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Het is , mBnen urj r voor geBn bestrijdÍng vatbaar, dat de bourgeoisie
uit haar strijd tegen feodale adel en absoluut vorstendom zegevierend tevoorschijn is gekomen doordat zij die strijd op geheel eigen rrlïjze voerde.
Haar strijduijze uas volkomen aangapast bij de maatschappelijke orde die zÍj
bezig rrlas te vestigen, btj de produktieverhoudíngen uaaraan zij aIs klasse het
ontstaan dankte, bij de door haar ontt'rikkelde produktiekrachten ook, die deze verhoudingen hadden omgeuJentel-d.
De orEo door Napoleon aangevoerde legers der Franse revolutie zUn bepaald niet voor niets de rrgeurapende Encyclopedierr genoemd. t/at daarmee
kernachtig tot uitdrukking rrrerd gebracht uias dit, dat de toenmalige burgerlijke uetenschap, natuuruJetenschap in de eerste plaats voor het eerst op
overzichtelijke manier gerangschikt in de beroemde ttEncyclopédierrdie tussen 1751 en 1780 in Frankrijk door Diderot en drAlembert trlerd uitgegeven
een nieuue techniek had doen ontstaan die de groei van de nieuure produktieuijze had íngeleill en die tevens de mogelijkheid schiep van een nieuule krijgskunst, Ben nieuue strat,egie.
Even onbeturistbaar komt het ong voor, dat de arbeiders die zich tegen
de sindsdien tot voIle uasdom gekomen burgerlijke orde vetzetten, arbeiders
dus die klassenstrïjd voeren, slechts methoden kunnen hanteren die hun door
hun klassepositie aIs het uare uorden voorgeschreven en die om die reden
niet aan de burgerlijke samenleving zrjn ontleend. [.rJat dat betref t zrjn de àrbeiders onderurorpen aan dezelfde maatschappelijke regel aIs voorheen de
bourgeoisie en nog vroegeD andere sociale groepering€or met dit belangrijke
verschil slechts, dat d e z e t f d e rrret bij a n d e r e klasseverhoudingen en bU een a n d e r soort van klassenstrijd een a n d e r effect

heeft.
Destijds verving de politieke omrdenteling van de burgerij de ens vorm
van uitbuiting door de andere, bijgevolg op het gebied van de krUgskunst de
ene soort van militaire discipline door een ander soort.Zouel vóór de bur-
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gerlijke revolutie echter a1s daarnd uras eD sprake van g e r e g e I d e
I e g e r s, in het ene geval georgani-seerd naar het patroon van de vóórburgerlijke samenleving (netzi; f eodaal , hetzij absolutistisch) , in het andeRe geval georganiseerd naar het patroon van de burgerlÍjke orde.
De p r o I e L a r i s c h e revolutie zai. onvermijdelijk het aanzijn
'
geven aan een andere vorm van geuJeld, een vorm die zich aI overal daar ontulat, lret kenmerk van de arbeidersreuoluurikkeld heeft rraar de arbeiders
tie is
serieuze pogingen hebben ondernomen inderdaad zelfstandig tegen
hun kLassevijanden op te treden. Dergelijke bogingen en daarmee dergel rjke
uiterst kortstondige vorÍTlen heeft men kunnen uJaarnemen tijdens de eerste
periode van de Russische revolutie van 1917 en tijdens de Spaanse revolutie
formaties,
militaire
van 1936. Géén geregelde legers, géén traditionele
bonden de strijd aan tegen de klassetegenstander en niet .de oude, blj dergel-ijke formaties gebruikelijke militaire disciplÍne heerste. LrJat men zich zag
onttuikkelen uJas de p a r t i s a n e n s t r ij d, oftetr.tel een vorm van
deguerilla.
omdat de ene
LJij zeggen met opzet: een v o r m van de guerillastrijd,
guerilla nu eenmaal van de andere verschilt, zoals ook de geregelde legers
van Napoleon verschilden van die, uelke aan het einde van de 1Be en het, begin van de 1 9e eeuul door de Europese vorsten in het veld uerden gebracht.
De guerilla bijvoorbeeld, ciie in 1B0B en de daarop volgende jaren in Span je
gevoerd uerd tegen keizer trlapoleon met sueces, deels doordat de voordei-en der nieuure strategie door de voordelen van de guerillakrijg teniet uJerden qedaan, deels doordat de keizerlijke garden andere beginsel-en vertegendie gueuoordigden dan cle sanscul-otten der éne en ondeeLbare republiek
'ri11a
zBggen uij, kan volstrekt niet uorden vergeleken met de guerilla die
Buenaventura Durruti voerde tegen de geregelde [vloorse troepen van generaal
Franco.
trJie beu.teert dat de guerilla

de guerilla is, begaat een soortgelijke
vergissing a1s degene, die er geen oog uoor heeft dat de feodale uitbuitinq iets totaal anders voorstelt dan die uraarop de kapitalistische maatals iedere vorm van oorlogvoeren een
schappij berust, De guerilla is
maatschappelijk verachijnsel dat aan zeer bepaalde maatschappelijke verhoudingen zijn ontstaan dankt en uraarop die maatschappelijke verhoudingen een stempel drukken, dat het wezentijk karakter ervan bepaalt.
Een beschourrring uaarj-n dat volledig over het hoofd rrlordt gezien troffen uJe aan in het. mei-nummer van "De Urije Socialisttr x). Nauril daarmee s3dat de auteur all-erminst de proletarische guerilla a1s
men hangt het feit,
een aspekt van de proletarische klassenstrijd opvat, maar als rrmiddeL. , . om
o. r politieke doelen te bereiken" (b12. 22) , hetgeen dan bij hem zó moet
rr,rorden verstaan, dat niet de guerilla op een gegeven moment uit de klassenstrijd ontstaat, maar omgekeerd de klassenstrijd uit de guerilla.
De dieper liqqende oorzaak van dit op zijn kop zet,ten van het rrlerkelijke verband is deze, dat héé1 de beuuste beschouuing is geschreven vanuit
het, standpunt van de burgerlijke maatsclrappij zétf. Aan het tuoord ís de vertegenuroordiger van de een of andere voorhoede van politieke idealisten,
die in de vertegenr,roordigers van andere, dergelijke, voorhoeden zijns gelijken ziet, voor uie de prolet,arische klasse niet rneer is dan een o b
j e k t , een ding, epn zaak r €fl die voor de proletarische kl-assenstrijd in
x) tr0ver de vrijblijvendherd van linkstr, rrDe Vri.!e socialist?r, Froo 3,
me j. 197 4, blz.
19 L/* 2.2. Het artikel draagt qeen ondertekening.
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het geheel geen oog heeft.
0m de juistheid van deze beschuldiging aan te tonen menen uij niet beter te kunnen doen dan het stuk in nDe Urije Socialistrf op de voet te volgen.

2.

Het artikel uraarmee uij ons urillen b ezig houden begint met een soort
van poging om het,geen volgt in ean historisch raam te plaatsen:
rrNa de koudB-oorlogsperiode is er ook in Nederland een ontulikkeling ingezet van hernieurrld verzet tegen de heersende samenlevingsvormen. Provo uas in UJest-Europa één van de eerste groePen
die zljn onvrede omzette in akties tegen de gevBstigde orde. De
strijd in Uietnam drong door tot het beuustzijn van velen in het
ulesten. Groepen r met name de studenten, begonnen hun striid tegen
de heersende orde te verbinden met de strijd in Vietnam en deze
als een algemene strijd te zien tegen het kapitaIisme....t?
0nze kljk op de dingen die hier uorden aangesneden is een totaal anderB o 0m te beginnen: in de periode die aIs rtde koude oorlogtr rrlordt aangeduid is er geen sprake van, dat de klassenstrijd van de arbeiders aan intensiteit zou hebben ingeboet. In de jaren r50 schommelt het aantal tru.rildett,
d.uJ. z. zelf standig en tegen de nadrukkelijke uril van de vakberrleging uitgebroken acties voortdurend, maar na iedere incidentele daling nemen de c'rjfers ueer opvallend toe.
De jaren 1952 en 1957 springen er naar beneden uit met respectievelijk
40 en 37 stakingen, met 3.800 en 1.435 stakers en met 31.29O en 7.214 v€rloren arbeidsdagen. íïaar in 1954 is het aantal stakingen ( Oat in t 53 al
ureer 58 bedroeg) opnieuu toegenomen tot 71 met 18.500 stakers en 59.2OO
verloren gegane uerkdagen. In 1955 daalt het aantal stakinqen tot 63, maar
het aantal stakers stijgt tot 21 .2OO, het aantal verloren rrlerkdagen zelfs
tot 133.000, In 1956 bedraagt het aantal stakingen 80, het aantal stakers
37.000 en zijn er 213.000 verloren dagen, een aantal dat na de oorlog aIleen in de jaren | 46 en t t+9 trlerd overtrof f en.
De tendens die uit deze cijfers naar voren komt doet zich ook in andere landen voor. In Engeland is zij nog duidelijker dan hier, in een land als
Frankrijk zwakker, in de Duitse Bondsrepubliek inhetbetreffende tijdvak nog iets zulakker. llaar het is nergens zó, dat men van rust aan het klassefront zou kunnen spreken. In de Verenigde Staten vraagt zich in deze jaren
een der redacteuren van trThe Christian Science Ívlonitorrr bezorgd af r uJaar
toch trrel de vele truJilderr stakingen Ín dat Land vandaan komen. Bij dat alles
heeft men tegelijkertijd te maken met voortdurend rr.risselende organisatievormen, nj-euule taktieken en nieuu:e methoden van strijd. Er j.s na de rtkoude oorlogt' geen rrhernieuuld vetzettt, het verzet gaat geLJoon door !
Is het misschien zot dat rrDe Vrije Socialistrr, sprekend over rrverzet
tegen de heersende samenlevingsvormenr?, deze niet aflatende, uit hun klassepositie voortspruitende, strijd van de arbeiders in het geheel niet op het
oog heef t? Kan het zrjn, dat trDe Urije'r de dagelijkse klas-seuorsteling buiten
beschouuing laat omdat zïj onder rrverzet tegen de heersende samenleuingsvormentr uitsluitend d6t soort van frverzet?t verstaat, uaarbij beu_usl_q deeLne-

-4zéL? verklaren, dat zij zich tBgBn de bestaande orde keren? ij krijgen de steIIige indruk - niet slechts door de veruiizinq naar
Provo en da studentengroapen, maar ook door uat verder in het artikel nog
volgt - dat dit inderdaad het geval is. Uélnu, onze ziensuijze is Precies
mere nadrukkeluk
ul

tBgenovErgesteld !
líij hebbÈn, reeds ten tijde van Provors bloeitijd, deza beuBging gekarakteriseBrd als aen rrverzet zonder klaseebasigtr x). Uij hebben haar voorgehouden dat, 9eheel algezien van dB vraag in hoeverre zij de kapitalistische
maatschappij inderdaad serieus ten va1 u i I d s brengen, zij deze, jui6t
vanuege het ontbreken van iedere klassanbasia, niet ten val zou k u n n e n brsngen. ij habben haar er op geuezen, dat haar zoganaamde rrakties
tsgen de gevestigde orde'r geen rLi e r k e I ij k e aotiss tegen de gevestigde orda uaren. Uirj hebben haar verklaard, dat op hetzelfde moment dat zij,
bij een heftige klassebotsing, staun aan strijdende arbeiders zou urillen geven, het aan iedareen zou blijken, dat een dergelijke steun tot de onmogelijkheden behoort. lil ij habi:en uit het u,ezen van dB Proletarische klassenstrUd
het noodlottige einde van Pxovo aflgelBzsn, nog ó6r Provo in de storm van
de AmstÈrdamse bouuvakarbeidersstaking inderdaad oP de klippEn liep, die
deze beuleging had trachten te onturijken door het bestaan ervan hardnekkJ.g
te n eger en.
Aan de studentengroepen, die een klassebasis altoos aI evenzBBr ontbeerden, maar die zich - in tegenstelling tot Provo - daarvan rekenschap
gaven, hebben ur ij steeds vexureten, dat zij zich die basis Lrachtten tB vBruJerven door zichzelf aan de arbeidersklasse aIs haar trvoorhoÉderr te presenteren. Ulij hebben dat niet slechts pretentieus genoemd, maar 66k - veel Érqer nog - een ernstig gsvaar voox dB autonomie van de proletarische strijd.
U.lij hebben de betekenis van de studentengroepen ook daarom altijd anders beoordeeld dan rrDe Vrije Socialistrr doet, omdat die groepen een v o 1u n taristisch
karakLer dragen en de omverr,ierping der kapitalistischs orde naar onze overtuiging geen ku,eatiB is van uJ i 11e n , maar
van m o e t e n, geen zaak van idealen, maar van materiiile belangen en
aL e karakverhoudingen. Politieke voorhoeden, blind voor het soci
ter der proletarische omuenteling, uillen het kapitalisme opheffen zonder
heÈ te kunnen, de arbeiderg ulorden er toB genoodzaakt, ook zonder hBt te
uJilLen.
LJ

kanakÈer der proletarische revolutie,
Tenslotte: het sociale
geheel versehilltnd van da politieke revclutie der bourgeoisie, brengt met
zich mBB, dat idl€el-politieke actiss zoals bijvoorbBeld die in varband met
VieÈnam, die de arbeiders bij de strijd voor hun uezenlijke belangen slechts
in veDujàrring kunnen brsngen, hun ook nauuelijks aanspreken" HÉt zogBnaamde
po litiekB
z ijn, dat alle mogeluke sooDtsn van zogsb èuust
naamde voorhoeden zo naarstig bij de arbeiders zouden trtensen te ontuikkBlen,
is een attribuut, BBn eigenschap van de burgerij. Verre ervan dat dit politieke beulustzijn - zoals Lenin meende - een vdóruraarde voor de klassenstrijd
zou zijn, is deze strijd - dat zijn ij votledig met ltlarx eens - méér gebaat
bij het natuurlijke en s o c i a 16 proletarische instinet. Dat prolatarische sociale instinct is bij aIle grote klassebotsingen nog altijd van oneindig groter betekenis gBblekan dan het poLitieke betL:ustzijn der idealisten.
u.,

x) [Ien zíe o.6. 3 rrVerzet zonder l<1asse-basisrr,
april 1966, bi-z. 16 en rrFrovo-in, Provo-uitrtr
oktober 1967 , blz. 6.
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3.

0nze zíensrrlijze, geheel verschillend van die van ItDe Urije SocialS-strr,
heeft uiteraard tot gevolg, dat uij over de betekenis van een aantal door
dat blad gBnoemde gebeurtenissen, volkomen anders oordelen.
rrDe Vrïje Sociali-strt spreekt over rreen aantal in de ontulikkeling opgeonder andere naar
r,lijst dan ter illustratie
sloten nederlagenrf (Ufz. 19)
"n 1 968 in Frankr ijk is geschied . Nu voltrokken
hetgeen er in de meidagen van
zieh op dat tijdstip in Frankrijk tegelijkertijd turee totaal verschillende dingen naast elkaar. [vlen zag er de uederopvoering van de poJ-itieke revolutie
van de 19e eeuuJ; men zag er tevens de allereerste aanzet tot de, nauuJelfks
nog boven dat pri1le begin uitkomende, st,rijd voor de arbeidersmacht. In
de Parijse studentenuijk streed de unj-versitaire jeugd met uat modeDner technische middeLen, maar niettemin met de methoden van 1B4B, voor de vervanging van het gaullistische regiem door een regering met Pierre lvlendès-France en Frangois wlitterand. 0veral in de industriesteden en in de bedrijven
zag men een stakingsactie van in totaal negen miljoen arbeiders, een stakingsactie die gepaard gingmeteen bedrijfsbezeLting Bn bovendien met fel1e botsingen tussen de stakers en de republikeinse garde (0" oproerpolitie)
die soms, zoals in de automobielstad Sochaux, het onderspit moest delven
tegen de verbitterde ulerkers r
De stakingsberrleging, veel omvangrijker dan die van juni 1936, ulerd
geenszins zoals t,en onrechte ber.rreerd is
door de studentenactj-e teuleeggebracht. ZiJ begon, aatzelend, al maanden tevoren; tast,te achtereenvol-gens
diverse industrië1e gebieden van Frankrijk aan; zuol uiterst langzaan naar
het hoogtepunt dat in mei bereikt rrrerd en vertoonde aI vér vóór die maand
aIIe aspekten die meninmei en juni op veel grotere schaal terug zou zien,
met inbegrip ook van de straatgevechten met de politie.
Van de laatste bijvoorbeeld uJas in januari t 68 sprake in de Normandische stad Caen x) .
Dat deze stakingsbeureging , evenals in -luni | 36 in de ulielen gereden
door de vakberrleging en nog allesbehalve het karakter van een algemeen proletarisehe opstand dragend, gé6n overuinning boekte, is even begrijpelijk
als het f eit, dat de studentenrevolte geen overrr.rinning boeken !!g. Zo het
regiem geurankeld heef t, dan niet onder de slagen die het in het Parijse
Quartier Latin te incasseren kreeg maar uitsluitend door de druk die de arbeiders uitoefenflen ondanks de halfheden van hun actie.
Van dit alles is in de beschouuingen van rrDe Vrije Socialj-strf ueinig
of niets terug te vinden. De trrlee, van karakter zo u j-teenlopende, beulegingen in het Frankrijk van r 6B urorden er niet gescheiden gehouden en er u.rordt
van een nederlaag gesproken op een dusdanige manier, dat daarbij de indruk
r,lordt gerrlekt, aIs zou die nederlaag aan de toegepaste strijdvormen zrjn te
urijten. Die indruk uordt nog daardoor versterkt, dat vervolgens in één adem
rf
de strijdvormen die zich in Latijns-Amerika ont,rrlikkeldentf . . . rrdoordachter
en effectieverrr ulorden genoemd.
De vraag in hoeverre bepaalde strijdvormen j-nderdaad trdoordachttf kunnen u:orden zu1len uJij verdeDop aansnijden. Hier ui11en rrlij er allereerst op
ulijzen, dat de strijdvormen die in Latijns-Amerika uorden toegepast door rrDe
Vrije Socialistrt e f f e c t i e v e r uorden genoemdrzonderdat het blad
S) Hen zie het opotel trslag in Normandiii'r in trDaad en Gedachtett van
maart 1 968.
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zich afvraagt in hoeverre de maatschappelijke verhoudingen daar met de maatschappelijke verhoudingen in het industrieel ontrr.tikkelde tdest-Europa kunnen
uorden vergeleken, zonder dat onderzocht r.,.rordt aan uelke socia.l,e omstandigheden de lat,ijns-amerikaanse guerilla haar ontstaan dankt en rrlat voor soort
van sociale revolutie zich daar aan het ontrrrj.kkelen is. 0p die manier is
het vanzelfsprekend een simpele zaak om terstond van de Franse meidagen
van 1968 naar de queril-la over te stapp€B r gelijk het t'De Vrije Socialistrl
presteert.
Nu will-en u,ij aLlerminst ontkennen, dat na de beuruste meidagen de idee
van de guerilla inderdaad ulortel heeft geschoten bij een deel der direct betrokkenen. lYlaar r voegen uij er terstond aan toe, n i e t bij de Franse arbeidErso Het zrjn de Franse studenten, de zogenaamde voorhoeden van jonge
door
die vooral na 1 968 en dat niet alleen in Frankrijk
intellectuelen,
de guerilla gebiologeerd raakten.
trJU zrjn er persoonlijk getuige van gerrf eest, dat Dan j-e1 Cohn-Bendit, een
van de exponenten van het Franse studentenverzet en daarmee gelijk te stel1en beuregingen, een vurig pleidooi hield voor de opvattingen der rrZurarte
Panterst' in de Verenigde Staten en voor de door hen toegepaste taktiek. UJij
zijn daarbij 66k getuige gerrreest van een uiterst fel debat tussen diezelfde
Cohn-Bendit en een Franse arbeider, toentertijd uerkzaan in de Parijse autofabrieken van Cit,roiin, u,aarin deze de studentenleider verueet tf van de klassenstrijd van de arbeíders tot,aal, maar dan ook totaal niets te begrijpenrr.
íïet de door Cohn-Bendit ontvouude, ó6X doorr?De Vrije Socialisttf aangehangen opvatting, dat de Franse meibeueging zot-t z ijn mislukt door rrhet ontbreken van een revolutionaj-re strategiert (Otz. 2O) , ulerd door de bedoelde CÍtroËn-arbeider de vLoer aangeveegd op een manier, dat Cohn-Bendit er niet
van terug had. Toen hij ook gedachten ontrr,tikkelde zoals de inrfDe Urije 5ode een of andere
cialistr? verkondigde mening, dat men (grnrilla-strijders;
politiek en militair aktieve voorhoede!) I'kan i n s p e 1 e n op basisakties als stakingentt (AU. 2O) , antuloordde onze Citroën-arbeider rrloedend,
dat zoi-ets neerkt,lam op een manipulatie van de arbeiders r uàaraan hij geen
behoeflte had, aangezien daarmee de zel-fstandige strijd van de arbeiders om
zeep geholpen uerd. Van dat moment afl vielen de deelnemers aan de discussie (een 1ZO-ta1) uiteen in tuee duidelijke groepens zlj, die de klassenstrijd vandearbeiders slechts a1s een z e 1 f s t a n d i g e strijd konden opvatten en zij, die voor de ontplooiïng van de klassenstrijd een beuust
handel-ende voorh6ede onontbeerlijk achtten. Er bestaat bij ons geen turijf e1
over en ue hebben er a1 enkele aanlJijzingen voor gebracht dat rtDe Vrije
Socialistfr bij de laatst,genoemde groep moet uorden gerekend,
ll.

Daar, uiaar rrDe Urije Social-ist,ff a1 direct in de aanhef van zijn opstel,
van de strijd zoals die gevoerd is in ldest-Europa overstapt op de guerilla
die nÍet tegen zijn Iatijns-amerikaanse sociale achtergrond, doch zuiver
a1s idee behandeld rrlordt constateert dit blad:
rrHet idee dat guerilla-strijd
niets te maken heeft met bijzondere omstandigheden in het landschap, maar alLes met een methode
om de strijd zo gunstig mogelijk te voeren, zetLe zich bij velen in
de uereld vast.r? (Ufz. 19).
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Gneisenau er

I
bij om ze per brief de nodige aanuJijzingen be géven. tlJat de guerilla van het
jaar 1B0B in Spanje betreft, niet Von Gneisenau, maar militai-re deskundigen uit de trrreede helf t van de 19e eeuuJ hebben nageuJezen, dat die veel minder een zaak van het platteland is geueest dan vaak uordt aangenomen en
dat versterkte s t a d j e s de Spaanse guerillos toentertijd tot, operatiebasis hebben gediend.
Zuiver militair gezien is er tussen de stadsguerilla en de platteIandsguerilla allerminst een nauurkeuriqe grens te trekken. lJie letten uil
op historische en maatschappelijke omstandigheden zaL een heel ander criterium hanteren. Niet de vraag : stadguerilla of platteLandsguerilla is dan
van betekenis, maar de vraag tr:at of tr;e1 het s o c i a 1 e karakter is
van de strijd, die door al-lerlei, nader onder de loep te nemen oorzaken, de
v o r m van de guerilla aanneemt. Niet ofl het om een zogenaamde stadsguegaat, is interessant,
ri11a, dan rrlel om een zogenaamde plattelandsquerilla
maar of de guerilla uJaarmee men zich bezig houdt een facet vormt van een
proletarische strijd, dan uel- van de bevrijdingsbeueging ener nog onmondige
bourgeoisie. lJie daarop let blijflt ervoor gespaard, dat hU de lessen van een
in urezen b u r q e D 1 ij k e guerilla kl-akkeLoos toepast op de klassenstrijd van de arbeiders, Dat rrDe Vrije Socialistrr argeloos in die uijd open
kuil valt r spruit daaruit, voort, dat haar opvattingen over klassenstr ijd in
uJezen stoel-en op de klassenstrijd van het verLeden B op die van de revolutionaire burgerij.

Naar de opvattingen van rrDe Vrije Socialistrt is de partisanenoorlog of
de guerilla bepaald niet de vorm, die aen bepaalde klassenstrijd tengevolge
van nauukeurig aan te gsven historische omstandigheden en zser speciale
verhoudi.ngen op zeker moment noodgeduongen aanneemt" Nee, het blad beschoutlt de guerilJ.a als rrde methode bij uitstek om een machtsvak u i.l m te trakkentr (Ufz. ZO), met uelk uondexlUk Nederlands Lre] bBdoeLd
zal zijn - moeten ue aannemen - dat zij de methode bij uitstek zou zijn om een
machtsvacuUm terrleeg te brengan. rrGij spreektrr, zou dB Duitse dichter Goethe
nDe Vrijerr hBbben kunnen toevoagen, rreen groot rr,loord uel heel rustig uit.r'
Geeflt rrDe -Vrijerr, is mBn qeneiqd te vragen, zieh ar rekenschap van,
dat er dén pas ían een machtsvacuijm, dat tr:il zeggen: de afurezigheid van iedere macht, kan ulorden gesproken uJanneer de heerschappij van de ene kLasse
tanende is, uankelt en dan praktisch niBts meer voorstelt, teruiijl de macht
van de andere uelisuaar dermate is toegenomen, dat de macht der gevestigde
heerschappij uit haar evenuicht is gebracht, daarenfegen nog alLerminst gBvestigd is of (in het qunstigste geval) nog niBt geconsolideerd?
Het antuoord luidt ontkennend. Niets in de beschouulingen van rrDe Vrijerl
uijst er opn dat het blad baseft, dat de aanuezigheid of het ontstaan van
een machtsvacuijm een enorme krachtsinspanning, een maximum aan aetiviteiL
van de tot dan toe onderdrukte en overheerste kLasse tot vooruaarde heeflt
en veronderstelt. Integendeel !
Naar de mening van rrDe Vrije SociaListrt is de guerilla het middel om
rrbij de bevolking een zekere ervaringrr te doen ontstaan "dLe zou kunnen ]eiden toe Ben politieke massa-basis" (b12. z0). Even verder op dezelfde bladzijde u:ordt deze opvatting nog eans herhaald met andere uoorden, uaar het

-9heet, dat rrde basis, zo bitter noodzakelijk voor het slagen van de strijd,
rechtstreeks vanuit de Brva!ingen met de guerillastrijd gevormd zou moetan
uorden.rr In de gedachtengang van rrDe VrtErr derhalve onLstaat een machtevaeuijm nist doordat de ondardrukte (arbeiders) klasse in beuegÍng is, maar
moet er een machtsuacutJm gevormd uorden o m de arbeidersklasse in beuleging te brengen,
AIs rr0e Vrije't (op dszelfde bladzijde) over de n o o d z a ak van Ben
guBrilla voor Europa spreekt, dan bedoelt het blad ook niet een noodzaak
die voortvlosit uit het verloop van de klassenstrijd, maar dan r,lil het daarmee zeggBn, dat hBt zélf - of dat da auteur van het bBu,usts artikel - da
guerilla voor noodzakelijk houdt om eEln politieke massa-baais te creëren
tÉr bereiking van bepaalde politiBks doeLBindBn. Het is vanuege een dergelijke gedachtangang onder maer, dat ij de samensteller(s) van dat stuk de
uroordvoerder(s) van een idealisti.sche voorhoede hebben qenoemd, voor urie
de arbeidarsklasss slechtg een objekt, een soort van pj,on is.
Als I'De Vrijett betoogt, dat een basis zo bitter noodzakelijk is vooE hèt
slagen van de strijd, urat voor basis Bn uéIke strUd urorden dan bedoeld? Het
valt moeilijk aan te nemen, dat het uroord rrstrijdrr hier als rretrijd van de arbeidersrr dient te uordett verstaan. Die arbeidersstrijd immers h e e f t al.
een basis, te usten: de maatschappelijke verhoudingen, de proletarische situatie, de dagelijkse 9an9 van zaken in het bedrijf , de van jongsaf opgedane
en voortdurend hér-beleefde ervaring, uat het betekent als arbaider geboren te zijn en als arbeider in zijn levensonderhoud te moeten voorzien, als
arbeider aan het produktiBprocBs deel te nemen, als aDbBider in deze samenIeving te verkeren.
Het Iijkt BBn voor de hand IiggendB betrrering, dat het arbeidersbestaan,
het arbeiciersleven, de levenservaring van de arbeider vormt en dat het deze levensBrvaring j,s, di6 ten grondsJ-ag ligt aan zijn strijd. llaar trDe VriJerr
uuift die beuraring uBg. Juist de ber,Joordingen uaarmee het blad te kennan
geeft, dat er bij 'rde bevolkingrr (r,laarom zorn vaag en onduidelijk begrip a1s
Ibevolkingrr gehanteerd, inplaats van over de arbeiders te pratBn aIs een
duidelijk van de rrbevolkingtr onderscheiden klasse?) iteen zekera e!varingtt
ontstaat als gevol9 van dB 9ueri1Ia, maken duidelijk, dat de typische klasse-ervaring van de arbsidara - Ben kIassB-ervaring
aangezien het om de gameBnschappelijke, de a 1g e m B n e ervaring van aILB
arbeiders gaat - als een te verL,aarlozen en te varonachtzamen iets uordt
beechouud. De bes-taande ervaring telt niet, de ervaring die de bevolkingtt
met de querilla 3p zou doen uoràt r,iéI van betekenis gÈacht, kennelíjk omdat
- een andere reden vermogen uij niet te ontdekken - de proletarischa ervaring niet het politieke bauustzijn rrrekt, dat trDe Vrijax voor onontbeertijk
aanzlet omdat aan hst blad het lundamsntelB onderscheid tussen politiBkÉ
str'rjd en klaBssnstrijd volladig verborgÉn is gebleven.
ItJat zuieef t rrDe Vriiett voor ogsn, als z'rj spreèkt van een ervaring die
bij de bevolking ontstaat aIs gÉvo19 van de guerillastrijd? Het is duidelijk,
dat het blad niet
doelt op ean ervaring, die ds massa zéLf
opdoet doordat z ij een querilla voert. Immers in de voorstalling van rtDB
Vrijerr i s er op het moment dat de guerilla uitbreekt geen sprake van een
massa die aIs zodanig optreedt en handelt. DB guerilla uordt juist aIs het
m i d d e 1 beschouud om een zodanige situatie te scheppen, die BBn monigte van individuen tot Ben massa zou kunnen transformeren. In de gsdachtBgang van IDe Vrijett uiordt de guerilla ujaarvan zij spreekt niet door de rrbevolking't gBVoBrd, maar door de een of andere (uoorhoede) groap, die aldus
ur
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v 6 ó r de arbeiders optreedt, die met behulp van de guerilla de arbeiders zou dienen ttop te voedBflrt. Dat nu is een volstrekt burgerlijke denkurij-

ze.

0p te voeden tot utétt De enig mogelijke veronderstel-1ing is deze, dat
in alle ernst gslooft, dat de manier uraarop de gevestigde orde noodzakelijkeruijze op een dergelijke guerilla moet reageren, ttde
bevolkingtr de ogen zal openen omtrent het uJare karakter der bestaande samenleving. Denkt rrDe Vrije'r dat zonder de realiteit
van een dergelijke gueri11a en de reactie die zi: opuekt niemand tevoren zou durven te veronderstel1en, dat een heersende macht zich met geureld verdedigen za)- tegen zorn
duidelijke poging haar met geueld ten val t,e brengen?
AIs ttDe Vrijetr veronderstelt, dat het, feit van een dergelijke geuJeldadige zelfverdediging der gevestigde orde tot een "pofitieke massa-basisrt
kan leiden, dan real-iseert het blad zich niet, dat met een dergelijke term
slechts bedoeld kan zijn, dat er een massa ontstaat, die ttpolitiekrf denkt
en dat in het, politieke
denken de geureldadigezelfverdediging
van een gevestigde orde alleen maan een poI-Ítieke vanzelfsprekendheid is,
die politiek gezien ook moreeL gerecht,vaardigd kan uorden geacht. 0m die
reden kan de geureldadige reactie der gevestigde orde op een dergelijke gueril1a die haar bedreigt, niets, maar dan ook totaal niets bijdragen tot
enig inzicht of begrip van haar sociaal karakter.
Het kapitalisme uordL niet urezenlijk getypeerd door het feit, dat het
met geueld een guerilla zal. trachten neer te s1aan, die
zo zi: ermee zou
u.rorden geconfronteerd
door i e d e r e heerschappij zal- uorden neergeslagen en die in het verre verLeden bijvoorbeeld ook door het feodalisme is
rfDe Vrije Socialistil

neergeslagen,

LrJaardoor het kapÍtal-isme gekarakteriseerd uordt is totaal iets anders.
Het is niet het geueld tegen politieke-, maar het geueld tegen sociale acties. D6t geileld echter ervaart slechts de voor lotsverbetering strijdende
arbeidersklasse. Het is een ervaring die voorbijgaat aan politieke voorhoeden of guerillagroep€flr op dezelfde manier a1s de ervaringen van die voorhoeden of guerillagroepen voorbijgaan aan de arbeidersklasse.

6.

De blindhei'd van rtDe Vrije Social-istrt voCIr het f eit,

dat binnen een in
klassen verdeelde maatschappij de typische k I a s s e e r v a r i n g
der onderdrukten en geëxploiteerden ten grondslag liqt aan hun klasseverzet (uat iets geheel anders j-s dan verzet zonder ,"u"), maakt n"fEGO 66k
blind voor de uerkelijke oorzaken, die tot het mj-sl-ukken van de n i e t
door
die
klasse
en
buiten
die
klasse
o m gevoerde guerilla hebben geleid, dÉ6r uJaar dii soort van guerilla in
de praktijk uerd beproefd" De manier ulaaroptrDe Vrijett de ondergang van de
ItRote Armee Fraktion" (ofteuel de Baader-lYleÍnhofgroep) in de Duitse Bondsrepubliek tracht te verklaren, Iegt de ulerkelijke oorzaken van die ondergang in het, geheel niet bl-oot.
Als rtDe Vrijert opmerkt (Ufz. 20) aat de ÍtRote Armee Fraktionrt geïsoleerd raakt,e (of zelf s van meet af aan geïsol-eerd rrlas), dan is dat natuurlUk een uraarheid als een koe. lvlaar de vraag uJaar het om qaat is natuurlijk:
geïsoleerd uJaarvan?

-

ll

-

0nze opvatting is, datde R.A.F. van meet af aan en v a n n a t u qBisolserd uas van de a I b e i d e r s k I a I s B . rroe Vrijetrcone
r
stateart (ofz. zo), dat de R.A.F. geïsoleerd uras rrvan activiteiten, uaarbezj.g uaren.rr
mee andere groepen
rrDe
Ds indruk die
Vrije'r rLlekt is dBze, dat aan de R.A.F., zo zij zich
geïsoleerd zou hebbenr een 6ndar lot
groepen
maar niet van andere
zou zijn beschoren.
0nze opvatting is, dat die andere groePen - u6lke dan ook - aI even
geÍsoleerd van de arbeidersklasea optreden, dat hun activiteiten de strijd
van de arbaiders nauuelijks beínvloeden (of zo ze die aI beinvloeden, dan
van deza
aI]een maar op Ben nadeliga, dat rrril zeqgen de zelfstandigheÍdrrguBrillarr
zij
bij
haar
strijd beJ-emmerende r,.rijz e ) sn dat de R.A.f. ó6k indien
nauu mBt andera groepen zou hBbben samengeuJsrkt aI BVen 9eÏsoleerd van de
arbaiders zou zijn geueest als nu.
De geÏsoleerdheid die I'De Vrijerr ui1 vermijden is de geïsoleerdheid van
da ene qroep ten opziDht6 van de andere. Dat er zoiets bestaat als een 9eÍsoleerdheid die daaruit voortvloeit, dat het ideal,lstisch-politieke handeIen van groepen in een totaal ónder vlak li9t dan het materialistische
klaseehandelBn blijft trDe Vrijer' óf totaal verborgen of rr:41 het blad is met
aIle politieka idealisten van mening, dat het rrmaterialismerr van de arbeidersklasee voor politieke idealisme zou moBten plaats maken.
Deze beuering vindt haar bevestiging in een uj.tsPraak (op b12.21 van
ffDe Vrije Socialistrt), die er op neerkomt, daÈ het geuenst zou zijn, dat het
rrverzBt uit zou groeien tot anti-kapitaJ-istj-sch vèrzetrr, uJaarmee dan kennelijk bedoeld uordt: rrprincipieelir verzetr dat zich trbBtlt.:strr tegen hBt kapitalistische stelsel aIs zodanig keert.
Nu hebben u,tij tegen een onderscheiding tussBn rrverzetrr en rranti-kapitalistisch verzettr qBen overuJBgend bezuaar. Alleen: rLiat rr0e Vrijerr n i e t
tot het anti-kapitalistisch verzet rekent, dat rekanen uij er r,r é t toe
en trlat rr0e Vrijerr als antÍ-kapitalistisch verzet beschouurt - het verzett
dat zich nadrukketijk als zodanig aandient, het verzet dat zich zijn anti-kapitalistische strekking beuust heet tB zijn' het verzet van de diverse groepen, enzovoorts - dat valt er voLgens ons juist buiten. DB ene vorm van
vsrzet onderschej.dt zich naar onze mening van de andare niet door een proclamatie van principiËIB doBlsinden. ltlaar het op aan komt is niet uat de
deelnemsrs zich voorstellen of beogen, maar de vraag of het vexzBt in kurestie hEt kapitali-sme r,rezenlijk aantast, gehBsl 1os ervan of zij die in verzet
komen zich daar 'aI of niet rekenschap van qeven. I'Ik hebtr, zo hoorden uij
eens een ondernemsr zeggsnr trniets tegen arbBiders die communist ztjn. Dat
dié stakan!rl
is hun goed democratisch recht. Ik heb u,at tegen arbeidBrs
Onze intelligBnte ondernemer had Br meBr van bBgrepen dan rrOe Vrijarr.
Niat de politieke actie der diverse groBpen en zelfs niet een gusril1a van dergelijke groepan vormt voor het kapitalisme een uezenlijk ernstige
bedreiging, maar de sociale strijd van de Ioonarbeidars, omdat op de sociaIe onderdrukking van diezelfde Loonarbeiders de kapitalistische samenlBving is gBgrondvest.
ItDa Vrijeir ziet het zo, dat de loonstr'rjd van de arbeiders door esn 9uerilla-actie van buiten af tot sen rranti-kapitalistj.sche strijdri gemaakt zal
moeten uiorden. Naar onze opvatting i s de loonstrijd der arbeiders de trtszanlijke vorm van de antÍ-kapitalistische strijd.
Groepen die zichzBlf rtlinksrr noemen zoeken bii de arbeiders eteun, zljn
zoals
zij het zelf formulBren - vddr de arbeiders, omdat zij dB arbÉÍders
-
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beschouuen als een mogelijke basi-s voor

h u

n

e i g e n Ianti-kapitaliseen bekende versregel van de

tische strijdrt x). Het een kleine variant op
dichter P.A. de Génestet, zou men die groepen kunnen toevoegen
trGij zijt vóór de rr;erkers!rt, zegt gBr r,rij geloven rt graag;
[Iaar staat ge er achter? dal s de vraag
Hín anti-kapitalistische strijd is de strijd van de arbei ders niet en
de R.A.Fo heeft het ondervonden bij de arbeiders geen enkele echo
kan
oproepen . Zij dromen ervan met hÍn guerilla een revolutionaire situatie te
scheppen en zi: vermoeden nj-et, dat in een échte revolutionaire situatie de
klassenstrijd van de arbeiders een guerilla-vorm kan aannemen, uraarvan zii
nooit hebben durven dromen.
3

!

.7

De ene guerilla, hebben LJij aI opgemerkt, is de andere niet. Die uaarvan l'lao Tse-toeng spreekt en die uaaraan Regj-s Dsbray ean geschrift heeft
geurijd xx) kunnBn niet tot de proletaxische querilla uorden gerekend. Dat de

bestudering ervan leerzaam is spreekt vanzeIfl, maar zij is het slechts dan
l'Janneer men zich voortdurand rekenschap geeft van de soEiale verhoudingen
uaaronder zij telkenmale is ontstaan, van het söciaIe karakter van de omuenteling ujaarvan zij deel uitmaakt. Noch da Chinese, noch de Cubaanse revolutie, noch enige andera omuenteling in Latijns-Amerika ol ulaar elders ook in
de zogenaamde rrderde uereldrr zíjn prolstarische rBVoluties. Het zijn tegen
het imperialisme gBrichte nationale boerenrevoluties, uaarin een nog zuakke arbej-dersklasse sLechts een beschBiden ro1 speelt Bn bovendien een totaal andere roI dan zij j-n de toekomst zal vervuLlen. Het zijn, hoezeer zij
urat de hj.storische vorm betreft ook van de klassieke burgerlijke omurentBling mogen afurijken, toch niets anders dan ievolutiBs die geenszÍns in ds opheffing van de Loonarbeid uitmonden, doch vooE Ben op vrij loonarbeid berustende samenleving juist de ueg banen, zij het een rr:eg die stBrk verschilt
van die uelke het ulesterse kapitalisme heeft beuandeld.
VoLgens R69is Debray is er, althans in Zuid-Amerika, dÉ5r !raa! een acti€vè guerilla aan de qang isr geen plaats voor, en dan ook nergens sprake
van het optreden van rrvoorhoederr-groepen, uaaromtrent hij - maar a1s ij het
goed zien, om órldere redenen - esn even kritisch oordeel heeft als uriJ. Indien zijn uoorden juistheid bsvatten, kan men ze toch alleen maar z6 vetstaan, dat politieke groBpen a1s bijvoorbeetd lvlaoïsten en TrotzkistBn, er
praktisch geen voet aan de grond krijgen. De verklaring 1igt ons inziens
rrr

n i e t hiarin, dat de burgerl[ke revolutie in dit dee] van de u,ersld
zich - in tegenstelling tot de burgerlijke omuenteling in Noord-Amerika en
Europa - zich volfrekken zou zonder
dat zij het ]even zou schenken
aan een politieke voorhoede. Het verloop van de revolutiB op Duba beuJijst
tex) ttLinkstt noemen uij ons niet. De oveEigens sterk verbleekte
genstelling tussen trlinkstr en rrrechtstt beschouuen irlij aLs een tegenstelling bi-nnen de burgerlijke maatschappij.
xx) Voor een kritische bespreking van dat geschrift zie men: Régis
Debray en de komende revolutie in Zuid-Amerikarr, rrDaad en Gedachtett, mei 1968.
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het tegendeel, evenals trourrlens Debrayts nadrukkelijk voorbehoud, dat rfvoorhoedenfr alleen maar ontbreken zolang de guerill.aaan de gang is. In tegenstelling tot rrrat er in Rusland gebeurde, uJaar de politieke voorhoede zích
vormde, Iang vóór het uitbreken van een partisanenstrijd (uaartegen de Russische Írvoorhoedett met grote f elheid stelling nam ! ) , toont de praktijk in
Zuid-Amerika duidelijk aan, dat daar de guerilla voorafl gaat aan de uitkristallisering
van een politieke elite. Het is een eigenaardigheid die voortspruit enerzijds uit de noodzaak van de guerillar àf,derzijds uit de omstandigheíd, dat een Itvoorhoederr (zoa1s de koning van Pruisen instinctief
begreep) al vrrj spoedig met een partisanBn-organisatie in conflict moet korlren r Een ontrrrikkelde politieke
voorhoede is een blok aan het been van de
querilla; de guerilla vertraagt de voorhoede-vorming. Maar die eigenaardiqheid brengt aIs vanzelf mee, dat onder die verhoudingen de guerilla-organisatie de functie van de politieke voorhoede overneemt, dat zij in haar
plaats treedt en trekken vertoont, die aan de ttvoorhoederr nu eenmaal eigen
zijn.
Het laatste blijkt overtuigend uit de beschrijving die Debray van de
geef t. Zij is hierarchisch opgeboutud r zii
straf geleide guerilla-organisatie
uordt gecommandeerd van boven naar beneden. Precies hetzelfde geldt voor
zoals die geschilderd ulordt in de publikaties van
de guerilla-organisatie,
dettRote Armee Fraktiont? x) en in het aan de guerill-a geuijde opstel in trDe
Vrije Socialistrr. Zor.rlel de rrR. A. F.rf a1s trDe Vrijef? hebben het model van een
burgerlijke gueEj-11a in een gebied, uraar de burgerlijke omurenteling z6ér spEciale trekken vertoont, klakkeloos, als gold het een schabloon, overgeplant naar een u,ere1ddee1, uraar niet de burgerlijke, maar de proletarische
revolutie aan de orde is. Een konsekurentie van dat klakkeloos overplanten
der poliis ook, datfrDe Vrijerr min of meer de specifieke activiteiten
uJaaraan het blad
t j-eke groepen crndeDgeschikt ui1 maken aan de guerille,
prioriteit
toekent. Ons standpunt ten aanzien daarvan is n í e t , dat het
omgekeerde de voorkeur zou verdienen. tdat urij in het vooraf gaande hebben
trachten te betogen is, dat z o r! e 1 de burgerlijke guerilla naar latijnsamerikaans nrodel a I s de politieke voorhoede naar Russisch, of zo men
rr'i1: Jacobijns mode1, niets te maken hebben met de klassenstrijd van de arbeiders en de proletarische revolutie, niets te maken hebben derhalve met
de p r o 1 e t a r Í s c h e gueriLla,
ttJat uij afuijzen is de met de burgerlijke, latijns-amerikaanse guerilla
onlosmakelijk verbonden opvatting, dat de guerilla de motor van de klassenstrijd zou zijn enrdat die klassenstrijd v a n b u i t e n a f ,dusvolstrekt kunstmatig, zou kunnen (=n moeten) uorden geïntensiveerd. Niet de
guerilla-groepen kunnen (
zullen ) de arbei.ders leren hoe zi: hun klassenstrijd moeten voeren. Nee,"n de arbeiders zul1en dat soort guerilla-groepen
laten zien, hoe burgerlijk hun strijdmethoden zijn en hoe ongeschikt om er
datgene mee te bereiken, u.rat die groepen beureren te beogen.
x)

frUeber den be rrraffneten Kampf in
zie b.v. de R,A.F.-publikatie;
tÍesteuropëttr ttJagenbach-Ver1ag, BerLin. 0ver de R . A. F . zLe men ook;
tr0ver de zogenaamde Baader-[vleinhof -groepil, trDaad en Gedachterr, oktober 1972.
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Een van onze Britse vrj-enden is het de laatste tijd, in gesprakken en
di.scussies, herhaaldelijk overkomen, dat hem da klassenstrijd uit het verleden - en met name die uit de jaren r20 - rrrerd voorgehouden aLs Bsn voorbeeld lraaraan de huidlgB generaties van arbeidBrg zich zoudsn kunnen spie9e1en. Hij heeft daarop geantuoord, dat het alLeen maar mogelijk is om de geschiedenis van de arbei.dersbeueging uit de jaren tussen de beida uereldoorIogèn tB verheerlijken, LJannear men die tijd niet zelf heeft meegemaakt.
ItDe voorbeelden u:aarmee de Engelse vsrhBBrlijkers uan het verleden gelJoonlijk komen aandragen - onder andBre de beroemde algemenB stakinq die in
mei 1926 in hun land r,rerd geprocl-ameeEd - zijn meestal volkomen losgemaakL
van aIlerlei achtergronden of btkomstigheden, die, zodra er uéI rekening
mee lJordt gehouden, op de strijd van toen een totaal ander licht uerpenr',
aldus zijn mening.
ljjat volgèns hem in de eeDSte plaats totaal uordt vergeÈen is dB toenmalige economische crisis. De situatie uaarin het kapitalisme destijds verkeerde verschj.lt hemelsbreed van de huidige. \Jat in het oog springt is,
dat elke strijd van de arbeiders toen, gericht uras t e g e n Pogingen tot
Ioonsverlaging of een andepe verslechtering van hun positie, maar dat de
strijd nd de tueede uereldoorlog rr:ordt gevoerd om loonsverhogj-ngen of een
verbetering van de positie der arbeiders te beuerkste]Ii9Bn. Dat a]lBen aI,
zo meent onze Britse vriend - terecht vofgens ons - Ievert een onderscheid
als tussen dag en nacht op. ïoentertijd uas de strijd van de arbeidersklasse
uitsluitend d e I e n s i e f. Deuerkers uaren vollBdig in de verdedj,ging
gedrongen. Na de trLieede rr:ereldoorlog treedt de arbej-derskfasse aanvallend
op: zij is in het o f f e n s i e f .
Uat hierboven is opgemerkt geldt óók voor de Britse Alqemene Staking
uan 1926. Daar komt dan tevens nog dit bij, dat zij in ieder opzicht BBn van
b o v e n af geleide actie tias, die ook van b o v e n af uerd afgelast.
BovendiBn uerd die algemene staking in niet geringe mate door da Britse
heersende klasse en door de BritsB rBgering geprovoceerd. Deze J.aatste beuering van onze Engelse makker uordt bevestigd door r,rat de Britse schrijver
Julians Symons dienaangaande heeft opgemerkt in zijn aan die Britse algemene sÈaking geuijde studie.
Het is duidelijk, dat er voLqens onze Britse vriend in tueeër1ei- opzj-cht een verschil- bestaat tussen de klassenstrijd zoals diB tu6sen de beide grote oorlogen uerd gevoerd en die r,:e1ke nó de tu,eede uiereldoorlog aan
de orde uras.
Vóór de tueede LJerefdoorlog r.,laren de arbeiders niBt slechts in het defeneief, maar vertrourr;den zij ook in veel sterker mate dan er na op de traditionele organisaties. Na de oorlog is de situatie preciBs omgekeerd. Een
aanva]Lend optreden gaat gepaard met een zelfstandig handelen, uaarop in
toenamende mate het accent is komen te 1i99en. oat geldt nj.et slechts voor
Eroot-Brittannië, maar a1 evenzeer voor het Europese vasteland. In rrde
goeie ouuJe tijdrr j.s het een uitzondering, dat arbeiders hun lot in eigsn
hancien nemen. In de jaren n5 de tueede uereldoorlog is dat de regel en zijn
oflFicià1e acèies de uitzondering geulorden. LJat daarbij de zellstandig optredende arbeiders uet en te bereiken gaat vór uit boven hetgeen ooit de traditionele organisati as koncien bereiken. Er is geen enkele xeden om aan de dagen van ueleer als aan een grorietijdperk met ujeemoed teruq te denken.

