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De afgeLopen maand juni r+as tt precies vijftig jaar geleden dat Frankrijk
overspoeld werd door een stakingsgolf zoaLs het land voordien nog niet had
gekend. NieË alleen in de industriËle zone rondom Parijs en in de industriegebieden van Lotharingen of van de noordelijke departementen, maar ook
overal elders legrien de arbeiders u t werk neer en hielden ze tevens de bedrijven bezet" l,Ieer dan dertig jaar lang, tot aan rJe gebeurtenissen van
het jaar 1968, was er geen periode ruaaraan de Franse heersende klasse net
zoveel afschuw terugdaeht als aan tJudn t36?, juni t36" Het was een spookbeeLd, dat de Franse bourgeoisie bleef achtervol,gen totdat tt door de diepe indruk die een nóg omvangrijker stakingsbeweging maakËe zou worden verdrongen

"

I{ij geloven dat hec zín heef t om na e.en halve eeuw de gebeurtenissen
van destijds nog eens in de herinnering Ëerug te roepen, omdat de stalcingen van toen bepaalde dingen in een helder licht stellen, die het verdienen, dat ze niet in vergetelheid raken. Tijdens de bedrijfsbezettingen van
1936 namelijk wierpen zowel. de Vol.ksfrontregering van Léon Blum, als rie
'Communistische? Partij van lÍau::ice Thorez en Jacques Duclos en de toen
nog reformistische, door L6on Jouhaux geleide rrakcentrale C,G"T. heL masker dat ze droegen af . Ze toonden in alle duideli.jlcheid hun vrare karakter"
En dat feit is, zoals !íe aanstonds zullen zíen, niet a11een maar van belang voor hen die zich in de geschiedenis willen verdiepen.
Het optreden van de zojuist genoemde Volltsfrc'nEregering was een gevolg van de verkiezingsoverwinning van het zogenaarnde tVolksfronL?, een
ietwat wijdse naam voor de samenwerking tussen een aanËal min of meer hervormingsgezinde partijen, waaronder de sociaaldemokraten, de ocommunistent
en de radikalen I ). Het ïras een samem^rerking die zích bovendien uitstrekte tot Ërdee vakcentrales" JuisL met het ooh op de verkiezingen had men de
l)

de Franse radikalen van destijds vergelijken met
vooroorlogse Vrij zinni.g-Demokraten in l.ïederland.

l"Íen kan
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krachten geburrd-eld. De af sprsatc i,ras, dat in de in Frankrijlc gebruikelijke tweade verkiezingsronde aiie aanhangersr \ran het \rolksfront hun stem
zouden uitbrengiln op clie VolksfrontparËij die in de eerste ronde in een bepaald kiesdistrikt de meeste stemmen had .Jeroverd"
Dit betekende dat in een voorkornend gr:val cie radikalen hun stem zouden geven aan de tcornmunistischeu kand,idaat. De radikale politici ha'Jden
daar niet de mirrste rrroeite nee. Een woordr,'oercier van de raCikale par:tij
betoogde dat de Franse tcornmunistenn r,relisr,raar dirrgen vertrcondigCen r{aarnee
lnen het Èotaal- oneens noest eíjn, maar dac hrrn praktijk zodanig vlas, clal
een l'c'oruitslrevende bourgeois best nrel: z,e kon sa-ïnenwerken 2) " De nccrnmunistenf van hun kant hadden geen enilel hezwaar tegeri eventuele s[eun aan
de radikalen" In febrtiari 1934 tcen de ra<iikaal Daladier minister-1>resident was riepen de Franse bol"sjer.rj-ekenl lrDaladier in cle gevangenistt, Zes
maanden latern nadat in juli van dat jaar het Vol.ksfront $lês gev'crnrd, rie*
pen <liezelfde bolsjewieiren; "Daladier aan de. machtt'" Beschor:wden de radika*
1en zich als de direkte erfgenamen \ran cie .Ialcobijnen, de oc.ommuni.str Thotez verklaarde in 1935 dat zí.jn Fartij dat 6ók deed 3).
De verl.:iezingen. $/aarop men zíe]n had voorberei-d werden gehor:den op 26
april en 3 mei 1936" 0p grond varl <ie uitsiag bel-astte presiCent Lebrun de
soci.aalCemokraat Léon Blum met de vorming van e.en kabinet " I)e f ormatie nan
precies één rnaand in beslag" Van rie Vo.lksfrontregering, zoa.ls ze tenslotte
tot stand kr+am, maakten de ocouununisten? gee.n deel uit" ïtíaar dat enliel uit
taktische overr^regingen, ile tcommunistischet partij verklaarde. dat zij de
Volksfrontregering onvoorr^raardelijk en zonder enige reserve zou st.eunen,
maar dat de zaak van t Ë Volksf rorit beter gediend rnrás r indien de ocommuni sËene geen irrinisterposLen zouden aanvaarden, want dat zotJ de Franse rechter-'
ztjde voclrwendsei.s geven vaor vijandige campagnes 4). Eën week e.erder nad
de tcommunistr Duelos op een perskonferenti-e nadrukkelijk verklaard, clat
de teomrnunistene in ieder opzicht de prirrate eigendom respekteerden" Hal"-'
verwege die meimaand verklaarde de t communist t ï,ia1deck Rochet op het t com-'
munistische' parËi-jkongres in Viileurl'ranne,, dat het bij de veranderingen
<iie zíjn partij nasËreef'Je ging om veranderinglen binnen tret. kader van de
bestaande maatschappei"i jke orde 5) " Dat alles l.iet '.reinig tr.rijfel bestaan
omtrent dalgene wat rnen viin de tcommunistent wel. ên niet verwachten moest"
Het was volicomen Í.n overeenst-emming met dit aLles, dat zLj zi.ch in juni
t e g e n de arbeiders keerden toen die in berveging \Àraren gekomen"
0p 15 mei 1936 de kabinetsfornalie was nog volop aan de Bang organiseerde de sociaaldemokratische S.F.LO. r,.iat tde meetin-g van de overwin-

2) Aldus de radikaal L6cn Archirnbau<i in zíjn boek LiAtenir du y,adíca1.ísrne (De toekomst van het raciikalisme), bl.z. 73 €ovo
3) Thorez deed z'n ui-tspraak op het VIIe r,rerelr:kongres van de.
I(oinintern. Letterlijk zeí hij; "Iíij miaken voor de arbeidersklasse aanspr;"rak op Ce erf enis van Ce grote Franse revol.utietr"
I^/ij citeren hern ui-t het toenmalige dagblad van de Nederlandse
bolsjewieken, De Trdbune van 6 augustus 1935.
4) Brief van het politiek bureau van de Franse t communistiscb.e
parti j aan de sociaaldeinokratische S "F .I " C,. , gedareerd l4 rnei
o

i 936,

5) I^laldeek Rochet geciteerd uit het voortreffelijke boek van
Jacques Danos en Marcel G-belín Junn ?36. Aldaar bLz. 4l"
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ningt werd genoemcl. De opkonrst overtrof de stoutstr: verwachtingen. De gro-

te zaaL in de Parij se Avenue de I{agrarn kon de menigte op geen stukken na
bevaÈten. Dicht opeengepalct luisterden de mensen buiten naar de ttit de
lr-ridsprekers klinkende wocrden van Léon Blr:m. Ze r'rerden z6 geïnter:preteerd
als de massa ze interpreteren wilde" Er werd zeLfs luid geapplaudisseerd
toen de spreker uitriep, dat men het land de i n d r u i( diende te. geven
dat de verancleringen tot stand werden gebracht die het wenste 6) " Nog Been
drie r^reken later bleek, daÈ Ciezelfde maesa geenszins bereid r,/as om net indrukken genoegen te nemen en evenmin bereid on lang op veranderingen te
wachten. Lóon Blum had in de partijraad van de S,F,ï"0* op 5 mei hooghartig rrerlclaard, dat frij "geen boo<l.schap had aa"n het ongeciuid van de massat'.
Toen juni in het land krvam gaf de massa er orrdubbelzinnig bl-rjk van, daÍ:
ze geen boodschap trad aan hém. Frankrijtrc maalcte een sociale explosie mee,
waarvan Blum jaren larer zou getuigen, dat die een fkLap in het gezicht
van zijn kabinet* betekende op hetzelfde moment dat het in funktie trad.
Reeds op I I en 1 3 mei was er respektievelijk gestaakt in bedrijven in
Le Havre en in Toulouse, In beide gevallen legden de arbeiders het werlr
neer om te protesteren tegen het ontslag van enkele kollegass, die in verband meË l-mei-vieringen :ronCer toestemrning afwezig ruaren. In beide gevallen werd het bedrijf bezet om de risicots van nieuwe ontslagen zo klein
mogelijk te maken" In beide gevallen ging cle direktie vrijwel onniddeLlijk
door de knieËn. Op 14 mei wercl de f abriek van llloch in de Parij se voorstad
Courbevoie door de arbeiders bezet. DiËmaal ging tret niet om het ongedaan
rnaken van ontslagen. Het personeel stelde looneisen en wenste het arbeidstempo gewijzigd te zien. De volgende dag reeds werd door de direktie onderhandeld en daarbij werden alle eisen ingewilligd, Het ïda.s een voorbode van
de storm die weldra los zou breken"
Nog eer de Volksfrontregering zícln op 5 juni presenteerde deerl zich
in de Parijse meËaainijverheid de ene staking met bedrijfsbezetting na de
arrCere voor. Ilet dernissionaire kabineE-sarraut vroeg z-íeh af of er tegen
een

dergefijk optreden van de arbeiders niet met gewetrd diende te

r,rorden

ingegrepen" De olrdernemers beewoeren hem van iets dergel.ijks af te zíert,
DaË zort, zeiden zèt de zaak alleen maar erger maken. De demissionaire mi-nister-president sprak ooh met de sekre.taris van de tcommunistischet p*t'tij" Die verzekerde hemo dat de tcommunistent in de eerste plaats gekant
\,qaren tegen ied.ere verstoring van de orde en dat zi-J er naar streefden zo
snel mogelijk een oplossing te vinden voor de konflikterr 7)" De leiders
va.n de G"G,T. stemden toe i-n onderhandelingen en drongen bij de arbeiders
op werkhervatting aan. Iiïadat die onderhandelingen hadden geleid tot vri"j
vage Eoezeggingen van de kant van de ondernerners ontruimden de Renault-arbeiders de door hen bezette fabrieken" iedereen, dat wil zeggen patroons,

regeritg, politici en vakbondsi-eiderso haalt opgelucht adem. ALs de bezetting van het grootste bedrijf in de Parijse regio wor<lt opgeheven, zullen
aIle overige dat voorbeeld volgen y zo dacht men. Op de ! ste juni staken er
nog maar 10' 000 arbeiders van de oorspronkelijk-e 70.000. Niemancl maakt
zich zorgen. Een kwesËie van een paar uur en ook d.ie zullen r,reer aan de
slag zíjn, zo werd er veronderstelcl" Iiet liep anders.
0p 2 juni 1936 begint een stakingsbeweging, di"e zich rnet grote snel6)

ï^Ie citeren Blurn uit Danos en Gibelin, Jui'n '36, bLz, 44"
7) Idem, bLz. 64 en 65"
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heíd over heel- Frankrijk uitbreidt" In het ene- bedrijf ne hel andere en rn
de ene bedrijfstek na de andei:e rnrorcit de arbeid neergelegd" Zonder uirzonCering gebeurt Cat zonder <lat <ie stakers de bedrijfsgebouwen verLaten. On-dernemingen die enkele rlagen Ëevoren zíjr. ontruimd, worden nu opnieuw bez.et,. De arbeiders 'verLaagen meer loon, betere ruerkcrm.standi"gheden en betaalde vakantie. Een ongekend ïrevige socÍ-al-e clnrust. maakt zi.ch meester van het
gehele land"
Terwijl de spanning almaar sËijgt en stíjgt presenteerr Lëon Blum cp
juni
4
om 2l uur zíjn habíner aan dr: Dresident van dc. republiek. De ireer:
Lebrun dringt erop aane dat B.!.urn nog Cezelfde avcnd iets za.l doen oin rlie
spanning te verminderen. o'tl vertrouv:en zê", zegt Dresident Lebrun, 'u* geloven zeo U kunË cle stakers nísschien een irait toeroepe'fro'o De trcersverse premier van het Volksfrontlcabinet stemt toe. Vi.a de r:aciio ricirt hi.j zícln tot
de arï:eiders" Hij vnaagt hen l'ertrouwen in hem te stellen en hun ongeCuld
te bedwingen. Op soortgelijke wijze richt <le nieu.,.re minister van binnenlandse zaken, Roger Salengro, zich tot alle vakbondsbesiuurCe.rs" Hij veïwacht van hen "dat ze hun plicht zullen Coen en een einde zullen rnalcen aan
de volstrekt oÍrgerecht'raardigde aktiesu' .8),
Gedurende korte rijí1 horrdt c1e Volksfrontregering etr zich van over*
tuigd dat dergelíjke oproepen volstaan oin de gemoederen tot bedaren te
brengen, vooral hranneer ze rtergezeld gaerl van verzekeringen, dat eï haasL
dat
zaL worden gemaakt rnet eên nietrwe sociale vretgeving. Spoedig blijkt,
er van een herstel van de arbeiclsrtrst geen sprake is.
Een opsonming geven van de bedrijven waar gestaakt r'rordt Éin di.e bezet zijn is ondoenlijk. In Parijs en omgeving is niet alleen al.le produktie, maar zi:in ook de nneeste vormen van dienscverleni.ng volledig tot sËiistand gekornen. Niet slechts in de fabrieken, naar ook in de grote rrarenhuizen heeft zich het personeel verschanst I de kranlenverkopers en ver:koCIpsEers in de kiosken op de grote Parijse boulevards sluiten zích bij de heweging aan, e'renals he.t personeel van de hallen, de grote levensmiddelenma.rkr in heË hartje van de hoofdstad. De treinerr r:ï-jr1en niet en de Parijse
metro evenmin. Drr wordf gêán Lrost bezo'r:gd, het personeel- van de r*'aterlei.cling en van de gas- en elektriciteicsbedrijven dreigt evÊneens in aktie te
komen, Regering en vakbeweging gebrui.ken al hun overredingskunst oÍn dát in
ieder geval te voorkomen.
ï-n de provincie is het al niet anders clan in de hoofdstac{. De rnetaalindustrie van Valenciennes ligt piat, evenals de Eextielirrdustrie van l{oubaix" In de noordelijke mijnstreek- vrorden geen kclen meer gedolven" De,tag-bladen berichten, <lat in Le T-lerrre, R<luen, l{antes en andere plaatsen het
aantal be.zette bedri-jven niel neer te tell-en ís. In het zuiden roeren de
arbeiders zich eveneens,
Er bestaat geen enkela troijfel over". rlat de heweging n i e t door
Ce vakbenegÍng is ontketend. Op 7 juni sci':rijft het rcommunistischet drgblad L'Hunanttë: 'rln tegenstelling tot lopencie geruchten, i.s het niet de
bond die een staking bij de el-ektrische c.entrales tieeft uitgeroepen"n' IJi-t
de desbetreffende woorden blijkt, dat Ce krampachtige po1;ingen om de openb;rre nutsbedrijven aan tt werk te houden géán resultaat hebben opgeleverri"
Als de leíder van de C.G.T. op 5 juni ns avonds voor de rarlio spreekt en
de arbei.ders bezweert toch rrooraL de bevolking niet teqen zich in het h.ar-

B) Danos en Gibel-in, .lu.i.n. '36, bLz 64 en

65.
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nas te jagen, dan cluidt de toon van z:-jn toespraak er onmiskenbaar opr dat
de';akbeveging haar leden niet (meer) in <ie hand heeft" dar ze iedere kontrole op de gebeurtenissen rnisto elat zaaïs Danos en Gi.ïrelin zích uitdrukkeri de troepen veel verder opgerukt zíjn dan de generale staf 9), voor
zover die dan een opmars in de zín zou Ïrebben gehad* r^/ar nauwelijks valt
aan te nemen. Reeds op 4 juni schrijft het'blad Lt}Euure in een hoofdartikel:
'tWat opualt en aJat, het moet gezegC utoz'den, uooraL 'ao 'oeyontrus-tend ís bíj de huidíge stakíngen, cla'b is det ze spontaan zijn
uztgebz,oken. De beuegíng 'ís ontke.tenrí, Ilíe z;aL heey tot staan
brengen? De u'ak'bonden,? lvlen kan gemakï<eLt,jk.er een bewegíng stoitpen díe men. gezamenLiik zelf op touu gezet heeft; dan ë.ën d.ie geheeL bu'íten u om op gang ts gekomen. En Lrct ís da'íd-e1.ijk dat de
uakbeuegíng dt t a.LLes niet geuíLd heeft. 'l
ï;,lat C. G. T " -sekretaris .Icuhaux betref t, met zí, jn op 5 j uni gehouden
radiotoespraak kl-opt hij aan een dovemansdeur" De reden <laaru'an i", zijn
volstrekLe miskenníng vai] de situatie" Als in een inCustríeel gebied de arbeiders de bedrijlrgn hezet houden, hun vrouwen Ce nraaltijden bereiden, hun
kinderen sLaapzakken en dekens naar de f abrieken brengêo r buren en be j aar'den samen met r,rerkloze jongelui de garnellen met eten torsen, enzovoortsu
enzovoortso dan wordt êr niet siechts door de r',rerken,ien strijd geleverd,
maar door een gehele b e iy o 1k i- n I en ci,an is het gerrToon belachelijk
cm de arbeiders ervoor te r+aarschur{en, dat zlj náá,r sympathie niet moeten
verspelen" ïn juni 1936 is d.e overgrote meerCerheid van de Franse bevollcing in beweging orn de si.mpele reden, daË cïe arbeiden<le k 1 a s s e in
beweging is.
Wat ïíij hier betogen rEordt bevestigd door Danos en Gibelin. Als zíj
een poging ondernemen de atmosfeer te *echetsen die er die eeïste juniweek
in Frankrijk heerste, dan schrijven zij;
ttDe stakzng Tieeft zick. neester gemaakt 1)an íede't"e aíj'l<"
z.;j .t-s
uooi'tCuz'end. uoelbaar op aLLe momentr-rt 1)an 'izet dageliiks Leuen",.
BdJ de kmddeniev, uorde'n l<aczvsen en uorci br',andepí.yítus gekocTtt.

".,Vocï' de poorten uan de bezel;te J'abrieken. zí,,jn stakende arbe.ídev's aan het kaav'ten; een ander groepje sta\,:ey's zíngt Líedjes,
begeLet d. doov' een qccox,d.eon" De laijkbewoners lLaneren Langs d.e
toegangshekken en gooien rnttnten en napíerge|-d. ín de d.oos, díe de
penningirne-ester uan het siekingskornitee dae,T rleer Vteeft gezet" Ze
ueien hee'L goed" dat de e'ísen uan de si;akey,s geree'httaardígd
z.t

jn",l

Die eisen komen bijna overal op hetzelfcie neer als r+at ook half mei
reeds door het personeel van Bloch in Courbevoie en vervolgens in de heile

Parijse metaalindustrie rEerd verlangd" De onr,reerstaanbare kraeht r,/aarmee
zLJ near voren worden gebracnË, de or.rstandigheid dat her aantal stakers
dat naar het middel van de bedrij fsbezet-ting heeft gegrepen weldra is aangezr^rollen tot meer dan twee miljoene maakt dat de heersend,e klasse vrijwei.
geen verr,rreer heef

t.

0verigens staat een deel van die heersende klasse het vooruitstrevende deel, waartoe ondernemers inet visie en jonge managers behoren veel
9 Danos en Gibelin, Juin
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minder afwijz.end tegenover die eisen clan nren mogelijic i"uori vercndersrellen"
ï,Iaarmee nen in juni \936 in Frankrijk in t-eite Ëe doen heeft, dat zijn deu
als gevolg van bepaakle orrsfandi-gheden bi.izonder lievíge, get,oorter,,l-eeË.n van
de rnoderne twel'vaartssËaat?. ï,{at er als gevclg \/an tje iunigebeurteni.ssen
uiteindelijk tot sËarrrl komÈ, Cat i.s het wettelijke kadero \trá.srbinnen in de
mo6erne industri.esf_eat door gndernemer{om en .rskher,reginE'. gezamenfijk lonen
en arbeidsvoorr^raarden worCen geregel,<i. 7,a vrci'den achteraf cle dingen dan
ook beoordeeld en net lllem verderligd Coor hen, rlie als ,1e ïJoordvoerders
van het moderne ondernemerrlorrn k-unnen worCen lreschoirivd. Daartoe behoren on-'
der anderen Jean Cc'utroÈ en (lárarC Bardet, trtr*r.e jorrge na::).agers die de so-cial.e wetge.rí-ng welke cle Voiksfrontregering nret de plrootst mogelijlce spced
tot stanC brengc, mindt:r als een overwinning van cJe arbeiders analyseren,
maar aLs een overvrinni.ng van die ideeËnu die aan een raociern oncterneiïlerE;be.*
lei<l ten grondslag 1í.ggen l0),
De spoed rraarmee de ïrasis vooï een nieurue sociale r.;etgeving vrordt gelegd is inderdaad bijzoncier groct en valt alleer:. [e verklaren door de druk
welke de massaal in beweging ge.komen arbeidersrnassa uitcefent" Lmmers nog
in cle nachc van 7 op 8 juni worden in de am'btswoning van de Voi-lcsfrontpre*
mier, de overeenkomsteri tussen regerirg, patroons en vakbevreg,ing onclertekend, die zoals het sociaaldemokratisr:"he dagblad L'e PeupLe sctrreef iret,
ttbegin worden van een nieuw tijdperk, vraarin patroons en .rakbon<len als
rechtsgeLijken tegenover elkaar zullen staan" " Danos en Gibeiin zeggen er*
van, dat, men een einde aan de bezettingsstaicingen poogde te maken door het
scheppen van nieur+e rechtsverhorrdrngen tussen loonarbeid en l<.apitaal u door
bepaalde concessies die de arbeide,rs van eie geschrokken direkties hadden
afgedwongen, wettelijk te sanctioneren, Die concessies betroffen dan naast
beÊaalde vakanties bij.Teorbeeld een nadere regetr-ing van de positie van rie
vakbondsgedelegeerden in Ce bedrijven.
Tijdens die junidagen van 193í; onthulde een blad al.s Le Peti.t JournaL
dat een (niet net namÊ genoemd) vooraanstaand ienand. di.e bepaakJ niet Ëot
de aanhangers van het Volksf ront kon ro'orden gerekend.,, verlrlaard haci dat
"Men misscirien clngel"ijk zort hebben irrdíen rnen zou vreigeren Ce regeringBlum te steunenut., aangezien z,LJ als t'een proef" nryoesi r'rorden besctrouwd. Ze
\^ras inderdaad een prcref i een proef met de moderne vorÍn van tt lcap:í.talisme,
een proef die irr ieder opzicht slaagrJe,

l0) Jean Coutrot schreef desËijds in een opstel" geËiteid Le*s 7eqor?s de Juín i936, dat de kinderen iater op school zouden leren, dat de juniclagen van dat jaar historische dagen Í"l7are.n geweesË, die het begin van een nieuw tijdperk inlr:iddÊn \^ïê;r.rirl
de sociale verhoudingen anders rrrarerr d;ln vr:ortreen en waarin
over sociale verhoudingen ook geheel anders dan vroeger werd
gedacht" In h.etzelfde boek r,raarin ztjn ui.ter:nzettin.gen staan
afgeclrukt, bericht Gárard Bardet, die direkteur is ven een na*chinefabrieke over de tgunstige ervaringen.o die hij gedurende
een periode van tien jaar heef t opgedaa.n met t goede sanenwer*
king tussen arbeider en patroonr " \dai Coutrot verdedigt is de
uvermenselijking van de arbeidt en hij betoogt, dat deze de
proCuktiviteit ten goede za1- komen, Ilij maakt er claarbij geen
geheirn van dat het gaat om een psychologisch*: rnethode Èer bevordering van de arbei<lsrust"

Natuurlijk is heL van groci belang oÍn als tegenhanger van de rrele
rnythen die o',rer 'heË VoLksf'ront en rJe Vollcsfrontreger'íng zi-jn verbreíd - c1e
nadruk te leggen op dzze werkeiijlce betekenis van Ce ínmidde.ls ;3eschíedenis geworden Volksftonrperiode" líaar nog belangrijker f-c het ïLaat onze mening om er op te ruijzen, dat in die bewuste junimaand overtuigend bl.eek,
ttaE ook een ereg'ering onder social.ist'ische leicting' de belangen cler heersende kl.asse'dienl en ni"et anders kan cjoen clan d; l..ar;tirn.ies-uit heL vurrr
halen voor het kapítaal" Van rceer dan enkel historÍ*sche betehenis is het
onË i.nziens ook, dac toentertijd
zovrel de vakberueging als de zogenaamde'conmunisËi.schee part.ij positíe kozen t e g e n o v e r de strijdend.e ilrirei-dersklasse en daar:mee hun eigeniijhe rr e ?, e n bl-oot legden. Fiatuur1i-jk haclden beicie zich al veal eerder hlcot gegeven" lrliec dikwij,l-s ectrter
tijdens eerr klasseworsteling van dusdanige onr.rátrg 1l) en dienten[evotge op
zo duiclelijke en overtuigentle wi;jze"
Het is niet pas ná het lot scand 'komen van de oveï'eenirornsten in heË
tlotel l'Íatignon, naar wel- voorál daarna, <lal de regering, de vakberreging en
de Volksfrontpartijen h;rn ware gezicht laten zien" Dat konnt doordat. die
o\tereenkomsten geenszins het direkte effeict hebben dat ermee roordt beoogd.
Er kont geen of nauríelijks een einde aan de beclrijfsbezetËingeni de stakingen duren voo::t" ltradat de Franse arbeiders zich tot de strf-jd hebben geschaard cloet zictr hetzelfdc verschijnsel voor dat veel-al ondei soortgelij*
ke omstandip;heden valË waar te nemen: de eisen verand.eren; naASt de.oorspronkeLijke worden er nieuwe gesËei-d; hoe rneer macht de arbeiders onËr.rikkelen, hoe groter het succes rlat hun akties oplevere,n, des te verde.r vrillen zij opeeir..s ook gaan" Ïiet is een dergeS-ijke ontr+iklreling die er toe zaL
l-eiden, dat de Vaiksfronti'egering in het parlement het verviijt naar het
hcrofd geslingerd krijgt, dat ze cle zaken niet langer onder kontrole heeft"
Het verwijt is ni.et onterecht, xiiaar er kan bepaaid niet ruorden ger:egd,
dat de regering zí.eh, krachtig gesi:eunei door,Je vairbewegi.ng, niet alle nogeli.jke inspanning gecroost om de zal*en cncler konËrole te 1c r ij g e n
In verschillenrle pi.aatsen en i-n verschill-ende bedrijfstakken proberen vakboncisbestrrurders ierr.rgoefs de arbei.iers tot werkheivatiin,oi tl bewegen" In
Lrll.e (Rijssel)" waar de typografen de drukkerijeri bezet houclen en hraar
dienLengevolge geen kranten verscirijnen, 1aaË de C "{1"T. de gestelde tekst
van de in HoÈel lfatignon genornen besiuiten rondCelen in,Je verwachting rlat
heË werk zal worden herva.t zadra de arheiders er lcennis van irebben genornen"
Ats dat niets uithaalt begeeft Salengro zích naar Lille, Aarrgezien hij er
Pjeen flaur^' idee van heeft wát cte arbeiCers bezielt, kaq hij zích niet voorstellen dat zíj ''ierd.er wilien staken, :Jat hret werk nog ni.eÉ hervat is rvijt
hij aan ',C.e agitatie van otaan de arlreidersbew,;,-ging vreemde elenententt. Via
de radio l./êarschuwt irij de vakbond.sleden om daarvoor op hun hoe'le te zi.jr,.
De staki-ngen gaen on.rerminiefd voort. Llat is zo in het noorden, lrraar
het is ook elders het ge.val"' In l:Íarseille breiden Ce stakingen zich zelts
o
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l) Dat een modernisering van het

Franse lcapicalisine liet resultaat'rnias van het optreden d'er Fra.nse a.r:beiders 'reranderÈ vanzeLfsprekenC niets aan heË feit , dat het irier oÍn een klasseworsteling ging. In Ce geschiedenis van liet kapitaiisme en de
burgerlijke maatschappij rs het altijti zo geweest ciat ook rJe
hervormingen van kapitalistische aard door ,Íe arbeiders rrer*
den en moes ten worelen bevochten "

I
uiL nadaË de iekst van de overeenkornsten bekenC rv-orcit, ondarrks al,le ijverige pogingen van vakbondsbestuurders om cle stakers de fatbrieken uit en vreer
aan de slag te lcri.jgen. otDe beweging gaat in eerr hee! and.ere richting rSan
de rrakbeweging r./ensto', schri.jft de plaatseLijke korrespondenË van Le Í'errrps.
De Volksfrontregering laat zich oolr. niet onbeEuigd" De Coorgaans goecl
ingelicïrte en serieuze Le Ten'rps ï*eet te melden dat de ove.rheirJ cal van eenheden van de mobiele garde heeft samengetrokken in de nabijheid van typisch proletarische centra. Cok naar Parijs leat de regering een dee.l van
de mobi.ele garde opmarcheren" i{et poli"ri.ek bureiau van de *communistischet
partij protesteert nier. llet verklaart dat de mobíelc g,a:de en hef- leger
"de ar!:eiders niet vijanrlig gezind" ziin i2), {rlat de regering aangaat, die
geef t te kennen de.t de toesÈand bijzorldere naatregelen vereist" f,e lenps
konstateert op l3 juni met een zucht van verlichtitg, dat de regering lcennelijk haar rvolle aan<laetrt t'egint te schenken aan de handha.ving en Ëiêrr
het herslel van de openbare order "
Iloe dat echrer ook zLj, door t t voorLdurën vart de stakingen en de berlrijfsbezetËingen bevi.ndt de regering zí-cir in een impasse. Zíi moet of c1e
in het Hotel Flatignon gesloten overeenkomsten uitbreiden met paragrafen
\raarnee tegemoet wordt gekomen aan de nieuue en scherpere €:issn rian ctre stalcerse r^rat zLj niet vril, of wel, zij móet in de kortst mogel-ijke rijd zorg
dragen voor werkhervatting= en lerugkeer naar een tnorinaler situatie, rvat
zLJ niet kan. Het zijn de ncomnuÍti-sten' die haar uit cie moeíLi.jkheden helpen" I^lat noch aan Lócn Prlum, noch aan Léon.Jouhaux gelukL isu dat lukc aan
l{aurice Thorez,
0p 12 juni 1936 prrbliceert 7-íí:lt.rna.nité de belangrijksce passages rrit
een rede <iie deze communistische t vclorman de v,:rige ,lag gehoucien he.ef t .
Waar het al1emaa1 om draait staat er als kop in dildre letters boven:
tl4en moe'b e.en sl;akíng tteten te beë.índigen."
t'{en moet een siaki.ng weten Ëe beili.ndiBêo, za betoogt Tl'rorez, zodra ze
enig succes heeft opgeleverd: men rnoet zel-fs een kompr.rmis rtreten te accepËeren, r^raarmee niet alle. r{ignsen ver.nrld i.,'oÍ'd.err? maat dat coch in ellt gelral
de voornaamste eisen inwiili-gt"
'ulíe niogeri onsnt, voegt hÍ,j e-r aan loe" i.n
de voetsporen van Joutraux tredend, "ons niet vervreernden van de massa van
heÈ Volicsfronto c o. i.,1e rnogen de regeri.ng ni.er. in Ce rviei.en rijdeno o ott
In de gehele burgerlijke pers regent het gelukwensën. Dat zoti de &Í:beiders bui-tengewoon wantrour.rig hebben moeten nakiln " Maar de mythe dat de
tcommunistische{ parti.j de llrachtigste verdediger van de arbeidersbela.ngen
is wordt
zeker in die jaren
nog algenreen geloofd, \lan l'let moment af ,
dat de tekst van de recie pub)-iek gemaalct is, brokke-lt t t stakingsfront af
Voor zover er nier blindelings geloof wcrC.t gehech*r- a.an de juistheid van
Thorez z'n politiek,
is er tr,rijfel gezail,d" le tcomnunistischet pattij
spant zich in om van de door haar verl-angde .rittocht uir Ce bezeËte fabrieken een komedie te rnaken: ,Je arbeiders marcherer;. achter muzi.el:i"orpsen en
achter rode vlaggen" Het opgeven \,'an irun machtspositie lcrijgt de schijn
van een groct feest" l"laar het zLJn slechrs de ondernemers die reden hebben
om feest te vieren" .Ï)e in de S"F.r"c. en de radikal-e parti'i g,eorgani-seerde
o
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een vergaclering van ïret politiek bureau van de
corrnunistische i partij, geciteerd door Danss en Cibelin,
"ïu'itt '36, b7.2" ll 7"

l2) Iïot-ulen van
t

o

managers van clal ogenl--'lil': zijn gereri door rlr:
georgeniseerde managers van laier"
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tlet achier ons liggende pinkster,,reeirei-r,de i-s in Appelscira een
i:ljeenlronist- ven anarchisfen geirouCen"lisde:.rs :Eellce aai.i ,le hanci van enirc,:le ini"erdinge.n gediskussiee:rd t.yerd. cver 't once::r+e;p torganisati.e en sanenr,rerkit'tgt " i)e organisatoríjn waren van neni*gn r.l,rt rritr.rissei.ing van i.clr:eên hierover :rou kunnen bijdragea tot een b,eter inzicht tr.raa::orr anarciristi-sche sameni.Ierking en or5ianisil-tie in ileierlan,i zc sIechE funlitioneren? , boe
sêileÊïrêrkings;verbanCen in nt buitenlanrl zijn c.oge;et en hoe een ?anarchi.s*,
tiscire fr-:deratre of een andere verrl van samenrirertriing toc een succes z,ou
l::u&DêÍr r,rcrclen SemaakÈ i "
Op uirnodi;aing \Ían Ce organisatoren van dc:>:e pinkster*lar:ddag is er
ook een inlei,Ííng gehouderr docr een van <ie leclen vaïi,ie grclep tDaarl en iie<lac.hte?. Uiteraa.rd weken ziSn opvattingerr sterlc a'Í. van íie r/an '{e overige
inleiders en disttussianten" HÍl lías ? zo begon hi j zrjn t.oespraai,; , geneigctr
cin bij iret centrale ther.ra van cie nijeenkonst alJ-een ïnaár irraagtekens re
p laat sen
"
I'latu zo r,'ÍoÊ8 hij'. r.rordÈ er i,reci.es b'ecioeld T.ranneer er van s'crategie,
van orga.aisatie of ven sanenï,rerliing r.rorCt;o;esoroilen? HeL iijkt op iret eer-.
ste gezicni nisschie:n een overbodiqe vraag, ï!a.ar .lar is het bepaal-C niet"
iiit hefl:í-s eventní.n overirodig cn er nog een vraag itan toe te voeqen.,.\ls €f,
zoals het ge..ral is in een l'.r:rte scirriftel"Íjire inlei.di-i:tt <1ie aen cLe deelneÍrers werd triEgereilct, i.rordl oogemerk-1, ctai "',/eeJ- anarchisien .graaq rnei ttotale striidt be;í-g zoude;: zijil"rtlan zuu men t.ieclerroin'.:e1 eÊns rsillen r+eteri,
hoe ciat pre.cies noer l+orderr verst;ian.
Spreirier ïtas van irreili*Íï, clat',Das een naurakeuri.g anll.,loord op rJeze vragen bij 1,:oD ,:jragen lot bete:: inziclrt i-n i-e r,rohlemen, Cie in Anpelsc.ha aan
.le or:de \raren gestelrl" ï{ij vras e"r ,zich daa.rbij van ber,rusE,. d"at z. ij n 'hÊ*
anttvoorriing mogelijlc nc,gal zou afr,uijken va-n. ie wí.jze víaarop de dingea ,'Jr:cr*
gá.ans in anarchis'Eische tr<ring r"rorri-r:n benuder..l , ''l'i:l-e rsgfliêtíjlt rlislir-rssie
r'renstn zal dat ali.een rraar als een vor:rrr-leel- beschoilï..7ê,11i:i za vctegrle hij er
aan Ëoe"
Sprelcer aclitte. het ltel }:grsi:e oiïr. te beginnen met sie vraeg ilie br:trel;-king had of) de strijd.
Orn rvat vcor stri-jd saat het? of lÍ,ever sezegcl:r crm
st'rij<i. tegen nta.t.?, ofir striiC r,raarrroor? e-n om slri,jd rran i.iie? Zorlra et op
deze vragen een dui.delijt< antr.roord í.s Élege\rcn, ïirord.t í:.ersl:ond ook rluiCef ijtrcer om vrat voor !slrategiet, oirr rlat vooï orga.ní-satie en oïil Í{Ía.t r.rooï sainen*
werl:ing het gaat "
Sprelcer: h.rd sterlt de indruic, d.at, bij ,ie rreest-e!t der in.A.ppelscha aai.'t.wezigen de gedachte leefcle, dat hel gaat om de srri.Ícl van de anarc'histen
vóór datgene ltat rnen globaal als heË eanarchistie ch ideaaln zou li,unnen oriïschrijven en tégeri de gevestigde orde, zodaL her rlerhalve uiÈeraard gaat
oE1 een anarchistische strategie,
on de or;lanisatie r.'e'n ,;1e anarchisten en
oin irfin onderlinge sarnenr./erking" Over de ïilop;elijkhe,LeíÁ vazl rlat ali,es toonde
Gec.urende
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spreker zich uitern:ate peÍisirnistis;ch gestemri "
i'Íaar zíjn overtuiging ís er in onze sainenleving maar êén strijd die
werk.elijk de bestaande vertroudinglerr aantast en omr*entelt, te r'releri: de
strijrt van dr: arbeiclers" Deze strijd, betool;cle hi.i, bedreigt cle be.siaande
naatschappeiijke. orde niettegenstaande het- fei-to daE zLj die hem voeren
Coorgaans .rp geen stukken na naar eí".)Íl cmwenteiir'g van de bestaande toestand streven" De "iietekenis vac hurr si:rijd is ni-e: het gevolg va,n tiet een
of andere d o e 1 dat zLj rich stellen, illaar die betekenis spruit voort
u.it ,Ce posi.tie vait rie arbeiriers als klasse in deze maatsc.haopij. l{::l r,ror*'
steling i-s geen sËrijd voor i d e a i e n, maar eerr strij<i voc)tr b e
1 a r'!. .q, e rr
h,tie, zc vervo-l-g<le cle sprairer, h.et ovÊr tle strijd 'r,/an iie anarchisten
cf van anarchistisctte groepeli ireref t, heef t rlen t.otaal ándere stri jd op het
ook en r,rie vanuit dat gezichtspunt over ?crganisaiie? en over tsamerurrer'king? praat bedoelt ándere dingen dan clegene rlie i-n verband rnec de klassenstrijcl van de arbeiders over <ieze zaken spreekt. Organisatie van de anar*
chisten is niet hetzelfde als de klasse.organísatie van de arbeiders. En
t
sanentderkingt van de anarchisten is heel ro'at anders d;rn de samenïrrerki;rg
van strijdende arbeiders oftewel de eenheiti v,ln aL degene-n die betrokken
zijn bij een bepaalcle aktre voor een konkreci en praktiscl.i Coel" De orga-.
nisatie van de anarchisterr ireefu even r,reini.g rnet klassie-organisatie van de
arbeiders te maken a1s bijvoorbeeld, de politi.eke organisatie van wellte partij of welke politieke groepering ook, De leden van dergelijke groepen of
partijen sluiten zídn evenals cie anarcirist.c.n aaneen op grond van de gelileend,ie
schappelijkheici rTanhunopvattingen" llet zijn opve t t inilen
aa
I
s
i
s
henverenigen, cmhet evenof dat nu p o 1i. t i elce
,
taí
autorí
danwel a nti"
k a p i t a 1i s t i s c h e
r e opvatEingen zijn" A.rbeiders daarentegen vormene ït'aÍlo€Êr zij strijclen,
een eenheid op grond van hun gemeenschappelijke be-1-angen" itlasse--orgsnisatie van de arbeiders gaat niet aan hun strijcl rrooraf" maar kornË in en ook
door hrrn strijd iot sEand "
De overige vormen van organi.salie zojui"st genoernd, a'l.d.us spreker,
gaan v o o r a f aaïl een srrijd c!,ie men r.renst te voeren voor een bepaal"d
?

dce 1.

Er isdaarbij sprakevaneenstrijdvan id eo 1o g iscir

karakter" En omdat hei: gaat orír organisaries v o o r a t, clnr organisaties
die jrrist g ê 'e n klassekarakter h.eblienu rlaaroni streven rlat soort orga*
nisaties naar een bepaalrle rstrateg,ieu, vrat inen zich bij dat woord dan o,.rk
moet voorstellen,
Spreker betoogde, dat er tussen ideologische striid en ideolo,qische
organisati.es enerr:ijds en bel"angenstrijd en kiasse*'clrganisaLíe and.erzijds
een í:egenstellrng besiaat. Balangenst-ri.jr1, klasse-organisatie en arbeiderseenheid zLjn slechts rnogelijk inciien van opvatt,ingen of ide-otogieËn rnror,it
afgezien, De klassenstrijri van de arbeiriers ÍÍrordt gevoerd dc'or arbeiders
die hetzelfde b e 1a n g, maar Eotaal verschillende t:pvattirigen of levensbeschourrringen hebben. De klasse-"eenhcid, Cie in en tijdens Ce stri.jd
tot stand komt, is slechts ;logei-ijk doo;:dat die ideologische verschillen
naar de achtergrond r,rorden gedrukt, \oranneer die totaal geên ro1 meer spe*
l.en rroor de cl-uur van de strijcl"
Overigens, ald.us spreker, zijn icleologieën natuur1i jk niet rrit <ie l-remel komen vallen " Ze weerspiegelen bepaalde naatschappelijire verhoudingen
en ze hebben een taaier leven traarnace die verhoudingen of de resten daarvan herlcenbaar zí1n. Naarnate dc maatschappelijhe rserkelijkheíd de arbei-
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ders hoe langer hoe neer noopt tot zelfsiandig optreden en tot klasse*organi"satie sluite.n cie ideoLogieën van ot verleden hoe lan.ger hoe minder aan
op 'le reaií-teit" Da*rin zeg spreker de ca:".zaak van de krisis die zich in
onze tijd b:Lj tal van ideologisctre stro.mingen manifesteert en dat bepaald
niet in hlederland a1l-een"
Al-s Trien, zo vervolgde snreker, zi-cïr de vraag sÈelt, hoe of het komt
oat tanarchístische sameïlï,.íer"king cïi angani-satie in bTederland zo slecht
funktionerent - een vra.ag die er in deze vorm eigenl-i.jk op neetr korat dat
zij el-Cers beter z,cuden funkti<;neren rlan dient rnen zí.ch in feite af te
vraÍïen of ciat misschien ook al-dus zorl lcunnen r^rorcterr rterkJ-aard, clat de nraatschappelijke ontlvikkeling in i:',ederiand erioe heeft geleid, r:lat de kloof
t'-rssen de anarchisti"sche id.eol,rgie en hec anatchístische irleaal en de so*
ciale werkeLijkheid hier wijrier dan el-eiers is geruorden'
Spreker m.eende dat Cit inderdaa,i zo ïras, Hij rvilde er meteen op vrijzen, dat het verschil tussen de situatie hier en elders minder groct is
dan r^rel1icht wordt aangenomen. trn Spanje bijvoorbeelci heeft zich eÈn índrrstrialisatie voltrokken., die Spanje \íaar hé6i l.ang ,1e mi,{cie1eêuI,rrÊïi hebben
vcortgeduurd err een feodale sariienleving incakt bi.ee.f Ëot een modern llapitalistisch land heef t gemaakt" Dientengev,elge hebben CIïT en FAI, de grote
anarcho-syndrkalistisc.he crganisaÍ.-ies van voorheeno sËerk aan betekenis ingeboet, terwijl de zelfstan<1í..ge arbeídersstrijd en de zelfsranclig;e iclasseorganisatie er nog van Ce grond noeten J<.omen, ofsehoon het aan aanzetËen
daartoe reeds onder Franco niet ontbrak.
i{aar overtuiging ven de spreker zi-jn alle pogingen om anarchistische
samenïrTerking en organisatie loË een succes te maken gÍn de zojuist door l-rem
genoemde reden toL nrislukking gedoemd, offi dezelfde reden als het succes.
van andere ide,rlogische organísaties hoe langer hoe tr.rijfelachtiger ';orclt"
Volgens spreker was er geen reden om dat te betreuren" Er bestaal, zeí hij,
nimmer eÊn reden om de r.uerkelijke oirtrvikkeling of de r'ierkelijke gang van
zaken Ëe beEreuren.
ïn dat verbanC herinnercle hij aan een kcngres over het anarchisme dat
eind rilaart 1967 in Groningen werd getrouclen. Op dat kongres verl.claarde ooáo
Rudolf de Jong;
"o o o. Het nroLetaz'iaa.t heef b gefaa'/.d, Tzel; heeft niel; gereageard
zoe|.s ae amav'clzistische thecreii,ci. LLeC.d.en re:r"aaehtt " o , o tl
Spreker betoogde, <iat eerr dergelijke instelling ten opzichte van d.e
werkelijkhei,C niet de zijne ï.ras. Indien de arbeiders ánders hanCelen dan
ze volgens r.relke theor:ie dan ook zor;rien hebben moet-en doen, dan rnankeerde.
er naar zijn iuzicht nieËs aan die a.rbeiders, maar d.an mankeerde er r^rat
aan die theorie. Volgens spreker zíjn het niet cie arbeiders di.e hebben gefaalcle rnaar de anarchistische theoretici en ánCere theoreticí die eendere
<ienlcbeelcien als zíJ verkondigrJen" ï'Taar tle mening van deze ínleirler diende
een dergelijke oprratting het uitgangspr-rnr te zi.jn van iedere geciacht.enr.risseling over strategi.e, orga.nisatie en sárïrtrrlwerking, anarchistisch of niet,
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lrebben irr ireË vooráfqaande scuk daËgene uit hot betoog van onze makker
i,seergegevenr ï,/at wij vocr het ineest wezenlijke ervan houden. Natuurli.jk is
hij daarnaast ook nog op enkele details ingegaan en zette hij ïri.jvoorbeelci
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ui.teen, in r+ei.k opzicht zijn e1"l arLzÍl op.raEtingen. verschi.l-len van die rselke
in Appelscha door ander:en 'rerden verkondig.i. Irat die rrerschi.l-1en r?i:to]:in
groot zijn, daarvsn vïas iaen zï.c'n in onze kr.ing tevoren zeer r^rel bewusr" Ln
Appel-scha konstateerde een jonge anarchist dac *le aniri:chiiilische cprraE{-ingen en riie van írïis in" fe.ice lijn.rei:hr tegenr:vet el-kaar stoitden. De sprelter
die orLze ziensrci.jze vertolkre, hi.lci met ,riie opureriting n"iet de mínste rloeite'
iïij erkendeu dat dit inclerdaad ,1o was"
l.laar Ïret i^n de cliskr:ssie vocral cm dr:aaidr:, Trrit$i liet verschi.L t-lrsseit
ësn stri.]ct voor bepaalcle ide-iile.n eit een sËriid vocr d.irekte Levenr;belangen.
Dat 'bij de anarchis'r-en d.e E;ed.ilchle Leef t:, rÍat er mcet rr,.o.rier gestreden
rroor thet anarchistisch i.deaai' r+er:rl cloor r:rieiiland van de ,itàiiï'7É]zí.p{en tegc,n-.
gesproken. E-r prakt-isch a i-1e.. dishussianten verlclaarr.len, het-zii direltt, hetzLj indirekt, Car alleen varr êen dei:getr.ijke str.i"jd enlg resul^uaat te" 1rêrwachten. viel e"n dat de omwentelende kracirt \/an de voor inateriËle irelangen
strijdende arbeiders docr onre lcameraa,i. mateloos werd overschat, Van een
strijd van ,ie arbeiders te spreiten zo zeiden somnrigen. en daar lcwam r.rat
anderen zeiden ook min of rÍleer cp neer is ouderrorets. Dar f-iierop de nadruk werd geleg,d betekende, zD'r,retrd onze rrri-enC rreïwet-cni een star vasËhoud.en aan oude dogmaïso een redeneren r,'anrrit een siruatie cie al- l.an.g niet
meer bestond, doordat de maatscháppij hoe l-anger hoe gekompii-ceerder rtas
gernrorden"

Een aanwezige Vlarning noemde het volkomen ',rerkeerd, dat oïtze niakl<-er
het over tcle ar:beidersklasseu had geha.d" utDat, is'u, za r.rerd betoogd, tteen
niets zeggende teïm' ï^raarmee de r.rerkeiijkheid volstrekt niet Ëot uitcïruk*
king rr'ordt gebracht. De arbeidende lrlasse is vÊrre van hornogeen en ver'toori.t in haar samensteiling een gr:ote verschei.denheid, Dienfengevolge is
zLJ ook hopeloos verdeel*J. "
De inleider antwoorCde hieropy dat 'de verdeeldhei<le van cle arbeidersklasse inderdaad niet te onckennen is, maar dat o t daarbij gíng om \íar meneen i- d e o 1 o g i s c h. e ver:deel"dheirl kon noemen, een r,'errleei-clhei-ci op
en " Dj-everscl:iilen inonvalgron<l vanverschillende opv a t t ing
rolu ee.n beirrngri jke ro1 zelf s, zolang
trng , za betoogcle trij , spelen een
er gêen sprake is va$ st-rijd. A1s e.r stri-jd ge'roerci is echter, raken die
verschillen in opvatting geheel" op de achterS4rond r zê verliezen iedere betekenis, ile voor cte srl'ijd ncodzakelijke en i n de strijd tol stand komende eenheid is g-,é.á.:neeriheiiivanoltva[tinge ritàa]: een ïl r al'. t i s che
eenheid, een eensgezindireíd omtrent de }i c n ir r e t e t;rken waarvoor de
arbeiders zich in een bepaald geval- zien gesteld, l:T:i-et cver de paus of, r.rel.
over Domeli:, nlet over Lenin of Trorzlrj-, niet over -ïoop den tly:l of over
André van Es wordt er op zo'n rnoment gesprokerr., maar over de.vraag hoe of
bijvoorbeeld een van onder CIp re vormen stakingskomi.tee eï uir moet zíen.
Volgens de Vlaannse dislcussiant zoll cle irrleider g,epleir hebben \roor rie
aansluiting van de anarchi.sten bi-j sle tarbeidersberveging', Hij keerde zi-ch
claarLegen, orndaL de tarbeidersbewegingr eeir uitermate conser\ratief iets
!/as.
Vrror de inleider rías <leze opmerki-ng een weil',ome gel-egenheid om Cr.-ridef i-jk de punrjes op Ce i te zet.r-en" "ïk heb", zei hij, ";rl-Lerminst ileiveer:cl,
dat de anarchisten zicir op de uarbe:-der:sbevreging.t zouden ntoelen richten"
Ik heb betoogd, dat' z]-J ocg dien<le.n te kríjgen lrcor ile lrerkeli"iktreícl. dat
rsil zeggen: voor de beweging der arbeiders. En Ce beweging <ler arbeiCers
is totaal iets ande.rs dan de zogenaamde artrei,lersbewegí-ng"
Ben jonge r.eministe vond" da[ Ce s;preker te rvei-nig aa.nclacht tiad ge-
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schonicen an de posicie en de str:ijri van de vrouÍrren, riie tocir zotn bel"angri-ik deel van c{e be",'o1.icing vormden" 'Ze vonC bovencíen, dat de automaËisering tot veranCeringen haC geleid, rJi.e de posi.ti.e van de arbeiders vêËZrtrák*
te en hun mogelijkheden c.ot strijci verlcleinde. ..Iuist i:ni die ::eden vond. z,LJ
rie strijd varl groepen rnet ee.n bepaalC beperkt rlce i ,:f ideaai zcaTs dj-e
van f eninisten, varL cie vre.ciesbeweginge van cle milieubescherllers, eirz "
van hoe langer hoe meeï'-hetekenis irorden. De inlej-der hacl. betooíld dat al
rlergeiijke groepen sti:eden feger: r'aniliverschijnseien of za rnen r+ilcle neveneffekten van de kapiualistiscLre irrocltrkt-íezíjze en dat dit sccrË r'erschijnselen Fas nrerdvrijnen zo\í a.i-s het kapi"ta.i-isme ve.::dween-, De strijd, niet Legen raniverschijnseiene rnaar, orir .het zo uit te drukicen, t-egen. het iiar:italisme z e 1 f , vond tle ial-eider derhalve veel helangrijker. [n naar z,LJr)
inzicht werd die strijd tegen ohet kapitalisrne zeLf n nie[ rioor rle idealisËen, maar door de ar:bei<Íers gevoerd"
Crnt.rent dit punt nengde eeït anderc.- makker van oDaad en Gedacirteo zich
in de diskussie" "Liet kapitalisrne"o zo zeí hij, "is er: niet ourdat Cre vrouw
wordt. onderdrukË, maar de vrouï^ren worden onderdrukÈ, omdal er ltapitalí.srue
is. llr is geen kapitalisme ornclat er miiiLarisme is, maai er i.s militarisme
omdat er kapitalisnre i.s. En oindat de kapitaiisrisc.he jacht naar winst be'staat wordt het rnilierr aangetast en de bcrdem vergif tigd. l)eze kanreraaci
wees ooic zowel op het veelal elÍ"tai-re karakter va.n het feilinisme als op
het feit, d.at het cle positie van de arbeidersvrouwen rloorgaans schromelijk
miskende.
De jonge

feininiste wii.de er nie.t aar. en ze betiuisLËe ook., dat de technische ',reranderingen in het produktieapparaat, teweeggebracht door de auLomatisering en de comptrters, weLi.sr-,íaar een ánder prr:letariaat hadden doen
ontstaan dan voorhe.en, maat dat dit andere prole.tariaa.t juist door de nieu-'
we techniek de mogelijkheici traci gekrego.n tot ándere en soms triterst effektieve sËrijdmechoden,
Zoals te ver:wachï-en vi-el draaide het bij de cÍiskussie in belangrijke
mate ook om C.e vraag wat el: te denkerr viei- van de steliÍ.ng, Cat- een oanarchistische organisa.tiee een org;rnisatie diende te zijn van propaganda êrr
stpvoediïgf " ttDe arbeirlerslr.lassett, zo betoogde on:ze karneraad, ttbehoeft niet
te ruorden cpgevoed en wat er met propaganda n'ordt bedoeld, dat is propagen'da voor bepaalde opvatlingenr ï,rrà&rÍ!€€. de artreiders, zoals men daË pleegc
uit te drukken, ubewust ? r"rorden geilaakr. " lÍa.:-r tbetaustzijnt is niet iets
dat zich door propagan'Ía r.rijzigr en tbevrusr.zijnt is geen voorwaarde voor
de strijd"
Eventuele ve.randeríngerr van het ber+ustzijn (dat nooir iets an-"
ders is Can het bewriste ziSn) gaan niet aan de strijc'"'ooraf, ma.ar kunnen
op rzrn hoogst een gevolg van de strijd zíjn, zoa-J.s ooir ,-"ie klasse-organisat.ie niet aan de srrijo rrooref gaate maar,Jaarvan her gevolll en een produht
is" tt
Een van cie aarl de pinksterb:i"jeenkomst i-n Appelscha <lee-lnernencle anarchislen verkonciígde de meningu dat "rheorie een n;rdenken over de ideeán
van het anarchisne.ot zou;tL3n.. Tegen die opr,ratting nam onze rnakker fel stel*
ling" otTheorieot, ze,í hij, t'i-s cle anai',rss, cie verklarí.ng van de zich veranderende maatschappelíjlce werlcelijktreid, itrier ine.L i,deeên, doch met de. rea'liteit dient de theo::ie zich bezig ie houden" ïdeeËn hebbren zich door heel
rle geschiecienis kreen nooi.t anders dan geblarneerd" ï.'Jaar het op aan kornË is
te begrijpen wat er \ioor onze ogen get-ieurË" t{et heefi geen zin hersenspin.sels te ontwiki<elen oiltrent hoe de sanenl.eví.ng zicl: zau d. i e n e n te
ontwikkelen en vervolg,ens boos L,e reageren indien b:l-ijk.t dat zLj zích án-
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riers ontwikkelt.
Voor het rneererrdeel. ier aanvrezige anarchisteri ble.iten dau soorL uitee'n'zettingen een volstrekt onveïst;ran'bare. taal te zïj*. ï)at hael Lr:Ë i,;etrolÊ
clat na de brr:odmaaltí.jdo toen de rliskussianten zi^c1t, in groepen spl-itster.,
voor cie stri;d van de ilrbei,Cerskl.*sse en konir:rete an.:ll-'lses zlch. no€ï nlaar-'
ee1l hanCjevol der aanirezigen ïilecl; te interesssr?-n. ()nz-e twee in Aprpelsr-:ha
aanwezi-gcl rrrienden r^raren d-aa:: niet i.n het minsi: verhailsid over"
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lle nrrg altijd rraar on-ire.kend.e i:l.annen var). tE nieur,re kaï.:inet-i.'larf-ens in Belgi.ê - Tía;irvan atlee.n is uÍ.tgeiekr, clat zLi opnieuw tot a&iazienii jke bezi:inigingen zullen leiCen hetrberr op voortlarrd tot ernstige socialer onrust j-n
het* land geleid" Grote delen van de Be.1-gische arl-rei.iersÏ:.lasse hebben om'vangrijf<e sËakingen ai-s mi.,ldel geiranËeerd on le toneno dat z'.Li niet bereiri
zi.jn de buikriern nog verder aan te halen dan Ëhans ree.ds is geschied. In
de Belgische ltempen is een mi-jnr,.rerkerssÈaliing uitgebrr-riien, dí.e gepaard i-s
gegaan met fel.Ie botsingen r-ussen de ki:mpels en de Belgische Rijkswacht"
Een van onze Belgiscire vriend.en heefc ons toegezegci over al deze atr'"t"ies binnenicort nadere infor.-natie be vetrstrekken" Cntrent de mijnstalting
kurinen r.rij innidrlels híer al enkele bijzon<ierhecien meedel-eri, die wij voor*
nameiijk ontLênen aan Èen a::tiiceï van een iieigische korresponCent van iíRC'
Hand.eLsbLad. Ongerwijf elci bei"'.oeven zi,jn mededelingen nadere aanvrrlling,
maar somnip,e daarvan zíjn inËeressant geï.roeg arn alvasË $/ee.r te geven,
Dat is in de eerste plaats de: konstaËeririg, dat de bonden <ie aktie,
cli.e zícir. keerde iegen de voorgenomen sl"uí.ii.ng van rrijf Lrmburgse t'estigirrgen van de ïí-empense steenkc;o1rni-jnên.e niet van harte hebben gesteund." Datkiopt mel een doo:: cns uit BelgiË ontvan6:,err tel-efonisctre ínformatie, riat
het in cie niijnsrreelc rran Relgisch Límburg om een spontane staicing Êiin$o
rlie de bond.en CInCer zwàye dri.rk en noodgedwongen of f icielel erkenden, LIit
r,rat de korresponden[ van het liberale dag-f:lacl schrijft maicen wij op dat de
bonden hun handen inrnitiCe.ls weervari de stair.ing hebtren afget:col<lcen" I,lad.at
eijn z,e w61 trert:id uitkeze een cvereenlcomst nef- iJarLens hebben gesloten
ringen te verstrekken #veï de fot ciusver ook twildn guotaakfe dagen' niaar
op voorwaarde riat het nerk ïrordt hervar. ïde zullec crp c{eze ontrEikkel.ingen
terugkomene zodra we nadere inlicht,inge.n hebben ontvange.n van BelS,,ische
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geestverwancen"
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bi U I'Í i.t E li. van t.Daad eïi CeCachtei is eiriri nei reeds sa,nírlltrt.lsteld"

evakan.tievaIldir,'ersemeder.rerkers'Ï.SeÏ:nclrmaa1bij

bíj clit nuïnmeï is het al
eel: naandblad al weinig sprake v;:lÍr. aktuaiiteit,
helemaal ver te zoeken" Iielaas, heË kr:n niet anders" Ide hopen eiat onz,e iezers daar begrip voor kunne.n opbrengen,

