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DISCUSSIE

IN EET VORïC.E NiIl4Mffi. van rrDaad. en Ged.achte'r hebben wij het een èn ander verteld- over het - toen nog op ha.nden zijnd.e - rrKroonstacL-congrestt in lr{est-Ber1din.
Onze lezers weten, d.at het d.oor een aarrtal kleine groepen in die stad. georganiseerd. werd. na€Lr aa^nleid.ing ran het fei-t, d-at d.e opstand. van d.e eilandvesting
Kroonstad. tegen d.e bolsjewistische rnachthebbers in febnrari j.I. juist een halve
eeuw geled.en uitbrak, Zii weten ook, dat d.ie organisatoren d,e conrmune va;r Kroonstad. beschouwd.en als een van de voorbeeld.en van een zelfstand.ige klassebewepngr
als een gebeu-rtenisr d.ie nog hed-en ten d.age va.n grote betekenis is voor a11en,
d.ie van mening zijn d.at d.e bevrijd.ing d.ez arbeid-ersklasse slechts het werk d.er arbeiders zé1f kan zijn.
Ilet was d.6t stand.punt van d"e organisatorenn dat naakte, dat r,rij het Kroonstad.-congres met grote belangstelling tegenoet zagefl. Het d.ocumentatie-nateriae,l
d.at van te voren aan d.e d.eelnemers werd toegezond.en naakte een d.egelijke ind.nk.
Eet bevatte in belmopte, naal toch bepaald. ook weer niet aI te belcnopte vo:m d.e
gronölgste info:sratle over Kroonstad., die men zich maar kon rrrensen. Uittreksels
rl-it cle d.oor d.e opstand.elingen zelf uitgegeven krant (d.e ttïswestiarr van Kroonstad.)rliteratuuropgaven, rrittreksels uit een voortreffelijker arrn Kroonstad. gewd-

d.e, brochr:re van lda Mett 1) , rrlttreksels rrit publicaties veil1t bekencLe anarchj-sten aIs Enma Goldrnan en Àlexand.er Berhan, alsmed.e citaten uit bolsjew-Ístische
publicaties en d.e letterlifl<e tekst van Trotz§'s oproep a€n Kroonstad. om zich op
Benade of ongenad.e aa,n d.e bolsjewistische troepen over te geven, mitsgad.ers zijn
d.reigenent, dat zij and.ersitals fazanten zoud.en word.en neergeschotenrt, uekten d.e
ind-n:k, d.at het congres op voortreffelijke wijze was voorbereid. WU hacld.en de verwachting, d.at het d.iscussies op hoog niveau zou opleveren. He1aas, onze ind-ruk
klopte niet met d.e werkelifl<heid.. Jerrmer genoeg is onze verwachting niet vermld..
Het eerste d.at over het |tKroonstad.-congres" gezegd moet word.en id tlit, d.at
het geen congres was. ldij had.d.en ons voorgesteld. d.at het de gehele dag zou duren,

1) m organisatoren

va,n het congres grbliceerd.en niet
d.e brochure va,n fcta Mett (sa.uen met a1l-erlei arid.er

slechts rrittreksels uit
interessant feitenmate-

riaal) r na.ar zii zorgden er ook voor, dat omstreeks het tijdstip waarop het
congres gehoud.en werd. een volled.igp Duj-tse vertaling van Id.a Mettr s reeds
jaren geld.en in Franrijk verschenen boekje gereed- was.

-2maar dat was niet z,o, Op de affiches, C-ie op vele plaatsen in d.e Berlijnse straten r+aren aangeplakt, stond. vermefd. d-at het op d-insdag 11 mei om 20 url-r zou aanvangen; er \^Ías geen sprake van, d.at het de volgend-e dag zou word-en voortgezet.
De benamj-ngrrcongresrtl,'ras veel- ie wijd.s, De organisatoren hebben d,at,op het laatste nippertje, zelf ook ingezien. De d-ag voord-at het zogenaarnd-e congïes beginnen
zou spraken zij van een rrteach-inrr.
Het woord. trteach-in[ toont aan, uit wat voor milieu de organisatoren stamd-en en in wat voor mil-i-eu het hele zogenaamd.e congres zich afspeefd-e. Waarmee
men te d-oen haà was een manj-festatie van een bepaald d-eel- d-er lr/est-Berh.jnse sh-rd.entenwereld,. Dat nu, wÍsten wij weI van tevoren. Men kon zich natuurljjk afvragen
zin had- aan een d.er- en wij hehben ons ook van tevoren afgevraagd - of het welgelijke ruanifestatie d.eel- te nemen. Dat wij die vïaag met rrja" beantwoord.d-en had
zijn gegrond-e reden.
Sed-ert Jaar en d-ag gedraagt een C.eef van d.e West-Berlljnse s'budenten zich
alsof zr3 de van god gegeven leid.ers van d-e Duitse arbeidersklasse zijn. Dat komt
d.an bijvoorbeeld- d.aarin tot uiting, dat zij het van de d-aken schreeuwen, dat het
d.e taak cLer Berl-ijnse stud.enten is orn een "proletarische partijrr te stichten. De
zit- uiterst kleine - groep van onze Berlijnse geestverr.rantert, waarin studenten
ten, maar ook enkefe arbeiders, noemt d-it een bel-achel-ijke pretentie. fn de eerste plaats - aldus onze Berlijnse vrienden - is een partij een organisatie boven
het proletariaat, die in geen enkel opzrcht beantwoordt aan de natuurlijke organilsati-evortnen, d-ie d-e arbeid-ers z:-cinzelÍ tefkens weer scheppen wanneer zi3 klassenstrijd. voeren. In d"e tweed.e plaa'r,s is het natuurlijk onmogelijk, d.at de klasseorganisàt-e der arbeiders door stuCenten zou kunnen word-en geschapen. Zél-fs indien uen d-e volstrekt onjuiste opvatting huid-rgt, d,at het proletariaat een parti.j
behoeft, darr nóg is 't dwaasheid-, d-at een groepje van stalinistÍsche-, trctzkistische-, neo-]eninistische- of maoistische stud.enten (and-erhalve marl en tn paard-ekop en alaarenboven dan in een gevecht op l-even en d.ood. gewikkeld met concu-rrerend-e groepjest) aie I'partij van het proletariaat"zou zijn.
Het rrKroonstad-congres'f nu wa,s med-e bed-oeld. om d.ergelijke onzin aan de kaak

te steflen" Kroonstad-, aldus de orgarrisatoren, heeft laten zien, w6t d.e strijd.
d-e arbeid-ers l+érkelijk is; Kroonstad heeft niet slechts het ware karakter -ran
Lenints partij ontmaskerd, Kroonstad. heeft ook geioond,, dat voor de zeifstanclige
kl-assenstrijd. d-e arbeid-ersraad en niet d.e partij de aangewezen orgaJíIisatievo::m is.
van

Los van d.at all-es moest het West-.3erlijnse Kroonstad-congres nog vooï wat and-ers
d.ienen ook. Sed-ert geruime tijd- d.ragen alle 'rfinkse" Berlijnse stud.entenmanifestaties hetzelfd.e sterlele karakter: een paar besl-agen ten ijs komende 'rgodJred.en"
houd.en er een prevelementje, dat precies aan d-e l-eninistische principes beantwoord"t en d-aarna hebben de toehoord.ers het democratische recht met een krachtig
applau-s van hwr instemming te doen blijken. Van een discussie is in d-e Berlijnse
stud.entenwereld- a1 lang geen sprake meer. Dat nu, zo betoogd.en d-e organisatoren
van het Kroonstad.-congres, zou op hÍn bijeenkcurst geheel and-ers ztjn. Daar zou het
accent op d-e d.iscussie worden gelegd. naarmee zou dan aan iedereen d.1e nog mi-n
of meer partij-opvattingen in het hocfd had., i.n cle praktijk bewezen word-en, d.at
met het prijsgeven van partijopvattingen tegelijk ook d-e \^/eg was vrijgenaakt voor
een werkelijk vrije gedachtenwisseling van oncler op.
Dat in een d.ergeiijke vrije ged-achtenwisseling -berstond- d-e vraag aarr d.e ord-e
zou komen, wat er voor studenten eigen.Lijlc voorrrtaakrr zou overblijven in d,e kLassenstrijd-, indien d.e I'partij" daar'bij een overbod-ig, ja hinder:lijk en belemmerendd.ing zou blijken, sprak vanzelf . De organisatoren waren zích daarvan volfed.ig bewust. Zij verklaard,en vo1komen eerlijk en openha::trg, d,at zi1 zeif op C.ie vraag het
antwoord- schuldig rnoesten blijven. lvIaar wat geeít d-at?, zeid.en ze, Het gaat er om

-1d.ót d.e vraag gesteld. word.t en ilat er volkomen eerlijk over word.t gepraat. Het is
van belang, dat in ied.er geval word.t vastgestelal, d.at aIle iaa.mpachtige pogingen
van een partjj-stichting d.oor stud.enten niets and.ers zdn d.an evenzovele kra.mprachtige pogingen om aan d.e stardenten een |ttaakrr toe te bedelen, d.ie z{j, krachtens
d.e klasse-organisatie var:. onze maatschappi j helemaal niet vervull-en kunnen. Zíed-aar een uitgangspr:nt en zied.aar het plan voor een d-iseussie, die voor ons d.ee1nemi:rg aan het cong?es d.e moeite waard- roaakten.
Maar van d.e gehele opzet is weinig of niets terecht gekomen. Belang'stelling
voor het congres - of voor d.e teach-i-n - was er genoeg. 0m kwart over acht op d.e
bewuste avond. vuld.en :ru.im duizend. jongeren d.e grote gehoorzaal van de fechnische
UnÍversitàt aan d.e Straat van àe 17e jr:ni. ÏÍat er ontbrak was de d.iscussie. Nienand. meld.d.e zich voox een ged.achtenwisseling met een van d.e drie inleiders. Over
d.e oorzaken d.aarvan is d.oor d.e organi-satoren van het Kroonstad.-congres en twee
van d.e inlei-d.ers d.ezelfd.e avond. nog uitvoerÍg nagepraat. Er kwa.:len d.aarbij versch-illend.e gezi-chtspunten aarr d.e ord.e. Àlvorens daa,r nad.er op in te gaan eerst
nog iets over d.e avond. zelf , alsmed.e over twee d.iscussie-bijeenkomsten &1e daa,r
-_op naEmd.agavond. 10 nei en op àinsd.agavond. 11 mei - aatrr voorafgingen.
Op d.e avond. zelf, d.e avond. van d.e 11e mei clus, waren er drie inleid.ers. De
eerste daarran was een va,n d.e red.acter;ren van ttDaad. en Ged.achtett, aan wie in
overleg met d.e organisatoren d-e taak was toebedeeld. d.e historische achtergrond.
en de betekenis van d-e opstand. rran Kroonstad- te schetsen, Hij sprak over het ond-erwerp: "Kroonstad.:proletarische r:-itloper varr de Russische revolutiett. De tweed.e inleid.er was d.e Fransman Daniel Guérin, öie zichzelf 'ranarcho-commr:nístrr of
rrlibertaÍr-ma.:rcistrt noemt. Hij behand.eld.e het onderwerp: trRosa I-,r:xenbr:rg en d-e
spontaniteitrr. Tensl-otte sprak nog een aaï1 de ïechnische Universitàt verbond.en,
reed.s lang in Duitsland. woonachtige Italiaarr. Het bleek een rrlinkserr professor,
Jotrames Agnoli, d.ie nad-er inging op bepaalde aspecten veun d.e grote stakingen bij
Fiat in turiin en i-n enkefe anderó Uóora-ttaliaa,nÉe industriesteden. 2)
De opvattingen va,n d.e drie inleid.ers liepen zéér sterk rriteen. Dat bleek
niet alleen uit hr.rn inl-eidingen, d.at was af eerd.er aan de d.ag getreden tijd.ens cLe
twee d.iscussies in kleinere kring, d.ie aan d.e I'teach-inrr voorafgingen en wa"a"raan
beid.e keren d-oor zorn twintigtal personen werd. deelgenomen. Aaa d.e schrijver van
d.eze bijdrage - men zal begxijpen, dat hij d.ezel-fd.e persoon is als d.e eerste der
genoemd.e d.rie inleid.ers - zLjn d.eze kleinere d.iscussiebijeenkomsten het beste beval]en. Daarin - en d.an vooral in d.e tweed.erd.ie d.insd.agmid-d,ag 11 mei in hetrtSozial-istrisch Zentn:mt' Í11 d-e Berlijnse arbeidersbuurt Moabit werd- gehoud.en - was
ind.erd-aad sprake van een &iepgaande onderlinge gedachtenwisseling. De kwestj-e
die aan d-e ord.e laoram, was de \ïTae,g, wat ond.er spontaan optreden van de arbeid.ers
eigenlijk verstaan moest word.en, d.e vraag ook of het er bij het zelf-hand.elen van
d.e arbeid.ers op aan komt wat deze in hr:n hoofd. hebben, d.at wil zeggen of het er
veel toe d.oet wat z4 zich bij hun eigen actie voorstellen.
De vertegenwoord.iger van d.e groep rrDaad. en Ged.achteil beantwoord.d.e d.eze belangrijke vraag ontkennend.. Hij zette uiteen, d.at het eï n€L€ur zijn mening niet om
gaat wat of d.e arbeid.ers denken, maar om datgene wat z4 zijn op grond. van hr:n positie in de maatschappij. Niet hun d.enken bepaalt hun handelen, zo betoogd.e hij,

Z) Vo:-teaige weergave van d.e op het congres gehoud.en red-evoeringen Ís, gezien
de ons ter beschikking staand.e plaatsruimte onmogelijk.Verd.erop ín d.it nummer publiceren wij een aantal passages uit d.e inleid.ing, die d.oor een onzer
ka.merad.en werd. gehouden. 'liÍeergave d.er beid.e arrdere inleid-ingen moet op cllt
ogenbh-k achterwege blijven,med.e omdat de tekst ons (nog) niet ter beschikking staat.
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maaï hun handelen bepaalt hun denken. Hi; rltustreerde dat vervolgens met twee
voorbeeld.en, ontleend respectievelijk aan c1e 0ost-nuitse opsta.nd. van juni 1953 en
aan d-e Hongaarse revofutie .ran '1)J5. Daarbij }moopte hij aan blj een opmerking, die
d.e avond- tevoren in een kleine d-iscussi-ebÍ;eenkomst was gemaakt.
f'De arbeid-ersrr, zo had d.ie vorige avond iema;ncl beweerd-, 'rdenken alfeen maar
aa1 hl:rr loonzakje; d-e d-íngen waar het op aankomt moeten htrn worclen bijgebracht.r'
Dinsd.agmid-d-ag probeerd.e onze malcker d.uio-elijk te maken waarom hÍj het met een dergelijke ziensw-ijze volstrekt oneens lias. Hlj ging daarbij uii van hetgeen er op d-e
16e juni 1951 fn d-e toerrmalige (thans omged-oopte) Stat-in-al}ee gebeurd. ïras, waar
d-e bouwvakarbeíd.ers van Oost-Berlijn van de ste:-gers waren geklorunen, omd.at zij in
verzet kwamen tegen c1e verhog'ing vaJr de stukfoonncruten en er geen flaurv id.ee van
hadclen, dat zij biruren ?-{ :urtr rr'weg met TJJ-bricht" zoud-en roepen en fel- zoud.en botsen met het bolsjer.iistische systeeni. HÍi schilc1erde ook hoe ten tlid-e van de Hongaarse opstand- de eisen van de arbeid.ers van dag toi; clag en zelfs van uur tot
uur veranderden. In d,e stri jd-, zo betoogd-e hi j, worclen c1e arbelclers pas tot een
massa en in en cloor o-e str:ijd- veranderen hun d.enkbeelden ieder ogenblik.De aarrwezige jonge Duitsers antwoordden daarop, d.at d,e voorbeeld.en we] inC.r'uk op hen
naakten, ook al weken hr-m opvattingen over het karahter van de Oost-Duitse opstano. hier en d-aar van d-e zienswijze van d-e Holfand-se kameraad af.
De Holfarrd,se kameraad verzette zicrr ook tegen d.e ged-achte, dat er I'aa.rl de
arbeid-ers het een en ander zou moeten worden bijgebracht. Ilij lichtte de aanwezige
Duitse vriend-en ui-tvoerig in over: het -rerloop van een discussie, d-ie in d-e zomer
van 1969 in Brussel- gevoerd. werd- tussen Daniel Colrn-Bendit en een arbeiCer van
Citroën. Hij schetste hoe Daniel Cohn-Bendit eenvoud-ig met d-e mond vol- tanden
stcnd toen d-ie Parijse ar-beider hem toevoegd-e, d-at men hem en zijn uollegars aan
d-e lopend.e band- niet belicefd.e duid-elijk te maken wat of' kapitalisme is en hoe er
tegen het kapitafisme kan word-en gestred.en.Ook de direcie aa.trleiCing tot d-e felle d.iscussie tussen CoLrn-Bend.it en,1e Parijse arbeÍd-er werd d-ie rnid-d-ag in Berlijn
behand.efd: het feit namelijk, dat Cohn-Bend-it sterke bewond.ering en sl4pathie aan
d-e d-ag had. gelegcl voor d.e Zvrarte Panters in de Verenigd.e Staten en d-at er toen
in Bmssef vanuit d.e veragd-ering op werd- gewezen dat d-e Zwarte Panters d.e proie-

tarische revolutie cpvatten als een rtmilitaire" gebeurtenis. d.ie i-n d.e straten
tussen bewapend.e arbeiders en cle politie werd. uitgevochten, terwiji in werkelljkheid. d-e machtsvraag beslist werd- :-n d-e bedrijven.
De ulteenzettingen van d-e Hol-l-arLd-se rad-enconmr.:rrist l-okten een uiterst fe]]e
eyr zeer enotionefe reactie u-it varr de aanwezige Fransman. Met stemverheffing
riep d.eze uit, d-at hij krachtig wenste te protesteren iegen een kritiek op d.e
Zwarte Panters in de Vereni-gde Staten. I'Wie de Pa:rters kritiseert", ald.us Dariiel
Guérin, 'rheeft van d-e strijcl van de Amerikaanse riegers geen sikke'prt begrepenl I'
De iloflander antwoord-d-e, C-at d-e reactie van de Fransinan neïgens op sloeg.
De strijd- van d-e Anerikaanse negers j-s hier irefemaal niet ter d-iscussie geweest,
zo constateerde hÍj. Dat is niet het onderwerp van dit gesprek.'uíaarrnee wij ons
hier bezig hielden, clat was de vraag, vraa-r: ltet zwaarteprurt van d-e proletarische
strijd- ligt; op straa"t of in cie bed-rijven en clie r,'laag is aan de ord-e gekonen-in
verband wat nu ergenlijk spontane actie rran d.e arbeiders is. Guérin maakte fater
tegenover d.e Hollarrd-er zijn excus-as o-rer zijn hef-righeid-, excuses, waarveln d-e HolIand-er zei, d-at hij ze yo1.naakt cverbod-ig achtteromd.at heftÍgheicl in d-e geclachtenwisseli.ng hein niet in het minst stc-,ord.e. Een 61ehee1. amdere zaak was het natulrrlijk, wat achter: Ce heft:'-ge reaciie van Guérin iri feite schuil g-j-ng.Daarover verkeerd-e d.e Iloilande:r niet in ii.,'rjíe1 . Gr-rérins reactie werd. zonder enige twi.jfel ingegeven d.oor de omstand.igheid., d-at hij - de tr'ransnan - o.ie vooridurend- het woordspontaniteit in d"e nond. nai::,óaarcnd"er i-ets totaa,l .{,nders verstond- oan d,e lioffa"n-

-5d.er, ook a} poogd.e Guérin da,n ook voortdurend. d.e zeer duid.elijke verschiLlen tussen hemzelf en d.ie Eollander zoveel a1s hem maar mogelijk was te verkleinen.
Er kwa.m die nid.d.ag f i raei- in tt I'Sozialistisch Zentrumrr in Moabit nog een
and.ere zaak aan de ord.e. Een van d.e DuÍtsers steld-e aan d.e Holland.er d.e vraag ,
hoe hij zich tLan wel d.e vernietiging van tLe burgerlijke staat en d.e vestig:ing
vaJl een arbeid-ersuacht voorsteld,e, a1s het wa€Lr was, dat het zwaarteptrnt van d.e
klassenstrijd. in d-e bed.rijven hras gelegen. De Holland.er schild.erd.e in antwoord
d.aarop wat naar ziyt i-nzi-cht het kenmerl< van het huid.ige kapitalisme vo:rtts d,e omstarrd.igheid- na"melijk, d.at elke en zij het ÍLog zo kleine zelfstand.ige actie van de
arbeid.ers onnid.d.ellijk het gehele staatsappanaat va"n d.e hrrgerlijke maatschappï in
het geweer brengt. Ter illustratie kwa.n d-e Holland.se kameraad aandragen met het
voorbeeld- van d.e na?oorlogse stakingsbeweg'j-ngen varr d-e Britse ha,venarbeiders,
waarop de Labour-regering iedere keer antwoorcLd.e met het zend.en vaÍr troepen.
Ook verwees d.e Holland-er naar de stakingsbeweging in Frankrijk in mei en jun:i van
196e. De belangr{jkste gevachten,zo betoogd,e hij, werden niet in d.e Par{jse studentenwijk geleverd. maar rond. de Renaultfabrieken in Flíns en rond. d.e Peugeotfabrieken in Sochaux. In die laatste Oost-Frarrse stad bfeven d.e arbeid.ers heer en mees-

ter van het terreil. De Holland-se karieraad- maakte vaJl d-e gelegenheid. gebru.ik om
nad.ruldrelljk d.e aarrdacht te vestigen op het verschil tussen d-e strijd van d.e Franse stud.enten en d-e strijd. van «ie Franse arbeiders. Eij schetste ook wat er j-n het
Belgische mijnwerkersgebied-, i-:: Zr.rartberg ldas gebeurd, toen d.e mljnd-i-recteur wei-gerd.e d.e lift omlaag te laten gaafl, zod.at d,e bezetters ond-ergrond-s aanvankelijk
niet kond-en word.en afgelost. Door in massa het bi:reau van de directeur biru:en te
d.ringen dwongen d-e kornpels d.e d.irecteur d.e lift toch te laten afd-alen. Praktisch
betekend.e d.at, dat op d6t moment C-e nacht van de arbeid-ers in het bed.rijf d.e zege
behaald.e over de macht van d.e d.irecteur. Guérin, d-ie in priv&gesprekJ<en tevoren
over d.e strijd- van stud.enten en arbeid.ers i-rL 1968 in Frankrijk heel and.ere opvattingen had verkondi$ dan d.e Holland-se kameraad. verklaard.e in Moabit, d.at §j het
met d-iens ui-teenzettingen geheel eens was.
Door de ijver waarÍree Guérin d-at niet alleen op d.at moment, maar telkens en
telkens weeï er de nadruk op legd-e, dat hij het wat d.at betreft met de Hol-Iand.er
volled.Íg eens was, bl-even de verschil-l-end-e i-nzidnten oveï rrspontaniteitt' tussen
hem en onze ka,meraad wat verborgen op d.e achtergrond. Onze kameraad proefd.e ze
heel- duj-d-e1ijk.0f ze ook alle Duitsers d.ie d.e discussies hebben gevolgd. klaar geword.en ziiltt }can hij niet zeggen. Van twee slechts weet hij d-at positief. Zij d.eeId.en het hem mee in een nabespreking, in de woning va.n een hururer in d.e nacht van
d.insd.ag op woensd.ag. Die nabespreking - niet te verwarren rnet de in een café gehoud.en nabespreking over het congres waarvan aans'tond-s nog sprake zal- zijn - Ieverd.e voor d.e l1ol-land.er nog een verrassing op. Een van de Duitsers vertelde hem
namelijk d.at hij van afle dingen die er zo tijd.ens en rond- het Kroonstad.-congres
ter sprake waren gekomen het meeste getroffen $ras d"oor twee d-ingen. nat bleken
beid.e keren uiteenzettingen van de Hol-land.se ka"ureraad. te zijn geweest" Het ene
d-ing was d.iens schild-ering van d.e d.iscussi-e tussen Cohn-Bend.it en d.e Citroën-arbeid.er. Het andere wat d-eze Du-itseï vooral getroffen hadl uas een terloopse opmerking va;i d-e Holland-er, dat het volkomen waa.nzirueig wELS om te menen d.at ond.erIinge d.iscussies tussen arbeid-ers Ín hoog niveau moesten hebben eer er varl gezamenlijke actie sprake kon zi jn. rfArbeid.ersr', hail d-e Holland-er gezegd., rrkomen vaak
om d.e onbetekenendste d.ingen - d.ie voor hen echter we1 d.egelijk van betekenis zijn
- in str[jd.rt rrÀrbeid.ersrte had- even tevoren een Duitser geeonstateerd-, rrpraten in
het bed.rijf .raak all-een maar oveï sanitaire voorzieningen en d.e toestand d.er closetten.rr rtJij schijnt vergeten te zijnrr, had d.aarop d.e Holland-er geantwoord., rrd.at
er in 1905 op d.e Russische Zwa,vte Zee-vloot een opstand. is geweest om een bord.

-6met soeprr.

zej- de zopas bed.oel-d.e nuitser, rrond,erschrijf i-k geheel en al-. Het klopt precies met al mijn ervaringen.rl
Daarop vïoeg hem d.e Hol-l-and-er: rVat stud-eer jij eigenlijk?'r
De Duitser begon te l-achenr rrlktr, zeí hij (een man van een jaar of d.ertig
met een gestalte a1s een beer)rilik stud-eer helemaa] nÍet en ik heb ook nooit gestudeerd-. Ik ben bouwvakarbeid.er en ik ben isaarschijnlijk een van d.e weinige arbeid,ers op d.it congres. Misschien begrijp ik daarom wel zo goed- wat jij allemaa1 bed-oeLd. hebt en misschien staan mijn opvattingen daarom we} zo d"icht bij die van ju1l-i-e.ttDe Ho}la^nd.er d.acht bij zj-chzelf, dat dit voor hem wel zeker uas.
Maar faat ons temgkeïen naar de discussj-es in kleine kri-ng, waarvaJr rrij a1
gezegd, hebben, dat zij rroor ons de grootste betekenis hebben gehad.. In een van
d-ie kleinere bijeenkomsten sprak Daniel Guérin over zijn opvatting van spontaniteit. Hij }egd-e er sterk de nadruk op, en d-e Hollander sloot zich d,aarbij uiteraard, aan, d-at grote klassebeweg:ingen altijd- van ond.er op tot stand komen.
Daar vief natuurlijk geen spelcl tussen te krijgen" Dat Daniel Guérin het, naar hij
verteld.e, daarover nog maar kort geled-en in B:russel zwaar aan d.e stok had. gekregen net d-e BeIg Ernest Mand.el verbaasde d.e ilo1land.er all-erminst.Maar Daniel Guérin verbond. aan zijn kijk op d-e strijd. van ond-er op eerl merkwaard.lge konselsnlentie.
Men kon na"nrelijk bij hen befuisteren, dat hjj d-e grote Frarrse revolutie vaxt 1789,
waarin het proletariaat ttvan ond-er op" voor d-e burger{j de kastartjes ui-t het vuur
had gehaald-, om d-ie red-en toch eigenlijk nauwelijks als een 'rburgerlijken revolutie beschouwd.e. Daa::mee was d,e Hol-fander het natuurlijk oneens, maaï tot een ged.achtenwisseling over d.at purrt is het niet gekomen.
De d.ag tevoren had Guérin tljclens een kleine d-iscussie op uiterst felle wdze
Trotzkj- ver:d-eàigd, Het was een uiterst merkwaardige ervaring een manrd.ie uit ber+ond-ering voor hetgeen het Franse 'rproletariaatrr tussen 1789 en 1791 zelfstand-ig
gepresteerd- had. de grote Franse revolutie van het etiket I'proletarisch" wild-e
voorzien, van zulk een d.iepe bewond.ering en van zufk een d.i-ep respect vervufd te
zien voor degene, die in Rusland. d.e zelfstand-ige strijd. van de arbei-d.ers ond-erdrukte. Er ontwikkeld.e zich daarover uiteraard wél- een d.iscussie. Maar Guérin
bleek, wat d.e persoon Trotzki betreft, eenvoud.ig niet te overtu:-gen l). Hij pïotesteerd.e ertegen, d-at men d-e moord.erraa,r \rarr de comraune vaJr Kroonstad ooit net
d.e ond.erd-:r:kker van d-e Parijse cornmune had kururen vergelijken. rrNotabenerr, zei Guérin, I'Trotzkiz d.e heId. van d.e oktoberrevolutie, d-e schepper van het rod.e leger!rr
rrvoerderr,vroeg een Duj-ts kameraad., t'd-iezel-fde Trotzki i-n d.at zogenaa,mde rod.e leger d.an niet d.ezelfd-e beginselen in al-s er in ied.er regulair leger van een
burgerlijke staat hestaan?Ra.ngen en groetpl-icht en zo? En d-e onverbid-d.elli.jke d-iscipline varr boven af?rl
Het was duid-elijk, d-at de Duitse ka.meraad zich over Guérins waarderi.ng voor
Trotzkl aI evenzeer verbaasd.e a1s wij. Maa^r Guérin bleef het antwoord schuld.ig.
Als hij Trotzlci zó ztet, vïoegen wij ons in stilte af, hoe ziet hij dan in hemefsnaa,m wel- het karakter van d.e Russische revol-utie? Hij zal het wel niet met 6nze
karakteristiek eens zijn d.a;r. Dat geeft straks op het congïes vast een stevig d.ebat. Maar van d-at d.ebat is niets terecht gekomen, doord.at het congres eerst ontaardd-e in een hevig tumul-t en vervolgens als een nachtkaars r:-itging.
Àan het tumul-t, waarvar wij tot dusver nog niet gesproken hebben, zijn rvaarschijnlijk zowel- d,e organisatoren als d-e sprekers schuld-ig. Er was afgesproken d-at
rrWat

jij daarover

gezegd" hebtrkameraad.tr,

-\ Guérin is in zljn jonge jarenrafvorens hij zich in d-e richting varr het arraïJ)
chisme ontwi-kkel-d-e, min of meer een sJrmpathisant van Trotzki geweest. WeIlicht heeft men hier met een jeugd.sentirnent te doen.

'7elk varr hen een half uur aan het woord- zoa zijn. nat zou, als men zich stipt aen
d.e tijd. gehoud.en had-, a1 veel- te veel van het geduld. van d.e jeugd.ige luisteraaïs
gevergd. hebben. Maar d.e ka.meraad- van r'Daad en Ged.achterr, d.ie a1s eerste sprak,
zond.igd.e al- d.irect zwaar tegen het tijd.schema. Hij sprak &rie kwartier en dat betekend-e, dat hij zowat aI het gerluId. van het publiek had opgesoupeerd.. Hij is nog
zond-er enige ond-erbreking en aaÍrd.achtig aarrgehoord-. Maar over het hoofd, veux
d.e a:me Guérin ontl-aad.d.e zich d-e onrust en het - niet geheel en aI onbegrilpeliike
- ongenoegen der meer d.an d.uizend. aanwezigen. De Fransrnan was nog maar 'n m'inuut
of acht aan het woord- geweest, toen d.e hel voor hem losbarstte. Het pod.it:m werd.
besto:md- en tqj werd- van de mj-crofoon ged.rongen. DarÈ zil I t inffipen va,n d,e organisatoren - d-ie zelf trouwens ook volkomen verrast werd.en - kon hij verd.eï spxeken, maar even fater was het aI weer mis. Er steeg een gïoepje langharigen op
het pod.ium, d-at m-inutenlang I'Yive de anarchierr zong en scand.eerd-e. Da,arop zel,le
Guérin zijn inleid-ing voort, maar op het geïoep vantrOpsctr-ieten!rr, maakte hij claar
maar snel een sl-ot aan. Pas prof . Agnoli slaagde er in met zijn relaas over d.e
stakingsactie in Italie de zaaL weer wat :rlstiger te krijgen.
Wat hlj verteld.e was uitermate interessant, maar stond zeer ver vaÍr onze eigen opvattingen. Àgnoli l-eek ons - atat is althans d.e Índruk d-ie we kregen bij d.eze eerste ken:rÍsmaking - sterk beïnv1oed. d.oor d-e d.enkbeeld.en va.n kJeine Itali-aansermin of neer op rrvoorhoed.err-stand.punt staand.e, mede d.oor Mao beÍnv1oed.d-e, doch
geenszins strikt pro-chlnese ïtaliaanse groepen a1s ttPota,:le Operai'r of rrll Manifestorr fl). Enerzijd.s ontkend.e hij het spontane karakter van de grote stakingsactie
in Noord-ïtalië (niettegenstaand.e het fei-t, dat het om trwild-err stakingen g:rng) r

anderzijd.s echtev d-eed. hlj rrltspraken, d-ie d.e schljn wekten, d.at hd wel d-egelijk van
het spontaÍre en zelfstarrd.ige karakter van d.e klassensSrijd- overtuigd- was. Zo veïkl-aard.e hij bijvoorbeeld, d.at de strijd. jl Italië uit een conflictsituatie was geboren en niet ui-t het d.rijven varr de een of and.ere organisatie was ontstaan. Hij
verklaarde ook d.at rrspontaan hend.elenl van de arbeid.ers natuurlíjk nooit van buiten af teweeggebracht karr word-en. Ook noemd.e hij d.e d.oor d-e ïtaliaanse arbeid.ers
toegepaste strijd-mid-delen I'iets, lraal:vaÍr de geschoold.e kad.ers eenvoud.ig geen vermoed-en had-d-enrt. Tegelijkertijd echter betoogd-e hij, d.at d.e spontane bewegingen va,rr
d-e Noord.-ïtaliaanse arbeid.ers d.oor rrpolitieke beïnvfoed-ingrr lraren ontstaan. Naar
onze mening zijn d-ergelijke rritspraken met elkaar in strijd.. Een nad-ere opheld.ering
over d.ie tegenstrijd.ighed,en hebben wij niet kunnen verkrijgen. Agnoli heeft niet
d.eelgenomen aaír d-e na-bespreki-ng, d-ie d.e organisatoren na afloop van het rtoongresfl rnet elkaar gehoud.en hebben.
Na d.e red.e van Agnoli steld.e het ttKroonstad.-congresrt eenvou.d-ig niets meer
voor. Er verscheen een stokoud.e; half bl-ind.e, moeilijk met behulp varr een stok
zich voortbewegend.e Berlijnse arbeid-er op het pod.ium, d.ie d.e voorzitter bijna smekend. rrroeg of hij ook een paar vÍoorden mocht zeggen. Die woord.en echter vo:md.en
geen &i-scussiebijdrage. Hij stootte een paar loze kreten u-lt, gaf blijk, dat hij op
Lerrin niet erg gebrand. r^ras, wat inéér waan'd.ering had voor Ma:m en vééI waard.ering
voor Bakoenin om ve:srolgens zijn gebald.e vu.ist in d-e lucht te steken ond.er het
roepen vaJr "L,eve d-e wereld.revol-utÍe, leve het radensysteem!rr. Het was, zo werd.
ons verteld-, rrder Genosse Konraclrr, d-ie op i-ed-ere vergad.ering, die er in Berlijn
gehoud.en word.t hetzelfd.e stukje rrshowtr weggeeft. Het ttKroonstad.-congresrr kon er
natuurlijk niet mee gered. word.en" De zaal stroomd.e al langzaa.ur leeg toen Genosse
Konrad nog op het pod.irm stond.. Wel luchtte daarvra een anaïchistische ka^rne-

{) "Potare Operai'r ("Arbeid-ersmachtr') en rtIl Manifestorr (rrg"1 Manifestt') zin
nog niet zo Lang geled.enrvanwege hun (verkapt) voorhoed.e-standpunt becritiseerd. d,oor onze Franse geestverwanten.

-Braad in felle bewoord.ingen zijn verontwaard.iging over de gang van zaken en kreeg
hij d-aarrnee luid, applaus van d.e wat serieazere helft varr het publi-ekr maar d.e sitrratie werd er ni-et meer door grwijzigd,.
Hoe is d-eze uiteind-elijke ga^rrg van zaken te verklaren? Er werd.en daarover in
d.e nabespreking d.iverse meningen over ten beste gegeven. De Duitse organisatoren
van het I'Kroonstad--congresrr verkl-aard-en: 'rWat we hier te zien hebben gekregen is
het resultaat van and.erhalf jaar leni-nistische beïnvloed"ing d-er Berlijnse studenten. De Lenin-istische ropvoed.i-ngr is d-e d-ood- Ín d.e pot voor de vrije cliscussie.
Op d.e vergaderingen d.er leninisten, varr welke schakering d-an ook, heeft men het
eenvoud-ig afgeleerd voor zÍjn eigen mening uit te komen.rt
Guérin kwam, nog zeer onder d.e ind.:ruk en met nauw verholen verontwaardi-g11rlgt met een and-ere verkfaring aarrd.ragen. rtDittr, zei hij, rtzou op een vergadering varr arbeid-ers eenvoud-ig ond-enkbaar ztin geweest.rr
Of hï d-aar gelijk mee had weten wij niet zeker. Wat wij wéI zeker weten en wat
wij in stilte d.achten is, clat het in ied-er geval 6nd.enl<baar is, dat in d.e tegenwoord.ige tijd meer dan duizend arbeiders naar een zaal zoud.en stromen om naar redevoeringen or1er "Kroonstad." of over Rosa Luxemburg te luisteren. En d,at d-a^n nog
wel op een moment, d.at er geen sprake is van enlge actie.
Voor ons \^rrong d-e schoen heel ergens and.ers. Wij menen, dat een discussie
ovez d.e strijd.vo::nen der zelfstand.ige klassenacti-e, waaïop men gehoopt had., van
stud.enten eenvoud-ig nlet verwacht had- mogen worden. En wel om de d.ood.eenvoud-ige
red.en, d-at de zeffstandige klassenactie van het proletari.aat een tota,al andere
zaak is d.an d.e actÍe d-er stud.enten. Het gebrek aan interesse dat d.e aenwezigen
aan d.e dag legd-en sproot ons inziens daamit voort, d-at er - hoe dan ook - d.oor
d.e d.rie inl-eid-ers gepraat werd. over een totaal ónd.ere wereld- d.an d,e werefd- d.er
stud-enten. Zott men gepraat hebben over d.e rràa,gt hoe moeten d.e studenten zich nu
eigenlijk orgarri-seren?, dan zoud.en d.e d.ebat-ren wel- losgeicretterd. z!jn. Maar aan In
d-ebat over autonome klassenactie of partij wisten de stud.enten geen enkele bljdrage te feveren.
Wat zeiden d.e organÍsatoren van het congïes ons op een gegeven ogenblik ook
al weer? Voor een partij is er in d-e mod-errre kJassenstrijd. geen plaats. Daarvan
zijn w1j volled.ig overtuigd.. Maar r*at is d-an in de klassenstrijd- d.e taak en de
plaats van d.e stud.enten? We beseffen geheel en aI , dat de enortne verwarring in
d"e stud.entenwereld., verschljnselen afs d.e ond.ergang d-er: d-oor Rud-i- Dutsche bezield.e stud.entenorganisaties, d-e ond-ergaJlg varr Provo ook, een gevolg is van het feit
d.at d-e studentenbeweging Íed.ere kl-assebasis nist en met d-e spontane strijd. vari de
arbeid-ers niets te d-oen heeft dan wel daa::mee in tegenspraak is. Maar wat, wét
verd.ornme moeten r^ie dan? En d-at was de vraag, d-ie telkens en telkens weer in d-e
discussie opd.ook"
ne jonge Berlijnse bouwvakarbeid-er, over wle ve aI gesproken hebben, zei in
een van de kfeinere bijeenkomsten op een gegeven ogenblik tegen d.e stud.enten;
rrTelkens wanneer jullie je mond. cpell d-oenl geef je er blijk van - ook d.an wanneer
julli-e gelijk hebben - dat d-e werel-d der a.rbeid.ers jullie volsfagen onbekend. is!'r
Zted,aar d-ar, een wcord., d,at ons op d-e terrrgreis van Berlijn voortd-urend in de
oren is blijven klinken. Een woord-, d-at ons uit het hart gegrepen is. AIs er één
zaak is, d.ie het West-Berlijnse rrKroonstad.-congresrr ons geleerd- heeftr d.arr is hett
zo dat nod.ig was, weI dezerd-at d,e strijd- d-er stud-enten en d-e strijd. van d.e arbeid-ers totaal verschÍllend.e d.ingen zijn.
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. . . "De opstand. van Kroonsiad verstoord.e een sociale rnythe: d.e mythe naJned-at in de bolsjevristische sta,at d-e ma,cht in hand.en van d-e arbeic'Lers zou ziin.
Omd.at deze mythe onverbrekelijk verbond.en was ( en is) met d.e hele bols jewi-stische
id-eo1ogie, omdat in Kroonstad een beg'in genaakt werd. met de verwezenlijking van
d-e echte arbeid-ersd,emocratie, d.eze in Rusl-arrd zelf da,arentegen - zoal-s nog immer
- n-iet meeï was d-an een sprookje, daarom vormd.e Kroonstao. voor d.e zich aan het
roer varr d.e sta,at bevind-ende bolsjewiki een d.od.elijk gevaar. Het sprookje vormd.e
d-e basis van hun positie, d-e basis van affe d-oor hen getroffen maatregelen. Niet
d-e n:-ilitaire kracht varr Kroonstad-, die geheel te verwaarlozen viel, bedrei-gde d.e
bolsjewistische heerschappij, d.och d-e omstand-igheid., d.at d.e opstand- van Kroonstad
aan d-ie heerschappij het masker afr*kte, haar beroofde van haa,r luister. De daaruj-t voortspruitend-e gevaïen vorncd-en voor d-e bolsjewi-ki een errrstiger bedreiging
dan d-e interventielegers van Denikin, Koltschak, Joed-enitsch of \{rangel ooit gevormd- had,clen. 0m d.ie red-en waïen Lenin en Trotzki, KalinÍn en Sinowjef van hr::-t
stand.p,.urt uit, of beter gezegd.; op gr:ond, van hun ma,atschappelijke positier clie
hul stand,prrnt natuurJ-ijk bepaalde, eenvouclig geowongen on de opstand in Kroonstad
zond.er aarzef en neer te sl-aan. . .
. . . De opstancl van Iiroonstad, van 1921 is het dramatj-sche hoogtepunt van een
revofutie, i[J-e men op grond- varr haar socia]-e inhoud kortr.reg a1s burgerl-ijk moet
d-efiniëren. Hi.l is van deze burgerlijke revofutie d.e proletarische u-ltloper op precies d,ezelfd-e manier als ond.er bijna gelijke onstand.ighed.en d.e mei-gebeurtenissen
in Catalonië in 1)Jl d-e proletarische uitloper va:r d.e Spaarrse revolutie vorrnden
en precies zo als Ln 1796 de samenzwering van Babeuf een proletarische tend.enz
in o.e grote burgerlijke revolutie van Frankrijk vomt. Dat ze afle drie eind.igden
met een ned-erlaag is een gevolg van d.ezel-fde oorzaken. Telkenmale ontbraken d-e
voorwaard.en voor een proletarische overwirrning. . .
... Iiet politieke klimaat van het tsaristische absofutisme feidde er toe,
dat de strijd.lust van d-e Russische arbeid-ers buitengewoon groot was. Dat stel-d.e
hun in staat de revol-utie bi-j haar geboorte een bepaald- stempel op te d.rukken.
Maar het verloop van d-ie revol-utj-e koncren zij niet d.oorslaggevencl beinvloed.en.
... De Russische revolutie van de 20ste eeuw had d-e economische taak het
feocialisme en al- zijn nevenverschijnselen, zoaf s d.e knechting cler boeren, uit d.e
weg te mimen, d.e l-and,bouw te ind.ustriafiseren en ond.er de verhoud-ingen van d.e
mod-erne warenproduktie te stelfen en affe feod.al-e ketenen der reed.s bestaande ind-ustrie te breken. Politiek had deze re.roluiie d.e taak het staatsabsol-utisme te
vernietigen,de bevocrrechting van d.e feod-al-e adel op te heffen en een regeringsvorm en een sta,atsmachine te scheppen, d-ie d.e volbrenging van ile economische taken d.er revolutie politiek verzekeraen. Het is heel d-uid.e.Lijk, dat deze economische en politieke taken nauwkeurig oveïeenstemmen net de ta,ken,welke in het westen vervuJ-d- moesten word.en door Ce revolu-ties van d-e 1Be- en de 1!e eeuw. Alleen
had- d-e Russische revolutie, net a1s .Later d-e Chinese, een karakteristieke eigenaard.igheid.. In West-Europarin d-e eerste plaats wel- in -b-rankrijk, was d.e bourgeoisie d-e draagster varl de maatschappelijke voo-ruitgaJrg en van d-e omwenteling geweest. In het oosten was zij... zrnrak. Bovend-ien \uaren haar belangen erg yerweven
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- tumet clie varr het tsarisme. Dat wil zeggen: d.e bu-rgerlijke revolutie in Rusfartd
moest zond.er d-e bourgeoisie en zelfs tegen d.e bourgeoisie in word-en d-oorgevoerd..
.. . Lenin en d.e bolsjewiki waren van meni-ng d-at op grond- van d.e klassenverhoud-ingen in Rusland aan hun partij d-e rol vatrr Ít Jacobijnend.om toeviel. Niet zond.er red.en d.efinieerd.e LenÍn d.e sociaal-d-emocraat als een met de nassa verbonden
Jacobiln; niet zond-er red,en schiep hij zijn partij als een comité van beroepsrevolutionairen; niet zond-er red,en zag h:-j - in zijn geschrift rWat te d.oen?r - haar
voornaamste taak in d.e strijd. tegen d.e spontaniteit. Toen Rosa Li:xemburg in het
begin van deze eeuw ileze opvattingen bekritiseerde had zij gelijk, maar tevens ongeÍi-;k. Gelijk had ze in zoverre, dat d.e l-eninistische saltrenzweerd.ersorganisatie
nietÉ had. uit te staan met de natuurlijke, uit d-e - bij d.e kapitaalsverhoud.ing gegeven - klassentegenstellingen voortspruitende organisatievo:mien van de arbeid.ers in d.e strijd-. Wat ze echter over het hoofd, zag, en op d-at moment ook weL over het hoofd. zien moest, was d-ito dat er van zulk een strijd- van proletariërs in
d-e mod-erne zin van het woord. in Rusland slechts op zeer kleine schaal of in het
geheel geen sprake was. Het gÍng in Ruslarrd- om een and.ere strÍjd,. Voor dÍe strijd.
was jr:-ist d-e bolsjewistische partij het meest geschikt. Zij beantwoord-d.e geheel en
aI aan d-e behoeften van d.e nad.erend-e revofutie. Dat d-e organisatievorm van deze
partij - het zogenaamd-e rdemocratische centralismer- zou voeren tot d.e d-iktatuur
van d-e centrale over d-e aangesloten leden, gelïk Rosa Luxemburg zag aankomen, is
juist gebleken. Maar dat r+as jr:-ist een d.irecte nood.zakeli.jkheid- in d-ie br.r.rgerlijke
revolutie met een bijzonder karakter, waalllnee men hier te doen had.
... Vanzelfsprekend- was d-e revolutiona,ire praktijk van de Russische arbeid-ers vol-strekt niet in overeenstenning, ja in tegenspraak met de praktijk van d.e
bolsjewistische partij, d.ie in d-e bres stond. voor d.e belarrgen rrarl d-e burgerlijke
Russische revolutie in haar totaliteit. Toen rn 1917 d-e Russische arbeiclersklasse - voor zover aanwezig - in opstand- kwam, toen bfeven d.e arbeid,ers niet bij d.e
grenzen varr d-e burgerlijke omwenteling staan.Zij g"ingen veel verd-er en zij probeerden hr.ln eigen lot te bepalen en hi.rr eigen wil al-s producenten door te zetten met
behulp van hul sowjets, hun rad-en. De partij hÍnkte achteraan..' enwas gedwongen
d.e rad-en voorlopig te erkeru:en,zoa1s ze ook het hoofd" moest buigen voor de praktijk va.n d.e boeren op het platteland." Noch het optred.en van d.e arbeid.ers, noch
d.at varr d.e boeren klopte met haar theorie, d.ie het resultaat was van het geheel
d-er revoluti-onaire voorwa"a,rden, Noch voor d-e ene, noch voor d-e andere revolutionaire praktijk bestond- er in Ruslarrd op de d-uur gezien een sociale basis. Wat er
gebeurd.e is he-b volgende: lIet kapita1isme word-t niet ten va1 gebracht; de loonarbeid- blijft bestaal en van d.e loonarbeid. heeft Marx, naar bekend. is, gezegd,
dat z1-j het kapitalisme vooropstelde, gelijk omgekeerd het kapitaal op zun beurt
d.e loonarbeid- vooropstelt. Niet d-e Russi-sche arbeiders krijgen de beschikking over de produktiemiddelen, d-och de partij. De Russische arbeid-er bliift dientengevolge móerwaardeproducent.Dat d-e meerwaarde niet naar een klasse van 3»rivate kapitalisten vloeit, maar naar d-e sta.at of naar bepaald-e partij-instanties, betekent weliswaar d.at d.e economische ontwikkeling van Ruslarld - door het ontbreken
va.nrn burgerlijke klasse - and-ere wegen inslaat aIs in het westen, maat het verand-ert ni-ets aan cle positie varl cle Eussische arbeider afs uitbui-tingsobjekt of
loonslaaf .Va1 een uitoefening va,n d-e ma.cht d-oor d-e arbeidersklasse is geen spïake. De tsaristische staat is weliswaar stukgeslagen, maar i-nplaats daarvan is
niet <1e rad.ennracht gekomen. De d-oor de Russische arbeiders spontaa.r: gevormd-e rad-en zijn d.oor d.e bolsjewistische regeri-ng zo spoedig aIs mogelijk was,dat wil zeggen aI in d-e zomer van 1918, krachtefoos gemaakt en tot volslagen onbedtrid-end-hei-d veroord-eeId. . .
... Met d-e opstarrd- van l{roonstad- is het revolutionaire omwentelingsproces,
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waarvan d-e oktoberrevolutie slechts een etappe vo:mt, ten eind.e. De opstand- van
Kroonstad. vormt het moment, waarop d-e revolutíonaire slinger het verst naar de
Iinkerzijd-e uitslaat. De opstand- van Kroonstad- betekent d-e zwarÉnzaÍrg van de Russi-sche revol-utie, . .
... Wat d.e Russische arbeid.ersklasse betreft, zij is in de vier jaren tussen
1917 en 1921 in een onafgebroken strijd- gewikkeld.... Hei hoogtepunt van d-e hele
beweging is het jaar '1921 , het jaar van d-e opstand, in Kroonstad.. Op 24 f ebruari
1921 staken d-e arbeid.ers van Petrograd." Zlj eisen;vrijheid- voor al-le werkend.en,opheffing van all-e ultzond-eringsd-ekreten, vrije verkiezingen voor d.e sowjets. Het
ztTn dezelfd.e eisen, d.ie slechts enkel-e dagen l-ater in Kroonstad. word-en gesteld..
Een algemene onrust heeft zich van het l-and meester gemaakt. Het gist en uit d-ie
gisting word.t d-e d-oor twee vroegere metaalarbeiders geleÍd.e rrArbeid.ersoppositierr
geboren. Zij verlangt: uj-tschakeling van d.e bolsjewistische partlj, opheffing var.
d-e partijd.iktatuur en haar vervanging door cle zel-fregering der producerend-e massa.
In één Lroord-: zij verlangt rad.end-eraocratie en communisme. In d.e voorsted.en van
Petrograd treld<en d-e proJ-etarische demonstraties door d.e straten. I{et rod-e leger
kïiigt het bevel ze u:_t elkaar te jagen. De sold-aten weigeren op d-e arbeid-ers te
schi-eten. Algemene staking is het parool . Ze is een íeit op 2l febr-,mri. 0p 28
febmari kornen voor d-e regering betrouwbare troepen in Petrograd- aan.De stakingsleid.ing word-t gearresteerd-. De arbeirlers worclen d.e fabrieken i-n ged.reven. Het
verzet is gebroken. Maar d.ezelfd,e dag nog verl<l-aren d-e matrozen \raJt het pantserschi'p rrPetrapawlowskrr, dat op d.e reo,e van Kroonstad. 1igt, zich voor vrije veri<iezingen v'oor d-e sowjets en voor d-e vrijheíd. van pers en van vergad.eren.Voor d-e arbeid-ers wel te verstaarr. De "oenannlng van het pantserschi-p "Sewastopol" sluit
zich bij hen aan. De volgende clag betuigen 16.000 mensen op het Ankerplein in de
vesting Kroonstad. hrm sol-idaritei-t met de sta,kers van Petrograd-. De opstand- van
Kroonsiad- is begonnen... Voor d.e bolsjewistische heerschappij is het r-urr varr de
waarheid- aangebroken, precies zoals d-e j't-tri-opstand- van het franse proletari-aat
in 18218 het ur:r d.err,vaarheid was voor d.e raclicale franse republiek... In Frankrijk d.wong d.estijd.s het proletarlaat a.a,n Ce burgerlijhe republ-iek zijn ware gezicht
te faten zieni het dwong d-e burgerlijke republiek zich, te vertonen al-s d-e staat,
die het enige en r.r:-tsluitend-e doel- had de h.eerschappij van rt kapitaaL te verewÍgen. Gind-s in Kroonstad- Cwongen d,e matrozen en arbeid.ers d"e bolsjewistÍsche païtij zich in haar ware ged-aante te faten zíen, nanelijk afs een arbeid.ersvijandige
Ínstelling, clie er op uit was om het staatskapitalisme te vestigen. ïn d-e straten van Parijs werd, d.estljd.s d-e hoop varr het proletariaat in bl-oed gesmoord..De opstand- van Kroonstad. werd- neergeslagen d.oor Trotzki, die ín ma.art 1)21 tot de generaal Cavaignac,d.e Gustaaf Noske der Russische revolutie werd.. Zo heeft d.e j-ro=
nie d-er geschied-enis het gewilcl: hi j, de voornaaJnste vertegenwoord.iger van d.e
theorie der pemranente revolutie verhind.erd.e d.e belangrijkste poging d.ie sed.ert
191 7 ond-ernomen werd- om inderd,aad. d.e revolutie permanent te maken.
Maar d,it verloop was onverraijdelijk. V'cor een zege vari d-e Kroonstadters ontbrak ied-ere materiëIe voorwaarde. Het enige wat hen zou hebben kunnen helpen was
ind-erd.aad. een verd-ere voortgar:.g van het revolutionaire proces. De Kroonstadters
zelf begrepen het.., Zrj hoopten op I'd-e ci.erd.e revoluti-e"... l,iaar wat toenclertijd.
af s rrde d.erd.e revolutierr werd. aarrged-uid, was in het agrarische Rusl-and. van d.ie
dagen, rnet zijn g-ering in aantal zi1nd.e arbeiderskfasse en met zijn primitieve economie niets al-s een illusie. In Kroonstad., zo zei d.estijd.s Lenin, toen het leugenweb rond. Kroonstad nog niet ger^reven r,^Ías, in Kroonstad. wi-I men de witgardisten
niet en men wil onze macht niet. Maar een arrd.ere macht is er niet! Hij had in zoverye gelijkr dat zij er op d.at inoment niet was, in elk geval niet in Rusl-and..Maar
de mogeli jkheid- van een and-ere macht hebben de Kroonstad.ters laten zi.en.,. Ztj en

-12niet d-e bolsjewiki hebben ons het vocrbeeld gegeven van een tr'roletarische revoIutie met hun cornmune en hr:-n vrij gekozen arbeid-ersraad. , . Hun proletarische methoden van strijd. zijn tot op d.e huid.ige Cag van groot belang voor a] hrm klassegenoten, d.ie waar ter werel-d- ook, zelfstandig klassestrijd voeren en d.oor: eïvaring weten, d.at hrm bevrijd.ing slechts hun eigen werk kan zijn"
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j.1. heeft Igor cornelissen een aard.ig stuk
rtprogressieve" pargeschreven over d-e huid-ige situ.atie van de drie samenwerkend-e
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en P"P"R" ) en over c1e oni;wikkelingen, d.ie op grond daarvan
ïi;u" (p.v.d-.À" , D
warÍreer
te verwachten zijn. Hij schrijft eigenlijk altÍjd- aard.ige stukken, ook clan
uitvoerig
men het vol-strekt met jrem oneens is, want hij piee6$ zijn beschouwingen
d-ocute documeuteren en op te smukken met d-e resultaten van eigen onderzoek..Die
het
in
ook
het
mentatie blijkt meestÀ} waard.evol voor eigen oord,eelvorming. Zo ts
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ond-erhavige geval , a] bren5;t Corneliss"à aun dltmaal
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niet
aI
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d-ie d-e gaJlg van zak-ert in en rond de P.v.C.À. aand-achtig
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van jaren weten'
rFln/aaromr, zo begyint Cornelissen zijn uiteenzettingen, rrzou d.e grote progressieve volksparti-j er rriet komen?r'InCerd-aad-, rlat vÏagen wij ons ook af' Corrielissen, dat blijkt i.:-t ,i;r.I hele stuk, is van meníng, rla,t ze er zeker konen zal" Het
i_s een menirtg, d-ie wij af -róór d.e ocrlog hebben verkonÖigd en waarmee wi; ons d-esti jd-s d-e spci op d.e ha-Ls hebben gehaaid. va.n zowel, d-e toenmalige SDAP-ers als d-e
toènmalige r/rij zlrrr,ig Democraten. llog klinkt ons d-e schaterlach van een voorzitJongeren Organisatie in,1e oren, waarin d-eze uitter varr àe Vri3z. Democratische
rrvoorspeld-enrr,
aat hij zich na de oorlog met nrees sr. ond-er
barstte toen wij hem
hetzel-fde politieke d-a,k zou bevind.en. Niaar zó is het we} gegaan en welbeschouwdwas eï va,11 onze kant geen sprake va.n rrvoolspellen!', zomin als er bijvoorbeeld- van
rvoorspeffen'r sprake is, warineer iemand beweert, d-ai, e-r een kuikentje tevoorschijn zal komen uit een bevrucht ei.Natur-r-rli;k noet zotn ei dari worden uitgebroed
en natuu-r:lijk moeten o-e kraaien het niei kapot pikken. Maar dat is dan ook alles!
\,laarom zouden poiitieke eieren een uitzondering volïnen cp dÍe algemene regel? En
rt
het ei van de 'rbrede pro5;ressieve volkspartij'r heef t r.raarachtÍg lang Senoeg in
ngsl rra,11 de vroegere S.D,A.P. gelegen om een urtspraak als rle onze te wettigen.
en iedereen
In he,b jaar 1909 heeft Saks het ai gesignafeerd; zoals Cornelissen
I'gevai-Leeuwenber:uchte
na kan l.r.n in diens schitterend- opstel , d.at aan het
burg" is gewijd- (,'Socialistische Opstelr-entr,eerste bunCel , Ttlz. 57 e,v.), tret ru-I
moer, d-at ie SDÀP-propagancl-ist voor Twente Ceed ontstaan, toen hij publiekeli,ik t
zcigenaatrLd. socialistisch ma:rteitje afr^rierp en op-^n1ijk voor zorn volkspartij in het
tcri;t trad. Tcen, tn 1)O), ve-rwekte tlat nog een schand-aal; nu zijn d-e politieke
eieren van destijds (rvant het ging er orli néér d-a:r één) al- lang uitgebroed en d-e
enige vraag hraarom het in C,e lied-eriandse politiek draait is, of zij nog ooit volwassen zuliel word.en; d-e vraag ook, wélk verenp,ak ziy ztcb, het beste }rurrrren aar]meten: clat va.r: Den Uyl (O-:-e veien vcor een va1k, Cornelissen naar het afgaand-e
op zÍjn stuk schijnt, vool een vos houdt) of dai var.L Van Mierlo, d-ie voor de groei
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van het kuiken zulke waa::devofle hormonen heeft verstrekt.
Cornel-issen - het is een vari d.e aard.i-ge gedeelten uit zijn stuk - schild,ert
uitvoerig d.e bed-enkingen va.n een man a1 s Scheps (verre vanrtl-inkstr, ma&r wel- een
groot d,emagoog), d.ie zich op een bijeenkomst in Arnhem zeer bevreesd heeft getoond-, dat de oprichting van een "vol-kspartijrr zal betekenen d.at rra.nde:maal het
social-isti-sche hart uit d-e partij zal word-en gesned,enrr. Een medische krachttoer,
voegt Corne}Íssen er aan toe. Hij bed.oelt natuurlijk d.at men een eerunaal uitgesned-en hart niet nogmaals operatief verwijderen kan. Vandaar ook d.e vïaag boven zijn
stuk of rreen socialistische partij driemaal kan stervenrr. En rlat d-riemaal- slaat
er d-an op, d.at d-e P.v.d..À. a} eerder zware hartoperaties heeft ondergaan.
Cornelissen, het blijkt uit zijn V.N.-opstel, staat uiterst kritisch tegenover d-e P.v.d..A. en ook tegenover trNieuw Links'r. Dat I'Nieuw Linksr' - niet nieuw
en niet trfinksrr in onze ogen - d.e progressieve volkspartij nog zou kunnen tegenhoud.en acht Cornelissen hoogst onwaarschlintijk. !íij eveneens. Waaïover wlj echter
met Cornelissen van mening verschillen, dat is de aard van. d-e operaties, rlie de
P.v.d..A. (en ook d-e S.D.A.P.) zo aL hebben ond-ergaan. Er zou d,aarblj rn socialistisch Ytart ztjn weggesned-en? Kom noureen dergelíjk hart heeft ook de S.D"A.P" nimmer gehad. en d.e P.v.d-.A. eerst recht niet. Misschien acht Cornel-1ssen dat een
taall«rndige krachttoer inplaats varr een med-ische, riaar wij becioelen er d.it mee,
d-at d-e S.D.A.P. het nog (in strijd. met de waarheid.) d.eed- vóórkomen alsof zij een
sociali-stisch hart zou hebben, d-e P.v.d.A. ternauwernood..
Tenslotte een vraag aan Igor Coroelissen. Hij citeert ergens een uitspraak
van d.e Nieur.u Linkser Wim Pol-ak, d-ie i-n Àznhem gezegd heeft: frEen werkelijke democratie kan alfeen bereikt word.en a1s d.e wetten van d,e kapitalistische samenleving gebroken zijn'r.Cornelissen tekent d.aarbij aan: rrDie wetten kururen niet gébroken word.en, als men het kapitalisme intact laatr'. Wat wij nu graag zoud-en will-en
lgeten is, wie wel d-ie rtmenrr zi.7n, lraallvan Cornelissen spreekt. Bed-oelt hii er d.e
een of andere partlj mee? hle krijgen d-ie ind.ruk, d-oordat hij het pal daarop oveï rn
t'anti-kapitalistisch program" heeft.l{aar :naaÍ anze mening zulfen ook itanti--kapital-istische programsrr en I'anti-kapitalistische partijenn het kapitalisme intact
Laten. Want het kapitalisme kan a1leen d-oor d.e strijd. en de actie varr d.e arbeid-ersmassars ten va1 word-en gebracht. Dat d.ie massats bil hrm acties de brede pïogressleve volkapartij tegenover ztclt zulfen vind.en, dat is iets dat ook Cornelissen weI niet betwisten zal.
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Dat is d-uid-elijke taal, waaraan wij

hebben toe te voegen, d-ie wij
g ond.erschrijven.
Niet mind.er du-id-elijk was een uitspraak van d-e secretaris van d,eze ond.ernemingsraad., d-e heer Gubbels. Die
verklaard.e: riDe O.R" is er om zowelde belangen van de d.irectie als van
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DE Itrm. G. Giesen, d.lrecteuï va.r'r.
de ah.rminiumgieterij G. Giesen n.v. in
het Limbulgse Tegelen, heeft onlangs
tegenover een redacteur van rrVrij l'[ed-erland.'r (p.P. d.e Hen) verklaard.:
'rEen goede ond.ernemingsraad is een
zegerr voor het bed-rijf .Ik heb er onbetaal-de krachten aan, dÍe voor mij mee-

het personeef te behartigen. Er komen
ni-et veel- pr-mten varr d.e arbeid.ersrdat
is ergens wel- gezond natuurlijk. "
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d-at komt
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op neerrdat

d.eze ond.ernerningsraad ( zoals
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all-e on-

d-ernemingsrad.en overigens) uitslui-tend. d.e belangen cler d.irectie behand-elt" Want varr d-e arbeid-ers komen (en
geen wond-erl) ni-et veel punten. En de
heer Gubbels vindt dat 'rgezond-rr. Nou,
gezond. is and.ers, maar begrijpelijk is
het wel . Àrbeid-ers, d-Íe rtpu:tten" hebben vinden wel- andere r,regen om díe op
d-e voorgrond. te plaatsen. Via d-e vak-

RE NAUL T -ARBE I DERS

bond.? Nee natuurlijk. VerkfaarCe een
van d-e vroegere werlsremers van .lit bedrijf ni-et aan d-e bewuste V"I{.-redacterr: rrDe bond. was eï duid.eUjk op uit
de werkgever zijn zin -be geven'r?
Nee, als de arbeid-ers van d.it be-

d-rijf verkelijk zich willen d-oen geld-en
d-an zufl-en ze dat op een gegeven monent zéIf doen, buiten bond. en ond-ernemingsraad
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C. G. T.

]ïIT BU.,ANGRIJI(STtr feit bij d-e jongste stalcingsactie van de Franse Renauft-arbeid-ers is niet d.e fabrieksbezetting - vooï zover we op hed.en kunnen nagaan maar d,e d.iepe tegenstelling clie zich geopenbaard heeft tussen hen en d-e vakbewegangrin d.e al-lereerste plaats wef tussen hen en d,e bolsjewistische C.G.[., waarbij d.e meerderheid- d.er georgarriseerd-e Renaultwerkers is aangesl-oten. We zeggen
met opzet: d-e meerderheid. d-er georganiseercle Renault-arbei-d,ers, wat geheel- iets
anders is natrruriijk d.an d-e meerd.erheid- van alfe arbeid.ers d.ie Renault in d-ienst
heeft. D" (genationaliseerd.ereigend.om varr de Franse staat zijnd.e) Renauit-fabrieken zijn altijd- een soort van burcht van d-e C.G.T. geweest, die ond.er het personeel ald.aax zorn beetje d-e l-akens uitd-eeld-e. Maar dat onl-oochenbare feit houd.t
geenszi-ns in, rlat er bij Renault ook niet grote categorieën zoud-en zí7n, d.ie van
de marroeuvres tussen C.G.T. en Renault-directie zo langza,merhand d-e buik wel vol
hebben. 0ók bij Renaul-t zijn er heel- wat on-georganiseerd.en en er zijn d.aarnaast
d.arr ook nog heef wat Renault-arbeid-ers, d.J-e d-e zLch wat radicaler opstellend.e
bond- van de onafhamhelijke centrale C.F.D.T. prefereren boven de bond.o waari-n d-e
heer Georges Séguy van d.e C.G.T. aan de touwtjes trekt. Hoe d-at zije bij Renault
kan Séguy toch nog altijd op een gtoter aantaf li-dmaatschapsboekjes bogen d.an
naar verhoud.ing in d-e meeste and"ere bed.rijven.Dat al- dj-e lidmaatschapsboekjes gelijk staan met evenzovele aanhangers oÍ sympathisa-nten karr moeilijk word-en volgehoud-en. Ook bij het jongste conflict is gebleken, dat wót d.e C.G"T, in Frankrijk
ook moge vertegenwoord-igen, in ied-er geval niet d-e arbeid-ers"
Op het eerste gezicht kón het vreemd- lijken, d.at wij van een tegenstelling
tussen de stakencle Renault-arbeid.ers en d.e vakbewegrng en dan in het bijzond-er d.e
C.G.T. spreken. Hebben alle d-rie d-e organisaties, zowel d.e genoemd.e als de min
of meer soci-aald.emocratische Force Ouvrière (f'.0. ) zich niet terstond. achter het
conflict geplaatst, toen dit op 2) apríl j.I. uitbrak in de Renault-fabriek van
Le Marrs? Dat hebben d,e organisaties ind-erd.aad en zij zijn zelfs nog een stap verder gegaan: zij hebben zich ook niet (althans niet openlijk, naar wij weten) verzet
tegen d-e bed.rijfsbezetting waartoe op vrijdag I mei in d-e n'roed-erfabriek te Boulog*
ne-Billarrcourt aan d-e poorten van Parijs besloten werd-. De tegenstelling tussen
de bond-en en d,e stakers heeft zich pas l-ater geopenbaard., in zijn vol-l-e omvang
eigenlijk pas op maaJrdag -l 7 nei.
0p dÍe maand.ag weigerd.en d.e arbeid-ers van d-e Renauf t-fabri-ek in Le Mans, d.e
íabriek, waar het conflict was uitgebroken, akkoord- te gaan net d.e overeenkomst,
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die de bonden de voorafgaande zond.ag - na lang en hard- orrd-erhanclelen zoals d-at
darr heet - rrrei Renault-d-irecteur Pierre Dreyíus had.den gesloten. Zij vond.en d,e
concessies waartoe de heer Dreyfus zich tenslotte bereid. had. verklaard. ten enenmafe on.rold.cenCe" Bij een gehelrne sternming verkfaarde d-e meerderheid. van hei personeel in Le lvlans zich vooï een voortzet;ting van d.e strijd.. En daarmee stond- d-an
ie vakbewegang vol1ed.ig in haar hemd-, want deze had. op het mcment, dat d,e oveï-

eenkomst rnet Dreyfus r+erd. gesl-oten, hen d.e werkhervatting op d-e volgend-e moïgen
reeds bij voorbaat toegezegd.
Over cle situatie zoals d.ie bij de voc;rtzetting van het conflict aan het d.aglicht i-s getred.en, bracht het Franse d.agblad-rrFrance-Soir'r op d-insd.ag 1B mei een
bela,ngwekkend.e i:eportage. Het belangr^rehJ<end.e van die re'portage, door twee verslaggevers samenéIesteld-, schuil-t hierin, dat zij allerl-e1 d-ingen onthu1t tegen d-e
uitdrukkelijke bed.oeling van d-e beíde schrijvers in. Zo verklaren de twee journaIisten bijvoorbeeld, dat d-e C.G.T" een sternming georganiseerd hao, waarbÍj op uiterst zorgrrtrJ-dige wijze democratische waarborgen waïen geschapen. AIs het waar
zou 271n, verd-iende het feit inder:daad, vermefding, want vakbond-en plegen, al-s het
om een stemming over een staking gaaí, T."raarv'an zij het eind-e aI achter c1e gesloten deuren hebben aalgekond.igd, het met de clemocratie niet zo na\1w te nenen. Het
was echter helemaal niet waar en de twee journalisten hebben d"e bewuste zÍn in
hur artikel waarschijnlÍjk klakke-l-oos neeïgeschreven op grond- van iets wat een of
and.ere zegsman va;r cie C.G.T. hr-ur op <ie mouvr gespeld. had.. Klakkeloos neergeschreven, omo-a'b zty ze1.f , aan de hanC va-n dndere feiten, die ze ook in hi.rn stuk vermelden,gamakkelijk tot de concIusje had-d.en kunnen komen, dat d.e C.G.T. d.e elementairste beginselen der d-eurocratie eenvouriig aarr zijn laars 1apt.
Uitdr.rkkelijk vermeld.d-en d.e twee reporters van rrFra,nce-Soir'rldat de werkhervattj-ng op maand-ag '1 I mei een ond-erd-eei vormde va:r de overeenkomst, zoals d-ie
tussen Dreyfus en d-e bond-en rverd- gesl-oten. l4et andere woord.en, in d.e overeenkomst
werC iets r.astgelegdr waarover d-e bonden di-e het akkoord tekenden in het geheel
niet te beslissen hadden. De vraag i+erken of d.oors'taken rlierLd-e door de arbeiclers
en krachtens d.e t::aclitie i-n eerste instantie d-oor de arbeid-ers in Le Mans te word.en beantwoorri-. Hoe kon de rrd.eroocratisch" genoemd-e C.G.T. aan Piere Dreyfus op
een pïesenteerbfaad-je een werkhervatting a.q,nbiecl-on, I\Iaarover pas d.e volgencle d-ag
gestemd- zou word.en? Het antwoord- Ís hee.I eenvoud.ig: d-e ,lemocratische C.G.rI . rekend-e er op, d-at zij d.e "met clemocratische waarborgen omgeveri stemmingrrvan maaJldag 1J mei wel eventjes t'democratischn zou versreren.
De manier waaïop de C.G.T. zich voo::stefcle o-at te doen is d.oor d-e beide verslaggevers vanrfFrarrce*Soir'f hee] naief eveneens onthulcl . Er werd,en, zo de1en zij
mee, ond"er de Renar-rl-t-arbeid-ers in Le Mans i;wee typen van ged-rukte stembiljetten
verstrekt. 0p het ene bi-Ljet stcnd-:
o "Ik beschouw d-e resaftaten van het overleg a,Is onvoid-oende en ik zet d-e
actie voortrr.
De tekst van het and-ere bi.ljet fuid-d-e:
o I'Il< verklaar dat ik het werk hervat, waarbi; Íi< echterbe kemen geef, d,at
ik hetgeen, er inrt overl-eg tre:r:eikt werd-, beschouw afs een eerste stap."
De adcler cnder het gras school naturrlijk in ,Ce geraffineerd.e tekst va^rr het
tweed-e stenbiljet. lie speculeerde op de ver:fokkingen,die er natuurlijk uit moesten gaa^n van d-e concessies, d.ie Pierre Dreyfus genadiglijk had wilfen toestaan.
Tenslotte is staken geen pretje. De oetaling van d-e stakingsd-agen - een van d-e
twistpunten bij het overl-eg - r,/as geenszins volJ-ed,ig gegarandee;d-. Nienand wist
hoe het verd-er zou gaan en w-at er bereikt zott kurrnen word.en. Iriaar met rn ged.eel-
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telijke betalÍng van d.e staki-ngsd.agen en wat materiël-e verbeteringen hoopten Dreyfus en d.e C.G.T. d-e stakers riíeer aan d.e lopend-e band. te lokken. Tensl-otte betekend.e d.e actie voor Renault een produktieverlies van 5000 autors peï d.ag. Àrbei-

ilersrzo moeten d.e nobe]-e vakbond.sbestuurd.ers en de d-irectieled.en gedacht hebben,
wil-fen meestal Iiever een half ei d.an een lege d,op. Het zal op d-eze hand.j-ge manier wel- lukken, vooral ind-ien d.e tekst van één d.er stembiljetten d.e ind.mk wekt
d.at er in d.e toekomst gepoogd" zal word.en nog meer voor d-e arbeid-ers uit de bus

te

ha1en.

Geraffineerd- noemd-en wij zopas cle tekst varr het tweed.e stembiljet. Die tekst
nanelijk zegt alleen maar, d.at d.e marr d,íe d-6t biljet in d.e bus stopt, het werk
wel heryatten wil en d.at hij - d.e bewuste arbeid-er - d-e bereikre rtresuftaten[ a1s
een eerste stap beschouwt. 0f d-e vakbeweg"ing d-at óók d.oet, of ook d-e vakbeweging
we1 graag d-e Renauft-d-irectie tot een volgende stap bewegen wil, daarover vermeld-t d-e tekst in het geheel niets. De C.G.T. kon het tweed.e d.ee1 van d.ie tekst
gewoon voor kennisgeving a,annemen. Zij verplichtte d.e centrale of de bond- nergens
toe.
Wat Pierue Dreyfus

betreft;

te verstaan gegeven,
reportage in rtFrance-Soiïrr, d,ie wij

d-ie had- de bonden duid-elijk

1at er geen volgende stap zott zlJ-Ít en uit

hier niet Ín haar geheel bespreken

d.e

kunnen,

blijkt;

dat

d.e vakbewegang

eigenlijk

wef bereid- was om daar rekening mee te houd.en, zeker d-e C.G.T", die kort voor rt
uitbreken van het jongste conflict met Dreyfus duscianige contracten had- afgesloten, dat zij eigenlijk aarr harrden en voeten gebonden was. Die positie ond.ervond d.e
C.G.T, geenszins als hind.erlijk, vooropgesteld., dat haar d-e mogelijldeeid. zou blijven om tegenover strijdwillend.e arbeid-ers nog enj-gszins d-e schijnrt op te houd.en.
conflict geTerwille van d-ie schone schijn had d.e C.G.T. zich terstond. achter
schaard; terwil-Ie van de schone schijn ging zij met de bed.riifsbezetting akkoord-.
Dat akkoord. gaan van d.e C.G.T. met d.errbedri.jfsbezettingrr betekend.e in d,e praktijk
echter, dat daaraan meteen a}le gevaarlÍjke kanten werd-en ontnomen. Het werd- een
'tbed.rijfsbezetting" &ie een soort van genoed.elijk spelletje werd-reen bedr\lfsbezetting, d.ie in geÀn enkef opzicht leek op d.e bed-rijf sbezettingen varr juni 1916 ot
van mei 1968.
Wat echter bij dat "spelletje bed.rljfsbezetting" nog lukte, dat lukte niet op
maand.ag 17 mei in Le Mans. Een geschrokken C.G.T. en een voedend.e Pierre nreyfus
moesten ervaren, dat de Renaul-t-arbei-d.ers zich niet altijd d-oor d.e C.G.T. in d.e
Iuren wensen te laten leggen.

