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"De massa-staking is de bewegingsvomder
.proletarische massa, de verschijningsvorm van
de proletarische strijd in de revolutie."
ROS! LUXEMBtJro ••

IN DEZOMER
VAN1953 hebben in de door Russische troepen bezette,
oostelijke zone van Duitsland ·revolutionr..aire
gebeurtenissen plaats gevonden, waarvan de betekenis moei- .
lijk kan worden overschat. Voor het eerst na 32 jaar zag
m~nop Duitse bodemgrote klassenbewegipgen.yan het prole~
tariaat.
In Oost-Berlijn en in Haagdenburg, in Rostock en
1.varnemünde,in Brandenburgen in Rathenow, in Dresden en
in Görlitz aan de Poolse grens, in J ena en in -het uraniumgebied van Aue, in Halle en Leipzig, in Bitterfeld, Merse'burg, Wolfen en ontelbare andere plaatsen in het grote
Midden-Duitse
.bruinkoolbekk:enstroomden
de arbeiders de be.
,
.drijven uit en de straat, op.
Eén kort ogenblik hadden zij de macht slechts voor het
grijpen. De uit Russische marionetten bestaande regeringskliek van GrotewolUen Ulbricht,
waartegen zij in opstand
kwamen,werd aangegrepen door een paniek.' Zij verloorE;l:.tk
initiatief,
elke bekwaamheidtot handelen. Het bestaande
regiem bezweekonder de onweerstaanbare druk der massa's.
Door de hoofdstraten
en over de pleinen trokken zij in
machtige stoeten:
proletariërs,
jaren,
tientallen
jaren
reeds in een zee 'van leed gedompeld, door de bittere nood
bij de keelgegropen, tegelijktijdig
aangeraakt door de begeerte naar een ander-leven, allen als bij toVerslag vervuld van het besef, dat zij ~~ts te verliezen hadden dan
hun ketenen.
Zoals eens :L'1 1918 de IInlitendematrozen uit Kiel in de
vochtige, mistige morgen van de ge Novemberhet gistende
Berlijn binnenvielen,
zo rukten in de regenachtige morgen
van de 17e Juni naar- datzelfde
Berlijn de sta.al.arbeiders
. uit Henningsdorf op. Maar er was één verschil.
De Kieler
matrozen, die bij kleine troepen tegelijk de Char1ottenbur. ger Chaussee afkwamen,hadden hun onderling verband wrlo.
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ren ";n vormdennauwelijks meer een eenheid, die door haar
getal ontzag inboezemde:. De Henningdorfers . daarentegen,
l2.000 ma.nsterk,
bleven vast aaneengesloten. Armin arm
in brede rijen van acht, kwamenzij aangemar-cheerdover d~
ltlinkerweg uit het Noorden, in vuile overalls en hun lasbrillen nog op het voorhoofd geschoven of omde hals. Somnigen hunner droegen houten schoeisel,
dat een doffe roffel op de stenen sloeg. Het geluid weerkaatste hol tegen
de grauwe huizen van de M:üllerstrasze in Weddingen zwol
iaar dreunend aan tot het geluid vaneen naderende storm,
die de Oost-Duitse machthebbers van het politieke toneel
zou vagen.
REVOLUTIONNAIR
ELAN Stortbuien daalden uit de grauwe hemel neer toen de Henningsdorfers
zich voorde
fabriekspoorlen
iri beweging zetten.
Binnen
korte tijd dr6óp het water van hun gezichten en van hun
schamele kleding. Maar zij lieten zich daardoor niet afschrikken. Zominals de vrouwen onder' hen zich cr door lieten weerhouden, dat het lichte schoeisel uit de winkels
der bolsjewistische Handels Organisatie, niet berekend was
voor de mars, die zij begonnen waren.Toen zij pijnlijke voeten kregen, trokken zij hun schoenen eenvoudig uit. Liever
gingen zij barrevoets verder, dan dat zij achter bleven. De
lijdelijke
gehoorzaamheiden de doffe sleur waarin zij tot
dusver ieder voor zich voorlvegeteerden hadden eensklaps
plaats gemaakt voor éón gezamenlijk willen en één gezamenlijk handelen:naar Berlijn! De afstand, die zij moesten afleggen bedroeg 27 kilometer.
En dat was alleen maar de
'heenweg. Aan de terugweg dacht geen mens.
Daarmeebewezende staalarbeiders van Henningsdorf hoezeer Henriëtte Roland Holst het bij het rechte eind had:
toen zij in haar boek over de revolutionnaire
massa-actie
schreef,
dat "het revolutionnaire élan de individuen pas
geheel kan meeslepen, wanneer de logische beoordeling van
de mogelijke gevolgen hunner daden voor hen zelven naar de
.achter-grond van hun bewustzijn wijkt. IJ
-Menzag het ook bij ontelbare andere arbeiders ~ OostDuitsland, waarvan velen eeroer nog dan de Henningsdorfers
in beweging kwamen.Toeneen stoet van naar schatting tienduizend personen op de 160 Juni de gevel van het hoofdbureau van politie op de Berlijnse Ale.xa.ndrrplatz omspoelde,
verschenen achter de ramen van het acht verdäepdngen hoge

gebouween paar officieren, die -veelbetekenend met hun vinger ,tegen hun voorhoofd tikten. Drie arbeiders, die in een
cafe in de Greifswalderstrasze een kaartje zaten te leggen
en daar tot hun stonme verbazing driehonderd stakers voorbij zagen trekken, verklaarden deze in een eerste opwelling
voor volslagen gek. Voor de massa echter, eemnaal in beweging gekomen, golden tindere normen, dan voor de enkel:ingen
die nog niet met haar waren samen gesmolten of nimmer met
haar samenzouden smelten. .
"Gek!1I Ja, zo moesten, op het eerste gezicht, voor hen,
die zich rekenschap gaven van de enorme macht van staat en
partij, wel a.L diegenen schijnen, die in Oost-Duitsland:in
opstand kwamen
-. Vandaar dan ook, dat de burgerman - getuige een reeks van uitlatingen
in kapitalistische
bladendatgene wat in de zomer van '53 in de Sowjetzone van Duitsland geschiedde voor volslagen onmogelijk had gehouden.Algemeen werd in het burgerlijke kampde opvatting gehuld:l~"
dat onder een systeem gelijk het bolsjewisme
geen massabewegingenkunnen voorkomen. TweeDuitse ges~hied.ku!'l..digen
Gerhard Ritter .. en ..Walter Görlitz, verkondigden. haar no~
eens nadrukkeLLjk;m.tgerekend in dezelfde week, dat de Juni-opstand uitbrak.
:iEl' 11OU"l:'T
Ar\FLIJ
V1:'tJ
L~
no-

Vendachten,
le
dat de heldhaftigheid
die voor een eventueel verzet tegen
dit systeem vereist \\rerd" nimmerdoor de. massa zou kunnen
worden opgebracht. Een verzet van de arbeiders tegen de
bolsjewistische klasse-heerschappij,
van een hoogte en intensiteit
als op de 160" de l7e en volgende dagen van Jurli
inderdaad hetgevaJ. was" achtte men "ongelooflijk". Datdit
ongelooflijke inderdaad in Duitsland geschied is, komt·omdat de massa - zoals Hosa Luxemburg al eens heeft Opgemerkt - steeds in staat is anders te worden dan zij zich
voordoet en altijd dát is, wat de historische omstarrligheden van haar maken. De massa's bergen een oceaan van mo~lijkheden in·zich en kunnen vandaag volkomenonverschillig
en bewegingloos zijn,
ommorgen zich te verheffen en de
grootste heldpaftigheid ten toon te spreiden. Daarom- zo
betoogt zij - moet men niet afgaan op de heersende stenndng
bij de massaJ s, maar rekening houden met de staalharde wetten der ontwikkeling.
Deze ''letten tonen de on:verm:ijdelijkheid van de strijd tegen de .kapitalistische.n" tegen de

-4:mderdrukking en uitbuiting,
t:eg9n de door de loonarbeid
geschapen levensomstandigheden der arbeidersklasse,
in volle scherpte aan. Omgekeerdechter worden in een opstand,
in een revolutionnaire massa-actie, deze ontw.ikkelingswetten bloot gelegd, wordt bij een dergelijke bewegingonbannhartig afgerekend met tal
van illusies en'tal van sprookjes, die, omtrent de klasse-worsteling
van het proletariaat, nog in de hoofden van velen rondspoken.
.'3POl\"'l'
ANESTRIJD Algemeenverbreid - ondanks enige historische verschijnselen, die in gans andere richting wijzen,- is de opvatting, dat voor de proletarische onr,~nteling de massa's tevoren machtige organisat.ies moeten hebben geschapen meteen vastbesloten leiding,
die de. parolen formuleert en de marsroute 1s aangeeft; de
opvatting, dat deze organisaties en deze leiding de massa's
eerst tot daadwerkelijk verzet kunnen brengen, tot de beslissende, a.Lomvat't.ende
strijd, die de macht van de heersende klasse zou kunnen breken ...•
De.opstand der Oost-Duitse arbeiders in Juni 1953 heeft
- nog eens opnieuw, voor ónze tijd, nadat andere opstanden.
dat voorheen reeds hebben gedaan - dergelijke
opvat.tdngen
ve~ezen naar het rijk der fabelen. Zonder dat zij daartoe
door bepaalde organisaties werden opgewekt zijn de massa's
in beweging gekomen. Het had trouwens ook niet anders ge- .
kund, omdat eventuele organisaties,
die d~t zouden hebben
moeten doen, eenvoudig niet bestonden. Leuzen, parolen, resoluties, die de arbeiders een aanwijzing zouden hebbenkunnen geven. hoe
te handelen, ontbraken. Er viel
geen
spoor te bekennen van ook maar iets,
dat op een leiding
van buiten en bovenaf leek ....
"Er ;'JaShelemaal geen plan, alles kwamspontaan. D~ arbeiders van aangrenzende fabrieken wisten van elkaar niet
wat ze deden, totdat ze met elkaar opt rokken;" Dat verklaarde na afloop van de beweging een arbeider,
die deel- .
nam.'aan de strijd in de .A g f a - fillDfabriek in violfen hij
Bitterfeld.
.
.IIWijhebben· de Lustgarten bereikt,
het doel van onze
mars, en niemandkan zeggen, wat er verder moet gebeuren.·
Er is niet de minste organisatie." Zo schildert een Berlijner, die mee marcheerde in één der vele' stoeten,
die door
de straten van deze stad trokken, later zijn belevenissen.
!I,(Ti.; wilden 00 de Theaterolatz
een demonstratie houden.

-5Aan azrlere practische handelingen dachten wij niet. Het was
een roes. De eenvoudigste en dringendste zaken vergaten
wij". Aldus een :inwonervan Dreeden,
"Het is een catastrofe, dat er geemorganisatie of iets
dergelijks was.Wij :in deze omgev:ingz:t.1nallemaal mensen,die
nog nooit een staking of ists dergelijks hebben meegemce.kt.
Wat er gebeurd is, dat is al.l.emaal zo voor de wist ·~teg
on~ernamen. Wij hadden geen verbinding met steden en andere
bedrijven.Wij wisten niet wat ~ begiwen moesten. Het is
zo, dat wij blij waren, dat het zover gekomenwas. Menzag
alleen nog maar blijde,opgewonden geziohten bij de me~
want iedereen dacht: IDl is het zover, nu worden wij van de
knechtschap en het juk bevrijd." Met die woorden vatte een
fabrieksarbeider ergens uit de Iàlssische zone zijn ervar.ingen samen. En een ooggetuige uit Halberstadt vertelde:
"Alle acties kenmerkten zich overal door spontaniteit
alles was ge!mproviseerd, anders zou alles wel beter he';
. .
benge kl 0 ptll ••••
'.
Dat zijn maar enkele uitspraken, maar zij zouden met tientallen ve:rneerderd kunnen worden. Alle deelnemers aan- en
ooggebuägenvan de ~beurtenissen,
voor zover zij in staat
zJ.Jn.geweest mededelingen hierover te verstrek1.<en, st6Im:1an
da.:;rm met e~ar
overeen, dat de Juni-opstand der OostDuitse arbel.derseen
spo n t a n e
beweging
van
d e
ma s s a
is geweest.
BO:r.s.mw:rsTISCHE
LEUGENS. Dat is een dodelijke slag voor
alle theorieijn,
die gelijk de
bolsjewistische, de noodzakelijkheid emr p:!.rtij van beroepsrev:olutionnairen als wegbereidster der proletarische omwen-teling zoeken te bewijzen. Een slag, die de bolsjewisten
hebben.trachten te pareren,
door - na een veelbetekenem
zwijgen van 48 uur overigens '"'"de bewering op te stellen
dat wat in Juni 153 plaats vond, g é é .rr. strijd van de a:....
beidersklasse is geweest, doch "een gertrlmetijd voorbereide samenzwering", een "teITeurIl van "door Adenauer Ollenhauerl. Kaiser en Reuter persoonlijk" (N.B.!) "geleide bendil"
en .• , een act·
ae van "duizenden provocat.euz-a"en "buitenlandse fasoistleàhe agerrben'", die "mislukte, dank zij ft
gezonden verstand der Berlijnse werkersll•••
Brutaal. leugenpak!
Zijt ge vergeten, hoe ge :in uw eigen orgaan "Neues
Deutschland" van 17 Juni 153 erkend hebt, dat de arbeiders

-6die op 16 Juni staakten, zorgvuldig van. provocateurs en on~
gure elenenten afstand namen?
Zijt ge vergeten, dat de opstand van Juni niet uit de
lucht is komenvallen?· Dat hij het hoogtepunt wasener be~
ging, die in de voorafgaande maanden onder de Oost-Duitse
arbeiders steeds verder'om zich heen greep? Dat wekenvóór
de l6e en l7e Juni reeds stakingen Uitbraken in Eisleben,
Finsterwalde , Fürstenwalde, Chemnitz-Bornaen andere plaatsen? stakingen, waarbij d e zeI
f d e eisen naar voren
kwamen,als in Juni werden'opgesteld door de honderdduizenden die door de straten stroomden? stakingen, waarvan gij
nooit beweerd hebt, dat zij door provocateurs z:jjnuitgelokt?
Stakingen, die zó nauwmet de .Latez-e beweging samenhangen,
da.t daardoor alleen al iedere "onthulling" over een z.g.
"dag X, waarop de 00 st duit se . republiek ten val gebracht
moest worden" als een fantastisch bakerpraatje wordt ontmaskerd?
Wat bazelt ge, "dat 95% der betogers en demonstranten
in Berlijn uit de westelijke sectoren dezer stad afkomstig
wasII?Werdniet juist in 0 0 s t - Berlijnse bedrijven en
o 0 s t - Berlijnse proletariërswijken een aarnienJjjkereeks
arrestaties
verricht? En had uw eigen blad "NeuesDeutschland" niet juist de dag voordat dit geschiedde geschreven,
dat in die OostBerlijnse proletariërswijken de nuchtere arbeiders woonden,die zich n iet
provoceren lieten? Als
gij werkelijk wilt volhouden, dat de demonstranben uit de
westelijke sectoren stamden, dan zult gij moeten toegeven,
dat in de OostBerlijnse arbeidersbuurten onschuldigen werden gearresteerd,
dat onschuldigen tot langdurige tuchthuisstraffen
en soms zelfs ter dood werden veroordeeld.
Als gij' daarentegen de ger.rresteerden voor "schuldägohoudt.,
dan blijft er weinig over van hetgeen gij omtrent de herkomst der betogers hebt beweerd.
En waarin bestaat in het laatste geval de schuld der gevonnisten? Durft gij te ontkennen,dat gij in uw eigen kranten, in de "Vorwärts" van 22 en "Neues Deutschland" van 23
Juni, hebt geschreven,..dat. op de bouwwerkenaan de Stalinallee, waar practisch alleen leden van uw partij werken,in
de kabelfabriek van Köpenick en in het hele district Leipzig
d oor
de
a r bei
der
s
gek 0 zen
stakingsleidingen functioneerden? Durft gij openlijk te erkennen, dat het'kiezen van een eigen stakingsleiding en tt
zich láten kiezen in een stakingsleiding .de enige ''m:isdaadll
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is, waaraan tientallen der veroordeelden zich hebben ~hul.dig gemaakt?
Kunt gij betwisten,dat gij op 2J. Juni 153 in de "Berliner Zeitungl1hebt geschreven, dat de "provocateurs" gekl.eed waren in 11
cowboyhemden",
maar dat gij op 24 Juni t 53
in de "Tägliche Rundschau"hebt beweerd,dat de IIwestelijke
agenten en späonnen'' zich 11 aJ.s bouwvakarbeiders haddenvel'mOJDdl1?

•••

GEEN
ANDERE
KEUS. De Bolsjewisten hebben zich in hun.eigen leugens verstrikt.
l.faa.rer . bleef
hun geen andere keus, geen andere mogelijkheid over. Zij
moesten omde gebeurtenissen in Oost-Duitsland te verklaren wel naar de "provocatie-theoriEl' grijpen. Als bolsjewisten verstaan zij niet, dat de massa-actie der Oost-Duitse
arbeiders uit de staalharde wetten der maatschappelijkeontwikkeling voortvloeide. Als bolsjewisten verstaan zij niet,
dat de maatschappelijke orde, die zij vertegenwoordigen,
evenzeer naar de proletarische revolutie drijft als het kapitalisme· in West-Europa en de Verenigde staten.Van de al'beidersklasse gescheiden door een afgrond,gelijk elke heersende Laag, bevangen in waandenkbeelden over hun eigen
maatschappij-verhoudingen,verkondigen'zij, dat het bolsje~
wisme, bolsjewisme is, in het belang van het proletariaat.
Met die frase verdedigen zij de economischeuitbuiting, bemantelen zij de klassenscheiding en praten~
de onde~king goed van elk proletarisch verzet. Vanhun positie uit
bekeken moest de opstand in Juni wel een van buiten af ont,..
stane en ontwikkelde actie lijken, inplaats· van een massabeweging, die gehoorzaamdeaan eigen wetten.
'

1

}

r

DEWEITEN
DER Niets heeft er zo zeer toe bijgedragen op
MASSABEWEXnNG
de wetmatigheid der Oost-Duitse gebeurtenissen een helder licht te werpen, dan de
omstandigheid, dat mendaarbij de arbeiders zulk een narlgte vormenvan strijd zag toepassen. Vrijwel alle bekende,
voor aanwendingop grote schaal zich lenende verzetsm:i.ddeLenvan het proletariaat werden na, en naast elkaar gehanteerd.De .staking, de betoging, de massa-staking, de bedrijfsbezetting, zij wisselden elkander af en volgden elkaar
op, met dien verstande,
dat met de regelmaat van een klok
elke strijclmethode plaats maakte voor een Van hoger orde,
zodra de beweging een bepaa1.detrap van oIItw:ikkeling had

-9.bereikt of zodre, ~;--::.~;:.ijkrrede-rrwarenuitgeput" die aan
die speciale vormvan actie waren verbonden.
Aan het begin van de schokkendeen dramatische gebeuxtenissen waarover wij in deze bladz:1jdenspreken stonden de opgewondendiscussies,
die in het prille voorjaar, in April
en Mei '53,in diverse Oost-Duitse bedrijven werdengevoerd;
In 'somniigeplaatsen, zoals Zeits, leipzig,
Wilhelilisruhen
Jena, bleef het daarbij. Maar elders gingen de arbeiders In
stap verder. In Roszlau uitte ren openlijk zijn arksurdngcover de politiek
van de bolsjewistische partij en de regering.' In een reeks van plaatsen - wij hebben enkeLen daar=
van al genoemd- legde mende arbeid neer. Discussie zonder meer, däscussäo met een politiek protest, staking: men
ziet hier reeds driè verschillende
treden van ,een trap,
die geleidelijk aan werd bestegen ••••
Bij dëze staking was telkens slechts' een betrekkelijk.
gering aantal arbeiders betrokken. Zij waren kort van düur
en braken niet gelijktijdig
uit. Maar de achtergrond ervan
en het tempo, waanneezij achter elkaar, dan weer hier, dan
weer daar in de Russische zone opvlamden,bewijzen dat zij
stuk voor stuk momenten,stuk voor stuk onderdelen waren
van een alg
e men e stakings- b e weg ing.
UITBREIDING.Pal vóór de l6e Juni nu, voltrekt zich een
diepe en principiële verandering. Het conflict, dat op 12 Juni op het bouwwerkC-Zuid aan de Berlijnse Stalinallee ontstond, gelijkt nog in alle opzichten op
de.rconf'Llct.ender voorafgaande weken. De Lóe Juni echter
komt de bewegingin een nieuwe fase. De verspreide acties
waaruit zij was samengesteld, hebben - zichtbaar althans geen enkel resultaat gehad. De bouwvakliedenvan blok 40,
die op die dag aan de StalinaD.ee hun troffel
en hamer
neersmijten, beseffen, dat hun kracht gelegen is in hun aantal, dat zij er naar moeten streven andere kameraden:inhun
actie te betrekken. De noodzakelijkheid de strijd zoveel lIDgelijk u i t
t e
b rei
den,
noodzakelijkheid, die
elke ernstige worsteling van de arbeiders direct met zich
br.enk.t,staat hen levendig voor de geest.
. Weer is het precies hetzelfde,
dat hen tot handelen
drijft: de, sociale ellende, de verscherpte uitbuiting) de
loodzware druk ' van 'de loonsverlagingen. Maar de vormvan
hun verzet is ,ditmaal anders.
"Eerst harder ~erken,dán pas een menswaardigerbestaan',

die woorden, hen Is morgensvroeg toegebeten door een vertegenwoordiger van de bouwleiding, zijn de vonk, die het
kruttvat in de lucht doet vliegen. Dáár stromen zij al de
steigers af'j daar-marcheren zij al door de stalinaJ.lee, naaránè:~rebouwWerken
omhun collega' s .t.e bewerken. Op de K\1striner Platz staat het gebouw van het bolsjewistische dagblad "Neues Duitschland" wegens restauratiewerkzaamheden
in de stellingen. Een ooggetuige vertelt:
"Met'ongeveer vijftien manuit onze stoet ging:ik de ladders op. Horen jullie eens, zijn jullie het eens met de
gang van zaken?Enreeds legde de eerste zijn troffel neer.
Het volgend~ogenblik trilden de ladders onder het gewicht
der werkers. ' Emmersrolden onderste boven, gereedschap
kletterde op de planken en wéér was onze stoet met honderd
manversterkt. n , .

'e ,

t

MASSA-BEI'OOINGEN.
En onweer-staanbaar-golfde de beuegiru;
verder. De poging van een kleine, geisoleerde stakingsactie
een omvangrijker stakingsactie
te
maken, had niet alleen succes, maar bracht de strijd tegelijkertijd
nog een tweede stap vooruit:hij ontw:ikkeldezich
tot bet
0 gin
g, tot betoging van de massa. Niet Langel' marcheerden slechts de bouwvakarbeidersvan de stal:lllallee, maar het proletariaat rukte op door de straten van
Berlijn.
Eerst· sluiten
enkele duizenden zich bij de eerste stakers aan. Danwordt de menigte snel groter. Al gaultlveneffen zich de eerste spandoekenboven de deinende hoofde~.
Weldra schallen ook de .eerste spreekkoren tegen de gevels:
"Wij zijn arbeiders geen slaven! Kameraden,sluit je aan! 11
Als mende Alexanderplatz bereikt zijn het reeds meer
dan tienduizend. Vele "tienduizenden zijn het. als menover
de Unter den LL~dentrekt en de Leipzigerstrasze inzwenkt,
naar de regeringsgebouwen••••
Wat·deze massa-beweging, deze massa-betogingen, bewerkstelligen, is hetzelfde, wat steeds in de geschiedenis ~ëm
de' proletarische kl.assenst.rd.jd door betogingen dèr massa
tot stand gebracht is. l1et één slag - en daarin ook ligt
haar voornaamste betekenis - verenigt zij de in allerlei
groepen en afdelingen, ja inmiD.ioenen individuen gespli;tl:l
te arbeidersklasse tot één geheel. Zij ont.hul.t, zowe'L aan
de arbeiders zelve als aan hunvijanden de diepste grondslagen .van de macht van het proletariaat:
zijn aarrta.L 611:.zijnJ\iU:Jt op :int ticnorrb vcr,::èz.::nlijl:to - oenhc i.d ,

--------

-10"De betoging", schreef Henriëtte Roland Holst in haar
brochure '.over de strijdmiddelen der sociale revolutie, "herschept; d,6; dode wateren der futloze: eenlingen in de klotsende, woèlige zee der actief~pdringende
menigte, die ver-'
baasd en verrukt haar eigen peilloos begeren, haar pelll.o.se kracht en stoutmoedigheid ervaart.
Va.rr1aarhet grenzeloze ze1t'vell'trouwen, de uittartende durf,
de opgetogen
dronkenschap waann.eespontane massale betogingen hun deelnemers plegen te vervullen. Het schijnt dan de ee~
toe,
of aller kracht in zijn eigen hoofd en leden gevaren is.IJ
GRANIEl'EN
EENHEID. Precies zo was het in Oost-Berlijó: en
,
overal inde Sowjetzone, waar de proletariërs
in reusachtige menigten optrekkend, hun eisen en
verlangens kenbaar J:na.akten.Door-die betogingen werden zij
eerst recht tot een werkelijke m a s s a, tot een waarlijke , tot een granieten eenheid samengesmeed
,
"De arbeiders stonden verbaasd. .van hun eigen moed", vertelt iemand, die a an de demonstraties in de wipzigerst.rasze, deelnam. 'Een ander verklaarde: "Toen ik de avond van de
l6e Juni thuis kwam,wasmijn enige gedachte:hopenlijk z:ijn
\dj morgen'sterk genoeg en hopenlijk doet iedereen mee. In
de nacht van de l6eep de l7e Juni is het mij duidàöjk geworden, dat ik strijden moet, wat ook de gevolgen zullen
zijn,en -dat wij allen, zuJlen moeten strijden, totdat wij het
klaargespeeld hebben. Jk geloof, dat mét mij alle , demonstranten zo hebben gedacht. De 16e Juni heeft ons allemaal
veranderd, "
En op hetzelfde moment, dat deze, yerandering zich voltrok en de betogingen daar.mee het hoogste bereikt
hadden
wat er met hen te bereiken viel, stond deze massa voor de
noodzakelijkheid de openlijke aanval, de openlijke opstand
te beginnen tegen haar onderdrukkers. Toen 'de' maBsa"als
massa ten tonele verscheen, werd zij meteen gedwongennls
massa teh
a n del
e n, Daarmeetrad de beweging in
haar volgende, in haar r e vol
u t ion
n a i r e fase: Onmiddellijk begon zij ook ille a s pee
ten
te
vertonen van de proletarische revolutie.
NIEUWE
OIDANm, De noodzaak "&ls massa te handelen" plaatsNIEUWE
LEIDERS.
te de arbeiders tevens direct
voor de
;.~ '_',
dwingende noodzaak voor dat handelen de
organen' en orgapisaties te scheppen. Hoe onjuist de bols~.
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wistische theorie der IIberoepsrevoluiionnairen"
ook moge
zijn hoe verkeerd ook in de practijk telkens weer het denkbeeld blijkt te wez~dat
alleen straf-georganiseerde partijen of vakverenägdngen de massa in bewegdng
, in opstand,
kunnen brengen niet minder gevaarlijk 18 het u:Ït het altijè
weer spontane karakter van grote l"ovoll.."Tt,ionna1re
massa-bewegingen af te leiden,
dat de proletariscàe
amwente~ing
het zon
der
organisatie zou kunnen stellen.
, Menbehoeft slechts naar' de Oost-Duitse gebeurlenisser
te zien,om direct het bewijs geleverd te krijgen van het tegendeel. Daar verscheen de eis tot organisatie direct uit
de opeenvolgende momenten, uit de achtereenvolgende fasel
van het revolutionnai.re ontwikke:Lingsproces zelf.
Niet de
organisatie schept de revolutie - zo leert de opstand de);
arbeiders in Oost-Duitsland -,
omgekeerd: de revolutie
schept de organisatie.
In de vooraf gaande bladzijden hebben vd.j dee.l..~mersel
ooggetuigen van de Oost-Duitse opstand aan het woord gelaten, , die over de afwezigheid van leiding
en organisati<
spraken.Hun vroordenhebben kennelijk betrekking op het allereerste beginstadium van de beweging. Toen deze echte:
een bepaalde hoogte had bereikt - en dat v.~s al onraîdde'L
lijk na de massa-betogingen van de 16e het geval - tradei
tot dusver niet bestaande organisaties op. Schijnbaar ont
stonden zij als bij toverslag en uit het niets. In -werkelijk
heidJ worden zij gevormd op het initiatief
van nieuwe, geheel onbekende leiders, die zelf misschien het meest zic~
verwonderden over hun .optreden, maar die plotseling gegre
pen werden door wat geschiedde en op de voorgrond werde:
geschoven toen in de smeltkroes der gebeurt~nissen het be
wustzijn van allen werd gerevolutionneerd.

VOOR
DEMICROFOON.
Toen om12 uur ts middagsql de 17e Ju
ni in het door de golf van st akdng e
verzet meegesleepte Görlitz aan de Neisse de opstandig
massa zich meester maakte van de luidspreker-instalJ..at
van de .ütadsomroep, verschenen meteen de eerste redenaa
voor de microfoon. Twintigduizend mensen luisterden naa
hen. De geluidsweergave was slecht. Maar in bonte rij spre
ken ze na elkaar: arbeiders van de grote wagonfabriek Iowa
arbeiders uit andere fabrieken, handwerkslieden, een café
houder, een architect,
kantoorbedienden en dan steeds wee
arbeiders. De meesten hunner hebben nog nooit in hun leve

-12voor- een microfoon gestaan. Maar hun geestdri..:f.'t en hun
vreu,gde dat zij dit ogenblik mogenbeleven, helpt hen over
al hun remmenheen. Zij staan tegenover duizenden en zij
spreken.
In Maagdenbu,rgspeelde op de avond van de 100 Juni 'de
musicus K. in wit overhemd en zwarte rok "Die-Fledennaus"
van Johann Strauss voor een uitverkochte opera. De volgende morgen voerde deze man, die zich nog nooit met politiek
bemodd had, de opstandige werkers aan in deze Hj.dden-Duitse stad. Twee äagen later zag hij zich genoodzaakt omnaar
West-Berlijn te vluchten.
De 34-jarige Richard S. uit Dresden leidde de stakers
en demonstranten van fabriek naar fabriek an het desbetreffend. personeel te bewegen zich bij de actie aan te sluiten.
- In de maclrlnehallen sprong hij op de draaibanken,
riep en
zwaaide met zijn amen tot de drijfriemen tot stilstand kwamen. -Därivloeiden de woorden als vanzelf haast uit zijn
mond:"Hebbenjullie van de helden d-er Stalinallee gehoord?
Wij mogen ze niet in de steek laten. Kommee de -straat- op!"
Hij en twee- anderen vormden liet. Revolutionnaire Comité. El:ke vrachtauto-die zij tegenkwamen werd aangehoude~.-Elke
chauffeur werd overreed omte draaien en mee te doen•. 1'(eldra beschdkt.e hij over een mobile afdeling,
die omII uur
ts morgens al 15.000 mensen vervoerde.
"Th:voelde _mij als herboren", vertelde S. later.
"Th:
stuurde vijfi;,ig wielrijders uit omhet radio-station te bezetten ••••• n In Dresden mislukte deze poging. In Halle
slaagde zij wél. DMr werd de stedelijke zender door dertig
opstandige arbeiders bezet en bewaakt. Zij zorgden er voor,
dat de bekendmakingen van de centrale stakingsleiding inde aether kwamen.
i

MASSA-sTAKING.stalingsleidingen
- niet van de bolsjewistische vakbonden der FOOB,maar.uit_ de
strijdende arbeiders voortgekomen, door de actie voerende
arbeiders gekozen stakingsleidingen - ontstonden practisch
overal. Dit, omdat de beweging niet al.Leen.de vozmdez- betoging aannamjrnaar-tevens en _~egelijkert:ijd de vorm :ran d~
massa-staking, waarvan eens Rosa Iïu:xemburgzei,darzij
"dê
oowegingsvonn der proletarische massa, dó verschij~USQOnn.
van de proletarische
strijd in de revo-lutiel! is.
Het ontstaan van die staR:ingsleidingen sprak ook volkomen vanzed.f, Omte kun
n e n betogen moest men de ar-
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beid neerleggen.
Omgekeerd: overal Wäar betogingen plaats
vonden,trokken de arbeiders naar die bedrijven,
- waar aarzelende klassegenoten
nog niet in de actie waren betrokken.
De stakers werden tot- betogers en de betogers stimuleeroen
de stakingsactiviteit.
Het is niet zógeweest, dat als bij
toverslag, door een IIwonderlloveral tegelijk,
op hetzelfde
momentde bedrijven stil stonden.Dat op de l7e Juni _de_massa-stakingen tot een alg
e men e staking uitgroeiden
en irieenvloeiden, is het resultaat van de slag, die de moedigste en meest bewuste delen van het Oost-Duitse proletariaat -omhet bewustzijn van hun makkers leverden. E21 doordat de massa-stakingen steeds in omvangtoenamen - en omdat dit het resultaat van .de klassenstrijd
was- kregen zij
voortdurend revolutionnairder
gedaante. Daardoor plaatsten
zij van momenttot momenthet probleem van de macht scherper op de voorgrond. Omte voorkomen, dat hun eenheid zou
worden verbroken, de uitbreiding van hun st~ijd
tot staan
zou komen, werden de stakingsleidingen van uur tot uur genoopt tot het nemenvan nieuwe maatregelen, die ieder voor
zich de -strekking hadden de -beweging een schrede voorsaart.s
te brengen en wéér op een hoger plan te heffen.Dit proces kon men het zuiverst waarnemen in die delen
van Oost-Duitsland, waar men de meeste industrie vindt, -tt
proletariaat
het talrijkst
en het dichtst opeengepakt is.
"Het zwaartepunt van de industrie· in de oosteljjke zore",
aldus het Duitse tijdschrift
"Der J:v1on_at_"~
"ligt in het Midden-Duitse bruinkoolgebied. Hier, in Halle, \fiolfen, Herseburg, Bitterfeld,
Leuna, Schkopau, lagen ook de brandpunten van de opstand •••• Hier ontw1ldkeldenzich uit de spontane volksbeweging de eerste organisaties,
die leiding gaven, die voor korte tijd inderdaad de uitvoerende macht _in
handen namenen die op den duur het regerings-systeem
ten
val zouden hebben gebracht •••• 11
INrrIATIEF-CONTIE'S.

In _Ha 1 1 e 'oferd om half twee
ts middags op een· vergadering,in
een der fabrieken gehouden,bijeenkomst waaraan werd deelgenomendoor vertegenwoordigers van de stakingsleidingen van
bijna alle bedrijven,e-en r a a d gekozen, gie zich 11 Initiatief-comitéll
noemde. Deze raad besloot één der kranten
van Halle te bezetten omdaar een manifest te laten_ drukken.Het plan gelukte aanva~~elijk, maar moest worden opgegeven, toen aèhter de rug van de arbeiders omde geheime

-1.4.bolsjewîstische politie werd gewaarschuwd.Het was ook deze raad die de algemene staking proclaI:leerde••••
In Mer s e b u rgdrong
het centrale stakingscomité er op' aan, dat de arbeiders in de bedrijven zoudenterugkeren omdáár hun strijd te voeren. In de Buna.-Werken,
de
grote fabrieken voor synthetische benzine, is dat ook gebeurd••••
Bit
ter
fel
d beleefde in de middaguren van de
17e Jun! een schouwspel als nooit tevoren. Uit de fabrieken in de omgeVingkwamende arbeiders
in brede colonnes,
in hun werkpakken, aangemarcheerd, monteurs en kompels, velen hunner zwart van kolenstof en roet.
In de stad heerst
een stemningals op een volksfeest.
De voorzitter van het
stakingscomité spreekt op het IIPlein van de JeugdII. Dan
'WOrdt
'bekend, dat de Volkspolitie enige arbeiders heeft gearresteerd.
Het stakingscomité besluit
daarop de gehele
stad te bezetten. Als dat geschied is oefent het stakingscomité in Bitterfeld
de macht uit.
De ambtenaren roeten
voortgaan met hun werk, de brandweer krijgt, de opdra:cht,de
propaganda-biljetten der bolsjewisten te verwijderen.En in
tussen treft het stakingscomité zelf voorbereidingen voor
het uitroepen van de algemene staking in de ganse Russische zone.
·In Ros sla
u aan de Elbe geschiedde iets derge~
lijks. Daar waren de arbeiders eveneens korte tijd heer en
meester van de stad ••••
"

I
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STRLJD
TEnEN Voor de zoveelste maal in de geschiedenis
HOGER
NORMEN bewees de arbeidersklasse over welke krach~
. ten zij beschikt, wêlke macht zij omplooien
kan, wanneer zij eenmaal in bewegingkorrb en haar boeien
slaakt. Deze krachten werden ditmaal opgeroepen door de z.
g. "nornrverhoging",een feitelijke
loonsverlaging, die overigens slechts de druppel vormde, die de lijdensbeker van
het proletariaat deed overlopen. Geen.revolutionnair
enthousiasme,geen drang naar rechtvaardigheid of vrijheid is
het geweest die de opstand in de Sowjetzone heeft veroorzaakt. De strijd, die er tenslotte toe zou leiden,
dat de
arbeiders, o,a; in het urarriurage
cded van Auemet tienduizenden tegelijk een ware veldslag met Russische troepen leverden, is hen opgedrongendoor hun bestaansverhoudingen,
door de steeds nijpender zorgen van elke dag.
Toen de arbeider lYlgelhardt op 16 April '53 op een be-

••

•••

-15drijfsbijeenkomst in de hydraulische centrale' van Zeits b:i,}·
'Halle uitriep: IIWijwillen als mensenleven, verder willen
wij niets! 11 ,onthulde hij - onbewust - het gehe~ van de
derende klasse botsing,
het geheim ook van elke prolétar~sche beweging.
. .
.
Tegen de nieuwe "Norraen'",' die b,v, hierop neerkwamen~
:lat een bouwvakarbeider, die voorheen 20 tot 24 (Oost-)
iB.rkper dag verdienen kon, voortaan met 13 tot 16 Markt&.,reden moest zijn,rees een storm van protest. Menstreefde
er naar de nonnverhoging afhankelijk te makenvaneen plaatsing in een hogere loordclasse. IlNeuesDeutschland" schreef
daarop brutaalweg, dat zoiets
"volkomenin strijd zou zjjn
met de belangen van de werkersll• lbar deze werkers zélf
hadden van hun belangen een geheel andere opvatting. En de
strijd begon••••

:>-a-

UITGELOKT?In het Westen - waar de bourgeoisie van hetgeen Ross Luxemburg de staalharde wetten der
ontwikkeling noemde,evenminie~s begrijpt als de vertegenwoordigers van het 8taatskapitaliSQe doen achter het ijzeren gordijn, maar waar men er á,ndere bakerpraatjes op na
houdt dan de bolsjewisten - is de legende verbreid, à.at ('lt,
conflict door de Oost-Duitse nacb:thebbers zelf zouzijn uit. gelokt. Povere redenering! De feiten spreken een, gans an. dere taal.
Reedshij de eerste stakingen, die, welke vóór de l6e Juli uitbraken, hebbon de bolsjewisten alles gedaan wat zij
conden omde arbeiders van hun acties terug te houden.Precies zo was het bij de staking, die op 12 Juni aan de stalinallee uit brak. 11 Functdonar-tssen van de partij, de jeugdbond en de bedrijfsleiding", heeft een der stakers later over de gebeurtenissen van die dag verklaard, "mengdenzich
op handige wijze tussen ons en trachtten '..ona' :iri'~kleine
groepjes te splitsen...
Een partijman sprak: Collega f s hoor
eens: staken, dat kan niet in een bedrijf, dat aan het volk
behoort. Als jullie sbaken, staak je tegen je zelf! ••• Een
d('\' arbeiders noemdedat' IJ ge.Iul," en antwoordde: Wij staken
niet voor ons plezier! 11 Precies zo was de gang van zaken
op d6 l6e Juni toen- naar bouwvaklieden van de Stalinall\~<j verteld hebben - de bolsjewisten eveneens hun uiterst~
..~st. deden de staking en de demonstraties te verhinieren ••

-16-17NOODZAAK.
Niet voor hun plezier, maar uit bittere noodzaak zijn de proletari~rs
van
ooSt-DuitÖland in de strijd gedaan.En die bittere noodzaak:
bepaalde van momenttot momentde ontwikkeling hunner beweging. Ophaar beurt schiep de zich ontwikl.<elendebeweging
voortdurend nieuwe.noodzakelijkheden. Dat is trouwens het .
kenmerk:van iedere klassenstrijd.Voor de arbeiders van alLe landen
de Oost-Duitse opstand ova , daaromzo belangrijk omdat hij dit zo duidelijk heeft laten zien.Elke fase
der worsteling heeft haar eigen karakter,
haar eigen problemen, ·haar eigen logica. Dáá.romook veranderen de eisen
·.·der arbeiders onophoudelijk. Wantwat men het ene ogenblik
'..' 'als zodanig opstelt, beantwoordt het volgende ogenblik al
niet meer aan de keiharde practijk. Toen I1Enover de Alemnderplatz marcheerde verlangde mendo afscha:ffing OOr Nomen,
Maar als men in de Leipzigerstrasze voor de sombere regeringsgeboUwenstaat,
tot massa is geworden en de eerste
teugen der macht proeft, schalt de kreet lI~veg
met·de regering!" tegen de Vénsters, waarvoor de geschrokken autoriteiten zich niet durven te vertonen. Als even later de onafzienbare menigto opnieuwoptrekt langs de grauwe Berlijnse huizenzee, zweeft boven haar hoofden een oud proletarisch lied: "Opnaar de zon naar de vrijheid! 11 Van dat moment af kon niet de rrdnste twijfel meer bestaan omtrent h:.~.:
werkelikke klassekarakter der beweging. Vierentwintig uuzlater zou het opnieuwd~:i.delijk geforrnuleerd:\rorden, teer •.
de spoorwegjongens van Maagdenburg op de goederenwagons
schreven, dat ·zij "nóchvoor Ulbricht, nóch voor Adenauet-"
waren•••.•..
De West-Duitse bondskanselier mocht in verband met dl
gebeurtenissen in de Sowjetzone over "een vereniging van
Duät.sûand"spreken, politici in zijn omgevingmochten<È opStand 'vooral als "een revolte tegen de bezetter"
schilde-'
ren.:
de
Oost-Duitse
arbeiders
zelf
lieten
er
geen
enkele
,
.
. twijfel over bestaan, dat hun
beweging n iet
:in de
. eerSte plaats tegen de Russen, maar bovenal tegeÎl~:deOostDuitse machthebbers was gericht.Zij waren klas~nstrlj ders.
Zij vochten tegen het staatskapitalisme in Oost-Duitsland .•
omdat, zij als proletariërs
de natuurljjke tegenstanders V' ;'.
het kapitalisme zijn.
BITrERE

is

I

TANKS.

Tegen deze klasse beweging der arbeiders
tegen
dit proletarische verzet,
tegen deze ma~sa-bewe
ging der onterfden stond de regering Ulbricht-Grote"WOh
machteloos. Haar "VOlkspolitie" was hetzij onbetrouwbaar
hetzij te zwak. Maar Russische troepen en Russische tank~
redden haar het leven. Zoals eens de kozakken van Tsaar
Nicolaas n onder een Somjonowdn December1905 de opstand
der arbeiders in Moskoudempten,zo dempte de Russische Hoge Comnis-sarisSemjonowin Juni 1953 de opstand in OostDuitsland. SOwjetsoldaten schoten in de betogingen, arbeiders werden vernorzeld onder de rupsbanden der gevechtswagens, waartegen zij· ongewapendeen heldhaftige str.iJd leverden, een schitterend
voorbeeld gevend aan hun makkers :in
alle landen•.
Genoodzaaktdoor de omstandighedenwierp het bolsjewisme het masker af.
Scherper en duidelijker dan ooit in het
verleden het. geval wastrad de onverzoenlijke tegenstelling
aan de dag, tussen het proletariaat
~merzijds en debolsjewistische dictatuur anderzijds.
Nimmertevoren heeft ~~
e:~ enorm aant~ arbeiders in de practijk ervaren, dat zij
b~J de worsteling voor. hun bevrijding het bolsjewisme af.s
een vijand op hun weg ontnoeten. AlJ.eendat reeds is een
feit van enorm gewicht, daardoor alleen al kan de opstand
in Oost-Duitsland een grote les voor het proletariaat worden genoemd.'
De arbeiders in de Sowjetzone . hebben die geleerd ten
'coste van onnoemlijk veel leed en ten koste van zware offers. De dodelijk geschrokken bolsjewistische heersers hebben met behulp hunner klasse-ll justitiell
een golf van terreur over het land gezwiept. De krachten die in de Junigobeurtenissen zijn gewekt zullen zij daa~e echter nimmer
kunne~ ~troeien.De doodsklok van het bolsjewistische systeem as 10 Oost-Duitsland geluid. Tegen de serviele däenaren ervan richt zich onze haat ~ De getrapte
mishandelde
en verslagen arbeiders daarent~gen gelden o~e gevoelens
van bewondering en soliè.ariteit.

