe bevrijd.ing d-er arbeid-ers kan alleen het werk d.er arbeid.ers zelve zijntl
verklaard.e Ma:cc. Va,n een d.ergeli jke bevri jd.ingsstri jd. in Itcommunistischett land.en
hebben we kennis kr:nnen nemen j.n jirni 1955 met d.e opstand. in Oost-Duitsland. en
in oktober/november 1956, toen in Hongarije d.e proletariërs hr:n arbeid.ersrad.en
vomd.en. Het behoeft echter g:een betoog, dat niet alIeen d.e partij, d.och ook d.e
r?nieuwe kLasseil zich met hand. en tand. tegen d.ie strijd. verzette. Immers niet d.e

opheffing van d.e loonarbeid. noch een beëind.igang van het meerrdaard.evormingspro-
ces is het d.oel- va.n d.e ttnieuwe kl-asser'. Haar d.oel- is geen and.er d.an een beëind.i-
ging van de partild.ictatur.r en een voortzetting van het kapitalistisch productie-
proces ond.er haar Ieid.ing. Het is zond.er meer duid.elijkrd.at d.it al-Ies niets heeft
te maken met d.e opvattingen van Marx.

Van een rrtenrg naar Marxtt is in d.e rrcommunistischert land.en d.an ook geen
sprake. Hoogstens van een uj-tbuiting ond.er wat and.ere liberalere verhoud.in-
gen. Aan d.e wezenli jke social-e positie d.er arbeid.ers verand.erd. d.at echter niets,
maaï d.an ook to taal niets .

1) Het Ij- jkt een bijzond.er krasse uitspraak, dat prof . d-r. Bernard. Detfgaul/s
kennis van Ma:rct werken op ztjn zachtst gezegd. hoogst twijfelachtig zou ziÍt,
f s z:-Jn boekje ItDe jonge Ma:rcrf , in 1962 verschenen bi j rrHet lrrlereld.venster"
te Baa,rn, niet d.oorspekt met citaten uit d.e zogenaamd.e "Fri.illschriften'r,
d.at wil zeggen d.e geschriften, die Marx v66r med.io 1B4B publiceerd.e? Ind.er-
d.aad.! En ied.er, d.ie het bewuste werkje van Delfgauw ooit in d.e hand. gehad.
heeft, zal- all-een maar afgaand.e op d.e vele (profesorale) noten - wel
geneigd. z{jn om te verond.erstellen, dat d.e uitgevers van I'Daad. en Ged.achte'f
in een ongemoti.reerd.e behoefte om z:-c}r smafend. oveï d.e hooggeleerd.e uit te
latenr het met d.e waarheid. niet zo nauw nemen. lfij wi11en er d.aarom hier
met nadnlk op wijzen, d.at juist bij het lezen van.trDe jonge Ma:lcrrd.e twijfel
aan Delfgauw bU vrijwel ied.ere blad zijd.e Ín ons opstijgt. Als men bU hem bij-
voorbeeld- leest (Atz. 15/16) , d.at het M a r x er om te d.oen zou zijn ge-
weest om mens en maatschappij te verand.erenrals men van Delfgauw verneemt,
d.at Marxr voornaa^mste punt van kritiek op Feuerbach zorl zLJn geweest, d.at
d.eze d.e werkelijkheid. niet v e r a n d. e r d. e, d.an is d.at naar onze me-
ning in d.e meest krasse tegenspraak met d.e wezenlijke inhoud. d-er aan Feuer-
bach gewijd.e geschriften, met na^ne bijvoorbeeld. d-er beroemd.e Stellingen over
Feuerbach. Als men d.aamit i-ets kan leren d.an weL d.it, d.at maatschappelijke
verartd.eringen het produkt d-er maatschappelijke verhoud-ingen zirl en wat ztch
in d.eze S tellingen reed.s aankond-igt i s d-e opvatting, d.at trverand eringen'r
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juist nÍet d.oor een Marx, een Feuerbach of wie dan ook bewerkstelligd. I«In-
nen rrrord.en, d.och alleen maar een gevolg kurrnen ztjn van d-e maatschappelijke
bezighej-d van klassen. Als Delfgauw (op bLz. jD het verschil beschrijft
tussen Hegels opvatting van wat rrred.elijkrr is en die van Marx, dan is hU er
volkomen naast volgens ons. Hij maakt Hegel tot de verd.ed.iger van een con-
se:sratisme d.at hÍj op d.ie manier nooit beled.en heeft, hfj transfo::meert iviarx
in een soort vart 'r zienerrr , die d.e gesehied.enis lnaar loop wil voorschrljven.
Men zal geneigd. zJ-1n te zeggerr, d.at het bij d.it alles om de interpretatie
ga,at en dat d.aarover valt te twisten. Zo is het niet. Vanzelfsprekend valt
over J-nterpretatie te twj-sten. Maar Delfgauws boekje wemelt varr bewerin-
Berlr die heeL simpel in strijd. zijn met d.e tekst, wa€.rvan men toch ook bij rn
interpretatie uj-t moet gaan. Wij kr:nnen ons bovend.ien - het sp$t ons wel
bepaald- niet onttrekken a€m. de ind.ruk, d.at Delfgauw de woord-en van Marx
d.oor d.e bril van and.eren heeft gelezen, niettegenstaand.e zLTn nad.rukkelJjke
opmerking, d.at men zoiets nu juist niet moet d.oen. Ons ontbreekt hier d.e

plaatsnrimte om d-aar uitvoeri-ger op in te gaan. Misschien zu1Ien wij d.at
binnenkort eens d.oen in een afzond.erlijk opstel. '\ríeL willen we hier nog op-
merken, d.at ïrij het een kras staaltje vind.en om een stud.ie over d.e jonge
Marx te schrijven en d.aarin d.arr telkens toeh nog (óei< hier d.us) het marxis-
me en het bolsjewisme over één kam te scheren, fo:mreIe beweringerrr d.at er
tussen beid.e wel- verschil bestaat ten spilt. En wat te d.enken van Delfgauws
beweringr d.at Marx soms rrovervLoed.ig gebruik maakt van een religieuze ter-
minologierr, ten bewijze waarvan hij d.e titel aanhaalt van het bekend.e strijd.-
schrif t tegen Brulrto Bauer c. s. I'Die heilige Fa^nilier'? Het is d e professor
bij zin grond.ige Marx-stud.ie blijkbaar ontgaan, d.at d.eze titel bijtend.e iro-
nie i s.

ARBEIDERS EN BONZEN

DE STAI{ING van d.e New Yorkse rnri}-
nismannen werd- d.oor hun vakbond. gepro-
cLameerd-. Maar geenszins omd.at die
bond. zo stri jd.vaard.ig is, evenmin om-
d.at d.e leid.ing ersran d.ichb bij d-e gewo-
ne arbeid.er zou staan of gepopeld. zov
hebben om aar. d.e verbitterlng van d.e
werkers in d.ad.en ]ucht te geven. AIs
het aan John J. Delu:ry, de leid.er van
d.eze bond. gelegen had. zou er g:een sta-
king van d.e milnismannen in New York
geweest zljn. HÍj was tegen d.e staking,
maar hij werd. tot het uitroepen ervan
gedwongen. Dat gebeurd-e op een Ied-en-
vergad.ering in New York, waar DeLury
met alfe bekend.e trucjes van d.e strijd.
zoeht af te houd.en, maar lraare d.e ar-
beid.ers het eenvoud.lg niet naJnen . Ze
bestookten DeLury niet al-leen met een
stortvloed. van scheldwoord.en, ze be-

stookten hem ook met rotte eieren. De
intensiteit van hun woed.e maakte, d.at,
d.e bond- moest zwiehten.

Het voorval staat niet op zie*tzel,f.
Er hebben ztcLt de faatste tijd. Ín d.e

Yerenigd.e S taten d.iverse gevallen
voorged.aart, waarin d.e arbeid.ers op rn
vrij hard.hand.ige manier aarr hun zoge-
naamd.e rf l-eid-ersrr duid.elijk hebben ge-
maakt hoe ze in werkelijkheid. over hen
d.achten.

0p een vergad-ering, d.ie was uitge-
schreven d.oor d.e New Yorkse afd.eling
van d.e bouwvakarbeid.ersbond. hebben d.e

arbeid.ers d.e stoelen naar het pod.ir:m
gegooid. en zo d.e vakbond.sbestuurd.ers
uit d.e zaal- verdreven. Iets dergel[jks
gebeurd.e op een vergad.ering va^rr d.e

bond. van taxichauffeurs. De Leid.er
va^n d.ie organisatie, een zekere Harry
Van Arsd.ale was genood.zaakt via een
zijdeur uit d.e zaa.l te vLuchten.
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EN YA N DE

GATLÏESE HA A N

VíAT ER IN d.e naaste toekomst ook over d.e gebeurtenissen in FranJcrijk zal moe-
ten worden gezegd - en er zaT bij gebrek aan nauwkeurige en voLledige inforzratie
tot op d.it moment 1) nog heel vé61 over moeten word.en gezegd.l zeker in een b}ad.
a1s |tDaad. en Ged-achtetr één d.j.ng staat rtaar orrze mening als een paal boven wa-
ter vast: op hetzelfd.e moment, d.at in d.e vliegtuigfabriek rrSud.-Aviationtr te Nan-
tes d.e arbej-d.ers het werk neerlegd.en en tot bed.rijfsbezettlng overgingen en hi.m
actj-e z:-clt vervolgens al-s een lopend- vuurt j e d-oor een belangri jk d.eel van het
Franse bed.rijfsleven verspreid.d.e, veïand.erd.e de beweging van karakter en van ge-
wicht. Hoe spectaculair en hoe betekenisvol ook - het komt uiteraard. nj-et bij ons
op d.at te ontkennen - tot aan d.at ogenblik toe het stud.entenoptred.en mocht zijn
gewee st , pas d.e stakingen en bed.ri j f sbe zetttngen hebben to t gevolg gehad., d-at er
een klimaat geschapen werd. s wà&r.in niet slechts het politieke regiem van gene-
raal De Gau11e, d.och de bestaand.e maatschappel{jke ord.e als zod.anig in het ged.ing
gebracht werd..

Niet d.at d.e arbeid.ers het rreind-e van het kapitalisme, procla,meerd.en op ana-
loge wijze al-s d.e stud.enten er blijk van gaven een eind.e aan het Gaullisme te wil-
l-en maken. lJaartegen d.e arbeid.ers ín verzet kwamenrd.at waren ond-er meer d.e prÍjs-
stijgingen en een loonregelingrd.ie tot d.irect gevolg heeft, d.at werktj,jd.verkortin-
gen al-s gevolg vaJr. mechanisatie en rational-isatie de inhoud. van het loonzakje

1) Wij schreven d.it opstel in d.e vroege morgen van zorrd.ag 26 mei. AIs wij van
onrrauwkeurige en onvollediger oD niet te zeggerr slechte, informatie spre-
ken, d.an hebben wi j vooral het oog op d.e Ned.erland.se kranten, tussen welke
naar orLze mening d.e N.R,C. enrrHet Vrije Volk't nog het beste figuur gesla-
gen hebbenrwaarblj "Het Parool'r wel het poverste heeft afgestoken. Vergele-
ken bi j d.e heer Sal Tas, d.ie er altijd. opnieuw weeï blijk van geeft volkomen
blind. te zljn voor het verschil tussen d.e wereld. van d.e arbeid-ers en d.e we-
reld. van d.e vakbeweging en wiens duid.elijke antipathieën jegens d.e CGT niet
voortspruiten uit d.e arbeid.ersvijand.ige houding van d.it bolsjewistisch vak-
verbond., is Jo Manassen, de Pari j se correspond.ente van trHet Vrtje Volk'r een
wond.er van abjectivitei-t, al- is d.an natuurlijk een d.ergelijke vergelijking
zéér betrekkelijk. Beter d.an d.e schrijvend.e bourgeois-journalisten hebben
naaï onze smaak hun collegars van d.e televisie het eï afgebracht. Dat ligt
natuurlijk 66k aan hun med.ium, d.at soms d.ingen zichtbaar naakt, d.ie d.e be-
trokken caJneïamensen en intervi-ewers niet beseffen" Ook van hen echter is
ons opgevall-en - heel sterk bijvoorbeeld. bij d.e reportage, d.ie zatevdagavond.
25 mei op het seherm gebracht werd- - d.at hi.m, geen wond.er als men hun ei-
gen klasse-positie in aar:merking neemt, de irrnerlijke motieven der stud.en-
ten veel vertrouwd.er z:-Jrr d an d.ie d.er arbe j-d-ers . Vragen, d.ie d.e po sitie
varl d.e arbeid.ers ten opzichte van d-e bond.en raken bijvoorbeeld., word.en eï
nauwelijks d.oor hen gesteId.. De beste informatj-e - niettegenstaand.e aI haar
gebreken - vond.en wi j nog d-ie van het Franse rad.iostati-on rrEurope 1 rr. En
d.at niet zozeer va,:rwege de kwaliteit van. het nj-euws, waaTover zo ongeveer
h,etzelfd.e gezegd" kan word.en als wat hier zojuist is opgemerkt oveï de Ne-
d-erland.se pers en tel-evisÍe, dan wel- vanwege d-e kwantiteit. Dagen achtereen
hebben enkele Franstaligen ond.er ons bij toerbeurt aL hrm vrije uren d-e uit-
zend.ingen van ttEurope 1rt beluisterd-. Van uur tot uur, soms zelfs van mi-
nuut tot mj-nuut werd.en d-e gebeurteni-ssen gevolgd. in rn onafgebroken stroom
van informaties en ooggetuigenreportages r d.ie d-e hel-e d.ag d.oo:srLoeid.e. De-
ze berichtgeving is ons bij het sehrijven va^n d.it artikel een belangrijke
bron ger^reest nurals gevolg van d-e Franse post- en telefoonstakingen d.e d-i-
recte verbind.ing met onze Franse geestve::r^ranten tijd.elljk was ui-tgevalIen,
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a€nzienlijk d.oen d.aIen. Voor zover eï in het arbeid.ersmilieu en d.oor d.e stakers
gesproken werd. oveï invloed. op d-e gang van zaken in fabrieken en ond.eznemingen,
werd daa::mee kennelijk bed.oeld,; een inspraak, waard.oor d-ergelijke gevolgen d-er ra-
tionalisatie voor hen zoud.en kunnen word.en afgewend-. Niet d.oor het een of and.ere
id.eaal inzake rrmed-ezeggenschaprr l-ieten zLJ zích }eid.en, nee hr.m eisen sproten
voort uit d.e d.agelijkse praktijk van het arbeidersbestaan. Daarover kan geen twij-
fel bestaan voor wie d.e inhoud van d.ie eisen zorgtruldig ove:rreegtrvoor wie d.aar-
enboven d.e moeite neemt ze te vergelijken met al- d.atgene wat in d-e loop van d.e
laatste jaren i:-it d-e Franse arbeid.ersklasse naar boven is geborreld- en ond-er an-
d.ere op d.e voorgrond. trad. bij bewegingen aIs d.ie, welke ztch in januari vatrt dit
jaar in Caen voord.ed.en en waaraan wij in ons maart-numer d.e nod.ige aand.acht heb-
ben besteed. 2). Bil d.ie actie in Caen sloot naaï orrze opvatting d.e actie bij rrsud-
Aviationrren sloten d.e jongste acties j-n tal van andere bedrijven onmid.dellijk aatrl.
Het is eï echter in d.e huid-ige samenleving nu eenmaal- z6 mee geste1d., d-at war.-
neer arbeid.ers in bewegfng komenr eil vooral wanneer ztJ spontaan en zelfstand.ig
j-n beweging komen, voor d.ergelijke eisen, wanneer z\J daarbij d.e fabrieken bezetten
en hrm d.irecties opgesl-oten houd-en in haar privékantoren, d-oor d.at blote feit aI-
leen aI d.e grond.slagen r^rord.en aangetastrwaarop d.e prod.uctie en d.e maatschappelij-
ke ord.e ziln gebaseerd-, ook al ligt zulks geenszins i-n d-e bed.oeling d.er betrokke-
nen.

Van het ogenblik af t zo is er met betrekking tot de jongste ontwikkelingen
in FranJ<rijk d.oor wij weten niet precies meer wie opgemerkt, dat d.e arbeld,ersklas-
se ztch begon te roeren, werd. het e r n s t . Met een d.ergelijke karakteristiek
zijn wij het ind.erd-aad. volkomen eens. De d-agen van juni 1916 l-eken te zijn weerge-
keerd.. Meer d.an twintig Jaar lang heeft op d.e bLind.e muren in fabriekssted.en als
Lens en Onaing bij Yalenciennes in witgekalkte letters d.e kreet I'Juin t 1$tt ge-
prijkt a1s een heriru:ering en een vennaaÍ).. In de achter ons liggend.e meid.agen
heeft het Franse proletariaat plotseling, massaal en volkomen onverwacht, terug-
gegrepen op wat d.e belangrijkste ervari-ng is geweest van een vroegeïe generatie.

Dat rrtemggrijpenrr moet men, geloven vrijr niet ó1 te letterlijk opvatten. De
lessen v€Ln d.e historie spelen bij het arbeid.ersoptred.en een veel gerlngere rol
d.an wel eens word.t aangenomen en in elk geval een veel gerÍngere rol d.an d.e ei-
sen vatrr d.e praktljk" De vergelijking echter d.ringt z:-cin onwil-lekeurig op en is ook

naaï men nog zien zaL van betekenis voor een hel-d.er begrip van d.e situatie.
Het is d.aarom hier d.e plaats om vast te steIlen, d.at wat Bob Groen, de Parijse
corïespond.ent van "De Volkskranttr oveï d.e gebeurtenissen van jrmi 1916 heeft ge-
schreven 1) er volkomen naast is.

rrfn mei 1916 zo zei- hij braken overal in Frankrijk stakingen uit,
d.ie in sommige gevallen gepaard. gingen met d.e bezetting van d-e bed.rij-
ven d.oor d.e arbeid.ers. Deze bedrijfsbezettingen kwamen echter niet in
d.e grote kranten, de rad-io zweeg erover en d.e beweg"ing sloeg nlet over
naar and.ere fabrieken, waar op d.e trad-itÍonel-e wijze werd- gestaakt. . .rr

Wi j , d-ie d.e beweging van jr:ni 1916 uit eigen ervaring en eigen aanschouwi.ng
kennen, weten, d-at d.e werkelijkheid volkomen and.ers was d.an het beeld., d.at er
hier van word.t opgehangen. Inzake d.e socÍaIe geschied.enis van het land waarin hij
ztJr: beroep uitoefent is Bob Groen ken:lelijk even groen als men uit zijn naam zou
mogen afleid.en. Om ons niet bloot te stellen aan het gevaar, d.at ons geheugen
ons parten speelt wat d.e details betreft, hebben wij eï d.e exacte cijfers nog even
op nageslagen. George Lefranc, erkend. autoriteit op het gebied. van d.e ge schi-ed.e-
nis d-er tr'ranse arbei-d.ersklasse, ve::ureld.t in zt1n boek oveï d.e ttHistorie van het
Volksfrontrt (Histoire du Front Populaiïe " , earij s 1965) a" resultaten van een
statistisch onderzoek, d.at 1s ingesteld d.oor Jean Lhomme. Dj-e geeft opr d.at er
in iuni '16 12.142 stakingen 1$raren, waarvan niet sommige, d.och maar lieist 8.941

Zte het artikel |tSlag in Nornand.iëil (p"g. 1]2)
ItDe Yol-kskrant'r va:e 21 mei 1968.

2)
1)
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oftewel m)n 7q" net bealrijfsbezetting. En Groen moet bepa"ald. ziin duin hebben af-
gekloven als hii ber,reert dat ze door de kranten en d.e radio genegeerd. werden.

Dest{jds bepn de behÍeg:ing in Le Havre en Toulouse om vamd.aar over te slaan
naar d.e fabrieken van Bloch in d.e Parijse voorstad Courbevoie. Vervolg€ns breid-
de rle actie zich uit na.ar het ganse industriële beklcen van Pariis, naar het i-ndus-
triegebied larrgs het Nauw van Calals en naÀr ale grote industrieën van Nooïd.-FraÍk-
ri,k. Het aantal stakers bedicoeg neer d.ÉJr 2 miljoen.

Zelfs wanneer nen eÍ rekening mee houd.t dat sedertdien de bevolking van
Fr"sdcijk - en dus ook de Franse arbeidersklasse - behoorlijk i-r} aelltal is toege-
nomen, d.an nog noet worclen geconstateerdl dat het aantal stakers va.n nu clat van
het jaar 1916 bela.ngrijk heeft overtroffen. De aantallen die worclen opgegeven 1o-
pen sterk uiteen en het juiste cijfer valt op dj-t moment nog niet te controleren.
De schattingen echter bewegen zich tussen tle zes en de tien miljoen. Dat a11een
a! zegt iets over rle betekenis van d.e arbeid.ersstrijd. in vergelijking tot die va.n
de stud.enten, wier aantal als ongeveer een niljoen word.t opgegeven.

Wat de verbreid.ing van de beweg:ing aangaa,t: zij heeft zich bepaald. niet in
hoofd-zaak beperkt tot d.e omgeving va,rl de hoofd.stad. of tot de voornaa.mste indus-
triegebieden. \,iij hebben de incln:k - d.ie op groncl van onze nog gebrekki.ge Ínfor
matie een voorlopige moet zijn - dat nog veel meer daJ, 14 ia*"x geleden het ga^nse
land door ale stakingsgolf r,rerd. overspoeld..

Het signaal werd. - zoals gezegd - gegeven in Na.nte s, wear d.e vliegtuigfa-
briek bezet wercl door het personeel. ne echo li-et niet lang op zich lrachten. In
ongelooflijk snel tempo d.ienden zich overal d.e bedrijf sbezettingen aaÍI.In d.e Par{i-
se voorstad. Sillancourt volgden terstond ng. 'rArr-iation-Sud[ d.e fabrieken van Re-
nault. In Parijs zelf kra.men d.e metro, de stad.sbussen en cle treinverbj-ndingen met
d.e vooïsteden tot stilstand.. In LJyon bezette |t personeel d.e remises van de bug-
sen; overal in het IeÍrd. bezetten èe arbeid.ers d.e gebouuen van d.e maatschappij rrE-

lectricit6 de Fra:tce'r, ter.rijl d.e stroonl-evering toch dóór bleef gaan. In Parijs
werd.en d.e gebouwen vaxr d.e opera en vaÍl de opóra- comique bezet door het technisch
personeel l er was sprake van bed.rjjf sbezetting op het Parijse vliegveld. 0r1y en op
het vliegvelcl van Lyon; het koopva.ardi j-personeel g'ing j-n staking, evenals de
vuilnisma.ruren en stra,atvegers va.rt Paxijsi negen kolenmijnen werclen bezet in het
mijnbekJren van No ord-Fra.nkrijk; havens takingen braken uit in L,e Ëavre en in Roua€ri
in Montlugon werd. d.e Dualopfabriek bezet, daarop volgden bezettingen bij de txust
Rhodiacéta en bij cle scheepswerven varr St. Nazaire. Wat volgde was d.e bezetting.
vaJl een Parijse drukkerij, van enkele bedriivën in de Zuid-Franse stad. Toulouse en
varr cle vliegtuigfabriek rrNorcl-Aviationrr in d.e ParÍjse voorstad St. Denis. Zondag-
avond 19 xoei neldd.e de tr'ranse rad.io dat er twee mlLjoen stahers uaren en dst er
buiten d.e d.oox d.e actie getroffen staatsbedrijven (als Renault en ElectrÍcité de
Erance) hond.erd. particuliere bed.riiven d.oor cle arbelclers bezet waren.

Ivlaand.ag 20 nei greep de beweging verd.er om zich heen. Bezet lrerd.en de auto-
fabrieken van Citroën in ?arjj s en van Peugeot in 0o st-tr'rankrijk; in Marseille 1eg-
d.en d.e havenarbeid.ers het werk neerc, aan de Italia,aÍrse grens g'ingen, aLs eersten
va.n hurt collegars, d.e clouaniers in staking; d.e bouwvakarbeíders legden het werk
neer evenals hr:n collega,rs van d.e chemj-sche industrie.

Dinsd.ag 2'1 mei heeft d"e beÍ/íeg'ing zich uitgebreid. tot het ba,r:k- en verzeke-
ringsbedrijf. Bii d.e actie betrold<en zijn d.e Bank v8n FraÍrh?ijk, het Créalit Lyonnais
en het grote verzekeringsbedrijf van d.e rrAssurances Généralesrr i-n de Parijse Rue
tle Richelieu in hèt haÍt van d.e fiÍraÍrciëIe wijk. Sezet word.t ook de automobielfa-
briek vsÍr Simca in Nar.terxe.

l,Ioensdag 22 mei breidt zich in Paxijs een taxistaking uit, dj.e d.e vorige dag
reed.s spontaan begoÍu1en was. In staking gaat het personeel vaÍr het ninj-sterie
van financiën, van d.e abattoilcs in d.e Parijse wijk la Vilette, van de veerboten
over Het KaÍIa€J-. De tolbeambten van d.e autoroutes sluiten zich aarl. In Par;ds be-
gj-nt d.e bezetting van d.e grote uarenhui zen. In die geest gaat tt cte volgende da-
gen d.oor tot bijkans gans het Franse bedrlifsfeven is getroffen.

-o-
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WAT IS NU het versclr-ll tussen d-eze strijd. van d.e arbeid.ers en het optred.en
van d.e stud.enten, d.at eerd.er is begonnen en tegelijk met d.e proletarische actie
d.oorgang vind.t? Wat is de red.en, d.at wij het eens zijn met d.iegenen, d.ie bewerent
d.at het errest werd. toen d.e arbeid.ers actief werd-en?

tt \riezenlijke verschj-I tussen d.e ene strijd. en d.e and.ere zoud-en wil aldus wil-
len fo:rruleren, d.at d.e arbeid.ersstrijd- een sogiaal-, de strijd. d.er stud.enten d.aar-
entegen een in hoof dzaak.politiek karakter heeft, een opvatting, d.ie wij beves-
tigd. - nog geenszins bewézen - vlnd.en door een vrijwel eensluid-ende opmerking varl
Jo Manassen in rrHet Vrije Volkrt vErf,l 15 mei.

VeeI duid-elijker blijkt, d.at wtj met onze zienswijze niet ver van d.e waarheid.
iflrnren zi jn uit onverd.achte getuigenissen van mensen, d.ie een gans and.er stand.-
punt innemen d.an wi j , het getuigenis met and-ere woord.enl vEÍI mensen, d-ie aan het
optred.en d.er Franse stud.enten wel degelijk een sociaal karakter toeschrijven. rtDe

Rod.e Tribr:ne'r bijvoorbeeld. - een blad. dat kennelijk tracht het stud.entenverzet en
d.e arbeid-ersstrijd. tot dezel-fd.e noemer te herl-eid.en - heeft twee impressies gepu-
bliceerd-, waaraan wij het vol-gende ontlenen:

rro . o Inmid.dels is het ons d.uid.elijk geworden, d.at er in d.e Pardse Ci-
té Universitaire twee soorten d.iscussie aarr d.e gang ztjn In het Odéon
(fret door d.e stud-enten bezette theater in het Quartier Latin - red-ac-
tie D.& G. ) speelt vooïrramelijk d.e :uraag riaa,Í or:rnid-d.e11ijke maatschappe-
lijke hervo:mingen, de omvelsrerping van het Gaullistische regiem. Aan
d.e Sorbor:re ( a" Parijse u.nÍversiteit red.. D. & G" ) ztjn er voornanelijk
d.iscussies over verand-eringen van d.e universitaire structuur.rr

Het spreekt vanzeLf, dat voor d.e kwestie d.ie ons op d.eze plaats bezig houd.t
vooral d.e d.iscussie s in het Odéon-Theater van betekenis zirt.Natuurlijk is d.e her-
vorming van het Franse universiteitswezert, d.ie in d.e Sorbonne word-t besproken,
een bel-angrljke en ingrijpend-e zaak, gezlen d e positie , d-ie d.e universiteit nu een-
maal in d.e samenleving inneemt. Doch ztj kan - en d-at hebben d.e concessies, zowel
van d.e r.miversiteit zelf a1s varr pïemier Pompid-ou bewezen - ook in het kad.er van
het bestaand-e regiem haar beslag lcrijgen. Met d.e he:rro::mingen, d-ie in het 0d,éon-
Theater aan de ord.e zijn gesteld. is het een and-er geva1.

De omverwerping van het Gauflistisch regiem is een poIÍtieke eis en een po-
litieke aangelegenheid., waerbij ook d.e politici, bijvoorbeel-d. d.ie van d.e zogenaarn-
d.e 'rI-,inkse Fed.eratie" , d.e F, D.L o G. I d.e "Féd.ération d.e Ia Gaucherr ind.irect betrok-
ken zlyn. Dat d.e politicus Pierre ivlend.ès-France bijvoorbeeld., zodra d.e beweging
aan kracht groeit, het aftred-en vafl De Gaull-e eist, accentueert het feit, d-at er
sprake isva^nd.e groeivaneen p o 1i ti e ke beweging.

Biruren d.ie politiek getinte beweging springen d-e veïschif len duid.elijk jrr I t
oog. De stud-enten hanteren gans and-ere mid.delen d-an d.e duffe parlementariërs,
d.ie het op zt1n hoogst en d.an nog maar in één enkel ind.ividueel geval niet
verd.er hebben ]«mnen brengen d.an het d.reigement uit t t parlement te zull-en gaa,l:,
overigens zond-er d-at d.reigement in d.ad-en om te zetten. De stud.enten voeren hun
strijd- op straat . Zi d.oen d-at met een vastberad.enheid. en een moed-rd.ie respect af-
dwingen" Maar vastberadenheid. en moed- maken van een stud.entenverzet nog geen ar-
beid-ersstrijd-,

Nee , wij beweren pers6 ni et I d.at deze Parij se stud-enten 'r pseud-o-reac tionaire-
bourgeois-zoontjestt z:,Jn 4) . Op grond. -va]1 orLze eigen kennis va^r:r. zaken wi1len wij
d-e rrRod.e Tribunerr volmond.ig toegeven, d.at het hier jonge mensen betref t, Itd-ie

z:-cll öiepgaand. hebben beztg gehoud-en met d-e arbeid.erskl-asserr en d.ie 'tover d.e d.a-
gelijkse zoïgen van de arbeid-ers zeer goed. geïnf ormeerd- blijken. rt Maar tt zich bezig
houd.en met d-e arbeid.ersrt enr?goed. over hen geïnfo:rreerd. zijntt is hé61 iets and.ers
d.an tot d,e arbeid-erskLasse behoren en strijd. voeren vanuit rn proletarische _+j.tr-
atie, vanuit een proletarische positie.

Over d.e moed. en d.e vastberadenheid. der stud.enten heeft d-e rrl-inkserr Franse

4 De tern is niet van oÍrs, maar van d.e Franse bolsjewieken.
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cartoonist Siné in het blad.'rl,e Pointil een ooggetuigeverslag gegeven, dat door
rrRod-e Trj-brmerr in ztjn geheel, naar wij verond-erstell-en - is overgenoflreÍr. Het is
aan d.it artikel, d.at wij een tweed.e citaat ontlenen willen om orLze kfjk op d.e ge-
beurtenlssen te il-lustreren.

''Bij d.e tviee manifestaties varr 1 en 7 mei schrijft Siné heb ik
jongeren geweldige d.ingen zien d.oen: ze bod.en weerstam.d. aan d.e brute,
wild.e, moord.lustige aanval van d.e rord.ebewakersr van een republi-ek,
d.ie haar eer verloren heeft en haar naaJn niet meer verd.ient.. o Ik heb,
ik zweer het, tot d-e tand.en bewapend-e oproertroepen ge zien d.ie terugnre-
ken voor stud"enten met blo te hand-en. . . He t ge luid. van 20 . 000 j ongeren
d.ie d.e Internationale zingen, ik heb nooit zoiets ontroerend.s meege-
maakt. . . f k voeld.e me plotseling niet meer aLleen in een vijand.ige,
niet-begri jpend.e wereld.. Ik was ond.er mi jn vrienden, broed.ers, maats.
Een onvergeteli jk moment: tegen zeven url.r vanavond-r op d"e Place Saint-
Germain d.es Prés, had. ik voor het eerst in mijn leven het gevoel v r U
te zijn. Je liep buiten d.e zebrapad-en, d-ie waren er trouwens nie t meer,
ied.ereen l-achte , zorLg, schreeuwd.e. . . Ik voeld.e me een romanticus ( d.aar
ben ik ook vaak voor uitgemaakt) en voor d.eze keer was ik eï blij mee.
r.. fkwas ge l ukk i g, trots op deze jongereÍro... Ik leefd.e in
een soort d.room, met ogen d.ie staken van het traangas, mijn kleren nat
vart het spuiten, met een gebroken veter in mijn linkerschoen, zond-er
chequeboek, d.at Ík verloren had. toen d.e band.ieten van d.e ord-ebewaking
mij op d.e hielen zateÍrn . . Ied.ereen is in een feestelijke stemming. . .rr

Deze Siné j-s ind.erd.aad- een romanticus, dat is onbetwistbaar. Het enige, d.at
hi j met strijd-end.e proletariërs gemeen had- was vermoed.elijk we1 het feit, dat hij
maar d.an tijd.elijk - zond-er chequeboek rond.liep, Niettemi.n twijfelen wij geen secon-
d.e er aan, d.at hij d.e atmosfeer oprecht en exact geschild.erd. heeft. Welnu: d.ie
sfeer is d.e sfeer van d.e p o I i t Í e k e revolutie, d.e omwenteling d.ie ztch
er d.oor kenmerkt, dat haar d.ramatische effecten z:-clt aaneenrijgen, d.at mensen en
voorvallen lijken te fonkelen als d.iamanten, d"e omwenteling, d.ie zolang z4 d.uurt
haar erbij betrokken getuigen tot extase brengt, de omwenteling, die op straat,
op de barricad.es zegeviert, maaï niet in d.e bed.rijven.

Arbeid.ers bekijken d.e zaak nuchterd.er. Zij wetenrd-at een zarug -van d.e Interna-
tional-e zelf s uit 20.000 kelen - een politiemacht kan d-oen tenrgd.eínzen, zoals
Siné gezien heeftr er d.at soortgelijke gebeurtenj-ssen - wellicht een regering
tot aftred.en krxrnen nopen" Zij weten ook - instinctief en niettegenstaa,nd.e hr:n
eeuwige illusies d.at wan:eeer De Gaulle "in I t oud.e mannenhuisrr terecht zou ko-
men en Pompid-ou zou woïd.en vervangen d.oor Mend.ès-France of d.oor Mitterand. of
d.oor een trVolksfrontregering", dat wil zeggen d.oor beid.en mogelijk, saJnen met Bé-
noit-Fachon van d.e bols j ewistische parti j , d.at dan d.aaflnee nog niets verand.erd.
zoa ztJn aarr d.e produktieverhoud.ingen. En voor zoyer zti het niet mochten weten of
meegesleept word-en d.oor d.e algemene geestd.rift d.er meer lichtgelovigen, zoud-en
ztJ het spoed.ig genoeg ervaren, geli jk zal het destijd.s, in 1936 ervaren hebben
toen zri met hr.m stakingsactie in botsing kwanen met 'le |tVolksfrontregeringrr van
Léon Bl-r:-nrwel-ker vorming hen nog aarr d,e vooravond. d.er bed-rijfsbezettingen met on-
gerechtvaard.igd.e hoop vervul-d. had..

+

EEN WOORDYOERJ)ER van d-e P. S . U. C . een der zogenaamd. rr linkse parti- j enf r in
Frankrijk - heef t tijd-ens d.e j ongste meigebeurtenissen op een gegeven ogenblj-k en-
thousiast verklaard.rd.atItwanneeï d-e zaak zo d.cor zou gàa:n, het s o c i a 1i s-
m e binnen acht d.agen een feit zoll zijn" in d.it land-. Een d.ergelijke uitspraak
bewijst alleen maar, d.at voor d.it soort lied.en het'rsocialisme" niets and.ers is
d.an een verand-ering van het politieke d-ecor.

Bi j een d.ergeli jke clecorrrrisseling spelen ó6k d.e arbeid-ers een ro1, zoals zi
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altijd. een ro1 gespeeld. hebben brj ingrijpend.e henronringsbewegingen. Dat ziet men
ook nu in Fra^nkrijk. Er is echter één groot versehi-l- met het verled.en. In d.e 19e
eeuw bestegen d.e arbeid.ers d.e barricad.en om daar voor d.e bor:rgeoj-sie de kastan-
jes uit het rnrur te halen; our in d.e tweede helft van d.e 20ste eeuw, strijd.en zlj
in d.e bedrijven hun eigen strijd. met hun eigen proletarische method.en. Met hr.m so-
ciale strifd. zetten zij kracht bU aan d.e politi-eke, maar het is niet zo s d.at d-ien-
tengevolge d.e politieke actie tot een sociale word.t, zomin a1s d.oor d.e politieke
str[jd. d.e sociale worsteling d.er arbeid-ers een politiek karakter krijgt, tenmi.nste
niet zolang d.e arbeid.ers hun zelfstand.igheid- en onafhankelijkheid. bewaren.

Aart pog"ingen d-e arbeid.ersstrijd. om te bu-lgen in een politieke actie ont-
breekt het niet, Zrt zijn afkomsti-g van d.e vakbewegangr met name van de bolsjewis-
tische C. G. T. Deze organisatie wekt d.e arbeid.ers op tot d.emonstratieve betog:in-
Serr waarbij d-e televisiekijkers hebben het zaterdag 25 mei kr:nnen z:'ert - uit-
sluitend. politieke leuzen word.en meeged.ragen en waarblj d.e betogers voortdurend.
roepen om d.e vorming van een "Yolksfrontregeringtt. Het zou ons niet verbazenrin-
d.ien d.it soort activiteiten van d.e C.G.T. met zeker welgevallen waren gad.egesla-
gen d.oor d.e patroons en d.e bed.rijfsd.irecties, die arbei-d.ers nog altijd. liever d.oor
d.e straten zier,- trekl<en, dan ze als bezetters j-n hun fabrieken aa^n te treffen en
d.ie d.aarom bljvoorbeel-d. op het eerste symptoom va.n d.e bed.rijfsbezettingen hr.m wet'k-
nemers had.d.en aangerad.en om rrmaar thuis te bIijven", Iiever d.an het risico te 1o-
pen van 6ók in hr-m kantoren te word-en vastgezet.

Het optred.en van d.e C . G. T. volgd.e overigens op een period.e va^n du:id.eli jke
aarzeling. De bolsjewistische "voorhoed-e'r, d.ie zoals altijd. met I'voorhoed.enrt het
geval is, volkomen d.oor d.e geber:-rtenissen werd. verrastl had. d.e allergrootste
moeite om haar houd-ing te bepalen. Daar waren verschill-end.e ootzaken voor.

In d.e eerste plaats was d.e C.G"T., evenals d.e ehristelijke centrale en d.e
(zogenaa.urd. socialiÀtlsche) Force Ouvrière, natuurlijk volkomen wars van het zelf-
stand.ig optred.en van d.e werkers en van d.e method.en d.ie z\ toepasten.De stakings-
golf lcura^ur volkomen spontaan; de arbeid.ers lcrnra^men praktisch overal in actie bui-
ten d.e bond.en om. Pas toen d.e organisaties beseften hoezeer htm d.e zaak u,-t d.e
hand. d.reigd.e te lopenr pas toen ziJ bespeurden in welke mate d.e arbeid.ersklasse
vart Frankrijk ztch losmaakte uit het gareel, toen z4 vrezen moesten hun greep op
hr-m leden te verliezen, la^ramen - achteraf - d.e stakingsparolen los.

ïn d.e tweed.e plaats had. d.e C. G. T. van d.e aanvang af d.e grootste moeite met
het stud.entenverzet, Geenszins echter omd.at het karakter van d.at verzet niet zott
stroken met d.e vakbeweg:ingsstri jd.. De C . G. T. schold. weli swaar d-e stud.enten uit
voor avonturlers en vooï bourgeoiszoontjes, maar zti stefd.e ztch niet tegenover
hen op omd.at ztj een Itproletarische positierr wenste in te nemen.Er is geen vakbe-
weging, d.ie een frproletarische positie" inneemt en de C. G. T. heeft nog nooit be-
zwaren gehad- tegen d.e sarnenwerking met avonturiers of met bourgeois. Niet omd.at
ze avonturiers zoud.en zijn wild.e d.e C . G. T. nie t met d.e s tud.enten samenwerken, nee
omd.at zti niet met hen samen wiId.e werken schold. ztj hen als zod.ani-g uj-t. Een oud.
en beproefd. bolsjewistisch proced.é.

De werkelijke red.en, d.at d.e C. G. T" er zo afkerig van was met d.e stud.enten sa-
men te werken, lag in het politieke v1ak. Daarmee bed.oeLen we d-a3 niet, d-at d.eze
centrale er bezwaar tegen had., d-at d.e acti-e d.er stud enten politiek getint !,ras,nee, zli stond. 8eïeserveerd. tegenover d.atgene, waarop d.ie politieke actÍe zi.c;6
steed-s scherper moest gaan richten, te weten: d.e va] van het Gauf l-isme.

JarenLang reed.s is zowel- d.e positie van d.e C.G.T. als va:: d.e bolsjevristi-
sche partij in het Frankrijk van generaal De Gaulle een buitengewoon tweeslachtige.
Ook ond-er Gaul-listisch bewind. is d.e integratie varr d.e vakbeweging in de burgerlij-
ke maatschappij voortdurend. verd-er voortgeschred-en, Dat geldt natuurlijk evenzeer
voor d-e christeli jke vakcentral-e al-s voor de Force Ouvrière. De positÈe van het
bolsjewistisch vakverbond verschj-Lt echter van d.ie d.er beid.e anderen. Het is een
publiek geheim in Frankrïk, d.at d.e band.en tussen d.e C.G.T. en d.e C.P. en het re-
giem achter een opposj-tionele schijn veel nauweï l.l-Jn d.an men zou veïïiachten.
Aan d.e and-ere kant verplichten politieke en socj-aIe mythen, 't feit, d.at n1 ter-
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wille van hun blote bestaan een trlinksef t schijn moeten hand.haven, zowel d.e C. G. T.
als d.e C. P. er toe, ztch met d.e nod.ige tam-ta^m te roeren in het anti-Gaullis-
tisch front.

Nu is er natuurlijk voor C,G.T" en C.P" niets tegen om zond.er enige werkelij-
ke verplichting met Mend.ès-France, Mitterand- of d-e 'rlinkse Fed.eratie" te flirten
en op d.ie w{jze nog een \)zer in het vuuï te houd.en voor wanneer het politieke lot
d.e oud.e heer in het E1ysée eens mind.er gunstig gezind mocht word-en. Een vrijage
met d.e stud.enten echter, d-ie ni-et volgens d.e gei jkte parlementaire en politieke
spelregels tewerk gingen, was d.aard.oor veel riskanter.

Toen het stud.entenverzet begon in Nanterïe namen d-e holsjewiki een afwijzend.
koele houd.ing aan. Toen d-e spontane strijd. van d.e arbeid.ers er bij kwam bleef er
voor hen maar één keuze over; zteh solid.arlseren zowel met d.e stud.enten als met
d.e arbeid.ers, maar d.an op een manier, d.ie aar. d.e actj-e d.er arbeid.ers haar zelf-
standig proletarisch element ontnemen moest. De positie van d.e Franse bolsjewiki
leek enigszins op d-ie, welke, nad.at d.e strÍ jd. ontbrand. was, werd. ingenomen d-oor
d.e Amerikaanse pers. De spreekbuizen van lría1l-street zeid.en; "Liever De Gaull-e
d.an het commrmismert.De zogenaarnd. rrcommur.istischerr partij van Frankrijk red.eneerd.e:
"Lievet De Gaulle wég d.an d.e zeLfstand.ige strijd. van het proletariaatrr. Overeen-
komstig d.ie red.enering hebben C. G. T. eÍr C. P. gehand-eld..

+

IIET BOVENSTAAME was allemaal aL aan I t papier toevertrouwd. toen wij - maan-
d.agmid.d.ag 27 mei om half vier - eind.elijk ( telefonisch) contact kregen met een
van orlze Franse makkers. Hij beld.e ons vanui-t het bed-rijf , waar hij ond-er norrnale
omstand.ighed.en pleegt te werken, maar d-at hij nu. samen met d.e and.ere personeels-
led-en bezet hieId..

rrKun je rrcijuit spreken?" , vroegen wij.
ilNatuurlijkrr, V/as het antraroord.. ttHou er even rekenÍng mee, dat wij hier d.e

boel b e z e t houd.en.tt

En toen verteld.e hfj:
frlk kan me weJ zo ongeveeï voorstellen wat d.e kranten in Hol1and. geschreven

zull-en hebben. Voor hen zal het accent wel gelegen hebben op d.e gebeurtenissen
in het Quartier Latin. Maar laat ik je één d.ing zeggen3 wat ztcLt heeft afge-
speeld. i-n d.e bedrj- jven en in d.e arbeid.erskl-as se i s oneind-ig belangrjjker. Je kunt
het je gewoon niet voorstel1en hoe spontaan en hoe zel-fstandig, geheel buiten
ied.ere organisatie om d.e arbeiclers gehand-eld. hebben. Je kunt je ook, hoe kri-
tj-sch je instelling ten opzichte van d-e vakbeweglng en haar verbond.enheid. met I t
kapitaal mag zijn, gewoon niet voorstel]en hoe sterk de hele vakbeweging z:-cll j:n-
Sespannen heeft om d-e actie van d-e arbeid.ers te breken. Dí"t ze d.at ged.aan heeft
zaL jullie van I'Daad- en Ged.achtefr nlet verbazen. ivlaar toch al-s je zou wéten we}-
ke trucs en wel-ke midd.elen ze d.aarbij heeft pogen toe te passen , zou je toch nog
roleer versteld. staan. Ten opzi-chte van d.e stakingsbeweging van d.e arbeid.ers liet
d.e houd.ing vart d.e bond.en i-n elk geval aan duid-elijkhei-d- niets te Íírensen over.rt

rrHet gevolg istt, zo vervolgd-e ofize Franse vriend., rtd-at d.e kloof tussen d.e
arbeid.ersklasse en d.e vakbewegrng nu groter is d.an ziJ ooit in Frankrijk is ge-
weest. Hetlsbesl-istnietoverd.revenomtebeweren, d.at op he t ogen-
b 1 i k d.e vakbeweging haar gez:-cht totaal verloren heeft. Haar parolen word.en
d.an ook d-oor geen enkele arbeid.er opgevolgd-. De vakbewegang heef t, net als 1n
1916 in d.e d.agen van Bhm en Salengro, een akkoord. met d-e regering van De Gaulle
en het ond.ernemerd-om gesloten. Maar dat akkoord- bevred-igt d.e arbeid-ers nog lang
niet. De vakbewegrng d.oet nu vertwijfeld.e pogingen om d.e arbeid-ers uit d.e bed.rij-
ven te krijgen, d.at wil zeggens a1s bezetters er uit en als gewone nurruners er om
te gaan werken weer in. Maar niemand volgt die parolen op" Hier in Parijs althans
zi jn d-e bezette bed.rijven nog altijd. bezet. En bij Renault in Billancor;rt d-aar l-us-
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ten ze de C. G. T. wel rauw. Ik zo1)
cumenten. Heel- Fra^nkrijk is d.oor d.e

zaL zorgen d.at julIie veu: rrDaacl en
breid.e feiterunateriaal be schikt. It

Onze Franse vriend. zeL ook:

er uren oveï icr:nnen vertellen rmet f eiten en d.o-
strijd. van d.e arbei-d.ers in gisting geraakt. fk
Ged.achteil zo spoed-1g mogelijk over het r:-itge-

t\rlat zj-dn hier in d.e maarrd- mei 1968 in Frankrijk heeft afgespeeld. stelt aI-
Les en all-es van de laatste 40 jaren in d.e schaduw. Jr:ni 1936 was tot dusver d.e

roemrijke herinnering iÀraarop geteerd werd.. Maar mei 1968 is veel uitgebreid.er,
veel omvangrijker en óók - en d.at vooraL is belarigrljk - vé6L d.iepgaand.er d.an jr:ni
t 16.Wat er gebeuren gaat is nog onduj-delijk. De eerstkomend.e d.agen zÍjn d.e besl-is-
send.e. Het gaat nu om d.e vraag of d.e vakbewegingr d.e regering en d.e l<wlstig be-
loften rond.strooiend.e patroons d-e massat s (om massar s en massats gaat het ind.er-
d.aad.) weer in het gareel krijgen of d.at d.e strijd.end.e arbeld.ers nog weer nieuwe
initiatieven zuLl-en ontplooien. Geber.rt d.at laatste , met d.e belof ten, d-e Loons-
verhogingen en heel- d.at d.oor schrik afgedwongen pakket sociale maatregelen in
zicht n i e t , d.an is het natuurlijk afgelopen en za! d.e beweging wegebben. Wat
er wéI gebeuren zal a1s d.e arbeid,ers voet bÍj stuk houd.en weet geen mens.rf

+

DE LEZER, d-ie er d.oor 6nze analyses en ortze kijk op d.e maatschappelijke ge-
beurtenissen nog niet van overtuigd. mocht z11n w6.6r bij d.e jongste ontwikkelingen
in Fra^nkrijk d.e accenten liggen, kr-rl:ren d.e zo juist weergegeven med.ed.eli-ngen mis-
schien tot nad.enken stemmen" Overigens zullen wij er yaÍLzelfsprekend. in d.e komen-
d.e nummers van 'rDaad. en Ged.achterr nog uitgebreid. op temgkomen.

HA DIE P, Y. d.. A, wold.e !

tr'insterwold.e ! Dat riekte d.e zeeT
geschokte bestuurd-ers naar regerings-
commissari-ssen en bolsjewisten, naar
recalcitrante land.arbeid.ers en wat
d.ies meer 211. Merrrouw Politiek-Actief
mocht jarenlang een trouw volgellnge
van Den UyI geweest ztJrL, maar om nu
op d.e fo::urulieïen als geboorteplaats
Fins te::t^rold.e te zetten, d.at werd. toch
wel te erg. De plaatselijke partijgod.en
raad.d.en haar d.an ook aan om als ge-
boorteplaats lnii-nschoten in te rmf len.

Doch zie, mevrouw Politiek-Actief
bleek nog niet zo politiek verziekt
te zirr om d,aaraan gevolg te geven. Zlj
wenste rn eventueel raad.slidmaatschap
niet met een }eugen te beginnen en
bed.ankte voor d.e eer van het geplaatst
word.en op d.e verkiezingsli j st en te-
vens voor d-e P.v.d..A.

Wat een geluk voor d.e vroegere
burgemeester van Groningen, de heer
J. Tuin en voor zLJn broer H. Trlin,
voorheen burgemeester van Finste::wo1-
d.e zéLf , d-ie 6ók beid.en in Finsterwol-
d.e werd.en geboren, d.at het ministerie
vaJI binnenland.se zaken en and.ere in-

HET GEBEURDE in d.e d.agen v66r d.e
jongste gemeenteraad.sverkiezingen in
een kleine gemeente, niet ver v€ln d.e
hoofd.stad.. Daar woont een d.a:ne, d"ie
wtjr omd.at haar werkelijke naam er niet
toe d.oet, gemakshalve maaï mevrouw M.
Politiek-Actief zul-l-en noemen. Zij be-
hoord.e tot d.e zeer enthousiaste led.en
va.n d.e plaatseli jke Povn d..A. -afd.eling
en het bestuur d.aa:rran ker:rd.e haar
waard.ig om d.ie partij in d.e gemeente-
raad- te vertegenwoord.igen. Dientenge-
volge d.i-end.e zli op d.e kand.id.atenlijst
te word.en geplaatst en d.aarvoor kreeg
mevïouw Politiek-Actief op een gege-
ven dag bezoek van enkele plaatselijke
partijgod.en, d.ie even lnaar personalia
noteren moesten.

Het scheen allernaal een onbeteken-
d.e fo:mali.teit te z:-jt:-. Maar het liep
am.d.ers. Nad.at d.e kand.id.ate haar bur-
gerlijke staat en haar leeftijd. opgege-
ven had. b]eek aan d.e ontsteld.e klein-
burgers van het afd.elingsbestuur, d.at
mevïouw Politiek-Actief eens het Ie-
venslicht aanschouwd. had. in Finster-



stanties d.ie over him benoeming moes-
ten besli-ssen wat ónd.ere maatstaven
aanlegd.en d.an d.eze Pnv. d..Ar-àfd.eling.
Maar ja, helemaal- ve:rorond.erlijk is het
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toch ook weer ni-et. Nergens in Ned.er-
land. is d.e vrees voor wat maar na^a,r
Itroodrr zou kunnen zwemen z6 groot aIs
in d.ie partij waarva^n hier sprake is.

===

EEN TROTZKISTE CONTRA REGÏS DEBRAY

DE AMERII(MNSE trotzkiste Raya Dr:nayeskaya, d.ie lang geled-en gedurend.e ze-
kere tild. een d.er secretaressen van Leo Trotzki schijnt te zin geweest, heeft z:-c}:r
in een uitvoerige bespreking in het Anerikaanse blad 'rNews and Lettersrr uite:rna-
te critisch uitgelaten over het boekje 'rRevolutie i-n d.e revolutieil van de Frane-
man Rég"is Debray. Zoals men venraehten kon is haar kijk op Debray en op d.e in
Zuid.-Amerika woed.end.e guerillars een gans and-ere dan die, waa:rran wij blijk hebben
gegeven toen wij onlangs i-n itDaad. en Ged.achte'r aan het boekje van Debray enige
aand.acht besteed.d.en 1) . Beschouwd.en wij d-e opvattingen d.ie Debray huld.igt, de si-
tuaties, d.ie hi j beschri jft, enzovoorts, enzovoortse karakterÍstiek voor larrd-en,
waar d.e kapitalistische verhoud.i-ngen nog maar nauwelijks z:-Jn begonnen en waar in
geen geval een mod-ern proletariaat in West-Europese of Amerikaanse ztn bestaatt
voor Raya Dunayevskaya wringt d.e schoen geenszins d-aar. Zij ve::urijt Debray niet,
d.at hij in te::men, d.ie aa^n d.e kfassenstr[jd. van d.e mod.erne arbeid.er ont]-eend. zi-in
een bewegrng beschri jf t, d.ie met d.e arbeid.ersstri jd. totaal nj-ets heeft uit te
staanrnee Raya Dunayevskaya is terstond. bereid. wat het social-e kLinaat in d.e Ia-
tijns-Amerikaanse Land.en betreft in precies d.ezelfd.e verg'issingen te vervalfen
als DebTay.

Dat is niet verwond.erli-jk. De trotzkisten bijvoorbeefd. hebben d.e BoLj-viaanse
revolutie uit t t beg'in van d.e jaren t50 altijd. a1s een va^n. hr:n paradepa,ard.jes be-
schouwd., trok)<en uj-t d.ie omwenteling, d.ie ofschoon d-e arbeid.ers eï een grote
rol in speeld.en - een burgerlijk karakter had., lessen, d.ie voor d.e arbeidersstrijd.
1n d.e hele werel-d. van betekenis zoud.en zirr. De trotzkisten hebben altijd precies
als Trotzki zelf d.e social-e bewegingen in land.en als Spanje, Rusland., China, En-
ge1and., Duitsland., Frankrijk over een en d.ezelfd.e kam geschoren zond.er met maat-
schappelijke verschil-len rekening te houd.en.

Wat Raya Dr.mayevskaya aan Debray ve:r^rijt is nietrd.at z\)n '?gueri1lail d.e "gue-rillarr in een achterli jk 1and. is, d.ie d-oor half-proLetariërs, lompenprol-etarj-ërs
en hoofd.zakelijk boeren wordt gevoerd-, nee zLj verr,rrijt hem d.at hij een voorstand.er
va^n d.e rrguerJ-l1afr is, omd.at Debray d.e taakr d.ie volgens d.e trotzkisti-sche leer
aart d.e partij toevalt d.oor d.e "guerillatr wil laten venmllen.

Raya Dunayevskaya zegt niet tegen Debray: trJouw guerilla is welisrdaar zelf-
starrd.ig optred.en, maar het is géén arbeid-ersoptred-enil, nee t zlj valt niet over
het lompenproletarische- en boerenkarakter d.er beweging, zt1 keert z:-ch er tegen,
d.at Debray voorstander van een zel-fstand.ig optreden is. Dat zulks niet eens he-
lemaal w66r is, d.at ook d.e bewegingen d-ie Debray aIs voorbeeld- neemt, zoals d.e
revolutionaire oorlog van Fld.e] Castro, we1 degelijk een voorhoed-e-karakter heb-
ben, d.oet hier niet terzake. De kritiek van d-e trotzkiste op d.e vriend. van Che
Guevara is interessant omd.at ztj 1,aat zien wat j-n elk geval Raya Dunayevskayar s
eigen opvattlngen zi1r:.. Leve d.e partij, weg met all-es d.at naar zelf stand.igheid.
zweemt! D66r komt het op neeï. En hoe het d.aarbij d.an met onze trotzkiste gesteld
is blijkt o.&n hie:ruit, d.at zij Mao een marxj-st noemt en Debray a1s een kleinbr.lr-
gerljjk intellectueel karakteriseert. Dat is hij ind.erd.aad., zéker een typische in-
teLlectueel . Maar is het hele trotzkisme niet burgerlijk, d.oord.renkt van d.e theo-
ri-eën, d.ie op d-e enraringen van d.e burgerlijke revolutj-e in Rusland. zirr geënt?

1 ) 'f Daad- en Gedachterr , mei 1968, bLz. ) en 10.


