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FRANSE ÀRBE]DERS BEZ ORGDEN VAKBE}JEG]NG

EEN UITERST PIJNTIJKE VERRASSlNG

0M 2 UUR IN DE NACHT van 22 op 2J maart j . f . zetten d.e heer Aubert en and.e-
re vertegenwoord-igers varr d.e Franse textj-elvakbond.en hun hand-tekening onder een
akkoord., d.at een eind.e moest maken aan een staking. Zevenentwintig d.agen tevoren
was z\ uitgebroken in een fabriek van de tnrst t'.Rhod.iacéta" in Besangon, Voor t t
eind.e van d.e maand. febnrari nog had zti zt ch uitgebreld. tot and.ere fabrieken van
d.ezelfd.e trust, aIle gevestigd. i-n voorsted.en vam. Lyon. Nu zou zij, na,ar de over-
tuig:ing van d.e heer Aubert en zijn collegaf s, tot het verled.en behoren. De heer
Aubert pakte z:jn paperassen bij eLkaar en verliet de conferentie]<amer in het Pa-
rijse ministerie van Sociale Zaken. Buiten het gebouw stuitte hij op d.e journalis-
ten. De heer Aubert legd.e rn verklaring af :'rHet werk zal onmid.d.elhjk word-en her-
vat. AIs d.e d-ag aartbreekt zal er niet meer worden gepost voor d.e fabrieken var.
Rhod.j-acéta!" Een half uur ]ater rirrkeLd.en d.e telefoons en rateLd.en de telexappa-
raten. 0m 7 uur in d.e ochtend. van d.e 23ste maart vernara het land via d.e radio
wat er d.ie nacht in Parijs gebeurd. was en wat Aubert had. gezegd.

De stakend.e arbeid.ers in Lyon-Vaise, T.,yon-St. Fons en Besangon wisten van
niets en waren totaal verbijsterd.. Iiaar z1J 11eten zieh d.oor het spelletje vart de
bureaucraten niet zo maar in d.e l-uren leggen"

De avondbladen van 25 maart maken me1d.i-ng van ernstige moelLijkheden, zowel
in Lyon als in Besangon" De in Oost-Frankrijk verschijnende krant EST-HEPUH,ïCAIN
schrijft: rrNoch in Besangon, noch in Lyon is de ord-er tot werkhervatting opge-
volgd..rrHet Parijse blad- IE MOIIDE spreekt van'theftige incid.entenrr te Lyon-Vaise.

0p 2! maart constateert IE MOIIDE, d.at I t feÍt, dat de betrokken ar-
beid.ers het d.oor de vakbond.en gesloten akkoord- eenvoud.ig aan hun laars
gelapt hebben, de grootste verwaïring heeft gezaatd. in vakbewegings-
kringen. Hiemit blijkt, aId.us LE MONDE, een duid.elijke tegenstelling
tussen d.e arbeid.ers en d.e vakorganisaties, d.ie bij d.e vakbeweging d.iepe
ongerustheid. wekt.

Een d.ag later (Z= maart) zegt EST-REPUBLïCAIN, d.at tussen d.e vakor-
ganisaties en haar led.en ernstige verschillen aan de dag getreden ztjrt.

AIs d.ie woord.en op papier gezet word.en - biina 4B uur na het sluiten van het
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akkoord. is het werk nog altijd. niet henrat. Dat geschied.t pas d.e 26ste maarti
Maar n i e t in de fabriek trBelle-Etoile" te Iryon-St. Fons. Daar wordt d.oorge-
staakt. Veertien d.agen later ligt d.it bed.ri jf nog altijd" p1at. Het is een uÍterst
pijnlijke verrassing. Niet alleen voor d.e vakber,regingT ÍtààT ook voor de d.ireetiet
voor heel het Franse maJragerd-om en voor d.e regerlng. Omd.at ze voor d.e vakbewe-
gangr voor het georganiseerd. overleg, voor het organi-satie-sprookje, een teken
aarr d.e wand. vo::tnen, trekken d.e gebeurtenlssen rond. tt.Rhod.iacétatt meer e,and.acht
d.an alle overige in Frarrkrijk aan d.e gang zijnd.e stakJ-ngen tezamen.

0p d-insd.ag 4 april grijpt d.e politie i-n. Zij moet t zo heet het, d.e rrwerkvrij-
heid.rr garand.eren. Maar van d.e aldus geschapen ttvri jheid." word.t slechts d.oor ui-
terst weinigen gebruik gemaakt. Niet meer d.an 200 van d,e 2.200 man personeel
vri jwel uitsluitend. employérs en kad.erleden - trekken d.e fabriek ín, Er is geen
sprake van, dat d.e produkti-e weer op gal:g komt. Integend-ee1, de bemoeienissen
d.er politie ]eid.en tot een verscherping van het confIlct. Bi j wi j ze van prote st
legt hééI het proletariaat van het fabrieksplaatsje St " Fons d,e arbeid. neeï. De
vakbond.en kr:nnen maar op één wijze reagerens op 1 april kond.igen ztj nieuwe ond.er-
hand.elingen aatrr. Varrzelfsprekend. nog antijd. achter d.e rug van d.e arbeiders om.

EE}I DIRECTIE DIE OM STRTJD VRMGT.

DE TRUST BHODIACÉTA maakt d.eel uit van het chemi-sche concern RIIOIVE-HULENC
dat na het A:nerikaanse concern DUPONI-NEI{OURS en enkele and.ere reaz,en, zoal-s d.e

Britse IMPERIAI CHtri'tICAL INDUSTRïES, in de wereld. d.e zevend.e of achtste plaats
inneemt. RIIOM-POULENC heeft circa 40.OOO arbeid.ers in d.ienst; R}IODIACÉTA-heeft
er 16.000, verd.eeld. oveï zes fabrieken: Besangort 2.500; Lyon{aise 5.800; Lyon-
Gorge 2.500;Lyon-Venissj-er.x 500; Lyon-St. Fons 2r2OO; Peage d.e Rousillon ( op ge-
ringe afstand. van Lyon) 2.5OO. Ialat ztJ vervaard.igen is synthetische textiels ny-
1on, rayon-garens en ( in Besangon) een soort va^n polyester, d.at ond.er het beken-
d.e merk "Tergaltt in d.e hand.el word.t gebracht.

Rhod.iaeéta i-s d.e Franse A. K. U. , de Franse kunstzijd.e-ind.ustrie , gevestig0 in
en rond. d.e stad., d.ie eens het centn:n was van d-e Franse zijd.e-industriei de stad.,
waarin eens, toen het Franse kapitalisme nog in d.e kinderschoenen stond., de zÍjd.e-
wevers het zwarte vaand.el van een proletarische opstand. hebben geheven.

De arbetd.sverhoud.ingen bij RHODIACETA ztJn slecht. Aan een brj-ef van een d.er
arbeid,e:es te Lyon-Vaise ontlenen wi j, d.at er bij zéér hoge , afmattend.e temperatu-
ren word.t gewerkt; d.at het bed.rijf ald.aar voortdr:rend gemechaniseerd. word.t; dat
een hoeveelheid- werk, waarvoor in d.en begirrne een half uur genoteerd. stond.r Íru
in twee minuten moet word.en verricht; d.at een arbeid.er, die een jaar geled.en nog
vier machines bed.iende er nu zes ond.er ztJn control-e heeft en d.at d.e d.irectie er
nimmer overleg pleegt met het personeel.

De toestand.en 1n d.e fabriek te Besangon zdn aI even abominabel. Bij het uit*
breken van d.e staking - d.ie d66r begon - publiceerden d.e gezamenlijke textielvak-
bond-en een manifestl waariÍt orà. stond. te lezen:

"Bij Rhodia wordt weinig rekening gehoud.en met d.e mensen. De perso-
neeLschef is er een gepensioneerd. koLonel en dat is typerend. voor een
streven, d.at er meer en meer op gerÍcht is, d.e bed"ri jf sd.iscipline te
d.oen gelijken op d.ie in een kazerne en d.e arbeiders te beschouwen als
Iied.en van d,e tweede rang en d.ienovereenkomstig te behandelen...rt

rrDe speciale techniekr d.ie bij d.e vervaardig:tng van kunstvezels toe-
gepast word.t, schept een zeer ongr:nstige arbeid.sklimaat. De temperatuur
ligt boven d.e 10 grad.en; d.e vochtigheid.sgraad. bed.raagt 7O?o, Naarmate
de arbeid.ers oud.er wo:id.en stijgt ond-er hen 't aantal gevallen van long-
ziekten en nerveuze aand.oeningen.tt

rrGerr.rime tijd. reed.s eisen d.e Rhod.ia-arbeid.ers menselijker arbeid.sver-
houd.ingen. lvIaar d.ie ei-sen stuj-ten af op rn onwillige d.irectie, d.ie bo-
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vend.ien geen zel-fstand.ige beslissingen mag nemen., maar naar het pijpen
moet d.ansen van de tmst RHONE-POULNC, een tnrstl d.J-e multj--miljar-
dair i-srin heeL d.eze economische sector d.omj-neert en ied.er gesprek net
d,e arbeid.ers stelselmatig weigert, De tmst RHONE-POULBVC heeft weinig
op met d.e vertrouwensLied.en van d.e vakbeweging en is onlangs nog ver-
oordeeLd, wegens het niet naleven van d.e arbeid.swet. De d.lrectie vam.

RiIODIACETA is een d.irectie, d.ie om strijd vraagt.rr

WooRDEN G-EryoEG, lviAAR GEUV DADEN.

t'Een d.irectie, d.ie om strijd. vraagtrr. Het klinkt erg rad.ica.al en het wekt d.e

schijnralsof d.e vakbeweging bereid. is om d.e haar toegeworpen hand.schoen op te ra-
pen. Dat is stellig ook d.e ind.ruk dj-e men wil vestigen. Maar d.e werkeli jkLreid. is
and-ers. Tussen d.e woord-en van d.e vakbond.sbureaucratie en haar d.ad.en is een enolÍn
verschil.

Voor ons liggen d.e notulen van een buitengewone vergad-ering vart de ond.erne-
mingsraad- van het RIiODIA-bed.rijf te Lyon-Vaise, gehoud,en op 11 d.ecember 1966. De
bijeenJ<omst, d.ie om half e1f ts morgens begon, werd. gepïesid.eerd. d.oor d.e heer
C r e z , één van d.e d.irecteuren. Hij d.eed. tn aantal med.ed.elingen, d.ie betrekking
hadd.en op een werktijd.verkortJ.ng. De tenrglopend.e verkopen, te wijten o. à. aa.n een
moord.end.e Amerika,anse concumentie , noodzaakten d.e bed.rijfsleid.ing het aantal ar-
beid.sd.agen i-n te krimpen. Het bleek d.e bed.oeling d.er d.irectie, d.at de arbeid.ers
d.e d.agen, waarop niet gewerkt zou r^rord.en in mind.ering zoud.en brengen op hun va-
kantie of op hun compensatie-verlof rrregens arbej-d. op zot-L- en feestd.agen.

De voorstellen van d.e heer Crez lokten varr d.e kant van d.e vakbeweglng nauwe-
lijks een woord. van protest, La.at staan een actie uit. Eén van d-e vakbond.sverte-
genwooïd.igers in d.e bewuste ond.ernemingsraad. , d.ie lui s terd.e naar d.e veelbeteke-
nend.e naam van S a I a u d. (hetgeen in het iVed.erland.s zoveel als ttschoftn wi1
zeggen! ) stelde een paar zakelijke vïagen over het tijd.stip, waarop cle regeling
van kracht zou word-en en constateerd.e voorts, d.at d.e d.irectie een slecht beleid.
gevoerd. had.. lrlaar d"aarbij bleef het! Nog voor d.e kerstd.agen was de produktiever-
mind.ering een feit: te Lyon-Vaise en in d.e overige fabrieken van RIIODIACETA. Er
verstreken meer d.an acht weken, tijd.ens welke d.e vakbeweging werkloos toezag, zo-
aJs zrJ ook werkl-oos toezag op d.e 16e mei 1966, toen d.e arbei-d.ers van RIIODIACETA
te L,yon-Vai.se het bed.rijf r.r.itliepen uit protest tegen d.e onmenselijke toestartd.en.

Tussen 1 d.ecember 1966 en 25 febnrari 1967 d.e eerste stakingsd.ag - nam d.e

spanning ond.er d.e arbeid.ers van RII0DIACETA te Besangon voortdurend. toe" Het enj--
B€ r dat d.e vakbeweg"ing d.eed., was, d.at ztj hen stoom liet afb),azen d.oor mid.d.el van
beperkte en vol strekt onbetekenend-e actie s . ïn d.e genoemd-e period.e werd. d.aar,
d.an in d.e ene, dan in d.e andere afd.eling van het bed.rijf , tot vijfentwintig maal
toe, vooï zeer korte ti jd. d.e arbeid. ond.erbroken, soms twee of d.rie keer in d.e
week. Ook op de 25e febnrari riepen d.e vertrouwenslied.en van CFGT en CGT res-
pectievelijk d.e kathofieke en d.e bolsjewisti-sche centrale op tot een tf stakingrr
van twee uuï. It[aar toen was d.e maat vol. Tegen d.e bed.oe]ing van d.e vakbeweging
gingen aIle arbeid.ers tegplijk voor onbepaald.e tfid in strijd.. Toen restte de bon-
d.en niets and.ers meer d.an zich aan het hoofd. d.aarvan te plaatsen. Toen pasr en
geen second.e eerd.er, spraken zlj in het reed.s d.oor ons geciteerd.e manifest onom-
wond.en uit, wat het bij RIÏODïACETA toegepaste systeem van werktijd.verkortl-ng voor
d.e arbeid ers betekend.e,

DE PHAKTïJK VAN DE 1ÍIERKTIJD\IERKORTfNG"

WU citeren:
frWanneer d.e d.agen, waarop niet gewerkt word.t, d.oor d.e arbeid.ers in

mind.ering van hrrn vakantie word-en gebracht, d.an betekent d.at, d.at d.e

vakartties korter word.en. En juist d.e vakanties ztjn bijzond-er nod.ig voor
een personeel, d.at ond.e:rnrorpen is aan het uitputtend-e ploegenstelsel



4-

van vier maal wissel-end. acht uïen. Een arbeid.er, d.ie om víer uur d.es
morgens van zijn werk pleegt te komen heeft er liever recht op z:-elt in
d.e augustuszon te kr.mnen koesterenr dan d.at hij mag genieten van een
vrÍje dag, die d.oor d.e februaristo:::nen word_t verziekt.

\rlat het compensatieverlof betreft, de arbeid.ers d.ie continu-arbeid.
verrichten ( Ui;voorbeeld. dinsd"ag en woensd.ag van 4-12 uuri vervolgens
d.ond.erd.ag en vrijd.ag van 12-20 uur; d.aarna zaterdag, zondag en maand-ag
van 2O-4 uur) hebben d.aarna rust tot d-ond.erd.agmorgen 4 :un;:"" Tussen. 1

januari en 11 december hebben zlj op vi-er zond-agen er slechts één vrij
en zLJ profiteren ook maar in zéér beperkte mate van d.e feestd.agen, 0m
d.at allemaal te compenseren hebben ztJ negen extra rustd.agen per jmr,
d.ie volgens een bepaald. systeem over d.e kwartaien word-en verd.eel-d., Dat
g.aat d.an op d-ie manier, d.at ztit d-ie hebben moeten r,+erken op 1 novernber
(atf erneii.jigen) , 11 november 

- 
(Wapenstilstand-sd.ag 1918) , met Kerstmis

en op nieuwjaarsd-ag in het eerste i«nrartaal- van het d-aaropvolgend. jaar
recht hebben op d.rie extra vrije dagen. i'[en z:-et het: d-e compensatied.a-
gen moeten wel het een en ander compenseren" Wat ze nelbeschouwd moe-
ten goed.maken, d.at is, d.at d.e arbeid-ers van d-it bed.rijf niet in staat
ztJn tot een regelmatig ge zinsleven 

"
!'Ianneer nu d.e d.irectie haar zin krijgt en d.e cornpensatied.agen d.ón op-

genomen word.en wanneer het bedrijf word-t stilgelegdr d.an kr.rruren d.e ar-
beid-ers d.ie vrije d.agen niet meeï opnenien wanneer hr:n datzelf het bes-
te uitkoót. De arbeid-er, d.ie toch a} d.oor het beschreven ploegenstel-
se1 ten zeerste in ztjn persoonlijk leven word.t belemmerd- en d.e sLaaf is
geword.eïr, va,:a d-e urentabel, ztet z:-clt nu nog beroofd- van het laatste
beetje vrijheid-, d.at hem gebleven is" Dat komt, omd.at er bij d-ie rege-
Iing een financiëIe stok achter d.e d-eur staat "Wie de d.agen d.at het be-
drijf wordt stilgelegd- niet in mind-erlng van ztjn vakantie of ztjn compen-
satied"agen wenst te brengen, d.ie is op d.e betrokken tijd.stippen zond.er
meeï een werkloze. Een werkloze,d.ie géén werkloosheid.suitkering krijgt"
fmmers: d.e d-irectie zet d.e prod.uctie van ftTergalrr om d-e vier- en d.e

prod.uktie van nylon om d-e zeven d-agen één dag stop. 0p die manier
behoeft zli geen cent uitkering te betalen. En over wat eï gebeurt i^Ian-
neer op d.ie wtjze alle vakantied.agen verbruikt ztjnrnet als alle compen-
satied.agenr spreekt d.e regeling met geen enkel woord-. rr

DE AAP UIf DE MOi]lÍ.

De vakbond-en, d.ie d.it zo d.uid.elijk op papier had.d-en weten te zetten (naar wij
vermoed-en met d-e hulp van het lagere vakbondskad-er, d-at wat d-ichter bij d.e arbei-
d-ers staat en op zulke penj-bele momenten als het onderhavige altijd- van onschat-
bare waard.e blijktl) had.d-en wéU gelijk, toen ztj hun manifest als volgt besloten:

'rA1s d-e zaken floreren, word.t i-ed-ere second.e van d.e arbeid-stijd- be-
nut, word-t het tempo steed.s meer opgevoerd-, opd-at d-e winsten maar zo
hoog mogelijk zullen stllgen. Zodra er ztch moe11Íjkhed.en voord-oen z\)n d.e

arbeld.ers, en z4 alLeen d_e d-upe d.aarvan. rf

fnd.erd.aad-! Dat is d.e realiteit van d.e kapitalistische produktie. Maar op
welke wijze komen d-aartegen d.e vakbond-en nu in het geweer? Ook d.aarover bevat het
manifest waaruit wij nog altoos ctteren een zeer realistische passage, d.ie wij al-
leen firaar even hebben overgeslagen om er hier met d-es te meer nad.ruk de aandacht
van d.e lezer voor te kr::rnen vragen.

De vakbond.en, d.e Lezer heeft het gezJ-en, wisten aI d.e d.ingen, die ztj in hun
gezamenlijk manifest met zoveeL gloed- wisten te schil"d-eren, ook aL sed.ert d-ie 13e
d.eeember 1966, toen di-recteur Crez te Lyon-Vaise d.e werktijd.verkortingsregeling
bekend- maakte. irJat hebben ze ged-aan? Niets and-ers d.an d.it, d.at zli t naar zii ze1,f
in hun manÍfest verklaren,
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rrer b{j d.e d.irectie op hebben aanged.rongen het aantal- compensatied-agen
van 9 op 15 te brengen, teneind.e op d.ie wijze d.e financiëIe nad.elen voor
d.e arbeid.ers zoveel mogelijk te beperken.rr

De vakbond.en noemen d.at zelf: rreen bescheid.en eis'f . Het moet ons van het
hart, d.at wij nog nooit een waarheid. op zotyt hypocriete manier hebben horen ver-
kond.igen,En wat d.ed.en d.e vakbond.en toen zelfs d.ie bescheid.en eis d.oor d.e RIIODIA-
d.irectie werd. vervorpen? Niets ! Dat is d.e ààp t d-ie d.uid.eli jk uit d e mouw komt in
het manifest, waaranee d.e bond.en d.e 1eid.1ng poogd.en te veroveren van een aetie,
d.ie niet in hr.rr bed.oeJing had- gelegen, maa,ï waartoe d.e RHODïA-arbeiders in Be-
sgngon spontaar:. waren overgegaan,

EEN PAAR \,\IOORDEN OVEA DE BEDRTJFSBMETTING.

DE BONDEN, schreven \^ie zopas, plaatsten ztch, toen er niets and.ers meer op
zat,, aan het hoofd. van d.e stri jd.. De f eiten echter Jaten eï geen enkele twijf eI
over bestaanrd.at z\ d.at a11een maar d-ed.eny orn d-e arbeid.ers weer in het vertrouw-
d.e gareel te krijgen. Dat bl-eek namelijk aI in het eerste uuï, uit d.e houd.ing vart
d.e bond.en ten aanzien van d-e bed.rÍjfsbezetting.

De B}I0DIA-arbej-d.ers in Besangon hraren niet uit de fabriek gegaan. Zii hiel-
den d"e d.iverse afd.elingen en werkplaatsen bezet. Hi;n strijd.lust was te groot dart
d.at d-e bonden z;-.cln openlijk tegen een d-ergelijke strijdmethode zoud.en hebben dr.lrven
uitspreken. Zíj verklaard.en zteh d.erhalve vóór d.e bed.rijfsbezetting. Maar aldus
d.oend.e slaagd.en ztl er in aan d.ie bed.rijfsbezetting een volkomen and.er karakter te
geven. Zij wÍsten te bereiken, d.at de bed-rijfsbezetting d.oor alle arbeid.ers van d.e

fabriek plaats maakte voor eenrrbed.rijfsbezettingrf d.oor d.e stakingsposters van
d.e vakbeweglng. Dat ge schied.d.e nad.at d-e heer Lièvremont van d.e bol s j er^ri sti sche
CGT d.e bed-rijfsbezetting van d.e arbeiclers treen onwettige method.err had. genoemd."
Die Lièvremont voegd.e da.ar a,an toe , dat 'r d.e arbeid-ers ztch op intelligente wtJze
tot d.e strijd. moesten aangord.en".Ond.er een 'rintel-ligente manier van strijd-en?r veï-
stond d.e heer Lièvremont ken::elijk een strijd. volgens d.e platgetred.en, naa,r het
niets leid.end.e pad.en van d.e vakbeweging. Wf j putten d.eze kenni s omtrent hetgeen
d.e CGT-bons Lièvremont verkond.lgde uit een brief r geschïeven d.oor een arbeid.er
uit Besangon, d.ie zelf bij RHODIACETA werkzaailL is en d.Íe ztch onder d.iens gehoor
bevond.. Hij, d.ie RlÍ0DIA-arbeid-er, weet ook nog te vertellen, d.at het kacler-perso-
neel tijd.ens d.ie vergad-ering in d.e fabriek, van d.e vakbeweting verlangde, d.at ztJ
om aan d.ie bedrijfsbezetting een eind- te maken,d.e hulp van d.e politie in zou roe-
pen en dat d.e vakbeweging d.at bepaald. niet re soluut van de hand. wees r maar d.at I t
haar bepaald in twee strijd- bracht.

Tenslotte kozen d-e bond.en toch niet voor het paard.emid.d.el vaJr politiehulp.
Zii wisten, naar we reed.s otrmerkten een mind.er gevaarlijk middela geen bed.rijfsbe-
zetting d.oor de arbeid.ers, maaï één d-oor vertrouwenslieden van d.e bond.en. Een
blad als LE COMTOïS (aat z:-jn na€rm ontleent aan Franche-Comtó, d.e streekr temj-d.-
d,en waarvan Besangon gelegen i-s ) constateerde in zLJn editie van 1 maart nuchter,
d.at 'tde bed.rijfsbezetting d.oor d.e stakingsposters veel meer een synbolisch ka-
rakter had., d.an d.at zlj werkelijk effectief was'r. Aan d.ie woord.en hebben wij nlets
toe te voegen d.an d.it, d.at d.e strijd. d.aar i-n Besangon weliswaar vier weken zot;-
d.urenl rIrEEr dat heel in het begi-n van d.ie period.e d.errMarneslag'f kennelijk in het
voord-eeI van d-e vakbond-en was besli-st.

Overigens was d.j-e eerste zege va^n d.e vakbond.sbeginselen op d.e spontane ac-
tiemethod-en van d.e arbeid-ers nog geenszins d.efiniti-ef . Toen d.e arbeid.ers zích
d.oor Lièvremont hacld-en laten wi jsmaken, d.at ztJ een "bed.rijfsbezetting" beter aart
d.e kornuiten varr d.e bonci-en kond.en overlaten, begoruren d.e bond-en met d-atgene wat
in d.ergelijke omstandighed.en tot hun routinewerkzaamheclen behoort: d.at wil ze5gen
ond.erhand.elingen met d.e d.irectj-e. 0f liever: zti \i7-Id.en d-ie begiruren, Maar d.e d.i-
rectie d.acht er and-ers oveï.Die zeíz géén ond.erhand.elingen voor en aleer d.e sta-
klngsposters weg zijn.Daar kon d-e vakbeweging in d.e gegeven verhoud.ingen natuur-
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lijk niet aan d.enken. En daarop spande d.e d.irectíe een kort geding.aan, teneind.e
orreï d.e rfbezetting" door d.e stakingsposters een rechterlijk von:ni-s uit te lokken"

Toen d.e zaak d.iend.e kwam d-e ad-vccaat van de vakbeweglng vertellen, d-at een
bezetting van d-e fabriek d-oor posters van de bond.en góén aantasting van d.e bur-
gerli jke eigend.om betekend.e, omd.at d.ie posters ztch bovend.ien ni-et eens in d.e

fabriek bevond.en, d.och aI1een maaï in het restaurant van het bed.rijf. De rechter
besl-oot daarop zrJn uitspraak nog even op te sehorten om een d-eurwaard.er in d.at
restaurant eens een kijkje te laten nemen" Die d.eu:nuaard-er steld.e vast, dat d.e

stakingsposters in het restar.rant zich uitermate I'netjes" (in ae burgerlijke ztn
d-es woord.s) ged.roegen. Irliettemin verklaard.e d.e rechter te Besangon, toen hij op
vrijd.ag 5 maart voruris wees, de aanwezígheid. d.er stakingsposters d-aar stri jd.ig
met d.e wet. foen d-at vonni-s bekend. werd. reageerd-en d.e RIÍODIA-arbeid.ers onmid.d.el-
lijk: ze bezetten het bed.rijf, d.at ze op aandrang van d-e bond.en had.den verlaten,
opnieuw. Dat hras voor d.e vakbewegÍng het sein om te verklaren, d.at ze niet lan-
ger ond.erhand.elingen op plaatselijk niveau wenste,d.och all-een nog' maar wild-e pïa-
ten met de d.irectie van d.e trust" Die d.i-rectie van d.e tnrst RHODIACETA zetelde
in Lyon. D65r zou men ztclt niet onder d-e d.irecte d.ruk van d.e geprikiceld-e arbej--
d.ers en van d.e bed-rijfsbezetting bevind.en.

Inmid.d-els bracht d-e herbezetting van d.e fabriek d.oor d-e arbeiders n6. d.e uit-
spraak van d.e rechter d.e politieprefect van het departement Doubs in actie. Hf j
kon natuurlijk aIs hoogste politie-autoriteit in d.it d-eel- van Frankrijk rn nu dui-
d-elijktronwettigrr optred-en niet zomaar tolereren.Maar d.ie prefeet ging niet onbe-
suisd. tewerk en bleek hééI goed te weten langs wel-ke weg hij d.e I'hand-havi-ng van
het openbaar gezagtt het beste kon berei-ken.Hij nod.igd-e d.e vakbond.svertegenwoord.i-
gersr samen met vertegenwoord-igers van d.e RHODIA-d-ireetie-Besangon ui-t voor een
bespreking. Zii werd- op maand.ag 6 maart in het bijzijn van d.e prefect gehouden on-
d.er vooyzttterschap van een arbeid.sinspectrice.

De d.irectie herhaald.e in d.ie bijeenkomst d.e eis, d-ie zlj aI eerd.er had. ge-
stel-d.g d.irecte beëind.iging van ied.ere vorrn varr bed.rijfsbezetting. De vakbond-sd.e-
legatie zei niet ia, maar zet ook niet nee . Ze zeLZ we zullen d-e zaak met het
personeel bespreken. De vakbond.sd.etegatie gaf óók te kennen (*ii citeren uit LE
MONDE van B maart) e d.at zli heus wel- bereid. was om d.e werkelijkheíd. onoer ogen te
zien. Ze vïoeg tevens aan d.e d.irectie of zLj d.e werktijdverkorting niet tijd.elijk
wilde opschorten.

De bed-oeling was d.uid-elijk: als u, d-irectie, nu een beetje soepel bent, dan
zullen wij: vakbond-en, het d-aar gind.er in Lyon we1 klaren op een manier, d-ie zo-
wel- voor u als voor ons het allerbeste is. Daar, in d.e prefectuur van BesanEcon
werd.en d.ie maand.agavond. in maart d.e eerste Ii jnen z:-clithaar, van het strategisch
plan d.er vai<beweg"ing. Stap voor stapr €fl met waarli jk meesterschap werd- het uit-
gevoerd., Met één enkele factor werd totaal geen rekening gehoud.en: d.e eigen on-
verzetteli jke wil van d.e arbeid-ers. Niemand- d-er nauw betrokkenen had het er aI-
lerflauwste vermoed-en van, d.at juist d.ie factor op het allerlaatste moment het
spel nog zou bed-erven.

Volgd-e d-e overheid., g"ind.s in Parijs, d-e dingen d.ie ztclt begonnen te ontwik-
kelen? Wij hebben d.66r natuurlijk geen enkel bewijs voor, maar het vermoed.en ligt
voor d-e hand." Hoe and-ers, d.an oB een wenk uit Pari j s zou een zo d.irect verant-
woord.el-ijk man als d.e prefect te Besangon er toe gekomen kr;rueen zLJn d-e situatie
rond. het RHODIA-bed-rijf ma.ar te laten voortsud.d.eren? Dat is het wat hij ged-aan
heeft" Het vonnis van d.e rechter met betrekking tot d-e bedrijfsbezetting is nim-
mer met de sterke arm ten uitvoer ge1egd.. De hand. van d.e vakbeweging,d.ie d.e teu-
gels een ogenblik had- moeten laten vieren, achtte men blljkbaar sterk genoeg om
a]les weer in het Itrechteff spoor te krljgen.
il\mRlROIIW 0P ONS ! ..

IOEN DE arbeld.ers varr RiÍODIÀCETA in Besangon hr-m strljd. begonnen d.rongen ztJ
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er bij d.e bond.en op aan, d.at d.e staking zou r^rord.en uitgebreid.
ttVertrouw op onstr t zo antwoord.d.en d.e organisaties , Ze wekten d.aarmee d-e in-

d.ruk, d.at het met d.ie 'tuitbreid.ingrr best in ord-e zou komen. Ivlaar ze bed.oel-d.en ' t
veeleer z6t d.at men d.e zege liever van d.e bond.en moest l-aten aÍhangen d.an vart d.e

soLid.ariteit van d.e Lyonezen of van wie d.an ook. In werkeli;kheid. staken ztJ vooï
een uitbreiding van d.e actie nauwelijks een vinger uit. A1leen te Lyon-Vaise werö
een kLeinigheid. d.oor hen ond-err:omen" Daar wekten zLJ op d.e 28ste februari d.rie
d.agen nad.at d.e str[jd. in Besangon \^ras ontbrand. - d.e arbeid.ers op tot. . . een soli-
d.ariteitsstaking van 2{ :uvt. Dat het d.aarbij nlet gebleven is, maar d.at d.e arbei-
d.ers na het verstri jken van die termijn het werk niet hebben hervat, clat sproot
voort uit hun e i g e n initiatief , niet uit dat van cle vakbeweging.

0p 6 maart gaat d.e RIIODIA-fabriek I'Be11e-Etoil-e" in Lyon-St. Fons plat; op
9 maart breid.t d-e actie zich uit tot twee and-ere RHODIA-fabrieken.De bond.en heb-
ben al d.ie tijd. werkloos toegezien. Het zijn wed.eïom d.e arbeid.ers, d.ie spontaan in
beweging komen. De bond.en volgen hen schoorvoetend. en nood.ged-wongen.

Wanneer op d.e 18e maart d.e 650 arbei-d.ers van d.e cellofaan-fabriek in Bourg-
en-Braisse (niet ver van Lyon),welk bedrjjf niet tot de t:rust BHODIACETA behoort,
maar wéL tot het concern RIIONE-POIJL$TC , zích bI d.e actie aansLuiten, dan d.oen ztl
d-at, omd.at ztJ ook al- ond.er miserabel-e arbeid.sverhoud.ingen werkend.e va,rr me-
ning ztJn, d.at het tenslotte tegen RHONE-POULIjNC gaat. Het is opnieuw een optre-
d.en , waaraan d-e bond.en part no ch deel hebben . ïntegend.e el !

De ged.achterd.at d.e strijd. pas effectief kan word-en gevoerd. uanneer d.e arbei-
d.ers d.e macht van hwr aantal in beweging brengen tegen d-e macht a c h t e r d.e

tnrst RIIODIACETA, d.ie ged.achte word.t , waar ztJ opduikt, d.oor d.e vakbeweg'ing zo
krachtig mogelijk bestred.en. tr/e zijn d.aaromtrent ond.er and.ere geïnfo::neerd. d.oor rn
brief van een jonge arbei-d.er, d.ie werkzaam is in een te Vitry, vlak bij Parijsrge-
ve stigd. bed.rijf van RHONE-POULil\trC , d.at ,800 arbeid ers telt ,

Hij schrijf t:
ItDe strijd. te Besangon volgd.en wij uit d.e kranten. Voor d.e bond.en was

er blijkbaar geen enlcele aanleid.ing d-aar met ons over te praten.De ver-
tegenwoord.igers van d-e vakbewegrng roerd-en d-e actie daar pas voor het
eerst a.a.trL, toen er ginds al tien dagen gestaakt werd.. Kort en goed.: er
is sprake van een meeting. Eerste vraag d.ie opd.uikts waar moet d.ie ge-
houd.en word.en? In het bed.rijf , zeggen wi j. hriten het bed-ri jf , zegt d.e
Force Ouvrière ( é6n van d-e d.rie grote vakcentralen - D & G). Het word.t
tenslotte toch een meeting in het bed.rijf . De bonzen en d.e d.irecter-u
voeren er het woord..

0p 1{ maart gat een opïoep uit voor een staking van 2! uur. 0p d.e

15e maart word.t d.ie gehoud.en. Veertig procent van het personeel legt
d-e arbeid. neer. De stakers verzamelen z:-ch voor d.e fabriekspoort. 0p
bevel- van d.e bond.en word.t er velrrolgens 'n optocht d.oor d.e stad. gehou-
d.en. De bond.en remmen zoveel ze kr:nnen. De leid-ers zeggen tot d.e sta-
kers: rrHoud.t j e spand.oeken opgerold.; zorg, d.at j e het verkeer niet be-
lemmert ! rr

Ti jd.ens d-e demonstratie gebeurt er iets onverwachts. De jongere ar-
beid-ers beginnen opeens te roepen: 'tDóórstaken ! Allemaal sa:nen in d.e

strijd.!"Een vertegenwoord.iger van d-e vakbeweging komt via een Iuj-d.spre-
ker tussenbeidq maar niets of niemand kan d.e jonge arbei-d.ers tot zwÍj-
gen brengen. Al-le bureaucraten van de CGT proberen d.e ord.e te herstel-
Ien. Het lukt ze niet. Er word.t d.an getracht d.e d.emonstranten naar een
vakverenigj-ngslokaal te d.rijven. Tevergeef s. De stoet beland.t tenslotte
op het kerkplein van Choissy (een stad-je, d.at aan Vitry ztt vastge-
bouwd. - D & G).

rrVerspreid-en! rr , roept d.e secretarj-s van d.e CGT. De secretaris varl
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d.e tr'O roept om d.e microfoon. Hij krijgt haar r:^Let en praat zond-er ver-
sterker. Hij vraagt d.e arbeid.ers d-e volgend-e morgen het werk te hervat-
ten. De vervrarring stijgt ten top. Tenslotte gaan d.e d-emonstranten toch
uiteen. fn d-e mid-d.aguren is er een vergad-ering. De bonzen spreken: men
hoort woord.en, nie ts d-an woord-en en even zoveel leugens . Op 16 maart i s
er weeï een meeting. Niets d.an frases. Steed.s meer hoort men d.e arbei-
d.ers spreken in geest varrs rtDe bond-en en wij" o o !'r

Met arrdere woord-en: d-e arbeid-ers maken, onbeuust, hoe langer hoe meer een
d.uid.elijk ond.erscheid- tussen d.e organisaties en henzel-f .

DE TAKTÏIXT VAN DE EONDEN"

WIJ HEBBEN aan hetgeen ztch in en rond- het bed.rijf van RIIONE-P0ULENC te Vi-
try heef t aíge speeld- uÍtvoerig aand.acht besteed-, omd-at d.e geber:rtenissen d66r
zulk een d.uid.eIÍjk licht werpen op d.e taktiek, die d.e vakber,veEing in het conflict
heeft toegepast. Niet a]leen het f eit, d.at d-aar pas méér dan tien d.agen na het
begin van d.e strijd- in Besangon een meeting belegd- word.t is karakteristiek, maar
ook - en vooral- d.at de vakbond. eerst nog pogingen in I t werk stelt om d-ie bui-
ten de fabriekspoort te houd.en. AIs de stakers vlak vóór d.e poort van het bedrijf
verzameld. zljn, d.an komen d.e bond-en met het id.ee vaír een protestmars voor d.e dag.
Al hr.m activiteit schi jnt eï op gericht te zi:n, de strijd.lustige arbei-ders 'f stoom
te laten afbl-azenrr d-oor mid.d-el van schijnvertoningen met veel oratorisch rmr-rrr,+erk
(van d.e bonzen) , d-ie in wezen geen enkele betekenis hebben, i-n ied.er geval de po-
sitie van het conceïïl RHONE-rcULENC of d.e tmst RHODIACETÀ geen ogenblik bedrei-
gen.

Dezelfd.e taktiek was al eerd-er z.-clttbaar in Besangon. Een krant als Est-Re-
publicain spreekt over d.e red-evoeringen, d.ie regelmatig op het een of and-ere
plein in d.ie stad- gehoud.en word.en. Op een gegeven ogenblik komt daar een eind.e
aaÍl" De red.en d.aarvan word-t d.oor ESI-f;EI'IIBLTCAIi{ onthuld. in ztjn ed-itie van de 2e
maart " Daarin staat te lezen, dat het herhaald.elijk voorkwam, d.at nj-et slechts d.e

bonzen, maar ook d-e arbeid.ers ztcLt van de microfoon meester maakten om een me-
ning te verkond-igen, d-ie geenszi-ns oveïeenkwam met die van d-e vakbeweging. 0m
d.at rad-icaal- d.e kop in te drukken besluit d-e vakbewetangr d.at d-e stakers in het
vervolg niet meer via d-e luid.spreker over het verloop van d.e strijd- geïnformeerd-
zullen word.en, d.och alléén nog maar Coor mid-d.el- van communiquérs!

Duid eli jker kan het naur,velijks word-en gef ormuleerd-. 0p hetzelfd-e moment , dat
men het onomwond-en uitspreekt, d.at d.e stakers over de stalcing notabene door d-e

organisaties moeten word.en ingelieht, geeft men met evenzoveel- woord-en te kennen,
d-at d-e rrstri;dtt die aa:n d-e gang is géén strljd. is van d-e arbeid.ers zélf en d-at ztj
er zelfs Seen enkele invloed. op hebben.Ook d-e rad-icaalste taal- van d.e bureaucra-
ten kan d-aaraan geen sikkepit verand-erenl

Aan rad-icale, liever gezegd. aan hoogd-ravend-e taal- van d-e bureaucraten man-
keert het overigens niet. 0p 18 maart verklaart d.e leid.er van d.e kathof ieke tex-
tiel-bond in Besangon:

rrGeen enkele vafiorganisatie, d.ie d-eze naarn waard-ig is, zou in d.it
stad.ium van het conflict een eind.e aan de strijd. w1l1en maken. Wie d-at
poogde of deed., zou d-e geheie arbeiclersbeweging nu en voor d-e toekomst
ernstig compïomitteren ! r'

0p het moment, d-at hi j d-eze woord-en spreekt hebben d-e bond-en ginds in Lyon
aI d.rie dagen geled.en in het d.iepste gehei-m met d.e d-irectie van RHODIACEIA een
akkoord. gesloten. Het feit word.t beiiend. d-oor een ind.iscretie van LE iviONDll, d-ie
in zt)n ed.itie van 21 maart opeens over d.e op Let wel! - 15 maart gesloten over-
eenl<omst wi j st. De arbeid.ers weten van niets. De vakbewegingr d-ie te kennen gaf
d-e nauwst betrokkenen per communiqué te willen inf ormeren, heef t het bli jkbaar
niet nod.ig geoord-eeId. hen d-aarmee op d-e hoogte te stellen. Sterker nog: zLJ Laat
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optred-en op een wijze, d.ie alleen maar d.e ind.:r:k karr
een d.ergelijk akkoord- op d.e 1Be maart nog voor mis-

0P 6 yiAART hebben vertegenwoord.igers van d.e bond-en in d.e prefectuur van Be-
sangon te kennen gegeven aan ond-erhand.elingen met d.e d-irectie in Lyon d.e voor-
keur te geven boven ond-erhand.elingen in Besangort afzond.erlijk. De d.irectie te Iy-
an stemt met d.ie werkwijze in" De besprekingen nemen op l maart een aa^nvang. Er
lekt d.aa::van bijzond.er wei-nig naar buiten uit,Op 8 maart brengt LE MONDE het sim-
pele bericht, d.at d.e vakbeweging bi j het overleg een nieuw element introd.uceert,
het element varr d.e l-onen. Op 1{ maart schrijft d.atzelfd.e blad-, dat men in Lyon op
een d.ood. punt is gekomen, omd.at oveï d.e lonen alleen op land.elijk niveau een be-
slissing kan word.en verkregen. Hoe d.at moet word.en opgevat i s ond.uid.elijk. De RHO-
DIA-d.irectie in Lyon publiceert d.e 16e maart een communiqué vooï intern gebmik,
waarin gezegd. word.t, d.at zi j met d.e bond.en op plaatseli jk niveau tot volled.ige
overeenstemming is gekomen en d.at het tot stand. gekomen akkoord. ook voorzi-et in
een hervatting van het werk. In Parljs verklaart een zekere Huge, vertegenwoord.i-
ger van d.e katholieke textiel-bond-, d-at eï alleen nog maar een l-oonkwestie moet
word.en opgelost, clat d.e rest aI in het akkoord. van Lyon geregeld. is.

Hii heeft bepaald. niet helemaal ongelijk" \rIat op land.elijk niveau nog gestalte
moet kr{jgen is in iets meer d.an een etmaal- in karuaen en kruiken. Niettemint tus-
sen het tot stand- komen van het akkoord. van Lyon en het moment, waarop d.ie lap,t-
ste beslissend.e be sprekingen in het lviinisterie van Arbeid. te Parijs begirr:ren lig-
gen zes volle d-agen.

Waarom heeft men d-ie tld l-aten verstrijken? Er j-s geen enkel antwoord. op d.e-
ze vraag" Heeft men d.e hoop gekoesterd., d-at d.e arbeiders d-an inmid.d.els wel murw
geword.en zoud.en ztln? Heeft men ged.acht, d.at zèt na een wat langere d.uur van het
conflict, strijd.ensmoe rrel- gemakkelijk ond.er het juk van bond.en en d.irectie zoud-en
d.oorgaan? Wi1d.e men ze uitputten, omd.at inen wel wist, d.at d.e berg van besprekin-
gen tenslotte een muis aan ïesultaten voor d.e arbei-d.ers zov baren?

Hoe het zti, d.{ít d-e berg tenslotte een mui-s baard.e is d.oor Maurice i,iercier,
d.e secretaris-generaal- van d.e textielbond Force Ouvrière in het kad.erblad- van
d.ie centrale varr 29 maart min of meer openlijk toegegeven. HU schrijft bi;voorbeeld.
d.at men omtrent d.atgene wat he+, akkoord- vermeldt over het garand.eïen varr de werk-
gelegenheid- ook vóór d-e stalcing en zónd,er een d.ergelijke actie gemakkelijk tot o-
vereenstemming zou hebben kr:nnen komen"

Dat is voor d.e vakbond-sbureaucraten geen beletsel om het te Pan;s aangevul-
d.e en ond-ertekend.e aklcoord. als treen enonne ovezwinning van d.e arbeÍclerskl-assett
vooï te steLlen. De RHODIA-arbeid.ers echter ontvangen d.ie zogenaamd.e overwin:ling
in een sfeer van vijand.igheid. en ijzig stilzwijgen. Diezelfd.e nacht va^n 22 op 21
maart waarin Aubert tot d.e journalisten zeLz t'A1s d.e d.ag aanbreekt zaL er ni-et
meer gepost word-en vooï d.e fabrieken van Rhod.iacótail vormt het grote keerpunt in
d.e strijd., d.ie - Aubert en d.e overige bonzen ten spijt onverflauwd. word.t voort-
gezet.

DE ARBEIDERS CONTRA DE BOIIDEN.

AtS DE ZAI{EN in Besangon, Lyon-Vaise en Lyon-St. Fons een gans and.ere keer
nemen d.an ied.er - d-e vakbewegang voorop - verwacht heeftT snell-en d.e bureaucra-
ten haastig naar d.e bed.reigde punten, dat wil zeggen naar d.e twee sted.en' d.ie
opeens en wel voor het eerst 1n d.it confl-ict het toneel- geword.en zijn van een
zelf stand-i ge klas senstrljd..

Te Besangonr waaï d.iverse arbeid.ers d.oor rad.ioberichten j-n verurarring ge-
bracht, in de mening verkeren, dat d-e staking afgelopen is, staan voor d.e ingang
van d.e fabriek in d.e Avenue d-e Chard-onnet d.e posters met brand.slangen gereed. om
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zich tegen ied.ereen te keren, d.ie het bed.rijf zou will-en binnengaan. Een enorme
menigte verspert d-e straat en maakt i-ed.er normaal verkeer onmogelijk. Tevergeefs
richten twee Ied.en van d.e arbeid-sinspectie, d.e d.irecteur, de ond.erd.irecteur en
d.e personeelschef ztcn ber.rrtelings tot d.e massa. Tevergeef s poogt ook tsu11ot varr
d.e CGT het werk te d.oen hervatten. Tenslotte gaat er een telefoontje rraar Lyon.
De d.irectie antwoord.t, d.at zrJ een veïtegenwoord-iger naar Besangon zal zend.en,
d.ie daar contact zal opnemen met d.e vakbond.svertegenr^roord-i-gers.

In Lyon zelf is d.e situatle zo mogeli;k nog meer toegespitst. De vakbond.sbe-
stuurd-ers spreken over d.e d-oor hen behaald-e rroverwinni-ngrt , maar voegen eï aan
toer d.at ztJ wel- weten, d-at niet ied.ereen eï vooï is om het i,rerk te hervatten,
rriviaar kamerad-enrr, zo zeggen za t ttwij zull-en vanmid-d.ag nog een onderhoud. met d-e d-i-
rectie hebben om nog een paar punt je s op d.e i te zetten t Laat ied.ereen, in afwach-
ting d.aarrran nou d.e fabriek ingaanlrr

De heid<en gaan open; enkelen stappen er d.oor; dan weet d.e massa de toegangen
weeï te sluiten. Nu spreekt Trioux van d.e CGT. And.erhal-f uur lang tracht hi j d-e

stakers van d-e zogena.amd-e voord-eJen van I t akkoord. te overtuigen. Hij praat in rn
leegte ; geen enkele bijval , alleen maar strakke gezichten,

Een van d-e stakers Jeest een resolutie voor, Zij behelst, d"at d.e ei-sen, d.ie
bij rt begin van d.e staking werd.en gesteId., maar d-ie door d-e loonkuresties naar d.e
achtergrond. ztjn ged.rongen, opnieuw Í1aar voren moeten word-en gebracht. Zli behelst
voorts financi-ële verlangens, d.ie niet d.oor het Parijse akkoord. bevred.igd- word-en,
Zij vraa"gt d.e uitkering van loon over d.e stat<ingsd.agen. Zli eist van d.e drie vak-
centralen, d-at zrJ een landelijke soliclariteitsstaking zul-l-en proclameren om aan'
dit al-Ies }<racht bU te zetten.

Trioux word-t woed"end.. Hij komt met een tegen-resolutie voor d-e dag, die uit
twee pu:lten bestaat:

1" goed.keuring van het Parijse akkoord.

2. onmid.d.elljjke werkhervatting.
De eerste resolutie is met luid en larrg applaus begroet.Die van Trioux ont-

vangt men oírir€ï d.ood.se en veelbeteirenend.e stilte. Maar geen d.er beid.e resoluties
word.t in stemming gebracht.Daarvooï is het te laat geworden. De dag, d.ie volgens
Aubert d.e werkhervatting in al-Ie ruIODIA-bed-rijven zou brengen, is met gevechten,
fell-e d.iscussies, soebatten en d.reigen voorbij gegaan. Afs Triourc,uitgeput en to-
taal verslagen d.e l-aatste woord-en van z:-yn tegen-resolutie heeft voorgelezen be-
ginnen d-e arbeid-ers ztch langzaan te verspïeid.en. De torens van Lyon slaan mid.-
d-ernacht.

De volgende morgen is er een stakersvergad.ering in I t een of and.ere 1okaa1.
De politie staat op enlcele meters buiten d.e d.eur. Trioux spreekt. Maar hij word-t
al d.irect vinnig geïnterumpeerd. 'rschijt aan Triouxt' klinkt het.Z4 d-ie intenrmpe-
ren menen het " Zíj vertolken het algemene gevoelen van d,e RHOD1A-arbeid-ers. Het
werk word.t niet hervat.



HENDRÏK

11

MEUTENKA}{P O\TERLEDENC

JUIST bjj het ter perse gaan van het vorig nurnmer van frDaad- en Ged.achterr, te
laat om d.aarin nog een stukje op te nemen, bereikte ons het bericht, d.at Hend.rik
Meul e nkamp op JJ-jarige leeftijd. teFinsterwold.e is overl-eden.

Hoewel z:-jn d.ood. niet onverÍ,ilacht kruam - we wisten, d.at hij a;an een ziekte
Ieed-r waarvan hij niet meeï beter zou kunnen word.en - heeft het onherroepelijke
ons toch geschokt, niet all-een omd.at hij d.oor familieband-en ten nauwste aan één
onzer en d-aar:mee aan ons a1lemaa1 verbond.en was, maar ook omd.at met hem iemand.
is heengegaan, d.i-e men met recht een rf ouwe getrouwett noemen mocht. Het eerste

en in zljn eigen ogen ook steli-ig het belarrgrijkste d.at men te zijner naged.ach-
tenis moet opmerken is, d-at hij een halve eeuw en langer met onwankelbare trouw
en soms ond-er zeer moeilijke omstand.ighed.en aan d"e kant van de strijd.end.e arbei-
d.ers heeft gestaan, waartoe hj ook zel.f ztjn leven farrg behoord.e. Oud. was ivieulen-
ka*p t zo men wilr op ztJn hoogst in jaren, niet naar d.e geest. Wat d.at betreft
kon hij het opnemen tegen menig jongere d.oor zLJn steed.s weer frj-sse kijk op d.e

d.ingen en z:-jn altijd. weer openstaan. voor een and-ere .zi-enswijze. Het 'tSterft oud.e
vonnen en ged.achtenfr , d.ie bekend-e regel uit d.e 'rlnternationale'r , ond.er welks tonen
ztjn stoffelijk overschot in d.e stad. Groningen verast is, was zéker voor hem geen
lege frase of formule. Hi j \^ras altijd. bereid het in praktijk te brengen en. toe te
passen, ook voor zichzelf .

Van huis uit anarchist en volgeling van Domela Nieuwenhuis, was wijlen Henk
Meulenharrpe bij al z:-jn - begrijpelijke liefd.e voor d.e grote rrarbeid.ersapostelfl
ni-et geprikkeld, 'wanneer er in kritische z:-r:i over hem of het anarchj-sme werd ge-
sproken. Niet d.e personen en hun opvattingen bin:aen d.e arbeid.ersbeweging wogen
voor hem het zwaarst, maar d.e klassenstr{d., waar hil zelf mid.d.enin heeft gestaan,
in een period.e, waarin d.e golven van d.e brand.ing bijzond.er hoog gingen.

Henk Uleulenkamp is een d.ergenen, d.ie een belangrijke rol-'re:rruId. heeft in
d.e grote land.bouwstaking, d.ie in de l-ente en d.e zomer van 1929 heel Oost-Gronin-
gen in felle gIoed. zette. HU maakte d.eel uit van het stakingscomité en hij heeft
als zod.anig maand.en achtereen een verbitterd-e strijd. gevoerd., zowel tegen d.e gro-
te boeren als tegen d-e mod-erne vakbewegingr tot wie hij openlijk het verwijt ge-
rieht heeft, d.at ztJ finaneieel d.an wel, maaï moreel zeer zeker niet achter het
atrijd.end.e land.proletariaat gestaan heeft. Dat de bevri.ld-ing d.er arbeid.ers aI1een
het werk van d.e arbeid.ers zéIf kan ztjn en dat 211 alleen zelf in staat ztjn om hun
eigen strijd. te voeren, d.at was voor lvleulenkamp niet slechts een blote overtui-
Bin8r het was iets, d.at hem in vlees en bl-oed. gegaari 1,ras en med-e door zlJn erva-
ringen in d.e grote land.arbeid.ersstaking nog eens voor hem was bevestigd..

De laatste jaren behoord.e hij tot d.e aandachtige l-ezers van ons blad.. Daar-
voor reed.s had- hij vooï d.e opvattingen van hen, d.ie thans ltDaad en Ged.achtert rrit-
geven grote belangstelling getoond.. Niet als Lezer echter missen wij hem in d.e

eerste plaats, maer als mens. Hij was voor ons, met z:-jn markante kop en d.e zt;"j-
verheid., d.ie vart hem afstraald.e, d.e verpeïsoonlijking ener klasse, met wier woï-
stelj-ngen en teleurstellingen hi j tot zeer kort voor ztJn d.ood. even intens mee-
]eefd.e als wie ook, voor wie d.e klassenstrijd. d.e hard.e reaJiteit uitmaakt van het
bestaarr in d.eze samenLeving. Het zal rr:.et licht geber:ren, dat wij hem vergeten.
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BREEKT MlJN KLOMP

TOEN ïK RUIM een jaar gefeden in de mrnurers van 19 maart ea 2 aprjl 1)66
vaÍl ttRecht voor Al,Ienrr een be schouwing las van A.L. Constandse r Setitefdt ItDe

school d.er anarchie", uaa,rin hij o,a. verklaard.e waa,rom hii vlak voox de tweede
wereldoorlog voor het gBweltl der geallieerd.en had gekozen, was dat voor mii als
anti-militarist aanleiding een rr0pen Briefrr aaJI hem te schriiven'

Aangezien Ík van mening was, dat juj-st in de llbertaire beweging ríel inte-
resse zou bestaan voor een schrijven, d.at d.e - in wezen - militaristische opvat-
tlng vaÍI Constand.se bestreed., verzocht ik ook plaatsing aan de redactie van 'rDe
Vrije[ en van 'rRecht voor Allenr'. Helaas, hoe d.eer]ijk had ik mij vergist. De re-
d-actie van'rDe Vrijerr nam niet eens de moeite m! te venrittigen, dat miin Échrijven
niet voor pla-a.tsing in aa.ruoerking kwan. Eot op heden heb ik van die zijde nog to-
ta"al niets gehoord.. Men houd.t er d.aar blijkbaar eigen opvattingen omtrent ka.me-
raadschappelijkheid. en íatsoen op na. Wat dat betreft gedroeg de red.acteu.r vaJl
ItR.v.A,'r zich beter. VaÍr hem ontvlng ik een brief (gedateerd. 6 nei 1966 en te
l-ezen in 'rR,v.A.rr van 1 oktober 1)66), waalín hij mij liet weten, dat mijn 'topen
Briefrr niet geplaatst zou word.en. Ten eerste uas hij te lang, ten tweede vas het
een rron.Iede]ijke aanvalrr op Constandse, ten derde ws,s hij het eigenlijk eens mét
zijn kiezen voor het geallieerd.e geweld. en ten vierde verklaard.e hijr rrln werke-
lijld:eid. d.enkt Constand.se nog steeds arlaxchis tisch. rl

luidelijk bl-ijkt hieruit, dat er tussen d.e redacter:r vaÍl 'ltR.v.A. I' en mjj een
groot verschil van mening bestond omtrent de opvattingen vaJI Constafldse. Nu zag
ik daarin geen reclen om mijn schrijven te wei-geren, maar enfin, hij dacht er anders
oveI.

Hbe groot rras echter mijn verbazing (nog veel te zwaft uLtg€d.rukt) I toen ik
j-n rrR.v.A. " van 1! ap"il j.1. een schrijven 1as, dat op scherpe toon Constaridse
aaJlvaft. Nu ineens wordt geconstateerd., dat Constand.se op een cong?es oveï het
g.narchisme te Groningen tronsmakelijke taal" te berde brachttr , dal zijn woorden d.e
Itanti-anarchi st ConstaÍi.d.se d.emonstreren" en dat zijn rronCerwijzend. betoog het an-
archisme afkraaktrt. Ten opzÍchte va:r het militarisme wordt d€J] nog verklaard:

'rMifitarist wordt nen pa,s als men tegen }litler voor het voI]e pond.
de zijde van d.e geatlieeïd.èn zou hebben gekozen (hetgeen Constsr.d.se ge-
d.aan heeft - J.i'r. ), maar d.at is volled.ig waardeloos, omdat men uit het-
zelfde princj.pe vóór Hitler had kururen kiezen.'l
Nou breekt niin k1onp. Nog maar een half jaar geleden verded.igt de redacteu.r

- en hij niet alleen - het kiezen van Constandse voor het geallieerde geweld. te-
gen Hitler-Duitsland en nu staat d.at gelijk met het kiezen vóór I{itler. Toen gaf
hij d.e veïzekerÍng, dat Constandse rrin werkelijkheid nog steed.s anar.chistisch
d.enktrt en nu is hij ineens een " anti-anarchi st, d.ie onsmakelijke ,,roorden te berde
brengtrr, d.1e het anarchisme afkraken.

Ik neem aan dat d.e xed.acteur de schrijver is omdat het niet is ond.ertekend..
Mocht dat echter niet zo zijn, dan blijft toch het feit bestaan, dat hij het zondeï
comuentaar geplaatst heeft. Maar zort hij nij nu eens wilfen verklaren waar zijn
verarderde ziensr^rilze zo plotseling vandaan komt? ALLeen vaÍIhÍeg€ de uitspraken te
Groningen? Ik zott zo zeggen, dat ook zijn uitspraken in ItDe school d.er anarchierr
aan du-idelijldreid niets te wensen oveïl-ieten. En..... hoe denkt de redacteur van
rrR.v.A.rr nó over mijn rrOpen brief aa;n À.L, Constand-sert?

Zal hi-j d.it schrijven pl-aatsen in "ilecht voor Allen"? Ik twijfel.
uit, ]ret is te probeïen.
Ams terd-am.

Nlaar voor-

J, iu1.

o

MÍjn twijfel was vol-komen gerechtvaard-j-gd., getuige d.e volgende brief:
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Amsterdam, 25 april 1967.

Waard.e kameraad. ryI.

NOU BREffiT WJN I{ART want ik kan beslist je artikel niet opnemen, omd.at je in d.e

eerste plaats j e gal weer eens uitspuwt over De Vri j e . Helaas ben iIc het d,aamee
wel eens, maar als je even nad.enkt dan zal- j e bea.uien, d.at d.at niet thuis hoort
in een blad. dat ztchzelf zoveel mogelijk wil respecteren. De Vri.1e is geen Tel-e-
graaf.
Verd.er kan ik het niet plaatsen, omd.at j e beweert dat ik in d-ie brief aan jou
van 6 mei 1966 z9u hebben bevreerd. het eens te zLJn vooï het klezen van het geal-
lieerd.e geweld. in 40-45, Ik kan d.at niet and.ers gezegd. hebben, dan ook nu weeï:
het hopen d.at d.e geallieerd.en zouden winnen was eenvoud.ig vervat in d-e realiteit
van het wereld.gebeuren. . . . en verd.eï was het zo r d.at d.e red-e zweeg omd.at het ge-
we1d. was losgebarsten, zoals ik later nog eersaan een d.uitse ad-vocaat schreef ,
waaunee ik in Hoorn had. gezeten.

Ïk heb er d.ie brief nog eens op nageslagen en a1s je beweert d.at ik d.aarin vooï
het geweld. van d-j-e geallieerden heb gekozen d.an beweer je niets meer of mind.er
d.an een pertinente leugen.

AIs ik d.at deel d.us zov opnemen, zoi)- ik weer d-ie brief moeten publicerell. Daar
pas ik voor en ik pas ook voor jouw onsmakeli jke manier van d.iscuseren met het
trekken van scheefgetrokken feiten.
Jarrmer d.at ik toch niet d-estijd.s mijn commentaar op d.at artike] van Constand.se o-
veï d.e School d-er anarchie heb opgenomen, d.an had.d-en d.aarin aI d.e feiten gestaan
d.ie ik nu - kortweg - gezegd heb naar aanleiding van d-ie inleÍd.ing in Groningen.
Volgens het verslag van Jan Rogier klm je uit d.ie (cursief) ged.rukte zin opma-
ken, d.at hij vóór het geweld van d.e geallieerd.en heeft gekozen. Nad.nrkkelijk staat
het eï echter niet. Ik neem ook niet aan dat hij d.at in 1940 bewust heef t ged.aan.
Wel misschien tijdens ztjn gevangenschap in St. Michielsgestel.
Hoe ik nu d.enk oveï j e ttOpen Brieft' aarr hem? ir,rel , nog pïecie s hetzelfd.e. Wat je
naar mijn smaak goed gezegd. hebt kon wel- op een vel en twee kolom d.ruks. Je veïg-
d.e d.e halve krant en voor d.e rest was het ( vaak onheus) marxistisch ged.iscuseer.

War:.neer begin je eens aarr dat artikel waarom ik j e verzocht heb (zte ml jn brief
van 6 mei 1966) z strijd. zond-er id.ealisme?

Met kam. groet
voorrtRe cht voor All-en'r

Theo H.

o

ivlijn antwoord. Iuid.t al-dus:

Beste Theo,

Ik geloof eï geen barst van, d.at je hart gebroken is, omd.at je mi jn stukje hebt
geweigerd.. Dan zov je toch weL echt in een gewetensconflict ztJn geraakt. En ik
geloof echt, d.at j e geweten wel z6 nrim is, d.at het weigeren va,:a een onwelgeval-
lig stukje je niets d.oet.

Natuurlijk, De Vrije is geen Telegraaf . Van De Telegraaf krijg je tenminste nog een
berichtj e r wanneer ze weigeren een ingezond.en stuk op te nemen,

Je verwijt me d.e feiten scheef te treklcen en beschul-d.igt me vaï] pertinente leu-
gens. Ik zou hebben beweerd., dat ook ji j voor het geweld- d.er geallieerd.en hebt
gekozen in de twe ed-e wereldoorlog. Mi jn be s te ma,:n, ik heb ni et beweerd., 4at j i j
d-aa:rroor gekozen had., maar Constand.se. Wel heb ik gezegd., d.at jij het d.a.ar eigen-lijk mee eens \^Ias. Is d.at een leugen? Toon mij d.an maar eens a.an waar en wanneerje ook maar met een Letter tegen d-at kiezen van. Constand.se voor t et geallieeïd.e
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geweld. hebt gepxotesteexd.. Dat heb je niet gedaan, noch in je brief aa"rr mij, noch
in 'tRecht vooï Alfen"" Je hebt hem aLleen naar verd.ed.igd en geprobeerd. aà zijn
woord.en een and.ere inhoud te geven, d.oor te veronderstellen dat ook ik rrhet ge-
weld van die rotoorlog had aanvaard.rt en dat geLijk te stel]en met het kj-ezen van
Constandse voor het geallieerde gewèId.

In je oorspronkelijk cormentaar op de beschouwing vaÍr Constand.se rtne school de an-
' archie'r zouden aI d.ie feíten hèbben gestaan, die je nu - kortweg - gezegd. hebt
naa"r aeÍrLelding vaJ] d.ie inleid.ing te Groningen? onogelijkl In je brj-ef van 6 mei
'66 verkla:: je óat rrConstandse in werkelijkheid. nog stàed.s aÍrarchi s ti sch denkttt
en nu schreef je, dat Constandse een I'anti-ararchi st" j-s. Hoe riin jq dat?
rTolgens het versLag varl Jan Rogier kr:n je uit d.ie ( cursJ-ef) gedrukte zin opma-
ken, dat híj v66r het geweld van d.e geallJ-eerden heeft gekozen. Nad.rukkeLjk staat
het er echter nietrr, schrÍjf je in bovenstaand.e brief. ivlag ik d-at gezwam noemen?
Je weet toch dat hij dít en niets aÍrd.eïs bed.oelt? t{aarom ben je er anders op in-
SEgaarl in je schrijven in rrR.v.A.r! vaÍI 15 april j.1.? luaaï dat niet afleen. In
zijn beschouwing rrDe school der ararchierr zegt hij nadrukkelïk3 'tVíe]nu, ik heb ge-
kozen. Gekozen voor degenen, d.ie met ger,reld naar d.e onderg.ang zouden streven van
dit reS"ime vaf,1 ontaaïd.e noordenaaxsrt. En d.ie keuze heeft hij niet pas g€d.aeÍr toon
hij als g1.jzelaa.r door de Duitsers geva.ngen genonen weïd, maar. reed.s v6ór d.e oor-
1og een feit rras, zoals u-it het geciteerde duidelijk blijkt, en wat hjj vl-ak vooï
het geciteerd.e d ar. ook zegt, n.l. reed.s in 1919, Nas dat niet duidehjk genoeg?
Voor hemzelf wel. Zelf trok Consta,nd.se er de concLusie uit dat hij d.us anti-mi]i-
tarist aí was. llaar jij, Theo, schild"erde hem in je brief aa.n mij nog als rrde am-
archistrr. Dus een militaristische anaïchi st?

In elk geval is gebleken, dat Constandse zich in ,'De school der anarchie( duid.e-
Iijker uitsprak over het kiezen voor het geaLlieerd.e geweld. d.a"ïr in ziln inleiding
te Gronj.ngen. Toch ne ende je hem toen te moeten verded.igen en kon je na z:;n uit-
spraken te Gïoningen tot d.e conclusie, dat het volledig kiezen voor het geaIli-
eerde geweld geljk staat met het ki,ezen voor Iïitler. Vanwaaï d.ie d.artel,ingen? Is
d-at soms ond.at je na zUn rrDè school der anarchie't meend.e, dat Constand.se in wer-
kelijldreid nog steed.s anarchistisch d.acht en omd.at je na zijn inleiding te Gronin-
gen tot de conclusie gekomen bent, dat hij een anti-anarchist is? Is d.e onjulst-
heid van een ana,rchi st soms mind.er onjuist dan d.ezelfd.e onjuistheid va.tl een an-
ti-aJraïchist?
Beste Theo, in d.eze brief zeg je alweer, dat mijn tropen brief aafl Constand,serr
rrvaa.l( onheusrr was. Je verzuimt nu echter voor de zoveefste keer dat met bewijzen
te staven. Dat moet je toch echt eens aflèren. Het staat namelijk zo bolsjewi-s-
tisch. Die gaan namelijk óók van de gedachte uit, dat r^ranneer je een insim.atie
maer vaak genoeg herhaalt, het op de duuï -rarrzelf geloofd word.t. 0m bewij zen be-
hoef je je dan niet meer te bekonmeren. 0m d.us te voorkomen, dat ik je zo lang-
zamerhand. als een anarchi st rnet een bolsjer+istische mentaliteit ga, zien, zu1 je
nu eind.elijk toch eens met ci-taten uit mijn rrOpen Brief aarr A.L. Consta.nd.se moe-
ten aantonen, w65.r 1k onheus en onred.elijk geweest ben. Met mind-er behoef ik toch
echt geen genoegen te nemen.

OpmerkeJ"ljk is nog, dat je me ook rrmanristisch ged.iscuseer in nijn ,,Open Brlef"
vefi.rijt " Het moet je toch opgevallen zÍjn, dat ik niet één keer Ma:rr heb g€noemd,
noch geciteerd. Maar misschien is konseh,Ient anti-militari sme gelijk aarr maryis-
me. noch ik g€1ooí niet, d.at je het zo hebt bed.oeld. Ik vero:rdersteL, dat ik er
nlet naast ben, wanneer ik denk dat het denj-grerend. is bedoeld, in d.ezeffde zin
als b,v. burgerljjke blad.en aftijd schdjven ovèr trmarxistisch gewroett enz. Deze
opm.erking vart jou zou dan ook niet misstaan hebben in een burgerl-jjk blad.. Is het
nu toch rraar, wat ik jou eens hoorde be\^/eren, n.1. dat d.e anarchisten een stelle-
tje wildgeword.en l-iberalen zijn? Ik geloof het niet. Daarvoor heb ik te goede her-
irmering€n aan verschll,lend.e anaïchisten. Jouw brieven zouden me anders echt doen
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twiifelen.
Natqurlijk kan ik niet aan je verzoek vold.oen om voor julIie een artikel te schrij-
ven over strijd zond.er id.ealisme" Daa:mee zou j-k me d.an ond.elsrerpen aan d.e cen-
surrr va3 jou; hierover mag je niet schrijven, ma.ar d.aarover weI . t t Spijt me, maElr

d.aar voel ik toch echt niets voor, MiÍn stand.pr:nt d.aarover is trouwens te vÍnd-en
in d.iverse artikelen in trDaad. en Ged.aehterf en mocht ik nog eens de behoefte ge-
voelen daaraas een apart artikel te wijil.en, dan zu] je d.at in d.at b1ad. we1 tegen-
komen.

Met kaJr. groeten,

J. M.

TEttINGEN OVER DE

H I NE S E REVOTUTIE

IÏÏ

De landverd.eling en d.e

agrarische omwenteling

26. Als b o e r e n- T e v o 1u t i e verraad.t d.e Chinese omwentelinghaar
burgerli jk karakter aI even duid.eli jk als d.e Russi sche. Lenin en d.e zi jnen

zien ztch, ond.er de d.ruk d.er maatschappelijke realiteit, genood.zaakt al hr:n vroe-
gere id-eeën op agrarisch gebied. eenvoud-ig prÍjs te geven wa.::neer d-e boerenmassars
eenmaal in bewegang komen en tot d.ad.en overga"aÍr. De revolutionaire werkel-ijkheid.
d.wingt d.e bolsjewistische partij tot volled.ige overnarne van het land.bouwprogram
d.er nauw met d.e boeren verbond.en Narod.niki. De kern van d.at prograrn is d-e zoge-
naand.e ttZwatte Verd.ef ingt'r d.ie in d.e slagzin rrHet 1and. aan d.e boerenfl haar prak-
tische forrrulering krijgt. In China treed.t d.e Koeng Tsjang Tang met een soortge-
lijk parool opr d.at eveneens uit and.ermans ged.achtegoed. stamt. '?Het land- aan d.e

ploegersrt heet het hier. Geen parti j is het, Ïraarvan d.eze Leuze is overgenomen,
maar een enkeling: d.r. Soen Jat-sen. Net al-s in Rusland. echter is het d.e praktiSk
die d.e Chinese bols jewisten tot de aanvaaïd.ing van d.at beginsel d.rijf t.

27. Nog in 1926 houden d.e twee, beid.e uit Hoenan afkomstige, jeugd.vriend.en lvlao

Tse-toeng en Lioe Tsjao-tsji zich fo:mee1 strikt aarr d.e officiëIe d.octrlne
va^n d.e parti j. De eerste noemt in een stud.ie over d.e Chinese klassenverhoud.ingen
"het industriële proletariaat d.e d.rijvend.e kracht van d.e revolutierf . De tweed.e
zegt in een brochure, dat "d.e sociale en d.emocratische revolutie in China slechts
zal- zegevi-eren ond.er leiding van d.e arbeid.ers-vakverenigingen.I' maar ]l:n 'woorden

staan nog maar naur,.relijks op papier of d.e boeren in Hoenan werpen met niets ont-
ziend. geweld. hun opvattingen rad.icaal, ond.ersteboven. Diep ond.er d.e ind.nrk vart
hetgeen hij aanschouwt gedurend.e een kortstond.ig verblijf in ztjn geboortestreek,
komt Mao tot het stand.punt, d.at niet d.e arbeid.ers, ma^a.r d.e boeren d.e voorhoed.e
d.er Chinese revolutie voranen. rrZond.er d.e anne boerenf t , schri jf t hii in een rap-
port, ttis er geen revolutie. Wie ztch tegen hen verzetl valt d.e revolutie aaJl,

Hr:n wijze van revolutie maken was nooit verkeerd-.ft

28. !íat lr[ao beschri jf t in ztjn I'Rapport i:nzake een onderzoek betreff ende d-e boe-
'r.aralrar.ro,incn in Àp nv.orrinnie Ííoena.nrr stemt tot in d-e d.etails nauwkeurig oVef-
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een met datgene, wat gedurend.e d.e lange Chinese trKerenski-period.err d.e boeren d.an

hier, dan d.aar ook elders in ChÍna d.oen en wat ged.urend.e d.e vier jaren tussen
1949 en 1953 tot j-:r d.e verste uithoeken van het reusachtige land. de revolutio-
naire praktijk is op het pIatteland.. Al1es wat in d.i-e period.e d.irect na de d.efi-
nitieve zege op Tsjiang Kai-sjek kenmerkend. is voor d.e agrarische omwenteling;
het binnend.ringen van mensenmassat s in d.e huizen van d-e d.orpstirannen, het inbe-
slagnemen varr het gïaan, het slachten van d.e varkens, het belachelijk maken van
d.e grond.bezitters d.oor ze potslerlijk uit te d.ossen en d.an gevankelijk d-oor d.e dor-
pen te voeren, het organiseren van zoger:aamd.e rrSpreek bÍtter-bi jeenkomstenrf , til-
d.ens welke d.e bezitlozen in het openbaar hun scherpe aankfachten tegen de rijken
formuLeren, d.e vorming van volksrechtbanken, d.ie vonnis wijzen tegen de ond.er-
d.rukkers, d.at al-Les is niets and.ers d.an een strijd-urethode, d.ie d.oor de Chinese
boeren spontaan ontwikkel-d. is. Net als in Rusland. is het ook in China niet d.e

parti j , d.ie d.e weg wij st aan d.e boeren, maar zijn het omgekeerd. de boeren, d-ie de
weg wijzen aan d.e partij.

29. De maatschappeli jke verand.eri-ngen, d.ie z:-clt tussen 1949 en 1951 op het Chi-
nese platteland. voltrekken word.en geliennerkt d-oor de l-andverd.eling, d.oor d.e

uj-troeiÍng d.er vroegere grond.bezitters en d.e met hen verbonden social-e groepen,
alsmed.e d.oor d.e vernietiging d.er trad.itionele Chinese familie-verhoudingen, d.at
wil zeggen d.e opheffing van d.e nog altijd. bestaand"e resten van het zo geheten
Tsing-Tien-systeem, d.at d e patriarchale fa.u'rilie tot d.e kern van een productieve
eerÈreid. naakte. De sociale betekenis d.aarvan is d.eze, d-at het in verval verke-
rend.e Tsing- Tien-systeem een ernstige bel-emmering vo::mt voor een ontwikkeling
naar een privaatbeztt, van d.atgene, wat in Chins het belangrijkste prod.uctj-ennid.d-e1
is: d.e grond.. Het resultaat van wat er gebeurt is in China precies hetzelfde a1s
in Rusl-and.: cle bezitloze boer word.t in een kleine grond.eige:naar getransfo::meerd..
Na vier Ja.a.r agrarische revoLutj-e zl;n er in China ongeveer 12O tot 1J0 miljoen
zelfstandig geword.en boeren.

30. Over d.e ontwikkeling in Rusland. na 1917 heef t Karl Rad.ek geschrevent rrDe

Russische boeren hebben d-e feod.ale grond. en bod-em, welke zLJ tot d.usver be-
werkten, t o t h u n e i g e n d. o m gemaakt. Dat is rn feit, d.at men door
verschil]end-e jurid.ische ficties kan versl-uierenrd.at echter toch blijft bestaart.fr
De bekend-e bols j ewistische econoom Varga verklaart in 1921: 'rDe bod.em word.t be-
werkt d.oor boerenrd-ie practiseh als p r i v a t e e i ge n a r e n pro-
duceren. rt Beid.en slaan zLJ d-e spÍjker op d-e kop. 0p het platteland. schept d.e Rus-
sj-sche revolutie i-n haar eerste fase het kapitalistische privaatbezit, hetgeen
vaxtzelfsprekend. tot ni-euwe social-e verschillen leid.t. Er vo:rm,t ztch opnieuw een
klasse van l-and-arbei-d.ers en d-aarrraast een klasse van welgesteld.e boeren. Omtrent
d.e ontwikkeling in China zegt I'iao Tse-toeng in 1955: rtïn d.e laatste jaren zrJrr d-e

spontane krachten van het platteland.s- k a p i t a 1 i s m e (spatiëri-ng van ons
- D & G) d.ag a:n d.ag bezig z:olt verd-er te ontwikkelen: n i e uLr e (spatiëring
varr ons - D & G) rijke boeren ztJ:n overal verschenen err een groot aantal welvarend.
geword.en half-gegoed.e boeren zoekt met kracht z.,clrze1'f in rijke boeren te veran-
d-eren. Een groot aantaf anne boeren d.aarentegen leeft nog steed.s in armoed-e en
eIlend.e d.oor d.e ontoereikend.heid der productiemid.d.elen; sommigen zitten in d.e

schuld., anderen verkopen of verpachten hrm land-.'r Even verd-erop i-n hetzelfd.e
stuk heeft hij iret over "d-e groep van weLvarend. geword.en half-gegoed-e boeren, d.ie
zi.cin in d-e richtingvan het ka p i t a I i s m e (spatiëringvan ons - D&G)
ontwik)<el-en.rr

11 , In Rus1and. én in China zi jn met de land.verd.eling d.e voorr,Iaard.en geschapen,
waarond-er het agrarisch bed-rijf in d.e sfeer van d.e mod.erne waïenprod-uctie

kan word.en gebracht. Die moCerne warenprod.uctie ontstaat in V/est-Europa in d.e

votrnvanhet kl a s s i eke kapitalisme. Niet langeris daarbij hetboeren-
bed.rijf een gesloten huishoud.ing waarbiru:en aLle behoefetn cloor eigen arbeid. wor-
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d.en bevred.igd. en d.e producten voor eigen gebmik verrraardigd word.en. Er is spïa-
ke vs.n een specÍalisatie; d.e boer werkt voor d.e markt, zo goed. a1s d-at het geval
is met d.e nijverheid.,Hij voorziet d.e ind.ustrie va^rr grond.stoffen en al-le niet agr'a-
rj-sche bevoLkingsgroepen van voed.se1. 0p baax beurt voorziet d.e ind.ustrie het
Land.bouwbed.rijf van de werktuigenl d.ie d.e boer behoeft vooï de verbetering d,er
prod.uctie. Land.bouw en industrie word.en in toenemend-e nate vatrr elkaar afhankelijk.
In Rusland- en China vol-trekt z:-cln d.ie ontwikkeling ook, maar niet in haar klas-
sieke vorÍn. Daarvan kan in d.ie land.en geen sprake ztJn d.oor het vrijwel ontbreken
van d.e klasse, d-ie eï in het westen d.e typi sche d.raagster varr is: d e derd.e stand.
oftewel- d.e mod.erne bourgeoisie. Bi j haar aflrrezigheid. word.t haar ro1 overgenorren
d.oor partij en staat. In Rusland en China betekent d.e ontwikkelÍng naaï het kapi-
talisme tegelÍjkertijd. d-e ontwikkeling naar het s t a a t s kapitalj-sme, 0p het
eerste gezicht kan het d.e schijn hebben alsof d.ie gang van zaken het product is
van een bepaald.e, zogenaamd. 'rsocialistische" i-d.eologj-e. Bij nad-ere beschouwing
blijkt niet d.e rtsocialistische" id.eologie het staatskapitalisme te hebben voort-
gebracht, doch blijkt omgekeerd d.e onvermijd-elijkheid. van het staatskapitalisme het
aattzien te hebben geschonken aar:. d-e I'socialistischerr id.eolog'ie. Hoe d.it echter
ook ziz omd.at het staatskapitalisme een beperking betekent van het wi;e marktme-
chanisme enva::d.e kl a s s i e ke vrijheid.d.erproducenten stuithet zowel
in Rusland- als in China op het verzsf, van d-e zojuist tot vrije producenten Sewor-
den boeren. De historische nood-zaak dat verzet te breken betekent d.e historische
nood.zaak d.er partijd.lctatuur.

12, De geest van het boerenverzet in China is treffend. geschild.erd. in een klei-
ne geschiedenis, d.ie in 1951 verteld word.t in het theoretische orgaan van

d-e partij. Itlioe Soe-hsitr, zo leest men d-aar, trhad- meer d.an tj-en Jaar als d.ag1o-
ner gewerkt en aI d-ie tijd- bittere armoed.e geled.en. Pas yla d.e bevrijd.ing kon hij
trouwen en kreeg hij een zoon. fn d.e tijd- van de hervormingscampagne was hij zeer
actief en werd. hij tot secretaris van d-e plaatselijke groep der Jeugd-Iiga gelcozen.
Maar zod.ra hij land. gekregen had wild.e hij niet neer voor d.e partij werken. Toen hij
een terechtwijzing kreeg riep hij hartstochtelijk uit: Miin Leven lang heb ik aïmoe-
d.e geled-en en geen l-and. bezeten. Thans heb ik 1and. en ben ik vol-maakt tevred-en.
l,rlaartoe nog revolutie?rr Omd,at, antwoord.d.e d.e partii , de revoluti-e nog ni-et vol-
tooid. is. Ond.er rrvol-tooiing d-er revol-utie?r d.ient men te verstaan: d-e opbouw van
een mod-erï.e en evenwichtige economj-e zond-er welke d.e prod.uctiviteit varr. d.e Chi-
nese land.bouw niet kan word.en verbeterd. en zond.er welke, niettegenstaande de
landverdeling, d.e agrarische prod.uctie toch weer zou stagneren.

(Word.t vervolgd.)

Boekbes P-r_e-E-l-1-s_:

BARUCH WEET NTET VAN DE KTASSENSTRIJD

IiLÏNKSAF NAAR RECi{TS" is de titel van een boek, d-at de uit de C.-Lr.N. geroy-
eerd-e F. Baruch d-ezer d-agen over d.1e partij gepubliceerd. heeft. Hij heeft het twee
ond.ertitel-s meegegeven. De eerste ond.ertitel luid.t I'Portret van een politieke
partijtr,d.e and.ere ond.ertitel is; ttDe ommezwaaj- van d.e CF'N in het conflict Moskou-
Pekj-ng". Dat is alles bi j elkaar nog al een hel-e mond-vol" AIs men óns zou vragen
de inhoud. van d.it boek in een korte formule weeï te geven,dan zoud.en wij niet be-
ter kurnen antwoord.en d.an als volgt: f'Pauf d.e Groot is een }croeieri ik, Fried.el
Bar,-ich ben een bolsjewiek met inzichtrdie vaïr. d.e C.-F.N" heel wat artd.ers zou heb-
ben kurrnen maken d.an hij.tt Dó,t en niet and-ers is het, waarom het bii Baruch 115
blad.zijd.en larrg d.raait.
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Een politiek portret van d.e C . P. N. is het boek stellig niet. Het ontbreekt
zelfs aar. ied.ere pogang om het karakter varr d.eze partij te schetsen tegen d.e ach-
tergrond. enerzi j d.s van he t Rus si s che s taat skapi tali sme , i^raaraan z\ haar theoreti-
sche opvattingen ontleent, anderzijd.s van d-e kapitalistische ontwikkeling, die
ulteraard- med.e haar stempel op d.e CPN gedrukt heeft en een verklaring vormt voor
tal van d.ingen, waarin ztj van ónd.ere bolsjewistische partijen verschilt.

Niet mind.er schiet het boek van Banrch tekort, waar het er naar streeft d-e
positie te verklaren, d-ie d.e C " i', N. in het confl-ict Moskou-Peking heef t ingeno-
men. Dat is niet verrarond-erIijk, \^/anneer men aI lezend.e constateert, dat Baruch d.e
achtergrond-en van d.at conflict of we1 vol-komen terzijde laa.t of wel volkomen mis-
vers taat .

Waar he t boek wél 1n slaagt , dat is d.uid.elijk te maken, dat Paul d.e Groot op
gespannen voet staat met d.e waarheid..Iviaar d.at wisten we aI lang en d.aanroor heb-
ben we bepaald Baruch niet nodig, d-ie op d-iverse plaatsen ervarr blijk geeft met
d.e waarheid. al evenzeeï op gespannen voet te staan.

Ve:moed.elÍjk verkeert Friedel Bamch in d-e rnening een vlijmscherpe kritiek op
d.e ( tru:-AEe ) cmr te hebben geleverd.. Daarvan i s volgen- ons geen sprake . Een d.er-
geli jke kritiek zov naar onze mening d.e werkeli jke klassenstrijd. van d.e arbeid.ers
tot uitgangspunt moeten hebben. Dat nu is niet he t geval . S terker, over d-e klas-
senstrijd word.t nergens in het boek zelfs maar gerept. Een maatschappelijke analy-
se zoekt men er tevergeefs in.

Dat Baru*rintelligenter is d.an PauI d.e Groot, d-aaraan twijfelen wij niet.
iviaar wat zegt of zou d-at? Meent Ba:ruch in al-Ie ernst, d.at zoiets a1s intelligen-
tie (wat men d.aar d.an ook mee bed.oelt) bepalend. i s voor d.e ontwikkeling ener po-
litieke part{j?A1s d.at zo mag z\n is d.at in onze ogen dan in ied.er geval een ver-
re va,ia intell-igente opvatting. Bovend.ien; voor ons gaat het bepaald- héé1 ergens
and.ers om, Wat wi j belangri.jk achten is, d.at wel-ke en wat voor verschillen er ook
tussen Paul d.e Groot en Baruch mogen bestaan, beid.en in ied.er geval even grote
vijand.en van d-e zelfstand.ige arbeld.ersstrijd zLJn Wie d.aaraari op ons gezag ni-et
wi1 geloven, leze d.it boek wé1. Het blijkt er zorueekl-aar uit.

AAN ONZE LEZERS.e-.r€:+

Het komt nog a1 eens voor, d.at lezers bij het overmaken van hr:n bijd.rage hun Srïo-
bilj et ad-resseren aa^n d.e administrateur -p.qrs9!nlÀh- IIet resultaat is d.an veelal
dat ze htrn stortingsbiljet terug krijgen met d-e bemerking, d.at nummer en naa;n van
begunstigde niet overeenstemmen.

Bi j het overmaken varr een bijd.rage ad-ressere men d.aarom altijd het stortingsbil j et
aaÍI d.e peq4ig{meegter va.n gloep 'rD?ad. en Ged.achte'r . Men kan er d.an van verze-
kerd. ztjn, dat d.e bijd.rage op onze rekening zal word.en bijgeschïeven.

Bij voorbaat orrze d.ank voor uw med.ewerking.

De ad.rninistratie.

NOG STEEDS YERKRIJGBÀAR de brochure s 'rWas d.e sociaaL-d-emocratie ooit socialÍ s-
goverhaarwezen)en''Ethiekensoci.a1iSme'l,eenvroeger

geschrift van A. Parurekoek d.oor 'rDaad en Ged.achtetr opnieuw uitgegeven. Beid.e
brochures 1 guld.en peï stuk, franco pfr post. Bestellingen aan red.. en adm. "Daad.
en Gsd.achterf , Corrr. Outshoornstraat 1^ ? Amsterd.am. W.


