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I{ET Z,AJ, DE I.,EZER. van I'Daad. en Ged.aehterr rraarsohijnlift we1 zijn
opgevallen en misschien ook weI ve:s^rond.erd, hebben, d.at wij in het
juli-nunmer niet zijn temggekomen op d.e Franse geber.rrtenissen,
waaraan wij Ín het jr:ni-nr.mmer, vers ond.er d.e ind.n:k van hetgeen
er zic}n afspeeld.e, d.e nod.ige aand.acht schonken. De oorzaak is
va^rr tweeërlei- aaJd..
ïn d.e eerste plaats nood.zaakten d.e valcanties ons, d.e inhoud.
van het juli-numner reed.s eind. mei gereed. te maken. De artikelen
clie d.aarin zijn opgenomen lÍaïen grotendeels a1 geschreven v6ór d.e
beschouwing over Frankrijk op papier gezet werd., waarrroor wij in
het juni-nr,mner nog net minte hebben }currren vind.en.

ïn d.e tweed.e plaats wild.en wij op d.e Franse stakingsbeweging
pas tenrgkomen \,Íarrleer wij daaromtrent behoorlijk ged.ocr:menteerd.
waren. Dat was nog niet tt geval toen het juli--nummer moest word.en gestencÍld.; dat zourJ.en wij ook nog niet geweest zí1n ind.ien
dat werk op een wat later tijd.stip had. kunnen word.en veuicht.
Irunid.d.els beschikken wij thans over hééI wat meer gegevens
d.arr twee maarrd.en geled.en dank zt1 een nauw contact met ottze Franse vriend.en.Dat heeft op d.it nummer va^n ons blad. zir,- stempel gedJ.'ukt. Men zal hierin o.à, aantreffen:
een algemene beschouwing over het karakter va^n d.e Frartse
stakingsbeweg:ing;

ken

een artikeL, waari-n 1n t t bijzond.er aand.acht word.t gesehona.aÍL het optred.en va.n het Franse cornmr:nistisehe vaJsrerbond.

C.G. T.

hijdragen

;

- een kleine bijd.rage over d-e z.g. rtspontanlteitstheorierr vaJr
Rosa Lu:cemburg, d.ie rrij juist tegen de achtergrond. van d.e Franse
geber:rtenissen van _groot belang aehten;
een bijd-:ragergewijd. aan d.e geber:rtenissen

in Flins (Renault-

fabrieken) en Sochaux (eeugeot-fabrieken), de twee plaatsen,
het tot gevechten tussen stakers en politie is gekomen;
een artikeltje met enhele bijzond.erhed.en over d.e Britse aI-

waar

gemene staking van 1926, d.ie met d.e huid.ige Franse enkele prmten
vaJr overeenkomst heeft;

- alsmede enkele b1ad.mllirrkjes, die ook a] op d.e Franse gebeurtentssen betreklcing hebben.
ïn komend.e nr:mmers van |tDaad. en Ged.achtett zuIlen wij bovend.ien nog zeker opnieuw aa.nd.acht aan Frankrijk schenken.
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in mei van d.it jaar over Frar:krijk spoelte ver-

toont een aanta] in het oog springend.e kenmerken:
neergelegd. d.oormiljoenenarbeid.ers,
d.e arbeld.word.t s p o n t aan
d.ie voor het meerend.eel ongeorganiseerd. zini
i-n het voorste gelid. van d.e beweging staan jonge arbeid.ers, die niet
belast zdn met d.e trad-itie van d.e vakbewegrng;
d.e beweging be gint in de provincie , ver v€l^r'L d.e oud.e bedrijf scentra r €ÍI
slaat vand.aar over naa,r d.e sind.s lang bestaand.e industrië1e bekkensl
overal komt het vrijwel meteen tot een bezetting d.er fabrj-eken op een
schaal, dle alleen maar te vergelijken valt met 1916 en d.ie weld.ra d.ie
van 1916 verre overtreft;
d.e tegenstelling tussen d.e strijd.errd.e arbeid.ers enerzijd.s en d.e traditionel-e organisaties varr d.e vakbeweging is scherper en duid.elijker d.art
praktisch ooit het geval geweest is;
hier en d.aa,r stellen d.e stakers het probleem aaÍr d.e ord.e van het be-

heer d.er bedrijven d.oor d.e arbeid.ers;
het wapen, d.at d.e heersend.e klassen tegen het strijd.ende proletarj-aat
hanteren is hetzel-fd.e al-s waanran z\) z:-cln bed.iend.en 1n 1916: ond.erhand.elingen, d.ie d.e vakbeweging een schijnsucces opleveren, dat het signaal moet zLJrr tot vrerkhervatting. AIs d-at rrapen d.itmaal stomp bliikt
vrord.t gebnrik gemaakt van geweld.: d.e strijd- tot verbetering van d.e arbeid-svoo::r^raard-en loopt uit op een botsing met d-e staat,

VAIGEWEGING

OVEIIROMPET, D "

ER WAS geen valcrrerbond. in Frankrijk of het werd. d.oor d-e actie varl d.e arbeid-ers vol slagen overrrompeld.. Weliswaar heeft het conmunistische dag'blad. ttf, tllr.lrn4nitétt d.e brutal-iteit om op zaterdag 18 mei te beweren, d-at "d-e actj-e ontsproten
is aan het initiatief van d.e C.G.T. en van d.e and.ere vakcentralesrr,maar d.ie l-eugen is d.oor d.e bolsjewisten zelf ontmaskerd.. De stakingen met bed.rijfsbezetting
zijn nog maar nauwelijks begonnen of de vakbeweging geeft aan lnaar vertrouwenslied.en en haar lagere kad-erled.en opd.racht om ztch aan het hoofd. vart d.e bewegJ-ng te
stelLen, teneind.e te trachten d.eze ond-er controle te krijgen. Van d.ie opd.racht d-ie er op z|cltzelf al een bel+ijs van. vormt, d.at d.e vakbeweging op het uitbreken
van d.e stakingen geen enkele invloed. heeft gehad. - word-t nad.nrkkeluk meld.i-ng gemaakt d-oor Roger Muage in ztJrr voortreffelijk overzicht d-er gebeurtenissen in het
weekblad. rf Paris-Match" 1 ) . Dezelfd.e Roger Mauge weet ook te berichten, d.at d.e geschrokken G e o rge s S é guy,
de algemeen secretarisvanhet comrtr.mistische vakverbond. C.G.T. e terstond. nad.at d-e arbeiclers in bewegfng ztin gekomen
contact opneemtmet l.:.Jn collega D e s camp s vanhetkatholieke valcverbond.
C,F. D. T. Séguy zegt bU d.ie gelegenheid.: rrAls d.e bed-rijfsbezettingen z:-c}r uitbreid.en kan d.e bewegj-ng volkomen aarL onze controle ontsnappen.rr
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Ségr1y d-rukt zich verkeerd rrit. De beweging "ontsnaptff niet aan d.e control-e
varr d.e vakbewegrng; van het begin af aart heeft die vakbeweg'ing er totaal niets
mee va,n d.oen gehad.. Wat Ségu5r en Descamps beogen is niet: een beweging, die zii
in d.e hand. hebben ook in d.e hsnd. te houd.gpl nee het gaat er voor4 hen om een bewegrngr d.ie 211 totaal niet in d.e hanil hebben in d.e hand. te kriigen. Dat wordt d.an
ook d.oor Georges Ségr:y met zoveel woord.en toegegeven, wanneer hij tegenover zijn
getrouwen het beeld. van d.e rljd.end.e trein gebmikt.
[De stakingstreinrr t zo zegt hi j, ttheef t zieh in beweging gezet en het gaat,
er om zo spoed.ig mogelijk in die rijd.end.e trein te strringen om d.e locornotief weer
i.n zi jn macht te krljgen. t' Wij hebben d.ie beeld.spraak van d.ie rÍ,jd.end.e trein aangetroffen in |tltHumanitétr. WeIk een mir:achting voor d.e lezers. Een pa,aï d.agen nad.at nen hen heeft pogen wijs te maken, dat d.e tre5.n op een teken van d.e vakbeweging is vertrokken, word.t hj-er d.an toegegeven, d.at d.e trein vertrokken is eer d.e
vakbeweg:ing er zelfs maar over d.acht om naar het station te gaa^n. Het belet het
bolsjewistische b1ad. natur:rlijk niet om later toch weer net te d.oen alsof d.e stakingen aan het initiatief van. d.e vakbeweg"ing zijn ontsproten.
$Iaarop een d.ergelijke handelw1jze van d.e vakbewegrng neerkomt word.t d.oor een
spreker in d.e tr'ranse Kamer gekarakteriseerd. met een citaat van d.e schrijver Jean
Cocter:a; rrOmd.at d.e wond.eren zlclt geheel buj-ten ons om voltrekkenrmoeten w[j veinzenrdat ze d.oor ons teweeggebracht zijn." De woord.en van Cocteau had.d.en oorspronkelijk natuurlijk geen betrekking op d.e d.aden d.er Franse vakbond.en. Maar ze waren
d.aarop wel zééy toep,asselijk.
Er Ís nog meer, waanrit het spontane karakter vaÍr d.e tr'ranse meistakingen
onomstotelijk blijkt. In d.e late avond. van d.e 16e mel gaan in d.e Renault-fabrieken
te Billancourt bij Parijs 4.000 arbeid.ers 2) ter nrste op d.e braneard.s van d.e bed.rijfs-EHBOr op vod.d.enbalen of op luchtbed.d.en, zoals ze bij het ka^nperen word.en gebnrtkt. Dat z:-Jn luchtbedd.en van hen ze1.f . Hi.m vrouwen hebben ze i n è e r h a a s t varr huis naar d.e fabriek moeten brengen. Dat wil zeggenrd.at d.e betrokken arbeld.ers zelf van te voren niet geweten hebben wat of er in d.e lucht h-lng.
En d.at betekent d.an weer, d.at er zond.er bepaald.e rtord.errr is gehand.eld., met and.ere woord.en, d.at ook d.e br:reaueraten er totaal onlsund.ig vaJr ztyv geweest.
Omd.at zij niet d.e minste voorkennis dragen van d.e gebeurtenissen brengen d.ezer als het zover i-s, d.e bureaucraten in d.e grootste verwarrlng. ïvlauge spreekt
zelfs va^n een r?d.iepe ongerustheid.rr varr d.e commrmisten, die berrreesd. zijn voor een
trexplosie van ond-er optt . Aan d.e verliraming schr$ft Nicole Bernheim - in ftI,e Mond.ert van 18 mei het toerdat aIIe grote vakcentrales, met inbegrip van d.e C,G.T.
zieh bij het uitbreken van d.e staklngen zorgrnrld,lg van commentaar onthoud.en. Ook

2) Er is hier sprake varL 4.OOO arbeid.ers, d.ie in d.e Renault-fabrieken te 3i1Iancor:rt d.e nacht d.oorbrengen. Er werken echter in d.it Renault-bedrijf een
25.000 méLÍrr Wij geloven, d.at d.it te verklaren valt uit d.e omstand.igheid-,
d.at d.e bezetting d.er bedrijven 1n een soort van ploegend.ienst en bij toerbeurt werd. vericht. Diverse med.ed.elingen, d.ie wij van Franse kamerad.en om-

trent d.e bedrijfsbezettingen ontvingen wijzen in d.ezelfd.e riehting. Wij ontmoetten ook in Parijs een bij Renault in Billancourt werkend.e vriend op een
tijd.stip, d.at d.e bed.rijfsbezetting nog voortdur:rd.e. Er is ons varr hem bekend., dat hij op een and.er ogpnblik weer 1n het bezette bedrijf lr&s. Bij d.e
bezetting d.er kantoren van het verzekerj-ngsbedrijf 'tAssu::a.nces Generales"
speelde zLeh iets d.ergelijks af . Het feit trof ons eigenlijk pas, toen w:ij
achteraf ox:rze aantekeningen rangschikten en bestud.eerd-en. Vand.aar d.at wij
verzuimd.en hiewLaat te vragen. We komen er nog wel op te:rrg. AIs onze indrtrk juist is, d^an raakt d.e d.enigrerend.e opmerking van Jacques Gans intrDe
[elegraaf, van woensdag 10 ju1i, fut d.e Franse arbeid.ers zo d.om waren om
zich in d.e bed.rijven te laten opslui-ten natuurlfik l{ant noch r^raI. Hij houd.t
d.e arbeid.ers kennelijk voor ganzen. Nou, dat ztgt ze gelukkig niet.

4det hevestigt, d.at zq geenszi^::s de hand j-:: het spel

hebberr.

BE,ACIIU, I JKE MNMATÏGING.

DE Y00RSTil-.,LING van zakenr d.at d-e centrales, gezamenlijk of ied.er voor zich
d.e leid.ing, de rrgenerale stafrr van d.e arbeidersklasse vorrnen blijkt ook i-n mel
1968 weer een belachelljke aanmatiglng, Het is varr bijzond.er belang d.at vast te
stel-Ien, omd.at d-e jongste stakingen in Frar':kri jk niet slechts d.e grootste massabeweg:i.:ng zlJn geweest d.ie d.it land. ooit heeft gekend., doch zích ook kunnen meten
met de allergrootste os.ss&-bewegingen r,r-lt d.e geschied.enis van het mod.ertle ind.ustriële kapitalisme. In jr:ni 1956 bedraagt het aantal stakers in Frankrijk twee

miljoen;, dit keer zijn het er vijfmaal zoveeL: tien miljoen, hetgeen praktiseh
neerkomtopeen a1 gemene
s taking
7 wo&rvanaltijd.is gezegd, dat
ztJ ui-tsluitend- op command.o van een machtige vakbewegang zou l«,lnnen beginnen,
waalrran tevens altijd j-n één adem is beweerd., d.at ze tot d-e onnogelijkhed-en behoort.
Het tf onmogelijkerr, het rrwond.er'r, is in Frankrijk werkelijkheid. geword.en.Dat
niet all-een; het is ook werkeli jkheid. geword-en op een wj- JZe t d.ie somnige andere

uit

ver in

heeft geste1d..
De algemene staking van mej- 1968 in Frankrijk overtreft in betekenis die,
welke in d.e literatuur altijd- eentfklassj-eke'r ro1 venruld. heeft: d.e Britse algemene staking van 1926. Die d.uurd.e maar krap tien d.agen; van bedri,jfsbezetting was
voorbeelden

d-e geschied.enis

d.e schad-uw

d-aarbij geen sprake.

In Frankrijk hebben d.itmaal d.e bed.rijven en d.iensten op ziSn minst veertien dagen plat gelegen. ïn een aantal- ond.ernemingen, d-aarond.er vitaLe bed.rijfstakken
als d.e metallrrgie en d.e chemische 1-:od.ustrie , is zelf s nog vele d.agen langer,
soms weL dubbel zo larrg, gestaakt. In op zijn minst één bezette fabriek hebben d.e
arbeid-ers tijd.ens d.e bezettingsstaking d.e aanvankelijk stopgezette prod.uktie weeï
op gang gebraeht, naar zri verklaard. hebben om een eerste stap te d.oen naaï een
beheer d.er fabrieken d.oor d.e arbeid.ers.
In d.it laatste opzicht gaat d.e betekenis van d.e jongste stakingsbeweg:ing in
Fra^nkrijk nog uit bóven de Roeropstand. van 1920, waarbij ze in dnd.ere opzichten
weeï is achtergebl-even.Dat d.estijd.s in het À.oergebied. massaal d.e bed.rfiven zijn bezet hebben we nooit ergens vermeld gevond-en, t/éI is het zot d.at d.e Roerarbeid.ers
er d.estijd.s in slaagden d.e Duitse Rijksweer te versLaan. Iets d.ergelijks is nu aa^n
hun Franse klassegenoten niet gelukt. De C"R"S. , d.e Franse opïoerpolitie, bleef
meester van het terrein toen het aan het eind.e van d.e eerste jrmi-week in d.e omgeving van d-e Renault-stad. Flins tot een slag kwam, d.ie als het beslissende gevecht van heel d.e woelige period.e kan word-en beschouwd..
LOS VAN IT-,IG TRADITIE.

ot seling
d.arr is het d.it,
d.at d.e kLassenstrijd. niet ]osbarst na een I'plannemakerij voorafrr, d.och voortspniit uit een concrete situatie in d.e bed.r[jven, d.j-e ni-emand. kan voorzíen, ze]fs
niet wanneer gelijk in het bewuste geval elders een bepaald. bed.rljf a} meer
dan {B uur is bezet. Zomtn als d.e bouwvakarbej-d-ers i-n d.e Stal-i-nallee in OostBerlijn weten, d.at ze met het verlaten van hun steigers in juni 1955 het signaal
geven vooï een algemene arbeid.ersopstand., zomln weten in meÍ 1968 d.e arbeid.ers
v€Ln rrSud-Aviation'r in Nantes of die van Renault, d.at ze d.e eersten zulIen ztJr,
va^n een stakersleger van tien miljoeïl. Maar aLs d.it stakersleger d.an niet d.oor
een rrd-ruk-op-de-knoprr j-n beweg:ing is gekomen, is het dan mi- s schien zo t d.at het
bezield. was van tf d.e geest van d.e vakbewegangtt I vàíl ha.ar ittra.d-itiestt?
Het tegend-eel is juist het geva1. Het reed.s door ons genoemd-e artikel va:r
Roger Mauge in flParis-lvlatch'r ve::nel-d-t een bijzond.erheid., d.ie in dit verband- interessant is: nooit is d.e Franse vakbeweging in staat geweest om meer dan twintig
ALS HET D00R ons genoemd-e voorbeel-d. vair d-e vïouwen, d-ie p 1
Iuchtbed.d.en ruaar d,e Renault-fabrieken moeten brengen, iets leert,
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procent van d.e werkend.e klasse in haar geled.eren te organiseren. Het noet bU een
d.ergelifte getalsverhoud.ing tussen aarrgeslotenen en nietaartgeslotenen aI terstond.
hoogst on^raarschijnlijk word.en geachtr dat d.e massa van d.e stakers zic}a d.oor rrd.e
trad.itie va.n d.e vakbewegingrr heeft laten inspirerell..
Bovend.ien; de beweging is begonnen in Narrtes, is vand.aar overgeslagen naar
d.e Renault-fabrieken in Cléon (ti; Rouaan) en vervolgens naar d.e Renault-fabrieken j-:r F1ins. Dat z\n stuk voor stuk nj-euwe industriëIe vestig'ingen, jonge bed.r[jven j-n tot nog naar voor vrij kort agrarische gebied.en, d.ie nooit een bastion van
d.e vakbeweging zijn geweest.
fn d.ie jonge bed.rijven ztjn ook d.e werlcremers buitengewoon jong. Bij Renault
in Cléon bijvoorbeeld. - zo schrijven d.e Franse kranten, d.ie ook aI aandacht aart
het verschijnsel hebben besteed. - is d.e geni-d.d.e1d.e leeft{jd d.er personeelsled.en 25
jaar. Bij clergelijke jonge mensen karr van een I'trad.itiett nauwelifl<s sprake z\yt. AIs
ze d.oor sommi-ge Franse journalisten geïntenriewd. word.en bl{kt zelfs heel wat EuíId.ers z ze behoren al-lemaa} tot d.e ongeorganiseerd.en, omd.at ze tegenover d.e vakbeweg'ing uiterst critisch staarr en er soms zelfs geen goed. woord- voor over hebben.
BIDRTJFSSEZETTING; DAAD EN GEDACHTE.

trad.itiel-oze, va.n d.iep wantrouwen en - nae;r eigen zeggen zelfs v€ul verachting jegens d.e vakbond.en verrnrld.e jonge arbeid.ers zijn hier en e]ders in Fra:rJrrijk de stoottroepen van d.e stakingsactie.Daarentegen zijn oud.ere 8Jbeid.ers, d.ie ond.er d.e ]ood.zware last d.er vakbond.strad.itie gebukt gaan, d.egenen
ond.er wie men in d.e meid.agen d.e aarzelend.en en d.e twijfelaars aarrtreft. Ond.er d.eze categori-e bevind.en zich d.e eersten op wie het rrveinzentt vart d.e vakbewegrng
enig vat heeft, d.e eersten d-ie bereid. zijn d.e coupéd.euren te openen om d.e geUï1GERHGND d.eze

schrokken vakbo!7zen nog in d.e rijd.end.e trein te helpen en hen zod.oend.e d.e gelegenheid. te geven ztch meester te maken van 'fd-e locomotiefrt of aan d.e nood.rem te
trekJren.
d.e
Dat werpt d-an een schril licht op d.e vaak gehoord.e beweri-ng aIs zoud.en
trparart
hun
die
voor
proletariaat
z{n,
strÍjd,baarste
zonen
van
vakbond.sled.en d.e
siterende", niet-georganiseerd.e makkers d.e kastanjes uit het 1ruuï ha1en. In
FranJrrijk bhjkt d.e werlcelilkheid. preci-es omgekeerd. te z{n.
Dat ]eid.t tot d.e conclusÍe, d.at ook d.e bed.rijf sbezetting niets met een soort
vaÍr r?revolutionaire traditie" heeft te maken. De jonge arbeid.ersr die in Nantes
zíctr meester maken van d.e vliegtuigfabriek en d.e d.irectieLed.en in hun kantoren
opsluiten, hebben aan jr:ni 1916 geen enkeLe tastbare heri-nnering. Ze hand.elen
niet op grond. van een t'gedachtet', maar overeenkomstig d.e omstand.Íghed.en. Niet d.e
rriclee d.er bedrijfsbezettingrf bepaalt hr:n optred.en; uit hr:n praktisch optred.en
komt d.e ged.achte der bed.rijfsbezetting opnieuw naar voren.
ON!ilMRSTAANBARE KRACHT

"

DE BEDRIJFSBEZETTINGIX\T van mei 1968 in Frankrijk ontwikkelen een schi-er onweerstaanbare l«acht. Ook d.at is volkomen anders d.an d.e vakbeweg'ingstheoretici
altijd. willen d-oen geloven. Volgens hen k a n een d.ergelijke spontarte beweging,
d.ie een grillj-g verloop vertoont, d.ie op onberekenbare wrJze heen en weer golft
en d.ie gelijk in d.e meid.agen is geschied. - soms tenrgebt om dan weer van voren
af aan te beginnen - z:cin nimmer meten met een straf georgaÍIiseerd.e actie ond.er
het opperbevel va,n een centrale. Een van d.e opgegeven red-enen3 ondat slechts
zotn, straf georganiseerd.e actie g e I ij k t ij d. i g optred.en zo:u kur:rien
garand.exen, d.at d.oor z\n element van verrassing d.e grootste waarborgen bied.t
voor een succes.
De heren d.ie zo zwetsen - en d.ie notabene zel'f d.oor d.e zelfstand.ig strijd.enzoud.en eens een kijkje hebben moeten nemen
d.e klasse volkomen word-en verrast!
op het station Montpaznasse in Parijs, waar d.e staking van het spoorwegpersoneel

6

neemt. Geen enkele trd.ruk-op-d.e-lcroptt zou ooit zottt eensgezind. en gelijktijd-ig hand.elen teweeg }«.rrnen brengen als waa::van dó.6t sprake is geweest 1) .
En d.e naar d.e overÍge Pardse stations ijlend.e stakers hebben tt hele spoolslegverkeer rond. de hoofd.stad. aL stilgelegd. nog eer d.e spoorsregd,irectie van haar verbaeen

ELanvang

zing is

bekomen.

De kracht van d.e jongste spontane stakingsactie in Frankrijk valt niet te
Zi - en niet het optred-en van d.e stud.enten in het Parijse Quartier Latin - brengt d.e gevestig:d-e ord.e aarr het wankelen. Het is d.e stakingsactie, d.ie
d.e Kame:sroorzitter, d.e Gaullist Chaban-Delmas in het parlement d.oet uitroepen,
dat het voortbestaarr van d.e Franse staat aan een zijden d.raad. is komen te hangen.
Van I t stud.enten-optred.en zegt de in Roemenië vertoevend.e generaal d.e GauL=
lerd.j-e er telefonisch van op d.e hoogte word.t gebracht; ftDe Sorbonne is geen (.rtionaal) symbool-rr. De Itlinksett politicus FrangoÍs Mitterand. verkl-a.art in d-e Kamer van Afgevaard.igd.en: 'Wat d.e jongelui d.oen, d.at is verzet met fluwelen hand.schoenenrr. Wanneer echter d.e arbeid.ersklasse ztch begint te roeren stelt minister-presid,ent Georges Pompid.ou t'ond-erhandelingenrt vooï. Zoals ze ook in 1916 zin
loochenen.

gevoerd..
STECÏAIISTEÀT"

MET "0IIDtrRHAiVDUI,INGH{" bed.oelt Pompid.ou niet: ond.erhand.elingen met d.e stakend.e arbeid.ers zoals premier Jarr d.e Quay in 1960 met d.e stakend.e buschau-ffeurs wild.e voeren - hij bed.oelt: ond.erhand.elingen met d.e vakbewegingsleid.erst
d.ie , naarmate hr:n 'tveinzen" ind.erd-aad- succe s oplevert, d.ie naarmate d.e arbeid.ers
het omtrent hun eigen actie mind.er en mind.er ze1.f voor het zeggen hebben, hoe
langer hoe meer een sleutelpositie in gpan nemen. Pompid.ou wil praten met d.e zogenaamd.e rrspecialistentt , wi-er voornaa.mste specialiteit het altijd. geweest is a€ul
bewegingen van d.e arbeid.ers een eerste kl-as begrafenis te bezorgen.

Achter d.e mg van d.e strijdend.e arbeid.ers om vind.t het overleg plaats in een
atmosfeer, waarin zowel- d-e patroons als d.e vakbond.sbestuurd.ers ztcln volkomen op

hr:ngemakvoelen. De heer PauI
Huve I in, presid.ent-d.irecteurva^neen
pneumatische
fabriek van
werktulgenr d.ie namens het ond-ernemerd.om d.eel-neemt aan
de ond.erhand.elingen in het ministerie van Sociale Zaken, weet heel precies hoe
hij d.e eveneens aanwezige Benoit Frachon, de presid.ent van het commr.mistisch vakverbond.r orri zijn vinger moet wind-en, fn een pavze tussen twee besprekingen schept
Huvelj-n, vaÍr Frachons ttspeclaliteit" niet onkund.ig, tegenover hem op over d.e mani-er, waarop hijrHuveli.n, in jr:ni 1916 een eind.e heeft weten te maken aan d.e stakingen in d.e elektriciteitsbed.rijven van Noord.-Frankrijk.Roger Mauge heeft het tafereeltje beschreven in zijn reportage. Het gebeurt onder het genot van een flesje vnrchtensap. Huvelin en Frachon hebben beid.en d.e gebeurtenissen var:. 1936 meegemaakt. Ze spreken erover aLs ouwe jongens ond.er mekaar op d.e manier \,raarop o1r-d.e ijzervreters op hr:n wapenfeiten snoeven.
Samen met arbeid.ers zou d.e heer Huvelin natuurLijk niet hebben kunnen zttten
Iachen over de listigheid.jes r^raannee hij arbei-d.ers heeft belazerd.. In het ministerie van Sociale Zaken word-en op d.ie bewuste dag, zondag 26 mei D6g, de dingen
buiten hen om bed.isseld.. Da^rr echter blijkt, d.at d.e f'specialistenrr toch niet uitmwrten in het juist beoord.el-en van hetgeen er leef t j-n d.e arbeid.ersklasse,
BOM SPRTNGT IMRKEERD"

HET DIE ZONDAG bereikte akhoord. met de patroons en d.e regeri-ng word.t d.oor
vakbeweging a1s een Itsuccesrt vooïgesteld.. De commrmistische rrl tllunanlt6tl
speelt het zelfs klaar een rtzegevierend-e temgkeer 1n d.e bed.rijven'r aan te kond.igen op d.ezelfd.e manier waarop een Jozef Goebbels van rrd.e zegevierend.e temgtocht" d.er Duitse legers sprak. Maar het a^ickoord. maakt d.itmaal géén eind.e a^an d.e
d-e

5) De med.ed.eling berust op verklaringen van ooggetuigen.

b7

stakingen, gelijk d.ergelijke akkoord.en in het verled.en zo d.ilcwÍjIs hebben ged.aan.
DAt bewijst, beter d.an wat ook, d.e kracht van de zelfstand.ige arbeid.ersstrijd.. De
stakers l-aten op d.at nourent hr.rn acti.e nog nlet d.oor t t spel van d.e C.G.T. bed.ervetJ.

Het akkoord. is als een bom bedoelè. De 6)-iaxtge, in het vakbond.swerk ver#ijsd.e, veteraan Benoit Frachon zaL hem in d.e grote montagehal vaJr d.e Renaultfabrieken in Billancourt tot ontploffing brengen. 0p het laatste ogenblik valt
d.ie gevaarlijke taak aan d.e C.G.T.-secretaris Georges Séguy te beurt. Als hij er
zíchl van kwÍjt is t t (vooralsnog) niet d.e staking waarin een bres geslagen word.t.
Het is d.e vakbewegingsnqrthe d.ie d.e grootste schad.e Iijd.t.
Verbeten en v[jand.ig zwijgend. luisteren d.e Renau]t-arbeid.ers toe te::vrijl d.e 40jarige Séguy rrlteenzet, wat of er overeengekomen is. Het i.s de oud.e t:rrc: aan d.e
arbeid.ers worèt het kluifje van enkele sociale verbeteringen toegeworpen. iviaar
d.ie verbeteringen hebben weini-g te maken met d.atgene wat d.e arbei-ders verlangen
en hraalÍ\roor zíi in d.e strijd. zijn gegaan. Als er even later gestend. word.t3 aanvaard.ing van d.e akkoord.en, ja of nee?, dan is het rtneert.
Zoals het hier in Billancourt bÍj Renault is, zo is het b{j Citroën en overal
in d.e metaalindustrie. Georges SéSuy, d.ie net als d.ie 6ndere George uit de sage,
is uitgetrokken om een veelkoppige d.raak te verslaan - die van d.e proletarische
klassenstrijd. d.itmaal heeft d.e eerste rond.e van het gevecht verloren. Daa:mee
is een situatÍe geschapen, zoaLs die z:-ch op deze schaal in het na-oorlogse
Frankr[jk nog niet had. voorged.aan aI had het dan aan voortekenen niet ontbroken.
GEZICHT VMLORFN.
TOEN IN 1961 in Fra^nJrrijk d.e grote mijnwerkersstaking was uitgebroken, sLoten
de bond.en in Parljs een akkoord. met d.e mijnd.irecties, d-at allesbehalve naar d.e zj:n
varl d.e kompels was. fn de noord.franse mijnstad. Lens riepen d,e arbeiders: ftWeg met
d.e C.G.T, lrr en op d.e Place du Cantin aldaar gooid.en 211 d.e d.ood.sbleke secretaris
van d.e eommunistische mijnwerkersbond.; Léon Delfosse, voor d.e voeten, d.at hij hr.rn
str[jd tegen d.e steen]coolindustrie om zeep geholpen had.. Niettemin was twee dagen
later het werk henrat 4).
BI d-e staki-ng d.er textielarbeid.ers vaÍr d.e tnrst Rhodiac éta in 1967 ging het
ietwat artd.ers. Ook toen sloten d.e bond.en achter d.e :rrg van d.e arbeid.ers om een
akkoord met d.e d.irectie. Toen echter werd. d.at akkoord d.oor d.e stakers aan hun
la"ars gelapt. Het d.agblad. ttl,e Mond.etr constateerd.e op 2! maart 1967 een duid.elijke
tegenstelling tussen d.e arbeld.ers en d.e vakbeweg"ing,ïn Lyon werd. d.e C.G.T.-functionaris Trj-orlc uitgejouwd. toen hij, voorlopig vergeefser po&ngen d.eed. om het
werk te d.oen he:rratten. 5).
In zelcere zi:n loopt d.atgene wat eï Ín Lens geschied.d.e en loopt zeker d.at,
wat vorig jaar bï d.e tmst Rhod.iacéta geber:rd.e, vooruit op wat er nu aan d.e hand.
is bij d.e meistakingen. ïn Lens: gemor;uitbarstingen van woed.e; d.an brikken d.e arbeid.ers voor vold.ongen feiten. ïn Lyon (en in Besangon) word.en d.e textielbond.en
d.oor d.e Rhod.lacéta-arbej-d.ers openlijk weerstreefd.. Maar d.e schaal waarop d.at geschied.t is niets in vergelijking met &j.e van mei 1968. Toen ging het om d.e arbeid.ers van 6én enkel-e ond.ernemÍng, d.ie d.e bond.en van één enkele branche trotseerden. fn mej- 196e is het proletariaat van Frankrijk in conflict niet met enkele
bond.enrmaar met d.e Frartse vakbeweging aIs zod.anig. Het verzet tegen de organisaties is ook veel krachtiger dan een jaar tevoren en niet zond.er red.en verkLaren
sonnigen, dat d.e vakbewegrng haar gezicht verloren heeft.

is

d.oor ons ui-tvoerig besehreven in een reportage in ttspartacustf
mei 1963, getiteld.: ttDe afiaÍLerTzang van een stakingÍ'.
trDaad.
en Gedachtet' van mei 1967, arti-kel: rrFranse arbeid.ers bezorgd.en
5) Zie
vakbewegf,ng uiterst pijnlijke verrassing'r .

4) De episod.e
vEun {

B

ZE-,FSTAI{DÏGE SIEIJD.

IIET IGACHTIGffi veïzet van d.e arbeid.ers tegen d.e vakbeweg:ing valt naar orlze
mening hiemit te verklaren, d.at d.e mijnwerkersstaking van maart 1961 en d.e textielarbeidersstaking van maart 1967 nog varr het begin af a4n d.oor d-e vakbeweging
werd.en ge1eid..

Zeker, het is ond.er

d.e fuuk van d-e arbeid.ers, ond.er sterke aand.rang van ond.e bond.en d.ie beide stakingen hebben geproclnmeerd-. Het initiatief
ertoe is van d.e arbeid.ers uitgegaan en niet van d.e orgar:.isaties. De bond.en hebben d.atgene wat d.e arbeid-ers ded.en al-leen ma.ar gesanctioneerd. om d.e actj-e zo
spoed.ig mogelijk weer op te heffen. Dat is du-id.elijk en het is in het geval van d.e

d-er op

r dat

staking bij Rhod.iacéta zel-fs nog i-ets dirld.ehjker dan bij het mijnwerkersconfl-ict.
Toen d.e arbeid.ers van Rhod.ia in Besangon - ÍÍaar d.e strijd. begon - spontaart
het bed.rijf uitliepen waren d.e bond en er a1s d.e kippen bij om zich met d.e zaken te
bemoeien. Dj-entengevolge vertoond.e d.e staking, net als die van d.e mijnwerkers een
viertal jaren eerd-er, hetzelfd.e beeId., d.at tot vóór mei 1968 vrijwel alle arbeid.sconflicten in Frankïi-jk heeft geker:merktl na.melljk: een ingewikkeld.e ve::nengl-ng
vart vakbond.soptred.en en spontane strijd.. Die rrverÍrengangtt maakte, d.at men tot dusveïre in Frankrijk meestal niet zond-er meer van trwilder? stakingen kon spreken,
zoals in Ned-er1and. en in Groot-Brittannië, ook aI waren in tr'rankrijk d.e problemen
van d.e klassenstrijd. d-ezelfd.e als in Holland en Engeland..
In mei 1968 is a1les and.ers. Voor het eerst sed.ert d.e tweed,e wereld.oorlog
istr'ranlrrijkhet toneel vatrreen z e 1f s tand-i ge klassenstrijd op grote
schaaf . Men behoeft oveï d.at karakter van d-e stakingen nauwelijks te d.j-scussiëren
en er is geen d.iepgaand.e analyse voor nod.ig om dat aan het licht te brengen. Wj-e
ogen heeft om te zien kan constateïen, d.at d-e arbeid.ers spontaan ztjn opgetred.en.
Het is in d-e meid.agen van 1968 niet zoals in 1967 of zoals in 1961, d.at d-e vakbeweging terstond- tot hand.elen komt en op d.ie wijze maskeert, d.at het initiatief
van de arbeid.ers 1s uitgegaan. De vakbeweging is volkomen rad.eloos en d.e vakbeweg"ing

is

nergens.

IIDE GENERALE STAFII
"

IN DïT PUUR zef f stand.ig optred-en van d-e arbeid.ers, buiten d.e vakbeweging om
en soms zelfs d.irect tegen d.e vakbeweging in 6) , Iigt d.e betekenis van wat er is
voorgevall-en. Het karakter d.er beweging is het belangrijkste" Het zet een enolrn
vraagteken achter de theorieën van d.e Amerikaanse professor Herbert Marcuse, d-ie
voor het proletaria,at geen revolutionaire ro1 meer ztet weggelegd., het gooit met
één stoot d.e stelling van ortze land.genoot J"H. Buiter ond-ersteboven, d.at d.e mod-erne arbeid.ers In mind-er strijd-bare instelling hebben d.an d.e arbeld.ers in d.e vorige eeuw. Het karakter d.er beweging onthult enerzijd.s d-e positie va^n t t proletariaat en and.erzijd.s d.ie van d.e vakbeweging.Het onthult ook h o e ztch in de mod.erne samenleving d.e klassenstrijd- voltrekt.
Dat tthoerr is voLkomen ónd.ers d.an d.e tspecialistentt wier wérkelijke specialiteit wij al genoemd. hebben - het altoos hebben voorgesteld.. ivlet een enhel woordhebben wi j d.aarop a1 gewezen . Z1i2 d.i-e ?'specialistenrr 2 hebben alti jd beweerd.r dat
iets d.ergelijks als ztch in Frankrijk in mei voltrekt, all-één ma^aï zou kunnen geschied.en op een 'tsignaalrt van. een soort van I'generale staftr. Dat jr:ni 1916 om
al1een maar d-ie episod.e te noemen - j-ets volkomen and-ers had. geleerd. is voor hen
nooit een beLetsel geweest om d.at te bli.iven verkond.igen. Mei 1968 zaL hirn wel
evenmin beletten ztch spottend. of geringschattend. uit te laten oveï ied-ere volrn
vatrr spontane actie. Misschien het is verre van d-enkbeeld.ig - zu1len zli zelf s
zo bmtaal z:.jn om te beweren, d.at het betreld<eli jk " teleurstellende resultaatn
van d-e bewegj-ng aan haar spontaan karai<ter moet word-en geweten.
De werkelijkheid- is and-ers. Wat z4 al-s d.e trgenerale stafrr plegen te beschouwen, d.at wil zeggens d.e vakbewegang in haar totaliteit, heeft niets and.ers gef

9dan pogingen in het werk gesteld. om d.e bewegL:ng in te d-ammen, op te heffen
of zo veel mogelift afbreuk te d-oen. 0p het moment, d.at d.e altijd. voor |tmachteloosft

d.aart

uitgekreten spontane arbeid-ersactie z6 'riraelntig bleekrd.at ze een bed:eeig:ing vonnd.e voor d.e gevestigde sociaJe ord"e, vond. d.eze in d.e vakbeweging een toegewÍjd. beschermster.

Frartse meistakingen is niet dat van een beweging, d.ie zwak
vatrr een |tgenerale staftr ontbeert. Zíi vounen
een beweging, d.ie d.oor d.e zogenaamd.e ttgenerale stafrt voortdr.rend. word.t ond.ermijnd., maar &ie desond.anl<s nog mim drie weken dur:rt, omdat zaj van nature een
kracht bezitrdie vel-e malen groter is d.an d.e vakbewegang en aI haar a.nd.ere vijand.en hebben verond.ersteld..

is

Het beeld. van

omd.at

zti

d.e

d.e

straffe organisatie

6) Als in

d.e mid.d.ag van d.e 16e mei d.e stakingskoorts z:.dn meester maakt van d.e
Renault-fabrieken te Billancourt en d.e ene afd.eling na de andere d.e arbeid.
neerlegt r b1i jken d.e in het bed.rijf werkzame vertrouwenslied.en van d.e C. G. T.
tegenstand.ers vaÍr d.e staking te ztjn. Hrin pogingen om d.e arbeid.ers aan het
werk te houd.en ztjn echter tevergeefs. (Ued.eae1ing, afkomstig van een bevriend.e relatj.e, d.ie bi j Renault-Billancourt als arbeid.er aan d.e lopend.e

band.

werkt. -

Red..

D.

en G. )

============

E|EN PAXR I{OOND.]ES OVER

tj-e zoud.en ku:nnen verlra^ngen. Aanl-eid.ing tot d.ie d-j.scussie, zo zegt d.e
plaatselijke correspond.ent van rrLe Mon-

I{E[ BE-

DRÏ.IFSBHTEER DOOR DE ARBEIDERS

IN i{ET JIIM-NIIMMffi. van rrDaad & Ged.achterrhebben

wij

geschreven, d.at

Franse arbeid.ers niet op

d.e

grond. van
I t een of and.ere id.eaal meer inspraak
in d.e gang van zaken in d.e bed.rijven
verlangd.en, maar omd.at ztJ d-aa::mee een
halt dachten te Inmnen toeroepen aan
het dusver,yra,ar aanl-eid.ing van mechanisatie en ratlonalisatie gevoerd.e beleid. van d.e d.Írecties. Tijd.ens een bezoek aan Fra^nkrijk in het begin van d.e
maand. juni hebben wi-j in d.iverse gespreld<en d-ie zienswijze bevestigd- gevond.en.

Interessant in verband. met d.e belangrijke vraag 'rideaal of praktische
nood.zakelffieid-rr is ook een k1ein artikeltje in ItLe Mondert van 2) met-,d.at
zLch bezighoud.t met t t beheer d.er bed.rljven d.oor d.e arbeid.ers.

Daarin wordt verteld. hoe d-e kwestie varr I t rrbeheer d-oor d.e arbeid-ersrt
aaÍL d-e ord.e is gekomen in een fabriek
van rad.io-apparatuur in Brest. Meeged.eeld. word.t hoe d.e arbeid.ers er van
It ogenblik af ,d.at ze op 20 mei tt bedrijf bezetten er ond.erling over d.iscussiëren hoe ze d.e bestaand.e bed.rijfse d.o or e en and-ere organi sa-

organi sati

d.err is een onlangs tot stand- gekomen
fusj-e van het bed,rijf met een and.ere
fabriek, d.ie d.e arbeid.ers niet lekker

zit.
Bij d.e bed.rijfsbezetting is in d.eze
fabriek een stakingscomité gekozen.
De arbeid.ers rind.en het eigenlijk niet
meer d.an natuurlijk, d.at ook d.it stakingscomité z:.cln gaat bemoeien met

d.e

soci-aaL-economische konsel«*enties varr
d.e fusÍe, d.ie hen a1 enige tijd. beroer€r1r !íelke rol dat stakingscomité dan

precies

zou moeten spelen i-s d.e ard.ers echt niet duid.elijk" Dat beutjst alrd.at d.e d.j-scussie niet uit het
een of and.ere id.ee vooraf op gang gekomen is. Wat d-e arbeid.ers wéI weten

en met grote stelligheid. verklaren:
inplaats van het gezag vaJ] d.e patroon
mag in geen geval het gezag, van d-e
vakorganisatie komen! Waarom mag d.at
niet? Varrwege hm bittere enraringen

met d.ie vakorganisaties , Zo zi-et men
d.erhalve uit het f eit, dat d.e arbeid.ers zowel de ond-ernemers als d.e vakbond.en tegenover ztch vind.en in d.e
praktijk nieuwe opvattingen over organisatie groeien, Het is nog een proces, dat volop aan de gang is daar in
Brest. Maar I t is een uitemate veelbetekenend. proces.
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ACTIE
CGT
C O NTRA
DE
DE
FRANSE
ARBEIDERS
DER
VOOR OM ligt een gestencild. manifest, d-at op maaÍrd.ag 2J mei 1968 d-oor d.e
C.G.T. in Boulogre-sur-Seine werd. verspreid.. trDe staking versterken en uitbreid-enrr staat er met grote l-etters boven. Wie het beg"int te lezen krijgt d.e ind.ruk,
dat het d.e C.G.T. ind.erd.aad. déArom is te d-oen.
rrNooit tevoren i s d.e arbej-d.erskLasse eensgezind.er en machtiger opgetred.enf r ,
zeggen d.e sa:nenstellers, d-le wel zo verstand.ig ztJn om te verzwijgetrr dat de CGT
aan d.at optred.en part noch d.eel had. rrNiets is nu belangrljker d-an ervoor te zorgeÍrr d.at eï in d.it blok van tj-en miljoen stakend.e arbeid-ers géén bres geslagen
word.ttr t zo verrolgen z\J.
Met d.ergelijke schone woord.en zijn d.e daden van d.e C . G. T. in lijnrechte tegenspraak. 0p woensd.ag 5 jr:ni verklaart het land.elijk br-rreau van het commr"rtistisch
vakverbond., d.at rrin het belang van d.e werknemers d.e arbeid. overaf he:rrat moet
word.enrwaar d.e belangrijkste eisen z\Jn ingewilligd.rr . Met and-ere woord.en: werkl:ervatti-ng hi-er, voortzetting van d.e staking daar! Wat is d.at and.ers d-an een poging
om aan d.e eenheid. van d.e stakers een d.od.elijke slag toe te brengen?
Bovend.j-enl wat heeft men ond-er "inwilliging van d,e belangr[jkste eisenrr te
verstaan? ïets totaal and-ers in elk geval,d.an nog nad.rukkelijk verklaard. word.t in
d.at manifest van 2'l me:-rdat met veel bombarie beweert, d.at d.e C.G.T. géén genoegen zal nemen met een ged.ééltelijke tegemoetkoming aan d.e verl-angens vaÍ1. d.e arbeid,ers en dat d.e C. G. T. evenmin van plan is om met bepaald.e patroons bepaald.e
overeenkomsten te sluiten" Het in Boulogne verbreid.e marrj-fest noemt d.at rrtmcjes", d.ie aan d-e beweging in haar totaliteit schad.e ]cunnen toebrengen. Negen d-agpn later maakt d-e C . G. T. duid.elJjk ond-erscheid. tus sen patroons , d.ie de yoornaa^rllste larig niet a1le eisen w1llen inwilligen en patroons, d.ie daartoe niet be-

reid. ziln.
0p 2l mei zegt

d.e C.G.T. in het manifestrrDe staking versterken en uitbreier geen sprake kan ztSn van werkhervatting eer d.e gerechtvaard.igd.e vervan d.e arbeid.ers zijn venruld.. Wat nJ op d.e 5e juni d.oet iss ijveren voor

d-entt, d.at

langens
een verzwakking en een inkrimping van d.e staki-ng.

Moet uit het bovenstaande word-en afgeleid., d.at er tussen 2'l me:- en 5 juni
j
bi d.e C. G. T. sprake is van een frontverand-ering? Volstrekt niet. Ook op de 27e
mei, d-e d-ag dat bed"oeld. manifest verschijnt, is d-e C.G.T. al- tegen d.e stakingen
gekant en poogt zrJ d-e strijd.end.e arbeid.ers aI in d-e wielen te rijd-en. Het in Boulogne verbreid-e manifest is een leugen. Het wi1 alleen maaï d.e schijn wekken, d.at
d-e C. G. T. zteh achter d-e stri jd"end.e arbeid.ers geschaard- heeft. Denkt men genoeg
woord.en daarvoor gebmikt te hebben d.an komt, aari het sl-ot van het manifest, d.e
ware aap uit d-e mouw: een ernstige waarschuwing om alleen maaï acties te ond.ernemen, waartoe d.e C. G, T. het sein geef t. Darr bli jkt uit bepaald.e zinswend.ingen,
d-at d.e C. G. T. ond-er eenheid. niets and.ers verstaat d.an d.e vakbewetrinflsee{rheid.. En
dan blijkt bovend-ien, dat voor d-e C " G. T" d-e gebeurtenissen vooral d.éze betekenis
hebben, d.at zt j m-i sschien kul.nen ieid.en tot een Iinksetr regering, sarnen met een
rr

br.rrgerman al-s Mitteram.d..

Góón actie waartoe d.e C.G.T. geen sein gegeven heeft, dat wi1 zeggerts géén
zelfstand.ig optred-en d-er arbeid-erskl-asse, d.at is d.e wezenlijke strekking van het
hier geciteerd-e manifest, En waarom niet? Omd.at, antwoordt Alfred. Grosser in het
d.agb1ad. rrl,e Mond.ert van rrcijd.ag 7 juni, "bij een sociale crisis, of het nu om werkhervatting gaat dan wel om het neerleggen van d.e arbeid., de taktÍek van d.e vakbeweging beheerst word.t d.oor d.e vrees, d-at zt j d.oor d.e arbeid.ers buitenspel zal
word-en gezet'r . De opmerking is juist,
maar er z7-JrL - naar wi j aarrstond.s zullen
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zien - burgerlijke blad.en, d.ie d.e positie van d.e vakbewegrng in het algemeen en
van d.e C.G.T. in het bijzond.er nog oneind.ig veeJ duid.elijker hebben gekarakteriseerd..
DE C. G. IT

HA}ÏDÏTAAT'I DE ORDE.

DE C.G.T., zeggen we, is op d.e 27e mei aL tegen d.e stakingen. hle }«llnen het
nog sterker zeggen3 zLJ is er nooit vó6r geweest, Warureer zii zich in lovend.e of
bral]end-e woord.en over het optred.en d.er arbeid.ers uitlaat, d.an geschied.t d.at all-een maar omd.at ztj d.e arbeid.ers wil paaien, omd.at zti zich ged-raagt a1s d.e vogelaar, d.ie met zoet geflu-it d.e vogeltjes in zijn val wil lokken. Maar het zoet gefluit kan men natuurlijk niet ond.er al-Ie omstand.ighed.en laten horen. Er zint zeker tijd.ens gebeurtenissen als d.ie r^raa^rover wï hier schr[jven, uiteraard momenten,
d.ie zó kritiek zijn, dat men het masker moet l-aten vallen. Eén van die momenten
d.eed. zLch voor op d.e 11e mei. 1968 in d.e op veertig kilometer ten zuid.oosten van
Parijs gelegen stad Melun.
Uit alle fabrieksplaa,tsen in d.e omgeving zijn d.e arbeid.ers voor een spontane
d.emonstratie ond.enreg naar d.it d.epartementale cent:r.ltrt. Bij duizend.en trekken ze
in een ongeord.end.e stoet d.oor het zuid.eli jk stad.sd.eel. De politie is weg; naa^r
het Parijse Quartier Latin geroepen om d66r assistentie te verlenen. Maar aIs d.e
eerste betogers bij d.e naar Jeanne d.rArc genoemd.e bmg over d.e Seine komen, vind.en ze d.e d.oortocht naar d.e prefectuux op d.e and.ere oever toch versperd.. Dwars
d.e bmg staar:. alan in a:m fi:nctionarissen van d.e C.G.T. B kad.erleden, maa,r
9veï
22;
óók
eenvoud.ige vertrouwenslied.en uit d.e bed.rijven, d.ie blind.elings gehoor hebben
gegeven aan een oproep van hwr leid_ers.
Een zekere Did.ier, een va^n onze vriend.en van wie d.eze beschrijving van het
voorgevallene afkomstig is, marcheert aan het hoofd. van d.e massa. Als }:aat voorhoed.e tot stilstand. komt op d.e oprit van d.e Pont Jeanne d.tArc bevind.t hij zích
oog Ín oog met een colIega, d.ie dagelijks zowat pa1 naast hem werkt Ín hetzelfd.e
metaalbed.r\jf 1n Montereau 1 ) . Achter zicin voelt hij het oil,reerstaarrbaar opd.ringen
van d.e menigte.
ftJfi?"r vraagt Didier, I'wat d.oe jlj d56r? Sta jij niet aan d.e verkeerd.e kant
vriend.?rr

'rJe hebt geli jk! " , antwoord.t d.e aarlgesprokene en hi
0p hetzeLfd.e ogenblik is het cord-on d.oorbroken.

j haakt zijn a:men Ios.

tr{aa^:rree we hier te maken hebben is één van d-1e stomme toevallighed.en, d.ie
weliswaar niet d-e loop van een oorlog of van d.e klassenstrijd. bepalen, maar d.ie
soms wéI beslissend. zj-1n voor d.e uitkomst van een afzond.erlijk gevecht" 0p zichzelf is het voorrral één r.r-it ontelbaar vele uit d.eze woelige maand. mei - natuurlijk onbelangrijk. Zin betekenis ontleent I t alLeen maar aan ztjn onniskenbare slmrboliek " De C . G. T. als ord.ebewaarsterl d.ie d.e opmars d.er arbeid.ersklasse tracht
te stulten, dít i-s j-nd.erd.aad. uitermate karakteristiek. Karakteristiek voor af les
wat er ook na d.ie 15e mei in Frankrijk is voorgevallen; karakteristiek niet aIleen voor d.e positie van d.e communistische vakcentrale;ÍràEr voor d.e gehele Franse vakbewegang en voor d.e vakbewegang in het algemeen.
NU EN VOORI{EEN.

I{ET IS KAEAXTERISTIE( vooï d.e C.G"T. hrlr maar het is aL even karakteristiek
voor wat d.e C.G.T. ged.aan heeft in het verled.en. We hebben eï onlangs 2) nog een
keer aarr herÍrurerd., wat d.e houd.i-ng d.er communistische centraLe is geweest in het
jaar 1946 als d.e eerste na-oorlog:se stakingsgolf over het l-and. spoelt, Het zrJn
de comuri.misten, d.ie d.e vloed. pogen te keren. rrStakingen" t zo verkond.igen ztjt
1) Montereau: industriestad. op korte afstand. van Melun.
2) Zie frDaad- en Ged.achterr va,t: mei ry6e, artikel trBolsjewleken aan

het werk".

l/

zth niet 1n het belang iran. d.e arbefuIètB]c.laEsè i 'I€ia? in het belgng Yalr tle èiverse t:rr8tstt, Àls 1n èe bé(lrÍJv€E ttdrbetd erscohlliél gtt gEvoim<l uo$lan1 verklaErt d.e
coMtnr:istieche1 ult rle C.G.T. voortgakonen niniqter vqn arbelÍl 0.r o t z à t
ttDe beclriif 3pciÉtét s moeten net ile Aireotlee safrenwerken, geen pog'iag èoen zioh
ia hun plaats te stellen.rt L e r u e , de secretarls ven d.e b{i de C.G.T. aamgesloten neta.e,lbewerkersbontl, verzet zich tegen alLes vat naar uerkelijke Ínvloed
van tte bedrijfsconltér e zweent. Venrolgens is het nonent niet ver meer, dat tle
C.G.T. deze sponta8a door d.e arbeiclere gevo:mcle conit6t s traoht te gelnriken
voor een in haer }ea€.B te pes koDenaler zuiver polltieke a8:itatie tegen het Atle:rtlsoh Pact. IasJsoee zijn tie comitéts clsn tegeliik ten tlode opge sohreven.
rr
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Tien

Jaa^r

eelder, in juni 1916, beleeft

fra,nJciflc wat

tot v66r de ueidagen

van 196e de grootste sociale b€rre8:i.ng ln het Ia.nd geweeet ls. Rulm fi,ree uiljoen
werkers stalent 12.112 fabrteken f.iggen pIat, va.ernan er 8.941 cloor tle a.lbeider€
zitrn ]rr.ze+. ïn het dagblad rT., rAubetr van , iuni t ]6 achrijft Daruiel Guérin I dat oen
rra.eÍr een historisch }euistrnmt is gekooeÍrr waar d.e ene werelcl ophouttt 6D €€Ír atlclere begi-nttr. Eet dagblad rtLe Senpsrr congtateert, ilrrt tle bewegíng aan de lei ing
ven de C.G.T. dreigt te ontsnappen. Op dat hoogtepnt vari d'è Eltuatie ríordt de
0p een
c e Eho re z.
be staande ord.e gered d.oor èe bolsjeriek Maull
een s ta,Par{Be bi,eenkornst van zÍts partij verkond.igt hii! 'r M e n noet

king

1Íeten

te

beëind.

lgen't.

DESI'IJDS IEOREZ, IEANS S]foUY.

II{ llEï 1968 kan noch ale coumrÍristische pa.rtii, noch de C.G.T. zich perraitteren r,Íat l{aurloe Thorez zich veroorloven kon in jrui 1916 toen het la^nd geregeerd
wertl door tle met steurx va4 tle conmrmisten a.an het bewj-n{ Sekonen Yo}ksfrontreEBxlng vaÍr tte socíaa1-denocraat I'éon BluD. IÍear lrat de§tiitls fhorez opeali$< verklaF
ren ka^n, dat zegt in de zojuist aohte! ons liSgende neitlagen tle eecretarie-genersa-l van de C.G.T. I de heer Georges Ségrry in wat beaiekter temen.
It'Iij als vakoentralettr verklaart hii voor de nicrofoon van de raèiozenaler Luxenburg, ttgelovenr d,at het betreurensfla€^rdig zou zlJn on dit
conflict, tleze staking voort te zetten en daartloor ile noodzakelifte onderhand.elingen over nog in te willigen elsenr over zaken d.ie nog hEÍrgende zijn en wasrover nog neningsverschil bestaat, te verd.agen...rl
Eet is alweer tle plaats on op te nerken hoezeer zijn troord.en 1n strdcl zijn
27 nei. Daarin
hetgeen
er te lezen staa,t in het ÍIsnifest van Soulogne vanrtgevoerd
net
moèten
ej.sen
w:illÍgen
over
nog
in
te
heet het, alat èe onalerhanttelingen
de
gefo:muleerd':
zolang
a.nders
ven
d.e
ond.er
tle
constante
druk
arbqi{Ër',
word.en

ond.erhanclelin6en tluxerx nloet ate Btakjng word en voortgezet!
Als Ségqy zijn zojuist g€citeerd.e woorden over Radio-Lr»cenburg spreekt is tle
stakingsbeweging nog volop aa,n cle gan6. De arbeiders hebben duitleliÈ getoond hoe
zi) over het akkoord, d,at in het hotel d.e Grenelle, het ministerie _van arbeidl ie
psloten, denken. In dat licht bezien kan de betekeÍ]is van wat Ségqy zegt noeiliik worden misverstaan. 0p ilie betekenis woralt dan ook terstond net buitengewone
scherpte en hettlerheicl g€wezen d.oor t1tè Figarorr.
Wanneer dit rechtse, de opinie van het ond.etnemerd'on vertolkende dagblad op
l1 mei de ultspna.ak van Sé6uy ae"n zijn lezers presenteert, ilan doet het tlat in
een opvallende opnaa,k en tlen plaatst het tl,aarboven het bea"uchte woorcl van Ehorez
uj-t 1916, rtMen roet een staking $eten te beëinèigent'. Daarop kont i-nrlercLaad vat
Ségqy zegt neer.

betoogt tle Figa,ro-clirecteux MicheI-P. Hane1et, dat rrde
verklaring van S6guy op cliscrete wj-jze clie van Thorez j-n de herinnering tenrgroept en tlat d.e corom-rnisten, net verklezingen in het vooÍl2-itzicht er bliikbaar
geen behoefte san hebben bij het prbliek een echrikreactie te bewerkstelligen,
itie hun van geen enke I nut zou zijn. De heer Georges Séguy, lid van het politiek

In een comnenta€r

1'
br.reau van d.e comm.mistische partij , moet ond.er àie omstand.ighed.en d.e heer Georges SéSry, secretaris-genetaal van d.e C.G.T. enra^n overtuigenr dat het nood.zakeIijk is om zo spoed.ig mogelijk een eind.e te maken aan een conflict, dat wanneer
het zich zou voortslepen, al-l-een maar een ernstige bedreiging zou vormen voor d.e
toekomst van d.e Franse linherzijd-e, Laat d.e regering en Laten d.e patroons d.e behulpzane hand. grïpen, d-ie hen hier blijkbaar word.t toegestoken.rr

Nu is het natuurlijk niet zot

d.at d-e ene SéSuy d.e and.ere Séguy nog moest

overtuigenr d.at d.e staki-ngen zo spoed.ig mogelijk beëind.lgd. moesten word.en, gelijk
"Le Figarott schrijft. DAt standpr.mt huld.igd.e zowel d.e ene óIs d.e anöere Séguy van
het begin af aatrr. Roger Mauge schrijft i-n zin reportage in ttParis-Matchrr, d.at d.e
commrrnisten d.oor d.e spontane actie van d.e arbeid.ers ten zeerste veront:rrst zí1n
en hij trekt uit bepaald.e richtlijnen, d.ie SéSry aan d.e kad.erl-ed.en van d.e vakbeweg:ang geeft de conclusie, d.at SéSuy tegen bed.rijfsbezettlngen gekant is en hoopt,
d.at d.aa:rran - ijd.ele hoop - zo min mogelijk sprake zaL ztjn. Maar hoe dit ook zi,
Michel- Ha^nelet heeft ongetwijfeld. d.e spijker op d.e kop geslagen aLs hij zegl, dat
d.e woord.en van SéSuy er op neerkomen, d.at hij d.e patroons een behulpza,ne hand.
toesteekt"
DE REACTTE DM PATROONS.
EEN GOED VF,RSTAANDER, zegt een oud. spreel«nroord., heeft aan een hal-f woord.
genoeg. De ondernemers, dj.e altijd. en overal voor d-it soort zaken een bijzond.er
fijne neus hebben getoond., hebben in I'Les Echostr, het orgaan van het Franse werkgeversverbond-, d.at hoofdzakelijk in eigen kring en in ied.er geval niet d.oor d.e
massa word.t gelezen - en waarin ztJ d.erhalve geen blad voor d.e mond. behoeven te
nemen - onmid.d.ellijk gereageerd..
rrDe communistenrt, schrijft rrl,es Echostt

op 3l mei, rrschijnen d-e strijd. in het
verkiezingsvlak te willen voeren, Van het begin af schijnen zLJ al weerstand. te
hebben gebod.en aan d.e verleid.ing om het conflict op straat uit te vechten.r'
Het sti.rk, waarin d.ie concl-usie word.t getrokken, is getiteld.e I'Van het d.efensief naar het offensiefrt. Het is duid.elijk, d.at rtles Eehosrt d.e radiorede va^n
Séglry beschouwt als het signaal voor een offensief van d.e patroons.
ïn hetzeLfd.e nummer van het werkgeveïsorgaan pri jkt een hoofd.artikel r getiteLd.: ttDe generaal en d.e bed.rijven'r. Dae,rin leest mensrrDe wezenljjke vraag, d.ie
aIIe and.ere overheerst is... wie d.e bed.rijven kan d.oen ontnrimeff....fr
Naar d.e v o r m slechts is het een vraag aan generaal d-e Gaul]e. In werkeIijkheid. richt 'rles Echos" ztch over d-iens hoofd. heen tot Ségtry en d.ie toont zLch
een even goed. verstaancler als op zrjn beurt trI-,es Echostt geweest is. Eén slechts
i-s er in het Frankrijk van mei 1968, d.ie d.e bed.rijven kan d-oen ontmimen, d.ie het
werk kan d.oen hervatten; d.e C.G.T, I{et communistisch vakverbond. aarzeTt niet bij
het vermllen van d-e taak, d-ie het net al-s d.iverse malen in het verled.en, ook nu

is

toebed.ee1d..

FROI\]II

TrcMV DE ARBEÏDERS

"

DE D00R Figaro-red.acter:r HameLet op 5 ji:ni geuite vrees, d.at d.e C.G.T. zídn
misschien d.oor een tfd-:r:k van links", hetgeen dan in d.it geval wiI zeggeni van d.e
arbeid.ers, van d.e rrgoed.e Íregrf zaL laten afbrengen, blijkt ongegrond., 0p 7 juni
komt het commr.lnistische d.agblad. frltHll:rranité'r met d.e genrststellend.e verzekeri-ng,
d.at d.e C.G.T", verre erran d.e komend-e verkiezingen d.oor een voortzetting van d.e
strijd. te saboteren, er bij d-e stakers juist met klem op heeft aarrged.rongen d-e aïbeid. weer op !§ _nemen,
De C.G.T. keert z:cin op d.at moment aI openlijk tegen d.e arbeid.ers, zoals zLJ
z:.ein in d.e voorafgaand.e meid.agen achter d.e schermen tegen hen heeft gekeerd..We]iswaar bevat I'L tHumarrité" snorkend.e koppen, d-ie het er op laten lijkenr d.at met
nrme het communistj-sch vakrrerbond. d.e sociale strijd-, d.ie in het Iand. ontbrand. i-s,
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net geestdrift heeft begroet. Maar een aand.achtige lezer van het commr:nistische
b1ad. Iornnen d.aarbij twee d.ingen niet ontgaan: ten eerste, d.at d.e ttsehltterend.e
overurinnlngen van d.e arbeid.ersklasserr, d-ie op de paginat s van d.eze krant ve::weI-

word.en, niets and.ers ziln d.an d.e a.kkoorden vaJr Grene11e, d,ie d.e arbeiders
allesbehalve als eenfroverwi::ningtt opvatten; in d.e tweed.e plaats, d.at 6nd.er d.ie
koppen over d.e stakingsbeweging opvallend. weinig feitelijkhed.en word.en verÍneld.
Wie weten wi] hoe d.e strijd erroor staat lcan beter bij rrle lvlond.en terecht d.an bij
het blad. van d.e C.P. en d.e C.G.T.
komd.

SABOIA.GE VAN DE STRTJD.

DE ïNDRIIK, dat C.P. en C.G.T. er allesbehalve op uit zijn on d.e arbeid.ers rn
duid.elijk beeld. te g:even van d.e situatie word.t bevestigd. d.oor d.e errraring van het
personeel van een d.er grote Parljse verzekeringsbedrijven, ons meeged.eeld. d.oor een
vart d.e personeelsled.en. De kantoren z:'jn d.agenlang bezet. irtaar d.e bezetters vaÍl
het ene kantoor kunnen er niet achter komen, wat zic}rr in het andere kantoor afspeelt. Jui-st in d.e telefooncentrales hebben d.e vertrouwensLied.en van d.e C.G.T.
postgevat. 0p &ie sLeutel-positi-es d.oen ztj allesbehalve hun best d.errgeza.menl{jke
en eensgezi::d.e actie van d.e werlm.emersrt te bevord.eïen, traarrr€uc de red.acteuren
vart hun krant voortd.urend. d.e mond. voL hebben. Integendeel r zi d.oen alle mogel{fte

moeite d.ie actie te saboteren. Een soortgelijke e:rraring is ons meeged.eeld, d.oor
een arbeid.er r.i-1t d.e Renault-fabrieken.
AI s ind.erd.aad. van d e kant van d.e arbeid.ers d.e I' drukil bespeurd word.t , èi e d e
heer Ha,nelet va^rr ttle Figarott een begri jpeli jke vrees inboezemt, wi j st d.e C. G. T.
ha^ar critici van rtlinkstr zo scherp als ztj maan kar, terecht,rrDe arbeid.ersklasserr,
zo }aat zttr d.:ruklcen in een bij tienduizend.en verspreid. manifest,
rrd.e arbeid.ersklgr,5se_ is
_v_ollrassen eLheeft_-géén be}oefte aan betutterrlaa^rs, die haar marsord,ers
verstrekken. ft
Een w6ór woord.! ivlaar het komt uitgerekend. van d.e C.G.T. I d.Íe nooit iets and.ers gedríín heeft d.an marsord.ers verstrekken en d.ie nooit and.ers dan aIs ttbetuttelaartt van d.e arbeid.ers is opgetred.en.

IN DE NBES VOOR DE DIRECTTES

"

NAARMAIE d.e d.agen vart d.e roerige maand. mej- zlcLt aaneenrijgen ond.ergaat het
optred.en van d.e C. G" T. een uiterst subtj-el-e verand.ering. rrtr rHunanité" bli jft met
d.ezelfd.e opgeschroefd.e geestd.rift over d.e ttprachtige successenrt spreken. Maar
zowel het comrn:nistische d.agblad. als d.e C. G. T. laten tegelijkertijd. ook dnd.ere geluid.en horen, d.ie in aantal toenemen naarmate d.e meimaand. vord.ert.

A1s Séguy op het televisiesche::m verschijnt en ten aanschouwe van all-e Franse kijkers geïnte:rriewd. word.t, rinkelt in d.e stud.io telkens d.e telefoon. Er lnurnen vragen worden gesteld-, d.ie d.e secretaris-generaal van het vakverbond. terstond. beantwoord.t.
Iemand. vraagt: rfMeneer Séguy, de stakend.e arbeid.ers verklaren, d"at ze het
varkentje maar eens even helemaal willen 'Í,^rassen. Hoe staat u d.aar tegenover?tf
Uit het antwoord. bl$kt, dat zoiets helemaal- nÍet d.e bed.oeling van SéSry is.
Een and.er vraagt; I'Meneer Séguy, in d.e statuten van d.e C.G.T. staat, d.at ze
het kapitalisme wil verveuxgen d.oor het social-isme. \{aarom maakt d.e C,G.T. thans
geen ernst met d.eze d.oelstelling?fr
SéSry geeft een nietszeggend antwoord., r^raallmee hij duid.elijk d-e boot afhoud.t.
Dan komt het moment, dat ztch aan d.e and-ere kant van d.e lijn d.e heer DuvocheL bevind.t, de in ztjn kantoor opgesloten d.irecteur van het d.oor de arbeid.ers
bezette bedrijf van d.e vliegtuigfabriek trSud.-Aviation" in Nantes.

Sé$y: ttDag meneerrr.
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Duvochele rrDag meneer d.e secretari-s-generaal. Ik zo1J. tt willen vragen, wat
of u er wel varr d.errkt, d.at ik aI vier d.agen lang in
kantoor ben opgesloten,
snmen met tw'intig and.ere led.en van d.e directie-staf . fii"

Sé$y: I'Heeft

iemand. u letsel toegebracht?"
Duvochel: rrNee d.at niet, . .tr

Sézuve "Hebt u gevraagd.
Duvochel-: rrJa. rr

het bed.riif te

mogen verLaten?"

Séguy: rr!Íerd. d-at geweJ-gerd.?rr
Duvochel: rrJac rr
Sé&y: ttDatrt moet ik u ve::r^rijzen naar wat ik gj-steren aI verklaard. heb op een
persconferentie van d-e C.G.T. Ik heb d.aar gezesr d.at ik een tegenstarrd.er ben
van d.it soort d.ingen. We zulLen stappen ond.ernemen, om te voorkomen, d.at zulke
dingen zícl:i herhaJen.
Er zijn meer interessarrte uitspraken van SéSly. Al-s in d.iverse bedrijven in
stakersvergad.eringen t t rrbeheer d.er fabrieken d.oor d.e arbeid.erstf aan d.e ord.e gesteId. word.t, als bij ttSud.-Aviation" d.e stakers d.e prod.uktie op gang brengen en teSenover journalisten verklaren, d.at zti d.e bed.rijfsbezetting beschouwen als een
rreerste stap in d.e richting van een d.oor d.e arbeid.ers geleid-e produktiett, d.aÍr
verklaart Séguy in rrltHulnanitérr, d.at hij iets d.ergelijks voor itvoLkomen onzirttl
houd.t. Tegelijkertijd. roept SéSuy in ''L I Humanité'' d.e ond-ernemers toe , d.at hi j be-

reid. is om te ond-erhand-elen,

DOOnZÏCHTIG SMOESJE.

7 jr:ni, ts

avond.s om lcvrart voor zeven, vervoegt zíck. aan het Pari,jse stati-on St. Lazane een grote menigte vaJr o.a. Renault-arbeid.ers. De gebeurtenis is ons beschreven d-oor twee ooggetuigen" In d.e Renault-stad. FLins heeft d.e
politie d.e stakers irit d.e bezette fabriek gejaagd. Er word.en ker:nelijk korte metten gemaakt, nu aaÍr d.e houd.ing van d.e C.G.T. niet meer behoeft te word.en getwijfe1d. , Zoa kret ook mogelijk zi:nt komt nu d.e menigte vragen, om een trein te laten
rijd.en om arbeiders Van I t Parijse moed.erbed.rijf te Bil1ancourt naaï Flins te brengen ter versterking va,re d.e Renault-arbeid.ers d-aar, d-ie nog steed.s in gevecht met
d.e politie zljn gewikkeld.?
De spoorjongens ztjn er wel toe bereid., maar d.e officials van de C.G.T. z:-jn
onverbidd-eldk in hr-rn afwijzing. En d.e official-s van d.e C.G.T. houd.en hier d.e ingarrgen bezet, zoals ze eld.ers d.e telefooncentrales ond.er hlm controle houd.en.
frJe krmtfr, zeggen zet rfond.er geen enkele voo:snraard-e en voor geen errke] d.oe}
een trein laten rijd.en, want d.at zou, rond.erkrul-perswerkr zijn! 'r
Het smoesje is even belachelijk als d.oorzichtig, ook a} omd.at er op dat moment op d.iverse trajecten in Frankrijk a} weer treinen rijd.en.
Eén d.ag nad.at d-it gebeurd.e roept een van d.e secretarissen van d.e C. G, T. , d.e
heer H e n r i K r a s u c k i op tot rrsolid.ariteit met hen, die nog in staking zijn. " HI spreekt zelfs v€ul "massale soh-d.ariteit". Maar hij voegt er in één
ad.em aan toe, d.at hij d.aar"mee n i e t
bed.oelt, d.at de stakingen weer zoud.en
moeten word-en rritgebreid.. De heer Krasucki houd.t d-ót niet voor nuttig. De sol-id.ariteit, waarrran - a.Lsmaar nog - tegenover haar Jeclen, de C.G.T. rept, is kennelift een zuiver platonische solid.ariteit, d.ie zomin als platonische liefd e enige konsekwentie heeft.
0P VRIJDAG

IN DE BNES VOOR DE ORDE"
0P DE 2Be mei treed.t een d.er secretarissen van d,e C. G. T. , een zekere RoIIand. And.r i e u , in Nantes tegen betogend.e arbeid.ers op. Hij beschouwt hun
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spontane manifestatie a1s rteen gevaar voor d.e openbare ord.e.rr Georges Séguy van
zLjn kant verklaart tegenover journalisten (verslag vaJi een persconferentie in
trl tHumanité?t vEr'l 22 met), dat itd.e aa^n d.e gang zijnd.e soclale beweg:ing te machtig
is om zích d.oor d.e ged.achte aarL een social-e hernroming op een dwaa_lspoog te Iaten brengen.

Ind.e boezemvand.eC.G,T. word.thet And.ré

B

ar j one t,

deeco-

nomisch-d.eslcund.ige van d.it valcverbond., te machtig.Twintig jaar fang heeft hlj alIe bokkespïongen en aL het arbeid.ersbed.rog van d.e C.G.T. geslikt, maar nu is het
hem óI te gek. IIij bed.ankt aIs Iid. en verklaart tegenover d.e persrd.at hii d.e afgelopen d.agen d.e e:sraring heeft opged.aan, d.at rrd.e C.G.T. d,e enlge garantie vorrrt
voor het voortbestaan van d.e hu:Ld.ige sociale oïd.eft.
Hi-

j i s waarachtig ni-et d.e enige,

d.ie

kritiek op de C. G. T.

heef t.

Het

b1ad.

'rLrActionrr publiceert een uraaggesprek met personeel va^n rt métrostation Lebn:n,
d.at steen en been klaag:b over t t feit, d.at d.e fi:nctionarissen van d.e C, G. T. alsmaar tot werkhe:rratting pressen. Bij d.e Renault-fabrieken in Flins welgeren d.e
stakers nog langer naar een veïtegenwoordiger van d.e C.G.T. te luisteren. In d.e
straten van Parijs word.t op d.e avond. van de 1Be mei t\feg met Ségr,1yltt geroepen.
Het schaLt uit d.e luid.spreker van o!7ze transistor wanneer rad.io-reporters veu3.
rrEurope Irr een ooggetuigeverslag van d.e gebeurtenÍssen geven.
NÍaax d.e C,G.T. is machtig. De haar aanklevend.e mythe heeft een taan leven.

De patroons afgezien d.an van d.e paar uitspraken, d.ie wij hierboven geciteerd.
hebben - wachten zích er wel voor d.ie mythe aI te zeer te ontLuisteren. Jrrist
d.oordat zti Ín de reuk staat tta4flika4]tt te z:.;rrl) kón d.e C.G.T" haar invloed. op d.e
arbeid.ers zo goed. en zo kwaad. als d.at gaat bewaren en kan zLj de rol spelen, d.ie
ztj ook in d.e meid.agen van 1968 rdeer venrult" MoeizaÍÍLer d.an ooit gaat het. Er
moet veel meer en veel voorzichtiger word-en gemanoeuvreerd-.
Maar

het lukt" Als d.e knritd.amp optrekt boven het sociale slagrreld., btijkt
sociale ord.e d.oor d.e C"G.T" te zijn gered..

d.e bestaand.e

STUDENTENACTIE

EN

ARBEIDERSSTRÏJD.
IN DE diverse beschouwi-ngen, d.ie
d.e lezer 1n d.it nummer van ttDaad. & Ged.achterr over d.e Franse gebeurteni ssen
aantreft word.t géén aand.acht besteed.

aan het optred.en d.er stud.enten" In
het artikel2 d.at we in ons jr.:ni-nummer over Erankrijk publiceerd.en word.t
d.e red-en d-aa:rran

eigenlijk

a1 met zo-

veel woord.en aangegeveno ttVan het ogenblik aftt,zo schreven we d.aar, ttd.at
d.e arbeid.ersklasse ztclt begon te roeren, werd. het ernst.fr Er is natur.lrlijk
geen sprake var., dat wij d.e stud.enten-

actie niet d.e aand.acht waard. zoud.en
aehten, Zi vraagt stelllg om een analyse en een commentaaT. Alleen: wij
vind.en d.e strijd. van d.e arbeiCers nu

eennaa.l belangrijker en wij hebben d.aarom een beschouwing over wat zich in
d.e Parijse stud.entenwijk afspeeld.e verschoven naar een later tijd.stip.
Twee red.enen zijn err\^Íaarom d.e worsteling vaJr d.e Franse arbeid.ers om
méér accent vraagt d.an d.ie d.er stud.erend.e jeugd.. Ten eersteE hr:n ma,atschappelijke positie, hun plaats in I t
prod.r-rktieproces brengt mee, d.at 211 nu
eenmaal- veel meer gewicht in d.e schaal
werpen. Ten tweed-e e hoe spectaculair
vlammend.e barricad.es in het Quatier
Latin ook mogen zint stakingen en bed.rijfsbezettingen betekenen nu eer:maal
een ernstiger aantasting d.er bestaand.e ord.e.

Hoe

of

w1j

d-it bedoelen kan

ons juni-nr.urmer

aI

men

we1 enigszÍ-::s

uit
af-

Ieid-en. In een komend. nr.unmer zullen
,rrij deze stelling nog we1 nad.er toelichten.
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SEDERT ROSA IU(EMBURG in d.e d.agen van d.e eerste Russische revolutie schreef ,
d.at rfd.e massa-staking niet i«rnstmatig gemaakt wordt, niet zo maar op bevel vaÍl
d.e een of andere partrj- of vakbewegingsinstantie tot stand. komt en niet word.t gepropageerd... o ..rr ! sed.ert zj,j eonstateerd.e, fut rrd-e arbeid.erskJasse haar enraring
geenszins uit brochures en vlugschriften verkrijsb, doch uit d.e strijd. zelf...rr!
sed.ert z4 er d.e betweters van d.e Dultse sociaald.emokratie op weesrd.at rrorganisaties niet d.e voo::r^raard.e voor d.e strijd. vorÍnen, d.och omgekeerd. d.e voor d.e klassenstrijd. noodwend.ige organisaties pas uit d.e strijd ontstaano . .rr en sind.s 217 beklemtoond-erdatrrelke grote beweging van. het proletariaat niet ontspnrit aan het initiatief v€u?. een hand.jevol 1eid.ers, d.och een gevolg is van d.e vastberad.erÈreid d.er
massar srr en dat men ttbÍj revolutlonaire situaties niet d.e massar s in toom moet
houd.en d.och jtuist d.e politici, opd.at zii d.e revolutie niet om zeep helpenrr, sed.ert d,ie d.agenishaar zogenaalad.e s p olt t ani t e i t s th e o ri e een

omstred.en zaak geweest.

Sommige theoretlci, zoals bÍjvoorbeeld. Pau] Fröhlich in zin in tal van and.ere opzichten zo voortreffelijke Lr»cembr.rrg-biografj-e, beweerd.en, d.at n1 nimmer een

rrspontaniteitstheorierr gehr:Id,igd had..And.ere woordvoerd.ers van d.e r?offieiëIerr arbeld.ersbeweging maakten d.ie niet bestaand.e theorie juist tot het mikpunt van hr.m
hoon en spot. Bij d.at al1es werd.en - zoals gebmikeliik - haar werkelijke opvattingen natuurlijk volkomen veronachtzaa.md., zoals 211 ook gedr-:rend.e een halve eeïrw en
langer veronachtzae^rnd. zin d.oor d.e officiëIe sociale wetenschap.Na haar geweld.dadige d.ood. j-n januari 1919 word.t het stil rond. d.e d.enkbeeld.en van Rosa Lr:xemburg.
Bijna veertig jaren verstrijken eer de br:rgerlijke publicist Richard Alleuann Ín
1956 ten ti jd-e va,rr d.e Hongaarse opstand. constateert, d.at d.e werkeli-.ikheid. hÉ.6r
toch veel meer in het gehjk stel-t d.an bijvoorbeeld. een Leni-n.
D e w e r k e 1 ï k h e i d. 1 daa,rom was het Rosa Lrrnemburg ind.erdae.d. te
d.oen.ITiets

Ís

meer bez[jd.en d.e waarheid. d.an d.e stompzinnige opmerking d.ie Jacques

zieh veroorloofd.e in zijn uit 1958 stamnend.e inleid.ing tot een Ned.erland.se
uitgave van een aantaL harer brieven; ile opmerking namelijk, dat Rosa zj-ch d.oor
d.e feiten niet ontmoed.igen liet,
omd.at ztjt
telkens wanneer d.e feiten tegen d.e
ma:rcistische theorie ingaan het stand.pr:nt zou hebben ingenomen v€u1: rrd-es te ergeï voor d.e feitenrr .
Niemand. in heel d.e oude arbeid.ersbeweging van vóór 1914 heeft een zó scherp
oog gehad. voor d.e feiten aLs juist Rosa Lr:xemburg. Niemand. heeft z6 stevig a1s
ztJ er vooïtdurend. op gehamerd., dat het n i e t d.e taak was van d-e theorie om
d.e historische ontwikkeling d.e wet voor te schri jven, d.och d.at zli omgekeerd. d.e
maatsehappelijke wetten u i t d.e historische ontwikkeling moest afleid.en. Als
zli dan ook in 1905 en volgend.e jaren met d.e werkel{jkheid. van d.e massa-stakingen
geconfronteerd, word.t, is haar eerste eis, dat d.e sociaald.emokratie haar tot dusver gehuld-igd.e opvattingen herziet.
Met hen, d.ie ztch om Rosa Luxemburgs opvattingen vrolijk hebben gemaakt of
er ztch nog altijd. vrolijk om maken behoeven wij ons hier niet bezig te houden. De
werkelijkJ:eid. (van d.e spontane massa-bewegingen bijvoorbeeld.) zorgt er zelf we1
voor, d.at het lachen hun vergaat. And.ers staat het met degenen, d.ie botweg ontkennen, d.at zrJ ooit zoiets al-s een I'spontaniteitstheoriert zou hebben aangehangen.
d.e Kad.t

Het eerste, d-at wij aan hr-m ad.res wj-l}en opmerken is, d.at ziJ z:-ch op een tota,aL verkeerd.e manier met het rrcaagstuk bezig houd.en, omd.at het er eigenlijk in
het geheel niet op aankomt wat of Rosa Lr»cemburg ged.acht heeft. Waarom het gaat,
de,t is, hoe zich d.e klassenstrijd. in d.e praktijk ontwikkelt. Gesteld., d.at Rosa
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lrr:remburg aan d.e verschijnselen die zij waarna,m g6én theoretische-, dat wi1 zegg€x
géén algeme,ne onclusies zou hebben verbond.en? Nou wat d.an nogSDe arbeidersklasse is nlet met Rosa Lru.rcembi.rg getrouwd.Zij heeft alleen maar te maken met d.e keihard.e prakt{jk van haar eigen strijd.enraringen.
Toch willen wij op hlm bewering even ingaan. De reden d.aa:sran is nlet, d.at
w\j het zo belangrilk achten of Rosa Lr»remburg nu z:us of zo gedacht heeft. Maar d.e
I«restie is tóch interessant en wel hj.erom, omd.at juist d.e theoretische ontwiklceling van Rosa Luxemburg zotn. drrld-elijk licht werpt op d.e verhoud.ing tussen theorie en praktljk. Voor d.e bewerlng namelijk, d"at Rosa luxembr:rg géén spontaniteitstheorie gehuld-igd. heeft is evenveel te zeggen als voor d.e bewering, d.at ztJ er
wel d.egelijk een ontwikkeld.e,
De genoemd.e Paul Fröhlich brengt in ztjn boek, als hij over de Isnlestie d.ie ons
hier bezig houd.t te spreken komtl e€rr aantal- uitspraken, d-ie het zeer begrijpeldk
maken, d.at hij het bestaan van haar rtspontaniteitstheorj-efr in twijfel trekt. \rrlat
oveï d-ie uitspraken - van Rosa Lr.xemburg ze1,t - d.ie ind.erd.aad met uitspraken als
d.ie welke wij hier i.n d.e aarrhef geci-teerd. hebben volkomen in tegenspraak zijn moet
word.en opgemerkt is d.it, d.at Rosa Lucemburg vanzelfsprekend. een kind. van haar
tijd was en d-at d.ie tijd. d.e tf tegenspraaktr welke w{ hier eonstateren gemaklce}ijk verklaart. Voor d.e eerste wereld"oorlog was d.e tijd van een zelfstand.ig strijd.end.e arbeid-ersklasse nog nauwelijksrom niet te zeggerl helemaal niet aangebroken. De verschijnselen d.ie Rosa Lr-ixemburg haarscherp heeft waaïgenomen waren nog maar incid.entele verschijnselenrte gering in aantal feitelijk om theoretische oftewel algemene conclusies in afgerond.e voran en varr d.iepgaand.e strekking mogelijk te maken.
Dat verklaart het, d,at zri als het ware tel-kens I'te:nrgrral-ttr in opvattingen, d.ie
zíi al op weg was te ove::r*in:ren.
Wat het belangrijke is bij Rosa Luxemburgr dat z[jn nu net precies niet zozeer
haar conclusies d.an wel het feit, d.at ztj juist bij gelegenheid. van d.e Russische
massabewegingen - nad.rukJrelijk d.e weg gewezen heeft om tot algemene conclusj-es te
geraken. Die weg is - precies omgekeerd. als De Kad.t het heeft vooïgesteld. - va"rr
d.e feiten naar d.e theorie. Naarmate nu d.e feiten - omtrent het spmrtaan hand.elen
talrijker word-en, ja d.e regel blijken te ztjn d.ie d.e ontwikkeling beheerst, in
d.ie mate is d-e tijd. aangebroken voor een ff spontaniteitstheorierr, waarvoor zi, zo
haar d.an al niet zeLf volled.ig te hebben aangehangenrin led.er geval d.e grond-s1agen heeft gelegd., d.e eerste bouwstenen heeft aangedragen. Dat is d.e eer d.ie haar
in ied.er geval toekomt, de eer, d.i-e Richard. Allemaru: Itaar ook gegeven heeft.
Theorieën, d.ie in strijd. zijn met de werkeljjkheid- verd-ienen de naa.m van theorie niet en hebben geen enkele zifl. En d.e werkelijld:eid ]aat aI bïna veertig iaar
niets and.ers d.an een spontaan hand,elen van d-e massats zíert. Juist in dat licht
bezien krfigt d.atgene wat Rosa Lr:xemburg destijds over d.e Russische massastakingen
geschreven heeft een gaïrs andere betekenis d.an we1licht ook Rosa Luxemburg ze1f
er aan verleend.e, Dat laatste is onbe1angrijk, Want waarop het aankomt is niet
uat Rosa Lr»cemburg ons bed-oefd.e te lerenrmaar wat het praktisch hand.elen d.er arbeid.ers ons leert. Ioen Ma:rc meer dan een eeuw geled.en schreef, fut d.e bevr[jd.ing
d.er arbeid.ers slechts het werk van d.e arbeid.ers zelf kon z:-jn, bed.oeld.e hij het
misschien ook and.ers d.an het nu bed-oeld. word.trwanneer d.ie uitspraak wordt aangehaald. in verband- met d.e zelfstand.ige klassenstrijd." Nou, wat d.an nog? Aan bed.oelingen hebben wij maling en theorieën moeten voortdr-lrend. word.en aangepast aan d.e

realitei-t.

ïlET KOiUT er niet op aan wat d-eze of gene proletariër of zelfs heel het proIetariaat z:-cl:r voorlopig als d.oel v o o rstelt.
Hetgaat eromr wat
proletariaat
het
is , en wat het d.ienovereenkomstig historiseh
beschouwd. gedwongen zaL zijn te d.oen.
(ra,.m, MAm(,
heirige familie")
"De
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over bestaan voor wie op het verloop d.er gebeurteni-ssen

Iet, d.at het nid.d.el, waaranee d.e Franse heersend.e kLassen en het regiem van d.e
Gaul}e in d.e naand. mei het hoofd- d.enken te bied.en aan het stakingswapen van d.e
arbeld.ersklasse is; d.e zo beproefd.e method.e van ond.erhand.elingen. Tegenover d.e
zi-ch spontaan allerwege i-n het land. mani-festerend.e strijdlust d.er ond.erd:r:kten
d.er:ken 211 het klaar te }«xrnen spelen met 1ist, met een klein zoethoud.ertje, d.at
ze achteraf met economische konkelefoesies we1 weer onschad.elijk hopen te maken,
met wat schijnconcessies en met - niet te vergeten natur:rLijk - d.e onmisbare hulp
van d.e vakbewegingr in d.e eerste plaats van d.e C.G.T.
Hier ligt d.e verklaring van het feit, dat d.e bedrijfsbezettingen aanvankelijk
geen enkele tegenactie uitlokken. Men l-aat d.e opstand.ige arbeld.ers begaan in vol

vertrouwen, d.at het achter d.e gesloten d.euren va:r het ministerie van arbeid tussen de regerend.e ministers, d.e vertegenwoord.igers d.er patroons en d.e rrourre jongenstf van d.e vakbewegang all-emaal wel net zo in ord.e zal komen al-s in juni 1916.
Er is ook geen ond-ernemer, d.ie een beroep d.oet op d.e gewapend.e macht. Meneer Duchovel, de d.irecteur van d.e vliegtuigfabriek rrSud.-Aviationil in Nantes protesteert we1 en met succes bU S6goy, d.at hij is opgesloten, maar meneer Duchovel
windt ztch niet op over d.it geval van trvrijhei-dsberoving", d.at toch een d.uld.elijk
voorbeeld. e:sran is, d.at de wetten van d.e klassenstr\jd. ind.misen tegen d.e h:rgerIijke wetten. Meneer Duchovel roept ni-et briesend., dat d.e politÍe hem op staand.e
voet uit zijn rreigenr? kantoor moet komen bevrijd,en.
AIs d.e vlieger d.er tegen d.e arbeid.ersklasse complotterend.e patroons en vakbond.sbestui:rd.ers niet bl{kt op te gaan, als d.e arbeid.ers Séguy eenvoud.ig rritjouwen en d.e greep van d.e vakbewegrng op d.e arbeid.ers onvold.oend.e bli-jkt om met één
toverslag een eind.e te mahen aan het optred.en va.n d.e arbeiders word.t d.e situatie
and.ers. Als d.e arbeid.erskLasse van Frankrijk niet in d-e val bUjkt te trappen, d.ie
kapitali-st Huvelin en kapitalistenlcaecht Ség,ly wijd. voor haar hebben opengezet,
moet d.e oproerpolitie d.oen, waartoe Frachon en Ség,ry blijkbau op korte temijn
(rroe) niet in staat ztjrr.
Natuurlijk is men zo verstandig niet overal tegelijk naar het geweld. te grijpen. Er moet word.en voorkomen, d.at er op vele plaatsen tegelijk een weerstand.sreactie van d.e arbeid.ers ontstaat. Bovend.j-en: er zrJr. tien miljoen stakers; niim
tienduizend. bed.rijven d.ie hezet z:Jn op zijn minst. Voor een gelijktijd.ige aarrval zrjn
d.e gewapend.e krachten d.er bestaand.e orde ontoereikend.. Men moet d.e bezette fabrieken dus één voor één aanvallen, zoals tegen een sterkere tegenstand.er d.e aIoud-e regels vart d.e krijgskrmst d-at vereisen. Bovendien: ais één bedrijf maar eenmaaL mrrrr^I gemaakt is, zal het eld.ers we1 gemakkelijker gaan. Eennaal een duid.eUjke bres geslagen Ín d.e gelederen d.er fabrieksbezetteïs, zullen d.e overi-gen het
hoofd weI in d.e schoot leggen. Het komt eï dus op aaÍt snel- toe te sl-aan met een
overmacht aaJI aaJÍLva-l-lers op een punt, waar d.e omstand.ighed.en voor d.e aanvallers
het gunstigst z1jn. Dat alJes om het risico van een mislukking,d.ie d.e stakers aIleen maar nieuwe moed. en nieuwe energie zal geven, zoveel mogelijk te vermijd.en.
Dat eerste treffen tussen oe opïoeïpolitie C. R. S. en d.e arbeid.ers is t t beslissend.e, ïda€rvarr alles afhangt" Flins is d.e plaats d.ie men elrroor heeft
uitgekozëÍI, Hier in F1ins, waaT d.e Renault-fabrieken tot de eerste bed.rijven behoord.en, d.ie bezet werclen, wil d.e C.R.S. een b:ruggehoofd. sl-aan Ín stakingsland.;
een b:ruggehoofd., d.at tot elke prijs moet word-en gehouden, zoal-s eens het bmggehoofd., dat d.e invasielegers op D-day wild.en vo:rnen in No:mandië. 0p d.e 6e juni
1968r op d.e kop af 24 jaar na D-d.ayr Baat d.e oproerpolitie tot de aanval over.
Mét veldmaarschalk Erwin Rommel lrur:nen d.e Renault-arbeid.ers van Flins verklaren,
d.at d.e eerstkomend-e uren van d.oorslaggevend.e betekenls zul-len zijn; zowe} voor d.e
gehele in strijd- staand.e arbeid-ersklasse van Frarrkrijk aIs voor het tr'ranse kapita-

-,àöIisne en zijn staat.
Zíi isinnen het niet alleen verklaren, zti verklaren het ook. Zii voelen het
scherp zo aan en zq spreken het openlijk uit. Voor ons ligt een klein stenciltje,
d.at d.e Renault-arbeid-ers van Flins kort na het begin van het gevecht vervaard,fgd

hebben. Wij diteren:

"De bor.irgeois-staat heeft Flins u:Ltgekozen om dddr d.e gehele arbeiklasse te versLaan, want hier z:,jn alle voord.elen aan zí1n kant.
De fabri-ek ligt gei-soleerd.i And.ere arbei-d.ers en andere bed.rijven z:-jn
verïe. Als hier het werk weer zou word.en hervat... zou heel d.e werkend.e klasse zljn verslagen... In F1ins staat hééI öe strijd. van d.rie weken
op het spel ! rr
d.end.e

DRTEDïIZMID ÍEGE\I DRTEÏ{O}IDEBD.

ImT ivïOMEI[[ van de aanval is voortreffelijk gekozen. Een groot d.eel d.er RenauLt-arbeid.ers heeft het bed-rijf verlaten om ztch rtaar een meeting in het naburÍge Flins te begeven. Slechts een klein d-ee1 j-s in het bed.rijf achtergebleven.
AIs d.e meeting ten eÍnd.e loopt keren d.riehonderd. arbeid.ers onmid.d.ellijk ten.g
naar d.e fabriek, Zij zijn gewaarschuwd., d.at d.e C,R.S. in aa^rrtocht is. Zi zijn vart
plan er op aa,n te d-ringenrd.at d.e oproerpolitie onnld.d.ellfik word.t temggetÍokken.
Maar d.e C.R.S. gaat tot d.e aanval oveï, te:nrijI d.e meerd.erheid. d.er Renault*arbeid.ers z:.cln nog te El-isabethville bevind.t. Driedui-zend. man sterk keert z\ ztch tegen d.e d-riehonderd..
Het is eenltvoorposten"-gevecht, waa^raar. een eind.e komt d.oor d.e bemid.d.eling
van d.e burgemeester van het voorstad.je Mureau)c. Hij bereikt een soort van wapenstilstand.. De C.R.S" word.t tenrggetrokken. I{aar nauwelijks is haax aftocht een
feit of het minÍsterie vam. binnenland.se zaken gelast, dat heeL het grond.gebied.
d-er gemeente ElisabethviLle vaÍl stakers en manifestanten moet word.en gezuiverd..
Met d.e sterke arm!
Heel d.e nacht van d.ond.erd.ag op vrÍjd.ag, heel d-e rrrijd.ag en ook nog op zaterd.ag
8 juni word.t er in Flins, in Elisabethville en in Mureaun gevochten. De C.R.S.
ontvangt versterkingen. VeIe duizend.en sterk word.t d.e oproerpolitie tegen d.e arbeid-ers van Flins ingezet. Boven d-e hoofd.en van d-e strijdend.en cirkelt een politiehelikopter. Vanuit d.e lucht word-en d.e arbeid.ers met luchtd.rukgranaten bestookt; wolken traangas d-rijven tussen d.e grauwe huizen van d.e beid.e voorstad.jes.
AIIe wegen d.ie naar FLins lei-d.en zi-jn he:metisch afgegrend-eld.. De C.R"S. trekt
lcruppelend. en aïrestaties verriehtend. rcnd-.
Het gevecht verloopt met wisselend. succes. De arbeid.ers word-en uit d.e Renault-fabrieken verd.reven, slagen eï vervolgens in d.eze opnieuw te bezetten. Er
is een moment, waarop het de schi;n heeft, d.at een kl-ein aantal mr.rrw gemaakte ond.erkmipeïs ond-er politiebeschermi-ng aan het werk zal kunnen gaan" t'De vrijheid.
van d.e arbeid. is ve::zekerd" , roepen tri-omfanteli jk d.e hand.havers van d.e orde.
rrArbeid.
r d-ie veruicht word.t ond-er politiebescherrning is geen vri je arbeid.rr , antwoord.t een van d.e stakers. Het is a1s een vonk in een vat met k:rri-t. De werl<lui]Iigen lopen d.e fabriek weer uit. De staking is opnieuw voor hond-erd. procent een
feit . Zii zal nog d-agenlang een f eit ztjn, ook nad.at d-e C. R. S o er tenslotte d.efinitief in geslaagd. is eei] eind-e" te maken aan d.e bezetting.

ÏN SOCHAiIX.
HET TV,IEEDE bed.rijf in Frankrijk waar het spit moet worden afgebeten ligt ver
in I t oosten van het land-, in Sochaux: d.e automobielfabriek van Peugeot. Maand.ag
10 iuni om vier uur in d.e morgen beg:lnt d.e stri-jd.. De C.R. S. en d.e mobiele gard.e
uit het nabÍjgelegen Montbé1i.ard., samen 1.500 man sterk, openen d-e aanval. De gevechten zljn zeer verbitterd- en duren zeventien uuï aan 6én stuk. Maar bij d.e eerste rond.e blijven d.e arbeid.ers, d.ie twee d.od.en te betreuren hebben tengevolge van
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! m.m. pstoolrnrur, meester van het terrein. 0m 9 ur-lr I s avond,s laat d.e prefect
van het d.epartement Doubs d.e gewapend.e macht voorloplg temgtrekken. Dinsd.ag 11
jr:ni ontbrand.t d.e stri jd opni-euw. IIeel het industrielorartier van het staèje i s
nu gevechtsterrein. De arbeid.ers zijn uit het bed.rijf verd.reven rlaa.r leveren slag
in d.e straten, Ïraar op tal van punten barrlcad.en word-en opgeríorpen. Ze weten ied.ere pogang van d.e C.li.S. om zich van d.e fabriekswijk meester te maken te weel?sta,aÍr. Dan besluit d.e Peugeot-d.irectie tot concessies en een compromis.
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IUSSEN DE Franse massa-stakingen van mei 1968 en d.e Britse algemene staking
d.ie op J meL 1926 te mid.d.ernacht begon omd.at het Britse vaicverbond. met een grote
land.elJjke actie in d.e bres ldld.e springen voor d.e met loonverlagingen en langere
werktijd.en bed-reigd.e mijnwerkers, bestaan enonne verschill-en. Zi-ehierrin 1926,
het voorbeeld. v€tf,L een algemene staking, die op het eerste geztctrt" althans met een rtd.ruk-op-d.e-Iceop'r begon. Zaterdag 1 mei nam d.e Algemene Raad. van het
Britse valiverbond. in een vergad.erÍng in d.e Londense Memorial HaII het stakingsbeslui-t. Hier, formeel al-thans e geeÍr d.r.uk va,:r rrond-er-optt . Het was een rrofficiëletr actie van d.e vakbewegrng l.raa:rnee men te d.oen had.. En niettemin, ond.anks d.ie
fimd.a,mentele verschill"en vooï wat betreft ooïsprong en karakter van d.e staking
zijn er ook pr:nten van overeenkomst.
De algemene staking in Engeland. was afge zien van d.e revolutionaire gebeurtenissen Ín Europa, d.ie terstond. op het eind.e van de eerste wereld.oorlog volgd.en
en afgezien ook varr. d.e Roeropstand. van 1920 en d.e z.g. maartbeweg'ing in Diritsl-arrd. van het jaax 1921 een vart d.e d.rie grote sociale worstelingen in lalest-Europa van d.e Iaatste halve eeuw, een van d.e vÍer misschien, a1s men ook nog rekening houd.t met d-e Belgische stakingen vaJn begin lg6orwaartoe aIle aanleiding bestaat. De omvang echter is maar een secr:nd.aire bijkomstigheid., Een veel- belangrijker punt van overeenkomst is hetrd.at d.e rol van d.e vakbeweging in d.e Frar:.se mej-staki-ngen en d-e rol van d.e Britse vakbeweging in 1926 j-n wezen niet verschilt,
Dat klinkt eigenaard.ig als men bed.enkt, d.at d.e Franse vakbeweging d.oor d.e
meigebeurtenissen vercast werd.r eï bevreesd. voor was en ze ond.er controle wild.e
krijgen om d-e gevaren vooï d.e bestaand.e soc.iale ord-e af te wend.en, d.e Britse vakbeweging d.aarentegen z6Lf d.e algemene staking proclameerde. Het word.t mind.er eigenaard.ig, wanneer men weet, d.at eigenlijk ook d.e Britse vakbeweging d.e d.oor haar
uitgeroepenrroorlog aan het Britse kapitalismet' geenszi-ns heeft gewild..
De geschied-schri jvers van d.e Britse arbeid ersbewegj.ng - geli jk bi jvoorbeeld.
Allen Hutt en G.D.H. Cole laten er geen twijfel oveï bestaan' dat d.e grote worsteling van 1926 aan het Britse vakverbond. is opged.rongen. Nu kan ook een opgedrongen strijd- met vastberad.enheid. en inzet van alle krachten word-en gevoerd.,
maar zo was het niet,G.D.H. Cole schrijft in ztjn ttKorte geschied.enis van d.e Britse arbeid.ersbewegirg", d.ee1 fII, bl-z. 2O7, d.at d.e leid.ers vap d.e vakbeweging van
mening waren, d.at het d.reigen met het wapen varr de algemene staking vold.oend.e
zoa zijn om een compromis te bereiken, of , om het in Colets eigen woord-en te zeg8eírr zli d-achten d.at wanireer ztl op d.e bazuin zoud-en bl-azen welis\^raar niet d.e muren van Jericho zouclen instorten maaï in ied.er geval minister-presid.ent Baldwin
hen halfweg tegemoet zou komen" Toen d.a.t niet het geval bIeek, waren ze voLkomen
d.e kluts I§^rijt. Col-e zegt ook; I'De vakbond.sleid-ers had.d en ( regering en kapitalisme) d.e oorlog verklaard.; maar d-ie leid.ers had.d.en d.at bepaald. niet serj-eus gemeend.ll .

Allen Hutt vertelt in z\)nftNa-oorlogse 1) geschied.enis van de Britse arbeid-ersklasserr, da,t d.e vakbond.sl-eid.ers achter d.e mg van d-e arbeid.ers om heel het
weekeind-e van d.e 1e en d.e 2e, en zelfs ook d.e Je mei nog poogden te ond-erhand.eIen, ofschoon het stakingsbesluit a} was gevallen. Bij d.at stakingsbeslui-t was te
kennen gegeven, in d.e taal d-ie bU zulke gelegenheden onvermijd.elljk schijnt, d.at d.e
vakbeweging tf tot het eind.e zorl gaan en g6én concessies zou d.oentr. Desonda^nks
stond.en in d.e avondr.ren van maand.ag 1 me:- (v1ak vooï het vastgesteld.e tijd.stip
waarop d.e arbeid. zoa word.en neergelegd. en waarvoor de arbeid.ers in het gehele
1and. zich aI gereed. maakten! ) d.e ]eiders nog voor d.e a,nbtswoning van premier
Baldwin in Douningstreet op d.e stoep om bij hem te word.en toegelaten!
Hutt weet ook te vermeld-en, d.at d.e vakbeweg:lngsleid.ers eigenlijk totaaf afkerig van d.e algemene staking waïen omd-at en hier komt d.e overeenkomst met
Fra"lcrijk aI héél duid.elijk naar voren - "ztj bang waïen, dat d.e beweging aan hr:n
controle zou ontsnappenrr.
Ook in Engeland. in 1926 was d.e vakbewegrng voor niets zo bevreesd als voor
spontaan hand.elend.e arbeid ers. Toen bi jvoorbeeld. op d.e 1e mei het oer-consenratieve d.agbIad. rrDaily Mailrr van d.e peïs rol-d-e met een hoofd.artikel, waarin d.e aIgemene staking d.ie vooï d.e d.er.rr stond. seherp werd. veroord.eeld en een felle aanval op d.e vakbeweging en d.e arbeid.ersklasse werd. ged.aan, toen weigerd.en d.e aïbeid.ers in d.e exped.itie-afd.eling de krant in te pakken en voor verzend.ing gereed. te maken. Strijd.lust had. het Brj-tse proletarj-aat bevarigen en in d.e strijdpositie waarin hr-rn kl-asse verkeerd.e was vooï d-e arbeid-ers in het genoemd.e krantenbedrijf hrrn reactie rn even logische als natuurlijke zaak. De Britse vakbewesangsleid.ers waren d.oor het optred.en van het 'rDaily Mailtt-personeel minstens zo geschokt als d.e ond.ernemers en het kabinet.
Nlemand. mind.er d.an Ernest Bevi-n, d.e latere minister in het Labor,rr-kabinet
van Attlee na d.e tweed.e wereld-oorlogrd.ie in 1926 al een hoge post in d.e vakbeïIogrng bekleed.d.e, heeft in het vakbond-sorgaan ttThe Record.r' met zoveel woord.en toegegeven, dat d.e vrees voor spontane actie, d.ie aarL d.e controle van. d.e vakbewegrng zou ontsnappen, ook d-e red-en is geweest, d.at het Britse valarerbond. d.e algemene staking zo spoed-ig mogelijk r,,reeï heeft opgeheven.rrMen moet niet vergetentt ,zo
schreef Bevin 2) r"d.at er zeker op grote'sehaal ondfficÍëIe aotie kon worden verwacht in alle d.elen van het 1and.. o o.rr Voor Bevin was daa:mee het opheffen van d.e
algemene staking vold.oend.e geëxeuseerd.. En een and.ere nobele vakbewegingsleid.er,
d.e heer J(irnnry) H, Thomas, d.ie ook parlementslid. was, verklaard.e op 11 me:- 1926,
d.e d.ag d.at d.e staking werd. opgeheven, in het Lagerhuisr
rVat ik bi-j d.eze staking boven alles vreesd.e was d.ita af s hij onverhoopt zou ontsnappen aan de hand.en varr d.iegenen, d.ie nog enigszins een
eontrole kond-en uitoefenen, d-an wist geen zinnig mens meer wat eï zo1)
gebeuren. Ik d.ank God., d.at het niet zover gekomen i-s... d-at gevaaï en
d.e vrees e:sroor was ald.oor in ons achterhoofd., want wij wiId.en, ook bij
d.it gevecht, met een ged.isciplineerd- Ieger strijd.en. 'f 1)
Nog openhartiger was d.e heer Charl-es Duke s , een and-ere vakbond-sleid-er" Hi j
verklaard.e, rrd.at elke dag, d.at d.e staking voortd.ur.rrd.e d-e d-i-ngen meer en meer aa,l:
d.e eontrole van d-e vakbewegfng ontsnapten. . .fr 4)
Allen llutt vertelt tenslotte 5), d.at een Ned.erland.se vakbond.sman hem heeft
i-ngelicht omtrent d-e antwoord-en, die een d-er allerhoogste leiders van het Britse
1) Bed.oeld. is d-e geschied-enis na d-e eerste wereld.oorlog. Het boekj
in 1917.
2) Geciteerd- uit Allen Hutt, rrPost-History of the British working

114.
1) f d.em, b:-z. 135E

D en 5)

id-em" b3,z, 115.

e verscheen
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val«rerbond. aan deze Ned.erland.er heeft g:egeven, toen d.eze hem 'rragen steld.e over
d.e red.enen waarom d.e algemene staking weer werd. opgeheven. Het bewuste uraaggesprek verliep ongeveer al-s volgt:

I/rBg:

Werd. d.e

staking opgeheven

Antwoord.: Nee !
Vraag: l,rlaren er tekenen, d.at

omd.at

d-e

strijd. ineenzakte?

er een ineenstorting voor

d.e d.eur stond.?

Antwoord-: Geen sprake vaJl. De strljd. was op zijn hoogtepr:nt, absoluut op
hoogtepunt.

z:jn

Vraag: En toch werd. d.e staking opgeheven?
Antvroord.; Ja, zLet u, er waren mensen in d.e Algemene Raad. van het Sritse
vaJsrerbond., d.ie vond.en, dat d.e strijd. te ver gang.
Wij geloven, d.at ied-er comnentaar hierb{j overbod.ig is en d.at het beschikbare
feitennaterj-aal vold.oende aantoont, d.at in 1926 en 1968 d.e positie van d.e vakbeweg:ing niet verschi]lend. was ook al mag d.at d.an op het eerste gezicht zo schijnen.

IIYERIROUWENSTIEDEN

VAN

HET

PERSONEEIII

liÍAT ZIJN d.e gevolgen van d.e mei-gebeurtenissen in Fra^n-Ieijk? Voor wie z:.cln
deze vraag stelt
een vraagl wElorop wij Later nog wel ui-tvoerig zullen tenrgkomen - kan het volgend.e feit van betekenis z\y:r. \íij vond.en het ve::neId. in het d,agblad. rfÏ,e Mond.etf va^rr zaterdag 20 juIi. Het betreft slechts een betrekkelijk klein
voo:sral, d.at niettemin in otaze ogen uitermate karakteristiek is.
Donderd.ag 18 juli ztjn, zo bericht ItLe Mondett , in d.e Citroën-fabriek te Rennes in Bretagne (net als Renault heeft ook Citroën fabrieken in d.iverse plaatsen
buiten Parijs) verkiezingen gehoud.en. rt Ging er d.aarbij om rrit d.e d-oor d.e vakcentral-es gepresenteerd.e kand-id-aten d.e vertrouwenslied-en aa^n te wijzen" Aan d.i-e veïkiezingen werd. d.oor nog géén vierprocent van d.e arbei-d-ers deelgenomen. Het pïeciese percentage bed.roeg 1192; aIle overige arbeid ers )6 ,*y'o d.us toond.en geen
enkele belangstelling voor d.eze verkiezingen en onthield.en zie\t van stermling.
Er waren in totaal- 6.59O kiesgerechtigd.en. Daa:rran brachten er sl-echts ZJB }:nxt
stem uit en bÍj d.ie 258 ingeleverd.e stembil-jetten waren d.an nog 17 v€Ln onwaa^rd.e.
Het gevolg is, d.at er opni-euw zal moeten word-en gestemd. omd.at d.e reglementen bij
d.e eerste verkiezi-ng een bepaald. I'quonulrt, dat wil zeggeri een minimum-d.eelneming
voorschri jven.

Natuurlijk zullen er bij d.ie tweed-e verkiezingrwaarbij geen quorum is vereist,
we1 d-e nod.igettvertroulíensl-ied.entr uit d.e bus gekomen ztJrr en natuurlijk zullen d.e
aldus gekozenen zich wel trvertrouwenslj-ed.en van het personeelfrblijven noemen. De
volslagen belachelijkheid. vam. een d.ergelijke naam is echter d.oor d.e beschreven
gartg van zaken wel- duid.elijker d.an ooit in het licht gesteld..

NOG VOORRADIG d.e
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(Uen beschouwing over haar wezen)
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WIE DE vooïafgaande artikelen over d.e strijd. van d.e Franse arbeid.ers, over d.e houd.Í:rg van d.e C.G. T. 7 over het optred.en van het Britse
valcverbond. in de algemene staking van 1926, aand-achtig heeft gelezen,
d.ie voeLt wellicht d.e vraag bij z:-cln opkomen, waa,mit dat alles te verklaren valt. Het is een vraag, waaïop d.e groeprrDaad. en Ged.achterr wel
een antwoord. meent te kr-mnen geven en - naar d.e regelmatige lezers van
d.it blad weten - ook herhaald.elijk een antwoord. gegeven heeft.
De oorzaak, d.at d.e vakbewegingr in Frarrkrijk en overal el-d.ers; teIkens en tel-kens weer, niet rr66st ma.ar lijnrecht tegenover d-e strijdend.e
arbeid-ers staat, moet niet gezocht word.en in d.e personen" Wijlen Ad. Vermeul-en was géén Séguy. Maar toen d-eze leid.er van het N"V.V. in april
1955 tijd.ens d.e staking van rt Amsterd-a.rise gemeentepersoneel naar de re-

mise van d.e tram kwam om daar ztjn be:rucht geword.en woord-eng rrN.V.V.-eïs
uittred.en! tt te spreken, d.eed. hij in wezen hetzelfd.e wat in mei 1968 Séguy en Frachon ged-aan hebben, namelijk: d.e strijdend.e arbeid.ers een stok
tussen d.e benen steken" De huid.ige l-eid.ers van het Britse vakverenigingswezen z:'Jn niet d.ezelfd-en va"n 1926. Maar zLJ handelen niet and.ers
d.an hun voorgangers ged.aan hebben in d.e d.agen van d.e algemene stakJ-ng,
nj-et and-ers d,an d.e BelgÍsche mijnwerkerscentrale ged.aan heeft ten tijd.e
van d.e staki-ngen in d.e Borinage of in Genkrniet arrd.ers d.an de Àl1gemeine Deutsche Gewerkschafts Br:nd., nj-et and.ers d.an Walther Reuther van öe
automobielarbeld.ersbond- in d.e Verenigd.e Staten.
Misschien zaL men opmerken, d.at het optred.en van de N.V.V. -er Ad.
Ye::ureulen niet z6 ve::rarond.erlijk isrmaar d.at d.e houd.ing van d.e bolsjewieken Séguy en Frachon wéI verbazing wekt . Daara.a.n ligt d.an d.e verkeerd.e
ged.achte ten grond.slag, d.at I t bolsjewisme zoiets als een revolutionaire arbeid-ersbeweging zolt zijn. Niets is mind.er Ïraar. Maar wij kunnen dat
gemst buiten beschouwing laten. Want niet d.e politieke id.eeën van Séglly of van Ve::meulen ztJrr bepalend. voor hun optred.en, d.och d.e positie;
d.ie d.e vakbewegrng inneemt in d.e huid.ige maatschappÍj.
Overigens: d-e Britse mdnwerkers-'rl-eid-ert' Arthr:r Horner i-s een po11tieke geestverwant van Séguy.Hij heeft ziclt niettemin bij voortduring vijand.ig opgestel-d tegenover spontaan in actie gekomen mijnwerkers en hij
heeft zeLfs eï aan meegewerkt d.e rrwildett stakers van Grimethorpe in ' 47
voor het gerecht te slepen. En heef t d.e E. Y. C . in Ned.erland- niet net zo
hard. zelfstand.ige acties van d-e arbeid.ers om zeep trachten te helpen
als het N.V.V. ?
Niet d.e ttkleurt' bepaalt het optred.en ener vakbewe *figt noch d.e sociale afkomst harer bestur.ird-ers . Zeker, het is niet toevallig, dat d.e
vakbeweging hoe langer hoe meer haar kad.ers recruteert uit d-e rijen d.er
aI dan niet acad.emj-sch gevo::nd-e intellectuel-en. Maar nj-et die intellectuelen verkl-aren d.e positie d.er vakbeweging, het is omgekeerd.: omd.at d.e
vakbeweging is zoals ze i-srd.oet z\j in toenemend.e mate een beroep op d.eze categorie, En trouwens g Georges Séguy is een arbeid.ers jongen. Hi- j i-s
d.e zoon varr een spoorffeglnan en hij heeft zélf op d.e locomotief gestaan.
Eén en twintig jaar geled.en - hfj was toen twintig Jaar oud - heeft hij
zich bij d.e vakbeweging aangesloten, d.iep ond.er d.e ind.mk van d.e klassegevechten va.n. 1947, waarb{ hi j d.e politie op stakers had zLen schieten.
Eennaal i n d.e organisatie behoord.e d.e jonge arbeider Séguy al spoed.ig tot d-egenenl d.ie d-e vakbewegingslocomotief bema^nd-en. Toen ervoer hij
aan d.en lijve, d.at ook d.e frtrein van d.e vakbeweging", net al-s all-e trej.nen, d.e richting volgt, d.ie nu eenmaal d-oor d.e rails is voorgeschreven.
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\ríaarheen d.ie rrr^aif srr àe vakbeweging d-an wel voer?en en gevoerd. hebben? Naar een volkomen vergroeiing met d.e br,rgerlijke maatschappi-j. Het
is een verschijnsel, d.at all-e:srinst a11een maar d.oor ons geconstateerdword.t. Het is, juist omd.at rt voortvl-oeit uit een algemene maatschappelijke ontwikkelÍngswet, z6 algemeen geword-en, d.at het aan d.e aand.acht
van bijna geen enkele ond.erzoeker meer ontsnapt.

Dr. Fr. d.e Jong Ed.z., de historicus van het N.V.V., de auteur van
het boek rrOm d.e plaats van d.e arbeid.'r, beschrri-jft in d.at werk het j-ngroeiÏngsproces van d.e vakbeweging in d.e bestaande sa,msnfsving tot in
d.e d.etails. Dr. W. van Albed-a, van huis uit en ook d.oor zijn fi.mctie in
haar geled.eren nauw verbond.en met d.e christelijke vakbewegrngrheeft hetzelfd.e ged.aan in zijn proefschrift ItDe rol van d.e vakbeweging in de mod.erme maatschapp{" en in latere geschri-ften van ziln hand-. Een Duits aïLter:r op d.it terrein, !Íolfgang von Einsied.el, schreef twaalf jaar geled.en
dat d-e vakbewegrng ztch meer en meer ontwikkeld.e tot tn vastberaden
hoedster van d.e arbeid.svred.e, Dat d.ie ontwikkeling bepaald. niet pas van
gisteren d.ateert, b1iftt uit een vrijwel eenslui-d.end oord.eel var. d.e Britse
ond-erzoeker G.D"H.CoJe uit 1911 ("The wor1d. of Labourr', bJ,z.206 en 2O7).
En we d.oen hier maaï enkele grepen uit een literatuu-r, d-ie hoe langer
hoe omvangrijker word.t en d-i-e nog voortdr.uend. in omvang toeneemt;fiàa.ffiàte het proces wa^a,rsran we hier spreken verd.er voortsehrijd.t,

NatuurLijk gaat het niet om d.ie literatuu.r, maal om d-e feiten. Het
gaat er om, d.at d-ie feiten z6 talrijk zijn, d.at d-e uitzond.eringen niet l-anger tellenrd.at toeval word.t uitgesloten d.oor d.e menigrmld.igheid van het
verschi jnseI. Wan:neer een heel enkele maal een staking t'wildtt is, d.arr
zegt d.at niets. Wanneer bij voortduring praktisch ó1Ie stakingen ttwildtt
zijn d,an zegt dat een hele hoop. Wa^nneer één enkele vakbond.sbestuurder
zich volkomen and.ers ged.raagt d-an hij w"iI d-oen geloven, dan krín het nog
mogel{jk z\Ft d.at men met een minclerwaard.ig sujet te d.oen heeft. Wanneer
echter ove::al en bij herhaling, gedr.rend.e een reeks van tientallen jaren
d.e vakbond.sbureaucratie d.e belangen varr d.e arbeid-ers met voeten treed.t,
C.an

moet

er Íets

and.ers a.an d.e hand. ztjn.

De leid.ers van d.e vakbewegrng - we spreken hier nu in het algemeen
z ij n geen minde:r^raard.i-ge sujetten, geen schoften en geen verrad-ers.
A}leen: I t zijn geen vertegenwoord.igers van d-e arbeid.ers, het ztjn d.e re-

presentanten ener organisatie, d.ie een organisatie van d.e burgerlijke samenleving is. Dat d-e vakbewegang tegen d.e burgerlijke maatschappij zou
strijd.en is een mythe. Dat d.ie mythe kr.mstmatig in stand. gehoud.en word.t
is geen bed.rog, het is een nood-zakelÍjkheid., d-ie het bestaan van d.e vakbeweging a1s br,lrgerlijke organisatie nu eenmaal vereist. De vakbeweging
kart als vakbewegang haar taak als hoed-ster van d.e arbei-d.svred-e nu eenmaal slechts d.dn venmI1en, \^rarxleer zLJ voor een strijd.organisatie v€u3. d.e
arbei-d.ers word.t gehoud.en. Haar positie in d.e burgerlijke samenleving is
niet strij&Lg met d.e vakbewegingsmythe rmet d-e fictie, d.at ztj een trarbeid.ersorgarrisatierr zov wezen., ztj heeft d-ie fictie nod.ig. Zij moet het tegend-eel schijnen van wat zLJ is om d-atgene wat zij is te kunnen zin. A1Ieen ten ti jd.e van sociale crisissen i-s ztj t voor wie ogen heef t om te
zien natuurlijk gedwongen tt masker te laten val-Ien. Dan kan men d.e d.ingen constateren, d.ie r^IÍj in onze opstellen oveï Frankrijk beschreven hebben en d-Íe in het bovenstaand-e hr.rn verklaring vind.en.
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DE SPONTANE IGACHT i^raaïmee d.e arbeid.ers in Franlrrljk in mei 1968 in beweging
zijn gekomen bewfjst - zo hebben wij in een d.er voorafgaand.e opstellen gesohreven hoe zelfi-ngenomen en aanmatigend. het stand.punt is, d.at het proletarlaat zond.er
d.atgene wat men treen revolutionaire voorhoed.ert pleegt te noemen tot machteloosheid. zou zljn ged.oemd.. Ind.ien d.e mej-gebeurtenissen één iLing hebben laten zien,
dan niet d.e aIt{jd. weer als een soort van axj.oma verond.ersteld.e en }uid.keels verkond-igde trmachteloosheid. van d.e arbeÍd.ersklasse zond-er avant-garde", d.och omgekeerd. d.e volslagen machteLoosheid. van a1le organisati-esr groepen en groepjes die

zich tot

d.e zogenaamd.e ftavant-garèerr rekenen.

Wij spreken hier nu natuurlijk niet over d.e vakbeweging. Haar roL hebben wij
aL uitvoerig genoeg geschetst en "ltj hebben ook af getracht voor lra.ar optred.en rn
verklaring aan te wi j zeyao Wij hebben hier evenni-n het oog op d.e zogenaamd.e Comrrunistische Partij van Frankrijk, d.ie in 1916 haar l-ot verbond. met d.at van d.e rad.icale bor:rgeois DaLad.ier, d.ie in 1946 hand.- en spanC.iensten verleend.e aan het uit
vele oorlogswond-en bloed.end.e kapitalisme en d.ie aI fang vóór d.e meid.agen een innige flirt begonnen is met een burge::nan al-s Frangois Mltterand. van. d.e |tlirrkse
Fed.eratierÍ. De Franse C. P. , d.ie gelijk al-Ie comnunistische partijen in het Russische staatskapitalisme het voorbeeld. z:.et voor een toekomstige organisatie der
maatschappfjrd.ie bovend.ien innig met d.e C.G.T. verstrengeld. is en in het gaullistische Frankrijk d.e meest loya1e oppositie voert d.ie een generaal d.e GauIJe z:-cn.
maaIkartwenSen'ste1teIzelfkenne1ijkzoweinigprUsopa}seen@
voorhoed.e te word-en beschouwdrzli wenst zélf zo duid.elift d.e voorhoed.e veu3. bepaald.e stromi-ngen in het Franse kapitalisme te zinrd.at wij ons met h.éÉt op deze paganat s niet behoeven beztg te houd-en.
SÉGUY
ALS

EN

POMPTDOU

SAMEN-

ZWEERDERS

d.e twee voornaarnste leiders van d.e
C.G.T.7 Benoit Frachon en Georges SéBuÍ. Het had plaats op zondag 26 mei
tegen het eind.e varr de mid.d.ag, d.irect
na d.e ond.erha,::d.elingen met d.e ond.ernemeïs over een akkoord.. Uit d.e bewuste

bij Mauge word.t niet dtuid.elljk
of het gesprek in het ministerie van
sociale zaken (wat wij ve:moed.en) d.an
we1 in I t bureau van d.e mj-nister-presid.ent gevoerd. is, !íeI blijkt, d.at het
passage

ïN I{ET JUM-MIMIUER van 'fDaad & Ged.achte hebben wij in onze al-lereerste
( en voorlopige) rcsehouwing over d.e
Franse geber-irtenissen o orrln ( op bJ,z.
1 1 ) geschrevens

rrHet is een publiek geheim in
Frankrijk, d.at d-e band-en tussen

de C.G"T. en d-e C.P" en het reg-fem achter een oppositionel"e
schijn veel nauwer ztjn d-an men
zou verwachten. rr

Als il-Iustratie

vatrr deze bewerlng

d.ienen, wat Roger Mauge in zijn
reportage oveï d.e meid.agen vertel- t omtrent een strikt geheim ond.erhoud. tus-

moge

sen d.e minister-presi-d-ent PompÍd.ou en

verzoek ertoe van Frachon en Séguy Ís
uitgegaan.
Frachon en SéSry willenrzo schrijft
Mauge, voor d.e C.G.[. een aanta]- d.ingen trachten te berei-ken, d-ie tot gevolg zuIlen hebben, d.at het communj-stisch vakverbond. verlost word.t uit t t
isolement, waari.n het zich ( tengevolge van ztjn rod.e kleur , zegt Mauge,
maar wij d.enken er and.ers over - red..
D. & G. ) bevind.t. Frachon en S6guy
willen van d.e C.G.T. In soort van officiële vakbeweging met officiëIe status en officieel erkende faciliteiten

^É
1í

Ïlaar wij een blik op willen slaanrd.at zijn d.e kLeinere groepen buiten d.e C.P,
wier voornaaroste bezigheÍd vóór d.e meid.agen daarin heeft bestaan, d.at ze om het
hard.st het bew'ijs zochten te leveren, Mt aI hun naaste conclrrrenten ied-er recht
misten om ztch tot d.e ltrevolutionaire voorhoed.etr te mogen rekenen.
Het zou gemakkel[jk zijn om vast te ste].Ien, d.at ze in d.it opzicht strÈ voor
stuk gelijk had.d-en, dat bijvoorbeeld. d.e Trotzkisten van d.e groep van Pierre Frank
volkomen terecht d.e opgeblazenheid- d.er frotzkisten van d.e groep van Michel Pablo
a,aÍt d.e kaak steld.en en dat omgekeerd- d.e Trotzkisten van Pabl-o volkomen terecht
hetzelfd.e d-ed.en ten opzichte van d.e getrouwen van Pieme Frank. Maar een d.ergelijke method.e zou niet slechts té gemakkelijk z:,jnt ze zou ook op iets heel artders
neerkomen dan op hetgeen wij beogen. Waar ?t ons om gaat, dat is mi-nd.er het feite
d.at d.eze of gene groep of 6lle groeperingen van d-it soort klaaglijk in gebreke
zijn gebl-even om d.atgene te d.oen, wat men van een trrevolutionaire voorhoedett , d-ie

op deze titel aanspraak zou mogen maken had. mogen ve::nachten. Want wÍe d.e zaken
zo stef t, wie uÍtsluitend- constateert, d.at d.e bestaand.e gïoepen voll-ed.ig tekort
geschoten ztjn in het ve:sml-len va^rr d.e taak, d.ie zri ztchzelf had.d.en toeged.acht,
d.ie ontkent d.aa::mee nog niet d.e mogelljkJreid., d.at er ooit nog eens een totaal and.ere groep zou kunnen ontstaan, d.ie beter en wél- tegen d.at soort fteisen van het
ogenblik" zal zijn opgelrassen. Dat laatste nu d-oen wij wéI.
Onze kritiek op d.e zogenaamd.e rrvoorhoed.enrr is niet, d.at ztJ hr:n taak slecht
ve:rml-d. hebben. Onze opvatting is, dat zrJ niet and.ers zoud.en hebben loini:en hand.el-en d.an zti gedaan hebben, omd.at d.e verhoud.ingen in het mod.erne kapitalisme en
d.e positie vart d.e proletarische klasse zod.anig zir:'t d.at aa^rr I n zogenaamd-e rrvoorhoed-err in het geheel geen rol is toebed.eeld.. Dat het denkbaar ware, dat er
inplaats van d-e trvoorhoed-en'f d.ie men thans aan het werk gezien heeft of niet aan
het werk gezien heeft eenItnieuwe voorhoed.ert zou ontstaas, d.ie trd.e eisen vap het
ogenblikrr verstaat, ontken:nen wij ten stelligste, omd-at ttaar oraze overtuiging d.e
ontwikkeling van d.e proletarische klassestrijd. ied.ere dag opnieuw laat zi-.en, d-at
een d-ergeliike voorhoed.e even overbod.ig als onmogelÍjk is. De eis van d-e d.ag luid.t

maken.Zij vragen voor d.e C.G.T. erkend.e vertegenwoord.igers in d.e genational-iseerd.e sector van het bed.rijfsleven,
in d-e Europese organen en in het internationale arbeid.sbr.reau te Genève.
Met and.ere woord.en, zeggen wij, SéSry
en Frachon streefd-en er naaï, ond.er
gebmil«raking van d.e situatie de CGT
in tn officieel- erkend-e u-itzond-eringspositie te manoeuvreren. Het gevolg
zou natuurlijk geweest ztjn, d.at d.e CGI
een soort van offi-ciële sta.atsvakcentrale zou z\jn geword-en. Zoals d-e Russösche vakbeweging of d.e Phalangistische in Franco-Spanj e , of he t Arbe j-d.sfront in Nazi-Duitsland-.
Dat Pompid.ou in principe d-aarmee
akkoord. gaa"t kan a1leen maar betekenen, d.at SéSuy en Frachon d.aartegenover belangrijke voord.elen voor d.e regerÍ-:ng in uitzicht hebben ge steId..
Van welke aard. d-ie geweest ztjn La.at
ztch gemakkelijk rad.en als men bed.enkt
d.at d.e stakingsbeweging op dat moment
op haar hoogtepunt uras.

Dat d-e zaa,k niet is

doorgegaan,

komt alleen maar, d.oord.at d.e concurrenten, d.at wil zegger- het katholieke
vakverbond. en d.e centrale ftForce Ouvrière'r vatrr d.e geheime ond.erhand.efingen tussen d-e CGT en Pompidou d.e lucht
kïijgen. Ze protesteren heftig. ivlauge
d.ee1t mee, d-at d.e lei-d.ers van d.e Force Ouvrière er op staan or:nid.d.ellijk
bU Pompid.ou te word.en toegelaten, A}s
de zaak zo blijkt uit te pakken houd.t
Séguy onmid.d.ellijk een persconferentie
waarin hij de revolutionaire rad.ikaal
uithangt. Kennelijk wil hij zj-eh een
soort van alibi verschaffen voor het
geval ztJrl conc[rrenten hem zoud.en beschuld.Ígen vari ond-eronsjes met d.e vrJa^nd. Hij zou dan hebben krmnen zeggens
geloof d.ie heren ma.ar niet. Dat beweren ze alleen maar om d.e aand.acht af
te leid-en van het feitrd.at ze ons rad.ikale pïogram van eisen niet ond.erschrijven. Zo ztjn zat die heren, die
hun rad.ikale eisen natuurl{ft zelf aart
hun laars gelapt hebben.

-2eniet3 een nieulre tproletarischetr ( t) feia:-ng, uaar: zelfstantlige arbeid.erssfuiid..
Dat niet te zien bijvoorbeeld. is na^a,ï onze mening de zwakte vaJl een groep
als d.ie, welke in Groot-Britta.rmië het blad 'rSolidarit;r[ uitgëeft. rtSolid.aritJrir
heeft op de Franse Trotzklsten en Mao-isten een uiterst scherpe kritiek geleverd. rrSolidarityrr heeft cle draak gestoken met tn Frans Trotzkist aIs Chlsseray,
die de volslagen werkloosheid van zijn organisatie motiveerde net het kLuchtig€
argument, d"a,t rrd-e revolutionaire avant-ga,rd.e niet het risico mocht lopen, da,t zij
oruroàig zou worden afgeslachtrtl nSolidanitytt heeft zijn bittere hoon uitg€stoït
over d.e Franse lvtraorlÉtea, die - wij citèren "SolÍdaritytr - 'rtegenover de op afbraak van de strijd gerichte activlteiten van de C.G.t. nj.ets beters wisten te
stellen dan d.e leuzesleve d.e C.G,t.r' 'rSolid.arityrr heeft ook net begrijpelijke minachting gesproken ove, een Trotzkistisch orgaan als 'rvoix Ouvrière" (,'Àrbeidersstem'r), ciat d.e C.G.T. zocht te overtroeven door inplaats va.rr een nirlinuloloon vaÍr
600 frcs. een ninj-nunl-oon va^n 1000 frcs. te eisen. Natuurlijk heeft trsolidarityrr
bij d.at alles schoon gelijk en wij zijn het ook volkonen net d.it Sritse blad. eens,
d.at aI tU-t soort gro epen niets andexs ged:.an heeft d.erl "zijn oud.e en versleten granofoonplaten afd.raaienrr. IvÍaax afs trSolid.arityn daar vervolgens aan toevoest, dat
8§en rran d.e bewuste groepen j-n staat is gebleken on datgene ond.er r,roorden te
brengen waarom rt werkelijk ging, niet in staat is geweest om in het krijt te treden voor tn beheer der producti-e d.oor d.e arbeid.ers of voor d.e vo::ming van arbeidersraden, d.an scheid.en zich onze wegen.
rrsolidariw'r staat op het stand.pmt, d.at er een nieuwe revolutionaire bewegj-rrg moet worden opgebouwd., d.ie wé] in staat is alit soort leuzen aan te heffen
of d.it soort eisen te fo::rruleren. Onze opvatting is, dat d.e zelfstandige strijd
va^n d.e arbeid.ers zelf d.e rrnieuwe revolutionaire beweg"ing'r is, als men althans
die formule wil hanteren. Onze menilg is ook, dat dingen a1s rreen beheer van tle
produktie d.oor d.e arbeid.ers of 'rarbeid.ers?ad.enrr geen stap dlchterbij gebracht
word.en doord€,t de een of a^nd.ere Irevolutionaire voorhoed.etr ze aari. d.e ord.e stelt
of propageert. Het beheer d.er prod.uktie door de arbeiders en arbeid.ersrad.en zijn
zaken, die uit d.e klassenstrijd. zélf net noodwend.igheid tevoorschijn komen. Vartdaar d.an ook, dat ze in Fra.r rrijk aen de orde gekomen zijn zónder d.a,t er ook naa,r
66n groep vas àie ze propageerd.e. Ze z11n aan de ord.e gekoxaen, ondat ze d.e uiterste konsekwentie zijn vaÍI d.e zelfstandig€ strijd.. ]4aer juist 'n 4!§!g4g!!gg klassenstrijd vfoekt met een zogënaarnd.e revolutionai"e voorhoed.e. fnd.ien er werkelijk
voor een rrrevolutionaire voorhoed.err een taak zo,J ziirr weggelegd, dan zou d:,t een
duidelSjk sf,mptoon zijn r d.at de arbeidersklasse niet zelfstand.ig optreed.t. Doet zij
dat wéi, alan is er voor zorn voorhoede geen taE meer.
Er is geen enkel-e rrvoorhoederr, die d.e gebeurtenissen d.e wet kan voorschriiven. Zodra de arbeidersklasse zelfstandig in actie kout kan zorn voorhoed.e in rt
beste geval niets and.ers doen dan achter d.e geber:rtenissen aarhollen. Zii zaf d.es
te mind.er d.a:rtoe geneigd zijn naa:rnate zij zídn steviger als rrvoorhoederr heeft geconstitueerd. Want hoe hechter een voorhoede ge organi seerd. is, d.es te eexd.e"
ziet 211 in l-euzen al-s dle welke ttSolidaritytt n€a,r voren zou wilfen brengen een
bedreig'ing voor d.e functie, }€artoè zíj zíckrzelf heeft uitverkoren. Er is Seen
voorhoede of zij voelt meer voor de leuzer AIfe nacht aa.n de voorhoed.e! den voor
d.e feuze: ALle nacht aan de arbeiders! En als zij, d.oor d.e revoLutionaire onstandighed.en daartoe genoopt, t6ch de laatste leuze aarÈeft r dan enkel en alleen om
korte tijd. later te verkl-axenrd.at rra]l-e macht aan d.e arbeid-ersI zoveel rr-j-I zegg€n
als ttalfe macht aan de voorhoed.ert ondat de voorhoed.e het rrbeste en verst ontln'ikke1d.e óeel vaÍ] de arbeid.ersklas serr zon z\lt.
De Fxanse Trotzkisten (vier verschillende stroming€n maar liefst), de FraJrse
Mao-isten en soortgellke groepen zijn in de meid.agen van 1968 vol-komen steriel- gebleken, hebben toen stommet j e ge speeld. of ztclt ertoe beperkt op d.e bin:oenplaats
van d.e Sorbonne hr.m stallet j es met trad.itionele lectuur te plaatsen, n i e t omd.at zli - waar d-e kritiek van rrSol-j-d.aïiff" op neerkomt zulke s I e c h t e
rrvoorhoed-enrrwaren,
tt
ma,ar omd-at

z\

vo orho

ed-enrr

wareno
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Het is waar, wat ?rSolid.aritytt aan d.eze respeetievelijke "voorhoed-enft verwijt.
Maar het ls even waar, d.at hun d.it nauwelijks i<r^ralijk kan word.en genomen. De kritiek van itSolid.arityrr komt er op neer, da,t een trvoorhoed-etr, d.ie d.eze naaJn waaïd.ig wil zj-3n, ztch totaal anders zou hebben moeten ged.ragen. Onze opvatting komt
er op neer, dat zij niet and.ers kond.en omd.at hun positie aJs zogenaamd.e voorhoed.e

d.at niet gedoogd.e, omd.at hr:n positie iets d.ergeli jks als |tsolid.aritytt van hen
velang:b eenvoud.ig uitsluit.
Niet wat een rrvoorhoed,err zou moeten zljn is het uitgangspr,mt van orLze zienswijze, maar? d.at wat zij in werkelijkJ:eid. is. Naar d.e schijn heeft het er veel vatrr
weg alsof wij aLdus hr:n gebrek aan hand-elen vergoelijken. In wezen is ortze kritiek
een veeL scherpere d.an ilie van ?rSolid.arifft'. Zi is nj-et alleen scherper, zt1 La.at
ook geen mogelijkhed.en open tot illusi-es omtrentitand.ererr of rrbetererf voorhoed.en;
iIlusies, waartoe een zelf standige stri jd. zoals d.ie in Franlrri jk ook geen enlcele
aanleid.ing bied.t.
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HEI UITGEVEN van een blad. als I'Daad- en Ged.achtert is lang niet altijd. even
gemaldrelijk. Eén d.er oorzaken is, dat a1les in d.e vrije tijd. van d.e medewerkers gebeuren moet" De red.actie-besprekingen moeten word.en gehoud.en, d.e artikeLen geschreven en besproken. Daarna moet aLles d-oor één man op stencil word.en getlrptr
waa:rra het afd.raaien, het s€Lmenvoegen en d.e exped.itie moet word.en verzorgd. 0nd.anks het vele werk zijn wij er toch altijd. in geslaagd. om regelmatig (en op tjjd)
rrDaad. en Ged.achtett te l-aten verschijnen. Valt het normaaL dus al niet mee, in d.e
vakantie-period.e word.t het dubbel moeilijk. Dan is d.e een met vakantie en d.an d.e
arrd.er. Zo T$Iaren we bijvoorbeeld. al- dflrk bezig met het voorberei-d.en van het jr:ninummer toen plotseling d.e mei-gebeurtenissen in FrankrÍjk plaats vond-en. Wij hebben toen nog kans gezien om in d.at nummer een artikel over d.ie geber-rtenissen
mee te nemen. I t Zal d.e ]ezers echter ve::rnrond-erd. hebben, d.at er in het juli-nr-umer niets over Frankrijk was te vj-nd.en. De oorzaak daarvan is gelegen in I t feit,
dat onze med.ewerker, die alles op stencil Wpt half j,.mi met vakantie g:[ng en
pas d.e tweed.e week juli r,{eeï beschikbaar was. Het was dus nood.zakelijk, dat hij
voor hij met vakantie gang
ook reed.s het juli-m:rnmer op stencil- had staan
zodat na zijn vakantie meteen kon word.en begonnen met het afd.raaien en d.e exped.itie. Feitelijk zin dus d.e nummers jr:ni en juli in d.ezelfd.e period.e op stencll

gewpt.
Het is echter begrijpelijk, d.at wi.j over de mei-geber.rteni-ssen in Fra^nkr[jk wel
iets meer te zeggen hebben, d.an ged.a,an i-s in d.e enkele beschouwing in het jr:ninulnmer. ZoaLs men eld.ers i-n één d-er artikelen heeft kunnen Lezen is 6én on.zer
kamerad.en begin juni na,ar Frankrijk geweest. HU kwa.m met een schat aan materiaal
en gegevens te:rug. Het vele materiaal gesprekken met arbeid-ers, ontelbaar veel
kranten, manifesten, eÍaz., enz, - Leverd.e zoveeL beschouwingen over d.e mei-gebeurtenissen op, d.at het onmogelijk was het in één nomaal nurnmer van "Daad. en
Ged.achterr te plaatsen. Dat zou dus over twee nurnmers moeten word-en verd.eeld.. Ook
d.aartegen wa.ren echter bezwaren, omdat d.e artikelen zozeer b11 elkaar horen, zozeer als het ware een eenheid. voranen, d.at wij het jammer vond.en d.e artikelen over
twee nummers te moeten verd.elen. Wij hebben toen besloten d.e twee nurnmers ëaugustus en september samen te voegen.
De lezer krijgt met deze trDaad. en Ged.achtef' dus een nummer, d.at vrijwel eens
zo tl-i-tgebreid. is als no::maal. De konsel«uentj-e hie:rran is natuurlijk, d-at er in d-e

verschijnt. Graag had.d.en wij ook d.aarvoor nog wiIlen
ons echt onmogelijk. \^Ijj ziln er veul overtuigd., d.at orTze lezers
d.aa":sroor begrip zuLlen hebben.

maand. september géén nunmer
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rrHet Parooltr van 19 jurai j .1. publiceerd.e een interviehr met d.e voo:rralige
bolsjewiek Joop va,:r Sarrten, d.ie enige d.agen daarvoor was gepromoveerd- tot d.octor
in d.e economische wetenschappen. Dergelijke inte:sriews l-everen in d.e regel weinig
wetenswaard.igs op" Dat is ook hier het geval , maar aard-J-g word.t het wel, wanneer
Yan Santen komt te spreken over ztJn breuk met d.e C.P.N. in 195O. Daarover zegt
hU o"a.3
'Mo et j e ztett? d-i-e snorkerige toon ( fn een brief van FauI d.e Groot
aan Van Santen red.. D. & G. ). En d.at a11es omd.at ik in 1950 weigerd.e
een crisis te zíen, waaT d.ie niet was. Paul d.e Groot wild-e een crisis,
omd.at hem d.i-e op dat moment goed. uitkwam. Ik heb ze proberen duid-elijk
te maken d.at op d.at ogenblik een economische terugrral onmogelijk was.
We had.d.en immers net ged-evalueerd- met 1O procent en we zaten in een
opbouwperiod e. Het leek mi j d.om om tegenover d.e kie zers een cri si s te
voorspellen, d.ie voorlopig niet zou komen. En al-s d.at d.an nog voor d.e
partij verantwoord. was geweest, maar het ging alleen om d.e privé-winkel
varl meneeï Paul d.e Groot.rf
f

Hieruit blijkt we1 duid.elijk, d.at meneer Joop va^n Santen wéI ztjn bolsjewistlsch li-dmaatschap heeft verloren, maa^r niet zijn bolsjewistische streken en
ztJn bolsjewistische mentaliteit. idant het is niet zo t d.at hf j er bezwaar tegen
had. d.e kj-ezers over een erisis te spreken, d.i-e nog niet kon komenrnee, h{ had. er
al-l-een bezwaat tegen om d.at te d-oen voor d-e "privé-winkeltrvam. Paul de Groot.Als
het nu nog in het belang van d.e partij was geweest, d-an zou hij er geen enkel bezwaar tegen hebben gehad- d-e kiezers wat vooï te liegen. Ja, ja, d-ï. Van Santen
is ond.anks alles bols j ewj-ek gebleven, is partÍ jman gebleven. lnIi j vragen ons dan
ook afrof men aan eventuele publicaties van d.e nieuwbakken d.r. in d.e economische
wetenschappen ook maar enige waard.e kan hechten. Bij d.ergeli-jke mensen gaat het
imriers niet om het verkond.igen van wat ztj al-s d.e waarheid. zler:, nee, voor hen is
waarheid. d-at wat in het belang van de partij, de groep of van henzelf is. Het is
in bovenstaand. citaat van Van San-ten nog weer eens d.uid.elijk gezegd-.
ONLANGS

hebben wij d.e aand.acht ge-

vestigd- op enige vertalingen van Ma:lcr
bekend-e brochure I'Loonarbeid. en kapitaalrr, d.ie bij d.e uitgeverij I'Pegasusrr
het licht hebben gezien. hlij beschuld.igd.en d.aarin vertaler( s) en uitgever
varr veïvaIsing.
Nad.at onze beschoïwing verscheen heeft men onze à.à:rr=
d.acht er op gevestigd-rd-at in d"e jongste Ned-erland-se d-ruk d.e d-oor ons gesignaleerd.e gebreken waïen hersteld_,
Daarmee zo1)rzo voegd-e men eï aa^n toe,
genoegzaam bewezen

ztjn, d.at hier niet

va^n een ve:rralsing sprake kan z:-jn,
d.och enkel- en alleen van een kennelijk
ook d-oor d.e uitgeverij betreurd.e fout.
De kwesti-e is interessant genoeg om

er op terug te komen en wij zuJlen d.at
ook zeker d.oen. Indien werkeli-jk d.e

laatste druk correct bljjkt zullen wij
niet verzuimen d.at te vermeld.en. Met
d.e vraag rrvervalsing of niet" ligt I t
naaï orrze mening mind.er simpel dan
oraze tipgever verond-erstef t. Dat wij
in d.e achter ons liggende maanden, b:j
d-e hef tige klas sens tri jd. om ons heen,
geen tijd- had.d-en om ons in d-it soort
ietwat acad.emische icrnresties te verd.iepen zal ied-ereen, ook onze tipgever,
wel begrijpen "Wil aohten d e literatur:r

,

van Marx of niet van Marx, vervalst
of niet vervalst, nu eenmaal van mj-n-

d-er belang d.an d.e werkelijke strijd. van
d.e arbeid-ers.

