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HET VERZßT DAT T,IOR.DT ;.1 BRDACHT EN HXT
VERZET DAT T^TORDT VERGETE}I

- Herdenlcingen zijn koreri cir Ce aol-ên ven c're jouriraLi-sticli. Ann gebeur-
tenissen díe vijf, i:icn, rrijfentvrintig¡ vijftig, zr:stíg of hon.leid jaar
geLeden zijn vootgevai.l"en plegen cie burgerlijke dãg- en ¡*ãekbLeCen uítioe-
ríg aandacht te besteclenrvoor:opgestelcl ¿ia¡ hát on ãing"r, gaat rli.e zíj van-
wege hun spelctaltuiaí: cf :er¡at,ioneeL l::,ralctsr da rno*ito- van h.p.t L:,eráenken
r¿aard achÈen. In he: a1-ge:::cr: behc':rt het verzeL vî:t do ¿lri.¡ej-<lers daarniet toerzomln als het 'oehcort Ëot Ce d:Lngen die ui-tvoerig rrcrden þcschre-
ven cp het mrr'iont dat zij aktuee'J_ zijn,

Toen Ëíen 3aar gele<len in Franicríjk dc be3ríjven r¡erCen bezet door
meer dan negsn r,ri.ljoen op ei.gen i-nitietíef hel:deLcn(ie ste.l.ersrkcneenËreer-
den de -verslaggs\'ors a-L hun aindechi op l.rat eî zich afspeeiig ín het pa-
rijse Øtartíer Latin, alr.raar de stu,:1c;,rtan ai"onil ..1an c,vònd slag lcverden
met <le handhavers-ve.n gezag en orde. De l¡arrilce.den i;r da truo Gäy Lussac,
de brandende autote op de ßouJ.evard St. Germain en cle chargcs'r:n cle op-roerpoLítíe vonden de jorrrnal.icten - ni-et ín cle laatct" pf"r.t, de foto-journalisten - heeL wat interessanter dan cl.e gesLoten toega:rgshekken van
de Atlantische scheepswerven, van d,e vliegruigrãuríet< sztd-luiãtíon ín Nan-tes of van weLke fabriek dan oolc.

Gevolg: op het mom?nt zelf dat men getuige ?ras van hetgeen al Ëer-
stond werd aangeduíd als t'de gebeurteníssen van nei en jrrni" bãgon de vor-
míng van een hardneklcige Legenrle: de l.egenc1e daÍ meí Lg-OB een siudenteûop-
stand v¡as en dat r¡eçr¡ Eover ook nog de !.rerse arbeiders zich roerden, ãe
studenten daartoa de stoot zouCen hebben gegeven. T)at m",¿ 1"968 in r"ik.-tijkheíd hééL ietc enders was, dat er tãeñ cn in cle do.aropvolgenCe juni-
¡naand sprake is geru'eesË vâ.n een hcogsË bel.angrijlse strijd ve:r vríjvräf ¿u
gehele- Franse arbeidersklasse en d.at daa;:bij vãrgeLel.,en cte tîslntdeitt"nop-
stttd't slechïs van sekundaí::e betelcenis r,ras, dat í-s cl:stíjcs - en zeker
buíten Frankríjlc - nauwelíjks opgernerkt. IIet is sirrdcdieao netie door de

-legendevorming, pralctísch onopgemeïlst gebLeven. Onder die omstanrligheden
I'eat zich het karalcter van Ce herdenkín[sartilce].en gemakkelijli r-arlen, Voor
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Içou", <iaarin het verzet van de arbeíders ËerLoops nog wel wordt aangeroerd,
rtordt de betekenís ervan verbazend onderschat. DaÊ 1eídt er dan hreer toe
dat er van het geheeL een totaaL vertelcend beeLd wordt gegeven.

Een voorbeeld van een dergelijke vertekening treft men aan in het ar-
tikeL dat Henk Strabbíng op I apríL j.1. ín "De Volkskrant" heeft gepubLÍ-
ceerd, een artíkel waarin hij diverse gebeurt,enissen uit f68 de revuã taat
Passeren. A1s hij daarín over die ín Frankrijk komt te spreken blijkt hij
níet alleen een sLachtoffer van de Legende maar ook het sLachtoffer van
nog een ander misverstand.

rrDe studentenr', schrijft Strabbing, rrwiLden een werkelijke maatschap-
pijverníeuwíng, het gros vân de arbeíd.ers zeg werktijdveikorting, r"ãt
loon en in sormÍge gevaLLen medezeggenschap als het belangrijlcste.'l

trfaaraan een dergeLijke, s$nenvatËende, beschrijving in onze ogen mank
gaat is dit, -,dat zij kLakkeLoos ¡rrordt gebaseerd op datgene qrat de betrok-
ken kategorieåln uiLden en zích tsoorsteLden, tnaar gãheet-voorbíjgaat aan en
zwíjgt over de uerkelijke betekenis van hun optreden. llat de studenten ook
gewíLd mogen hebben, hún verzet bracht de bestaand.e maatsehappíjuerhoudin-
gen geen sekonde in gevaar; het bedreigde in principe enkel- de polítíeke
konstellatie. Hun straatgevechten díe geheeL buiten de produktiesfeer wer-
den geLeverd, zouden op zijn \tóógst tot de val van generaaL De GauLle heb-
ben lcunnen l-eiden, zoaLs de straatgevechten en de barrikaden van 1848 tot
de val van de burger-koníng Louis Philippe voerden. De gaul!.istische rege-
ring zou dan hebben plaats gemaakt voor een regeríng vaã Mitterand en Men-
dès-France, díe zich tijdens de rneidagen reeds als zodanig aandíende. De
strijd van de arbeiders daarentegen vorrnde een ernstíge sõciaLe dreíging,
-ook al steLden zij beperkte eísen. Het feit dat zij geheeL buiten de-koã-
trole der traditíoneLe organisaties om spontaan ín beweging r,raren gekomen
en hun Lot in eígen handen hadden genomen tasÈte de struktuur van ãe bur-
gþrlijke samenleving aan. Met hun Uãari3fsbezettíngen ontrÀlÍkkelden zij een
u¡¿cht, iets waartoe de studenten in de verste verte niet in staat waren.
r Lets daarvan blÍjkt ook uit de woorden van Strabbing dat "toen de ar-

beiders (..) waren begonnen de studenten voor de (.) polítíci niet meer be-
l,gngrijk hrarentt. Maar als hij konstateert dat "studenteo en arbeíders niet
ß6t een werkeLijk vergeLijk over de doel-stelLingen van hun aktíes konden
Êpnen" en als hij schrijft dat er "onenigheid uíibrak tussen stud.enten en
$rbeiders over het doel van de revolutie-in-de-maakrrr dan bewijst dat ons
íirziens dat hem niettemin het fundwnenteLe verschil" tussen het studenÈen-
vlrzet en dat van de werkende bevolkíng volstrekt ontgaaË. llij beseft niet
{at tret, zeker voor rrat de arbeiders betreft, voLkomãn verkeárd ís om van
epn- rrrevolutie-in-de-maakt' te spreken. Hij beseft nog urinder dat de ver-
sçhi1Len in doelsteLling er nauweLijks toe doen en dat het in wezen híerom
g*ngr dat de klassenstrijd van de arbeiders nu eenmaal een totaal ander
l<ørakter heeft, uít andere oorzaken voortvloeít en door andere methoden
wérdt gekenmerkË dan de studentenaktíe. Om díe reden. bevonden arbeíders en
qûudenten zich bij wijze van spreken op een ãnder toneeL en speeLden zij
gþenszins in hetzeLfde, maar e1lc in een ánder stuk.
Al-leen al om deze reden heeft strabbing ongelijk als híj - overeenkom-
s,fig ae legende - beweert dat "de stuãentãntrãebeLen oiersLoegen naar fa-
biieken in het Landr'. De onjuistheíd van deze bewering sprinlt bovendien
id het oog rranneer men er zich rekenschap van geeft ¿ai ¿à beãrijfsbezet-
tingen en de botsingen tussen de arbeiders en de polítíe al- Lang en breed
beþonnen waren vóórdat zich op 22 maart 1968 in dã uníversiteít van de pa-
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ríjse voorstad Nanterle de eersie onrust oncler de sËudenten m¿rnifesteerde,
In de l:lornandische stad Ceen ha<Íden zích soortgelijke teferelen afgespeeLd
åls nen naderhand ín de door de Feugeot-arbeidãrs Ëorte tijd beheeisrå in-
dustrieplaats Soehaux ín het departemenÈ varr de Doubs zou zíen. ELders ia
de Franse provincie cleden zích eveneens zí-trstakingen vcor. Dát was de
vonk die naar alle hoeken van het lerrd oversloeg, niet het protest, van de
studenten"

Veel bonter dan Strabbíng heeft Piet Piryns het gemaakt in een be-
schouwing die bogin april ín cle kLeureiri;íj1age van het v¡eekbLad "Vrij Ne-
derLand'r is versehenen orrder de iíÈeL ttTien jaar na rte revoLutien. uij is
níet aL1een een slacirtoffer van de legende - $¡at daa.ruir bLijlct dat híj
het accent op de gzlo?,tpuseules, op de po1-itieke voorhoede-groepjes en op dã
gauehísten, op de "J.ínksen" legt - coch afgeui-en daa::van rremclt zíjn ãtut
van feitelijke onjuístheden. ûp C.e eer¡;Ëe danrvan stuit de Lezer aL direkt
in het begínrvraar Piryns zonCcr bl-ilclcen of bLozen verk]-e.art,, dat het - ín-
derdaad grote - cantaL ¡leechríft,en o\/cr neí 168 dat c',¡er <le oxrwenteling
van 1848, over dc Parijse Conri,unc vân 1B7l ot de lr.ussíschc olctoberrevolul
tie overtreft. Nu is de.t naiuurlijtrt een -. ove;,:igens Cwaze - kleÍnígheid
die er voor zijn eigenl-íjlc reLaas van de Franse nei-gebeurcenissen vañ d"e-
tíjds nieË zovcel toe doct. AL Lezend cchter i;ríjgt rnen steeds meer de in-
druk dat Piryns naul,reLijlis rreeü waa.r hij over praat.

Na tien jaar terugbLiklcentl konkLudeert Piryns "ciat mei i6B niet het
begin maar het einãe ven een periode r,ras, het einde ve.n eea wereldwijde
Protestber'reging díe begon op de campus r'¿.n Berkel-ey in i96/r en die eíndig-
d9 in Parijs met een laatste paukeslagtt l). Die rsoorden onclerstrepen aãt
hij in feite sLechts oog heeft vcor <le studentenbewegir.g - traarop eän der-
geLijke karakteristiek veL enigszins ',¡an toepassing is - en dat Èem totaaL
verborgen is gebLeve:r dat Ce stak"ingsaktie van de ¡¡erLiers wel" clegeLijk aLs
een begin rnoet worcleu l¡eschouwd orndat zij i-n wezen een breuk met de 

-(oude,

traditíone1e) arbeidersberuegíng inhielà en een duiclelijke stap rvas in dárichting van een nieur,re bewegíng van de arbeiders zâLf..
Piryns ziet ní.et dat zich in meí t68 in Frankrijl'. tegelijkertijd twee

uersch¿LLende betagirrgen he-hben '..oorgedaen dÍe nier i.n hãr;eÍfde vtak La-gen. De ene ttas poLitieTc, ð"e ande're sociaal getínt; de ene r1¡as een stuip-
treklcing van het uerLeden, cle andere een geboortehree van een taekomstíge
ont:'ril'.1'cii::31 cl'-. a":.') '.:^,:, '.',-r.rìiû.'rt air!ì de (burgerLíjke) revoLuties van gíä-
teren, de andere aan een (proLetarische) revolutíe ven morgen of overñor-
gen.

Piryns spreelct ongenuanceerd van cl e meirevoLutíe en hij zegt daar-
van dat de kíemen van he.ar mísLukking aL aanr^rezig waten eer zíj begon ten-
gevolge van I'heË T^ra:ì.troutzen van de, door de conrmunistische paitij gedorni-
neerde arbeidersbeweging tegen de ríjkel-uí-szoontjes". Ilij nóernt ãai: "het
watermerk van n¡ei o68ot. Maar a1 s inen aL van een der6el-íjk ttr,;atermerkrr wíl
spreken, dan ís h.et bepaaLd niet het r.rent,rouïren van de Franse C.p. of de
officiäle arbeídersbeweging ín'tríjkeLuissoontjes".

Dat de C.P. een tlergeiLíjk wantrour,\iên koesÊerde zou kunnen viorden afge-
Leid uít een artíheL dat partijsel';:ctaris Gecrge Marchais op 2 nei t68 iu-

l) 0p de carrpus van Eerkeley, rlat wil :eggen op cr-e terreinen van
de te Berkel-ev, in <ie Amerikaanse steat cai.ifai.niö, ge-.restig-
de universitei.t.
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þLíceerde ín het partijdagblad t'l'Humanitê" en dat ook Coor píryns wordt
geciteerd. Maar dat artíkel dient - \,¡êt Piryns niet doet - rne! vele kor-
*eLs zout te worden genomen. Tegen t'ríjlceLuiszoontjes" die lr:itiekloos de
bolsjewístische dogmars van de C.P. aanvaardden, gãétt b"=oraar naakt,en te-
gen onfrisse_ Partijrnethoden en zich ge',ri1-Lig vão:: haar lcarretje lieten
spannenr hebben }farchais en de zijnen nooit enig r¡antrou.rven gef,,oesterd,
noch enig bez¡,¡aar genaakÈ. over hen Líeten zij ziãh nooit denigrerend uít.
Dat deden zíj wéL ten aanzien van die stu<lentãn die niets lr"r, ã* Cp.-dolctri-
nes moesten hebben en die zich achter trotslristischerniaoîsLische of Lil¡er-'laire groepen schaard,enrhetzij daardoor teîr¡vtocot ,"iur,. Han golci het ver-
dacht te maken" Het artilceL waaïmee dat ge.schíedrie maakte gãbruilr van de
ònstandigheid, dat de arbeiders zich ,ruo""îfrprelcencl níet verbonden konden
voelen met de studenten: r:rier sc¡ciaLe achtergiond er¡en gr:ondig van de hun-
àe verschiLde als hun dageLí.jkse 1e./ensomr;Iandíghedenf ¡n riertrceLijkheíd
ging het de c.P. niet om een kritiek op <le studenten als zodanig rá". o*
een aanval- op poLitieke tegenstanders. tlet in hec artilceL vervattã verwijt
dat de bekritíseerden "een mínachtencle houding tegenover studenten uit frãt
arbeídersmil-ieu aannemelltt I^ras een hypoitríete-bewãring, gezien ¿e minach-tíng die de c.P. zeLf. herhaaLdelijk ten opziehte viu aibeiders had doen
bLíjken. Niet minder kras was de beschuldigíng, claÈ de betroklcenen "objek-tief gezien de bel-angen van de gaullistische machthebbers en van het mono-
poLiekapítaaL (zouden) dienenu'. Kras, omdat geen enlreLe polítieke groepe-
iíng in Frankríjk dermate op het kompas der gau11-isten voer als ,rItg"."-
þend de C.P., die zÍch díenovereenkomstig ook in de neídagen van t68 ñeeft
gedragen. !-tty"" bewering, dat zij toen I'beschutÈing ,ocht onder de wijde
rokken van charles de GauLl-e'r zet de werkeLijkheid op haar kop. De c.p.
zocht geen t'beschut,tíng¡' bij de generaal , zíJ heeft omgeheercl hãt gauLlís-
me beschut en de generaal gereel.En daarmee zijn r+ij dan aangeLand ti3 art-
gene hTat r¡é1 tfhet watermerlc van mei l68tt is geweestrnamelijk: het ú/antrou-
hren van de C. P. in iedere vorm van zeLfstandig anbeidensopfueden ð,at zij -
en niet_zonder-gegronde reden - als een aodelijt< g.v.rfvoor de eigen en
vôor alle traditionele partijen beschouwt. Dãt ireeft op de ¡'ranse r"í-g"-
beurteníssen van destijds het stempel gedrukt.

verkeerde voorstelLíng maakt en daar verlreerde konklusies aan verbindt,
heett van rle d,iepe tãgenstellíng tussen de C.P. en de in meí f68 spontaan
en-zelfstandíg optredende arbeiclerskLasse ín het geheel geen voorstätting.
Vol-gens hem hield d.e comnunístische vakbonrlsLeídei Georgðs Séguy (de sekie-
farís c.G.T.) een tijdlang "zijn vinger in de ai3r." tãt'op het mo-
urênt dat rfook de arbeidersbervegíng worcit meegesleurd doc¡r de vi-oeãgoLf van
mei t68tt. De r¡aarheid is uãduru. T{at nen on,ler de "arbeidersbeweging,,pleegt te versËaan is al-lerminst door de rrl-oedgolf meegesl.eurd maar heeft
ùan meeË af. aan - en níet zorrder .sukses : getraãht een ãt"rrí.g" cle.m daarte-
gen !P te l^7erpen. Dat Séguy op enig mom.ent met 'tzijn 'vínger in de dijktr
zou hebben gezeten is pure iantasie van Pí.et Piryns. Hij zou het vast en
zeker hebben gedáãn als híj de vl.oedgoÏ-f en de dijkdooibraak van tevoren
had zien aankomen' Dat deed hij niet, zomín als ãnig ancler funktionaris
van de oude arbeidersbe$teging. uij r.rerá door de gebeurtenissen voLkomen en
Èoogst onaangenaam verrast.

ttNa de reerste nacht van de barrika.dent'r, schrijft piryns" ttbesLuiten
de.drie grote vakbonden (CGT, CÞ'DT on F0) 'iát een a1-gehel-e r.rerkstakíng.r'
Zijn nededeling kLopt niet. De beryuste nacht ¡sas die vãn vrijdag l0 op ár-
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terdag I I meí.0p dat tijdstip was Georges Séguy zich nog niet van een ern-
stig gevaar bewust. I{elíswaar hadden de bedrijfsbezettÍngen zich uitge-
breíd, vooraL in het gebied van Nantes, maar dat had in de Parijse hoofd-
k¡¡artíeren van de C.G.Î. en de C.P. nog geen paníek veroorzaakl. Díe ont-
stond eerst op de l5e meí toen de arbeiders van de Renaultfabrieken in Le
Mans, CLéon en l'lins in aktie kr¡a¡nen en de stakingsbeweging vervolgens
plotseling ín een stroonversnelling raakLe.

Oud-spoorlrregman Séguy vergeLeelc de toestand met een trein die zich Ín
beweging had gezet terwijL "tle Leiders" zích nog op het perron bevonden.
IIij híeld het voor raadzaam om kontakt op te nemen met zijn kollega Des-
caüps van de C.F.D.T. "ALs de bedrijfsbezettíngen zich de lcomende nacht
nog verder uitbreiden", zo legde híj laatstgenoemde uit, rrdan zijn wij no-
geLijk de situatie niet meer meester.'r Zijn kaderleden wekte hij op, zieh
"zo vLug mogelíjlc in de steeds sneLLer ríjdende treín te werlcen teneinde
de Lokomotief weer onder icontrole te krijgen." Een spontane beweging van
de arbeiders, dLe z6lf hun strijd organíseren, Ín sonnrige gevaLlen boven-
díen in staat blijken ontruiming van de door hen bezette bedrijven door de
politie te veríjdeLen en daarbíj de gehei.e produktíe lam leggen en ieder
openbaar vervoer en goederentransport tot stíl-stand brengen? Díe ¡noet voL-
gens de C.P. onmiddeLlijk r¡orden afgeremd, sterker nog: zo snel nogelijk
beäindigd ¡nrorden. trlant een dergelijlce bewegíng verstoort, de boLsjer¡ísti-
sche mythe, dat de arbeídende kLasse slechts macht ontwikkel-en kan indien
zíj geleÍd wordt door een nrevoLutíonaire partíjt' (Lees: door de C.P.) op
de wij ze zoaLs een gedisciplíneerd leger geLeid wordt door een generaLe
staf; een dergelíjke beweging ontneêmË a¿n de Leidersaanspraken van zulk
een t'generale staftt - of dat nu de boLsjewístische pârtij dan r¿el de boLs-
jewistische vakbeweging ís - iedere beËekenis.

Het standpunt- van andere organisaties van de oude, officiäle arbei-
dersbewegíng - niet-boLsjewistisch maar met soortgeLijke leidersaanspraken
- verschílde niet van dat van de C.P. In her ninÍsterie van sociale zaken
in de Rue de Grenelle pLeegden hun díverse kopstukken koortsachtig over-
Leg met de vertegenwoordigers van de regering en \ran het bedrijfsleven.
De verstandhouding tussen de heren Líet niets te ldensen over. Onder het
genot van een drankje vertelde de oude CGT-bestuurder'Benoit Frachon aan
de Leider van de ondernenresdeLegatie Paul Iiuvelin hoe hij ten ríjde van
de bedrijfsbezettíngen van 1936 een eínde aan de stakingen had r{teten te
maken. De bedoeling van het verhaal was duidelijk: de patroons behoefden
zich niet ongerust te maken; aLs het op dit soort akkevietjes aankwam dan
wisten de C.P. en haar vakbewegíng wel- van wanten. Dat in haar bLaden -
in rrl-tHumanitétt en in "Le Peuplett - tot voorËzetÈing van de stakingen op-
getoepen werd was niets dan een manoeuvre. Voor de a.chterban diende de
schijn te worden opgehouden wíLde men de arbeiders 'nreer in het gareel
brengen. tfaar behalve de schijn r¡as daartoe natuurl-íjk nog r¡tat andere ook
nodíg.

Noch bíj Huvelín c.s. ¡ noch bíj de niníster stuítte dat op moeilijk-
heden. ZíJ zwÍchtten niet voor de maeht van de valcbewegitg, zij !¡aren er
íntegendeel op uit de hulpeloos geworden vakbewegíng in ctaat te stelLen
de arbeíders neer ín haar greep te krijgen. Zij waren zelfs bereid om aan
de zo duideLíjk voor Ce kapital-istische orde ín het kríjt Ëredende C.G.T.
meer faciLiteiten in de ondernemingen toe te kennen dan zij toË dusver
had bezeten. 0ver een verhogíng van het uurloon, een verlcorting van de ar-
beidstijd en een verbetering van de arbeidsvoorr,rraarden werd nauwelijks ge-
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ó¡reden.
' ALs Piryns over deze dingen schrijft, zr^rijgt hij in alle raLen over

de achtergronden. Geen woord'øijdt hi.j aan het feit, dat de ondernemers
bereid lraren t,ot vergaande lconcessies rioordat de strijdend.e arbeiders hun
,llet water aan de lippen hadden gebracht; hij'vermeLdt evenrnin, dat de vak-
beweging níet het ondersëe uit de kan wilcie hebben omdat er haar alles aan
gelegen rtas zo sneL mogel-ijlc tot een akkocrd te komen, DaL deze inschíkke-
Líjkheíd van de vakbewegÍng haar in eerste instanüie een échec opleverde
en dat de akkoorden door de achterban vrerdeo vêr\¡rorpêrlr dat Séguy in de
Renaultfabriek te Boulogne-Billancouït cloor de arbeiders werd uitgejouwd
vermeldt híj r.réL, overigens zonder rlat nade:r toe te lichten. Zijn komen-
taar bestaat uit de opmarlcing, dat "zelfs de communístische vãkbeweging
niet meer ín staat seheen het gauLLiseisch bewind re redden.

De opmerking snijdt niet het mínste tiout" De GCT h66ft het gauLlis-
ti-sch bewind gered. zíj heeft het gered, sarüen met de c.p., bij een poging
van deze (en andere der:gelijke) or:ganisati.es om hun eigen huid te redden.
Gewij zígde, wat meer bí-j de eisen der arbeid.ers aangepasLe akkoorden, de
þebruikelijke pressie, de beproefde <¡verredingskracht, de aL even beproef-
de overrompelingstaktiek, het ïraren ook dítmaal de middelen met behulp
waarvan een einde werd gemaakt aan de stakingen, clie noch tegen de rege-
iittg, noch tegen de besiaande orde waren gerfcht (zoaLs de studentenaktie).
Maar die des'ondanks ín mei en juní 1968 het enige ú7aren dat én de regering
én de gevestigde samenLeving wÁrkelijk bedreígdàn.'l De voorsteLLing van zaken die Piet Piryns geeft, naneLíjk dat gene-
raaL De Gaulle in meí 1968 zijn laatste groÈe veldslag won, is onjuist. De
Gaulle Ìras nog bezig zích op die veldslag voor te bereiden en lnad zLch zo-juist verzekerd van de huLp der in Duitsland gelegerde Franse legeronder-
deLen. I{íj behãáLde de overwinning níet, hij kreeg haar op een presenteer-
blaadje aangeboden,

Piet Piryns is het eens met de konklusie va¡r Jean DanieL, de hoofdre-
dakteur van het Franse weekbLad ItLe Nouvel, Observateurur, díe schreef, dat
'fLinks'l verl"oor, niet omdat het de uracht wílde grijpen, maar omdat het die
niet wíLde grijpen. Het is een ongenuanceerde konklusie die geen recht
dpet aan de r¡erkelijkheid. I,,Iant het einde van het ze-Lfstandíg arbeidersver-
zet deed ook 'rlínks" een zucht van verlichting slaken. Bovendien: tnrat moet
men zich bij de woorden dat 'tlinks'¡ de maeht níet uíLde grijpen precíes
voorstellen? PolíËící al-s Mitterand en Piertre Llendès-France r¡raren weL dege-
f,i.jk bereid inpl-aats van de gauLLísten te gaan regeren. Dat zou geen enke-
1ç wijziging in de reilLe machtsverhoudingen teweeggebracht hebben. on die
r"éden getuigt de konklusie van Jean Daniel- van een denkfout, een denkfout
die wederom daaruít voortspruit dat bíj de beoordel-ing van de mei-gebeur-
tènissen een verkeerd acceni word.È getegA" De "li¡rlcse" poLitÍcí wílãen een
tçgeringswisseling, díe sLechts nnogeLijk zou zijn gerÀreest meL de steun van
.d.e C.P.r een regeríngswisselÍng, die zonder deze steun níet tot stand kon

I'rórden gebracht. hlat de nacht betreft: díe werd uitsluitend bedreigd door
dä ¿rbeidersklasse ofschoon deze niet naar machtsverovering sËreefde en
ufj een regeríngswisseLing niet geinteresseerd. r¡as.
, , Maar, zo zaL men vragen, bevonden zích ín het zogenaamde ttl.inksetl

karnP en met name onder de studeirten dan niet tal van lieden die weL dege-
Ïíjk van een machtsverandering droomclen? Het antr,¡oord Luidt: ja en nee. Ge-
dröomd üerd et. Maar r.¡at ín díe dromen ieËs rlergelijks sc4teen was in werke-
líjkheíd íets wat de bestaanrle strukËuren der burgerlijke samenleving nau-
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we1-íjks aantastte. Voor de dromen van d,e trotskisten en maoÏsten behoeft
dat nauwelijks te worden toegeLícht. Maar ook een zogenaamde libertaír aLs
Daniel Cohn-Bendit kon zich een machtsverovering níet anders voorsteLLen
dan als een gebeuren v¡aarbij de arbeidersklasee cioor een berr¡uste voorhoede
- en weL de voorhoede van de studenLen - werd geleid. I{ij hebben hem dat
zeLf, een jaar: na de meidagen van t6B, nadrukkelijk horen verklaren en wij
zijn er getuige van gevüeest hoe hij in de op zijn uíteenzetting volgendã
diskussie overtuigend ¡¿erd geklopt door een arbeider van de citròän-fã¡rie-
ken, die hem duidelijk te verstaaïr gaf, dat hij en zijn klassegenoten geen
sËudenten nodig hadden om te Leren hoe zíj de kLassenstrijd rnoesten voeren.

Dat de klassenstrijd zich alleen maar aLs zeLfstandige klassenstrijd
ontplooien kan is een inzicht, dat ín mei 196B oolc aan de niet-leninisti-
sche studenten onlbrak. Daarom schuiLt er een kern van r¿aarheid in r¿anneer
Píet Piryns schrijft, dat het aan de boekenstalletjes op het binnenpLein
van de Paríjse universiteit verkochte geschríft "trIat te doen?'r van Lenín
zo¡¡at het enige sËandaardwerk \¡ras ttwaar íedereen het over eens wastt, ¿¡1
noemt Píryns het dan ook Ëen onrechte een mayristiseh standaardrnrerk. Inlant
ín het bewuste boelc poogt de Russische boLsjewiek de noodzakeLijkheid van
een poLitieke avant-garde aan te tonen, zonder weLke volgens hem van een
machËsontplooíing door de arbeíders geen sprake kan zijrt. De onhoudbaar-
heid van deze stellíng is - voor de zoveeLste keer - ín rneí 1968 aange-
toond. Níet door het studentenverzet maar door het klasseverzet van de ãr-
beiders lraarover zornrel destijds aLs nu nauwelijks vordt gesproken, of
r{aaroverr voor zover dat wé1 gebeurt, op de uerkeerde uijze wordt gespro-
ken.
. Als men een voorbeeld wil, dan kan men rvederom bij Piet Píryns te-
recht, die verklaarte dat de åt,rd"rrten'thet ferment vormden dat de arbei-
derskLasse tot gísting brengtr'. Die opvatting sËaat niet zo ver af van die
van Lenín, maar nnijlen ver van de reaLiteit.
.++

+Lt In het bovensËaande hebben wij pogen aan te tonen, daË in lnet ín Vríj
NederLand gepubLiceerde herdenkingsartíkel van datgene r,rar, er in mei 196ó
in Frankríjk ueaenLiik ís geschied nauweLíjks íets is terug re vínden. I,Iíj
wiLlen eíndigen met de rechtzetting van enlceLe daarín voorkomeode bLunderã,
om aan te tonen dat wij niets teveel hebben beweerd toen vrij hierboven de
heer PÍryns ter ealce volstrekt onkundig noemd.en.

- Volgens Piryns heeft Cohn-Bendit zich door het rveekbLad Papis-Mateh
laten overhalen om zich in gezelschap van een fotograaf naar Duitsland te
begeven, waar hij het gebeente van Karl Marx zou gyoeten. Of. het gebeente
ook heeft Ëeruggegroet verneemt men van de heer Piryns niet,. Ifij wagen het
te betwijfelen, níet al-leen omdat zoiets níet tot de gewoonten van gebeen-
ten behoort, maar ook omdat het gebeente van t'larx zich niet in Duitsland
bevindt maar nog steeds ín het famiLiegraf op het Londense kerkhof Highga-
te rust.

- Georges I'farchais (de sekretaris van de Franse CP) is, zegt Piryns,
de eerste gelÂleest - die het geringschattende woord gz,oupuscuT,es heef.t ge-
bruíkt. Ilet is nieÈ waar. Het is CharLes de Gaulle- gewãest, voor wie õen
dergeLijk woordgebruík ryperend ís. Her hoorÈ bij zijn stijL, nier bij die
van }larehaís, zo díe al een stijl_ heeft.

- Dat men een stakí-ng moet weten te beöindigen is níeË, geLijk Piryns
be¡¡eertr een uitspraak die van George Séguy afkonstig zou zíjn, ttet zijn
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de bewucht geworden woorden die Maurize Thorez op I I juní 1936 sprak in
het gymnasíum Jean Jaurès op een moment dat de stakingsbeweging (net be-
drijfsbezettingen) van destíjds haar hoogtepunt had bereikt.

- Dat de trotskístisehe groeperingen de enige georganiseerde revolu-
tíonaíren zouden zijn geweest dÍe tíjdens de meírevoLte op de voorgrond
kwamen, is een beweríng van Píet Piryns díe wij gr.aag wat prãciezer gãfor-
muleerd hadden gezien. I{at bedoelÈ hij uet trop de voorgrond kwament'? Zeker,
op de binnenpLaats van de Sorbonne 2) rrâs er 6ók een kraampje net trots-
kistische lektuur. Tot de koLporÈeurs díe op de Parijse boul-evards hun zo-
genaamd r'linksetf bLaden uitventten behoorden 6õk de trotskisten. Eén van
hrrn bl-aden heette rtRévoltes", Een Brítse ooggetuige, die korte tijd l-ater
over zijn in de Franse meÍdagen opgedane ervaringen in Londen een brochure
het f.icht deed zíen 3) vertel-t ín dat geschrift, dat op de voorpagina vanttRévoltes'r, (op het moment dat hêé]- Franlcríjk staakte en heel- het Land in
gistíng verkeerde) een groot arËikeL o.r*r ãe situatie in Oost-Europa qrag
afgedrukt en dat er van het bl-ad geen enlceL exemplaar r¿erd verkocht. In de-
zeLfde, op grond van eígen waarnemíngen geschreven brochure kan men Lezen
dat d.e trotskistische groep F.E.R. (Fêdération des Etudíants Révolutionaí-
res) weígerde de gelederen te versterken van hen, die in ttde nacht van de
barrikaden" sLag leverden met de politie en dat gedurende een voLLe week
dat er ín de Paríjse faculteit der letteren over al"Le nogeLijke aktueLe
probLemen werd gediskussieerd, geen enkele trotskíst zích ín het gebouw
vertoonde.In pLaats daarvan hieLden zíj op bitse Èoon debat,t,en met de mao-
isten over de vraag rvie van hen beiden het meest geschikt was voor tt Lei-
derschap. Is het dãt, vragen wij, wat Piryns bedoeLt?

- Aan tt sLot van zijn artikeL suggereert Piet Píryns - zíJ het indi-
rekt - dat een tijdschrift als "s,rciãLisme ou Barbarieft ("So;iaLisme of
Barbaarsheidt') enige invloecl op de gebeurteníssen van nei/juni r68 zou heb-
ben gehad. Diezelfde indruk heeft oo1ç een van de voormaLige redakteuren
van het toen a1 ter ziele gegane bT.ad pogen te wekken in een kort na de
4eídagen verschenen opstel- 4). Hij noemde daarin de 'rmei-revolutietf ...t'een
rèvolutíe, waat (het genoemde tijdschrift) al op vooruitgelopen wastt. Maarjuist de groep "Socialisme ou Barbarie" ontkende ten stell-igste dat zonder
þet uítbreken van een derde wereLdoorlog massa-stakingen of massa-bewegin-
gen tot de nogelijkheden behoorden. I{ij spreken uit eigen ervaring. Toen
wíj de bewuste auteur ervan poogden te overtuigen (het was in de vroege
lente van 1953) dat het kapitaLisme in toenernende mat,e net wilde stakíngen
èn zeLfstandíge alcties van de arbeíders gekonfronteerd zou wordenrontmoet-
ten wíj nauw verholen spot en ongeLoof.' Ðeze ervaring staat níet op zíchzel.f, Dat arbeiders zelfstandig, dat
wil zeggen zond,er een als leidíng fungerende voorhoede niet slechts in be-
weging kunnen komen en strijden, maar ook maeht kunnen ontwíkkelen, wi1- er

2) De Sorbonne ís het hoofdgebouÌ¡ van de Parijse universiteit.
3) De bewuste ooggetuige is de ons persoonLijk bekende M.B. Zíjn

overigens anoniem verschenen brochure is getiteLd: "paris,
May 1968[ en zij werd uitgegeven door de Londense groep ttSo-
Lídaríty'r.

4) Jean-Marc Coudray, ttl,a r6volution anËicipée'r, opgenomen in
de bundeL ttMai 1968; La Brècher'. Jean-Marc Coudray ís een
pseudoniem.
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meestal níet in. Als het gebeurt wíl. men er meestal niet aan. Vand,aar datverrelreg de bel'angrijkste gebeurt,eníssen van de Franse meidagen vríjwelsteeds veronachtzaamd zijn en l"ater toEaaL vergeten werden.

l{ie de berichtgevíng in de díverse bLaden over de gang van zaken bij
heË Koninklíjke Seholten-Honig-concern aLl-een maar oppei"rã*it heeft gelvoLgd, zaL daaraan -mogelíjk de indruk hebben overgehðuden dat ãe voediãgs-
bonden de diverse (bezettíngs) akties tot behoud van de werkgeLegenheiãkrachtig hebben gesteund en zich ín ieder opzicht voLledig a.nËer de arbeí-ders hebben geschaard. Die indruk klopt niet net de feÍten. toen i;-ã;
tweede week van maart de bezetting van dã diverse KSH-bedrijven 

"""a otg"-heven zetten de arbeiders van de eveneens tot het concern behorende Varo-pa-bakkeríj in Tilburg de aktíe voorË. llaar hun mening Ìüaren ..-o""of¿.ã"-
de garanties dat KSII ín zíjn geheel kon blijven voorrbestaan en niet inLosse gedeelten zou worden verkocht.

over de aktie ín Tilburg schreef ,rHet vrije volk" op 15 maart:

SCHELLIN G ZETTE ARBEIDERS ONDER DRUK

ttMet moeÍte zÍjn de Varopa-werknemers gÍsteren akkoord gegaan
met opschorting van de akties. Voorzit ter Cees Schelling van de
Voedingsbonden FNV was speciaaL naar Tí lburg gelcomen om de bezet-ters ervan te overtuigen dat zij beter een einde aan de bezet-ting konden maken omd at die aLLeen maar hun positíe zou versLech-teren. Hij verkLaarde wel dat de toezeggingen van miníster Vander Stee voor behoud van de werkgeLegenheid bij KSH zeer vaagzijn. ttmaartt, zo voegde hij daaraan toe, "weLlicht zijn diedeenig haalb
bei!indigen

are.tt ÏloeveeL moeite de Varopa-bezeËÈers hadden net het
van hun aktie, bLijkt weL uít een rnotie van afkeur

díe r¿erd aangenomen tegen het beLeíd uan de Het perso-
neel vind t dat de bezet

vage beloften van de overheid
ting bij de andere KSII-bedríj ven te vroeg

ttis be?iíndigd gezien de

;
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OVER EEN STAKIbTG iN ALMELO

' De ontqrikkeLing van het kapital"isme en de ontwíkkeling van de klassen-
sLrijd, hebben wij aL valcer betoogd¡ gâân hand in hand. Ondernemers pogen
steeds neer een antr,roord te ví.nden op-de strijdrneËhoden díe door de arbei-
ders worden toegepast; T¡Ianrreer arbeiders sulcãessen behalen en ondernemers
tot lccncessies worden gedrvongen, trachLen zij díe met bepaal-de middelen
ongedaan te maken" Stijgende lor:nltosËen r,rorden veelal door technische ver-
beterínge:l' soms ook op andere wijrc gehompenseerd. De arbeiders staan d.an
voor cle noodzaak hun akties r^reer aan de nieuwe omstandigheden aan te pas-
sen. Een van de vele voorbeekien van d,eze gang van zaken is de staking díe
onLangs te AlmeLo in de kípkonservenfabri-ek Ten Dam door een aan¡aL Turkse
arbeídsters rn¡erd begonnen en die op het ()erste gezicht een sukses opl-ever-
de.

De aktie, r¡taarmee op maairclag 13 ina.art j.1. wercl gest,art, beoogde een
verbetering van de arbeidsvoorr¡raatden te verkrijgen, ,lie volgens de staak-
sters 'rerbarmeLijlc sLechËr' moesten worden g"rro"à,1.trr werclen vrerktijden ge-
paalcL van 7 uur Ín de morgen tot 19 uur en op aaterdagen van 5 uui
l3 rnorgens tot 12 uur. De Lonen hrâren rnincler dan ?t wettálijk voorgeschre-
ven minimum, het bedrijf betaalde gãán overwerkpremie, géén vakaãtiegeld
en gé6n reiskostenvergoeding. De werkneemsters moesten f 4 per week aan
kl,edinggeld afdragen alsmede een bedrag van f 35 voor de kosten van hun
vervoer van en naar het r,¡erh" Van de 140 r,rerkneemsters hraren er sLechts l0
in vaste dienst. Bij ziekte cnrvíngen zij geen uitheríng en aLLeen in het
Sgval van een 1-angdurige ziekte werden zij ín vaste díenst genomen om een
uitkeríng krachtens de ziekiewet mogei-ijk te malten. Loonstrookjes werden
bíj dit bedríjf niet afgegeven

Na vijf dagen zegde de direkcíe toe, dat de vrouwen een arbeidskon--trakt 
zouden lcrijgen (met ingang van maandag 20 maart) en dat de lonen in

h-et vervoLg zouden worden betaal-d overeenkomstig de in deze bedrijfstak
geldende c.a.o. Bovendíen zouden de c.a.o.'' èpal"ingen ten aanzien vãn va-
kpntíe en snipperdagen r¿orden nageLeefd en zou er een beter syst,eem voor
p¡estatiebeloníng worden ingevoerd. Een en ander r¡erd overeengekomen tij-
dèns besprekingen die tussen de direktie en de voedingsbonden FNV werden
þþvoerd. Het dagblad ttDe I{aarheid" sprak van "een glansríjke overwínningt'.ii- Maar r¡as de aktie van de Turkse vrourìren wel zó sukseãvoL als het dãs*
bêtreffende bericht in genoemd bLad zou doen vermoeden? Via een reLatie in
Tinrente is het ons bekend, dat een direhtielid van Ten Dam op een bíjeen-
iiotut heeft verlclaard, dat de loonbetalíng volgens de c.a.o. tot onveinij-
i{,eLí-jk gevolg zou hebben dat er een aental arbeidsters zou moeten worden
ontsi-agen. I'fet andere woorden: het bedrijf zou rvel meer loon betalen, maar
liêt trof tegelijkertijd maatregel-en die voorkomen moesten dat de totale
Loonkosten zouden stijgen. De staakst,ers behaalden wel"isrnraar een zege aan
Þet i.oonfront' maar zíi leden een nederlaag aan het front van de werkgeLe-
$enheid.
. Dat echter is nog niet aLLes. I,tíj rverden erover geinformeerd, daË een
þantaL Turkse vroutrüen, gepLaatst voor cie lceuze tussen ontslag of tóch een
betaLing beneden het mínímumloon, voor het laaËste heeft gelcozen. I"JeLI-ícht
ís de sítuatíe r¿aarín d.eze gastarbeid.sters verkeren voor deze keuze door-
sLaggevend geweest. Hoe dat zij¡ volgens ouze inlichtingen r¿erken er thans
in de fabriek van Ten Dam nog steeds diverse vrou\¡ren tegen een loon dat be-
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Êeden liet wetteLíjk mínimurn ligt. Bíj kontrole zou er een beL!.etje gaan enzourlen de bewuste r¡erkneemsters haastig buiten de bedrijfsruinten worden
gÉ-voerd. Dat zíet er naar uítrdat níet zozeer de staaksteis een "glansrij-lte ove::r:i-nningt'hebben geboektr dan wer. dat het bedrijf glansrijk-een aai-
slag op rie l.oonkosten heeft doorstaan en dat de Turkse vrourren een afcloend
a;,'t¡¡oc-r'L op de bedríjfsmethoden nog moeten vinden.

DE RUSSISCHE lAYLOR TS DOOD

C:.i.a';1gs is op 7l-jaríge leeftijd in Moskou Alexej Stachanov overleden,
de lian r¡iens naam voor uríLjoenen Russísche arbeideis een even ongunstígÁ
klanlc zou kríjgen als de naam van de Amerikaar¡se ingenieur F.trrl, TayLor ivoor vele míljoenen arbeíders ín het l¡tresten heeft. De Rùssische autorilei- '
tenrde Russische kranten, de dagbladen van de diverse boLsjewistische par-
Èíjen hebben hem zotn veertig jaar geleden hemeLhoog g.pr"ã.r.De Rus-.ische
arbeíders - zo is Langs niet offíciäle kanaLen ¡et<en¿- geworden - hebben
hem hartgrondig vervLoekt. Dat zijn naam, geLijk onLangÀ cle parool-redalc-
t,eur drs. J. Beíshuízen heeft geschreven, zotJ voortLeven al"s een symbooL
voor werlclust en prestatíedrang, is een fabeltje van het KremLin, ãae de
Nederlandse journalist bLijkbaar voor zoete koek heeft geslikt. Niet daar-
voor werd zijn naan een symbool, maar voor uitbuítíng.n prestatíednang.

Ïn de nazomer van 1935 was de toen 29-jaríge Siachanov mijnwerkel inhet Donetz-kolenbekken. Op I september van dat jaar sLaagde zijn ploeg er
in,dank zíj door hem bedachte methoden, in de werktijd vaã 5l uur een hoe-
veeLheíd steenkooL te delven van 102 tonrbíjna tien rnaal zovãel als de ge-
niddelde prestatie tot op dat moment. Het resul-taat werd bereikË vía ãen
vér doorgevoerde ratíonalisatien een volLedige belastíng van de werktijcl
en e?n betere arbeidsverdeling. Het viel te vergelijken mãt dat wat Taylãrin de jaren r80 van de vorige eeuw bereíkte ín ãe diaaieríj van de Midvale
SteeL Company.

lnniddellijk çrerd de ttStachnaoc-methode" voor de geheLe Russische in-
dustrie-gepropageerd. 0p t8 september t35 vaardigde de volkskonuaissaris
Ordzjoníkidze een dekreet uít, dat bepaal-de dat zij overaL in het Ðonetz-
bekken moest r,sorden íngevoerd. I,rreldra werd zíj ook in andere bedríjfstak-
ken toegepast. In een automobiel-fabríek te Gorlci wist een bepaaldã ploeg
haar r¿erkprestatíe Èe verdubbelen¡ in de textielindusËrie slaägde 

""tt utl
beidsËer er in maar Liefst honderd weefgetouïùen te bedienen. Risland kr¡anín het teken van de t'stachanovbewegÍngrt te staan; arbeiders die onder het
stachanov-stelseL werkten werden ttõtaãhanowtsyt genoemd"' Op 16 oktober 1935 berichtte de ttNieuwe Rotterdamsche Courantrr, dat
nog naar kort geleden twee mijnLokomotíeven met een personeeL van vier man Iper pLoegdienst een kolenvoorraad van 240 tot 260 ton vervoerden en clat in-plaats daarvan met de nieuwe methode é6n lokomotíef met een bezettíng vandrie man -î90 ton vervoerde. vol.gens "De Tríbunert - heÈ toenmaLige aa[ttaa
v¿n de Nederlandse C;P; - sLaagde de houwer Kravtschenlco in aã ertãmijnttKwiwoírog" er in meer dan 27 kubieke meter erts te verwerken. Híj ,o,t ãp
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flíe wíjze de norm van het tr¿eede vijfjarenpLan voor 30002 hebben ver-vuLd¡ de traktorfabríeken van Stalingrad en Chàrkow zouden een produktie
hebben geLeverd díe tweemaal díe van het pLan bedroeg (ttDe Tribunett van 5
decernber 1935) .

IIet regeringsdagblad "rzwestija" sprak van rreen nieuwe etapper, hetpartijbl-ad rrPravda" van "een níeu¡^r uítgangspunt ín de ontwikkelíng". O.t
was juístr maar de redaktíe van derrN.R.õ.t'-h;d al evenzeer geLijk ão"n ""konstateerde, dat hetgeen er in Rusl-and 'tín naam van Stachanov gebeurde,
níets anders was dan het inhal-en \ran het tempo der grote Amerikaanse auto-
ùobieLfabrieken en níeËs anders clan hetgeen men op de duur verwachten konin een fabriek dÍe naar de eísen van de moderne teänniet is ingerÍcht,r.I'Zonder de nieuwe techniek", zeí Stalin terecht'e, is de bãweging Sca-
chanov ondenkbaar". Maar dat zij slechts mogelijk zou zíjn in een land al-
waar het kapítalisme omverger,rrorpen was - gelijk de voorzitter van de Raad
van Volkskorunissarissenrl{ol-otov ber,¡eerde - wai niet meer dan een sprookje.
Frederic Taylor en Henry Ford hadden het tegendeeL ber¿ezen en bovendi"nl..in RusLand r¿as het kapitalisme niet om.rergerorpen, het begon er zich onder
het bolsjewistísch regiem juíst te ontwikkelen. Bij die ottrikk"tíng lcwam
het Stacha¡tovisme niet "aLs geroepen", zoaLs drs sãíshuizen heeft gãschre-
venr het I,rtas van die ontwikkeLing het produkt. Bij een bepaaLde stand der
techniek l¡'las een verscherpte uitbuiting en *"tt *t"rãrrelde aickuurulatie moge-r.ijk.
ir. Evenals in het ï{esten, ¡rraar het Taylor-stelseL op fel verzet }ras ge-
sluít' rees ook ín Rusland tegen de methãde-stachanov verzet. De doorgrão"
geed geinfgqregrde Russísche ËorrespondenÈ van de "N.R.õ-;-¡*ii"hrre op 5
iovember I935:"De sekretaris van het partijkourmítee van heL Ðon-bekken be-
ôçhuLdígt rkontrarevoLutionaire' elemå;;;;";;;;echrsrreelcse saborage: he¡
o¡ganiseren van averíj, het uitschakeLen van machines, bedreíging õan ar-
þeiders- díe de methode van Stachanov r¡ilden toepassen e.d. Anderen beperk-
tçn zích ertoe twijfeL te uiËen aan de toepasbaàrheid van de methode änder
g{teenlopende omstandÍgheden. Derden treuzãlden met de invoerirrg...tt' -: Dat arbeíders die zich vetzetten als trkontrarevolutionaire el-euent,entl
werden gedoodverfd was niets nÍeuws. De stakende arbeiders van petrograd
!F de matrozen van de eiLandvesting Kroonstad r^raren in l92l reeds op ã"r-
dgre wijze gekarakteriseerd"Ilet paste bij de wij ze rilaarop de Russis"ir. r.-
gäríng aan iedere hteerstand een àit¿. poógde te maken. Zomin aLs ín l92l
l9g"o de bevoLking van Kroonstad, zomin schuwde zij in 1935 heÈ geweld. Detllzwestija" maakte meldíng van een doodvonnís. Van hun kant pasten de ver-
bltterde arbeiders eveneens geweLd toe. Het Russische regãringsblad be-
1íchtte over op Stachanov-arbeiders gepLeegde aanslagen eã zelfs van een
enkele moord. De mededeling bewees, dat er in het kapitalistische RusLand
evenzogoed sprake was van kLassenstrijd aJ.s in weli<. kapitalistísch land
gok.
_, I{at Alexej Stachanov zelf betreft: niet aLleen zijn rnethode kwam met

die van Taylor overeen, maar oolc zijn levensLoop. De Anárikaan, die na een
agnvankelijke rechtenstudÍe tengevolge van een oogzíekte gedwongen was aLs
qr,beiders zíjn lvensonderhoud tã verãienen, werd Larer iãgenieir; de Rus
kþn zijn arbeidersbestaan venuisseLen voor dat van een ambtenaar aan het
mÍnisterie van mijnbour,i nadat hem de eretiteL van "held van de sociat isti-
sòhe arbeid" was verleend" Maar de arbeid Ìraarvan sprake úras, !,ras en bleef
de Loonarbeíd. De Loonarbeiders die hem verrichtten hebben de nu overLede-
ne nínmer als hún heLd beschour,trd.
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DE NTEIIT^TE KLASSE IN CTIINA Ì.TORDT

HOE LANGER lIOE STERKER

Voor zover de Chínese ortrs/enteLíng met een schip kan worden vergeLeken
is zij een schip dat een noodLot tegemoet vaart waaraan de opvarenden hard-
nekkíg weigeren te geloven. DaË noodlot is: de zege van de uit níeuwe ka-
pitalístísche verhoudingen geboren ttnieuwe klassett. ALdus schreven wij, nu
ruín een jaar geleden, naâr aanLeidÍng van berÍchten die er duidelijk op
rtezen' dat de in apríL 1976 aLs více-voorzitter van de Chinese partij af-
gpzette en verguÍsde Teng Hsíao-ping bezig was zijn verloren positÍes te
lieroveren. Sindsdien hebben zich in de Chinese VoLkãrepublíek dle verande-
çíngen voltrokken díe zich destíjds al onweerstaanbaar aankondigden. Teng,
ia ongenade geval-Len omdat hij néér gewicht hechtte aan stabiliieit en aãn
produktiviteit dan aan de ideologische beginselen van de gestorven voorzit-
Èçr Mao, een man díe er teLkens weer bLíjk van gaf de nieuwe managersklas-
F'q t" vertegenhroordígen, heeft níet sLechts eerherstel gekregen maar zag
zich kort daarna ook weer ín het bezít gesteld van zÍjn oude funkties.: Achter deze politíeke outwíkkeLing gaat uiteraard ook in Chína een
4áatschappelÍjke ontwikkeling schuíL. Tengs rehabíLitatie was één van de
çltmPtonen van de stíjgende ínvLoed van de níeur¿e kLasse, die a1 jarenLang
qèt trísseLend sukses een harde stríjd voert met haar ideoLogische tegen:
sfanders ín de partijbureaukratie. Iedere keer dat deze níeùwe klasse tot
de terugtocht werd gedwongen bLeek haar nederl-aag sLechts een tijdeLíjke;
iedere keer dat zíj haar alLeen maar vertraagde opmars voortzett,e toonde
z{j zich krachtíger dan tevoren. AlLes qrat er in China sederÈ Tengs Ëerug-
Beer ín het openbaar is geschíed wíjst er op, dat de níeuwe ktassã der ¡nã-
üg.tt zich hoe langer hoe meer konsoLideert. Decennia lang hielden de ma-
tt$gers en zij díe door dík en dun de partij-oude-stíjL verdedigden eLkaar
niin of meer in evenwicht. Hun ongeveer gelijke sterkte vormde de verkla-
tfng voor de lange duur van hun vrorstelingen.ÌIu schíjnt de balans hoe lan-
ger hoe meer ten gunste van de managersklasse door tà slaan.t',. Bij de openíng van het in Peking gehouden NationaLe Volkskongres gaf
pçeníer llua K¡so-feng eínd februarí j.L. te lcennen, dat t'het poLítíeke iu-
rnult in China nog Lang niet voorbij" is. Maar dat Leek niet veeL meer dan
een-realistische erkenning van het feit, dat ook na een échte zege nog wel.
+tuiptrekkingen van de versLagen tegensËander mogelíjk zíjn. !üelÈe grõepe-
liry çf heeft gewonnen en wíe of r,rat er verslagen is wordt van dag tot dag
dåidelíjker. Níet aLleen Teng heeft een come-back gemaakt, tal-van zijã
n8aste geestverhranten deden dat eveneens. Aan het begín van dit jaar was
e6 sprake van een reeks van benoemingen op sleuteLpostãn in de Chinese re-
gþring en in de ChÍnese partij. zíj werden vrijwet all-emaal door aanhan-
gers van leng bezet. tet men op een andere - eveneens op het Natíonale
volkskongres gedane - uÍtspraak van Hua Kwo-feng, narnel-ijk, dat rfde grote
lcrísís met sukses eras overwonnenrr en leÈ men eveneens op de aanval.Len díeì.êind vorig jaar in het nrDagblad van het Voi.ksbevrijdíngsleger" op vooraan-
sf,aande tegenstanders van Teng werden gedaan l), dãn tigt ãe konLlusie wel
vdor de hand: het staartje van tthet poLítieke tumult" - anders gezegd, de
kleine krisis, die na de grote kris,is nog te roachten süêat, za1- ioordõn ge-
kenmerkt door een zuiveríng, !üaarvan zij het slachtoffer zulLen r¿orden die
zich in het jongste verleden tegen de opnars van de managers hebben ge-
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keerd.
Sínds de Ëeruglceer van Teng llsiao-ping in de Chinese top is er daar-

gínds^ín Peking onmiskenbaar een andere-r¡iã¿ opgestoken. De zägenaamde re-
volutionaire konitees, produlct van de "CulturäÍe Revolutiet' vãn het eínde
der jaren 160, zulLen voor het grootste deel worden opgeheven; wat er vanoverbLijft verlíest zijn oorspronkelijlce funktiq. rr iã 

"ur, 
,ri.,rre grond-

I4tet toÈ stand gekomen, díe er onder: meer toe strekt de macht van de staatte vergroÈen en die van de partij cerug te dringen, bijvoorbeeld doordat
het Nationale Volkskongres nieË meer door partíjrunktioiarissen zaL wordengeLeid. Maar om wát voor soort van r,rind het gaat wordt nog vééL en vééLduidelijker uiÈ de aangelcondigde koersveranrieringen ten aãnzien van het
ekonomische beleid.

Aan de ekonomische ontr¡íkkeling van China ¡ zo is door pers en rege-
ringsl-eiders meegedeeLd, zaL in de naaste toekomst grote aandacht 

"orã*r,geschonken. Er zaL worden gestreefd naar een verhoging van de levensstan-
daard en - aldus_tt "volksdagbLadtt - merr zaL overgaãn naar tteen gespecia-
,!íseerde produktie", waard.ooi "serie-produlcrie nrogelijk zal wordãnr-die op
hpger k¡oraliteítsniveau en tegen lagerã kostprij r"n ,^l kunnen produceren,t.
om een dergeLíjke I'modernisering van het bedrijfsLeven" tot ständ te bren-
gen zuLlen er ilmateriäl-e aanmoedigingent' vrorden ingevoerdrmet andere \iroor-
den: een soort van premiestel-sel, dat door de partíj-ideologen-oude-stijl
qteeds als íets "revisionistisch'! van de hand werd geî,üezen. Voegt men fLj
dat a1Les de dan nog ín het uitzicht gestelde, voor de'moderniãering vai
de indusËrie onontbeerlijk geachte, serieuze verbetering van het Chlnese
qnderhrijsrín de eerste plaats van het technisch en ûret,ensãhappelijk onder-
wijs' dan kan er moeilijk meer aan worden getwijfel-d dar her in China gaat
qn de opruimíng van de Laatste barrières die het zich daar gestaag ontñÍt-
kelende kapitaLisme nog op zijn weg vindt. En dat verkLr"rt duo Ëenslotte
eveneens r trraarom de oude Leuze ilLaat honderd bLoemen bloeientt r^leer vanstal is gehaaLd en r{aarom de Chinese Leiders zích bereid hebt¡en verklaard
om samen te werken met die delen van rle Chinese inteLligentsia, die nu be-
paaLd toË de trouwste en overtuigste aanhangers der maoistische doktrines
kunnen r¿orden gerekend.
-.1 De enorme betekenis van dit al1es kan moeilijk worden overschat. Men

kân namelijk de eenmaal ontkeËende kraehten der índusËriiile massa-produk-
ùíe niet naar believen T,reer tot stil-stand brengen. Typi.sch t<apitalístische
ontwíkkeLíngen, zoa'Ls die weLke zich thans aftãkenenr-zijn níät ornt<eerbaar.
Fçryaa1 in gang gebrachtr vertonen ze hun eigen wetmatigheden en ze pLegen
aich niet te storen aan polítieke notieven of ídea1en. Daarmee wiffãn wíj
niet betogen, dat er zích in de Chinese top geen wijzígingen meer zuLlen
vgordoen. ffij zij n er wél hoe Langer hoe meer van overtuigd, dat een nieu-
lte nederl"aag van de managerskLasse hoe Langer hoe ottr..r.cñijnlijker ¡¡ordt.
1í3 zít Langzamerhand zõ stevig in het zaaãl,, dat ídeol"ogen ñaar daar niet
meer uít kunnen wippen. In de toekomst zuLlen dat enkel nog de Chinese ar-
beiders kunnen doen.

l) HeÈ gaat om generaal Tsjen sji*ljen, de territoriaaL bevelhebber
ín het gebíed van Peking, die het bevel gaf tot he¿ neersl-aan
van een massa-demostratie ten gunste van Teng in apriL 1976 op
het Tien An Þ1en-pLein in de hoofdstad en om trIoe-Teh, die burge-
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meester vaa Pekíng
heeft voLgehouden.

en die de kanpagne tegen leng het langste

llÉ:E¡!!û:¡r-i¡E

VERAT{TI.IOORDING VAN DE VOOR 'IDAAD EN GEDACHTEII

BTNNENGEKOT'MN GATDMTJKE BIJDAAGEN

(le kwartaal lgTS)

B.v.B. te M. f, 15.-; C.J.B. te A" -f, 3¡r50; P.D.M,C. te N. f 15.-¡ Il.Il. v.
D. te U. f 15.-; R.D. te G. f 17.-1 A. v.d. 11. te M. f 35,-; A. v.d. H. te
I,ü. f 20,-! T. de J. te A. f 50.-¡ 6.C.J.K. te L. f 2A,-; It.K; te R. f 15.-¡
A. v.d. lf. te U. f 25.-¡ !LM. te F. f 25,-¡ 8..M. te 0. f 25.-i A,C.N. te.
Ð. f 15.-¡ A.H.J.M.O. te T'J. f 20,-i G.A. de P. te B. f 50.-; K.P. tê D.

î 20165; A.J.S. te A. f 12r50; J.S. te B. f 15.-;1{.J.A.}f.T. te N. f 20.-i
J.4.1{. v.d. V. te L. f 15"-; R.v. te A. f 15.-; E.U.'te T. t 2A.-3 M.J.Ì^T.

te A. f 35.-. Totaal f 546156.

ALLen, die hun bíjdrage hebben gestort, hartelijk dank. En will.en ook ¿Íj,
díe tot nu achterr¡ege bLeven, aLsnog aan hun verplichtingen voldoen? Voor

ons meakt dat het werk heel wat gemakket ijker.
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