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]rlAK BIJ d-e gebouwen van d.e Parijse universiteit, in het hartje van d.e stu-
Centenwijk op d.e linker ceveï van d.e Seine, op d.e hoek van d.e p]ace d.e Ia Sorbon-ne en d'e Boulevard. Saint-Michel,bevind-t zich een van d,e grootste par{jse boekhan-o-e1s; Ce d.rie verd,iepingen tellende winkel- val rj.e rrpresses Universitaires Ce
Prancert (p.u.I.). Bii aà wintef zijn tevens d.e kantoren gevestigd. van d.e gerijkna-rig: uit3eversrnaatschappij, d.ie zich speciaal toelegt àp net órl-tt<en varr. vreten-
scha,ppelijke werken. fn d-e tweed.e helft van oktober is er in d-eze winkel geen en-
l'''-'l- boek verkocht; in c1e bu-reau's is niet gewerkt. Snuffelaars en serieuse klan-ter hebben Ce cleuren gesloten gevond-en. AI d.ie ti-jd- zijn d.e i-n d.e etalages uitgc-stal-ite geschriften a€.n 't oog onttrokken geweest d,oor metershoge afficÀes, *rà"-op net grote fetters verrneJd. heeft gestaan wat cf er aarr de hancl was: een sta-king van het personeel; een uitsluiting van d.e kant van d-e d-irectie.Iv'Iat d"eze staking - één van d-e zéér vele die d.e faatste tijd. in Frankrijk aanCe gang zlin - vooral interessant maakt is de herud.ing van d.e boàd.en. De strijd. be-gon volkonen sponta,an. Twee jaar lang al- heerste er bij het personeel grote onte-vred'enheid over d.e l-onen en over d.e arbeid.sverhoud.i-ngèrr. Twàe dingen vormd.en sa-
rnen de druppel,die de emrter d.eed. overlopen. In d.e eerste plaats werd. bekend. vrél-lie lonen er betaald word.en bij een índ.ere, eveneens b5zonàer grote parijse uitge-verij en boekhand-el-. Het personeel- van d-e P.U,F. constateerd.e, d.at zi.ln eigen 1o-nen da'arbij wel heel- ver achter lagen.In d.e tweed,e plaats i,/as er jui-si op àat mo-
ment het ontsl-ag van rn cassière, clat d.oor haar collega's a1s voLstrekt onrecht-
vaardig werd- beschouwd. Het personeel- van d.e P,U.F. stak d.e hoofd.en bij elkaar.
Besfoten werd- tot een proteststaking van één dag. Toen d.e d.irectie op geen enke-Ie wijze reageerd.e werd. deze 2{-uurs-staking omgezet i-n een sta,king van onbeperk-te d-uur.Daa,rop antwoord.de de d.irectie met d.e uitsluiting! Dat gebeurd.e op 2Q ok-tober, acht d-agen nadat d.e staking was begoru:en. Door d,ie uitsluiting werd. hetpersoneel van d-e filialen getroffen, d-at nog niet actief bij de strijd. betrokken
Lras, ma,a,r d.aarmee uj_teraard. wé1 sympathj-seerd-e.

Toen d-e staking een feit was vroeg het staklngscomité een onderhoud. met d.ed.irectie aan.De d.irectie liet taal noch teken van zich horen. Da.arop d.eed. d.e ar-beidsinspectle een pog'ing tot bemid-d.e1j-ng. De pog.rng misl-ukte, omd.at d,e dÍrectiete kei:len ga,f , da,t er va^n haar kant geen enkel voorstel viel te verwa,chten. Toen
t're::d-en er stappen ond-ernomen d.oor d.ie personeelsled.en, d.ie tot het kad.er behoor-clcn. Zij vroegen een ond.erhoud, met d.e d-irectie aan, d-at werd. geweigerd.. Daarna,
maakte o-e directie nog eens nadrukkelijk bekend., d.at zij tota,àI n-iet bereid. was
tot,o::-d-erha'nd,e1en. Het rvas tegel1jk met die meded.el-ing aai zij d-e uitsluiting han-
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teerd-e afs midd.e] om d.e s-br\jd- te breken.
De houding van c1e vakbewegrng nu onderstreepte wel bijzond.er duid,elijk de po-

sÍtie var. dj-t instituut in oe haid1ge sa.raenleving" In Frankrijk word-t haar optre-
clen al- vel-e tienta.llen ja,ren d.aard.oor gekenmerkt, d.a,t zij zích - zodra eïgens een
spontane staking uitbreekt - achter de arbeid.ers schaart, d.e leid-ing neemt vam.
het conflict om dan ver:volgens via een achter d.e rug vall cle arbeiders om met d.e
d-j-rectie gesloten akkoord" d-e actie de nek te breken. In't conflict bij d.e P.U.P.
is dat n i e t gebeurd.. De boncren hébben zich niet aan het hoofd van d.e strijcl
geplaa,tst. 'rOrnd-at'r, zo verkondigd.en zi.j, t'd-e d.irectie niet bereid. is te ond-erhan-
d-elen, is e:r voor C.e vakbeweging ook geerr enkel-e taak weggelegd.t'i Kon het nog
d-ui-d.elijker err d-irecter geformr-rlee::d. worclen, dat d,e vakbeweging niets anders is
d-an een o n d e rh a,n d" e I i n g s i n s t i tuu t ?

Het behoeft nauweli-jks betoogd te r.rord-en, dat d,eze hcud-ing van d.e bond-err d.e
kracht van d.e staking a,l-Leen maar heeft vergroot. Wat d.e d-irectie van d-e P.U"F.
tegenover zich vond., dat was niet een organisatie, clie van nature bereid- r,ras om
het eerste het beste compronisvoorstel- met beid.e handen a.an te grijpen. Tegenover
d.e onverzettehjkheid- van de directie stond- d-e eensgezj-nd.e strijdwj-l- van het gehe-
1e personeel, dat zich in d-i-t conflict haar e i g e n strijd-organen schiep. nat
geschied-d-e d.oor d-e vorming varr een stakingscomité va;r onder op, waarbij nad.rukke-
iijk werd. vastgesteld, d.at d-it stakingscomité voor 6I zijn d-ad-en directe en d.emo-
cra,tische verantwoording schuld-Íg',,ras aan d-e v e r ga d e ri n g van a I
het personeel

De va,stberadenheicl v&n zovrel die vergadering al-s van het stalcingscomité
leid-d.e er toe, d-at de directie van d-e P.U"F. na tr,vaaLí d.agen toch iets van zich
liet horen. Zí1 k,+am'cóch met een voorstel-. ivlaar het was geen serieus voorstel ,
d-at beoogde een opJ-ossing tot stancl te brengen; het was een voorstel , dat er op
was gericht een bres te slaan in het sta,kingsfront. Voor een bepaald deel van rt
personeel stel-de d"e d.irectie een loonsverhoglng in het voorultzicht" Alle anclere
eisen - d.ie betrekking had.clen op d-e arbeid-sverhouo.ingen - wees 211 af . Zij beloof-
d.e voorts aari werkr^ri11igen bepaalde premies uit te keren. Tensfotte uitte zij de
bedreigingr dat d-e l-onen over C.e maand november niet zouden word-en uitbetaal-d-.
Àls men weet, d-at o-e stakers behalve een groot aa,ntaf elsen op het gebied- van de
arbeidsverhoudingen bovend-ien een foonsverhoging van 120 francs per maand. voor
a, I I e personeelsled-en had.den geëist, d.an word-t het duid-elijk, dat het wel zeer
povere gebaar van cle P.U"F.-directie geen and.ere bed-oel-ing had- dan de eenheid-
van het personeel kapot te maken.

Het is niet gelukt. De poging werd. ondeïTromen op 29 oktober. Op 1C oktober
maakte het stakingscomité bekend-rd-at het gehele personeel , in vergadering brJeen,
het voorstel- van d.e d.irectie urraníem verwoïpen had- en d.at het personeef zeer wel
i-nzag wat e:: de bed.oel-i-ng van was geweest. De staking duurde voort. fn een sten-
ciltjer verspreid bij a,ndere uitgeversbedrijven en op straat, op d.e Pface d-e fa,
Sorbonne, vestigde het stakingsconité nog eens d.e aa:rd-acht op d.e eensgezindheid.
d-ie ond.er d.e stakers heerste en op het feit, d-a,t zij hun kracht ontleenclen a,an de
eigen strijdmethoden,die inspraak van all-e in staking zijnd-e personeelsled-en wa,ar-
borgd-en. fnd.erd-aad moet worden vastgesteld-, d.at een dagelijkse controle op d.e ac-
tiviteiten var.rt eigen stakingscomité als waarvan hler spra,ke was, d.e beste ga-
rantie bied-en tegen verrad-erfijke praktijken en intriges.

IIoe de staking geëind-igd is, is ons op het momen.t clat wij dit stukje schrij-
ven (zondag 1! november) nog niet bekend-. 1,r/ij zu11en in een volgend- nuruaeï varr
'rDaad. en Ged.achterf onze l-ezers op d-e hoogte houd-en. Op clonderd.ag ! november kon
een onzer, op clat moment in Frankrijk vertoevend-e, kamerad.en m.et eigen ogen con-
stateren, dat d.e staking bij d.e I'Presses Uni-versitaires de France" nog altijd.
voortd.uurd-e. Wij zyn er van overtuigd-, dat d.it med-e te wrjten j-s aan het feit, d.at
de vakbeweging, d.oor d-e houd.ing d.er C.irecti-e, geen kans tot ingrljpen kreeg.
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IIIT I{ET iIIERVOOR afged.nrkte stukje over een stakj-ng bij het Parijse uitge-
versbed.rijf rrPresses Universitaires de Francetr b1ïkt drrid-elijkrwat d.e, a1s een on-
d.erhand.elingsinstituutfungerend.evakbeweging ni e t d.oet. Zij treed.t nie t
op aIs een str{jd.organisatie, d-ie erc na.ar streeft d.e wil van d,e een of and.ere pa-
troon te breken. Zíj beschouwt het als haar taak en werk om voorkomend.e conflic-
ten langs d.e weg van een compromi s zo snel mogelift te beëind.igen. Als er op zulk
een s n e I L e beëindiging van d.e strijd- bij voorbaat al geen enkele kans be-
staat, d.an zegt de vakbewegangr d-at er voor haar geen mogelijkJreid. is om haar ar-
beid- naar behoren te verrichten en dan laat zij het afweten. Dat sla,at, d.e lezer
zal- }:et begrijpen, op d-e F r a n s e vakbeweging. In Ned.erland. ga,at, zi7 and.ers
te werk. In Frankrijk neemt - al-thans d.oorgaans - d-e bond. d.e leid.ing van d.e strijd-
in harrd.en om zich vervolgens terstond. aan d.e ond.erhand-elingstafel- te zetten ten-
eÍnd.e gchter de rug van d-e arbeid.ers.g cte strljcl te breken; in Ned.erl-and. hand,elt
d.e bond. - d-oorgaans alweer - eveneens bu-iten de ggbe-f_d.fe_ !4, maar d.e bond laad,t
meesta1ni-etd.eschijnopzich,aatn1@íct1eicl.t.InNed.er-
Iand zijn, net als in Engeland- trouwens, d.e meeste stakingen 'r\i,Í-fdrr. In Ned.erland-
hebben d-e arbeid.ers d-ie in strijd. gaarl van meet af aan met d.e openl-í.ke tegenwer-
king van d.e vakbeweg'ing te maken; in Frankrijk hebben de arbeid-ers te maken met
haar geheime tegenwerking. Dat maakt natuurlijk een groot verschll uit, maar hoe
groot dat verschi-] ook moge zijnrhet is geen wezenlijk verschj-I, voor wat d.e posl-
tie d.er vakbeweging betreft. Noch in Frankrijk, noch in Ned.erland., zomin als in
Engeland. of eld.ers trouwensrtreed.t d.e vakbewegrng voor d.e arbeid.ers in het laijt.
hlat zij wéI doet is, ster:l verlenen aan d.e bestaand,e kapitalistische ord-e.

De steun, d.ie d.e vakbewegi-rrg a.an het kapita,al verleent vfoeit geheel en aI
voort uit haar positie. Dat zlj zich - soms - zeer radikaal lijkt op te steLLen is
met d.ie positie niet in strijd". Een zLch rad.Ikaal ged.ragend.e of radicale taal-
sprekend,e vakbewegi-ng ged.raagt zich of spreekt niet rad,ikaal ond-anks haar posi-
tie van hoed.ster d.er kapitaal-sbelarrgen, nee, zii kan d-e belangen van het kapi-
taal aIleen maaï goed- behartlgen als zlj het vertrourÍen van de arbeid.ers heeft en
zij kan d.at vertrouwen slechts behoud.en d.oor zich - sch-ijnbaar - ook radikaal op
te ste11en. Dat word.t d-oor d.e patroons zeer goed. begrepen. Natuurldk zijn d.ie wel
zo verstand.i.g om d.at niet vart d-e d.aken te schreeuwen. Maar af en toe treft men
toch we1 uitlatingen aarrr d-ie er op wijzen, d.at het ond.eznemerd.om héé} goed, weet
hoe de vork j-n d.e steel zit. Nog niet zo larrg geled.en heeft tn vooraatrtstaand. Ne-
d.erland.s ond.eznemer verklaard., d.at ook het bed.rijfsleven alleen maar" |slang had
bij een vakbeweging, die kritisch positie koos. Eén van d.e toonaengevende bladen
van d.e Franse werkgevers heeft het onl-angs nog veel- krasser gezegd..

t'De C.G.T. (net mtsjewistisch valorerbond - red-. D"&.G. ) is gedwongen
om agressief op te tred.enrwil zij werkelijk een partner aan d.e ond.erhan-
d.elingsta.fel zijnrr, sclrreef d-e patroonskrant 'tL 

tUsine Nouvellett (ttDe
nieuwe fabriektf) op 11 septembet 1969. fn hetzelfde artikel stond ook:
tt...de vakcentralen staan garant voor d.e economische- en sociale ord.e.
Als htrn autoriteit verslapt, d.an d.reigt het evenwicht verstoord. te
word.en. . .rl

Dat is d.uid.elijke taal. Wi j hebben d.aar niets aa^ri toe te voegen. Het beves-
tigt volled.ig onze opvatting, dat d.e vakbeweging een wapen van het kapitalisne
isrd.e strt4 daarentegen het enlge wapen van d.e arbeid.end.e klasse. Dat belet ech-
ter d.e Trotzkisten niet er volkornen and.ers over te d.enken. Een Frans trotzkis-
tisch blad - ÍrRougeil van 2 novembet 1970 - noemd.e d.ezer dagen (net grote letters
op d.e voorpagina) "d" vakbeweging het wapen va.:: alle arbej-dersrr. Als het blaè
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ongeluk op d.e red.actietafel van rrlrUsine Nouvell-er! terecht gekomen is, z:u:,-
ze d.aa:: we1 gelachen hebben!

DE IILI]VKSE'' THEORETICI EN Dtr STRIJD

IN HET JONGDTE I{II}il{ER van het weekb}ad-'rDe Groene" (d.at van 1{ november) is
een artikel van l,,riouter Gortzak opgenonen, d.at d-e aand-acht verd.ient" De red-en? Er
worot daa,rin op zeer heldere wijze aangetoond-, hoezeer d-e zogenaa.urde theorie van
d-e zogenaamd-e flnkse theoretici, te weten d-e theorie, d-at d-e loonstrijd- van d.e ar-
beid.ers bezÍg is om plaats te maken vcor wat zij dan eenrrïevolutiona,irer strijd
noemen, volkomen i-n d.e lucht hangt en geen stand houd.t in rt licht van d.e werke-
lijkheid-.r'Anti--kapitalistische strijd- d-agelijkse werkel\jkheid- - cle theoretici staaner buiten'r, luÍd-t d.e titel van het d-esbetreffenCe stuk, clat wij ui-teraard met ze-kere befangstelling ztin gaan lezen. Om ortze Lezers te informeren brengen wi.j aI-lereerst een uitvoerig citaat:

It. . . Enige ma.and-en geleden vond- er in Tilburg een uiterst vreemd,e happeni-ngplaats. Het d-ecor werd gevormd. cloor d.e fraaie aula van d-e Katho.r"ieke Economische
Hogeschool . De med-espelers waren d-eel-nemers aan een congïes over het kapitalismein d-e iaren zeventig. Op een ingelaste a,vond- werd-en zij geconfronteerd. met l-ed.en
van het Comité Àrbeiclersmacht Rotterd,amse Ha,ven, d-ie op d.at moment nog val grote
betekenis waïen in d.e massal-e stakingsbewegi-ng die rs wererd.s g:rootste haven vol-Ied-ig stillegcle. Het werd- als confrontatià eàn nislukking. iuaar als schouwspel
was het een zeeï fascinerend_e gebeurtenis.

De avond- viel uiteen in twee delen. Voor d,e palze lras het l-j-nkse intellect
in d,e aanval . Men kend-e zi jn mod.erne li-nkse klassieken en wil-d-e dat best veten
ook. Jarenlang hadden d-e arbeiders zich tevred-en gesteld met een wat groter d-eel-
van d.e vrell-vaartskoek d-an voorheen, had-d.en d-e kapÍtalisten hen kurrnen paai-en met
volied.ige werkgelegenheid" en andere, d-e mensen in het kapitafisme "integrerend.erfof inkapsel-ende maatregelen, Maar die period.e was nu afgelopen. De strijd. tegen
het kapitalisme als zod.anÍg stond opnieuw op d.e agend.a... bij d.e a.rbeid,ers... had-
een proces plaats: van mensen d-ie een groter aandeel wensten varr d.e kapitalisti-
sche koek ontwi-kke1d-en zaj zich tot bewust-revol-utionaire werkers d-j-e d.e koek
zélf niet meer l-ustten.Vand.aar dat zij steeds vaker rrl«valitatieverr eisen siel-d-en.
Niet all-een rrkwarLtita,tieverr - hoge:r 1oon1 betere social-e voorzieningen en a.r-
beid.svoorvraarden - d,ie binnen het kapita.iistische kader kond-en word-en ingevril-
ligd, maa,ï ook eisen va,n een zod-anÍg karakter dat d.e machthebbers er geen kant
mee opkonden omd"at ze het kapitalistische stel-sef tot i-n zjjn wortel-s aantastien.
Met and.ere woord-en: van een strijd- om social-e verbetering onbwikkeld.e d-e arbei-
d.ersactie zi-ch in de rÍchting van een gevecht om sociale verand-ering. ... Tot zo-
ver d.e achtergrond. en nu d-e happening. Het Comité Arbeicrersmacht Rotterd.amse Ha-
ven was zorn groep arbei-d-ers d-ie ztch, gesteund- d-oor marxistisch-leninistisch
geÏnspireerd-e stud-enten, van d"e vakbeweging had- losgemaakt en poog'd,e leiding te
geven aart d-e strljd van d-e arbeid.ers.In mei t6B in ParÍjs rras gebleken d.at j-n d.er-
gelijke gevallen eisen werd.en gesteld, d-ie het kapitatisme d.irect ond.en:ijnd.en. Bij
Fiat Ín Italië had ztch iets dergelijks voorgeciaan. Dus moest, in Rotterd.am, iets
d-ergelijks aan d.e hand zijn.

De afgevaard.i-gd-en van het Comité }egd.en uit dat zÍj loonsverhogi-ng wj-l-d.en en
betere arbeiclsvoorwaard.en. Verd-er: stilte. Verbijstering bl; d.e kenners d-er moder-
ne klassieken. Hoe nu? ze legd.en uit hoe |ret huns Ínziens moest ztJrl. Ze wild.en
met kl-em horen d.at er meer achter zat en d.at het kapitaaf als zod.ani-g werd- a,a.n-
getast. Maar niets van d-a.t alles. AIs d.e eisen waren ingewilligd wild-e men weer
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rusti$ aan het weïkr kapitalisme of niet! Van d.irecte aanvallen d.aarop was geen
sprake. . .rl

Wouter Gortzak constateert even verd.er in zijn siuk, dat het verloop van d-e
avond. bij elkaar rreen goed- beelcl gaf van d.e verwarring in finks-sociglistische
inte1lectuele kringen over d.e stand van zaken in d.e strqd van de arbej-d.ers.', Hij
schrijft op nóg weer een anclere plaats in zÍjn stuk, d.at de rrlinkserr theoretici in
het begin van d.e jaren zestig aansl-u-iting vond.en bij opkomend.e }Iieuw Links-bewe-
gingen in verschill-ende Europese landen, ja, d.aartoe d.ils^rijis zel-fs d.e stoot ga-
ven, ma,ar d.at nu steed.s d-uideIÍjker blijkt d.at hier sprake is geweest van een tus-
senfase . Gortzak zegt: "Op c1e meest recente ontwikkel-i-ngen, waaïvan die Ín de
Rotterd,amse ha,ven en Oost-Groningen typerend-e verschijningsvormen zijn, hebben c1e
representanten van het New Left-d.enken even weinig greep a1s op d.e verd.er.e g-è.ng
van zaken in d-e stud-entenbeweging. Deze recente ontwikkelingen (waarbij men ook
nog d'e aciies in d-e wijkerr etc. kan rekenen alsmede d.ie voor beter openbaar veï-voer of ond-erwijs, etc. ) word.en vooral gekenmerkt d-oor het ged.ecentratiÀe"rd.",
autonome karakter ervan. rr

rrAfs zerr, zo gaat hij voort, trmet d.e continuïteitsvraag geconfronteerd. wor-
d'en, d"an wel met d.e vraag worstel-en, hoe ze hun acties een tbred.er? of rhogerl
peil iculnen gevenr d-an vallen deze autonoom opererend.e gïoepen vooznamel-ijk tàrug
op traditioneel het kapitalisme integraal a,fwijzend.e stroni-ngen als Trotzkistenof communisten dan wel- op nieuwe, st::eng gecentra,liseerd-e en theoretisch wei-nig
interessante groepen a,Is d.e d.oor Iuiaors d.enken geiinspireerden. De aarrsl-uiting van
d,e ]inkse sociaald-emocratie bij d-e nj-euwe ontwikkel-ingen is met dat al g"ir-rrg.
Ontbral< het ze vroegeï aan aanhang en stand.puaten bij gebrek aan een 1ir:hs kli-
maat of d-oor monopolisering vaJL het revol-utionaire protest d.oor d,e conul-rnistí-
sche parti,jen, nu dit strijdbaard.er klimaat weJ- a,anwezig is blijken ze voornamelijk
d'e boot gemlst te hebben en opnieuw tot de theoretici op afstand. te behoren. De
achtemitgang va+ organisaties a,ls PSP, PSU (in franirrijk), SF (in Denemarken) en
PSIUP (:-n rtarie) getuigt daarvan evenzeer als d-e orriroitkuling van ldieuw Links
i-n d-e P.v.d.A., dat met het bereiken van machtsposities in clie partij zjjn oor-
spronkelijke a,arrhang vr|wel za,g verd-wrjnenil . . .

Tot z-ove:: Wouter Gortzak. Ult het feit, d-at wij zrjn uiteenzettingen zo uit-
voerig geci-teerd. hebben, mag niet worden afgeleid., d.at we ze ook vo11ed.ig onder-
schrijven. Dai bljvoorbeel-d- de Trotzki-stenrd.ie radicale exponenten varr het sta,ats-
kapitalisme naar leninisti-sch mod-el ziin, "het kapital-isme integraal afwljzen" is
een mening d-ie wij niet delen. Dat er rn tijd zou hebben besta,an waarj-n de bolsje-
wistische comrrunisten het I'revol-utionair protest monopoliseerd-enrr is een opvat-
ting, die wij af evenzeer aíwijzen. Hetzel-fd-e geld.t voor d.e zienswijze, d.at er nu
sprake zott ziln vaJL een trstrijd.baard.er kl-imaat" dan een aantal jaren geled.en. Zo
is er, zowel in het hier geciteerd-e af s in het nj-et-geciteerd.e, nog heel wat
meer 1Í/aannee wij het bepaal-d oneens zijn. l'Íaar rvij lrill-en d.a,ar vooralsnog nÍet op
ingaan, omd-at het ten nauwste samenhangt met iets anclers, waa:aan wij hier eerst
aancla,cht wiIlen schenken en waarom het ons in hoofd.zaak te cloen i_s.

Dat éndere is d.it, dat ind.erd.aad d.e zel-fstand.ige acties van d.e arbeid-ers
uitsl-ui-tend geri.cht zijn op verbetering van loon en van arbeid.svoorwaarden, maaï
dat d-esond.anks - and.ers dan d-e d.oor \'/outer Gortza,k op d.e korrel- genomen theore-tici geloven - juist d.eze foonacties het kapitalj-sme al-s zod.anlg aantasten, dat-
gene wat aIs rfhet gevecht om social-e verand-eringrr word.t aanged.uid d,aarentegen
niet I

Dat is nog niet a.Lles. Er moet nog aan rvord-en toegevoegd., dat d.it ugevecht
om sociale veranderingrr, precies zoal-s \n/outer Gortzak schetst, niet d.oor d.e ar-
beid.ers gevoerd- word-t, maar dooi: politj_eke groe.oen, d.ie op d.e werkelijke proleta_
rische strijd, - om zrjn woord.en te gebmiken - geen enkele greep hebben.

Wat d-ergelÍjke groepen - he tzlj van politicÍ, hetzij van theoretici - m e n e nte zien (of te zien komen) isrreen revolrrtionaj-re strlld" van d.e arbeiders, d-ie



-6-

in werkelijkheid niet bestaatl wat zij niet zíen, of niet zien willen, is, d.at d.e
werkelijke strijd. van d-e arbeid,ers i_n wezen revolutionair is.

De omwentelend,e kracht i-n c1e kapitalistische samenleving is de loonstrijd
van d-e arbeid.ers, waarbij dient te word-en aangetekend., d.at óók d.e str{d" om betere
arbeid,svoorwaard-en en een beter arbeidsklimaat in luezen een l-oonstrijd is. Wie
meent, d.at hij d-iegenen d.ie d.eze loonstrijd voeren d-e nood.za,ak van een ustrijd. tegen
het kapitaaJrr moet voorhoud-en, miskent het werkelijke karakter varr d-e arbeid.ers-
strjjd .

Àl-s de theoretici in Tilburg van arbeid.ers d,ie in loonstrijd- staan tever-
geefs trachten te vernemen, d.at er méér achter hl;rl actie zít en d.at zij bezíg zijnrrhet kapitaaf aI s zodani-g aan te tastenrr,d-an ze.rgen wij: er steekt veel nréér-u"Ë-
ter ied-ere l-oonactie dan zij d.ie haa,r voeren zích wef bewust 211n. Ied.ere loonac-
tie ta,sthetkapitaal aan. Het isniethet b ewu s t zi-7n, d.at een aï-
beid-ersactie rtanti-kapitalistischtr maakt , zíj i s anti-kapÍta.l-istisch vanwege
d-e positie der arbeid-ers in d.e kapitalistische maatschappij. Van die positie, d.ie
weeï een d.irect gevolg is van het karakter cler huidig-. samenlevÍng, moet word.en
uitgega.an als d-e socíafe werkelijkheid." Het is d- i e sociale werkelÍjkheid, waar-bij d-e d.oor Wouter Gortzak net voor hen pijnlijke nauwkeurigheid- geschetste catego-
rieën inderdaad. géén aansluiting hebben.

Vanuit het bovenstaarrd-e menen wij op het betoog van Wouter Gortzak enkele
correcties te moeten aanbrengen. Niet zozeer op zLJn exacte schil-d.eringen, aLs
we1 op d-atgene wat bij hem onvold-oend.e uit d-e verf komt en dientengevolge soms
aanleid-ing geeft tot een ons inziens onjuiste terminolog-ie.

Ind-e eerste plaats:als d.e I o on s t rij d. derarbeÍd.ers d.e omwerrtelen-
d"e, revolutj-onaire kracht in onze samenleving is, d-an h-jkt het ons - omd.at d.eze
loonstrijd- er a I t ij d- is en onlosmakelijk inet het kapita,l-isme is verbond.en -onjuÍst om te beweren, d.at er thans eenilstrijd.baard.er kli-maattt zou bestaan dan
tevoren of d-at er voorheen een "links kLimaat, zou hebben ontbroken, zoals \dou-ter Gortzak schrijf t.

Yervolgens: heel die term van I'links klirnaattra,chten wij een onding, dat to-taal niets verduiclelijkt en a.l-leen rnaa,r geschikt is om d.e met fotàgrafiscjre
scherpte vastgestel-d.e feiten weer in d.e mist te d.oen vervagen.

\{at verstaat Wouter Gortzak ond-er een "links klimaat"? Bedoel-t hij daarmee
een fase wa,arin rrlillkserr leuzen of frasen opgeld- doen of rrprotestenn in d.e mod.e
zijn? Als dat rt geval is, d-an kan d-at sl,echts betekenen, d.at hij wel scherp waaï-
neemt, maar verzuimt ónd.ere concl-usies te trekken d.an deze ene, dat het Tj-lburg-
se gezelschap d.oor de arbeiC.ers voor schut gezet i-s. tat is wel- een juiste con-
clusie, maar op de vraag hce of d.at d.an wel- k o m t krijgen r+e da,armee nog geen
antwoord..

rrI,inkse leuzenrr en rrprotestenrr d.oen opgeld in een ónder milieu d-an het pro-l-etarische. Wouter Gortzak d.ra,agt zelf het nodige aan om d.at te staven. Weinu,
dat betekent d.at een rrlinks klimaat'r vol-strekt geen voorwaard-e vormt om a I -gemene c onc Iu si e s uitd.e stríjd-vand-earbeiders te trekken.

Verd.er:al s d-at zogena.amd-e t'linkse iclimaat'r er wé} is en d-errtheoreticiil ko-
raen niet tot dergelijke al-gemene conclusies, d.an kan niet word,en beweerd., dat zi1
'f ond-anks een strijd-baard.er klimaat de boot missenrr , zoals Wouter Gortzak d-oet,
d.Te 'efi finks klimaat" en grotere strijd-baarheid. als i.i.entieke begrippen han-
teert en claarmee ons i-nziens blijk geeft toch dichter bij de rrTilburgersrt te staan
dan oppervla,kkige lezing van zijn opstel zou d.oen vermoed-en.

Zoals wij tret zien is het verkeerd. om te zeggen, dat d-e rttheoreticir d-e aan-
sluiting met d-e werkelijkheid of met d.e nieuwe ontwikkelingen - d.ie er ind-erd.aad
ztJrr- missen ond.ank s 'rhet linkse kiimaat" van tegenwoord-ig. Want ]:et j-s
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zo dat juist d.it "Iinkse klima.at'r er het nod-i-ge toe bijd.raagt d-ót ze d.e boot mis-
ser-I. Immers, d.it'rlinkse k-l-imaat" word-t nu eenmaal- gekenmerkt d.oor d.e (verkeer-
d.c) voorstelling, dat er een rrrevolutionair bewustzijnil nod.ig is om d.e strijd. van
d-e arbeid.ers tot een revolutionaire-, tot een anti-kapital-istische strijd. te ma-
ken. En in rt milieu, waaï het zogenaamderrlinkse kl-imaat" heerst, tiert het ge-
loofr d.at zul-k een [ïevo]-utionair bewustzi]nrrdoor - als een voorhoed.e fungerende
- groepen d.e arbeid.ers zou moeten word,en bijgebracht.

Hier ligt volgens ons d.e verklaring, r,raarom héél "Nieuw Links'r (in of bui-
ten d-e P.v.d..A.) a1s treen tussenfaserr moe t word.en beschouwd-, naa.r Wouter Gortzak
- maaï naar wij vrezen op 6nd.ere gronden d.an w1j - constateert. Van rn tussenfase,
van een ontwikkel-i-ng zond.er perspectief , moet naar onze mening word.en gesproken,
omd.at bij het voortschrijd.en der kapitalistísche ontwikkel-ing en het scherper aan
de d.ag tred.en vart d.e fi;ld-amentele tegenstel-Ling tussen het proletariaat enerzïds
en d,e bestaand.e ord.e and-erzijd.s, hoe langer hoe meer d.e arbeÍd.ersstrijd. een zel-f-
stand.ig karakter en een zelfstand-ige vorzr aanneemt, waarb\j voor trvoorhoedentr,varr
welke signatuur ook, geen plaats meer is,

Het toenemend- autonome karakter van d.e arbei-d.ersstrijd- is liouter Gortzak
niet ontgaan. Hij signaleert het. Hij legt echter - aLthans in het bevmste artikel
- geen verband. tussen dét verschijnsel en het eveneenrs d-oor hem gesignal-eerd.e
feit' d.at de'rd-e boot missend.e theoretici'r telkens weer terugvallen op trad.itio-
nelerdat wil zeggen in wezen rad.i-kaal socia.aldemokratísche, stromingen. Hil, Wou-
ter Gortzak, geeft er géén verkla.ring vooï. De verklaring i s volgens ons, d.at
al d-ie genoemd-e stromi-ngen - d-e Trotzkisten, d-e C.P., d-e mao-isten, enz. - vooï-
hoed.ebewegingen zíyt, waarmee de d-aarop te:rrgvatlenden als zod.anig een natur.rrlrj-
ke verwantschap hebben. In het feÍt, d.at de zetfstanOÏffi6EIae-rsstrijd. in Àet
huid.ige kapitalÍsme op d.e d.agord.e staat ligt de verkl-aring waarom d.at soort groe-
Pehr of d,e nieuwe, d-ie d-e'rterugvallersrrtelkens zond.er vee] succes weer oprich-
ten, zorn d.uid.elijke achteruitgang vertonen en steed.s opnieuw tot misl-ukken zijn
ged-oemd,.

De nieuwe ontwikkelingen waard-oor het kapltalj-sme r^rord.t gekenmerkt bestaan
hierinr n i e t d-at d.e loonstrijd. plaats maakt voor een anti-kapitalÍstische
strijd., d-och dat d.e loonstrijd. hoe langer hoe meer d- o o r d. e a r b e i -
d- e r s z é 1 f gevoerd. word.t en d.aard-oor wezenlijk anti-kapitalistisch is.
Dót is d.e d.agelijkse werkelljkheÍd en het is ind.erd.aad. zo, dat de theoretici d.óór
buiten staan.

Na d-eze principiëIe kanttekeningen nog twee notities van bijkomstige aard..
Ten eerste: op de karakteriseringen d-ie \{outer Gortzak geeft van het Comité Àr-
beld.ersmacht Rotterd-amse Haven, of van d.e eisen, d.ie in mei r68 d,oor d-e Frarrse
arbeiders zijn gesteld, gaan wij - hoeveel er ook op valt af te dingen - nlet in,
ornd.at zulks ons te ver zou afvoeren van d-e veel belangrijker kwestie, d.ie wij hier
behand-e1en willen. Ten tweed-e: wat \,n/outer Gortzak bed-oeLt als hij schriift, dat d.e
comrunisten rrhet revol-utionaire protest monopoliseerd.enrt is ons vol-strekt ond.ui-
d.eIijk. De communisten hel pen in het verl-ed.en ied.er werkelijk revolutionair, d.at
zll zeggen proletarisch verzet tegen d.e kapi.ta1isti-sche samenl-eving nooit anders
dan gesmoord.. En voor d.e tert rrrevol-utionair protestr', begrepen in d.e zin valrrlinkse Leuzen" e.d." geldt hetzelfd.e, wat wij hierboven al- hebben opgemerkt ten
aanzaeru van het rtl-inks kl-imaat'r. À1 s d.e schrijver in trDe Groene't bed.oeJt, d-at in
d6t klima,at d,e bolsjewieken niet meer het alleenvertoningsrecht van politieke
theaterstukjes hebben, dan vragen wij hem: nou, en?

AIs u ergens iets hebt gelezen, dat aansluit bij een artikel in "Daa,d en Ged.achte't
of r,raarvan u d-enkt, dat het voor ons interessant is, stuur dat d.an alstublieft.
Wd zu11en er d.ankbaar gebnrik van maken.
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YAN

Kanttekeni_ngen een welkers-
staking Lotharingen1n

VRUDAG 16 OI{TOBER'1970 begint in het kol-enbekken van Lotharingen in Oost-Frankrijk een mjjnwerkersstaking. Te IvI e r 1 e b a c h - vlak bij de Duitse trens- zetel va.n d-e Lotharingse Steenkoolmaatschapprj (Houillères d-u Bassin d-e Lorrai-ne, afgekort H.B.r. ) word-t de a.rbeid. neergelàgà in a" schachten VoutersrCuvelet-te en Reumaux. Vand-aar breidt de actie zich aj-s een ol-ievlek uit over de gehele
streek.

Eind september heeft de mijnmaatschappij een nieuw werksysteem i-n rt vooruit-zicrtt gesteld. Zij wil haar econornische moeiii;int ed-en te boven komen d.oor een pro-d'uctiviteitsverhcging. Er zal - rrtot redcling van d.e mijnbouwr', zoals het heet -zowel van c1e machines als van d-e komoel-s het maximr:-n wórden gevergd- d"oor d.e in-voering van een vierde ploegenoienst ged-r:rend.e cle nacht. Bij toerbeurten zull-ende ploegen om 6 uur, 1J w-'ur 20 uur en 2\ uur a,fd.al-en of omhJog komen. Dat bete-kent, dat cle betrokkenen een nóg onregelmatÍger I- ven te wachten staat d.an totdusver. Waar z|i stellig op kulnen rekenón is eón no grotere vermoeidheld. In deklej-ne, ki-nderrijke mijnwerkersstad-jes van Lotharingei, gelegen langs belangr1,jke
hoofd-wegen I^raaïover het verkeer rasst, valt het ní-.t or"" rÀ overd.ag te slapen.Een control-erend- geneesheer verkl-aart dai hij een toeneming ver,rracht van het aan-taf nerveuze aandoeningen.

ÀIs d-e plarrnen van d-e H,B.L. bekend zijn wordt aan d.e schachten te lvlerl-ebach
een stenciltje ver:spreid.De bij d.e neutraie vakcentrale C.F.l"T. aangesloten m1jn-
werkersbond_ organiseert een referend..m. Àan d-e mÍjnwelkers én aan hun vrouwen
word-t gevraagd-, wat zi7 van de nieuwe indeiing van d-e werktijd denken. Er komen
zeshond-erd- antwoord-en r;innen. Ied.ereen, of vrlwe.l- ieclereen, ià er tégenl Taf van
mijnwerkersvrouwen schrijven vrcecLende brieven 1), waarin zínnen voorkcmen aIs:

- 'rMijn man behoort niet alleen maaï aan d.e patroonr. . .

- rtfk word- op d-ie manier veroordeel-cr om c1e hele d.ag in d.e ker;ken d.oor te
brengen. \tlant a,f s mijn man om '1 1 rrur moet eten, dan rnoet ik vervolgens om 11 uthet eten voor mijn kleine jongen kl-aa:: hebben en daa,rna om 1{.JO uur het eten vari
mijn grote zoorr, d.ie ook in d-e mijn werktr. . .

- "De kind.eren zulf en h-r-ur va.d.er nauwelijlcs meer te zien krijgenr. . .

- I'De mi,jnwerkersvroul'/ van d.e 2Oste eeur+ is een moderne slavln'r...
- 'fJullie heren van d.e oirectie hebben schijt aa^n onsr,... enz.
Wanneer op d-e eerste stakingsd-ag ond.er de Coor fabrieksrook en wolkenffar-

d-en v-^rdr.listerd.e hemel van Lotharingen d-e sclla,chtwielen tot stllstarrd. komen,he'b-
ben d-rie vam d-e vier mijnwerkersbond.en zich achte:: c1e sirijd- geschaard.. De staking
word-t geleicl d-oor een cornité, d-at is samengesteid uit vertegenwoord.igers van d,à
C.G.T.,de C.E-T"D. en d-e F.O. 2)" le katholieke central-e C.I.T.C. houd.t z136 af-
1) Onze citaten uit deze brieven ziin antleend aan een reportage van Cl-auci.e Alge-li in het weekblad. rrPol_itique Hebd.o'e van J november lg7o.

C.G-T. = Conféderation Général-e d"u Travaif (fof sjewistisch); C.F.T.D. = Con-féderation Frarrgaise des Travaill-eurs (neutraall ontstaan door afsplitsinguit d-e katholieke centraf e);F.0. : Forcc- ouvri-ère (rsociallstischr');-c.F.T.ö.
= conféd.eration Franga,ise d-es Travailreurs chrótiens (xatnouet).

bil

2)
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ziid.ig. Zij verklaarl', dat bij werktijd-enrrniet sl-echts l-okale-e rlrà&JC ook regionale
en nationale verhoud"ingen een ro} spelen en d,at d.e d.aa:uit voortvloeiend.e proble-
men slechts op }and.elijk ni.veau kr:nnen rnrorclen opgelost'! 1).

Wat terstond. opvalt is, dat het d.oor d-e d-ríe bond.en gevormde stakingscomité
(het "Comité Intersyno"icale") eisen foruuleert, die geenszins tot uitd,rukking
brengen wat er ond.er de mijnwerkersbevolking leeft. De eigenlijke aanleid-ing tot
het conflict wordt door d.e bond.en voLkomen verdonkeremaand.. Van de zo fel becri-
tiseerd.e werktljd-verd.eling wordt door het ComÍté Ind.ersyndicale met geen vioord. ge-
rept. De vakbond-en verk]areni "l,{ij zijn niet tegen productíviteitsverhoging, maar
wij zijn er tegen, dat d.ie op kosten van d.e arbeiclers word-t d-oorgevoerdt' 4). De
bond.en zijn in feite geen tegenstand.ers van d-e steenkoolma,atschappij. ZU spelen -
zoal-s zeer terecht ook d,oor Claud.e Angeli word-t opgemerkt 5) - hetrrproductivi-
teitsspelletjerrvan d-e mijnbouwmaatschappij mee en zij vrag'en daarvoor, al-s d.ank
van d.e patroons al-l-een maar een vrij forse l-oonsverhoging met behutp waarvan zij
d.an de arbeid.ers ond,er het juk hopen d.oor te krijgen.

De directie van d.e H.B.L. heeft er aanvankelÍjk geen oren naar. Er gaan ver-
scheid.ene d.agen voorbij zond.er dat er wordt ond-erhand-el-d,. De Franse econoom lvli-
chef Drancourt, hoofdredacteur van het tijd.schrift 'rEnterpriser' ("Onderneming")
komt d.e oud.erwets-halsstarrige patroons een stewrtje in d.e rug geven. Hij brengt
een bezoek aan het door de staking lamgelegde kolenbekken, word.t éérst in het
mijnkantoor te Merlebach ontvangen en verklaart d.an tegenover d.e onderprefect der
Lotharingse gemeente Forbach: 'rTelkens wanneer een vakbond een staking ontketent
remt d.at d.e economische expansie van d.e ond-erneming. En d-at terwijl het juist dle
economísche expansie isrd.ie d-e voorwaard-e vormt voor d,e dynamiek en d-e bfoei er-
van.r'Bij het gesprek met d.e sous:prefect is - d.aar heeft men natuurlijk l.rel voor
gezorgd. - een verslaggever van d-e I'Républicain Lorraintr aanwezlg. Deze haast
zich vartzelfsprekend d-eze hoogste wi.lsheid. d.er burgerlijke staathuishoudkund.e,uit-
gesproken door een maJrr, d.ie bovendien nog zojuist d.oor d.e Parijse regering be-
noemcl is tot corn-missaris voor d.e industrialisatie in Lotharingen, in zijn kra^nt
af te d.rukken. ZiS ts kennelijk bedoeld. al-s een errrstige waaïschuwing aan de sta-
kers: "Denk er wel om, afs d-e expansie van d-e H.B.L. bed.rei-gd wordt dan loopt
ook ju1Iie broodwinning gevaar!rt ivia,ar de stri jdende kompel-s komen er niet in het
minst varr ond-er d-e ind.ruk.

Na enkefe dagen stemt de d-irectie toch toe in In onderhoud. met de vakbond-s-
lej-d.ers. Het leidt tot geen enkel resultaat. Drie lagere kad.erl-ecien van d.e bon-
den - Robert Schmitz van d.e C.F.D.T., Joseph Wej-nstein van de C.G.T. en Bernard-
Pilloca van de X.O. - d.ie de ond-erhand.eiingen in het d-irectiekantoor hebben bij-
gewoond., besluiten tct een uitzonclerlijke stap. Zij weigeren het gebouw te verla-
ten en kond-igen aan, dat zij in hongerstaking gaan. Dat is weer eens iets and.ers
dar: d-e gedkte method.en waarvaÍr d.e vakbondsbureaucraiie zj-ch d-oorgaans bed.ient en
dus is d.e bolsjewistische C.G.T. er tégen. Districtssecretaris Err,rin i{aurer vat.
d.ie vakventrale probeert \{einstein tot óndere ged.achten te brengen. Tevergeefs!

Op 22 oktober legaliseren de bonden een stap, d-ie d-e arbej-ders inmid,d-el-s aI
ged-eeltelijk gezet hebben. Zij proclameren de algemene staking voor het gehele ko-
f enbekken. Daarop volgt op zateroaC 24 oktober, 's mid,d.ags om drie uur een twee-
de gesprek tussen d"e honden en d,e d,irectie. Iiet duurt d-rieëneenhalf uur. Bulten,
voor het d.irectiegebouw, door de straten van }leriebach en langs d.e hoofd.wegen
van het gebied passeren grote stoeten míjnwerkers. Het is duid-e1ijk, dat men weer

Geciteerd. uit het dagblad. "Le Républicain Lolrain* van 29 oktobe:r 1970.
Geciteerd- uit I'Le Répuhlicain Loruainrr van 25 oktober 1970.
rfllerlebach,een voortijdig beëind,igd-e stakJ-ngrr, "Politique i{ebd-o't van J-11-,'lO.

1)
4)
5)
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eens met een perfecte regie van d-e bond-en te maken heeÍ't. Toch schijnt d,e zaak
ietwat uit de hand te lopen. Er zijn rnéór mijmierkers op mars dan d.e bonden be-
d.oeld schijnen te hebben. Er oristaat een tikkeltje onrust. Bi; d.e ond-erhand,ela,ars
van d-e bond,en, maar ook bij d.e direetie" Die is nu bereid, wat kruimel-s af te
staa:r. ivlaar d-ie krui-meis d.urven de bonden niet te accepteren, juist nu,Ce kom-
pels bij dui-zenclen Ín beweging zi1n.

Ivlaa.nd.ag 26 oktober rs avon<is. r,,/eer word.en er oncierhand.elingen gevoerd." Ze
zijn eigenlijk een voortzetting van d-ie welke zate::d.ag a1 begonnen en ook zond.ag
vrijwel d.e gehele oag hebben ged.u*rd.. Zaterd.aguridd.ag faat verspreiden d-e bond-en
een bull-etin. Inhoud-; t?Nog geen a-kkoord-. le voorstellen van d.e H.B.L.-d.irectie
zijn onvoldoende.'r Maandagmorgen een nieuvre rred.ed.eling van de heren bestuurd.ers:I'Na zeven d.agen strijd. is nr-r- d.e d.eur geopend vr:or vrerkel-ljke ond.erhand.eJ-ingen. Het
gesprek wordt heclen voortgezet. Varrd-aag zullen we weten of er hoop bestaat op !n
ei-nd.e van het conflict." De tekst van d-e med.ed-eling staa'b afged.rukt in d.e "Répu-blicain Lorrainrr. in hetzelfde numrner van d.at blad wordt geconstateerd-, d.at d-e
staking een grimmiger karakter heeft gekregen" Het aerrtal stakers is nog toege-
nomen. Door d-e straten van l'[er]-ebach trekken stoeten mijnwerkers die onverbloemd-
uiting geven aan hun woerle jegens de presid.ent-directe'L:r van de H.B.L, en luid.-
keels rr1,{eg met LagabrÍe)-}e! rr roepen.

Dinsd.agmid-d.ag 2l oktober om 14 uur biijkt de hoop - van rle vakbeweging en cle
mijndirectie - op een spoedig ej-nd-e van d,e strijd- een ijd-eIe hoop te zijn geweest.
De maand-agavond tevoren d.oet president-rlirecteur Jean Lagabrieife wat hij 'rmijnfaatste concessierrnoemt: H1l is berei-d. het minimum garantieloon, dat hij het af-
gelopen weekeind.e op 45 francs steld-e (en niet ap 55 francs, zoals d.oor d-e bon-
den werd. gevraag'd.) te verhogen iot 46150 francs. Het is weinrg wat hij bied-t. Een
paar dagen later zarl Cl-aude Angel-i in d.e rtPolitj-que Hebd.o't vaststellen, d.at d.e
zogenaamd.e tegemoetkomingen varl de heer Lagabrielle eigenlijk ilheiemaal niets
voorstellenrr. Dat is voor de afgevaard,igden van de bond.en geen bel etsel om hem
allerbel-eefd.st t'e verzekeïen, dat zijn aa;rboc1 ,het overv-egen waaid-'r is en d,at zij
bereid zijn op d.eze basis rnet hrm led"en over.Leg te plegen. De vakbeweging gaat
zelfs nog een stap verd.er. Zt1 dringt er bij c1e d.rie hcngerstakers op aan, d.at d.e-
ze, rr17 de ontwlkkeling zo rlverrr ( t) is gevord-erd., hun actie staken. Àan d.ie aarL-
drang Seven d.e d.rie ritar.nen gevoig. Ilurr vertrek uit de d,rrectie-ruinte, waar zi j
vijf dagen hebben vertoefcl word-t d.oor een legertje fotojournalisten op d,e gevoe-
lige plaat vastgelegd. De volgende dag staat het plaatje in alle l-okal-e- en re-
gionale kranten, uiteraard net r.,rerkelijk roerend.e ond.erschriften. De l-ezing ervan
wekt d-e irrd.rtik, Cat hier d.rie helden onverslagen uit het strijd-perk komen. De fo-
to kdn alleen maar d-e - totaal verkeercle - gedachte post d.oen vatten, d.at er een
grote overwinning op de ii.B.L. behaald. is. De foto is werkelijk bij uitstek ertoe
geschikt ond,er d-e mljnwerkers een heilfoze ver:r,aring teweeg te brengen,Verre er-
var.r dat het einde van d-e hongerstaking een zege van d.e arbeiders symboliseert,
gaat het hierbij veeleer oln een bi;zonder groot moree] succes vari d-e mijnd.irectie"

Een d.ergelijk rnoreel- succes stemt Jean Lagabriel-l-e tot nog rn ti-kkeltje gro-
tere toegevend-heid. llij beseft, d-e,t hi.j cle vakbeweging in het gareel heeft en dat
hij het haar genakkelijk moet maken nu ook .r-e nijnwerkers in het gareel te krijgen.
Op de val-reep d-oet hij dinsd.agmorgen nog twee concessies: het nleuwe minimum-ga-
rantiefoon zal met terugverkencle kracht gelden vanaf 1 september en de stakings-
dagen zul]en worden uitbetaa--Ld. Bi; d.e laatste concessie schuilt er echter In ad,-
dcrtje ond-er het gras. De stakingsoagen zul]en welisi,raar betaa,ld. worden, ma.ar...
d-at geld. moet na januari 1971 weer in termijnen rnrorclen terugbetaatd. In feite is
er dus wat dat beireft van een concessie hel-emaa} geen sprake. Het is een lege
dop, tlie er - handlg verpakt - afs een haif ei uitziet.

0 ia, we zoud-en het bijna vergeten, c1e hr:er Lagabrie1le heeft nóg zorn fan-
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tastische surprise. Àan d.e op d.at moment geld.end.e cra.o. is in een kwart eeuw
geen letter verand,erd.. Dat kón blijkbaar zonder enig protest van d-e bond-en. Nu is
d,e H.B.L.-d-irecteur bereid. om akkoord- te gaan met een contractd.uur van 21 1a,ax.
Hij moet begrepen hebben, d-at het toch wel niet weer een kwarteeuw zou d.r;-ren eer
er van ernstige onrust sprake zou zijn en hij wef zou moeten.Àfs de kaarten zó lig-
gen valt het niet zo moeili-jk om naar een d.uur van 2! laar te gaan. Zo'n termljn
is - bij prtjzen, d-ie van maand tot maand. omhoog lopen - nog kol-ossaal voord.elig
voor d.e patroon. Dus waaroÍt zotn voord.eeitje voor d.e H.B.L. rriet meteen even als
een voord.eeltje voor d-e rnijnwerkers verpakt? De glad-d.e heer Lagabrielle is toch
met de surprises bezÍgt

De grootste surprise komt echter niet van de heer T,agabrie11e, ma,ax van d"e

kant van d,e arireid.ers. Bond.en én d.irectie twijfelden er niet aan, de kranten had-
den het al voorspeld-: d-ie middag zal het conf'1ict een ei-nd-e nemen. Maar de kom-
pels denken er and.er:s over. 0p het voorstel van de bond-en om het werk te hervat-
ten aantwoord-en ze Lr\ overgrote meerd-erheid. met nee!

Dinsd.ag 2l oktober, 2 utr I s mid-d-ags. fn een grote zaal yarr Merl-ebach wach-
ten zeshond-erd- mijnwerkers op de verl<laringen van hru:. bestuurd-ers: Frarrsen, Sici-
lianen, Alger:jnen, Italianen. In hurr zwarte zond.agse pakken luisteren ze zwijgend.
naar d.e red.evoeringen die over hen word-en ui-tgestort.

Paul B1adt van d-e C"I'.D.T. is d-e eerste spreker. Hij gebruikt veel woord.en,
maar zegt weinig. De vraag of zijns inziens het werk moet worden hervat of wel
d.at er moet word-en d.oorgestaakt, word,t niet d-oor hem aangeroerd-. Henri Rigaud.
van d.e tr'orce Ouvrière d.óet dat wel. IIij pEi voor werkherratting. f ensf otte fo,r*
Erwin Maurer van d"e C.G.T. aan het i+oord.. Hij blijkt nét zo'n gladde vogel als d.e

heer Lagabrielle ze1,f. Fo::meel pleit hij niet voor werkhervatting, maar hij kiest
zijn woord.en zod.anig, d,at hij d-e ind.ruk wekt, d.at hÍj d.at wél d,oet. Hij zegt, d.at de
resultaten, d.ie bij de onclerhandelingen bereÍkt zijn, 'rbepaald niet te verwaaxlo-
zert z\intt. Hij uaarschuwt tegen degenen, die beweren, dat er misschien meer uit d.e
bus had- kunnen komen, Hij waaJcschuwt ook, dat eld.ers in d.e streek mogelijk het
werk hervat word.t en d.at d.e star.ers te llerlebach dan alleen zoud-en komen te
staan. Hij heeft het over I'eensgezind.e werkhervatting afs er aanstonds tot werk-
hervatting word"t bes.l-otenr'. Hij eind.i-gt met d.e gebruikelijke frase: I'Kameraden,
heb vertrouwen in ons".

Maurer krijgt krachtlg applaus. Dan is het rnoment van de stemming aangebro-
ken. Roupp, een vertrouwensmarr van de C.G.T. regelt d-e zaak. Hij roept in de zaal
dat zij die verd-er wil-len staken hr.rn ]rand maar moeten opsteken. Zeshonderd- hand.en
gaan de l-ucht in. Er is gejuich en er word.t geklapt. Op het pod.ium wist Maurer
zich d.e zweetdruppels van het voorhoofd-. Het Ís d-e eerste keer, dat hein iets d,er-
gelijks overkont 6).

Na afloop van d,e stem ing word-t Ezvin llaurer geïnterviewd. door Claude Ange-
ti. Maurer blijkt woedend op Roupp te zi-jn. nie had het, zegt hij, handiger moe-
ten inpÍkken, dan rnras het wel and.ers gelopen, l{aurer geeft onomwonden toe, dat
hij voor het beëind-igen van d-e staking is. Hij is ook niet van plan om het er bij
te laten zitten. Onmiddellijk gaat hij met alle energie wa,arover hij beschlkt aan
de slag om het resultaat van de stem-rning onged.aan te maken. Met afle energie en
natuurlijk ook met a,l-l-e behoed-zaa,mheid en tact!

De "Républicain Lorrainrr schrijft over de stemming: rrHierin korot tot uiting,
d.at d.e arbeioers niet altijd. berej-d. zijn d-e vreg van de vakbond-en te gaan" 7). Te-

Onze schild-ering van het verloop der vergadering berust op d.e verslagen van
d.e "Républ-icain Lorrain" en op de reporta.ge van Cfaude Angeli.
"Républicain Lorrainil van 28 oktober 1970.

6)

1)
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genoveï veïsl-aggevers rran d,it blad- verklaren d.e bestuurd-ers, dat zij rrvoor d.e
stem d-es volks het hoofd- zull-en buigen'r. Maar Maurer voegt aan die woorden nog
een opmerkelijke uitspraak toe: ItDe kracht van de mijnwerkeïstt, zegt hij, rrdat i-s
niet het stal<ingsr+apen, maar d.at is hun eenheid-r'.

Woensd-agmid-dag 28 oktober, nog geen 2[ :uur na d.e stemmi-ng, eist Maurer van
d-e C.F.D"T" en cle F.0", dat z|j samen met d.e C.G.T. het parool tot rverkherva.tting
zuflen uitgeven. Zijn argoment? rrWe moeten eensgezind weer aan het werk gaan om
het succes vafl d-eze staking vei-Iig te stelf enrt" Mamrer acht het niet nod-ig over
d-ie werideervatting nogmaals d.e mijnwerkers te raad.plegen. Dat j-s d-e C.F.n.T. tegortig. De neutral-e bond- wil- rt spelletje ónd.ers spelen dan Maurer. De samenveï-
king tussen d.e «1rj-e bonden in het Comité Intersynd.icale is d-aarmee afgelopen.
Maar Maurer drukt d.oor ofschoon hij weet - schrljft Claud-e Angeli - d-at de mijn-
bouwmaatschappij aan het eind. van haar latjjn is, aangezien d.e voorraden steenkool-
en cokes, di-e er bij het begin varr d-e strijd nog waïen, bijna volIedig zijn geslon-
ken" Is d.at - vïagen vlij - misschj-en juist d.e reden dan hij d.oord.rukt? WiI Maurer
de staking tot elke prijs opheffen uit angst , d.at d.e arbeid-ers buiten d,e vakbewe-
ging om een wqrlrel-,Llk succes zull-en behal-en en daaruit konsekwenties zu.l--Len trek-
ken?

Diezelfde woensdagavond- nog r^rord-t er te i'ierJebach opnieuw met de mi;nwerkers .

vergaCerd.. De bijeenkomst d-uurt meer dan twee uur. Stinnen van de C.G.T. en Ri-
.gaud van d-e I.O" delen mee, d.at hrm bond-en a" arteiaffiilioepen d.e volgenae Eg
het werk te hervatten" Paul Bladt van d-e C.F.D.T. speelt d,e d.emocratiscÀe Songen.Hij verklaa'rt, clat zijn bond- iets dergel{jks n:et zal d.oen. Eerst moet aan d.e m;n-
werkers hurr stand-punt word-en gevraagd" Maar als d,e vergad.ering ten eind.e tooft,
worden de d-oor de C.G.T. en de F.O. ond.ertekend.e pamfletten aI in d.e zaal en óok
d-aarbuiten uitged-eeld-. De tekst luidt: '?De kracht van d-e staki-ng bestond- in d.e
eenheid-. Nu is het moment aangebroken, clat een eensgezind.e werkhervatting het
ware befang van d,e mijnwerkers van Lotharingen vorrnt." Maar d-e C.F"D.T. rnaakt pu-
bliekelijk bekend-, d.at zij ook verd.eï nog achter die m{jnwerkers staatrd-ie d-e strijd-wÍ]len voortzetten.

De volgende dag word.t een xeheime stemming georganj-seerd., nad.at woensd.ag-
avond. te Merlebach aI lJJ milnwerkers zj-ch voor verd-er staken en JlB mijnrerkers
voor werkhervatting had-d.en verklaard.. Ook d.e geheime stemming $B% voor staken)
l-evert de bonden n-iet het gewenste succes op. Maar d-e verwarring i-s zo groot,
dat d.e actie niettemin gaat verlopen. ne C"G"T. l-anceert een nieuwe oproep"Daar-
in heet het: rrDe C.G.T. roept d.e Lotharingse mijnwerkers op gezamenLijk weer aan
het werk te gaan. Zíj d-oet een beroep op d-e mijnwerkers zich niet.te laten
verd.elen en zich nÍet te l-aten bed.riegen: eensgezind-e werkhervatti-ng is het ze-
kerste nidde} om nog beiangrijker resul_taten te bereiken. il

Dj-eze1fd,e d-ond-erd-ag 2! oktober trekken verslaggevers van d-e t?Républicain
Loffain[ er op uit om hr:r oor te luisteren te ]eggen bij de voor d.e schachten ver-
zameld"e mijnwerkers. Ze schrijven.d,i_e avond. in hun krant, dat ze overal uiterst
bittere reacties hoord,en. Enkel-e uitspraken, die ze uit d.e mond. van d-e kompels
optekend-en staan op vrijd-ag J0 oktober in d.e I'Republicain Lorrain" afged.rrrkt:

- rrWe zijn verkochtrr.

- 'rDe staking heeft nergens toe geleid.""

- rrWe zijn in o.e steek gela,ten; tien d.agen van vergeefse actie en vergeefse
offers zond-ei: enig ander resultaat d.an d.at we ook nog tien d-agen loon d.erven.r

ne bitterheid. van d.e mijnr+erkers noopt d.e bond-en tot verweer. Opnieuw ver-
schijnt er een gezarnenlijk d-oor C"G.T. en F.O. verspreid- vlugschrift, waarin ge-
zegd word.t: I'Was het mogelijk d.e actie voort te zetten na d.e verwarring, d,ie se-
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d.ert maand.agavond. \reroorzaàkt is d-oor het optred-en van de C.F.D.T....?rl

Hier wordt de verwarring geweten, nj-et aan d.e C.G.T. en F.0., die in strijd
met de duidelijke rlrens van oe mijnwerkers tóch tot werkhervattlng opriepen, neel
d-e verwarring worCt verklaa,rd- uit het optreden van d.e C.F'.D.T., d.j-e notabene de
uitgesproken wÍl van d.e arbeid-ers wíId.e respecteren.

Ook voor het krantenlezend publiek leggen C.G.T. en F.0. een gemeenschappe-
lijke verkl-aring af . Ze verklaren, ier rechtvaardiging van hun houd.ing, datrrd.e
mijnwerkers het resul-taat vari het overleg on<lerschatten en dat hetgeen er in het
akkoord- met de mijnd-irectie bereikt is wef clegehjk van betekenis is.

Maar die bewering voor het kra:rtenl-ezend- pub)-iek wordt vrijvrel terstond na-
d.at zrj is afgelegd d-oor d-e C.G.T" zélf als bed"rog ontmaskerd,. \r/ant toen het
eï op aankwam het akkoord- te ondertekenen, d-eed- d-e tr'.O. dat we], maa,T d-e C.G.T.
weigerd-e, notabene met het motief d-at de concessies van de mi;ndirectie ten enen-
male onvold,oend.e waren. Iv1aar het werk wós toen al hervat; d-e strijd. was gebroken.
[oen kon d-e C.G.T. zich weer rn ietwat rad.ikalere opstelling pernitteren. De d-i-
rectie van d,e H.B.L. kon weer verl-icht ad-emhal-en. l{aurer van de C.G"T. van zi-ll:r
kant ook. Claud.e Angeli onthult in zijn reportage, dat hij tal van Iagere
fr:nctionarissen van die bond- gesproken heeft, àie het niet eens waïen met de
leiding; d.ie rvél strijd. will-en. Het rommeld.e in d.e eigen geled.eren. Vand.aar dat
I,Íaurer zorn haast had met d-e werkàervatting. Uit Parijs ontvangt d.e d.irectie van
d.e Houillères du BassÍn d,e Lorraine In telegram van het Directoraat van d-e Fran-
se Steenkoofindustrie. In d.at telegram sta,at, dat d.e landelijke leid-ing varr de
C.G.T. d-e d-istrictsbestuurd-er Maurer bevolen had een einde aan de staking te ma-
ken. In het d.irectiegebouw te it{erlebach word.en onvriendelijke r,roord-en aan het
ad.res van d.e C.F"D.T. geu-ite ft&&r over d.e C.G.T. zegt men, d.at d-eze wel getoond-
heeft verantwoordelijkheidsgevoel te bezitten.

Buiten wentelen cle schachtwiel-en weeï. Vier naaf per etmaal d.afen de ploe-
gen af om uit de zwarte schoot d-er aard.e d.e r,relvaart voor heel d-e streekrpard.on,
d-e winsten varr d.e mrjnbouwmaatschappij te haIen.

liET VOORHOEDE-STANDPUNT DER À}IARC}IISTEN

I'Het marxj-sme, wat is d-at?
De vraag is beantwoord-, maar op hond-erd-en manieren.Körtom men heeft

er sinds Marx een wetenschap bij,d.ie nog ee-rweïr zal bloeien in d.isputen
van het intellect, dat zich in l;larx eind-e1ijk he:rkend. heeft al-s d.e.*are
Jacob: d.e voorhoed-e varr het proletariaatl Voor elke snui-ter met een
d,osis grootheid-swaanzin en een gefrustreerd-e geld-ingsd-rang bestaat er
sind.sd.ien de gelegenheid. om in die voorhoed-e plaa,ts te nemen d-oor a,I-
feen aI de rinhoudt ter d.iscussie te stef len.r'

Het bovenstaand.e lazen we in rt novembernuiilmer van het anarchistisch maand-
bIad rrRecht voor Àf len'r . Het Ís a,an geen twi jfel onderhevig, dat "Recht voor A1-
len[ zich hi-er keert tegen het voorhoed.e-stano-pu:lt. Wat is een voorhoed-e-stanci-
punt? In rt kort komt het hierop neeï; i-emand met een voorhoed.e-stand-punt meent,
d-at de arbeid-ersstrijd.rd-e revol-utie en d.e verriietiglng van het kapítalisme al-Ieen
maar resultaat kan hebben als er een partij, organisatie of groepering is, die
leid-ing geeft aan de strijd-. Nu 1s het jammer voor de arrarchisten, d.at Marx op 't
star:d.punt stond., dat 'rd-e bevrijd-ing van de arbeid-ers al-l-een maar het werk d.er ar-
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beid.ers zelve kan zijn't. Dat is nogal d.uid.elljke taaf menen wij. Maar hoe staat het
eigenlijk met de ar:.archisten zelf? Menen ook zij d.at d.e arbeÍclers aIIéén zichzelf
kuru:en bevrrjd.en en d.at d.aarvoor geen voorhoed-e nod.ig is? Was het maar waar. Ook
d.e arrarehisten sta,an - net al-s aIIe id.ealisten - op het stand.pr:.nt, dat de arbej--
d.ersstrijd-, d.e revol-utie of d-e vernietigillg van het kapitalisme afhankelijk is van
de goed.e socialisten, die aan d.e arbeid.ers d-e weg moeten wijzen. U meent, Lezer,
dat wij overd,rijven? Leest u dan op pagina { van hetzelfd.e nummeï van trRecht voor
Al]enu .,.rat zii d.aar van Michael Bakoenin hebben geplaatst. En niet om d-at te be-
strijd-en, neen, dat is bed-oeld. tot lering d.er l_ezers, \n/ij citeren:

rrHet is nooo-zakelijk d.at d-e anarchi-e, d-e opstand, van aIle loka,l-e harts-
tochten, het ontwaken van het spontane leven, overal zeeï groot isrop-
d-at d.e revolutie Ievend., waarachttg en machtig is en blijft. De poli-
tieke revolutionairen, voorstanclers va,n de openlijke d.ictatuur, sugge-
reren na d.e eerste overr,vinning het kafmeren der hartstochten, orde,
vertrouwen en or:.d-erwerping aan d.e revol-utionaire gevestigd-e machten.
0p d.eze wijze herstellen 211 C.e staat. Wij zullen Caarentegen alle harts-
toch'ben moeten voed-en, aanwakkeren, ontketenen, wi; ztllen d.e anarchie
moeten oproepen; al-s onzichtbare l-ood-sen Ín d.e storm die het volk ont-
ketend heeft, moeten wij hen niet d.oor een zíchtba.re macht leid-en, maar
d.oor d.e col-lectieve d.ictatuur van alie l-ed-en van d-e Al-fiantie. Een
d-ictaturrr zond.er sjerpen, zond,er titels, zond.er officieel- recht, d-at
d.es te machtiger is ornd-at zij geen schÍjn van macirt heeft. Dat is d,e e-
nige dictatuur d-ie Ík tolereer. Z,ij rnoet eï evenwe] zijn om op te lo-nnen
tred.en, en daarom moet men haar voorberei-den en voora.f organi-ser..n,
niet d.oor uiteenzettingen en principiëIe d.ebatien, evenmÍn o-oor volks-
vergad.eringen.

Een Alliantie raet weini-g, ma,ar goed.e energieke, ,liscrete en trouwe
1ed-en; sterke mannen d-ie vooral vrij zijn van ijd-elheid- en persoonlijke
eerzucht, d.ie ernstig en hoogstaand- genoeg zijn van hart en geest om d-e

werkelrjkheicl van d-e macht boven haar ijdele aanbl-ik te verkiezerL.tl

\^/elnur daar heeft men d.e autcritaire socialist ten voeten uit. Tevens ie-
mand. d-ie voor hond.erd- procent op het vorhoed-e-stand-pwrt staat. Deze man, d.ie
ons door de anarchi-sten altijd wordt voorgesteld a1s het symbool van d-e echte
vrijheid-slÍevende socialist, schuwt zi-ch niet om uit te spreken, dat hij in tegen-
stelling -bot d.e politieke revoLutj-onairen geen zichtbare, maar een onzlchtbare
d.ictatur-r wenst. En men kome ons ni-et aan met het praatje, d-at hij oncler d.icta-
tuur ie'bs anders zou verstaa;i dan vrat e-r momenteel- in het algemeen ond,er word.t
verstaan. Duid"elijk genoeg zegt 7ttj, d.at het volk geleid noet worden d-oor d.e col-
lectieve d.ictatuur van alle leden van d-e Alliantie. Dat I'col-lectleve'r kl-inkt na-
tuurh-jk bijzond-er fraai. Het d-oet d-enken aan de gehele gemeenschap. i,{aar dat be-
d.oelt Bakoenin niet. Ben je gek! Geen vol-ksvergad-eri-ngen, geen d.ebatten, geen
discussies maaï d.e d-ictat'rlur van een Al1iantie,d-ie besta,at uit weinig, maar goe-
de energieke mannen d-ie vooral vrij zijn van ijd-elheirj, en persoonlJ;ke eerzucht.

ItEr bestaatrr, zegt Bakoeninrrrnog maar een erÈele macht, een enkele d-ictatuur
waarvan d.e organisatie heilzaarn en rncgelijl< is: d.at i-s d-e col-lectieve en onzicht-
bare d.ictatuur van hen die rn naam van ons bgginsel ve::enj-gd. ztlrrtt, met andere
woord-en, d.e d-ictatuur van d,e anarchj-sten. Díe clictatuur zal vooral niet openlijk
ztjn, zoals d-ie d.er politÍeke revolutionairen, neen, hlj za\ onzichtbaar zijn voor
het volk, d-at geleid- word.t. Ja.. ja, Leve de vrijheid.l

ilet zou te wensen z4n, dat d-e anarchisten zich eens wat meer verdiepten in
hetgeen zij publ-iceren. Het zou hen ervoor kunnen behoed.en zj-ch belachelijk te ma,-
ken, d.oor op d-e ene pag:Lna af te geven op het voorhoed.e-stand.punt en het op d.e

volgende pagÍna levensgroot te prcpageïen"
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I'DÀÀD EN GEDACHTE''

rrDAAD EN GEDACHIETT j-s een groepering van mensen, d,ie uit sociale bewogen-
heid- zich bezig houd.en met d-e problemen d.er menselijke samenleving, in het
bijzonder d-ie met betrekking tot d.e klassenstrijd. Het lezen oveï, bestud.eren
en bed-i-scussiëren van d.ie problemen ztet 211 al-s haar voornaarnste taak.

De vruchten hj-ervan word,en neergeiegd. in het oïgaan trDaad en Ged.achtetr en
and-ere geschriften en zo ond-er een grotere kring van mensen gebracht. I'Daad.

en Ged-achtert is zich er echter wel van bewust, d.at d.e arbeid-ers zich niel,
interesseren voor een theoretische probleemstelh-ng en daarom z'ul-l-en haar
geschriften alleen van betekenis zijn voor d.ie (weinige) arbeid.ers, d.ie zich
ook wi.l-len verdiepen in d-e problemen d-er menselijke samenleving.

De prikkel tot sociale activiteit kornt voort uit enerzijd-s zel-f ond.ervond-en
nood-, onrecht,ond-erd,rukking en begeerte, ancrerzijd.s uit nood,, onrecht ón on-
d.erd-mkking waargenomen bij and-eren. De activiteit, voortkomend.e ui-t ond.er-
vond.ennood., onrecht, ond-erd.mkkingenbegeerte is kl a s se -ac ti-
v i t e i t_ . De activiteit, voortkomend.e ,it ,aa.rg@
ond-erd-rukking is g r o e p s - a c t i v i t e i t

4. De kl-asse-activiteit isr subjectief gezien - dus vanuit het bewustzijn d.er
arbeid.ers - ni-ets meer dan activiteit voor betere levensvoorwaard.en. Objec-
tief gezien is zij een stri-jd- die sl-echts kan eind.igen bÍj d,e opheffing der
Ioonarbeid..

De arbeid-ersklasse is als geheel tot niets and,ers in staat d.a^n een subjec-
tieve stellingname; dat wi1 zeggeÍLi zij strijdt voor d-oel-einden waaïvoor zi
zich d-irect geplaatst ziet.

Deze beperki-ng vormt echter haar kracht. Deze behoed-t haar, haar energie te
verspillen aarr in het verschiet gelegen d.oe1eind.en, d.1e voor het moment al-
thans onwerkeJijk zijn en geen verband. houd-err met haar toestand. en bewustzijn
van het ogenblik, of haar energie te verspil-Ien aarr d.oelei-nd.en, d.ie de hareniet zijn.

De subjectieve stellingname der arbeiders d.eed. bij groepsactiv-isten d-e me-
ning postvatten, d-at voor omvorming d.er samenleving een oïgaan (partij), d_ie
d.e geesten voor d.ie omvorming klaar moest maken, onontbeerlijk was. (lenin
b.v. kwa^ur in zijn brochr-rre "Wat te d.oen?rr van 1)O2 tot d-e conclusj-e, d.at d.e
arbeid-ersklasse zich uit eigen kracht slechts een vakverenig"ingsbewustzijn
eigen kon maken, d.och d.at een social-i-stisch bewustzijn haar moest word.en bij-
gebracht d.oor d.e rrbeschaafd.e vertegenwoord-igers van d.e bezittend-e klasserr,
d.oor het intellect. )

t.

2,

3.

B.

tr).

6.

7,

Daarbij werd- ni-et in aanmerking genomen, dat d-e strÍjd. d-er arbeid.ers niet
zonder ontwikkeling is. IrÍat in d-e aanvang een }rragen aan d-e meerwaard.e is,
word.t tenslotte bij verbred-ing en verd.i-eping vailffitr{jd- een worsteling om
het maatschappeliji< product.

'rDaad. en Ged-achte[ j-s geen groep, d-ie d.e ze]-fstand.ige strijd van de arbei-
d.ers propage ert, zij isevenmineengroep, d.ie d.e zel-fstand.ige
arbeid-ersstrijd. prakti s ch rro e vt. Zijmeent, datde zelfstand.i-
ge klassestrijd- van d.e arbeid-ers niet d.oor propagand-a, maar d.oor d.e maat-

o
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schappelijke verhoudingen ontstaat;.2Íj meent ook dat deze zelfstaad.i-ge strijd.
slechts kan word-en gevoerd- d.oor organisaties, d.ie in d.e strijd. zelf gescha-
pen word.en.

10. In d.ie zelfstand.ige stri-jd- isrrDaad- en Ged.achterr organisatorisch van een te
verwaarlozen betekenis" Zijn praktische stellingna,me komt voort uit theore-
tische overweglngen.

11. ItDaad en Gedachterr voert d-e geestelijke strijd- d-ie elke maatschappell.lke strijd.
vergezelt. In d.ie zin is zij d-e geestelijke uitd.rukking van hei; ontr^lakend. be-
wustzijn d-er arbeiders, clat tot uitd.rukking komt in het zel-fstand.i-g en onaf-
hankelijk voeren van d.e kLassestrijd.. Dit bewustzi;n, voortkomend-e u-lt het we-
zen der arbeid.ers in verbind.ing rnet d.e verhoud.ingen, kan d.oor geen buiten
d.e beweging d-er arbeid-ers staand.e groepering word-en verwekt noch versterkt.

12. Tussen I'Daad en Ged.achterr en d-e arbeldersklasse bestaat een onfosmakelijk
verbar.cl in d.ie zj-nrd.at d.e opvattingen van "Daad- en Ged-achterr d-oor het zelf-
stand-ig optred-en varr d-e arbeid.ers bepaald. word.en" Maar dat wi1 niet zeggen,
d-at lrDaad en Ged.achteir id.entiek i-s met d.e arbeidersklasse of zelfs maar met
een klein d.eel- d-ier kl-asse. Slechts d.ie organisaties, die d.oor d-e arbej-d.ers
zétf in het bedrÍif word.en gevormd, zoal-s b.v. stakingscomitéts of arbei-
d.ersraI&]-ffiIsd.ee1vand.earbe1d-erskIassewordenbeschouwd'.'lDaad-
en Ged-achterr kan ztch hoogstens solid-air verklaren met d-e zelfstand.ige
strijd" van d.e arbeid.ers. neze solidariteit legt "Daad en Ged.achterr d-e ver-
plichting op d.e zelfstand,ig strijd.end.e arbeid-ers te steunen waaï en voor zo-
ver dat mogelijk i-s.

11. Zou rrDaad en Gedachterr een belangrijke rol- gaan spelen in de bewegingen der
arbeid,ers, d.an zou daa:mee d-e zel-fstand.igheid- en onafhanlcelijkheid- d.ier be-
wegingen word-en opgeheven. rrDaad. en Ged.achtefi streeft er dus niet naar een
massa-oïganisatie te word-en.


