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'IIdAAROM STEUNEN JUTLIE D E Z E ARBEIDERS

NIET IN HUN RECH.TVAARDIGE STRIJD?

"Waarom steuneË. jullie, d,eze arbeiders niet in hun gerechtvaardigde
strijd? l,Iaarom kan er op zíjn minst geen soLidariteitsbetuiging worden ge-

IÍet die twee,vragen richtten elf, jonge arbeiders, leden van de afde-
ling'Oss van het l{Vll-Jongeren-corqact en allemaal georganiseerd in bij het
N/V aangestoÈen bonden ,' zí::ch op l9 naart j . 1. schrif telijk tot hun respek-
tievelijke organisaties.

De ; .stríjd waarop zíi doelden was de staking, die op 2 december 1974
uitbrak'i,n heË.lcleine bedríj:f van.Transelectron in het Brabpntse Uden, een
klein.'e,lelttrote.chn,i,sch, toeleveringsbedrijfje,, ,waarin .op dat .tijdstip aaasÈ
een bedrij,fsteider nog.zes' man ,personeel 'werkte. Die zes legden dq arbeid
neer, bndàc', e;igena"r-éir.kteur.-Van [,Iijngaarden de bepaLingen van de c.et.o.
niet naïeefde; Het de'betali.ogrvan overuren en vakantiggelden werd de hand
gelicht,; , het ' recht-op snipperdagen $ras ,er een wassen neus3 loonstrookjes
werden nlet verstrekti wat d,e ,uensen ontviogen was ninQer,dan waarop ze
volgens de cià,o. reeht hadden 'en de betaLing van de pensioenpreríes liet
op zíjn zachtst gezegd;te wensen over. BeveÍldien ,Iiqt de veíligheid in het
bedrijf te riirensen ovèrrbleef een lang beloof'de troonsverhoging ,alsmaar ach-
terwege en werd het werktempo .te hoog gevonden., TensloÈte verlangden de
stakers ook heÈ'ontsl,aglvan de bedrijfsleider ,Leyerraar,' die hen als werk-
vee behandelde, tegen elkaaropzette en hén de schuld gaf van door hem ge-
maakte fouÈen.

Op 6 deceober 1974 kregen de zea stakers ovetr de post hun onËslag-
brief thuisgestuurd. Dat ontslag heeft tot een slepend rechtsgeding geleid
dat er mee eindigde, dat direkteur Van I,Iijngaarden de onÈslagenen niet be-
hoefde terug te nemen en deze werden veroordeeld in de proceskosten, zíjn-
de een bedrag van f 2500. Dat gebeurde op 19 januari 1976. Ze moesten te-
vens aan dírekteur Van Wijngaarden een schadevergoeding betalen van in to-
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taal f 6000. Van dat vonnis besloten de arbeiders, die zich * hun ontslag-
brief en het rechterlijk vonnis ten spijt nog sÈeeds aLs s È a k e r s
beschor,mden, in hoger beroep te gaan.

De stakíng bij Transelectron was u'wild". Geen enkele bond schaarde
zíeh er achter. De pers besteedde er nauT,.relijks aandacht aann

De elf leden van het M/\I-Jongeren-contact in Os-" kregen kennis van
hetgeen zich bij Transelectron had afgespeeld via een paflrfleË van "Arbei-
dersuacht". Deze groe»ering verklaarde zicl:. van het begia af, aan oet de
staking solidair en ontplooide ook alcti.viteiten, díe o . ë. bestonden uit
het ronddelen van pamf letten onder potenti?ile onderkruipers. [{aar aanlei-
ding van dat pamflet dat in hun bezit kwam hielden de werkende jongeren
een bijeenkoasÈ. In die bijeenkomst verstrekte cle afdeling Oss van "Arbei-
dermacht'u na<iere iaformatie-. Dat was voor de berurrste elf de direkte aan-
leiding voor hun schrijven aan de bonden.

Steunen jullie s zo uÍoeten de bri-ef schrijvers, de seaking bij Trans-
electrom souls daaron niet , omdat j ul l ie daar geen leCen hebben? "Í.IÍj via-
den." t zo lieten ze daar op volgen, t'dat e 1 k, e arbeirler recht op steun
van de vakbeweging heef t. u'

De briefschrijvers deelden de bonden voorts mee, dat er een steunko-
mité was opgericht in verband meË de proceslcosten, otHet l\MV-Jongeren-con-
tact afdeling Oss is van mening dat dir comité door de bond uoet worden
gesteund", zo voegden zíi daaraan toe, "Krijgen ldj binnen 14 dagen géén
bevredigend antwoord, net andere vroorden: steunt, de vakbond dit comité
niet, dan voelen wij ons verplícht dit eigenhanCig te doen... niet uit on-
ze eigen zak. n. maar door inhouding van onze contributie over de maand
april. t'Iij zijn van mening daÈ de contributie die wij uaandelijks betalen
te weinig wordt gebruikt voor de arbeidersstrijd."

De NW-jongeren stuurden hun brief niet enkel naar hun organisaties,
zíj zonden er ook een naar het PvdA-lbeede Kamerlid Stan Poppe jr,, van
wie zíj wisten, dat hij aktief betrol'-ken was of was gelileest bij de zoge-
naamde 'rbÍaatschappij-kritische valcbewegingt'. Van hém was de eerste reaktie
afkomstig" die zíJ op hun rondschrijven oatvingen, getypt op het papier
van de ftieede Kamer der Staten-Generaal, vetgezeld van een bedrag van í 25
als "bijdrage ia de proces-kosteno'. Wij ciLeren daaruit het volgende:

tt. . . . . Helaas moet ik bekennen toË nu toe nog niets van deze sta-
king te hebben gehoord. . . Ih weet dus niets van de zaak af, maar
ik zou toch niet graag de indruk wekken er geen belangstelling
voor te hebben... ï,k kan julIie uiteraard oolc geen antwoord geven
op de vraag waarom de bonden deze staking niet steunen, hoewel ík
natuurlijk wel mijr, vefrËffias heb. De belangstelling van "Arbei-
dersroacht*', dat vaah als een soort anti-vakbondsgroep optreedt,
is geen aanbeveling. En jullie veruroeden ïraarschijnLijk terecht,
dat het ook iets te malren heeft met het feit, dat de mensan bij
Transelectron blijkbaar geen lid van de bond zíjn. In tret alge-
meen zíjn er trvee ornstandigheden waaronder de bonden meestal v'ei*
geren om een staking te sËeur.eÍis e) als ze er rveinig of geefl Le-
den hebben, b) als de staking buiten hen om begonrleÍr is. Ik beu
ze3,f ook van mening, dat een bond moeilijk elke staking kan gaau
overnemen en stakingsuitkering lcan versËrekken.Dan beslissen bui-
tenstaanders over de vraag r.raar de stakingskas van de Leden aan
besteed zal. worden. Bovendien loop je de kans dat het geld dan



dikrrijls gebruikt wordt zonder kans op succes. Het I{!! is groot
geworden, doordat het in zíjn opkomstperiode een eiud maakte aaà
de " E:ÍÉrak-methodeut, zoals dat toen genoend werd. Maar
een aag is of de bonden daarom o.ok zo 'íolkqnen afwij zetd
moet tegenove: e1k sponËaan arbeidersprotest. Ik vinà daË
juIl hebben a1s je zegt daÈ je dan bij ongeorganiJeerden
'ook weiníg nieuwe leden kunt winnen. De vraag die jullie volgens
nij in de bond aan de orde zouden moeten-stellen is of er in een
aantal gevallen geen middenveg is: Syupathie betuigen meË e1k eer-

, ,Iijk en gerechtvaardigd arbeidersverzetradvies geven en leden op-
,' wekkgn om solidariteit q.e b.etuigen, zonder riu direkt de stakings- ':, 

,

, kas te openërl, . .. Ilc lien het 'echtei niei ee,ns ,meÈ, jullie dreige- -!1

IBentdetontributieintehoud.en.'.Vraagofeendiétriktbestuur-
der het bondsbeleid bij jullie komt toelichten. Ivlaar ga niet, als
je je zin niet krijgt op kosten van de bond handelen. Organiseer
dan desnoods zelf een steun-aktie. Hoewel ,'j " dan wel goed moeË
oveníegen of Eet doel van de staking daË ge,chtvaafdigg. !ant. het
kan z.íjn daÈ - 

'de bondsleidíng j e dan tèrecht kan ,verwij ten een
zaak te, steunen dÍe tegen de bond is geriót....t' ,.,. , . ., ' . '

,1 1 í.-,, - ,, r ,'
Op de. brief van'Stan'Poppe jr. reeft één van de e1f liw-jongeren op

27 ,""=t een brief 'terugger"iri"rË, o tat hij, iiaartt ij verklar=à", "enkele
dingen wilde rech'tzetten§t. Hij legde ran Poppe .i.Ë, dat, " ,' 

, , ,

.lt:.
'lde staking bij Tranqglectron géén zaak op zich is r Er me!,io
oktober ',75 een achqt'al stakingen eïr bezgttingen geT4reg e nÍet
door de vakbond gesteund zijn of pas in later stadium et uit
de kl.4uqen dreigàg ,,te ,lopgn-,- ,e3 à" vakbondsheren de,;2, eg,r in
goede banen moesten leiden. , .'. tt' .:

Na erop. Ëe hebben gewezen, dat de vakbo,nde4 z,ieh ook wel afzíjdíg heb-
ben gehouden bij konflikËen waarbij grote ,aanlall,er1 van hun leden waren be-
trokken (de schrijver van 1tt. .antwoord ngemde a1s voorbeelden de Rotterdam-
se havenstaking van ,1970 eÍr de sqaking bij Bergoss in 1972), verklaarde
hij, .dat het er bij d. ,jongeren niet in wilde, dat o'de vakbond groot zov
zíjr. geworden door qinder te staken", gezien de grote, door vakbonden ge-
leide stakingen in ltaliËrEngeland en Frankrijk. Tenslotte schreef hij:

n'Wat betreft 'het uitnodigeÍI van betaalde vakbondskrachten, pue heb-
ben twee uitnodigingen, naar de districtsbesEuurder gezonden en
twee uitnodigingen naar een plaatselijk vakbondsbestuurder,., . De

districtsbestuurder had het volgens zíjn ze1gerl te drulc en Vàh de
plaatselijke secrelaris van het NW hebben we nooit een reactie

,: tt:

Inmiddels r,ilaren er bi j de IWV-j ongeren ook andere reakties binnengeko-
men. tíe kunnen ze n.íet in hun geheel ïíeergeven en doen hier en daar een
greep.

De }dW-bond "l'lercurius" schreef 23 aaaxt 19762

tt... Het ligt niet in or.ze bedoeling om op het terrein van de In-
dustriebond welke aktie dan oolt Ëe ondersteunen, daar binnen het
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NVV dienaangaande konkrete afspraken zijn gemaakto o o',

De Bouwbond-IWV op 24 maart a

'uHet betref t hier kennelijl< een actie in een bedri j f dat niet on-
der de r+erkingssfeer valt van onze bond. o o"

IIet (larrdelijk) NW-Jongerencontact op 26 maart:

"Het dagelijks bestuur van N\,r/-Jongerencontact stelt hierbij vast
dat een dergeli j k schri jve:ir al s af deling op papier van i,IW-Jonge-
rencontacE niet- kan. De afdelingen van IIW-JC mogen zich aLleen
met algemene zaken bezigi:ouden en niet met problenen welke Ëot het
werkterrein van cle bonden behoren. o o 

tt

De reaktie van de heer A. Lalterveld, distrihtshoofd. van de Industrie-
bond l[W was vrat uitvoeriger. IIij zette op 2 april uiteen, dat deze bond
aan stakingen e.d. deelneemt volgens hetgeen daaromtrent wordÈ bepaald in
statuten en huishoudelijk reglemenË. Als hij dat nader toelicht, blijkt
het beleid van de bond

"er níet, op gericht (te zijn) te pas en te onpas akties te voeren
alleen om de aktie zelf ,.. wij zijn nog steeds van nnening dat on-
georganiseerden geen recht hebïren op steun in welke vorm dan ook
van de bond aIs ze in moeilijkheden zijn... r.rij zijn niet van
plan op enigerlei wíjze steun te verlenen aarl dit opgeriehte komi-
té of aan welk icomité dan ook dat in een dergelijke situatie tot
stand komt. " . Bij het niet betalen van ul^r kontributie om de in de
brief genoemde reden wil ik u er op wij zen dat hierdoor voor u
grote problemen kunnen onËstaan met betrekking tot de voortzet-
ting van uïi7 lidmaatschap.. " Inmiddels ruerd deze zaak ook reeds be-
sproken met idW-Jongerencontaet afd. Oss en kollega Harry Barend-
se van het NVV en uit een verslag van dit gesprek hebben wij be-
grepen dat, een en ander u nu waË duidelijker is geworden, waarbij
de verzekering is gegeven daÈ u ingezien heeft dat u met derge-
Lijke handelwíjzen op de verkeerde weg bent. o . "

Zoals opgemerkt: de brief van Lakerveld is gedateerd 2 april 1976" ï{e
kunnen ons in die daËum niet vergissen omdat !,rij in het bezit zijn van fo-
tocopieön van a1l-e hier geciteerde brieven. i"laar juist die datum maakt het
slor van Lalcervelds brief bijzonder raadselachtig. Inrmers op 26 april, dus
ruim drie weken IaËer pssp schrijft ïIarry Barendse, districtssecretaris
van het ÏWV-Jongerencontact aaïr één van de betrokken jongeren:

*rBesËe vrienCi op donderdag 29 apríl zaL ik op ju1líe afdelings-
vergadering aanwezig ztjn. Ik wil dat er op die avond ruimte is
voor een gesprek over de houding van de afdeling Oss ten opzichte
van de besluitvormingslijnen van NW-JC. "

ilet andere woorden: het gesprek, r^raarven Lalcerveld op 2 apriL aL be-
weerde dat hij er een verslag van had gehacl s zou op de 29ste april eersÈ
plaats hebben. Zonc ze1gen wij. ïdanÈ het h e e f t nooit plaats gehad,
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0p dé bewuste avorid van donderd ag 29 april hebben de N\nf-jongeren, tever-
geef s op llarry Barendse zitËen *""Èt.rr, Uij kwam niet opdagón.

Inniddels hlas er wel r^reer een nieuwe reaktie binnengekomen, nu van de
Algemene Bond van Ambtenaren, gedateerd 26 april:

u'. . . llij wijzen u er op, dat Trans Electron tot het werkterrein
behggft van de Industriebond llw en dai wij ons niet ongevraagd
oPhëËt.'e.1reip.v,,eenanderebondbegeveno...,,.,

Een gedachtenwisseling over di''; alles leidde er toe dat de jonge N\lV-
leden in Oss op 20 april een circulaire :onrisEuurdenrwaarin zíJ uiting ga-
ven aan hun "ernstige ongerustheid over her- beleid dat .het NW de laatste
j aren voertÍt. In dIe ciiculaire verklaardcn zíj nec nad.ruk, dat het hun
niet alIeen te doen was on kri t j.ek op het bel-eid van de Industriebond ,
mear on kritiek op hep. gezamenlijke beleíd van ílle,ve,-renigingeuraaageslo-
ten bij ,het IilW. In deze circut.aire leest ÉeÍI o,4. ï . ,. ,.

ogen gebruikenlvan het
briefpapíer van het jong;erenccntact ( l : ) tot hci niet kunnen ope-
nep van - de stakingskassen. .voot deze mensen (ven Transelectron)

' iets waar' helemaal nlct cm gevraagd wES n . . Dit geval (Transelec-
tron) staat niét a?, vichzcif. Er zíjr tientallÀn gevallen op te

tende houding aanneemt of, zíjr.
o . De vakbond is nog wel ,.e€!t in- , .

chten Cie Ce arbeiders aI hebben :

e1 gestreden ter verkrijging, van r r r..
s' aan het uitgroeíen tot eeil: ge- 'j:

vaar vocr de arbeiders zeLi. Het gaat er steeds El€er:oF lijken
daË de va.1',bondsbestuurders teg":n de grote ondernemers zeggenS '

,"Houden j,u1'Lie, ze arme dan houden wi-j. ze rusËigtu... Het l{\ry is
een groo,i 1o.g instrurreni: geï!,ordeï: in handen vaR een paar mensen j

...he1emaa1-,va9;q3q.roesËinditnaaËschappe1ijksys,5eememdadromookii,. .niet meer ín staat on kritiscit tegenorer dit systeem Èe staan,
ir laat staatr te streven naar <ie opt'orrru van. cen andere'maatschappij, ,,

.: , [ííj .zoude'rr ,iedereen wil]-cn vraten eens na te gaaG,Wat de vakbond
de laats-tq jaren eig,en.lijk -,/ooï zi.in la,clen,heeft gedaan, anders
dan te r,rijzer1 oP 

"';at 
ze in Troegcr jaren bereikt hebbenr..re

Deze circulaire \van 20 april Iokte. ee.n tlreed.e rea-ktie van de Indus-
striebond IftIV uiL, ditla*1 niet, van di,stríktsbesËuurde'r,Lakerve1d, maar
van bondsvoorzitter 4r.,.,, Groene'aeLt. I1i-j,stu'u:rde op iir nrei een brief .waar-
in hij oog eens heriFrnerde az;Ít de s;tatua,ire bepalingen waaruiË, naar hij
schreef. . .

"o.a. blijkt dat, nieí-gcorgariiscrrd.en geen beroep .op de bond kun-
nen doeno', en d.at,t'de b,ondr ea di;s het, bcndsbesEuur, geen bood:
schap Ïreeft aaÍr crríerr: Eïocpen vc.o ';rèltrí.€ kl-eur dan ook, die menen
dat ze de vrerlizea.sireCon \::.n d. !'ronci r:ceËen overnemefl. c:. U bent
van een verkeerd uitga:rgspuut vertrokl(eri. Dat uitgangspunt is,
dat de werknemers, bij Trcnsel.cctror: (roaa,r de Industriebond, NW in-
dertijd geen }i.d had toen cle staking uitbrak), en ,ArbeidersmachÈ , i i,
het recht haCden en hebben om te bepalen ryaË onze bcnd zou moeten
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doen of nalaten. AIs vakbondsleden moet het u toch duidelijk zíjr^
dat zooÍt gedragslijn binnen de kortste keren een eind zou rnaken

aan 't bestaan van de vakber^reging. " . IIet niet betalen van contri-
butie. c. c is tret niet voldoen aan de plicht die op het Lid van de
bond rust en zaL ongetwij f eld problemen gaan opleve'.rén o o . ro

Behalve deze reaktie van Arie Groenevelt kwam er op de circulaire van
20 april ook nog een reaktie binnen van geheel andere aard.Deze was afkom-
stig van katholieke werkende jongeren, gedateerd Den Bosch, 3 mei 1976 en
luidde als volgt:

". ".Wij ontvingen jullie brief van 2A april waarin ju1Lie een aan-
tal lcritische opmericingen hadden gezet over het valbondsbeleid.
Ook wi j hebben als K.I,J. J. te maken gehad met de afr,rachtende hou-
ding van de vakbond... IieË veel kri:iekpunten zijn vre het dan ook
eens en als vakbondsjongeren (vooral georganiseerd binnen 't, NKV)
proberen Ide die zaken ook te veranderen" Dat dat moeilijk is hoe-
ven we jullie níet te vertelleno . .tt

Deze hele diskussie Èussen de NVV-jongeren en de I'IW-bondenrgedeelte-
lijk gevoerd via brieven, ged.eeltelijlc ook via op wat ruimer schaal ver-
breide circulaires, bleef niet binnenskamers en onopgemerlit. Er kwamen be-
halve die reaktie van de KIÍJ ook reakËies van diverse politieke voorhoede-
groepen, zoals bijvoorbeeld van de }Íarxistisch-Leninistische Partij Neder-
land, die een soorL van t'college" over de vakbondsopvattingen van deze
partij bevatte. Er verschenen ook artikeltjes over de kritische aktie van
de 0sse I,MV-j ongeren e o o d o in "Proletarisch Links o' (het orgaan van de Ne-
derlandse afdeling van de 4e Internationale) en in het door de u'socialist
sche Partij'r uitgegeven bla<i "De Tribune".

Op het schoolmeesterachtige schrijven der LÍarxistisch-Leninistische
Partij zíjn de Nw-jongeren in Oss - voor zover wij weten - niet ingegaan.
tlaar zíi hebben wet uiterst fel gereageerd op het stukje in "De Tribune".
Op 2l mei hebben zLi de "Tribune"-redaktie laten weten het daarmee vo1-
strekt oneens te zíjt. Na er op te hebben gewezen dat er: in het artiltel in
het blad van de o'socialistische Partij " maar liefsÈ vier kapitale fouten
(ofwel perLinente onj uistheden) voorkwamen onj uis theden r^Iaarvan de au-
teurraldus de Ï.T\rV-jongeren, \í i s t dat heË onjuistireden r^raren- vervolg-
den de \MV-j ongeren aldus :

u'Dit a1les doet ons nogal vreemd aarr" Toch is het niet de belang-
rijkste reden waarom wij schrijven. Waar het in feite om gaaË is
het optreden van Arbeidersnacht. Ons was door Jan l{arijnnesse be-
loofd, dat wanneer er een artikel gescl'rreven zou \íorclen, dat sa-
rnen zou gebeuren met enkele leclen van iïW-JC af del ing Oss . Dat is
dus niet gebeurd. ËIet resultaat is een artilcel- met verdraaiingen
en fouten. Een artilcel aat gelleel werd toegespitst op Arbeiders-
macht en nieÈ in dienst van oÍza aktie voor eeï) democratische en
strijdbare vakbond."

HeË schrijven eindigde met het verzoer deze brief in "De T'ribune" Ee

willen plaatsen. Dat verzoek is, naar de bríefschrijvers ons mededeelden,
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door "De Tribune'o af gewezen.

ONS KOMI'IET{TAAR

ToE zovet de feiten. Ze spreken naar oflze mening deruate voor zích-
zelf, dat ons kommentaar buitengewoon kort kan zíjn Het is ver van o.,Fs om
nu op onze beurt u'co llege t' te gaan geven " ïrli j hebben de hele gang van ,2q'=
ken daarom zo uiËvoerig weergegeven, omdat wij die karakteristiek achsen
voor wat er onder rrrerkende jongeren leeft, niet om t'lessento uit te deleri.
Integendeel, wij vinden omgekeerd, dat uraÈ deze jongeren ervaren hebben
een . les v-oor velen gn r,rij bedoelen dan hetgeen ze ervaren hebben met de
bonden en 6ók wat ze ervaren hebben meË politieke groepen. De bewuste jon-
geren z:-jr.; voor zover wij ze lcennen, mans genoeg om daaruit bepaalde kon:
klusies te trelcken; anderen zullen het ook zijn" 'Í\uee korËe opnerltingen
slechts moeten ons van heË hart . Ze zíjn nie-t bedoeld als betweterige kri-
tiek, :nretett slechts als aansporing tot diskussie.

De eerste opmerking heeft niet zozeer betrelcking op de }IW-jongeren
uit Ossr. dan wel op de argumenten die van de kant van de bonden om hun
oren werden gesmeten en dan rvel in het bijzonder het argument, dat de vak-
beweging ninrmer haar.stakingekassen kan opensteLlen voor niet-leden.De Os-
se :jongeren hebben er terecht op gewezen, dat ze alleen maar gevraagd had-
den :om eèo verklaring voor het beleid van de vakbeweging en meer niet. Af-
gezíen daarvan is het door de bondsbestuurders gestel-de als z o d a rL i g
o n j u i s t . Br zijr^ voorbeelden aan te vrijzen van belangrijke akties,
tijdens welke wél stakingsgelden aan niet-georganiseerden zljt uitgekeerd
en wel on deze reden, dat een dergelijk beleid op dat uomenË in het belang
van de bond was. !Íelk belang dat dan was en hraarom de bonden in het alge-
meeo de 'zelf standige arbeidersakties n i 'e t wiIlen steunen, dat is naar
onze mening een van de belangrijkscer trog onvoldoende uit de verf gekomen
punten uiË de diskussie.

Onize tweede 'opmerking is'deze, dat de }Wv-jongeren uit Oss in hun
brief aan t'Arbeidersmacht" gevíagen van hun streven ËoÈ democratisering en
tot het,stri.jdbaar maken van de vakbewegingr Eia€Lr in hun'circulaire van de
20ste apri'I er bIi jk van geven, dat de valrber+eging er op uiq is de arbei-
ders t'rustig te houden" en bezig is "uiË te' groeien to.t een gevaar voor de
arbeiders ze7rf,.i', Geloven zíj, dat die onturikkeling uit de lucht is komen
vallen? Geloven zij, dat die ontr+ilckeling Ëot staan gebracht kan r^rorden en
kan worden omgebogen en omgekeerd? Zo j^, waarop gronden ze dan die over-
tuiging? Daarover zouden ze, aaïr de hand van hun praktijk eens moeten na-
denken en hun opvattingen vanuit de praktijk - kenbaar maken. [ilij zouden
er graag met hen over willen diékussieren. ï^lanË wij zíjn ervan overtuigd,
dat hun verwíjzíng naar de orgrote, door vaicbonden geleide stakingen in het
buitenlando' niet terecht is. Ook d'aír oefenen de vakbondsleden felle kri-
tiek op hun eigen organisaties en ook staan z?c als het er op aao komt
even alleen a1s de arbeiders van Crosslandfilters, van Bergoss of van het
bedrijfje in Uden hebben gesËaan
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ee}T DE REDAKTIE vAN ,'DMD EN GEDACHTE',

Mijne Heren,

Nu Uw kornuit Jaap l{eulenhamp bijna de helft van het apriLnunrrer van "Daad
en Gedachte'! ter beschiklcing heeft gelrregen voor z:-jrr aanval op een twee
paginars telLende tekst van mij,die niet wordt afgedruki, spreei:t het van-
zeLf dat U deze verirlaring in Uis blad publiceert.

I . Ik heb niet rle minste behoefte tot ir.terventie in Ur,u polemiek rneE de
Federatie van Vrij e Socialisten, en het ger,,rraakËe memorandum dat ik op 13
novernber 1975 aan Albert Leci.der zond., kan aIleen ruorden opgevat als een
onderdeel van de .Jienstverlening die ik beroepshalve aan bezoelrers van
het Internationale Instituut voor Sociale Geschie.'.:enis verstrek.
l'{ijn gebrek aan belÍr.ngstel1ing is onniddellijk begrijpelijlc voor wie zich
de oorsprong van het ''c1ebat" herinnert,. Een jaat geleden slaagde een ano-
nyÍnus er op hoogs Ë opmerkel i j lre wí jze in zí jn sombere f antas ieiin in De
V ilS §ocralist te openbaren (i975» ilr 2). Hoewel zíj; sehrijven geen aí=
ffinaddandeopenlrartigheidwaarneedeauteurziciraàndiende
als kandidaat-l,id van een niet eens nietru type pol itbureau, meende U deze
mini-bureaucraat als een ttaaarchistische vri-end" 'ce moeÈen bestempelenrmet
wie men zich aangenaarn kon onelerhouden. Ieder zíjr, smaalt. Urí socialisme is
blijkbaar niet al1een wetenschappelijlt, maar oolt nog iraardevrij.

2. Aangezien U aI eens op briljante vríjze vao de Van Dale gebruik ge-
maakt hebt om Uw problemen omtrent de wisselwerking tussen theorie en prak-
tijk op te lossen (D&G, maart 1975), had uen toch mogen verwachten dat U
voor het woord t'gedach'Lenwisseling" Urv hand niet oht zoudË draaien.I{et gaat
hierbi j om tttwee of meer personen", Heren, ttdie elkander hun gedachten
mondeling of schrif telijk mededelen". Dus niet mijn merír-orandum en de teksË
achterhouden; en Uw opponenten in het vervolg Uw stutrij e toesturen. t'

Voor Uw lezers, die zich de gemaL<ken van Ur.i nrocedure misschien niet zo
real-iserene irier één illustratie uit de vele die Uw pennevrucht tot een
sieraad maken voor iedere verhandeling over sofisïnen.
J.i.i. begint een van z:-jn paragraf en als volgt : "In r:rijn schrijven aan De
Vri j e Socialist heb ik gezegd tlat Bakoenirr d.e regering van 4 september tFO
verï,leet de boeren niet te hebben gerevolutioneerd. Dat strijkt JK tegen de
haren in en hij zegt daarvan: 'Te suggerereu clat tsakoenin ook rnaar ieËs
verwachtte van de regering van 4 seoternber I 870, is zonder meer lachwek-
kend.? Iiu is het verre van nij iets Ëe ï,,'j.11en suggereren". llee, J.'1Í. wilt'feite'.t" en laat aan de hand van een citaat uit LeEr':pire lcncuto-germanique
(begonneninnoveritber,nietinseptemberl870)z
van genoemde regering bewez?íL achtteromdat deze geen boerenopstand, in Frank-
rijk had gestimuleerd. Quod erat ëernonstrandumr
Watdat',suggereren..beeensindeVan}a1ekijken.
Je schreef in ja eerste "schrijveïr": "IïeË zoy ons niet moellijk valien ve-
le citaten van Bai..oeilin te brenger" waarin de opvaiting naar voren komtrdat
de revolutie afhanlcelijh is van de 'grote manneÍIu o Irr vrijivel al ztjr- ge-
schriften is dat i,iee te vinden" (Volgen enkele titels.) In zíjn brochure
LeEmpire knouto-germanicue et la P,évo1u--io-.r soci.ale verr^rijt hij notabene
het Boeverneruent van 4 september (1i370), dat heÈ de boeren ni-et heeft ge-
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Net als toèir kclm: 'je nu wéer net de suggestie adrgezeL..dat'Bakoenin z,ijn
. laetste höop't'r:or het verslagen rraokrijt< op een tarijse regeriog had'gó-" 
-.sÈèld. Maar' nu oaak je je i.oor je cit-eat nog laeh§elkender: of denk je--sótr§ 'dat raen vàn iea:nd ueer tr e.t veflÍà.hlcn nàarmate zijn dooireid.. duidé-
lijker;bewe:cn ís? DaÈ zou je we1 wi11eu

ràrd.u-'r .. schreef . aanhaalt r- dat Bakoenins. ..

s .187C bcgoraien "er reeds geheel en al op
dezö - tf,en cr repub.likeiose regering ,,,. . -

(van..4 .septenber). bij' voorlra€,!" ,el§ -íiouÈra-revolutionair te karakteriseren.,r
., Dit uí ts.ggpi::irt venl ?iakoeai+ .is,.. behahn in zijn gescàqif,tea, in_ alle..dea-

.betrefJeode Li,Èelaiuu:: ïefi'§,14 (n*:. uitzooCeting' oatrurlij k van het boek
v'an de s t-alÍ:r-is t 1'íc.i,ssc:,.,:.r.ícr ) . ,'U ilad h"-t -elf s wet.-in-.zijn. gr.ack kuaaer,'- "

IèEen'.. osaï bjj- heeÍr ecn rrcaéctLij i:.e gave' rri: ciit.werk a1les te bepdoeven
e4 heL §lechÈe Le behr..l;i-en, dat sirrdsdie:r gecorrigeerd is dosr drieksart *..*

. eeuw. nakoenÍn-onderzoekr..helaaÉ, aac iIE voc.-bij gegez.!..
A1 net ei ecliier, ïIeren' en 4.tat- ge-a,- hei: r"aer'.oa: a}s Í1ga U Íeiten -rmor- *

' lggt die'' U rr;ici , ei;rnsLaa*; is dat Eee;i l:rl-:n ofri ze,-te --suppri-neren. - . -. '?+. --..;sg51.* ).

::i'--tÈ§'1-'{'--

'... .3., Een'derde mctief-'rjreaÍorn ik geen prijs'stel.op Uw t'discussiesr',:is dat'
'- -"ilS .Íle niet- kan perr:if.Le.ren vàn ti j'f tot tij d kleíne.- bcekr,re :ken te schri j -

veD oIII de fie.uïJeri3e nonsÈns.Ëe-ïreei'leggerr.die U+r betweter..ín ee,ltel-e-bI.ad-
zLíden tt'eet op tr- hcpen. iIeË is al- erg geuöeg dat jk..nrr-d.e-noeile moet ne-
r{en ur^-,,'k-?Èris, er voor eens €-n al:.i jd. van ,t-e overtuigen dat aíl zïjg sG;,"--^':.'

:. . - babheJ* h.a:ter-.i:-r;ii:--en ov3'lttJ-c.íLïr-,
Io ni j n"-nia::x.,: aad'rn -deelde. ik te<ider- ol-i.dat €en dqor JM geeiteerde proclào 4+. _..._.^É.,, 1-aatíe-trit.sept*,i:er-i870,.Cie.3akceoins sterk autoiitaire karakter zou ooe-
Èen ea:lt*vezrni et v:o septepber I 870 dategrde èn evenoit vaa Bakoepin rra§. , :

-, -, ... ,Jl:!, trckt -r,r ;:i1e-regisiers .o'.-o.ir on te bewijzenrdat hij het we1 degelijk
-"' bíj het.:re:.rtc ej.:d had. Eu zí.e: na zes feitelijke onjuistheden eo.Ènee :: ..--,.

verdta:ci.t;,gar 'r-r: a'-i.jr": felisr ín s:ide::hnlve .nagíaa '( en na te hebbeo gede-,* 
"trcllstre3rd dr.t hij hcL 'r,":tslhil Èussan een tlecreàÈ.en een progf6:[ oog iq ,

.. . . .- . va! Ilal,e rrro:È tiaz!er,'1 . "bsi,'ij si,' hij ri*t. Bakoenia íets te uàkeo _gchad noet
hebben nct .en procl.p]tre:ie varc LeÈ Co.,1if-é ceDtzé,], .du' Salut de 1a .I,raDcer, .-. \. ..
dat een glcl:e roÍ..sp.:elde bi.j de opstai.d re Lyor in Bept€ober 1870. --...

. ..Jatnefj vooti'heu i;<rt no.it ienand dit overb ckeode- feit in Èwijfel heeft ge-..
. trokkes: . alii.cht nj-et, rr.aat Xa]coenin heeft genoeode proaleoatig.gelroon orF-... - . .-dertekerc. l4aaE' j a:n:et r.oo::al dÉL.J-lÍ..ie tekst aooit gelezen heeÍ!-. Dàq,.had, r : .. 

_hij nauel:Jk tr:u,rnc'a cc;ls!?.Èe:en . dnÈ het .hier oia .een-geËeeï .asdCie vérËla-.. - ring'gaat d rs?routieli-jk- .<ioo:..trem was aangehai .al.,.. ! !.. _.....;- " .'

.V8nze1fsp1:e alJ.es wat ik geschreven had, iolkonen exact... Ik pl.eejl
' "- 4. het rhrnane ercnll-.aan hc; och=ijren vooraf te laten gaan. *-*.-.'".-' --

-4. itei aa.rd:Lgo.vao lít. elles is, .rlat Jli. zíjn Íonkelende bewijsrzoering' - -. liet volgen docr de woorden: "DaÈ zijÍr feiten waaraan niet Èe toraen và1t.
Jalel, rraar f e:LÈgr1., zegt . JK- t zijn eeE f etisclr vau de burgerl,ijke weten- "

' .. . schap I . Dus JI( à1 cok deze feíten r.rel naas,r zi.ch neerl..eggen en heu betea... , :".'-
:';., 'trillen ueten.<lao Xak-oc:.iin. zaLf - \;atx rrarDèer j.e de feíten niet. balaogtijk ....,.-- . .

. . acht, tian koot. het, 1r"int* noejÈe de rrerke!-ijkheid aao te passen bij het
-- beeld ilat je zeJ,f ïa.r Baaoer,,:ln, hebt..gevor:rd. Her beeld. is daa ,,betraagrijk,

. . rli€t de ruerkeli jkh.eid. En de. f niter I Die .of f cr-lïEan op het alraar vËÍr
. . cod Bakoeniu.
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Jï4! s capaciteiten om beeld en werkelijkheid van elkaar te oncierscheiden
kunnen hier buiten ireschour'ring blijven. I{aar zíjn moralistische bespiege-
lingen vragen om een reproductie van Ce uiteraard aiet geciteerde slot-
alinea van mi jn momorand.um, Die i:egori met de mees t vergaande uiting van
Bakoeuin-verering van het gehele stuk: 'tHet i..s dus met Bakoenin wat inge-
wikhelder dan het lijkt." Je draait cie zaal< dus ook vrai: oil, JIIB je hele
verhaal over "grote uannen" efl geheime organisaties die je ooic al niet
uit elkaar kunt houden is gebaseerd op een f ictie, rvant ik $/as het die
j.". erop r^rees dat. men Bakoenin niet zo simr:listis'cir kan hehltdelen.
Doch dit zal niemand meer vetbazen. iÍijn tel',st vervolgde: "IÍaar wie t f ei-
tent wil, krijgt nu eenmaal r.rat ,iij zoe.l',t: geïsoleerde rnomenten uit een
historisch context die bestaat uit contradicties en in voorLdurende bewe-
ging' is. Op zvchzelf besehouwd is een tfei.t' een essentieel ol:sËalcel voor
ieder begrip ervan " De heer lleulentrtamp heef t niets geCaan dan dit nog eens
te onderstrepen." Duidelijk, niet? i-iet is geenszins zo dat ilc "de feiten
niet belangrijk acht'', iic achË JIÍ niet in staat ermee om te gaafi. À1.1e
kennis van Arthur Lehning over Bakoenin zou hem niet baÈen, ondat hij er
niet één interessante conclusie uit zou kunnen trekken.
Inderdaad zíjn feiten de fetisch vari de burgerlijire ruet,enschap en daarom
ook, Herene varl Uw i:urgerlijk-ruetenschappelijl:e socialisme. Ilaar zelfs Uw

bestaan is niet een siropel feit; iiet is eveneens een historiach proces,
waarin U onder rneer eerr erfgenaam bent van de marxistische ideologie van
de Groep van Internationale Courunisten. Di.e relatie is jaren geleden eens
zo geformuleerd: "lilaË zich destijds al manifesteerde a1s een vals bewust-'
zijn van het falen van de revolutionaire bevieging, is met de terugkeer van
de klassenstrijd tot \^rwn versteend relict van deze nederlaag zelf gerÍor-
den." - '
Het is een nilde forrnulering.
Vertelt JI,t ons niet dat "de revolutie niet afhankelijlr is van het handelen
van rberuusÈe revolutionaírent, doch löffir en alleen van heË iiandelen van
een onderdtuirte lcLasse"? Ik laat U gaarne Uw genoegen zeet onderdrukt te
zíjnr eD heel weËi-b-ewust. r.iaar op de dag dat het proleEariaat z,íjn ei-
gen geschiedenis gaat malcen door zíchzetf af te schaffen, zaL het uit be-
wuste revclutionairen bestaan, err die dag zuI-t U beleven op de bekende
vuilnisbelt.

12,5.76

ENKELE I(AN'TTEKENINGEN

Jaap Kloosterman

Wij hebben onze vrienC en uneder,rerkere J.,.-", gevraag<i bij het schrij-
ven van J"I(. zíjn komurentaar te leveren. Hij liet ons het volgende i;'eten:

"Als eenvoudige arbeider ben ii: tocj: zeher geen partij voor een
knappe man als J.I(., die over ee:1 rroordenschaË beschikt ',+aaraair
ik niet liar: t,ippen, ondanhs het bezit van Ce Van Dale, IIij weet
me zelfs !Íet latijn on m'n oren te siaan" Àsjeblieftt Kun je rra*
gaan hoe geleerd die maa i.rel is "

i'Iaar zonder gelrheid: julLie ven.rachteri toch zel..er nÍet, dat ii:
op eeir dergelijL; uLerkerig" arrogant en onbeschoft sËuk ook nog

ga antwoorden. I'lil J,ïI'-. ztjr, waardigheid Ëe grabbel gooien «lan
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is da-g zLjn zaak" I1.. doe daar echter nieÈ aan mee. ri

!Éj kuunen heE standpunt van J.Ii, volkomen onderschrijvenrmaar kunnen
het toch niet laten onzerzijds enkele kanttekeningen te maken, hoewel het
eigenlijlc Ëe veel eer is.

J.K. verwijt ons, dat r.rij niet zíjn hele rnemorandum hebben gepubli-
ceerd. Dit houdt dus in dat wanneer een blad een,bepaald boek aan een kri-
tische beschouwing onclerwerpt, de redaktie genoodzaakt zou zijn het hele
boek te publiceren.' Wij meenden dat we konden volstaan met alleen dat weer
te gevèn waar op in gegaan wordt. iiaar dat zullen we dan wel weer mis heb-
ben "

Neen, van ieman,l (ook van een regering) waarvan de domhe'id duidelijk.
bewezen is, verwacht je natuurlijlc niets. r.raar die dontreid blijkt pas uit
het handelen, dus pas aehteraf" zoals ook de arrogante zelfgenoegzafrnheid
vanJ.K.onsb1eeknahet,schrijvenvanzíjnstukje"

taire trekken had en de revolutie afhankelijlc achtte vapttbewuste revolu-
tionairen". Ileeft J.K. dit nu weerlegd? Integendeel: aan'heË §lot van zijn
sttrkje bevestigt hij het gelijk van i.ii,' dooi zelf ook, nog; eens a,ria"f ijt
te stellen, daË ook volgens hem de revolutie inderdaad. afhankelijk is van
ttbeuruste reuTlutContínen"; I , ' ,

i )'.'

-" lJij hebben er vrede mee öp "d.e vuitnisbelt'Í der historie terechË t€,,
komen. Wii t 

"Ubén 
dan ook niet de pretentie de uoorhoede van het proteta-

riaat'te zi;n. Inplaats van de schoolmeester tegenover de arbeiders.te
spelen, proberen wij'het handelen der arbeiders te begrijpen en te verkla-
ren. Huln de weg tijzen laten we over aan J.K. en zíjr. vriendèn.

In elk geval za! de "vuílnisbelt't ons er voor behoeden ooit nog eens
zitting te gaan nemen in een gemeenteraad, Of erger nogs miníster te wor-
den in een burgerlijke kontra-revolutionaire regering en er aan mede te
werken daÈ bepaaldë machtsposities van de arbeiders rrrorden vernietigd, zo-
a1s van anarchistische zijde wél is gedaan. ,

Hiermee achten we deze zaak voor afgedaan. Voortaan zullen stukken
van de soort aIs dat van J.K. zonder' meer in de prullemand verdwijrlen.

Redaktíe "Daad en Gedachte"

BETA{GRIJKE I.EDEDELING

Wij maken oÍLze lezers er nogmaals op attent, ,lat meL ingang van 3 juli
197 6 het adres van 'oDaad en Gedachte r is veranderd .
IIet nieuroe adres luid.t aldus:

"Daad en Gedachte"
Schouw 48-l l,
LETYSTAD B
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OVER. DÀI,TIEL C OHId BE[IDIT il i.l OVER TÏ,,IEE

V-,iJRSCHILLET'TDE v0rïIiEN rJ A i'I STRIJD

Een aantal weken geleCen hondigce "I)e VoilcskranË'ï irr i^relgeteld tr+aalf
regels een .:ieur.r boek van Daniel Cohn-ilendit aan. i{et blad noemde hera "een
vooraansiaande f iguur tijclerrs de ii:ei*revolte var: 1968 in Frantrcrijk'u.. " die
"alleen al door zÍ"jn verschijning de massa-hysterie oprrekte. " "t' De re<iak--
tie van "l)e VolLrsLi.rantt' \,u'ës si.ecL:t geïnforneerd. en irericaurr,rde een hardnek-
kige tegenCe.

Danie.l Cohrr-3er::]-i-t r..rils geer!. vocraanstaand figuur t-ijciens rle mei-ge-
beurtenisse+ van t6§. i'Iij rires nt=E aLleen al daarorn niet, omCat deze mei-
gebeurterii-sser: zich voor iiet a1ler*, al.lergrootste cieel buiten Pari.js at-
speelden" V;:n .;rat iírerl de n:,ci-gebeurtenissen ntreegt Le rloemeÍ. vormden de
boEsingen Ëusse;: stuCetiËei:i en. po1-itie l:: iret ParÍ-jse Quar::ier Le.tin een
uiterst klein onrier=eel.

iliet eerl haadvol of enlrele dui:enden studenten bracirten in mei 1958
in de door hen bc.zetËe Sorbonne of net eveaeens d.oor hen uezette ïheàtre
de 1eO<iéon het regiem van De Gaulle of de regeriag-Pompidou aan heE r+anlce-
len. Dat, gebeurde door Ce lcris-kras over iret land spoelende golf van sËa-
kingen met becirijfsbezetting v6iï. negen miljoen Franse arï;eíders.I,Jat er ge-
beurde in olaatsen als i,ïarrËes, Cléon, ilins of Sochaux (crr er sLechts en-
kele Ëe noer:en) \,r7as va-a groter beteicenis dan- t'iat er in irarij s voor',zieL,
Vergelelcerr met de slag clie de Peug.eot-arbeiCers in Sochaux tegen de oproer-
politie leverden (en clie door de arbeiders i.rercl gewonnen) r,Taren ele gevecLr-
ten in de Parijse Rue Gay-Lussac van secondair belarrg. In de vliegtui-sfa-
briei.c Àviation-Sud in i.tanEes gebeur<le'ri interessanter dinsen dan op de Bou-
levard SainË-i'iichel 

"

i'Iaar zeLf s in Parij s verdienCe de spoai-aae aii.tie van het spooníegper-
soneel op het station St"Lazare of de strijcL van de arbeirï.ers in de métro-

o 
--remises raéér aaridacht dan wat er zích afspeelde in eÍi rond. Ce universiteit

of in de daar vlalcblj gelegeri schour,rburg" Oolc dan echter, r..raÍrneer rnen de
blik uitsluitend op het studentenrrerzet rvil richten, ís het volstrelct on-.
juisE om,]aniel Cohn-Bendit a1s een v"?..r-r. de belangrijkste le.íders te bestera-
pelen" Hij rrrss het niet, itij \Ícrri als zodanig gedoc,3verfde ooso door de
bolsjer'rieh Georges i.arciiais í.n dierrs partijblad '1ullurnaniËé". De rest van
de burgerlijhe pers ireeÍt iiet i:erc-:rais braaf. 'ité.fi?ptàzt, iLiet de verschí.j-
ning var: DanieL Cohn-BeirC.it rieLlte massa-hysEeri:?2.ïrear een ii.ysEerische dag-
bladpers heeit hem de leilersreantel- ora cle schouders gehangen" Sindsdierr is
Daniel Cohn'-Bendiu diÈ iiieiliagstul; 'r:1i;ven d::agei'r, hoe pitsierlijk neE hem
oolc stonci 

"

Voor zover- bij i:eÈ studenter:rrerzet íeLi; tot uiting kr.ran van ,Je iCeeön
van rle ï.louvement- du 22 nars (j'.er,reging va.-j.1 ,Jl 22sle m;:art aldus genoemd
naar gebeurtenissen die oi) 22 maarL ! É:3' aan Ce f aculteir te Nanterre v'oor-
vielen) had. de betreringe,l van , iarcl:ais Èeri s''-':ij t uiet Daníel Cohn-Ben-
Cit daat tri. de eerste i:Laats mee Ëe iralcen" Van die bewegingea r,íaren veel-
eer 6nderen, eeï: figuur als Geisr,iar uijvoorl:eeld, .le exponent"

Daniel Cci:n-Bendit o'rCerl;ieid, a1 vooï 1953,, lcontaïiten, tamelijk 1os-
se irontalrten overi6ens " rneË de Franse groep "ldoi:: eË 3.ouge " ('tZr"tarL en
Roodtt) . ItiJ stoi.u. via ïeze groep in nog Í..ieer lossere ve-rbinCing met de
grcep 'olnformatioris Corr<,-sporrrJance Ouvriàrest' (ttI. C,C " ") . Je vaste kern
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van de Laatste groep $ras bepaald niet onder de indruk van zíjrt maatschap-
pelijk inzicht. Van de klasseustrijd van de arbeiders haa trij slechts een
uiterst vage en bovendien nog in veel opzichten onjuiste voorsteLling. r,

In de mei-dagen van 1968 verdedigden de Franse bolsjewieken mei a1le
niddelen waarover zíj maar bescirilcten de gevestigde orde " Nadat de C; P.
door.het spontane optreden van de arbeiders hras overronpeld, deed zíJ haar
uiqerste best haar greep op de.rrerkende lrlasse terug te lcrijgen. EÉn van
dè middelen daartoe ruas heË ontketenen van eerr massa-hysterie tegen de stu-
denten. Daniel Cohn Bendít Liet zích door een dergeLíjke houding van de
Franse C.P.. vollcomen overdoncieren.

Tijdens een van,de diverse grote manifestaties gedurende de neidagen
\'las hi j met een megafoon gewapend, op de Place Denf ert-Rochereau op de à1-
daar staande enorme stenen leeuvr geklommen.Hij slaagde er niet in;zich ver-
sËaanbaar te maken doordat de C.P. haar luidsprekerroagens aan liet rukken"
Daarqiu schalden aam'rij zingen voor cle demonstrantene die er op ' vraren ge-
richt de betoging als ee$ nachtkaars te doen ,uitgaan. Daniel Cohn-Ber,àit
werd qr door verrast en stond er volslagen hulpeloos tegenover.

ïtlag zijn kompleËe afgang heË gevolg van onvo,ldoeade inzicht Í'n het
kontra-revolut ionaire karakËer van de C. P . ? ïííe keanis heef t genouen : vail
zíjn boek over "de f.inl."se beweging", dat hij terstond nà de mei-gebeurte-
nissen samen met zíjn broer Gabriël heeft gesehreven,, za7-' die vraag niet
aonder Íneer bevestigend willen beantr+oorden, De gebroeders Cohn-Bendit ge-
ven in dàt geschrift blijk van een zéér kriti'sche instelling ten opzichte
van het bolsjewisne en de Russische revolutie en wie het gelezen Ïreeft kan
niet zeggen dat zíJ zich door Lenin -tinollen voor ciËroenen laten verkopen.
De hulpeloosheid van Daaiel Cohn-Bendit Èen opzichte van de boLsjewielcen
sproot niet uit gebrek. aan kritische zír-, aaar , uit ieÈs geheel anders
voort.. ZíJ rÍas een gavolg daarvan d,at hij zíjr- broer Gabriöl in ,vee:l ge-
ringere mate - vervuld was van de gedachte, dat de "revolutíonaire patrtij't
van leninistisch model vervangen diende te worden ;door,,eeo geheel 6nder
soorË voorhoede. De opvatting, dat inplaats van wélke t'voorhoedeqg 'dan ook
de, proletarische messa haar eigen, :boontj es zott dienen te doppen lag. hem
verÍc,, Vandaar dat hij, t o e n de arbeidersmassats zel.f handetend ten
tonele verschenenrde aansluiting nnet die massats miste. Hij besefte in,het
geh'eel niet, dat Ce "voorhoeden' ï.raar hij van droomde in een vacuum zweefde
en veel zr,ralclcer georganiseerd ruas dan de C.P. en haar valcverbond C.G.T.

Niet de nieuwe t'voorhoede" rrras in staat de C. P. te beletten haar kon-
traïrevolutionair spel te spelen, alleen de massacs zouden dat hebben ge-
kund r,indien de bevreging verder zou zíjn voortgeschreden. Inlie in die situa-
tie, gelijk Cohn-Benditr, "nieurue voorhoede" rvilde spelen was bij voorbaat
een geslagen. man. [.lie op de stenen 'leeuw op de Place Denfert--rïochereau woui
klimren om de massa te vertellen rEat of zíj moest doen, die kon slechts de
ervaring opdoen, dat de C.P. voor het manipuleren van en heL geven vaÍl be-
velen of aanwijzingen aan de massa veel beter was'toegerust. :, .;

, Aandachtige lezing van het boek van de gebroeders Cohn-BendÍt,kan,
rlssr, onze overtuigi*g, tot Seen andere konklusie,leiden, dan clat hun zwak*heid precies deer-IiËÉ waer"wij lraar hier hebben aangeduid. Bij hun kri_Ëiek op het bolsjer"iisme gaan .ài3, ,, i e t van een proletarisch gezichts.pult "i9: llieË zozeer omdai zii àen dergelijk gezichlspunrlv"=oerp€D, ,t.arl
omdat zíj er niet de flauwste notÍe van hebben,
- Eén jaar n6 de mei-gebeurtenissen r+erd ons datgene, ,rtrat i,vij bij 1e-zíng van het boek reeds hadden menen te lconstateren, iog 

"aar en véél dui-



t4

delijlcer. Tijdens een internaËioaale bijeentr'"orasË iri Brussel ïu"arefl vrij er
geËuige vane dat Daniel Cohn-Beadit er .Joor Franse arbeiders op ruerd ger,re*
zeÍ12 dat hij in de meidagen van 0 68 geeír enlcel -uenul had gehad varr. i:rat er
speelde en dat hij zíctr in de tijd die iiearna r.ras verstreLcen zLch dat be-
nul aL evenmi-n had. eigen gernaal"""""""tÈ. Vé61 scherper dan uit Lret boelc krvam bij
die diskussie naar voren, dat tie strijd van Daniel Cchn-'Bendit en de klas-
senstrijd van de arbeiders tr"ree verscirillende vormen van stri.jd verËegen-
ruroordigerr.
In de jaren Cie daarna. verstreiten is het onbegric van- Dan:-el Cohn-Ben-
dit voor de strijd van de arbeiders alleen naar groter ger,rorclen en is het
onderscheid tussan Ce strijd die hij r'ril ï/oeren er:. dÍe r,,aarin de arbeiders
dageli-jirs ger,.i1.^.i.celC zíjn iroe ianger iroe Cuidcl-ijker aan de dag getreden,
:..ien iieeft heE l:un'$eii zíe;, enerzijds aan de interviervs die nij aan enkele
!'ranse jouraalist.en heeft toegesËaan, anderzíjds aan de verzoeken, die hij
tot de .:'ranse regering heeft ger:ichc om irer,r rreer in Frankrijk Loe te laten.

Over de ':nterviews ":ebben uij al- eers eerder geschrevefl" I,Jat zíjn
verzoeken on ËoeLaËing betreft, zíi vLoeien voorE uit d-e omstandigheid dat
hij na de mei-llebeertenissen vari. n68 uit Jirankrí.jk ís uitger+ezerl. Die uit*
wijzing was mogelrjit doordat Daniel Cohn-BenCit, i-r, tegenstelling Ëot zíjr.
broer GabriëI, de Duitse nat,iouali:eit bezit.

i3eide broers, die ir: Iruanirrijlc gebore.'.r zijn, hebben een Duitse vader
er een .,Transe moeder.Als gevolg Caarvan konéen ze en diend-en ze op een Be-
geven ogenblilc te iriezen, iretzij voor het Franse, netzij voor het Duitse
staatsburgerschap" Cabrrë.l lioos voor ie frranse, Daniel voor de Duitse na-
tionaliteir, om<iat hij -- ryonende in Frankrijk dan ni-et i.n nilitaire
dienst zou hoeverl"

Indien Daniel Cohn-Bendít een arbeirier zo! zíjn geweest, hij zolu in
Duitsland als arbeider als vanzelf bij de strijd van de arbeÍders betrok-
ken zíjn geweest. Bïij zo1r, voor cle deelneraing aan de proletarische strijd
niet pers6 in -trankrijk hebben moeten vertoeven, noch de toesteming van
welke regering ool:. nodig hebben gehad . i.laar het g i n I oflze Daniel niet
ong de arbeidersstrijd, maar om die totaal 6ndere worsteLirg, r"raarbij hij
in de mei-dagen van l gti8 betroklcen rÀ7es ger,reest en ruaarvan Ínen herr het lei-
derschap had toegedieht,rdat lrij thans in ie<ier litetzoe1r aan de Franse auÈo-
riteiten oneisÈ.

ï.Iaarom, d.aat krram d,e redenering van Daniei Cohn-Bendit op aeer, o8B
de Trotzlcistiscbe leide.r Kriviue, di-e óótc politiel.,e opDositie tegerr de re-
gering van Frani.-riji'; voert, wéL de kans krijgen dat te doen, i1,: daarente-
getr, a1s de exponent van een andere politielte oppositie nieL? I-IeË argument
onderstreepte met ieder r.roord niel siecL-iËs, dat Daniel Cohn-Bendit zídn de
lei<ier van een bepaald soort oppositie voeld.e 7 Í)aar ooLc dat het om een be-
vreging ging, die van een toEaal aaclere struir.Ëuur is, dan de zelfstandige
beweging van de arbe j-ders .

Aan geen enkele arbeirier, z'eLf.s ni-et aair. een buitenlandse arbeicler,
ltan de Franse regering beletten oin de klasserlstrijC Ëe voeren. ïïatuurlijk,
ze han een iirC-ividuele buiteirlandse arbeí,íer het land r:itzetten: niet 61le
buitenlandse arbeiders. Ei. rvie ze ooir- het Larrd uítzeL, dc !:lasserlstrijd
gaat ger^rooil coor. .r.Íaar met de berveging T;lEa'rvaÍt Daniel Cohn-Bendit de lei:
der is darr rvel zích de leicler voelt, is het flu eer'^naal anrlers gesteLd. En
juist on die reden itaci "De Vclirsicrant" oagelijLr toen ze l-rem als dé t'leider"
van de mei-gebeurËenissen van I 968 schilderde.

===============
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DE PORTUGBSE BRVARING

Sedert de groep "Daad en Gedachte'r : in de herfst vhn het ïdiige jaar
de brochure I'HeÈ audere Portugalr! pub.líceerde en daarin de batans opÍoaakte
van díe gebeurÈenissen die ren rrde Portugese revolutie" tèèfÈ g'ehoeud, is
er in Portugal het ecn eu ander voorgevallen. Onze konklusie, daÈ de zoge-
naamde Portugese ïevolutie en de.,klas sens tri j d .van. de .Porfugèse arbeidefs

.. . . -tlree . fuÍdaretrÈeel .:ue-rschillende i i,ngen ruaren is er. .doo:: bevastiga. .zelfe .., .

zij, die...zich ook thans.- Íiog .herdnekki.g vastllaDp€n aaÍL ale. opvatting-dat. er
' :. daarginds vàn .een sociide. revoluLie. spreke rías, kunnen niet..oatkèEnen dat

'de receÍrte ontuitkeling geheel anders verloopt dan aij haédeg.gehoopL of -

' .zich hadden voorgèstelif. - inpl.:]ats van te erkeonen dat àe EaatschappelijÉe , . .

beÈekeni€- van. de 25e.aptÍ.T 1974 g:h:e1 andets r.ras dan zij veiooderbt'elden,'' -" ... houileo zij vast aa;r hul."verkeenie analyse en spreken. derhalve.. van rteéE re-

oit sooit lieàen, teEen rrie onsè brochure aesiijds in ae. allereerste.',' '-.: .
plaats; rías -gerichl, Zoudar er goed aao doec eens keàiii- s te ne.oeo varc..hree.- - - zopas verschenen publikaties van Portugese zi-jö,e.,. r,-aarin ds r,rerkelij.ke .be-
tekeals dèi PófËugese ervaricg.op. niet. nis td verstane r.rijze wordt geschil- '---' - * 'derd., ,(re:beiloetei -de bro:hurË i'nu."o"i.i". ào.roe li; t poriugal va; Jaioe

. .. §eoprun èir'"De Portugèse , erraricg", geschreven door.een in ï'raakríjk.wonen- .. -de..Portugee6, .díe.zich het pseuC.oaien van Charlee Reeve heéft gekozen I). "'-" 
"

De.intiöud van.beide. geichriftec kuu.oen.!re hiei ni.et vo l ledig..lveergeveD". I{e'"., --

'volstaaa ï,:et sleèhts e:1.-e1e citetcn, die o.Í. voot zichzelf, sprekeo.
- . Senp:run" die.geen enkei... respek-t toont voor nrytiten van de zich liakg.'

*'-.-..-
' ' 

" 1be' radil;:ri1ste..... .a:rbeidetg hebben a1l,e partijen ga sekteqr..-,'- -
" ' ' .'- ,.. .'-:. die b.eureren het p::oletariaat te veqtegeni"irordigeD eE er aanspra- -

hóeàe .te zijn, vér.achter zicft"''
rtugaL lateL..z-ien, en vaatover' r'.-.r.. .- '

tden, 3-4ageCuirl als de kiern vaa
en. i-deologie (zoals.in froon- -l .-

et ,ne:! de.ar nieÈs van begdjpt - ... ! :1 - ' . - '

rveg ,is, r-rear het komt dóordat
olàtariscir karakter gaaÈ, die.'r'

. hun vijaadèn,. zcr;el in Pcrtugal als elders dodelijke schrik heb-".

"t;' 
' 

r.

. .;. .. i ;

ttDe Portugese eïvaring Lrewijst, dat rtal1ïreet hef-- leger-al.s .om-
"t+entelende fahtor vrorclt geeccepteerd, inplaats dat naar de ver-
..nietiging van het leger lrcrdt gestreefd., c1e revolutie onvermij*
delr,jk vet'slageo rv-ordÈ doo:: hen, riie naarCe re6els van het miï
litàire institut:-t hanclclerl.. In hun strijd voor àe.opheffing van '-';.

I ) Beid"e broehures zLji- oolc in
uitgeverij "Association"' burg .l 3. -

,Duitse vertaling verschenen bij- de
in llambuEg, Bostfacir 132251 , 2 Har' -
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de loonarbeii staan de arbeiders volstrekt aIleen en zíi kunnen
alleen maar cp hun eigen lcracht verErouwen en op akties en prak-
tijken die irun lrollelttief cptreder:. verder ontwilrkelen. Dat zíjn
de fundamentele beginselen van de noderne revolutionaire strijd"
IIet is hoog tijd daar r,'reer van uit te gaano o "" 2)

Reeves zegt dat irr een brrcchure, die niets ïreel laat van het wí.jd.ver-
breide sproolcj e , daË de Portugese "Ber,reging der Stri j Cl'.rachten'r (itr'A) ,
ee1l revolutionair -l;.araltter zou dragen. hlij toont aan, dat er van die i.liFA

r,reinig of niels van betei;enis is overgebleven eil ciat <ie strijdlirachEen ge'"
bruilst zrjn voor iret herstel van rie "'florriale" ËoesËaarl, dat r+il ze1gelr.
voor iret herstel van de rust ea <le burgeri-ijLte orile.

Reeves schrijft ooir:

"De rer.'olLe val'r 25 november 1975 , clie ruerd gesteui.Ld door c1e

t,ols jer,;istiscire partij en :iaa:: massa-organisaties, gebruikte:r de
traCitionele kracirten iii her: leger om rje linker-vl.eugel van de
itrrA onscl:adeli;il te mairen e1? zo de vereiste railitaire voorï,rraar-
den te scheppen voor tnor,iraleo verhoudingen... rvaË die revol-te
aan heË licht i:racht rras rle oniroudbaartieíC van cle opvattingen
vaïr de linlcse groepen, die rreeiiden, dat het nilitaire apparaat
van bínnen uit moesË r.rorden veroverci om vervolgens nneË behulp
claarvan he'E s-Éaatsapparaat te veroveren, ïrra€rfÍIa d-arr een evolics-
regering? zou kunnen iyorden gevormd als eerste sÈan op de veg
ï]aar l-ret staatssocÍal-isrneo o ""

Reevesrvoor vrie het e?staatssocialisne" gelijk staat aan staatslcapita-
lisme, laaË zLen, daÈ ie opvattj-ngen van de linkse groepen een gevolg is
van hu;r jaltobÍjnse eïI leainistisc[:e zienswijze omtrenÈ Ce verovering van
de macht, die hun belet de irerilelÍ.jke en \rezenlijlle inhoud van een verove-
riag van de rqacht door de arbeirierslclasse te zLen of Ëe begrijpen. Hij
konsËaEeert ook, dat diezelfde jahobijnse en len,inistische zieilsvrijze ver-
hindert" dat zli de ï:etelienis vai-l de gei:eurtenissen van cie 25e november
verstaan. ï{Én opvaËËing karak,teriseerl- hij als een t'putcchistisch-r:ni1ítai-
re opvatting van de sociale revolutiu", die :rij volstrei..Ë sErijdig acht
ruet een proleËarische opvattíng r{aarom.tÍ€rr'L, die de konsel--r,ienties Erelct
uit de hlassenstrijd va:r. de arlieicters, Ilij zegl het niet ieet zoveel- ríoor-
den, maatr het koi:iË et r,rel op ileer: vaÍl <Íe li.lassenstrijd van de arbeiders
hebben de linlcse groeoe-r.i in en buic,en ïiortugal nieE oE flauwst.e benul en
dientengevolge h.eeft hin o1:treclee ii:ct c1e strij,:l van Ele arbeid'ars nieËs Ëe

maken. Fiet omgeiceerrje zou voLp;en-s oc:s eer! riog betere omschrijvir'g ztjn:om-
dat het optreclerr der groeperr n-i-eÍ:s net arl:ei.Jersstrijd te naiien heeft heb-
ben zL: van d.e arbeiclersstrij,l Eeen. flaurv benuli

2) Naar onze mening "streeft" de irroletarische oa\íente1-ing niet
naar de veririeEigrng varr het leger naar is de vernietigi'rig er-
van eerl .ra:r iraar l,r.onsekr.renties. .,le f orr-:.u1ering van X.eeves ver-
raadt duirlielijit 'ie sporerl r/ali een ioealistiscn stand.punË" Dat
doeL echler uiets af aan de rraarde ï/an zLjn analyse.


