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GiEtrtACHTE

EEN IVI AAND IN HET LAND VAN HET
II A R B E I DE R S ZE L F B E S TU U R II

Een van onze kameraden vertoefde een maand Iang in JoegoslaviË, het
Balkanland, ulaar volgens sommigen rtsamupravl jan jatt, dat uil zeggen 3 rrarbei-
derszelf bestuur in de f abriekenil zou bestaan. De vriend die urij op het oog
hebben verstaat en spreekt zelf ook vloeiend Servo-kroatisch, mede door het
f eit, dat hij met een joegoelauische is getrouuld. Hij heef t daarginds vele
contacten r verkregen in de tfd dat h'ij meer dan een jaar lang in Joego-
slaviË uloonde en ulerkte en hU kent taI van mensen van later ondernomen rei--
zen. HU heeft er voorts uiteraard zijn schoonfamilie uJonen.

Gedurende zijn jongste reis sprak hij met vele arbeiders in de steden
en met de boeren op het, plat,teland; hij voerde ook gesprekken met de steeds
talrijker ulordende ttprivatnici-rt: de zeLfstandige ondernemertjes. Door dat
al1es kreeg hI een duidelijk beeld van de toestand.

Ditmaal sprak hij all-ereerst met arbeiders van eBn scheepsurerf ,aan de
Adratische kust. H ij vertelde er ons het volgende van 3

ttZe hadden juist de avond tevoren vergaderd om loonsverhoging te ei-
sEr-'l r Oat u,as hard nodig, tuant de kosten van het Ievensonderhoud rransn van
juli 1972 tot juli 19?3 met 25% gestegen, teru'rj1 de lonen in dezelfde pB-
r j.ode bevroren uraren. De directÍe had op de beuruste vergaderS-ng betoogd r
dat er geen geld ulas, omdat er op de bourrl van een Zueedse veerboot verlies
ulerd geleden. Er uJas namelijk in het contract met de Zuleden geen clausu1e,
die het mogelijk maakte bU een devaluatie van de dollar de prrjs te verho-
gen. Een dergelijke clausule had de financië1e expert vergeten te bedingen.
De arbeiders mochten blrj zijn indien hun lonen zouden kunnen ulorden uitbe-
taald. . .lt

rrHet komtrr, aldus onze makker, rrin JoegosLaviií vaak voor, dat arbei-
ders soms rrreL een jaar J-ang maar 50% van hun loon ontvangen. De andere
helf t krijgen zË t rJanneer er ureer rrrinet uordt gemaakt. Dat .is niet zo een-
voudig, daar eerst de centrale regering, de federale regering van de deel-
republiek en de gemeente hun deel- opei.sen en vervolgens de directeur en de
hogere functionarissen ulier salarissen vier tot zevBn keer zo hoog zrjn
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aIs de arbeiderslonen nog moeten ulorden betaald. Doordat elke fabriek
zelfstandig opereert en haar eigen arbeidsvooruJaarden en lonen vaststelt,
kan het voorkomen, dat, zoal-s een jonge netaalbeuerker vertelde, hij per
maand 2000 dinar verdient en zijn vader sLechts 1000 dinar krijqt voor het-
zeLfde uerk in een andere fabriek.rf

rrlJaarmee men hÍer te maken heeft,r, al-dus onze kameraad, ttis eenvande
zegeningen van het zoqenaamde arbeiderszelfbestuuD. De ongelijkheid uordt
veEgroot inplaaLs van opgeheven. 0ok bij de gezondheidszorg in de zieken-
huizen best,aat, naar het heet, ook ttzeJ-fbestuurrr - gebeuren vreemde dingen,
die overigens alleen maar vreemd zijn, indien men tot elke prijs aan de mythe
van het ItarbeÍderszelfbestuurrr geloven uil-. Een anaListe vertrouude me toe
dat ze al t,ulee jaar lang tevergeef s op een salarisverhoging aandrong, die
haar rechtens toekulam. De economische directeur had echter beslist, dat ze
die niet nodig had. Het bIeek, dat hij het geld zétf behoef de voor de boutrr

van een l-uxueuze villa op de heuvels rond de stad.tr

'IPENSIOENRECHÏENII "

Een Joegoslavische arbeider vertelde aan onze vri-end, dat géén l-and
ter uerel-d presteert, uat blijkbaar in Joegoslavië kan. Daar uorden sinds
het einde van de oorlog dÍkke pens j-oenen betaald, niet sl-echts aan de oud-
strijders uit de partízanenoorlog, maar 66k aan hun vrouuJen, die nog nooit
een geuJeer gezien hebben. De bevestiging van die beuering kreeg onze kame-
raad in een Kroatisch dorp, uraar hij vernam, dat, de voorzitter van de oud-
partizanen een pensioen ontving van 2000 dinar en z ijn vrouur, die zich nim-
mer in bergen of bossen had schuilgehouden, een pensioen van 1 400 dinar
maandelijks. Het beuuste pensioen genoot de oud-strijder aI sj-nds zijn 2Bste
levens jaar 

"rrDeze manrr, aldus onze vriend, rrheerste -1-n het dorp als een dictator.
Hem onuJelgevallige boeren verloren hun land, doordat hij zich eigenmachtig
toegang verschafte tot het kadaster en hun land op zijn naam overschreef.
Na alsrfcommunisttr te hebben gestreden voor de vernietiging van het groot-
grondbezit, ulas hij thans bezig zich tot heerser te ontrrlikkelen door mid-
del van roof en intimidatie.rr

0nze kameraad: rrHet rr.roord tcommunistt is in Joegoslavië een schel-d-
u.roord geurorden, het synoniem voor: patser, rijke stinkerd of uitzuiger. In-
plaats van rcommunistr zegL de bevolking ook; r grabistt, ofteuel t graaierr .

TEVREDEN.

r?De enige groep, die behaLve dan natuurlijk de f unctionarissen en de
managers niet ontevreden istt, aldus onze vriend, rtis de groep van de
zelflstanCige ondernemertjes. Uit gesprekken met hen kuram naar voren, dat
ze geen verandering in het systeem urensen. Zi: immers stel-l-en zéIf de prijs
voor hun arbeid vast en zlj kunnen de belastingen ontduiken. Ze zijn te vin-
den a1s kroeghouders r ffi€tselaars r schoenmakers, horl-ogemakers, kl-eermakers
en auto-reparaieurs.rl

rrHet uJasrr, aldus onze kameraad, ttbenauuend te constateren, dat a1le
arbeiders met, ruie ik sprak, met dof f e rL.ranhoop berusten en elke gedachte
aan verzet veruJerpen. Verzet bestempeien ze aLs onmogelijk. Eén u.roord tegen
het systeem betekent te urorden afqeranseld en minstens é6n jaar gevange-
nis, Directeuren die miljcenen verduisteren krijgen drie maancien gevangenis-
strafl en daarna een andere veLte baan. rr

trHet uordL" r zo onze vriend, rrhoog tijd, dat onze zogenaamde linkse in-
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tellectuelen eens de schellen van de ogen va1len en dat zij niet langer af-
gaan op rrlat kranten en tijdschriften al1emaa1 urel oveE Joegoslavië publice-
ret-r r Ze moeten er z6tf eans heen gaan en dan niet praten met partijbon zen,
vakbondsfunctionarissen of met Tito, maar met de arbeiders, van ulie een
groot deel vóór het vijftigste jaar het loodje 1egt, eenvoudig doordat ze
niet genoeg te eten krijgEÍ-l.tt
U'OONTOESTANDEN.

De uJoontoestanden omschrijft onze kameraad alsrtronduj.t afschurrrelijk in
de grote stedenrr. Hij verteLt: trGezinnen van vijf personen in é6n kamer is
qéén zeldzaamheid. Voor oud-strijders, die aflkomstig zrjn uit het binnenland
uorden in Zagreb moderne flats geboutud; arbeiders echter, die in deze stad
zijn geboren komen er niet, aan te pas. Grot,e eigen activiteit op bouurgebied
heerst er bij de Joegoslaven, die aIs gastarbeider in [rJest-Europa hebben gB-
trlerkt. Hun aantal ulordt op meer dan een mil joen geschat. tïet de bij Duitse,
Nederlandse en Franse kapitalisten verdiende deviezen bouuen ze in hun ei-
gen land huizen. Zonder lvlarken is het bijna onmogelijk materialen daarvoor
te verkrijgen. ZeIfs grondaankopen ulorden meestal met buitenlands geld be-
t aald . rr

ttFabrieken, die uoni-ngbourrr f inancieren voor hun pBrsoneeltr, vertelt
onze makker, rrtracht,en deze huuruoningen, zodra ze gereed komen, voor hoge
prijzen te verkopen. Jan met de pet grrjpt er dan naast. Verder ulorden er
enorm veel tvikendicaf (=oqenaamde ueekendhuisjes) door particulieren ge-
bourrld aan de kust en in de bergen. Het zUn soms heel leuke vil1ar s met vijf
à zes kamers, balkon, een badkamer en een moBstuin. Ik bezocht zorn ueek-
endhuisje aan de kust. De eigenaar bleek een gepensioneerde directeur van
een sigarettenfabriek. Het uJas een schitterend huis met aLle gemakken en
de beuoner had op het ulater een motorboot. Hij zeí me al sedert 1923 f com-
munÍstr te zijn, maar hU moest toegeven, dat, zo het socialisme voor de ar-
beider nog niet veruJezenlijkt u,as, hij in elk geval een onbezorgd luxe-1even
leidde. lYlaar, voegde hij er aan toe, ik heb er dan ook voor gevochten t I n
schril contrast tot deze man stond het vrourrlt je in zeker dorp, dat steun
genoot ten bedrage van 2OO dínar in de maand. 0m te uleten uat dat betekent
moet men ueten, dat een kilo brood 3 dinar kost, een kilo vlees 50 dj.nar. rr

I

VERANTIJOORDING VAN DE VOOR IIDAAD EN GEDACHTE'I

BINNEGEKOIVIEN GELDELIJKE BIJDRAGEN.
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UJ. te H. Í 300. -
[vl .J.UJ. te A. Í 1

Totaal f 486,-.

(s"

20.-1 C.J.B
; C"S. te R,
5.- i H.[i1. te

kuartaal 1973)

. te A. Í 31r50;
Í 25.-; K.N. te
0. ï 3r50; J.lvl ,

G.A. de P. te B. Í
D. Í 20.-1 H.A. te
te A. f 15.-; C.H.

30.-1 0.
L. Í 1O.-ï
te A. Í 6.-.
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DE KATER IN DE VOLIERE

0nze opvatting over dB jongste gBbeurtenissen in Chili is een andere,
dan die van praktisch alle groepen, die tot de traditionele oudÉ arbeiders-
beureging kunnen urorden gerekend. 0nze mening kan zéér eenvoudiq rLlorden sa-
mengevat: uij staan nist op het standpunt, dat er in Chili sprake uas van
een rrsocialistisch experimentrr en uij rekenen het de contra-revolutie niet
aan, dat zij qeI''jk de contra-revolutie handelt. Als men - uaar Lrij, als het
om ingrijpande en ernstige historische of sociale gebBUrtÈnissen gaat, to-
taal niets voor voelen - iemand ofl iets een veruijt rLlil maken, dat moet
men het niet de exponenten der bezittenden krL:a1ijk nemen, dat zij op de hen
eigen uijze hun klassebelangen verdedigen, dat uiil zeggen! korte metten ma-
ken met hun klassetegenstanders. UJie dat doet vertoont overEenkomst met
dat soort lieden, die het een kater kualijk nemen, dat hij vogeltjes vrset.
Er j.s, vinden rr,lij, aIs men dan persó een beschuldigende vingBr op rrll1 hef -
flan, méér redon om daarmee te rLrijz en op de man, die spottend met alle rret-
ten der natuur, doodgemoedereerd een katje i.n zijn volière liet Bn uerkloos
aflurachtte hoe het katje tot een katÉr uard. Die man heet: Salvador A1lende.

In da politiek - en in Chili is, naaD uij nog zullen aantonsn, van Ben
politieke ontrLiikkeling sprake - bestaat slechts de keuze tussen vretan of
gevreten te uorden. President, Allende heeft tussen dÍe tuee mogeliikheden
gaen keuze kunnen maken. Nog in een van zijn al1er1aatst6 PubIÍekB redevoÉ-
ringen healt hij er op gsuezen, dat hé61 ziin streven er oP ujas gericht een
burgeroorlog te vermijcien. 0e uitkomst van dat streven is geueest, dat de
burgeroorloq door zijn tegenstanders is ontketend.

President AlIende is nooit 6nders afgeschilderd dan aIs Ben rrmarxistrr.
Het is een punt, uaaraan uij, als het er om qaat de gebsurtenissen in Chili
te verktarBn, gBen BnkBLB betekenis hechten. Het is volstrekt onbelqngrijk,
uat de maatschappij-beschouuing van de - hoogstrrraarschijnlijk vermoorde - Chi-
IeensÉ president nu precies uJdI of niet geuJeest is. Het is best moqelijk,
dat ltlarx, die stellig glg! ro naief uas om te geloven, dat katers in een
volière geen ernstige schade zouden aanricfÈen. Allendgts lievelingsautuer
is geureesÈ. Maar u:at zéqL daL ovsr de soort van volière, die Allende bezig
ujas te bouuBn? Het gaat er niet om, uaarvoor Allende zétf die volière zou
hebben gehoudenr rhet gaat er om, u;at dis volière ulerkelijk r,rÉs.

lL]i e de berichten uit ChiIi de laatste jalen ook maar oppervlakkig
heeflt gevolqd, zaI het ongetr,r'rjf e1d opgevallen zijn, dat de regering van A1-
lende Br naar streefde, gig-L om een produktieuijzB tot sÈand te brBngen'
die het land tot een vootbeeld voor aIIe overige staten zou hBbben gBmaaktt
maar om d" ggElgg!4ll ueg te uerken die ChÍIi 'en opzichte van zeer veel
andere moderne staten altijd nog maar bezat.0luEDsB Chileense politici heb-
ben nog maar zeer kort geleden die achterstand op zotn halve eeuu geschat.
Nog maar kort voor z'rjn dood heeft AIlende globaal aangeqevBn, uaarin dÍe
achtBrstand bestaat. Uit zijn opsomming kriam onmiskenbaar naar voren, dat
Chi1i, 9e1ijk de meeste Zuidamerj-kaanse staten, nog volstrekt niet tot een
modern kapitalistisch land l6an uorden gerekend en in de meeste opzichten
zelfs nog niet eens aIs Ben kapitalistisch land kan ulorden beschoutrtd. hlaar
het in Chili om ging, uJas niBt de invoering van de een of andere soort van
"socj,aLismerr, maar de invoering van hBt kapitalisme.

De verkiezing van Salvador Allende tot prBsident van Chili nu drle
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jaar geleden uJas een fase van een revolutionair proces ! de omvorming van
het feodale Chili in een modern kapitalistisch land. Niet Allende heeft een
revolutie ontketend, hij urerd door een rBVolutionaire ontrrlikkeling omhoog
gestuuld. Niet hij drukte zrjn stempel op de aan de gang zijnde omurenteling,
d.e a1 lang aan de gang zijnde omrr,enteling drukte zijn stempel op hém en op
z ijn rBgering . I n het kader van die zich voltrekkende omurenteling r die de
macht van het gDoot-grondbezíL zocht te beteugelen, de gEotendeels nog fleo-
dale roofboutrt op de arbeidskracht poogde op te heffen en die een nationaal
karakter droeg voor zover zij er op u,as gericht de nationale rijkdommen door
de Chilenen zélf te laten exploiteren, paste het volstrekt niet, dat de
macht aan de producenten zétf zou komen. In het Chili van Allende urerd er
geen enkele stap gezet op de ureg naar een machtsuitoefening door de arbei-
ders. In het Chili van de radícaa1 Allende trlerd er niet dóór, maar vó6r de
arbeiders beslj-st. In het Chili van Allende namen de regering en de rege-
ringspartij de positie in van de Franse Jakobijnen; de Chileense arbeiders
en boeren verkeerden er in de positie, ulaarin de nog in de luiers liggende
Franse arbeidersklasse in 1791 verkeerde? zij vormden de hulptroepen van een
uiterst progressieve, uiterst radikale (UurgerlÍjke) democratie.

Hoe juist echter deze vergelijking tussen het, ber.,rind van Allende en het
beurind der Franse Jakobijnen ook mag zijn om het sociale karakter van het zo
juist ten vaL gebrachte beurind van Allende ann te duiden, in één opzicht
gaat zii natuurlijk volledig mank. De Franse Jakobijnen uisten, dat zii door
de klasse der feodale groot-grondbeztlters vernietigd zouden ulorden, in-
dien zij er niet voor zorgden met behulp van de guillotine de feodale hoofl-
den af te maaien. AIl.ende uJenste, u.i,t humanitaire overuegingen, niet op een
dergelijke manier te maaj.en. Het gevolg daarvan is geuJeest, dat de contra-
revolutie op gruurelijke urijze de oogst heef t kunnen binnenhalen " Doordat A1-
lende het bloed van de feodale uitbuiters en de militaire scherpslijpers
niet aan z rjn handen rrrilde zien kleven, hebben duizenden Chileense arbei-
ders en boeren hun bloed moeten of f eren. Dat Allende zijn respekt voor het
leven van Chilir s ztJartste Deactionairen met z tjn eigen Leven heef t moeten
betalen verandert ueinig aan het feit, dat zi.in politiek voor de dood van
duizenden Chilenen verantuoordelijk is. Aan dat f eit uordt volledig voorbij
gezien door a1 diegenen, die in de straten van diverse steden rfAllende ja,
de Junta nee!rrhebben geroepen.

Allende heeft niet gedaan, u;at in november 1918 in Duitsland de so-
ciaaldemocratische regering van Ebert en Phillip Scheidemann deed. Die
stelde zich, nibt zodra uraren in Hamburg r Bremen en Kiel de arbeiders en
de matrozen in opstand gekomen, met de keízerlijke legerleiding in verbin-
ding om h6ór steun te vragen tegen het dreigende gevaar van onder op. A1-
lende poogde geenszj-ns met behulp van een militaire kliek de arbeiders in
toom te houden, maar hij probeerde evenmin via een beroep op de arbeiders
de militaire kliek onschadelijk te maken. I n tegenstelling tot urat in de
grote burgerlijke revolutie in het 1Be eeuurse Frankrijk geschiedde, uaar de
republiek krachtdadig ingreep toen één van haar generaals Dumouriez gernene
zaak met de contra-revolutie maakte, gedoogde de Chileense burgerlijke rePU-
bliek, dat aan het hoofd van hóór legers generaals van het slag van Dumou-
rLez stonden. trJat Allende is overkomen is dat, rrlat aan de Franse Jakobijnen
zou zijn overkomen als zii Dumouriez en de Dumouriezr hun gang had laten
gaan.

Het verschil tussen AlLende c. s, en de Jakobijnen is dit, dat zij, deze
Chilenen, Jakobijnen uJaren, die terugschrokken voor de Jakobijnse dictatuur.



-6-

De oorzaak, vandaar dat men er o.i. AIlende geen verr,:ijt van kan maken, is,
dat Allende regeerde, lraar, ds achterltkheid ten spijt, de klassentegenstel-
lingen tussen het in uoEding zijnde prdetariaat en de modarne ondernemers
van morgen zich toch a1 iets duidelijker aftekenden dan in het Jakobijnse
Frankrijk. Zo goed als de Franse revolutie van bUna tuao oeuulen geleden, zo
goed uas de Chileense revolutie een burgerlijke omuenteLing: sociaal stond
zij voor de taak Chili van aIle feodale restan te bevrijden, politiek had zij
een bestuursvorm te ontulikkelen, dte bij de komende modern-kapitalistische
verhoudingen paste. Die po-liÈieke taak sproot voort uit de omstandigheid,
dat de traditionele vorm van uitbuiting in Chili vBrvangBn moest urorden
door een nieuuJe, andere, door de moderne vorm van uitbuiting. AIlende ig
Ér voor teruggeschrokken de vervulling van die politieka taak veilig te
stellen mst behulp van die klasse, of beter nog, diB Ín uordino zijnde klas-
se, die krachtens haar klassenatuur de toekomstige tegenstander der niauuJe
Chileense orde is en die van de politieke omrrrentelÍng nièt dB draagster is,
maar het objekt.

0veral in Zuid-AmÉrika zijn de belangen van uat men het begin van een
burgBrij zou kunnen noemen, ten nauuste verstrengeld met het feodale regiem
en mBt buietenlandse kapitaalsbelanqen. In Zuid-Amerika kan om dia reden
net zoals in het tsari.stiseheRusland, de burgerlijke omuenteling slBChts
zegBviexen zonder en door de strijd tegen de burgerij. Niet de klassieke bur-
gerlijke omuenteling - ziedaar nó9 een verschil met het 1Be eeuurse Frankrijk
- staat in Chili en heel de z.g. rrdarde uereldrr op de dagorder, maar dB
burgerlijka revolutie naar bols jat,ristisch modeI. Niet het oude kapitali.sme
kan er zegevieren, maar het staatskapitafisme, het kapitalisme van het ma-
nagerdom. !lij horen niet tot diegenen, die staatskapitalísme en managersheer-
schappij veru;isselen mst rrsocialismerr, of met rrarbBidorsmachtrr. !J ij beuJsren
j.ets totaal andBrs, namelijk dit, dat in dergelÍjkB achtsrlÍjke landen, het
kapitalisme slechts uj-t de schoot der oude maatschappij verlost kan utorden
met bBhulp van de keizerssnede der proLetarische bajonetten. lYlaar Allande
had meer vDees voor de proletarischB bajonettan en voor uJat zij eventueel
zóuden kunnen uitrichten dan voor de conspirerende generaals en kolonels
van hBt Chileense leger. Daardoor is alferminst aen rrsocialistisch experÍ-
mentrr mislukt, maar daardoor is da geboorte van een modern-kapitalistische
maat schapp ij vertraagd.

De militaire Junta in Chj.Ii heeft de klok teruggezat, nÍet van socia-
lisme naar kapitalisme, maar van kapitaliBme naar feodale vBrhoudinqen. zij
heeft dat qedaan tmet medeueten en met medeplichtigheid van het Amsrikaanse
imperialisme. lL.la t zích in Chili heeft afgaspeBld valt om dj-e reden ook te
vergelijken met hetgeen zich in 1954 afspeelde in Guatemala: achter de val
van Arbenz ujaren de belangen van dB lJnited Fruit Company zichtbaar, die be-
dreigd uerden toen hij - geen socialistisch program - maar het agrarisch
proqram van dB UNESC0 rLlilde uitvoeren. Andera Amerikaanse belangen ku,a-
men in het gadrang toen de regering van Allende voedsel rr.rilde Laten var-
bouuen, dat tot dusver uit de USA in Chili LrBrd geïmporteerd. ltlaar ook de-
ze, belangrijks, bijkomstigheid, verandert niet,s aan dB bstBkanis van uat er
j-s geschÍed. Het imperialisme is Ín de derde ulereld geen maeht, die de ont-
uikkBling van het kapitalisme Llevordext, maar een macht dle da ontLlikke-
ling van het kapitalisme teqen probeert te houden.

In Chili heeft de reactj.e een halt kunnen toeroepen aan de kapitalis-
tischb vooruj.tgang. Dat dit mogelijk is gerrreest is het gevolg van het be-
leid van een man, die van die reactie het eerste slachtoffer is geulorden.
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0ver zijn lijk koelt die reactie haar tuoede op de arbeiders, niet vanurege
het f eÍt, dat Allende de exponent van de arbeidersklasse uras, maar vanu,ege
het feit, dat zij de enige klasse is, die samen met de boeren, het kapita-
lisme aan de zege zou hebben kunnsr helpen. Zi: uordt ter slachtbank ge-
voerd, niet omdat AlIende zich met haar verbonden had, maar omdat zii zieh
bereid toonde zich met hém te verbinden. Zij k6n ter slachtbank urorden ge-
voerd omdat Allende niet bereid bl-eek de hulp die hem van die kant ulerd
aangeboden met beide handen aan te grijpen. rrln hemelsnaam geen burgeroor-
1og ! rr uJas het devies, dat Allende niet moe rrrerd te herhalen op een moment,
dat 6chter de schermen de burgeroorlog al in vo11e omvang rrroedde.

Noske in Duitsland uJas bereid de rrbloedhondrr te ulorden, die de arbei-
ders over de kling joeg. Allende urilde géén frbloedhondtt urorden, dat rrlil
zeggen, hij uJas niet bereid de react j.onairen over de kling te jagen. Daarop
hebben de reactionairen uit dankbaarheid hém en grote aantallen arbeiders
over de kling gejaagd. D6t is de tragiek, die zich Ín Chili heeft voltrok-
ken.

KLARA JE ROK Z A K T AF

Degene, die ooit eens gezegd heeft, dat het niet de moeite loont om
de geschÍedenis van de K.P.D. te bestuderen, aangezíen zlj enkel uit dorre
ambtelijkr: protokollen zou bestaan en op een rrroestijn zonder ook maar 6én en-
kele oase zou qelijken, heef t het bepaald bij het verkeerde eind gehad. Dat
ervöeren ulij dezer dagen toen uiij via een bevriende Duitse relatie toe-
valIig het protokol van de in februari 1920 gehouden (derde) partrjdag in
Karlsruhe in handen kregen en dat alle LrJaarschurrringen over dorre onlees-
baarheid ten spijt in één ruk hebben uitgelezen. Zelden hebben rrrij z6 luid
en z6 hartelijk gelAchen.

Het heeft zich alLemaal lang geleden afgespeeld en de dingen uJaarom
het destijds ging zijn zonder betekenis geurorden, althans bijna zonder beteke-
nis. Ívlaar u,aar uij, al l-ezende getuige van uraren, dat uJas een kostelijke ko-
medie, beter nogs een klucht. tiJij uillen niet vetzuimen onze lezers daarvan
te laten meegenieten.

Aanvankelijk zteL het er allemaal helemaal niet zo kluchtig uj-t. Het
belangrijkste onÉerurerp, dat op de beuruste partijdag aan de orde kuam uras de
vraag in ulelk land het uesteuropees bureau van de 3e internationale zou
moeten rrlorden gevestigd. Kl-ara Zetkin, door Frans Ívlehring op een onzali.g
moment eens rtde erf gename van de marxistische geestrt genoemd, moest de ne-
telige kulestie inleiden. Netelig uJas zijt doordat er in Amsterdam a1 zorn
bureau gevormd uJas, dat de Duitsers een doorn in het oog r.rJàs o lij vreesden
namelijk, dat het, vanuJege de vestiginq tn Amst,erdam, onder invloed zou ge-
raken van uat destijds de "hollandse marxistische schoolrrgenoemd ulerd,r. dat
ui1 zeggen een handvol theoretici, die zich erg onafhankelijk en erg kri-
tisch ten opzichte van lvloskou opste].den. Natuurlijk uerd dat door de lieve
Klara bij haar fel-]e aanval op het Amsterdamse bureau met uiterste zorgvul-
digheid verzuregen. Zii leverde geen kritiek op de standpunten der hollandse
marxisten, zi: maakte het zich veel gemakkelijker. Ze beperkte zich ertoe
hen als naieve klungels af te schilderen, die van de moeilijke kunst van het
tf revolutie-makenrf geen verstand hadden en die zo goed van vertrouuJen uJaren,
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dat het in hun rijen eenvoudig uemelde van politiespionnen.
0m haar ueinig principÍee1 betoog r.,lat kracht bij te zetten schilderde

Kl-ara Zetkin uitvoerig hoe het gegaan uras bij een konferentie van het Am-
st,erdamse bureau, uJaaraan zii al-s gedelegeerde voor Duitsland zo juist had
deel-genomen. Na één dag vergaderen in de Nederl-andse hoof dstad hadden de
beraadslagingen el-ders moeten plaat,s vinden, omdat de politi e van aLles op
de hoogte bleek te zijn en de deelnemers derhal-ve groot gevaar liepen gear-
resteerd te ulorden. Klara zé,tf uJas inderdaad een tijd door de politie vast-
gehouden. 0p een later tijdstip u,as haar verteld, dat een van de deelnemers
aan de konferentie door de overigen sterk verdacht uerd"

De brave Kl-ara verzuimde natuurlijk niet over dat al1es ach en uree t,e
klagen. Zij sprak van een even ongel-ooflijke als onmogelijke toestand, die al--
leen maar in het arme kleine Holland kon bestaanr In Duitsland, zo verze-
kerde zii haar gehoor, uias iets dergelijks eenvoudig onbestaanbaar. In Duits-
land, dat, midden in een revolutie verkeerde (Oie door de KpD, maar dat ver-
telde Klara er natuurlijk niet bij, dagelijks in de uielen rr.rerd gereden) en
uJaar de ttspeciali-stenrr van de revolutie zaten, uJas de veiLigheid van kon-
gresdeelnemers absoluut geuraarborgd. In Duitsland zou men iemand, die er
ook maar van verdacht uerd een politiespion te zijn, onmj.ddellijk buiten de
deur zetten. Enzovoorts, enzovoorts.

fn dan opeens, nridden in Kl,arats donderrede, blijkt het cafétrDe Koele
Kruiktt,uaarin de partijdag uordt gehouden, door de politie te zrjn omsingeld.
De af gevaardigden uorden altemaal gearresteerd. lYlet het bericht van hun on-
voorziene arrestat j-e eindigt het prot,okol. Er volgt a1leen nog maar de zin,
dat het grootste deel der op de agenda prijkende punten nj-et kon uorden be-
handeld. wlet heel haar betoog van ttbij ons 1n Duitsland kan zoiets niet ge-
beurBDtt, stond de goede Klara opeens voll-edig in haar hemd.

De humorloze bestuurders hebben de humor van hei geval blijkbaar in het
geheel niet ingez:-en. Zij vermel-den de hele toedracht met pijnlijk-nauugezet-
te ambtelijke nauukeurigheid. De l-ezer daarentegen gevoelt de lust om op het
moment dat de pclitie de zaal betreedt, hardop te roepen: K1ara, je rok
zakL af ! Je staat in je hemd !

IIUJILDEI? STAKÏNGEN IN IJ.IESI DUITSLAND

In de DuitserBondsrepubliek is de rrurifderr staking tot een evenzo nor-
maal verschijnsel geuJorden a1s in ulel-ke andere, moderne, uesteuropese indus-
triestaat ook. Sedert de septemberstakingen van 1969 kan dat feit door
geen zinnig mens meer urorden beturist. Sedert de eerste dagen van | 73 dringt
het zich op aan de meest verstokte ongelovige. Nadat in januari j.f.1500
arbeiders bij het metaalbedrijf van Hoesch in Dortmund spontaan de arbeid
neerlegden, zijn de autonome acties in lLJest-Duitsl-and vrijrrlel niet meer van
de lucht geureest. Begin maart uierd bij [ïannesmann in Huckinge gestaakt, in
april kuamen spontaan de typografen in act,ie en nog in dezelfde maand roer-
den zich 10.000 arbeiders in de chemische industrie. tsegin mei uas er een
autonome staking bij Kharmann in 0snabr[jck) einde mei bii een fabriek van
landbouumachines in [Iannheinr. I n juni voerden de arbeidsters van een carbu-
ratorf abriek in Neuss een rrLrrildett aetie, dezelf de maand nog stonden de ar-
beiders van het staalrrrerk K1öckner in Bremen ín een zelfstandige strijd. 1n
juli qolf den de rrurildeil stakingen door bïjna duizend verschill-ende Llestduit-
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se bedrijven. Getrof f en ulerden: de autof abriek van Daimler-Benz, computer-
bedrijven, uJerven in Bremen, Philips en de AEG, en vele andere. Sedert I t
begin van april tot het midden van juli; Zo becijferden de Duitse kranten,
uJaren niet minder dan 800.000 arbeiders in de Bondsrepubliek bij rruJilderr ac-
ties betrokken.

I n augustus uaren er meer spontane acties tegelijkertijd dan in enige
vooraf gaande maand van het aan Ituilderr stakingen toch al zo rijke jaar. Vrrj-
ue1 al-1e metaalbedrijven van enige betekenis gingen de een na de ander plat
en ook de vrouuJen van de carburatorfabriek in Neuss kuamen opnieuur in ac-
tie. Gestaakt trlerd er onder andere in tuee f abrieken van. 0pe1: DBspectieve-
liik in Bochum en in Frankf ort, voorts bU metaalbedrijven in Dtjsseldorf , Keu-
1en en tJiesbaden. Plat ging ook het, Rheinstahlbedrijf in Duisburg r evenals
dat in Bie1efle1d, spontane actie trof vervolgens de H[jtte trGute Hof f nungrr
in 0berhausen, de AEG in Duisburg, Philips in Aken en de accufabriek van
Varta te Hagen in het Roergebied. Einde augustus tenslotte bereikte de
golf ook de Ford-[Jerke in KeuIen, metaa]-bedrijven in Hamburg en in Lijbeck.

In september ebde de berrleging langzaam af , maar zii uias ook in die
maand nog op geen stukken na voorbïj. In Hannover staakten de vuilnisopha-
1ers, de doodgravers en de straatvegers, alsmede de plantsoenarbeiders. De
laatsten legden ook in lJolf sburg, 0berhausen en Frankflort de arbeid neer.
Naast deze uerkelijke acties r.rerd er voorts nog door enkele categorieën met
rruJilderr st,akingen gedreigd, bijvoorbeeld door de brievenbestell-ers.

Geconf ronteerd met dit al-1es verklaarde Hans wiatthöf er, ex-vormings-
specialist van de vakbond I.G. fvleta11; rrUi]-de stakingen zul-len in de komen-
de jaren geen uitzondering meer zijn maar rege1.tt Tot een soortgelijke ont-
dekking kuam ook het liberale rr:eekblad rtDer Spiegeltt, dat in ztjn nummer
van 10 september vaststelde, dat tot ongeveer 1967 nog niet de he1ft, van
al-1e stakíngen in tJest-Duitsland ItLJildrr uJas, maar dat sinds dat jaar het
percentage boven de 70 u;as gestegen.

De redact,ie van rrDer Spiegeltt ontdekte nog meer. Nadat Planf red Bicker,
zakelijk leider van de carburatorfabriek in Neuss, had uitgeroep€flr dat
rrzich achter alLe urÍ1de stakingen op de achtergrond linksextremisLische
groepen en elementen bevondenrr, ging een groot aantal Spiegel-redacteuren
op nader onderzoek uit. Zi: kuramen tot de conclusie n dat de beu.rering van de
heer Bicker iedere grond miste en dat de realiteit veeleer deze uras, dat
politieke idealisten geen poot aan de grond kregen en daar uaar zi: enige
invloed op de gebeurtenissen poogden uit te oefenen, door de arbeiders een-
voud j-g uerden uirtgeLachen. Het f eit, dat politieke extremisten niet achter
de stakingen zalen moest zétfls uorden toegegeven door r?Die tdelt der Arbeittt,
het blad van het Algemeen Duits Vakverbond, dat in het verl-eden vaak ge-
noeg een soortgelijke beschuldiging heeft geuit a1s de heer Bicker thans.

ItJat de vakbeueging niet heeft thegegeven, maar rrrat voorItDer Spiegeltt
u:él als een paal boven uater vast staat, is de groeiende tegenstelling
tussen de arbeiders en de bonden. In een intervi-eu met Spiegel-redacteuren
zei de voorzi!ter van de Deutsche Geuerkschafts BundrHeinz 0skar Vetter een
reeks van schone f rasen, uraarmee hij beoogde het probleem te ontuijken " 0ve-
r j-gens kon ook Vetter niet loochenefl, dat - zoaLs hij het noemde de vakbe-
rrreging aan autoriteit heeft ingeboet. 0ver de stakingen zétf verklaarde hij,
dat de vakberueging ze moest zren te dcorstaan. Als hij daarmee te kennen
heeft uilLen geven, dat uat ttDer Spieqeltt eveneens a1 constateerde de
stakingen de ondernemers ón de bonden in gelijke mate bedreigen, dan kan
niemand hem tegenspreken.
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DE LIP ARBEIDERS

ttLJaarmee men in BesanGon te maken heeflt,
dat is niet de klassenstrijd, zoals hij er vol-
gens de politieke idealisten behoort uit te
zien, maar de klassenstrijd zoals hij zich urer-
kelijk voltrekt, "

TTDAAD EN GEDACHTETt, september 1973 "

o

Van eind mei, begin juni af zijn de arbeiders van de horlogefabriek
LIp in de oostfranse stad besangon in een verbitterde strijd geurikkeld, die
in geheel Frankrljk en tot ver buiten de Franse grenzen de aandacht heeft
getrokken. De betekenis van die strijd kan naar onze mening moeilïjk over-
schat uorden, m aac zij Ís een énciere, dan de meesten, die z j.ch in geestdrif -
tige ber-uoordingen daarover hebben uitgelaten, v eronderst,ell-en. De beteke-
nis van de strijd bij LIP is niet, dat de horl-ogemakers van dit bedrijf een
poging u;il-den ondernemen om tenridden der kapitalistische maatschappij een
begin te maken met een nieuuie, hogere proouktieuijze, de betekenis van hun
actie is juist daarin gelegEtrr dat, zii dit niet qeuild hebben. De les van
Besangon is deze, dat de LIP-arbeiders de produktie zé,lf ter hand namen,
niet omdat zii beuijzen uilden, dat rnplaats van het kapitalisme best een an-
dere uijze van voortbrenging zou kunnen treden, doch enkel en al-leen cmdat
het, zétf ter hand nemen van de horioqefabricage hen gebiedend noodzakelijk
t,oescheen a1s cle enige mogelijkheid tot voorLzeLting van de strijd. Niet de
een of ancjere ideË1e voorstel-Iing omtrent een toekomstige samenleving vorm-
de het richtsnoer uoor hun handel-en. LJaL z\j deden vl-oeide bij uijze van spre-
ken a1s vanzelf voort uit hun proletarisch verzet. Dat verzet uJas geens-
zins het gevolq van een verlangen het kapital-isme af te schaffen, maar het
sproot voort uit de bijzondere situatj-e uaarin zïj bij LIP uraren komen te ver-
keren. lrlat de strijd van de LIp-arbeiciers derhal-ve heeft onderstreept is,
daL cie strijd tegen de heersende sociale verhoudingen niet uordt gevoerd
met het doel deze te vervangen door andere socÍa1e verhoudingen, maar dat,
omgekeerd nieuue sociale verhoudÍngen in de plaats van de bestaande treden
als gevolg van nBt proletarische verzet.

De horlogefabriek LIp in Besanqon is een meer dan honderd jaar oud be-
drijf, dat in 1931 uerd omgezet in een naamLoze vennootschap. Vijf jaar 1a-
Ler, in 1936, uerd even buiten Besanilon de f onkelnieu'de f abriek gebouud,
ulaarin thans 1300 hooggekualÍficeerde arbeiders uerkzaam zijn. 0verigens
produceert de onderneming niet alleen horloges. In bel-angrijke mate l-evert
zii ook elektronische apparaten ten behoeve van het Franse leqer en de mari-
nó

In het jaar 1967 verurerft de zuiitserse horl-ogetrust fbauche n.v. fi%
van de LIp-aancielen. In 1971 uordt het aandel-enpakket LIp, dat in hei be-
ztL van Ebauche is tot $% uitgebrei-d. De ZuÍtsers krijgen het in de Franse
onderneming praktisch voor het, 7er)ecrc Tenslotte nemen zi: haar voll-edig
over; de voormalige direcieur Fred Lip treedt al-s zodanÍg af.

0p het moment dat dit al-1es geschiedt, is het de directie van Ebauche
a-L vo1l-edig duidelijk, dat Fred Lip in eEn tiid, dat de moordende concurren-
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tie dat niet gedoogde, BBn volstrekt ouderuetse verkooppolitiek is blijven
vo19èn. Bovendien: het buitenqBuoon grote aantal horlogBmodellen dat hij op
de markt is blijven brengen, uJes uiteraard nj,et arg bsvorderlijk voor eEn ver
doorgevoerde bedrijfsrationalisatie met massa-produktie en kostprijsverminde-
rin9. LIP uras ueLisuaar het bBste horl.oge dat men in Frankrijk kon verkrij-
gen, het u,as tevsns het duurste en het rdas bepaald niet gemakkeltjk om het
aan de man of ds vrouuJ te brengen. Het evenaens in Besanson gevestigde Ame-
rikaanse bedrijf KELT0N, met een veeL modBrnere lopende-band-produktier uas
mat een beduidend hogere omzet LIPrs gevaarlijksta concurrent. Anders dan
LIP, hield die concurrent volstrBkt niet vast aan een verkoop, uitsluitend
door horlogerieiin en juueliers. [rJie een KELTBN-horloge tlilde kopen kon
daarvoor om zo te zeggen ovBDaI terecht: ook j-n een goedkope bazar, ó6k in
ean papierzaak. lJat de geestiqe Fred Lip daar teqenover stelde, uJas eBn
propaganda-leuze: rrHorloges die in een papierulinkel" uorden gakocht komen
onherDoepalijk in de papierbak terecht! De potantiëIe klanten echter qaven
er zich rekenschap van, dat drle achter el-kaar in de papj"erbak geurorpen
horloges bij elkaar noq niet zoveel kostten als é6n enkel hoDIoge van Frsd
Lip. lJat het LIP-bedrijl behoefde, dat trlaren niet zozear sPirituele adver-
tentiBs, dan ulel technische verbeteringen.

Ebauche n.v. zag het probleem Bn strBefde naar een reorganisatie. Er
kuam bij, dat daze ook nog om een andere reden onafuiendbaar uas. Als Ben on-
derneming, die uitsluitend horloges produceerde, LJas Ebauche in die afde-
IJ-ngen van LIP, die sl.ektronische apparatuur voor defensiedoeleinden ver-
vaardigden, in het geheel niet geïnteresseerd. De Zuj-tsers ontuiikkelden
plannen, die er op gericht r,raren d6t deel van het LIP-bedrijfl r.rraar 9één hor-
loges geproduceerd ulerden af te stol-en en voorts de horlogefabriEage aan
te passen aan de ZuJitserse produktiemethoden.

AIs de plannen uitlekken beschouuren dB LIp-arbeiders in tr,leeiirlei op-
zicht hun besÈaan bBdreigd. Tot op dat moment zijn z'rj de bestbetaalde arbei-
ders in Beaan9on. In hun loonzakje bevindt zích zo ongeveer 50f meer dan
[,Jat ieder andere arbeider in deze stad verdient. Bovendien beBtaan er in
het LIP-bedrijf betere soeiale regelingen dan en LrBlkB andere plaatsElijke
fabriek. Een hBrstructuering van ds onderneming in de geest zoaLs zich Elr
bauche dat voorstelt, kan allÈen maar betekenen, dat het aantal arbeids-
plaatsen zaI vBrmindBren. Zelfs !Janneer een desl van diegenBn die zonder
ujerk zullen komen door de concurrentie uordt opgezogen, dan zal dat t,och
betekenan, dat hun loon niet onaanzienlijk omlaag zal gaan: inplaats van ge-
kutalificeerde vgkarbeiders zu1len zij IopBnde-band-urerkers uorden met ean
dienovexeenkomstige betaling. Bovendj-eni de concurrentie zal stel1i9 niet
óIIe overbodig gerrrordeb horlogemakers van LIP teuierk kunnen stellBn. De
rsst zou dus bij andersoortige bBdrijven moeten sollicitexen. [taar uat voor
uepk zouden zij daar moeten doen? Hun vakspecialisme maakt, daL zij in fej.te
alleen maar bij horlogeflabrieken terecht kunnen.

Uàt die LIP-arbeiders betreft, die niet bij de horlogeflabricage zijn be-
trokken, de arbeiders van de afl te stoten afdelingen derhalve, hín toekom-
stige situatie uordt door de plannen van Ebauche n.v. eerst recht onzeker.
Voor da geruchten, dat hun voor de defensj.e uierkende ateliers door de fran-
se staat zulLen uorden ovBrganomen kopen za niet veel, omdat het niet meer
dan geruchten z ijn.

ln het voorjaar van 1973 ontstaat in het LIP-bedrijf een spanninq die
voortdurend toeneemt. Dat uordt in de hand gerrBxkt, doordat de plaatselijke
directie niet in staat blijkt duidalijke mededelingen te doen. Er uordt vaag
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gezlnspeeld op een mogelijkheid, dat de financieel hoe langer hoe slechter
boerende onderneming door vier andere franse firmars zaI ulorden gesteund
en dat daarmee de uerkgelegenheid zal- uorden gered. Ëinde mei bereikt de
onrust haar hoogtepunt. Het blijkt, dat de hoop op financiË1e ondersteuning
door andere f irmars moet uorden opgecteven. Begin juni ont,laadt, zich ' de
spanning in een plotseling over a1le LIp-arbej-ders uaardig geuJorden strijd-
lust.

De LIP-arbeiders beschouu.ren de onderneming al-s één ondeelbaar geheel.
Horlogemakers en niet-horlogemakers zijn voll-edÍg solidair. Reeds op de 10e
mei leggen zi: tot tueemaal toe het uerk neer . Zii verl-angen, dat de direc-
tie over de toe[<omst van het bedrijf nu eens eindelijk kiare uijn zal schen-
ken. De stakers trekken de f abriek ui'b om in het centrum van BesanEon de
aandacht van het publiek op hun moeilijkheden te vestigen. 0p 29 mei ge-
beurt er iets dergelijks. De LIp-arbeiders roepen de overige bedrijven in de
stad op tot een sympathiestaking.

0p 5 juni begeven u-roedende en sterk verontruste LIp-arbeiders zich
naar het directiekantoor n Ze krijgen, aLs ze ureer om duidelijkheid vragen,
een ontuijkend antuloord. Daarop drrlirrgt het voltallige personeel vrijf direc-
teuren het bedrijf te verlaten " rrGa maar instructies hal-en bij Ebauchetr t zo
u:ordt het vijftal toegeroepentren kom rriet terug voor je ons kunt vertellen
uat uJe uil1en uleten !rt

0p 12 juni grijpen de Lip-arbaiders naar krassere maatregelen'. Trrlee di-
recteuren, de heren Dufay en Laverny en tuee hoge functionarissen, de he-
ren Falque en Gérardin, urorden in het bedrijf skantoor opgEslot,en, Eveneens
uordt opgesloten een toevallige bezoeker: de heer Pi-card, de president van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Besaneon; deze echter tuordt na en-
kele uren vrrjgelaten. De opsluiting geschiedt om vier uur rs middags. Van
dat tijdstip af stapel-en z:-ch de gebeurtenissen in een versneld tempo op.
Aan de hand van een zéér uitvoerige berichtgeving in de plaatselijke editie
van het Franse dagblad ffEst-Républicainrris het mogelijk het volgende over-
zicht daarvan samen te stel-1en c

20.15 uur: de commissarj-s van politie BouIègne verlangt de opgeslote-
nen te spreken. Aan zijn verzoek u.rordt niet voldaan. Hij krijgt van de LIp-
arbeiders ten antuoord, dat hij er verzekerd van kan zijnrdat de van hun vrij-
heid berclof den goed behandeld uorden en dat het hun aan niets ontLrreekt.

de LIP-fabrieken bevinden z:-ch circa vierhonderd arbeiders.
'de C.R.S. de Franse oproerpolitie is met 2000 man op

uJeg naar de flabr j- ek .

22.15 uuc: de prefect van het departement Doubs teLefoneert met de fa-
briek. Hij vraagt of de stakingsleiders bij hem uillen komen om de toestand
te bespreken. De stakingsleiders verk.l-aren zich daartoe bereid op één voor;
uJaarde: in de tijd dat zii bij de pref ect vertoeven mag door de CRS geen enke-
1e act,ie uorden ondernomen. De prefect uilliqi die vooruaarde in.

23 "15 uur : De st,akingsl-eiders zïjn terug in de rabriek " Het gesprek i-n

n

a
a

het, kantr:or van de prefect is achter
taat opgeleverd. Het is de arbeiders
te lange tljd tct actj-e zal overgaan.
legeerde van de vakcentrale C, F . D. T.
bieden zonder gebruik te rraken van

de rug. Het heeft geen enkel resul-
duidelijk, dat de CRS binnen niel, a1
Stakingsleider CharLes Piaget, gede-

, stelt voor, dat men tegenstand zal
geueld. Hij is nog maar nauuJelijks met
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spreken begonnen of hij urordt al door de arbeiders in de rede gevallen. De

aanuJezigen roepen in koor, dat de anderen blijkbaar de strijd trlillen en dat
zij hem dan nu ook kpijgen kunnen.

23.25 uur: de arbeiders doven de lichten in de fabriek. Het is een
voorzorgsmaatregel. Zij vrezen explosies voor het geval dat de oproerpoli-
tie van traangas gebruik zou maken. BU de toegangen tot de fabriek uorden
inderhaast barrieades opgeuJorpen.

23.45 uur3 de oproerpolitie nadert de fabriek.
23.50 uur: de oproerpolitie is door de hekken

zich op het eigenlijke f abrieksterrein.
gedrongen en bevindt

23.55 uur; de manschappen van de CRS hebben de toegangen geforceerd
en zUn in het fabrieksqeboutrt.

00.05 uur: de opgeslotenen uorden bevrijd, de CRS maakt zich gereed
tot de aftocht. Bij de aftocht komt het tussen CRS en arbeEders tot verbit-
terde gevechten. A1s de orde-troepen het fabrieksterrein hebben verlaten^
blijkt dat, evenals trouurens de omringende uregen, bezaaid t,e zijn' met stenen
en kapotte f Iessen. Bij de poli-tie zijn er geuronden. De arbeiders blijven de
fabriek bezeL houden.

13.juni. I uur rs moroens3 een voltallige vergaderingvanalle stakers
in de fabriek besluit het bedrijf ook verder nog bezeL te houden. De vakbon-
den betuigen noodgeduongen hun sympathie.

15 .iuni: In de stad Besangon uordt een grote demonstratie gehouden,
0p heE St, Pietersplein (Place St, Pierre) urorden enorme menigten toege-
sproken. Tot de sprekers behoort onder meer de aartsbisschop van BesanQoor
monseigneur Lallier. Hij geeft de stakende LIP-arbeiders de raad om hun 1ot
in gods hand te geven. De stakers doen het tegendeel, Zii bes.Luiten hun 1ot
in eiqen hand te nemen.

'18 .iuni; De stakende LIp-arbeiders, die het bedrijf nog steeds bezet-
ten, besluiten de montagebanden ureer op gang te brengen en de produktie
van horloges zétf ter hand te nemen. De voor de fabricage benodigde onder-
del-en halen zi: uit de magazÍjnenr uoarin zich bij het, begin van hun strijd een
onderdelenvoorraad bevond, die het mogelijk maakt 32.000 horloges te fabri-
ceren. Die 32"000 horloges vertegenuJoordigen een gezamenlijke uaarde van
3+ miljoen fran+ francs. wlet de verkoop der in eigen beheer vervaardigde
horLoges rrrillen de LIp-arbeiders de financifjle problemen van hun strijd op-
Iossen,Ze doen bovendien nog iets anders ook; afgezj-en van de voorraad on-
derdelen bevindt zich i-n de fabriek een hoeveelheid geheel gemonteerde hor-
Ioges tot een totale uaarde van 7+ miljoen francs. De arbeiders maken zich
van die voorraad meester" De horloqes uor'den buiten de fabriek op een tot
dusver zorgvuldig geheim gehouden plaats verborgan. Daasbij zit de bedoe-
ling voor, dat deze horloges een soort van rtonderpandtt zull-en moeten zrjn,
dat bU de uÍteraard komende onderhandelingen eentrwapenfrin handen van de
arbeiders zal !rezen 3 géén teruggave aan de bedrijflsleiding indien deze niet
bereid is de arbeiders tevreden te stel-1en.

De ureg die de L I p-arbeiders op 1 B juni inslaan is duidelijk een ge-
heel andere uJEg r dan de traditionele paden, die de vakbeueging pleegt te
volgen. [vlaar met hun é1an en de daaruit voortspruitende inEtiatieven heb-
ben de LIP-arbeiders de vakbeueging voor een voldongen feit gBplaatst. Net
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aLs in andere landen ziet ook in Frankrijk de vakbeueging zich geduongen af
en t,oe een rrlat radicaler gezicht te zetten dan zij doorgaans, uit hoof de
van haar functie in de kapitalistische samenleving pleegt te doen. 0m rede-
nen die hÍer buiten beschourrring kunnen blijven is de bol-s jeuist j-sche C. G. T.
daartoe uééL mÍnder bereid en ook veel- minder in staat dan de centrale van
de C , F. D. T " Die C. F. D. T. is in het L Ip-bedrijf veel en veel sterker verte-
genuroordigd dan de C. G. T. , uier ledental bij LIp te veruJaarLozen is. lYlin of
meer in het schuitje gezeten, kon de C.F.D.T. ueinig anders doen dan mee-
varen. lvlaar een dergelijk€ r BVen sl-urrl-voorzichtige aIs sluu-tactische manoeu-
vre betekent natuurlijk niet, dat de LIp-affaire als een zaak van de CFDT
moet ulorden beschouud, zelf s niet uJanneer men er rekening mee houdt , daL
de belangrijkste stakingsleiders als Charles Piaget, lvlontel en Burgy gede-
legeerden van de C.F.D.T, zijn.

Het punt dat rrJij hier aanroeren hebben uiij uitvoerig besproken met drie
vrienden, die ieder op een ander tijdstip een bezoek aan de bezeLLe LIp-
fabriek hebben gebracht en er uit.voerig van gedachten uisselden met de ar-
beiders en de stakinEsleiding. ltJat zi: ons vertelden komt op het volgende
neeP 3

Er ulerd, terstond bij de aanvang van de strijd, een stakingscomit6 van
ongeveer vijf tiq man gevormd. Dat een man a1s bijvoorbeel-d Charles Piaget in
dat comitó gekozen ruerdr geschiedde niet op grond van het feit dat hij gede-
legeerde van de CFDT uas. Het gebeurde omdat hU, als mede-arbeider in het
bedrijf bij zijn collegars a1 bijna tuintlg jaar lang bekend staat als een
flinke en verstandige kere1, die betrouubaar is en tegenover de directie
ztn bek open durft te doen. Dat qeLdt in gelijke mate voor de andere comité-
leden. Als Íemand zou opmerken, dat het niet te ontkennen va1t, dat veruit
de meeste comitéleden gedelegeerden of vertrouuiensl-ieden van de CFDT zijn,
dan kan dat niet uorden ontkend. lvlaar daarom gaat het niet " ltJaar het om

gaat is of Piaget, Burgy en anderen tijdens de staking de orders van hun
centrale hebben uitgevoerd, dan rrrel of zi: z6 gehandeld hebben a1s de sta-
kers noodzakelijk achtten en van hen verurachtten. Dat laatst,e nu is st,e1lig
het geval en het kan ook gemakkelijk uorden aangetoond, door er op te uijzen,
dat de gang van zaken tijdens bedrijf sbezeLting en ter hand nemen van de pro-
duktie nieL door het stakingscomitó uerd bepaald, maar door de vergadering
van a1le stakenden, die dagelijks in het LIP-bedrijf uerd gehouden. Het comi-
Lé uras niet meer dan een stellet je uitvoerders van datgene rrrat de verga-
dering besliste.

De vraag of het niet z6 geueest is, dat Piaget, [vlon beI of Burgy op de
stakersvergadering een sterke invloed uj.t,oefenden lijkt op het eerste ge-
zicht, voor de hand te liggen en zeer begrijpelijk. [vlaar het antuoord daarop
is niet zo eenvoudig al-s het Iijkt,. Gesteld, men meent die vraag in bevesti-
gende zin te moeten beantrrloorden. ldat ueet men dan nog? Niet meer cjan dlt,
dat de staketsverqadering naar een fll-ink en verstandig mede-arbeider als
Charles Piaget bereid ura.s te l-uisteren" lílaar dat brengt ons rrleinig verder.
Stakende arbeiders zrjn altijd bereid om naar flinke en verstandige mede-ar-
beiders te lulsteren. lLJaarom het gaat is de vraag, of Piaget en andere ge-
delegeerden in het bezette LIp-bedrijf de spreekbuis van de CFDT dan urel- de
spreekbuis van hun mede-arbeiders geueest z ijn. Het anturoord op die vraag
is nééf urat moeilijker, doordat de situatie uiterst gecompliceerd u,as.

UJat onomst,otelijk kan uiorden vastgesteld is dit, dat, de praktijk van de
strijdende LIp-arbeiders hemelsbreed verschilt van die praktijk uel-ke de vak-
beuleging zich op grond van haar positie in de kapitalistische maatschappij
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veroorloven kan, althans doorgaans veroorloven kan. Juist echter bij de LIP-
affaire ueek de politiBk van de CFDT af van haar doorsneB-politiek. ldat
men zich derhalve heelt afl te vragen is dit, of de LIP-arbeiders ook ver-
der gingen dan datgene uat in deze biizondere omstandioheden de politiek
van de CFDT bras. Daarop nu luidt het antuoord, dat dit soms ué1, soms niBt
het geval u,aa. De Charles Piaget bijvoorbeeld, die in de avond van de 12e
juni voor rreen geueldloze tegenstandrr pleitte, is duidelijk de behoedzame
vakbondsgedelegeerde, die zich strikt binnen hat raam van de uettBlijkheid
uj.1 beuegen. De arbeiders laten hem eeniroudig in zijn hemd staan. De grens
die hij uiI trekken urordt door hen overschreden. 0p Ben later tijdstip valt
een teqenstelling tussen Piaget en de arbeiders nauuelijks, tussen Piaget
en de CFDT veel moeilijker te constateren, omdat de CFDT zich er uel voor
hoedt haar op de spits te drrjven. Voor zover er tegenstel-fingen ularen tus-
sen de - dit keer radj.cale - politiek van de CFDT en de prakt,ijk van de ar-
beiders, kuramen zij dientengevol.ge de naastbetrokkenBn nauurelijks tot bB-
rrustzijn.

Hoe ingeuikkeld de situatie uas, moqe blijkBn uit het antuloord, dat
een van onze vrienden kreeq, toen hij aan Burgy de vraag steLde, hoe het
nu eigenlijk tot een horloge-fabricage door de LIP-arbeiders zéIf in hst
door hen bezette bedrijf gekomen uJas. Burgy zei: rrDat hebben rLr ij als gedele-
geerden voorgesteldrr. lvlaar nauurelljks had hij dat verkLaard ofl hij uterd door
een groot aantal naar het gesprek luisterende LIP-arbeiders in de rede ge-
vaIlen. rrZo is het helemaaf niel gegaanrr, rj-epan ze. rrln de stakersvergade-
ring stelde de een of ander, zeker geen gedelegeerde, de vraag of het nu,
gezien de financj.éle problemen van de strijd, niet mogelijk zou kunnen zÍjn
om zéIf horlogBs te gaan maken en die dan te gaan verkopen. En op die sug-
gestie uerd van afle kanten qeestdriftig inqehaakt. Het voorstel uerd na-
der uitgeuerkt, ieder gaf er aanvul.lingen op, het ku.,am geLJoon spontaan uit
de vergadering, van alle kanten en niBmand uJeet precies meer uJÍe nu eigen-
Iijk het initiatief heeft genomen.rr Burgy moest daarop erkennen, dat het
inderdaad z6 gegaan uras a1s zijn collegats zeiden.

Gaf Burgy een verkaerde voorstelling van zaken of bedroog zljn hBrin-
nering hem? td ij zijn er van overtuigd, dat het laatste het geval uJas. Bij dB
strijd van de LIP-arbeiders Ídentificeerden de vakbondsgedeJ.eqeerden, zelf
a1s arbeider in het bedrijf rrrerkzaam, zich vo1ledl9 met hun mede-arbeiders.
Die identifieatie uJiste alIe sporen uit van tussen hen bestaande verschj.I-
Ien. Burgy besefte niet, trras er zich nÍet van beuust, dat hij als qedele-
geerde bij de aarlvang van de strijd nooÍt met een dergelijk voorsteL had kun-
nen komen, aangezien hij toen nog (net a1s bijvoorbeeld Piaget op ae affiO
van de 12e juni) nog veeL meer aIs gedelegeerde dacht en voelde dan later
het geval uas. Naarmate het identificatieproces voortschreed voltrok zich,
zottel bij Burgy zelf als bij Piaget een ber:rustzijnsverandering, die tot ge-
v019 had, dat hij zich ar niet meer van beuust uas, dat hij aanvankelijk meer
als gedelegeerde, later meer als mede-arbeider dacht. Hij projecteerde een-
voudig onberr:ust zijn letere ziensuijze op een situatie, uaarin die latere
ziensu,ijze zLch nog niet had gevormd. 0verigens veranderde in en door da
strijd natuurlijk niet slechts de opvatting van Burgie of Piaget, maar ook
die van de geen bepaalde 1'unctie of positie bekl,edBnde arbeiders. DÉrgelij-
ke veranderingen zijn onze vrienden bij verschillende bezoeken aan de LIP-
fabrieken bijzonder sterk opqevallen.

Naar het oordeel van onze Franse vrienden zijn de LIP-arbeiders (met
lnbegrip van de gedelegeerden als Burgy en Piaget) beduidend verder ga-



gaan dan de DFoT ook nadat zij een radicaa.I maskertje had opgezet, ue1 u.i1-
de. Hun oordeel Ís ook, dat ondanks het zojuj-st bedoelde idEntificatj.epro-
ces, de positie van mannen aIs Burgy en Piaget een tueBslachtige b1eef.
Zij kónden zich met hun collegars identifliceren, dóórdat de CFDT zich uat
radícaIer opstelde en texLrijl zij zích met hun mede-axbej-ders identificeer-
den gingen zij teqelijkertijd, r...raarschrjnlijk zonder het zichzelf volledig be-
rrJUst te zijn, verder dan ook de zich xadicaal opstellende CFDT ulel ui1de.
fen van onze vrienden zei: rrEr u-ras zeker qeen sprake van een tegenstelling
tussen de arbeiders en Piaget; er uJas r!aarschijnlijk r.,LóL een teganstell j-ng
tuss en Piaget en de CFDT. "

0ver één ding laten de inlichtingen, die onze flranse vrj.enden 1n Be-
sangon verzamelden geen enkele tuijfel bestaan: ttD" gÈff reden om tot ver-
vaardiging van horloges in eigen beheer over te gaan, uJas gelegen j.n de
noodzaak om inkomsten voor de stakersgezinnen te scheppen.rt Niet de droom
van nieuue produktieverhoudingen vervulde de LIP-arbeiders, maar de vrees
voor een lege provj-siekast bij moeder de vrouu. Niet als idealistische maat-
schappijvernieuuJers handelden zij, maar a1s nuchtere proletariörs. Doordat
zij echter aLs zodanig optraden, traden zij echter onbedoeld tegelijkertijd
a1s gevolg van de omstandigheden uiterst revolutionair oP. Dat is het on-
vermijdelijke gevolg van hun klassepositle.

ldealisten dromen van Ce revolutie, arbeiders btrijden voor hun dixec-
te belangen. llaar niet uit dB droom uordt de omu;Enteling der kapitalisti-
sche verhoudingen geboren, maar uit de praktÍjk van de dagelijkse klasse-
strijd, ook dan, !Janneer diegenen die hem voeren op eerr derEelijke verande-
ring niet uit zijn en zich van de konsekLJenties van hun optreden geen re-
kenschap geven. Dit nu is de algemene rege1, die zich opdringt aan ieder
die zonder vooropgezette mening en zonder rrj-deaa1" de feiten tegemoet ui1
treden. Denkbeelden omtrent een andere samenleving gaan niet aan de arbei-
dersstrijd vooraf, zij ontstaan in en door de arbeidersstrijd en zijn daarvan
een resultaat, dat zich echter geenszins onmiddellijl< maar pas uiterst moei-
J. ijk en Ianqzaam openbaart.
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Uias de sociaal-Cemocrat,ie ooit socialistischrr Een beschouuing over haar
r.riEZEI-'ro Franco per post f 2.- )

0ver bols jeurisme en f ascisme. Franco per post f 2.-1

Uan Beri-a tot Zjoekof. De sociaal-economische achtergrond van de désta1i-
nisatie van RusIand. Iranco per post f 2"-)

Beschour,ringen ovÉr geld en goud. [:ranco per post ï 2.- )

|}laar hoe dan? Enige gedachten ovËr een socj-alj-stische samenleving " Franco
per post f 2.-.


