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ANARCHISIYIE

In heü jaar 1902 schreef Lenin zìjn bekende brochure rrldat te doen?rt.
Daarín kt¡am hü tot de conclueia, dat de arbeiderskLasse zich uit aigen
kracht, slechts een vakverenigÍngsbeulustzijn eigen kon makan, doch dat een
socialistisch beuustzijn haar moest uorden bijgebracht door de rrbeschaafde
vertegenuoordigers van de bezittende klassert, door het intellect,
Een dergelijke conclusÍe mag ons uat v¡eemd toeschijnen, doch is in feíte volkomen verl.,ìaarbaar uanneer zij uordt verkondigd door een verteQBrìrdoordiger van Ben partij, die op het standpunt staat, dat zij de aangeurezen partij is om de arbeíders de ueg t,e urijzen ulaarlangs het socialisme kan uorden
bereikti dB vertegenuloordiger van een partij, die zíchzelf oprrrerpt als de
voorhoede van het proletariaat.
Aan die brochure van Lenin moestan uij denken, toen u¡e in rrDe Vrije Socialistrt van juni 1975 een besehour¡ing lazen met de titel rrDe roL van het
anarehÍsme in de geschiedenistr, Die gedachtenaasociat,ie is niet zo vreemd.
De sehrijver van bovengenoemde beschout¡,ing komt namelijk tot vríjuel dezelfde
conclusie a1s Lenin. 0ok hij meent, dat de arbeidersklasse nÍet op eigen
kracht haar strijd kan voeren, doch daarbij af hankelijk Ís van een anarchístÍsche organisatie, die de organen van da strijdende arbeÍders kan besehermen tegen de invloeden van concurrerende partijen als die van de reformÍsten en van de bolsjeuiki. In zijn beschourrring zegt hij dat níet é6n keer,
maar ulel een keer of zes. Zijn slotconcLusie luidt dan ook als volgt:
rrDe anarchíste¡l zrjn verantuloordelijk voor de beseherming van de
basisorganisaties van h'et voLk. DÍe beschermende funktie tegen de
reformÍsten en de centrallsten vereist eensgezinde organisatie,
een organisatie, die in staat is geurapend op te treden tegen de
staat en de imperialisten, die de revolutie beslÍssende impulsen
kan geven, maar die bovendien zo gerrrorteJ.d is in de basis, dat
zij de machtsstrïjd binnen de revolutionaire berrleging op basÍs van
vertrouuen kan ulinnen, daarmee een ontuikkeling in de richting
van een klassenloze maatschappìj garanderend,rr
Dat de schrijver van het bovenstaande sen anarchietÍsche organisatÍe
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een trbeterert voorhoede van dB arbeidersklasse vindt dan de bolsjebJistisehe
partij, blijkt ook duidelijk uít hetgeen hij elders in zijn beschour¡ing ze9t,
namelijk dat "de anarchisten varantuoordelijk zrjn voor de zellstandígheid
van de spontaan in de sLrijd naar voren gekomen bedrijf sorganisaties.... Zij
kan deze veranturoordelijkheid niet overlaten aan de bolsjeuristen om dan 1ater vanaf de rand van de revolutionaire beueging te kritiseren.tf
Dergelijke stelling.en kunnen rrrij niet anders bestempelen dan als leninistisch-anarchistisch, t,lant op dit punt - en dit is het essentiële punt is er gBen uezenlijk verschil tussen het feninisme en het anarchisme, zoaLs
het in bovengenoemde beschour¡ing naar voren ulordt gebracht. Niet al1een het
bolsjeu¡ísme, maar ook dit anarchisme staat op het standpunt, dat zelfstandige strijd van de arbeidersklasse onmogelijk is. De arbeiders kunnen niet
zoveel macht ontuikkelen, dat zij in staat zijn het kapit,alisme te vernieti9en. NÍeù de arbeiders zu1len getuapend optreden tegen de staat en het imperialismer neen, dat zaL de anarchistische organisatie moeten doen. Natuurlijk kunnen de arbeiders hun strijdorganisaties vormen. De bolsjeuriki menen dat zii die organÍsaties moeten beheersen. Neen, zegb onze anarehistische v¡iend, niet de boLs jeuiki moeten die st,rijdorganisat j.es beheersen,
uantde Russische ¡evolutj-e heeft laten zien, dat die organisaties dan uorden gelikt¡ideerd en dat clan de partij alle macht tot zich t,rekt. Daarom hebben de anarchisten de taak de eigen organisatÍes van de arbeiders tegen elke vorm van oude of nieur¡le onderdrukking te beschermen. Ja, de anarchisten
zijn niet alleen verantuoordelijk voor de bescherming, maar ook voor de verbinding van de zelfstandige strijdorganisaties der arbeiders.
De hele redenering van onze anarchistische vriend verschilt dus vrijwe1 niet van die der leninisten. Lenin sprak openlijk uit, dat de arbeiders
zich uit eigen kracht slechts een vakverenigingsbeulustzijn eigen konden maken.0nze anarchist zegt dat niet, maar uit heel zijn redenering blijkt, dat
de bescherming van de strijdorganisaties volgens hem niet aan de arbeiders
z61f kan u,or.'en overgelaten, doch in handen moeL komen der anarchisten.
Verbindingen leggen tussen de verschillende zelfstandige strijdorganisaties
is ook geen zaak van de arbeiders zétf, neen, ook dat is slechts t,oevertrouud aan de anarchisten. Leninistisch anarchisme ten voeten uit. Hìj zaL
ons misschien r¡i11en tegenuerpen, dat hij met instemming de revotutie-romanticus lYlÍchael Bakoenín heeft aangehaald, die duidelijk heeft gesteld, dat
in de beschermingsorganisaties slechts plaats moet zijn voor doorgeuinterde
revolutionairen, die gedurende lange tijd de zaak van het volk hebben gediend en zonder mear voorbij zìjn gegaan aan hun eigen belangen. Zeer nobel
allemaalr maar niemand zal toch durven ontkennen, dat de bolsjerrlistische
partij in Rusland voor de revolutie zeer veel doorgeuinterde revolutionairen
in haar gelederen had, die zeer zeker voorbij gingen aan hun eigen belangen,
Niet aLleen Bakoenj.nheeft gezucht in de tsaristische kerkers, maar ook
zeer vele bolsjeuist,ische revolutionairen. Daarin ligt dus niet het verschil.
lLJaar mag dan ué1 het verschil liggen? lde tuijf elen er niet aan of de
schriiver van de beschout¡ing over het anarchisme inrrDe Vrije SociaListrr zalons uillen vertellen, dat het verschiL ligt in het fleit, dat de boLsjeuiki
de zelfstandige strijdorganisaties der arbeidersklasse aflhankelijk r¡ilLen
maken van de partij, teruijl de anarchistische orqan5.satie juist de strijdorganisaties der arbeiders uil- beschermen. Dat kont sr in feite dus op nser,
dat de zelfstandige strìjdorganisaties der arbeiderskLasse afhankelijk moeten uJorden gemaakt van de anarchist,ische organÍsatie, r¡ant strijdorganisaties die bescher¡ld uorden zijn ni-et meer zelf standig, maar volkomen af han-
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kelijk van de beschermende organÍsatie. De geschíedenis heeft ons daarvan
vele voorbeelden laten z j.en. Toen de Parijse volksvrouuJen op 6 oktober 1 789
naar VersaíI1es trokken uas hun bedoeling de ttgoedetf koning Lodeuijk XVI te
onttrekken aan de sLechte ínvloeden van het hof. Daarom voerden zij hem naar
Parijs, uaa! het hof geen invloed op hem zou hebben. lYlaar een koning, die
onder bescherming staat, is geen konÍng meer. Zrjn macht is dan verduenen
en dÍe ligt, dan in handen van zijn beschermers. 0p 21 juni 1791 poogde hij
te ontvluchten. Tevergeef s echte¡ . Het mocht allemaaL niet baten. f{ìet zljn
ontvoering haddan de Parìjse vrouuen het koningschap als het urare afgeschaft
en op 17 januarí 1793 kuam er door de guillotine een einde aan het leven
van de ttgoedBrr koning Lodeuijk XVI. Hier ùraren de beschermers dodei.ìik geu¡eest voor de beschermde" Dit voorbeeld staat echter niet a11een. Toen in
maart 1920 de DuÍtse officieren Kapp en Lijtr,ritz een staatsgreep ulíIden plegÊrìr grepBn de Roera¡beiders naar de uJapens en bonden de strijd aan met de
ReÍchsulehr. De Roe¡arbeíders r¡ilden optrekken naar Berl'tjn om de Sociaaldemocratische regering te beschermen tegen een rechtse staatsgreep. Denkend
in de termen van onze anarchistisehe vriend zouden de sociaal-democratÍsche
machthebbe¡s bltj geueest moeten zìjn met het optreden der Roerarbeidere'
Níets is echter minder uJaar, u¡ant uat onze anarchist niet begrìjptr dat hadden de sociaal-democratieche regeerders uréL door; Ben regering die beschermd
r¡rordt door de arbeiders heeft geen eÍgen macht mesr, doch is afhankelijk van
het uilLen van die arbeiders. Daarom verbond de regering zich dan ook met
aLle arbeídersvljandige stromingen, zoaLs de bolsjeuiki, de soclaaL-democraten, de onaf hankelijke socialísten en natuurl'rjk met de Reichst¡¡ehr om de
opstand der arbeÍders te onderdrukken. A1les liever dan de macht van de arbeíders.

ldaarom uil onze vriend dat de strijdorganisaties der arbeiders door een
anarchistÍsche r:rganisatie uo¡den beschermd? Toch zeker alleen maar omdat
hij vindt dat de arbsiders zelf niet in staat zijn om hun organÍsatÍes te beschermen. Zij zün niet ontr¡¡ikkeld genoeg; hun socialÍstísch betrustzîjn íe
niet groot genoeg; kortom z zij zijn te dom! (Het vakverenigingsbeuustzijn van
Lenínts conclusie, nieturaar?). Een andere reden kan er niet zijn. fvlaar stel
nu eens, dat zel.f'standige strijdorganisaties door esn anarchistische organÍsatÍe zouden uorden beschermd. [líe zou er dan besluiten nemen? De arbeiders toch zeker niet, t¡lant díe zouden Ín de ogen der anarchisten natuurlijk
verkeerde besluiten nemen. Als die arbeÍders bijvoorbeeld bolsJeulÍstische
partijmonsen naar vorBn zouden ulillen sehuiven, dan zouden de anarchisten
zich daartegen toch met hand en tand tegen moeten verzetten en met alle mogelijke míddelen dat moeten proberen te voorkomen. Dat is toch immers hun
beschermende taak? fllaar uaar Ís dan nog de zelfstandigheid van die arbeÍdersorganisaties? Die zou dan verdulenen zìjn evengoed ale ulanneer de bol-sjetrtikÍ of de reformisten díe arbeidersorganisaties zouden beheersen. fvlet een
varÍant op een bekend gezegde zouden r¡e t¡i11en opmerken:6od behoededearbeiders voor hun besehermers; met het kapÍtalisme spelen ze het zelf uel

kLaar

!

Natuurlijk zijn uij van de goede bedoelingen van onze anarchist ovBrtuigd. lvlaar onze exvaringen hebben ons geleerd, dat t¡¡e niet alf een de mensen, maar ook organisaties niet moeten beoordelen naar hun bedoelÍngen,
maar naar hun handelingen. En u,anneer in de beschouuíng over ItDe rol van
het anarchisme in de geschiedenisrr de Parijse Commune van 1871 ulordt aangehaald, dan uleet de schrijver ons uel te vertellen, dat de revolutie zich
niet over heel Frankrijk uitbreidde, ondanks de pogingen te Lyon, u¡aar Ba-
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koenin actief uas, maar hij vergeet er bij te vertellen, dat de rol van Bakoenin nu niet zo vrijheidslievend bras. Hij vertelt ons niet r dat voor het
geval de Commune te Lyon mocht slagen Bakoenin reeds een manifest gereed
had. Het is voot ons ondoenlijk dat heLe manilest hier u.reer te geven. lJie er
Ínteresse voor heeft kan het vinden in ¡rDe geschiedenis van het socialism6rr van Domela Nieuuenhuis en u:e1 in het derde deel op de bladz'rjden 83 t/^
A7, Het eerste art,ikel van dat manifest r¡i11en ue onze lezers echter niet
onthouden. Het luidt aldus:
ARTIKEL

I.

De

revolutionaire

Communes

van Parijsr Lyonr Lil1et

Bordeaux, Nantes 2 êr1zo e die op sotidaire en eenvormige ttijze de
revolutÍonaire beueging t,er omveruerping van de keizerlijke duingelandij hebben voorbereid en çe1eid, verklaren dat zij haar taak
slechts dan als afgedaan zullen beschouuen, uJanneer zij de triomf
der revoLutie hebben verzekerd door toepassing der gelijkheidsbeginselen die zij belijden. Dienovereenkomstig verenigen zij zich oP
flederatieve uiijze, gedragen zii zich voorlopig autoritair en houden zij zLch aan de navol.gende voorschrif ten.rr
Na dit artikel volgen dan nog 14 andere artikelen. Daarna uorden nog
vijf maatregelen voorgeschreven, die de revolutie voorafgaan en haar voorbereiden. De eerste daarvan zegt'z
rrDe revolutionaire communes zullen arbeidscommissies benoemen met
opdracht, om de arbeid te reorganiseren."
Let r¡e1: niet de arbeiders vormen hun eigen zelfstandige organisatiest
maar de arbeidersorganisaties uorden benoemd door de commune, die dan de
0pDRACHT geeflt om de arbeid te reorganiseren.
De schrijver van de beschourrring in I'De Vrije SociaList" blijkt dus uel
een ijverige leerling van Bakoenin te zijn. lJant uit de door ons gebrachte
citaten blijkt overduidelijk, dat ook Bakoenin geen enkel vertrouuen had in
de zelflsta,,r,ige strijrl van de arbeiders. Niet de arbeiders gaan over tot revolutionaÍre strijd, neen, die strijd is voorbereid en uordt geleid door Ce
comrrìunes en die gedragen zich voorlopjS AUT0RITATR en zullen dan uef zeqgen
uat er gedaan en u.lat gelaten moet ulorden. en heef t geen enkele moeite om
hierin het leninisme te herkennen.
Voorts begrijpen uij niet uraarom de schrijver er steeds zo de nadruk op
1egt, dat de strijdorganisaties der arbeiders tegen de bolsjeuiki moeten
uorden beschermd en u;aarom hij dan veruijst naar de RussÍsche revolutÍe van
1917. Hij als ijverige leerling en ber¡onderaar van de Russische rebel Bakoenin moest toch ueten, dat die Russische revolutie zich heeft voltrokken in
de geest van lvlichael Ë]akoenints opvattingen. fvlocht hij daarmee niet bekend
zljn, dan raden uij hem aan eens de ttBekentenissenrr 1) van Bakoenin te lezen, die in 1932 te Parijs zijn uitgegeven met commentaar van de anarchist
en vurige ber¡onderaar van Bakoenin, ax Net,tIau. In die 'rBekentenissenrl
zeqt Bakoenin:
trlk geloof , dat in Rusland, meer dan ergens andersr een sterke diktatoriale macht volstrekt nodig zal zÜn, een macht, die er
uitsluit,end mee bezig zal zijn de massars op te voeden en inzicht
te verschaf flen, een macht, die in haar streven geheel vrii zal zljn
en ook in haar denken, maar zonder parl"ementaire vormen, die boe1 ) lYlichael Bakoen j-n, Conl'ession, Annotations de [vìax Nettlau, Paris 1932,
fvì

fvì
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ken van vrijheidlievende inhoud zal drukken, maar zonder persvrìjheid; een macht, omgeven door medestrijders uJaarvan hij adviezen
krügt en door u¡ie hij zich gesterkt ueet, maar door niets en niemand beperkt. Ik heb bij mijzelf vastgesteld, dat het enige verschil tussen deze diktatuur Bn de monarchistische maatschappij
daarin zou moeten bestaan, dat de eerste, volgens de geest Van
haar beginselen, zich zo zou moeten ontuiikkelen, dat zij zÍchzelf
overbodÍg maakt, omdat zij geen ander doel zou moeten kennen dan
de vrijheid, de onaf hankelijkheid en de steeds grotere rijpheid van
het vo1k. ..rf
0p een andere plaats in dezelfde frBekentenissentr laat Bakoenin zich
als volgt uit over de opstand te Praag in 1849, u;aaraan hij zelf heeft d eeL9enomen:

ItIn Praag zou de zetel van de revolutionaire regering moeten
uorden gevestigd, de zeteL van een regering, die zou moeten uorden uitgerust met onbeperkte diktatoriale macht... AIle clubst
alle kranten, aIle manifestaties van een zuetsende anarehie zouden op eendere urijze moeten uorden afgeschaft. Alles zou onderulorpen moeten uorden aan een diktatoriale matht...tr
Een ieder zal moeten toegeven, dat de rrrijze uraarop de boLsjeuiki de revolutÍe in Rusland hebben doorgevoerd en hun macht hebben gevestigdr vrÜr¡el volkomen beantuoordt aan de manier ùraarop Bakoenin dat uenste. Voor lvlax
Nettlau uJaren de geciteerde passages natuurlijk een moeilijk te verteren
brok. NettLau, ondermeer één van Bakoenins biografen, tekent erbij aanr dat
het een legende is, dat Bakoenin voorstander van de diktatuur uas. lYlensen
van goeden rl:i1]e, aldus NettIau, zu1len moeten erkennen, dat het Bakoenin
om een zuiver t.chnisch maatregel te doen is geuleest.
lYlaar gaat rret bij aIle zogenaamde revolutionaire diktaturen niet altijd
omrttechnische maatregelenil; is het niet zo, dat de tttechnische diktatuurrt
en de tfrevoLutionaire generale stafrr, uiaarvan Bakoenin droomde, zieh niet
r¡ezenlijk onderscheidt van de díktatuur der bols jeuriki en van het centrale
comit6 der bolsjeuiki?
gverigens staan er in het stuk trDe ro1 van het anarchisme in de 9esehiedenistt zoveel onbeuezen bet¡erinqen en onjuistheden, dat het ondoenlijk
is op alle in te gaan. Toch zullen u;e aen paar aan de orde gestelde kuestj.es nog aan kritj-ek moeten onderuerpen.
over de RussÍsehe revolutie van 1905 zegt de schrijvarr dat de opstandelingen zich organiseerden in de Soujets. Volgens hem bleven die Souljets
intakt om later in de revolutie van 1917 een belanqrijke rol te spelen' Oit
Ís eehte¡ volkomen in strijd met de r¡aarheid. Er is geen sprake vanr dat de
Soujets van 1917 dezelfde uaren als díe van 1905. Spontaan gevormde arbeideråraden kunnen onmogelijk blijven bestaan ûranneer de revolutie is neergeslagen of zich niet heeft doorgezat. Deze geschíedenisvervalsing is eehter
ulel verklaarbaa¡. Net aLs de leninisten en net als Bakoenin vindt ook onze
vriend het noodzakelìjk, dat er organS.saties bestaan, die de revolutiB voof,bereídan en begeleiden. Daar er in Rusland echter geen sterke anarchistinu
sche organisatíes uJaren die dat op zich konden nemen, dicht hij díe rol
toe aan de Souljets van 1905. En die Sou.rjets bestonden natuurlijk uÍt ttç1663geuri.nterde revo.Lutionairentrmet een groot socialistisch beuustzijnr uant
arbeiders kun je natuurlijk niet veruaehten, dat zij zoveel
vun
""nvoudige
jaren
de Sotujets intakt zouden ueten te houden en de revolutie voorbereiden.
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Een dergelijke geschiedenj.svervalsing schotelt de schrijver in rrDe Vrije
Socialistrr ons ook voor omtrent de Spaanse burgeroorlog van 1936 en volgende jaren. 0p alle mogelijke manieren probeert hij de belangrijkheid van de an-

archj.stische organj.satÍes, de FAI en de CNT (meer anarcho-syndicalistisch)
op te vijzelen. Hìj probeert zijn lezers uijs te maken, dat deze organisaties
Ín Spanje aigenlijk de macht ín handen hadden en ueet te vertellen, dat de
Volksfrontregeríng de CNT en de FAI de macht aanbood, omdat dat de beste
garantie zou zijn voor de verdediging der Spaanse democratie. De feiten zijn
echter urel iets anders. ldat gebeurde er in uerkelijkheid?
In de nacht van zaterdag 1? op zondag 1B juli 1936 sloeg Franco toe.
Nog in de loop van zondaS 18, maar hoofdzakelijk op maandag de 19e juli
stelden in heel Spanje de arbeiders zich te uleer. De besLÍssing viel het
eerst in CataloniÊj. 0p de avond van maandag 1g juli rrrgs daar de zaak bekeken. DB arbeiders overu;onnen de troepen van generaal Godded, die aan de
zijde van Franco stond. Het veru¡eer van de a¡beiders uas zo massaal dat de
staatsgreep van Franco voor uat CataloniË betreft meteen ulas mislukt.
In Catalonië nu u;aren de arbeiders veruít in de meerderheid anarchosyndícalÍstisch. De dag na de gevechten, op de 20ste juli dus , riep de Catalaanse president companys de Leiders van de cNT en de FAI b ij zÍch in het
pareis van de GeneraLiteit. companys hÍerd een toespraak to t hen. Inhoud
van de toespraak: herenr 9ü zijt de overuinnaars, ik bied u de macht aan !
Dezelfde middag nog gingen de Ieiders van CNT-FAI in beraad , ulaarvan het
resultaat uas, dat, zii de maeht ueigerden. lYlaar ze ueigerden hem niet met
het argument, dat de macht door de arbeidersklasse en haar van onder op
gevormde organen diende te uorden uitgeoefend en niet door de CNT-FAI, nee
ze uleigerden, omdat machtsaanuaarding van de CNT-FAI in Cataloniä de Volksfrontpartijen in de rest van Spanje, uaarmee ze in heel Spanje, meù inbegrip
van Cataloniä, broederlijk samenr¡erkten, voor het hoofd zou hebben gestoten.
De beraadslaging over het maehtsaanbod van Companys duurde de hele
middag, avond en nacht en had een emot, j.oneel karakter. Voor af uijzing van
het aanbod -et de hierboven uJeexgegeven argumenten, ularen Juan Garcia 0liver en zijn naaste medestanders" Uóór machtsovername uas Buenaventura Durruti. Durruti bteef echter ve¡ in de minderheid.
Het result,aat van het beraad u¡erd samengevat i n een communiqué, ùJâêrrin l.etterlijk staat , dat de CNT van mening b:as, dat onder de gegeven omstandigheden van rrde Ínvoering van het libertaire communisme moest uorden afgezíentr. Veerti-en dagen later (beqin augustus 1936 dus) uerd de beslissing
van 20 juli onderulorpen aan het oordeeL van een voltallige vergadering van
alle federaties van de CNT.Ook toen sehaarden de afgevaardigden zich uleer

achter 0liver. Gé6n invoering van het libertair communisme heette het opnieuu. En hier hanteerde mBn ook het argument: eerst de oorlog r.uinnen,
daarná pas de revolutj-e. Dat uas het officiöle standpunt - begin augustus
1936 ' van de CNT-FAI zor¡¡el in CataloniË als voor heeL Spanje en het is het
standpunt van de CNT-FAI gebLeven, al ulerd het niet door átle anareho-syndicalisten gedeeld. Durruti bijvoorbeeld uJas het er van het begin af aan
niet mee eens.
Het Ís dus onjuist het voor te stelLen alsof de Volksfrontregering de
CNT-FAI de macht' aanbood voor heel Spanje. Het uas Companys, die de macht
aanbood in CataloniË. Doch de anarcho-syndicalistische organisaties rrreigerden met het argument, van eerst de oorLog ulinnen, een argument, .dat ook de
regeringsleider Largo Caballero gebruikte, toen hlj op 4 september 1936 tegenoverde buitenlandse pers verklaarde: rrEerst moeten ue de oorlog uinnen,
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daarna kunnen ue altijd nog over de revolutie praten.rf
Dat, r¡at er rrlérkelijk aan de hand trlas, ontsnapte niet aan de aandacht van
bepaalde ana¡chisten in Spanje. UJe noemden Durruti reeds, die het met het,
besluit van de CNT-FAI niet eens uas. Voor de Italiaanse anarehÍst CamÍIlo
BernerÍ, dÍe in die jaren te Barcelona het blad ilGuerra di Classerf uítgaf,
uras het hele gebeuren aanleÍding om in november 1936 in dat btad in het
artÍkeL rr0pgelet, gevaarJ-ijke bochtrr te schrijven:
rrik geJ.oof, dat het Franse dagblad rLe Tempsr niet zonder reden
een zucht van verLichting heeflt geslaakt,, toen het constateerde,
dat de sociale revoluti.e in Cataloniij meer en meer een legaal
karakter kreeg. tt
En rrlie legaliseerde de sociale revolutie? Juist, de CNT. l¡Jant al identificeerde Companys - net als onze vriend trouuens - de anarchistische organisaties met de arbeiders, toch 1a9 de rrrerkeJ.ijke macht in Cataloniä bij
de arbeiders en niet bij de anarchistische organisaties. tfGeBn 1íbertair
communismeil zeiden de anarcho-syndiealistísche organisaties, maar de arbeiders van Catalonië dreven de revoLutj.e verde¡. Ze deden dat niet omdat zij
anarchisten uraren, maar omdat ze arbeiders uaren. Z e kregen daarbij de CNTfAI tegen zich en dat zelfs in dÍe mate, dat al vrîj ko¡t na de 20ste juli
de anarcho-syndicalist Horacio Prieto van lvladrÍd naar Catalonië reisde omdat hij geschrokken uras van de kollektivísaties die de industrÍe- en landarbeiders daar ondernameno Die kollektivísaties - aldus een mededeling van
Prieto z6t¡ - druisten in tegen de politiek van de CNT-FAI.
De uerketükheid is dus, dat de anarcho-syndicalistische organisatÍes
tegenover de arbeiders stonden sn bereid uJaren steeds meer concessies te
doen aan de Volksfrontregering b;aarvan op een gegeven moment ook Federica
lYlontseny en Juan Garcia 0liver deel uitmaakten. Dat deze Volksfrontregering
contra-revoLul:LonaÍr uas Ís aan geen tuijfel onderhevÍ9.
Steeds meer concessies aan de Volksfrontregering. Inderdaad! En om het
geheugen van onze vriend uat op te frissen gevBn ure nog rr,lat feiten. ì¡Je u¡Í1.len daarbij nog rrrel even opmerken, dat, onderstaande f eiten stammen uit het
eerste halfjaar van de strijd tegen Franco en !¿g! uit een latere periode.
- I september 19362 CNT-IeÍder Juán Lopez kondigt in ValencÍa bij de
centrale regering te fYìadrid de medeuerking van de anarchÍsten en hun steun
aan het regeringsprogramma aan; (flìen moet ons maar eens duidelijk maken in
ulat voor opzÍcht dat regeringsprogramma revolutÍonair en/of socialist,isch
u¡as. D. en G.).
- 26 sepLember 1936: De Cilr sççspteerL drie onbelangrijke minist,erzetels Ín de regionale regering van Cataloniä;
- 1 oktober 19362 De CNT stemt in met de ontbinding van het centrale
comÍté van milit,ies;
- 9 oktober 19362 In CataloniË uorden alle fokale raden en comÍtérs
per decreet ontbonden; de CNT verklaart zich met deze stap akkoord;
Begin deeember 19362 Intrede van de CNT in de centrale regering van
lvladrld. 0e anarchisten nemen genoegen met tt¡eederange ministerzetels (¡ UStitie, gezondheid, handel en industrÍe); reä1e machtsposities krijgen zg

niet;

15 december 1936s de 0pperste Veilígheidsraad cantraliseert de po-

I
litíeke politie;
- 17 december 1936c de Praurda in Moskou publiceert een hoofdartikel
uaarin staat; rrln Catatonië is de zuivering van Trotzkisten en anarchosyndicalisten reeds begonnen; ze zal met dezelfde energie a1s in de SoujetUnie uorden uitgevoerd.tt (Dit uias maar al te uJaar en de ana¡chistische organisaties, die volgens onze v¡iend de feit,elijke macht in handen hadden,
uaren rriet bij machte zich daartegen te veruelen. - D. en G.);
- 24 december 19362 in lvladrid ulordt het dragen van urapens verboden.
Zo zouden ue kunnen doorgaan met het geven van FEITEN. En iemand, die
oveÐ frDe rol van het anarehj-sme in de geschiedenisI schrìjft, en daarbij dan
ook over de ro1 van de CNT en de FAI een oordeel geeft, behoort deze feiten te kennen. Er is tenslotte genoeg literatuur over de Spaanse burgeroor1og. Bovenstaand feitenmateriaal hebben u.re bijvoorbeeld uit tfDe korte zomer
van de anarchiefr'van Hans lvlagnus Enzensberger, het boek over de Spaanse
held Buenaventura Durrutí.
Bekend is ook, dat de CNT zo opging in zijn samenuerking met de contrarevolutionaire kracht'en in de Volksfrontregering, dat de i.eiders van die
organisatie als het uare de arbeiders overleverden aan de Guardi-a Civil en
de bolsjeuiki, toendie in de eerste ueken van mei 193? een aanval deden op
de machtspositie van de anarchisten in Barcelona. Teruijl de arbeidecs (veelal lid van de CNT) zich meteen teueer stelden, naa! de ulapens grepen en
barricaden oputierpen, riepen de leiders van de CNT de arbeiders op de r¡apens in te leveren en uJeer rustig aan het r¡erk te gaan. George Urulell ueet
ons Ín zijn boek rrSaluut aan Catalonië'r te vertelì.en, dat dit rrlerd gedaan
omdat de CNT streefde naar samenuerking met de door de bolsjerrristen beheerste UGT . Bij een geuapend conflict nu tussen de anarchistische arbeiders
enerzijds, de Guardia Civil en de bols jerrriki anderzìjds , zou díe samerìurgrking u:el eens in gevaar kunnen komen. En niet alleen 0rr¡e11 schrijft over die
meÍgebeurtenissen, maar ook Enzensberger en die zegt dat de CNT bij monde
van Garcia Jliver verklaarde: ttUJrj kunnen niets anders doen dan de gebeurtenissen af uachten en ons daarbij zo goed mogelijk aanpassen. rf Dus af uachten
hoeveel anarchistische arbeiders doon de botejeu¡iki en de Guardia Civil
zuLlen uorden afgeslacht en je bij die moord en terreur zo goed mogelïjk aanpassen en onde¡tussen maar hopen op de samenuerking met de bolsjeuiki in
de UGT .
Dat ularen de ana¡chisbische organisaties, die volgens onze vriend de
f eitelijke macht in handen hadden. Het is toch rr.rerkelijk aL te zot om de 1ezers van rrDe Vrije Socialistrt nu rrlijs te r¡i11en maken, dat de anarchisten in
Spanje in 1939 hun laatste bolu¡erk Barcelona aan F¡anco verloren. De aftakeling van de macht, der üNT-FAI uas reeds in de nazomer van 1936 begonnen
en van een u.lerkelijke macht der anarchistische organisaties uas geen sprake

meer na de bloedige meidagen van 1937.
7o zijn er.nog meer zaken in het artikel trDe rol van het anarchisme in
de geschiedenisrr, die het r¡aard zouden zijn om aan l<ritiek te onderulerpen,
tdij menen echter, dat ue met de hier gebrachte kritiek duidalijk hebben aangetoond, dat er tussen het anarchisme, zoals het doo¡ onze anarchistische
vríend is gepresenteerd en het leninisme geen rrrezenlijk verschil bestaat en
dat het niet te geuaagd is om in dit geval te spreken van LENINISTISCH ANARCHISfVIE.

===========
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Is zelfstandige arbeidersstrijd Ben vorm van actie, die duÍdelijk onderscheiden kan r¡orden van actÍes, die door de vakber.¡leging uorden beraamd
en onder haar leiding tot uitvoe¡ing komen? Ziedaar een vraag, dfe utij al
eens vaker - zelfs al verscheidene keren - aan de orde hebben gesteld en
r¡Jaarop ulìj telkens een ontkennend antuoord hebben gegeven. De r¡erkelijkheid
is veel gecompliceerder dan nu eenmaaL het gevaJ. is met theoretische abstracties. Bij de laatste toch r,.lordt af gezien - en moet ulorden af gezien van allerlei bijzonderheden om op die u.rijze tot het algemene u Ê z e n van
een zaak te kunnen doordringen. aar dat a f z i e n van bìjzonderheden
Ís iets, dat alLeen in gedachten mogelijk Ís. fYlen kan ze, zoals dat terecht
heet, buiten b e s c h o u r¡l i n g laten, maar dat betekent natuurLijk
niet, dat ze er j.n de praktük niet meer zouden zijn. ldie aan de hand van een
analyse tot de conclusie ís gekomen, dat het optreden van de vakbeueging
in schrille tegenstetling staat tot het optreden van de arbeiders záLî,
mag daaruit geenszins afleiden, dat het één immer strikt, gescheiden van het
tussenligtt
anderplaatsvindt. tielk eankloof et ook urezenlük
het is allerminsL 26, dat een activiteit van de bonden meteen iedere autoof omgekeerd. In het dagelijkse leven
nome aetie van de arbeiders uitsluit
lopen deze dingen op een bonte en soms uiterst grillíge manier duars door
elkaar heen.
Heel leerzaam zijn in dit opzicht allerlei acties, uraarvan de laatste
tijd sprake ís in Frankrijk. Ze u¡orden in het algemeen daardoor gekarakteriseerd, dat de arbeiders die erbij betrokken zijn, een grote strijdvaardigheid
aan de dag leggen. Undanks deze strijdvaardigheid laten zij niettemin aan de
Het gevolg is uiteraardr dat deze acvakbondsl-eÍdingen a1le initiatief.
ties, r¡at de u -terlijke v o r m betref t, een zuiver traditioneel karakter
dragen. Betekent dat nu ook, dat ze voor diegenen, die in het z e I f
d o e n van de arbeiders geinteresseerd zijn en die r¡¡illen ueten hoe nieuue strijdvormen zich ontr¡ikkelen en rrlat zij inhouden, maar van ueinig betekenis zijn? Het tegendeel blijkt het geval.
Bij nauurkeuri.ger beschout¡inq blijkt namelijk, dat zich achter de oude en
klassÍeke vormen tóch iets nieuus verbergt. en zou het zo kunnen omschrijven, dat er iedere keer ueer onder de as van het traditionele gabeuren het
vuur gloeit, daL op ztn onveru.rachts kan opf likkeren en uÍt kan groeien tot
een brand, die iedereen ver¡ast. Hoe het gebauren zal en ulaartoe het zal
lej-den valt door niemand te voorspellen. Het hangt af van alLerlei factoren en omstandigheden, die bovendien nog voortdurend aan verandering onderhevig zijn, op elkaar inuerken en in ontr¡ikkeì.ing verkeren. lvlaar het verschijnsel uJaarvoor urij hier de aandacht vragen doet zÍch telkens opnieuut
voorr Dat voert tot de conclusie, dat nieuu¡e strijdvormen zich bepaald niet
- zoals soms r,Jel eens ulordt gedacht - alleen maar in scherpe tegenstelling
tot de oude st¡ijdvormen ontuikkelen, maar dat zij ook vaak genosgr hoe pa¡adoxaal dat ook moge klinken, uit de oude st,rijdvormen uorden geboren.
Een uitstekend voorbeeld van een dergelijke ontuikkeling is de actiet
dÍe zeer onlangs uierd gevoerd bij het Franse bedrijf C h a u s s o n r dat
staat in de vfãt U¡j de Belgische grens gelegen plaats lvlaubeuger een tr¡eede
bevindt zÍch in Reims. De drie overige fabrieken vindt men in de Farijse agglomeratie en de tu¡ee belangrijkste van dat drietal zijn respektievelijk in
de Parijse voorstad AsniÈres en in de Parijse vooretad Gennevilliers geveslvl

lYì

10

tigd en r¡eL op cirea honderd met,er af sLand van el-kaar, namelijk juist op
het punt ulaar deze beide voorsteden aan elkander grenzen. Van a1le vijf fabrieken is die te Gennevilliers de grootste. ûnderlÍng hebben ze ook een
versehiLl-end karakter, uiaarop uij aanstonds nader terugkomen.
De aetie die uij op het oog hebben begon in de tuee noordflranse fabrieken r dus in [vìaubeuge en in Reims. Er heerste daar onder de arbeiders al geruime tijd diepe ontevredenheid, die ondBr andere t,ot uiting kr¡am Ín kort.stondÍge, geheel spontane stakingen, dan ueer in de ene, dan ueer in de andere afdeling. Het bleef noch aan de dÍrektie, noch aan de vakbonden verborgen, dat de spanning onder de arbeiders voort,durend toenam. Bijgevolg
beseften de bonden, zoweJ- die van de t,G.T., als die van de C.F.D.T., dat
ze iets zouden moet,en ondernemen, ten eerste om een dreigend gezi.chtsverlies te voorkomen, ten t,ueede om de zaak in de hand te houden. Het gevolg
ulas, dat zij zouel in aubeuge eerst en vervolgens ook in Reims een of f iciË1e staking proklamee¡den en zich tot tolk maakLen van de salariseisen,
die door de arbeiders uerden gesteld.
0m een opvallende gebeurtenis ging het bij dít aLles vooralsnog niet.
De produktie uerd stilgelegd; de vakbondsleiders begonnen hun besprekingen
met de direkties en voor het overige viel er eigenlijk niets te melden. In
de voorafgaande periode echter uas de spanning heel duidelijk zo sterk gestegen, dat de vakbondsbureaukratie terdege besefte, dat dergelijke, zich
aan de direkte uaarneming van de arbeiders onttrekkende onderhandelingen
een uiterst, gevaarlìjke en expJ-osieve situatie schiepen. Er diende daarom,
naar haar mening, het een en ander te r¡orden ondernomen, uaarmee de arbeiders zoet konden uorden gehouden en rrlaardoor stoom zou kunnen uorden afqelvl

blazen.

Het middeL daartoe scheen de bonden het zenden van een - uiteraard
door hen geselekteerde - delegatie, die naar Asnières en naar Gennevilliers zou gaan om aldaar een beroep te doen op de solidarÍteit van de overige Chausson-arbeiders, maar dan uél een beroep op een soort van sol-idariteit, dat de bonden urelgevallig uas. Llat hen, de bonden, voor ogen zueefde,
urass het , pvoÊrêrì van een stukje komedie, dat in feite niets voorstelde
maar niettemin op het personeel in Reims en fYìaubeuge enige indruk maken
zou. Vandaar dat, de delegatie, in feite een delegatie van de bonden, de opdracht kreeg daarginds in de t,uee Parijse voorsteden, een demonstratieve
staking van één of hoogstens enkele uren uit te ]okken. Daarmee zou uÍteraard aan de eisen niet zo heel veel kracht uorden bijgezet maar er zou ulel
de schijn uorden geurekt, dat de bonden zich zeer strijdbaar opstelden en de
belangen van de arbeiders zo goed rnogelijk behartigden. Het eflfect van één
en ander zou zijn, za berekenden de vakbondsleiders, dat de arbeidersin{vlaubeuge en in Reims méér naar het verre Parijs zouden kijken dan dat ze ter
plaatse hun zogenaamde ilvertegenr.uoordigersrt op de vingers zouden zien.
Voor u¡at betreft de gang van zaken in flaubeuqe en Reíms uerden de
bonden in het veruachtingen zeker niet bed¡ogen. lYìaar in GenneviLliers en
in Asnières begon al1es, van het moment af dat de delegatie er verscheen
op de meest onverulachte u.rijze uit de hand te 1open. [rJe1Ísuaar uerd, precies
volgens p1an, een staking van enkele uren geproklameerd, maar toen die enkele uren uaren verstreken gingen de arbeiders niet, meer aan het r¡erk" uat
een korte demonstratieve aktie had moeten uorden, u:erd een staking van onbeperkte duur en st,erker nog; de arbeiders staakten niet a11een, zij gingen
ook over tot bezetting van de tr¡ee fabrieken.
D5-e, voor de bonden verrassende en onaangename ontt¡ikkeling, maakte de
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aktie nog geenszins Lot een trulildert strijd. Hoeulel datgene ulat er gebeurde
allerminst op het programma stond , begreep de vakber,;eging terdeqe, dat z ij
in het schuitje zat en zou moeten meevaren. Het algemene sociale klimaat
in Frankrijk, vooral na de poststaking van het vorige jaar en qezÍen ook didat zij onmogeverse tf uiLdelt stakingen in andere delen van het land, maakte
tternstige'r
dergelìjks
gezien
dat
iets
nog,
9evollijk kon af haken, ervan af
gen zou hebben gehad voor de situatie in lvlaubeuge en Reims. Hoeuel een bedrijfsbezetting bepaald niet tot de methoden behoort u.¡aarvan zij zich uenst
te bedienen, bteef zli formeel de aktie "leidenrr.
De tr¡ee bedrijfsbezet,tingen in Gennevilliers en in Asnières ontstonclen
aIs gevolg van een diepe ontevredenheid, dj-e ook hier de arbeiders al heel
lang koesterden. De oorzaak daarvan hield ten nauulste verband met de situatie in de auto-industrie en in het bijzonder bij de voornaamste aflnemer van
Chausson, bij Renault. Ien daling van de autoverkopen uJas voor Renault aanleiding geueest een ulerktijdverkorting in te voeren. Tengevolge daarvan had
ook Chaussondeuerktijd moeten inkrimpen, hetgeen geschied uas met een 9elüktijdiqe opvoering van de snelheid van de lopende band. Chausson maakte
derhalve van de toestand op de automarkt gebruik om het mes aan tuee kanten te laten snijden.
Vooral in de fabriek te Gennevilliers ondervonden de arbeiders de gevolgen, omdat die fabriek in Gennevilliers het belangrijkste produktiebedrijf van de onderneming is. Daar vooraL uorden de radiateurs geproduceerd.
Het bedrijf te Asnières daarentegen bevat vooral de afdelingen' uaar de produktÍe uordt ontulorpen en voorbereid. In GenneviLlíers bestaat het personeeL hoofdzakelijk uit typische proletariËrs; in Asnières uerkt een veel
groter aantal technische tekenaars, projektontrr;ikkelaars, computerspecialísten en ander geschoold kader, dat van ongunstige onturikkelingen bij Renault ofl bij de eigen produktie nu niet direkt de gevolgen aan den lijve ondervindt. Hie.aan mceL nog uorden toegevoegd, dat het personeel van de
Chausson-fabrrek in Gennevilliers voor tnaar liefst zeventig procent uit ongeschoolde lllarokkaanse gastarbeiders bes'baat en dat de uerkers aan de 1opende band aldaan zelfs voor tachtig à negentig procent uÍt [vìarokkanen bestaan. Het laat zich gemakkelijk begri.ipen, dat als gevolg hiervan de aktie
in Gennevilliers en de aktie in Asnières zich op totaal verschillende manier ontr¡ikkelden.
In Gennevilliers namen alle arbeiders, ja nam het gehele personeel
zonder één uitzonderÍng aan de aktie deel. Het Iegde spontaan de arbeid
neer en bezette als één man de fabriek. In Asnières kuam het, zoals uje al
zeiden, eveneans tot, een bezetting, maar daar verliep aIIes toch heel andels. Er uras daar een vrij aanzienlijk deel van het personeel, dat niet aan
de aktie, zoals die zich ontuikkelde, r¡ilde deelnemen. Die uerku.rilligen
u¡erden door de overigen uit het, bedrijf gedreven.
1¡Jat de door de bezetters gestelde eisen aangaat, ook daarbij openbaarde zich het verschil in karakter tussen de tulee fabrieken. In Asnières r¡as
er geen sprake van, dat zij duidelijk u.rerden gef ormuleerd; in Gennevilliers
echter ulerden zii zeer konkreet op tafel gelegd. Zij spitsten zÍch op tr¡ee
dingen toe: op het loon en op het, ritme van de lopende band.
De hierboven genoemde uerktijdverkorting had voor de arbeiders tot een
zeer qevoelige loonsvermindering geleíd. Het gemiddelde loon van Fr. 1800
uJas tot een gemiddeld loon van Fr.1300 gedaald. Daarom uerd een loonsuppletie van Fr. 250 gevraagd en uerd bovendien verlangd, dat de lonen bü
Chausson gekoppeld zouden ulorden aan die bij Renault r uraar de r¡erktijdverkor-
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ting niet tot lagere lonen had gevoerd.
De fvlarokkanen te Gennevilliers voegden daaraan nog enkeLe eisen toe.
Afgezien van een geringere snelheid van de band, verlangden zij ook Ê€rl vBllenging van de middagpauze. Inderdaad uas het ritme van de band tot dusver
moordend. De flabriek van Chausson stond er om bekend. De lvlarokkancn die er
uerkten ìraren eD zeer speciaal voor geselekteerd en u;erden, alvorens men ze
aannam, aan een proefband gezet, die nog veel sneller liep dan de eigenlijke band ín de fabriek. Alleen urie aan die proefband nog enigszins een behoorlijk fliguur sloeq kon bij Chausson in dienst komen.
Van dat soort, problemen uas in de flabriek te Asnières nauulelijks sprake. Gevolg; er ularen daar niet slechts ulerku¡i11igenr maar zij die er r¡ét
tot de strijd overgingen voerden hun aktie ook minder fel en vastberaden.
Van dat verschil tussen de tuee bedrijven uuerd door de direktie op handige
rr.lijze gebruik gemaakt. Zonder zich aanvankelijk om de situatie in Genneví1liers a1 te zeer te bekreunen, uijdde zij al haar aandacht aan ',¡at er in Asnières gebeurde. Daar ook greep de direktie aktief in. Zij ging praten met
aIJ-e kaderleden, die zich brj het begin van de bezetting uerkr¡il1i9 hadden
betoond en zij rrrist die kaderleden er tenslotte toe over te halen gezamenlijk de fabriek binnen te gaan en een poging te ondernemen de bezetters er
ueer uit te jagen. Het kuam niet bij haar op iets dergelijks ook in Gennevilliers te beproeven. Daar zou het ook t.otaal onmogelijk z ijn geu:eest. De staking ulas er algemeen; iedereen nam aan de bezetting deel.
In Asnières lukte de poging, ulaartoe zich de kaderleden leenden, ué1.
lvlaar toen de arbeiders die dB fabriek in Asnières aanvankelijk bezet hielden er door de kaderlecien uiaren uitge jaagd, gingen de arbeiders die strijd
hadden gevoerd en die nog a1tûd strijd ulilden voeren, niet naar huis. Zij
bleven - ook dat liep de vakber¡eging natuurlijk behoorlijk uit de hand - gezamenlijk voor de fabriekspoort staan en verschenen er bij de aanvang van iedere urerktijcl opnieuu om de onderkruipers uit te jouuren en Le bespuuen.

0nder dergelijke omst,andigheden beLeefden de ulerku.lilligen van hun r.,lerkrrlilligheid natuurlijk niet al te veel plezi.e¡. Binnen de kortste keren kregen zij hun buik meer dan vol van het telkens opnieutLt spitsroeden lopen.
io"n rij d-u aan de direktie te verstaan gaven r¡endde deze zich tot één van
de in Frankrijk bestaande fj.rmars, die in zulke gevallen een partikulier
politielegertje leveren, zoiets dus als de beruchte Pinkerton-detectives
in ¿e Verenigde Staten. Dat is natuurlijk een kostbare geschíedenis, ulant
partikuliere ondernemingen bedrijven ook voor hun collegars kapitalisten
geen liefdadigheid. Daarom zon een trour¡e dienstknecht als de vakbeueging
ãp middelen om de zorgen der direktie te verlichten. Zij maakte het mogelijk
dat de partikuliere politie kon u.rorden teruggetrokken, door zich ervoor
garant te stel1en, dat het bedrijfl niet opnieuu zou tlorden bezet. ZÜ kón
di" g""untie geven, doordat zij formeel nog altijd de leiding van de aktie
had, aen Ieiding, die nog altijd door de arbeiders u¡erd geaccepteerd.
In Asnières ontstond daarop een nieur¡e situatie: de f abriek r¡lerd ber¡aakt door een - betrekkelijk gering - aantal vakbondsfunktionarissenr dÍe
natuurlijk niet verzuimden het zó voor te stellen alsof hun beuaking hetzelf de ulas al-s een bezetting. Bij dat type arbeiders, dat' in de f abriek te
Asnières r¡erkte, een type dat uéél sterker door traditie met de vakbeueging is verbonden dan de arbeiders van Gennevilliers, lukte dat, volkomen.
te bezetLen en legden
Z ij ondernamen geen poging de f abriek opnieurrr zelf
aan de dag als de
r.,lein5.g
initiatief
zo
de
aktie
voor de verdere duur van
gehooPt.
vakbeueging had
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Vanzelfsprekend had de vakbeureging diverse redenen om de beuaking van
de fabriek in Asnières van de partÍkuliere politie over te nemen. DB voornaamste daarvan hebben ulij nog niet genoemd. Zij uas gelegen in de situatie¡
zoals die zich in Gennevilliers ontr¡likkelde. Tulee van onze kameraden hebben haar vernomen toen zij aan de bezette Chausson-fab¡iek in Gennevilliers
een bezoek braehten.
0ver dat bezoek eerst een enkeL uloord. De ervarinqen die onze vrj-enden daarbij opdeden z rjn namelijk uiterst typerend voor de atmosf eer uaarin
zich al1es voltrok. HeL eerste urat hun opviel u¡as, dat hun generlei beperkingen in de uieg uerden gelegd. In het algemeen is de vakberrleging niet bijzonder op pottekijkers gebrand, zeket niet op pottekijkers die vrijelijk met
de arbeiders uí1len praten. In de Chausson-fabriek te GennevÍ1liers bestond daartoe - tot op zekere hoogte dan - uiét de mogelijkheid. ldelisulaar
uerden zlj bü de fabriekspoort in ontvangsL genomen door een vakbondsgedelegeerde, maar die gedelegeerde, ze1fl uerkzaam in de fabriekr bleek lang niet
zei bìjvoorbeeld,
in á11e opzíchten een verlengstuk van zìjn organisatie. Hij
toen hem naar het karakter van de aktie r¡erd gevraagd: rrJar uÊ zouden eigenlijk maar een paar uux in staking gaan, maar ue staken nog steeds en ule
bezetten nog altijd de fabriek. Dit is een aktie, die boven de vakbond uiù
gaatrt en de - moeilijk precies te vertalen - strekking van zijn uoorden bJas
dusdanig, dat daaruit duidelijk bLeek, dat hij zich van de beperktheden van
een vakbondsaktie votledig beuust u¡as. Uit zijn mededelingen bleek in feite
heet duidelijk, dat er in Gennevilliers onder de officië1e oppervLakte iets
heel anders borrelde dan op het eerste gezieht ueI zichtbaar ulas. Tegelijkertijd echter deed zich het merkr¡aardige feit voor, dat diezelfde gedele=
geerde het een voLstrekt normale zaak bleek te vinden, dat de vakbeueging
stappen ondernamomde zaak onder controle en in haar greep te houden. Elkende hij enerzijds een verschil tussen vakbondsoptreden en arbeidersopfreden, dat een bestuurder, bedacht op het handhaven van de vakbondsmythet
aLlerminsL zc gemakkelijk als vanzelfsprekend zou hebben erkend, anderzijds
sprak hij over tegen de arbeiders gerichte manoeuvres al evenzeer met een
vanzelfsprekendheid, ulaarvoor een bestuurder zich uel zou hebben gehoed.
fïet andere uoorden: in het beuustzijn van de - ueel dichter bij de arbeiders
staande - gedelegeerde, Iiepen de dingen al evenzeer door elkaar heen als
ze in uerkelijkheid door eLkaar heen liepen. Toen hem namelijk gevraagd uerd
uJaarom de vakbeueging zich in Asnières garant had gesteld, dat de fabriek
niet uleer bezet zou uorden , zei hü, dat dit gebeurd ulas, omdat de lvlarokkaanse arbeiders in Gennevilliers plannen beraamden om naar Asnières te
trekken en de partikuliere politie aan te vaIlen om de fabriek op haar te
veroveren. Daar uJaren, zeí hrj, de bonden het niet mee eens. Door zeLî de
beuaking op zich te nemen trachtten zÍj iets dergelijks te voorkomen.
Dat een gedelegeerde, die het t¡el toejuichte, dat het optreden van de
arbeÍders boven het optreden van de vakbond uitging er geen enkele aanstoot aan nam, dat de bonden er op uit ularen het niveau van de strijd ueer
tot het niveau van de vakbond terug te schroeven en zoveel als mogelük te
remmen, kan al1een maar op deze uijze uorden verklaard, dat hij uelÍsuaar de
beperktheden van een vakbondsaktie zag, maar er zich geen rekenschap van
gafr dat arbeiders uelke die beperktheden overu¡innen j.n feite tot de vakbond in tegenstelli.ng raken en dat hij zích ef, aI evenmin rekenschap van
gaf , dat een vakberrieging die hen tracht te matigen, daarmee van haar tegenstelling tot de arbeiders blijk geef t. lYlaar dat nu ulas hier - en j.s heel
vaak - iets dat voor cle arbeíclers zé1f al evenzeer geldt. Zij traden en tre-
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den herhaaldelijk rrrel heel ande¡s op dan de vakbeueging uenst of aangenaam
is, maaa de betekenis van dat fleit st,aat hun allerminst duidelijk voor de
geast. Daar ligt juist de reden, dat nieuue vormen van aktie soms uÍt oude
aktie-vormen kunnen voortspruiten.
Uat de gang van zaken in Gennevilliers aangaat, hij uerd geeompliceerd
doordat er tegelijktijdig ook aktie r¡erd gevoerd bij een kabelîabriek in de
nabijgelegen voorstad Clichy 1).Ook die fabriek uerd bezet.0p een gegeven
moment liet de direktie daarvan het bezette bedrijf door de officiËle politie ontruimen. Het kuam daarbij tot heft,ige tonelen en er viel een dode
toen een of ander individu met een auto op een groep stakers inreed. De politie moest in aktie komen om te beletten dat hij door de verzamelde menigte uerd gelyncht
Voor de arbeidersbevolking van de aangrenzende Parijse vor¡rsteden uJas
het, r¡e1 duidelijk dat de ontruiming van de kabelfabriek (Z0OO arbeiders)
een soort van testcase uJas geuleest voor een eventuele ont¡uiming van de
grotere Chausson-fabriek in Gennevilliers (SOOO arbeiders).
Itl¡Jat doen jullierr, vroegen onze vrienden aan de lvlarokkaanse arbeiders
in GennevilLiers, rrals de politie ook hier de zaak zou t¡ilIen gaan ontruimen? rl

trAls ze hier komen'r, zeiden de arbeiders, ildan vloeit er bl-oed ! tl
Dezelfde vraag stelden onze vrienden ook aan een vakbondsgedelegeerde,
een ándere vakbondsgedelegeerde dan u¡aarmee ze eerst hadden gesproken, een
gedelegeerde die kennelijk - dat bleek uit heL gesprek met hem - veel dichter bij de bestuurders stond dan zijn collega. Deze gedelegeerde antuloordda:
rrAls de polÍtÍe komt, dan geven uij orders tot een vreedzame ontruiming. UJîj zullen de f abriek verlaten zonder enig verzet. üJat dacht u? Van
vechten kan geen sprake zljn. AlsjebliefL geen bloedlrr
0p het moment dat deze gedelegeerde dat antuloord gafr stond ecln van
de fvlarokkanen, die even tevoren te kennen had gegeven, dat de arbeÍders
ueerstand zouden bieden, er bij. Hij zueeg. Tegen het standpunt van de gedelegeerde durfde hij zich kennenlijk niet openLijk te keren.
Terwijl zich dat, al1es afspeelde uerd er natuurlijk tussen de bonden en
de Chaussr':r-direktie onderhandeld. 0p een gegeven moment ku¡amen zij bij hun
leden met het voorstel, dat men akkoord zou gaan met een loonsverhoging
van Fr. 140 inplaats van de Fr. 250 die de arbeiders geäist hadden. Het
voorstel ulerd verr¡orpen en de strijd ulerd voortgezet. De vakbond, die met
zijn loonvoorstel had getoond dat hij allerminst de arbeiders vertegenuoordigde, bleef de leiding van de strijd behouden. Die voortzetting ervan uras
nÍet a1leen voor de Chausson-direktie en de bonden een tegenvaller, maar
al evenzeer voor de dÍrektie van Renault. Doordat de Chauseon-fabriek geen
radiateurs meer afleverde ontstonden ook bij deze auto-gigant grote moeilijkheden. Het gebrek aan onderdelen leidde er tot ontslagen. In de kringen
van de heersende klasse uerd het duÍdelijk dat er iets gebeuren moest. Het
juiste tijdstÍp daarvoor achtte men gekomen bij de nadering der vakanties.
De poJ.itÍe r¡ard opgekommandeerd om tot ontruiming over te gaan. Bloed
vloeide er daarbû niet. De fab¡iek u¡erd verlaten zonder tegenstand, precies zoals de ber¡uste gedelegeerde het voorzien had. De invloed van de bonden, die formeel aldoor de leiding in handen hadden gehouden, uton het
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van de strijdlust van de arbeÍders. Buiten de fabriek kr¡am het echter toch
ulel tot gevechten, heftiger gevechten zelfs dan zich buiten de kabelfabriek
hadden afgespeeld.
Tegelijk met de politie namelijk verschenen er vtachtautors van Renault t
die haast had met de levering van onderdelen en die ook bij de produktie gabruikte mallen veilig uilde stellen. De uoedende Chausson-arbeiders vielen dezs autots ââ¡. Toen de politie ingreep ontstonden er flinke knokpartijen en een aantal arbeiders uerd gearresteerd. Het uaren n.iet alleen de
stakers díe zich in de strijd mengden, maar ook tal van buurtbeuoners. In de
straten van Gennevilliers moest de politÍe tot diverse charges overqaan.
Toen de rust in de voorstad met de sterke arm hersteld ulas liet de C.G.Ï.
een oproep tot uerkhervatting uitgaan. Daataan uerd gevolg gegeven. [Jeken
nadat de gedelegeerden uit fvlaubeuge en Reims zich naar Parijs hadden begeven uas eindelük de toestand geschapen, die de vakberrreging al terstond had
r¡illen scheppen. In dat klimaat eindigde de aktie met het compromis, dat
de bonden terstond voor ogen had gezrrieefd., maar dat de arbeiders aanvankelijk niet accepteren r¡¡i1den.
llet de bezetting, met het gevecht van de voorstadbeuloners tegen de geuapende macht, uras de aktie veel verder gegaan dan de vakber¡eging ooit bedoeLd had. Door zich toch aan het hoofd ervan te btijven stellen had de vakbeuleging r¡eten te voorkomen, dat zij nóg veeL verder uas gegaan. Doordat de
leiding bij de bond bteef en aJ-1es op de bondskantoren r¡erd bedisseld, ontstonden er bijvoorbeeld in de fabrieken te Asniàres en Gennevilliers geen
stakingscomitéts van onder op. Daar stond tegenover dat tengevolge van de
bezetting en het verblijf van de arbeiders j-n de fabriek er tussen hen een
permanent konLakt rrlas, en dat er bij dat direkte kontakt zaken t¡.lerden besproken en bedisseld, die zij normaal door de vakbond lieten bedisseLen.
Dat betekende dat er in de fabrieken (vooral natuurlijk die te Gennevilliers) een situatie heerste, die ieder ogenblik aan de kontrole van de bonden kon ontsrrappen. Het r¡as door dat feit vooral daL men in de fabriek als
het urare voortdurend op de grsns van tuee uerelden leefdec de uereld van
de traditionele vakbondsaktie en de r¡ereld van de autonome strijd van onder
oP.
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GESPROKEN

Het l.tJierings Lleekblad of Amsterdams SLadsblad is een advertentieblad,
dat Ín heel Amsterdam urordt verspreid. Het is eigendom van nHet paroolrl
zoals een ander advertentiebl-ad, De Echo, eigendom is vanrrDe Teleqraafn.
Dat' hlierings LJeekblad nu staaÈ elke ueek vol met advertentieã aangevuld met' uat, berichten over ulijkaktivileiten,
jeugdrrrerk, enz. Doch dat niet
al-leen c sedert veertien jaren verscheen er t,evens vrijr.r;e1 e.l-ke r¡eek een ar_
tikelt je, dat de vaste naam Sp:l-egel had. De naam van de schrijver van die
stuk jes is ons hel-aas onbekend, maar daf hij een zeer sociaal berr,logen mens
is blijkt duidelijk uit zijn sLuk jes. Daarbij heeflt hìj een gezonde kijk op het
politiek qebeuren zoulel in Nederland als in de r:lereld en laat hij zich nieL
met alLerlei mooie uoorden in de luren J_eggen.
Helaas, in het !,rJierings lrJeekblad van 2D auqustus j.1. verscheen de
.l-aatste Spiegel. De dírektie van dat blad is nameÌìjk van mening dat politiek niet in lLJierÍngs LJeekblad thuis hoort. Veertien jaar lanq heef t het
er bLijkbaar uel in thuis gehoord en nu plotseling niet meer.
Het is uel- opmerkelijk, dat de hele burgerlijke pers het altijd heef t
over vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers, maar aan de andere
kant die vrijheid van meningsuiting beperkt uaar zij maar kan, uanneer die
menÍng haar onuelgevaltig is. Spiegel urordt, in ìrJierings [Jeekblad verboden
en in Het Parool is het onmogelijk een ingezonden st,uk geplaatst te krijgen,
uJanneer daarin opvattingen uorden verkondigd, die indruisen tegen die van
Het Parool.
Natuurlijk huilt de hele burgerlijke pers krokod j-l-letranen, u.ranneer in
Portugal het personeel van het blad ItRepublíc¿'r de krant, overneemt, omdat
zoulel de t'echnici als de journalisten er niet mee akkoord gaan, dat eBn
paar hoofldredakteuren bepalen uat er in het blad komt. Dat is dan een aanlasting van de persvrijheid, schreeuut, de hele burgerlijke uereld, maar v€rgeet t'tijselÜk te vertellen, dat er voor het personeel nooit persvrijheid is
geu:eest en dat hij maar te drukken had uat uerd voorgeschreven"
En tuch. . . . ¡ ja toch vinden r.rij het voi-komen begrijpelîjk, dat de direktie van het ïlierings trJeekblad voortaan Spiegel uit haar kolommen ueert. fde
vinden het zelf s onbegrijpelijk, dat die Spiegels veert,ien jaar, lang in dat
blad konden verschijnen, In die Spiegels r¡erd namelijk herhaå1de1ijk, ja vrijueL elke ureek qetrapt tegen de heilige huisjes van deze kapitalistische
maatschappÜ" f lke r.ueek t¡eer genoten ue ervan. En het is duidelijk, dat LJanneer ulij van die Spiegels geniet,en diezelfde stukjes een doorn in het oog
moeten zijn van een direktie die uiteindelijk verantuoording verschuLdigd is
aan de direktie van Het Parool.
De schrijver van Spiegel zegt niet te zul-Len zrrrijgen, rtrdant op papier
moet, vinden u.le, iets zinnigs uorden gedrukt, desnoods op pleepapier oÞ op
de uikkets van pakjes margarine. [Ien zou dan marqarine kopen om het, sociaal ofl politiek betoog te lezen bijvoorbeeld namens de inpaksters van de
margarine, en informatie over hun sociale positie; uant, daarover leest u
nooit iets in de kranten of in de jaarverslaqen van de multinational die
over de hele Luerel-d de mensen margarine aansmeert. il
lJe hopen, clat de stem van de Spiegel-schrijver niet tot zr.rijgen is te
brengen en dat ue hem elders terug zullen vinden"

