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DE BOTSJEWÏSTISCHE

POtIIIEK ÏN S PANJE

Vtr E OORZAKEN hebben geleid. tot d.e ove::urinning van generaal Franco in d.e

Spaanse br.rgeroorlog. Eén d.aarvan is d.e actieve militaire sterrn vart het fascis-
tische Italië en het nationaal-socj-alistische Duitsland. aari zijn reactionaire le-
gers, Als een and.ere oorzaak voor zLjn zege kan d.e non-j-r:tenrentie-politiek d.er
zogenaarnd.e d.emocratieën van West-Europ,a \^Íord.en genoemd.. Een derd.e oorzaak vart
Franeo t s succes en één waanr€u1 men niet kan zeggpn, d.at ze van mind.er beteke-
nis is geweest d.aïl d.e beÍd.e reed.s genoemd.e - is d.e houd.ing van het bolsjewisti-
sche Rusland. en het optred.en van d.e Spaanse bolsjewistische partij.

Er is over d.ie houd.ing in d.e loop d-er jaren zoveel bekend geword-en, dat men

het langzamerhand. voor onmogelijk zou houden, d.at d.aaronitrent heclen ten dage a1s-
maar nog d.e sprookjes word.en rondverteld.ld.ie d.e pallad.ljnen va.:r Moskou in d-e d.er-
tiger jaren nooit moe werden om op te dissen. Wat een fatsoenlijk mens onmogelijk
zou achten is dezer dagen echter tóch geschi-ed.. In ttDe Rod.e Ylag" eenr?maartd.-
blad. ond.er redaktie van een groep mauisten-Leninisten in en rondom d.e Communj-s-
tische Parti j Ned.er1and.t' heeft een zekere C. Bakker het gepresteerd om zond.er te
blikken of te blozen van d.e Russische hulp aanIthet wettige bewi-nd.?r in Spanje te
spreken, in é6n ad,em rrde verd.eel-dheid. van d.e Spaanse arbeid.ersklasserr als med.e-
ooyzaak van d.e republikei-nse nederlaag te noemen en tenslotte d.e sterke groei
van d.e Spaanse bols j ew-istische partij af te schilderen a1s I n rrbewfisrr van d.e toe-
nemend.e tt bewustword.inglr van arbei-ders, boeren, land.arbeid.ers en intellectueLen!
Een d.ergelijke rrprestatie'r is in oÍ'Lze ogen niets and.ers d.an een bnrtale specula-
tie op een gebrek aan kennis of op d.e zwakte van het menselijk geheugen. Tegen-
over een dergelijke hand.elwijze voelen wij ons genoopt het geheugen een weinig op
te fri ssen.

NIETS 1s mind.er waar en naïever d-an de mening, d.at d.e Russische regering
r,irapens leverd.e aan d.e republikeinse regeri-ng van Valencia rruit sympathie met het
ond.erd.rr:kte Spaanse volkrr of I'temril1e va^n d.e ontwÍkkeling d.er Spaanse revolu-
tie.rtEen med.ed.eli-ng intrFinancial News'r van 2 febn:ari 1917 - nooit d.oor d.e Rus-
sen tegengesproken, later d.oor verbannen republlkeinse regeringsleid.ers beves-
tigd - onthulde d.e ware beweegredenen d.er Russj-sche politiek: frDe Russische ïe-
gering heeft d.e exclusieve rechten verkregen op d.e exploitatie van d.e voornaa^uo-
ste mijnen vatrr irturcia en Ciud.ed. Réa1 i-n nril voor d.e verkoop van oorlogsmateri-
arI.ll

Het feit doet een Ij-eht opgaan over het werkelijke karakter d.er Russische
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pol1tiek. Want van tweeën één: óf men kon zich achter d.e Spaanse revolutie scha-
ren en d.art konsekwent, d..w.z. op d.e énig mogel[jke wijze, name]ijk d.oor de bewegin-
gen d.er Spaanse arbeid.ers en boeren te ond.ersteunen en d.aa:mee d.e col-lectivisa-
tier d.ie z:-clt juist tegen buitenland.se rechten keerd.er of wel: men streefd.e r;eàT
concessies, ma"a.r moest d.an onve::mijd.elijkr orD ziin privileges te besche:rnen, ztch
tegenover d.e Spaanse revolutie plaatsen. Dat tt kapitalistische Rusland d.e laat-
ste weg volgde is niet verwond-erIijk, d.och het bewees, d.at al- d.e platonische sym-
pathiebetuigingen aan het ad-res van het revol-utionaire -spanje niets and.ers rdaren
d.an een brutale hu:nbug, mad.e in USSR.

Moskou Leverde aarl d.e regering der Spaanse republiek om precies d.ezelfde
red.en al-s B.ome en Berlijn sterrn aan Burgos ( zetel d.er Franco-regering) verleen-
d.en, na"melijk om exploitatie-objecten te verkrijgen. En d-eze politiek diend.e al-
leen en uitsluitend. Russische economische belangen.

Rusland. eiste eerst, d.at het wapentuig zou word.en betaald. met het goud- van
d.e Banlc varr Spanje (wat geschied. i=). Venrolgens eiste het rechten op d.e Spaanse
mijnen en tensLotte verlangde het med.ezeg'genschap en invloed in d.e Spaanse poli-
ti-ek.

De Spaarr.se revolutie boezemd.e het staatskapitalistische Rusl-and. en zlJn
parti j angst in. Moskou vree sd.e , d.at d.e beweging d er Spaanse arbeid.ers en boe-
ren een machtige aantrekkingskracht op d.e arbeid.ers in d.e USSR zou hebben, zo ztl
succes mocht hebben, Die mogelijkheid. verontnrstte haar. Bovend.ien maakten Rus-
land.s economische belangen als concessionaris d.it land. tot een tegenstand-er van
d.e Spaanse revolutie. Daarom heeft RusLand. de invloed.l d,j.e t t in m1I voor zijn
wapenleveranties in de Spaanse politiek verkreeg, stelsel-matig gebmikt om d.e

ontwikkeling d.er Spaanse revolutie te beLemmereï1.

RUSSISCIIE DRUK"

De organisatie met behulp waarvaÍr d.e Russen hun contra-revolutionaire d.oel-
eind.en in Spanje nastreefd.en was d.e Spaanse bols jewistische parti j. And.erzijd.s
werd. d-e Spaanse regering ond.er druk - feitelijk ond.er controle geplaatst varr d.e

politieke commissarissen var. het Kremlin zoals Rosenberg en Antonov-Owsejenko,
d.ie naar Spanje werd.en gezond-en. Ex-mi-nister-presid.ent Largo Caballero van Span-
je heeft over d.eze pressie verkLaard:

ttDe Spaanse regering en in I t bijzond.er d.e minister, d.ie verantwooï-
d.eli jk l^Ías voor d.e leid.ing van d.e operaties, evenals d.e generale staf ,
speciaal in het hoofdkrrrartierrwaren niet in staat om voLkomen onafhan-
kelijk op te tred.en, omdat zíJ tegen hun wil genoodzaakt \^raren zich te
ond.e::urerpen aan onverantwoord.elijke inmenging van buiten af , zond.er j-n
staat te ztjr. om zích daa:rran te bevrijd.en op straffe van I t in de r^raag-
sehaal- stellen van d.e hulp, welke Rusland. ons verLeend.e d-oor de ver-
koop van oorlogsmateriaal. Bij sommige gelegenheden veroorLoofd.en de
Russlsche ambassad.e en d-e Russische generaals zlclt ond"er het voo::vrend.-
seI, d.at htm ord.ers niet met d.e gewenste stiptheid. werd.en uitgevoerd.,
mlj van hun ongenoegen te Laten blijken.,..tt
Deze fronverantwoordelijke inmenging van buiten af'f gelijk Caball-ero zich

veel te gematigtd. heeft uitged.rukt bestond. hierin, d.at d.e Russen de politieke
koers d.er Spaanse republiek in d.e d.oor ltloskou gewenste richting d.rongen. Een be-
wijs hiervoor is ook te vind.en in een brief van Sta1in, iviolotof en Worosjilof aan
Largo Caballero, d.ie d.eze in het begin van d.e burgeroorlog, eind. d.ecember 1916
ontving en d.ie later d.oor Caballero is gepubliceerd.. De in het Frans geschreven
brief , ged.ateerd Moskou 21 d.eeember 1916, 1s te larrg om hier in zin g'eheeI af te
d.nrkken' Wij zijn in I t bezit van een complete Holland.se vertaling, waaraan wij on-
der meer ontlenen, dat Stalin & Co aan CabaLlero d.e raad. gpven meer op cle kleine
en mid.d.en-bor.ugeoisie te steunen en haar te vrljwaren van d.e confiscaties van d.f r
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eigend.ommen d.oor de arbeid.ers. Bovend.ien raadde Stalin Cabal-lero om meeï con-
tact te ond.erhoud.en met d.e lej-d.ers d,er republikeinse partij en al.les te verhi.nd.e-
ren wat Spanje op een commr.mistische republiek zou l«:rrren doen gelijken. De brief
verlangt tenslotte, dat d.e Spaanse regering publiekeli jk zal verklaren, d.at zri
geen inbreuk za\ Iaten maken op d.e eigend.om en d.e rrettige belangen van vreemd.e-
Iingen in Spanje. Het zal bepaald. moeilijk zijn om in verband. met d.e Spaanse revo-
Iutie een d.ocument te produceren van een meer contra-revolutionair karakter. En
d.an gaan i^Iil er nog maar ni-et eens op inrd.at in d.e brief het volgerl vam. de parle-
mentaire weg werd. aarrbevolen of schoon d.e parlementaire republiek in Spanj e een
paskwil gebleken was en d.e contra-revoLutie I t parlement juist altijd als delcnan-
tel voor haar conspiratieve activiteiten had. weten te benutten.

In september 1917 schreef d.e Spaanse jouxnali-st Manuel Chaves Nogales:
r?Moskou heeft, ofschoon Europa het niet wil toegeven, d.e Spaanse

bols jewisten genood.zaakt ik herhaal-: genood.zaakt af te zien van eI-
ke poging om in Spam.je een Sowjetregiem te vestigen en hen, omde,t d.it
in zijn internationale politieke kraa^m beter te pas kwa^m, onverbid.d.elijk
geketend. aan d.e dienst a.an het republikei-ns-burgerlijke regiem. Spe-
claal Moskou heeft op dit ogenblik het minste belang bij de instelling
va^I1 een bolsjewistisch regiem in Spanje."
l{e moeten hierbij d.e kanttekening plaatsen, dat een bols j ewistisch regiem 1n

Spanje nog niets and-ers betekend- zou hebben d.an het staatskapitalisrre . Ytaar d6t
zelfs grng Stalin nog te ver. Daarom d.reef hij d.e regering-Caball-ero in d.e aflnen
van d.e Spaanse bourgeoisie, d.ie - raz.a.T ied-er weten kan - d.oor d.e Spaanse contra-
revolutie werd, gepïo stitueerd..
DE ROt VAN DE BOLSJEWfSTEN.

iríat voorts tegenover d.e beweringen vail ItDe Rod.e V1ag'r moet word-en opgemerkt
is , dat d e groei van d.e Spaanse bols j ewistische parti j , waafiran het blad. melding
maakt, alleen maar aan d.e intrlges van ltÍoskou was te wijten, n i e t aan het
feit, d.at arbeid ers of land.arbeid ers er iets in zagen .

Bii de aanvang van d.e burgeroorlog was d.e Spaanse bolsjewistische partij een
onbeduid.end. groepj e, zond er enige invf oed. op d.e massa. Toen d.e strijd. tegen Pran-
co op de 19e juli 1916 een aanvang nam stond.en CNT en FOUM in d.e voorste rijen.
De bolsjew-iki d.ed.en nauwelijks va,r: ztch spreken, hetzij d.an d.oor hr-rr buitengewone
onbenulligheid.. Die kwam bijvoorbeeld. tot ulting in een rede, welke d.e bols jewis-
te Dolores Ibarnrri. ( Ueter bekend. als La Pasionaria) aan d.e vooravond. van Fran-
cor s staatsgreep in d.e Cortez hield. en waarin zti van d.e volslagen machteloze re-
gering-Qu:iroga verlangd.e streng de wet toe te passen ten opzi-chte van d.e reactie
en d"at terwijl d.e reactie juist ged-ijd.e d.oor het feit, d.at vijf jar;r lang d.e repu-
blikeinen van het soort van Quiroga te futloos bl-eken om d.e republikeinse wetgp-
geving in praktijk te brengen 

"

Deze onbed.uid.ende bolsjewisten echter narnen tengevolge van d-e inmenging van
Moskou snel- aam. invl-oed. toe; invloed weL te verstaan op d.e loop d.er gebeurtenis-
sen r niet op rf het bewustzijntt v€Ln d.e spaanse arbeid.ers .

Ht:n besLissend.e invloed. verwierven d.e bolsjewj-sten het eerst in ivlad-rid. en
in VaLencia. Vand.aar, d.at d.e wapens welke Rusf and. leverd.e , in hoof d-zaak na^ar d.Íe
plaatsen gingen, te:*rij1 CataLonië en het Aragonfront, waar d.e Syndicalistische
CNT d,e meeste invl-oed. bezat, slechts het hóógnodige verkregen en vaak ook dat
nog niet eens ) aangezien d.e bolsjewisten organisaties afs de CNT erl de POUM niet
varr. materiëIe machtsmid.d.eren wensten te voorzi.ett.

Vrijwilligers van d.e beroemd.e tfCoLumna Dumtti'r van het Aragonfront hebben
ons eens verteld, d.at tengevolge van d.ergelijke manipulaties d.er bolsjewlsten aan
d-e materiële uitrusting van de troepen meteen kon worden gezienrwat h1m politÍe-
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ke kleur w&s. Waren d.e troepen goed. voorzlen van wapens en mr:nitie, d.ekking en
ra.ntsoen, d-an kom men ey verzekerd. van zijn met een bolsjewistische of sociaal-d-e-
mocratlsche Centr-rrio ( legereenheid.) te d.oen te hebben. Liet d.it a11es echter te
wensen over, d-an had. men een Synd.icalistische Columna voor z:-cln en met d.e eenhe-
den van d.e POUM was het vaak nog ergeï geste1d..

Een Miliciano van het Aragonfront verklaard"e ons: 'tOttze bewapening is tot
nu toe vold.oend.e om ons in nood. te kunnen verd-ed.igenr maaï is weinig waard. d-oor
een flinke aanval. De regering van Valencia koopt en ontvangt welis\^Iaar wapens,
maar d-ie krijgen wij niet. Die z:J:n voor d.e troepen, d.ie d.oor d.e regering word-en
vertrouwd. Wï zijn we1 d.oor d.e regering erkend. als haar Ieger, ma.ar ons vold.oend.e
\,rapens geven, d.at is haar te gevaarlijk. "

}íat d.eze Mil-ici-ano' s ons verteld.en sternt tot in ond.erd.elen overeen met d-at-
gene wat veel uitvoeriger - eveneens uit persoonlijke ervaring - beschreven is
d.oor George 0rr^re11 j-n z:-Jr. boek ttSaLuut aan Catalonië'r I wààrvan nog kort geled-en
een Ned.erLand-se vertaling is verscheÍl€íI.

0::we1lr s getuigenis staat volstrekt niet op z:--cltzelf , In ztjn geschrift
rrNacht over Spanjert heef t Augrrst Souchy een reeks d.ocrmenten openbaar gemaakt t
waaruit het contra-revol-utionaire optred.en d-er bols j ewisten in Spanje op ond,ub-
belzinnige wijze blfikt en tevens het werkelijke karakter van. d.e zogenaamd-e Russi-
sche huIp, d.ie precies op het tegend.eel neerkwam van hetgeen men z:-cln bij het
woord. "hulp'r pleegt vooï te stellen.

Tenslotte mag bij d.it alles d.an evenmin vergeten word.en, d.at d.e Russische
regering officieel d.e non-interventie-politiek ond-ersteu:od.e, d-ie brutal-e bolsje-
wieken soms menen te moeten becritiseren. We wil-l-en hiermee niet zeggenr d.at
d-ie politiek niet becritiseerd- zorl d.ienen te word-en ("1 was zij van kapitalis-
tisch stand-pwrt bekeken natuurlijk volkomen juist!), d.och d.it, d.at d.e bclsjewis-
ten d.e laatsten z\)nt d.ie enig recht tot kritiek hebben.

Rusland. nam d-eel aan de beraad.slagingen d.er Lonctense Non-interventie Commis-
sie. In oktober 1917 verklaard-e Maiski, d.e Russische ambassad.eur te Lond.en in 6 6n
van d.e z:-ttlnger] van d.at comité:

rrDe Sowjetregering beschouwt het. c r. è al-s nooclzakelijk nog eens op-
nieuw te bekrachtigenrd.at z\ Ttaar stand.punt van een volledige en abso-
Iute niet-inmenging d.er buitenl-and.se mogend.hed-en in d.e Spaarrse aangele-
genhed.en hand.haaf t en dat zU geneigd- i s met alle mid-d.elen een politiek
te ond.ersteunen, welke tenslotte tot zul-k een niet-inmengang leid-t."
Ztedaar d-e waarheid., d-ie overigens zc weinig nieuw is, dat d.e red.actie van

rfDe Rod.e Vlagrr niet kan beweren rrWir habenrs nicht gewusztltt

TROETSTRA IIHERDACHTIT

WAARIvEE men in d.e wereld- van van-
d.aag te maken heef t, d-at is d.e bikkel-
hard.e klassenstrijd- van d.e arbeld-ers,
n i e t met d.e sociaal-d-emocratische
id.ealen van weleer, De SDAP Ís d.ood.
en Troel stra heeft he t hed.end.aagse
proletariaat niets meeï te zeggen I t
Is ietsl w&Er id.ealisten over moten
treurenrmaar waar reaListen d-e konse-
kwenties uit zull-en wilIen trekken.
Het bewijst niet, d-at d.e arbeid.ers \.an
nu mind.er strijd.baar zijn d.an voorheen.
Integend.eel t zë zLJn strijd.baard-er . Ze

strijd.en echter vand.aag voor hun ei-gen
belangenrniet voor politieke id.ealen.

Bevestigd. word.t d-it a]les d.oor d.e

Troel stra-'therd.enlcingrr te Den Haag
op 1 mei j .1. Een half uur voor het
vastgesteld.e begin d,aarvan bevond.en
z:-ci;: zegge en schijve d.rie mensen bij
ztjn stanclbeeld.. Een menigte, die ten-
slotte tot 40 (jawel 4Ol ) man aan-
zwoL. Dat is veelbetekenend. rma.a,T vol--
strekt niet om over te jammeren. Het
zou veel erger ztjnrind-ien d.e politie-
ke trad.ities van weleer zwaarder op
d-e thans levend-en d-rukten.



MAAR GOED DAT ER POtIIIE IS

U HERïNNER.T z:-cln toeh nog weI d.ie ad.vertenti-es, die nrim een Ja.a.T geled.en

in vrijwel alle d.agbladen verschenen: rr . . maaï goed. d.at eï politie isfr? De onder-

aannemer voor het schiLd.erwerk varl 577 in aanbouw zijnd.e woningen in Amsterd.am-

Noord. moet zo omstreeks eind.e maart hetzelfd.e hebben ged.acht. foen nameli jk kon

men in een aantal kranten l.ezen, d.at d.e Amsterd.amse politie besche::ming zou veï-
lenen, wanneer op vrijdag 7 aprl} zeven va.n buiten Amsterd.a^ur afkomstige schild.ers

daar aan de slag zoud.en gaarL, omd.at Amsterdamse schild.ers geweigerd. had.d.en het

]oon te accepteren, d.at d.e patroon voor d.at ka::urel betalen wiId.e.

Goed., het is allemaaI niet d.oorgegaan, het ond-erk:ruiperswerk niet en d.e po-
litiebesche:rning niet en wel, omd.at toen pr.mtje bU paaltje kwa,m, de regering af-
]e::minst van plan bl-eek voor d.it d.oeL d.e Amsterd.a^mse politie met nog eens lOO
ma,le rijkspolitie te versterken" Er heeft d.aaromtrent nog enig misverstand ge-
heerst, omd.at Van Ha]I beweerd.e, d.at d-ie versterking aI was toegezegd., d.e ïege-
ring echter beweerd.e, d.at d.aarvan geen sprake was. Maar om d.at rrmisverstartd.ff r of
wat het geweest moge ztjn, j-s het ons hier niet te d.oen. Dat moeten d.e autoritei-
ten ond-erling maar uitkiften. i{isschien heeft "Vrij Ned.erl-and." het bij t t rechte
eind. gehad., toen d.at blad. met zoveel woord-en verond.ersteld.e, d.at d.e regerlng be-
vreesd. was vooï ernstige botsingen tussen bouwvakkers en d.e politie, ind.ien d.e

ond.erknripers lnd.erd-aad. op d.ie wij ze aan de slag zoud-en gaan.Maar d.at is een ver-
onderstelling en wat wij hier wil-Ien ond.ernemenrd.at Ís het maken van erikele kant-
tekeningen bij d,e feiten als zodanÍg.

Uit d.e bernnrste berichten bleek namelijk, d.at er over het loon van d.e schil-
d.ers een confllct ontstaan \^ras, omd-at het in Amsterd.am gebruikelijk was een dnd.e-
re berekeningsmethod.e voor het schild-ersloon te volgen d.an d.ie, wel-ke word.t om-
schreven Ín d.e c.&oo.

De eerste vraag d.ie men zou wilLen stellen - omd.at het krantenberichtje eï
geen enkele med.ed.eling over bevat is d.eze, of d.e bewuste ond.eraannemer nooit
eerd.er in Amsterd.am schild.e:*rerk heef t d.oen uitvoeren. Als d-at w61 het geval is,
heeft hi j d.an toen g,één moeilijkhed.en ond-e:rrond.en? Zo nee, kwam d.at d,an misschien
omd.at hij toen het loon wél- volgens d.e Amsterd.ainse method.e berel<end.e? Als d.at zo
mocht ztjn, wat heeft hem d.an bewogen opeens van de methode af te stappen? De
z:udnt om een conflict te hebben wellicht? En als hij nooit eerd.er in Amsterd.arr
als patroon is opgetred.enrwaarom heeft hi.l zlclt d.an niet bij d.e Amsterd-a,mse sitr.p.-
tie wiIlen aanpassen?

trfe horen hem aL zeggení if .".. d.e c.à.o.!tr Ja, d-ie c.a,o.! De hoofd.aannemeï
heeft tegenover d-e correspond.ent van I t bewuste d.agb1ad. verklaard., d-at eï in Am-
sterd.am een berekeningsmethod.e geëist werd., cli-e het l-oon op ongeveer het dubbele
van de co&,o.-lonen zou brengen. We kr:rrnen ons voorstellen, d.at een d.ergelijke
c, à. o. d.oor d.e schild-erspatroons grif geaccepteerd. is. Maar kurunen zli z:cln voor-
stellen hoe eï d.oor Amsterd.arnse schiLd.ers over een d-ergelijke c.à.o. ged.acht
word.t? De schild-erspatroons zull-en ons toch niet willen wijsmaken, d.at d.e bepalin-
gen van d-ie c. Bo o " d.oor d.e (Amsterd-amse ) schild-ers geaccepteerd. zí1n? Door "hun
eigen organisatj-es'r? Kom nou! AIs er morgen een organisatie in het 1even word.t
geroepen, die verklaren zou d.e belangen va,l: d-e schild.erspatroons te behartj-genr
maar d.ie in werkeliikèe:i.il d.ie schil.d-erspatroons voortdurend. in d.e wielen zou rij-
d.en, wat zoud-en de schild.erspatroons d.an d.oen? Zoud.en ze moord. en brand. schreeu-
wen of zoud.en zat ornd.at d.ie organisatie het zéE verklaart, het rustig op z:-cln
Laten zi-tten, d.at die, organisatie voor hr:rr e:ggn organisatie word.t versleten?
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VIeInu; waaïom gaan ze d-an in het geval va^n de z.g. schiLd.ersbond.en alleen maar
af op het sprookje, dat d-e organisaties over ztcltzelf de wereld. insturen?

Laten w-ij inplaats van d-e patroons het antwoord- geven: omd.at het in hun be-
lang is om aan het sprookje, aan de fictie vast te houd.en. Als er een orgartisa-
tie isrd-i-e opeens d.e verfprijs en d-e lonen aanzienlijk de hoogte in wil schroeven,
d.an roepen d e schild.erspatroons 3 d.at is onz. s organl satie niet; maar als er een
organisatie is, d.ie opeens, tegen het heersend.e gebruik in, d.e schild.ersl-onen af
wil breken, d.an roepen d.e schild.erspatroons tegen hun arbeid-ers: d.at is julIie
eigen organisatie. T ja, wie d.aar Ín wiL trappen, de schild-ers natuurlijk niet.

Het conflict is d.us volkomen begrijpelijk voor ied.ereen, d.ie geen behoefte
heeft aan sprookjes"

trDat d-e Amsterd.a.mse schild.ers het c.àoo. -loon hebben afgewezelltt r zo heef t
d.e hoofd.aannemer, de Haagse bouwond.erneming Intervam yeïkIaard., rrkomt d-oord-at ze
ond.er rrcommurristische d-ruktr staan.tr Dat zal rmenen wij, d.an wel een zware d.ruk ge-
weest zir.t want van nature is een arbeid.er natuurlijk geneigd een lager l-oon (fret
gaat om d.e helft , zegt Interva,in) terstond- te accepteretl.

Alle gekheid. op een stokje: d.at van dierrcomn:u-nistische d.rukt? is niet meer
d.an een stemmj-ngmakerijtje, d.at d.e aand.acht afleid.t van d-atgene wa.ar het werkelijk
om gaat . 0f er be s tond. j-n Ams terd.a"n t t gebruik een and.ere f oonberekening te vol-
g€Írr of d.at gebruik bestond. niet. Als het niet bestond.2 d.acht Intervam dan in
alle ernst, dat d.e schilders zómaat, op instignatie van rrcommuïtistenr', het biil-
tje er bij neer zoud-en leggen? Ja, d.ie arbeid.ers zijn gek!

Nee, d.ie arbeid,ers weten heel- goed-, r^rat tf lntervamrr ook wel- weet en wat d.ie
zeven varr buÍten Amsterd.am eveneens weten: d.at het conflict een rechtvaard.ige
strijd. is. Dat d.ie zeven er niettemin bereid- waren te gaan werken, d.at bezorgd.e
ze een kwaad- geweten. Dat lavad.e geweten hebben ze natu.u-rlijl< we1 gesust met d.e

d.rogred.enering: "I,r/ij gaan werken tegen c.&.o.-Ionen; wij ztjn géén onderkruipers!"
Maar die ze\refl ztJn arbeid-er genoeg om te rrreten hoe of een c o à o o. tot stand komt
en d-at daar d.e arbeid.ers nauweli jks az:n te pas komen. De stem van het arbeid.ers-
geweten worclt d.aarmee niet tot zwijgen gebrachtrhoe luid ze het misschlen ook ge-
roepen hebben en hoe vaak ze het misschien ook voor z:-cllzeLf en voor ieder d.ie
eï naar luisteren wild.e hebben herhaald.. En wie een kl'raad. geweten heeft, d.ie is
bang voor d.e gevolgen van ztjn d.ad-en. Vand.aar hun aand.rang om politiebeschezming.

De aaJtnemers hebben niet gezegd, fut die angst belachelijk was en d.at ze in
het geheel niets te vïezen had.d.en. Nee, d.ie aannemers hebben ztch tot d.e rrsocia-
l-istische" burgemeester Van HafI gewend." Die heeft z:-clr d-irect bereid. verklaard.
het Amsterd.amse politie-apparaat voor d-e be scherming van ond.erkruÍpers ter be-
schikking te stelJen. Z6 en niet and-ers liggen d.e za"ken. En d-an zwtJgen wij nog
maar oveï d.e merkwaardige figuur , d.at schild.ers , d-ie to t d.e bourwakarbeid.ers ge-
rekend- Irulnen word-en, de bescherming inroepen van uitgerekend. een politiekorps,
d-at ztch ten opzichte vaÍr d.e bouwvakarbeiders bepaald. niet op een brand.schoon
verled-en karr beroemen. i'Iaar Jat wat d-oet d-at luchtje eï toe bij een zaak, waaraan
al zovele iuchtjes zitten?

Overigens zal men r^rellicht opmerken, d.at het Amsterd.amse politiekorps vooï
d.it soort bescherming er nu ook juist is ! Ind.erd.aad. ! Daar is het voor! tdat dacht
u? Ter bescherrning van d.e belangen varr 'rond-erkrui.perst' en van het kapitaal is t t
in het leven geroepen. \Iaar wat een dergelijk gebruik met "socialisme" te maken
heeft? l\iets natuurlijk, It[aar neemt r] ons nou niet kwalijkl ]iiet gii.oemen GÍjsbert
Varr Ha}1, 1i4 van de P.v"d..A", een "soci-a1ist'r. Dat d.oet hij zéLf en d.at d.oet ztjn
partij.

En dat is dan het tweed-e sprookje waaflnee men in d.eze zaa"k te maken kri jg:b,
of het d.erd-e zelfs we1 misschi,en. Tja, wat wilt ur zond.er sprookjes gaat het nu
eenmaaL niet,
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GIJSBRECHT VAN HAT L

AIS DïT NUMMF,R van 'rDaad. en Ged.achterr ond.er d.e ogen van
d.e ]ezers komt is het juist een jaar geled-en, d.at ztch in A-ur-

sterda"m d.e gebeurtenissen afspeelden, d.ie in d-e historie on-
der d.e naam van het 'r juni-oproerrt zlJn blijven voortLeven: d.e

strJjd. van d.e bouwvakarbeid.ers tegen d.e korting van 27o op lnwt
vakantiegeld., d.ie zelfs een burgerlijke rechter nad.ien rron-
rechtmatigtt heef t genoemd..

Kort na d.e gebeurtenissen ontvingen wij van een van
onze jonge ]e zers een satire , d.i-e met het optred.en van vak-
bond.en, politle, gemeentelijke autoriteiten en ministers een
vaak bijtend.e spot dreef , Belangrijke gebeurtenissen, waarover
nood.zakelijk geschreven moest word.en, verhinderd.en d.estijd.s d.e
publicatie van d.at satirische stukrwaarvan d-e schrÍjver z:oh
liet inspireren d.oor Vond.els bekend.e d.rama Gijsbrecht van Am-
stel. Bepaald.e scenes bij Vond.el zoal-s de d.room van Gijs-
brechts gade Bad.eloch, de belevenissen van vosmeer d.e Spie
e. d.. vind.t men in soortgeli jke verzen in d.e sati-re tenrg.
\'/rj d.nrkken haar thans af , bij wijze van herin::ering aan wat In
Jaar geled.en in Amsterd.em geschied.d.e.

Eerste bed.riÉ.

Het justitieel geregt heeft zteh ten langen leste
Erbarremd. over mij, en mijn benauwd.e veste
En a:me burgerij i en op Hartsuikers gebed.
De provo I s zond.er meeï in het gevaJ]g gezet.
Den vijand., op het Spui rond.lopend.e met krenten,
Kostte de provokasi-e d.e huid. en heel- wat centen.
En Landman jaagt hen nai hij laat hen arresteren
En als het witte wijven zin ook grond.ig nog fouilleren.
De provo d.uizend.werf , bij tt w1t van zijn habijt
Zwoer aan d.e Hermandad. te hebben schijt,
Dat hij verstoren zo1) de orcle en het huwelijk.
Wat was d.ie dag in maart vooï ons afschuwelijk,
vriend. car s, te lang getergd. en d.oor zo-rs-Het geprikkeld.,
Heef t mij in d.eze tiend.e maart gewikkeld..
Doeh Van d.er ivlolen heeft d.ie dag gebullepeesd.
En Trlx en Cl-aus en hebben vrol-Íjk rondgesjeesd..

Heer Gijsbrecht, ztjt gemst en luidt van vreugd. de klokken.
Waar was het Henk? Hoe veer waart glj hen nagetrokken?
Omtrent een expositie aan geentzij prinsengracht.

Hoe gingt u op d.en tocht?
Wat had- ge wel- ged.acht?

Mijn mannen seher.rrden rond. met brullend.e motoren
En stoven onversaagd. met d.e bullepees naar voïen.
Zij hebben er weer aardigjes op l-os gele1d.:
ivlen stoof uiteen voor rt heerlijk slaggeweld.

Wat vogel brengt ge mrj, d.aar in d.at witte palfGIJSSR.ECHT:
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BMNHARD DE SP]E:

G]JSBRECHT:

BEMTHARD DE SPIE:

GÏJSBRECHT;
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Hij heeft lang haar t t en is geen natel d.och een zak.

Ik ben een raad-slid. en gekozen in uw raad."
itlijn witte plannen komen nu ten goed.e aan d.e staat.
AI schreven ïdj onlangs een subversieve brief ,
ïn d-'uren d.es gevaaïs d.an zijn wij constrructief .

Ontbind.t d.en knechtl zo mag h{j onverhind.erd. spreken.

GU zult bij onzen durf en ei sen wel verbleken.
Wij wil-len ongestoord. het Spui opgaan te spelen
En happenen net zo lang tot ons t t gaat vervelen.

Gaat heen, ik schenlc u I t lijf . 't En is geen straffenstijd;
WU zijn van orlzerr hals d-e grote vijand kwiit.

GIJSBRECHT VAN HALI. T\^IEEDE BEDRIJF.

O Gijsbrecht, tk lag verwaast in enen stoel te d"romen
En ben benauwd. en bang uit mijnen slaap gekomen.

We1 liefste, wat is d-it? Hoe z:.et ge zo beschreid.?
tk Zag in mijn bozen slaap d.e ganse stad. in strijd..
Ik heb in d.ezen slaap iets schrikkelijks vernomen.
Een d-room bezwaayt mijn hart. Gezichten d.oen mij schromen.

De d-romen zijn bed.rogr nei zo als d.e wetten.

De vijand. maakte; Gijs, zoëven korte metten
Met Neerland.s rnrigste ochtend.blad.
En heel d.e bouw d.ie 1ag aI p1at.
Een metselaar is gisteravond. omgekomen
Door bullepezen, zeggen zèt d.at heeft men niet genomen.

tt Is l-outer ijd.elheid-, d-ie ztch ltet brei-n verbeeLd.t.

Neen, 't en is d.e vakbond. d.ie pereenten steeft.
Och of het ijd.eI waar! Ik heb mijn uur verslapen,
ft En is niet vïoeg meer.

Te wapen! 0p! fe wapen!

Zeg Koppejanl wàt port u te krijten en te roepen?
hiat jaagt u hier bij nacht?

God.lof d-at ik d-e troepen
Boumraklsers ben ontvloon , tet d.ood- toe afgemat.

Wat troepen? Hoe? Gij raast !

De vijand is in stad.
Het is met Aemstefd.am en met zijn hoge wal-]en
Gedaan, het i s d.e bouwvalckers in I t end. te buit gevallen.
Omtrent d.en d.okwerker , gebelgd. d-oor woed.e en rouw,
Ruidren zti aI op naar I t Telegraafgebouw.
Mljn }ievelingsblad-, en wat en moet d-aar we1 van worden?
Geheel d.e burgerij , vergramschapt , s toort d.e ord.e .

Het prol- en provotariaat smijt aI met stenenl
Mijn mannen houd-en I t niet t z7i nemen vast d-e benen.
Voor tt grote aantal kruipen we 1n onze schulp.
Gi j sbrecht, roep onverwijld. d.e marechaussee te huIp.

}{EITROUW VAN IIALL:

GIJS]3RECHT:

MEIIROUW VAN iiALL:

GÏJSBRECHT:

ME\TROI]W VAN ITAIL:

GIJSBRECHT:

MEIIROINf VAN HALL:

BROER KOPPEJAN:

GIJSBRECHT;

BROffi. KOPPEJAN:

GIJSBRECHT:

BROER KOPPEJA}T;
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GïJSBAECHI: Neemt snelstens tranengas en vele karabijnen,
And.ers kost het u ? t baantje en mij het mÍjne.
Gjj d.ienaars, houd.t d.e d.ienstplichtigen achter d.?hand..

ME\IROIIW VAN HALLr Helaas wat gaat mij aar:r in d.ezen d.roeven stand.!
Er is geen hoop, Ach Gijsbrecht, l-ieve heer,
Nimmer slaat gij nog d-e eerste paal voor d-e SÍ.jlmermeer.

REI VAN \{IT[E KIPPEN: Waar werd. oprechter geza,g
Dan op deez zware dag
Ter wereld. ooit gevond.en?
Ied.er politicus d.ie zlch respecteert
Door kruiwagens naar boven verbond.en
Ztch. d.i stantieert .

G IJ S B R E C H T V A N H À L t . DER-DE BEDRIJF.

GIJSBRECHT; rt Opgejut geteisem en neemt nog niet d.en wijk;
Ze stichten brandjes op d.en Dam en Nj-euwendijk.
Te::uri11e van d.e krant en I t volk bened.en
Neem ik in ove::weging af te tred-en.

STtrM (Vr", boven) ; Neen Gijsbrecht , zet getroost uw schoud ers ond.er I t kruis,
Gij krfjst slechts een berisping, Van d.er Molen moet naar huis,
lr/ant als glj heen gaat kost d-at ons ons prestige.
Gij zijt van oud. regentenbloed.; nobLesse oblige.
A1 s uw ho of d. val t , d.an val t o ok onze k1i ek;
Van der Molen offeren we op aan het publiek.
Zit gerust, want morgen zullen ze weeï bankgeboury,Jren maken
En d.e provo| s gaan wel weer naar sociale zaken.

GIJSBRECHT: Zit grj dat Smallenbroek? Zit grj d.ie brave knecht
Yan protestantsen huize, d.1e voor d.e ord.e vecht?
Ik zre 'v niet, ik hoor slechts wat ge zwamt.

SIViAJ,LEMROEKg Ik rijd. met gedoofd-e lichten, d-ewijI Ik een auto heb geramd..
Een d.riemanschap zal nu d.e zaken leid.en
En met straff en hand. d.e onl-usten be strijd.en"

VAN DER MOLEN; Nu buig ik mÍj voor Smallenbroek, mijn uitverkoren;
De liefd.e tot ztjn chef is ied-er aangeboren.
De politiek gaat voor. Hier baat geen tegenvreer.
Yaa::vuel mijn Aemstelland, vervracht een and.ren commisseer!

T W E E ! M A A R oorzaakt natuurlijk,d.oordatwijd.ewer-
kelijke kl-assenstrijd. van méér beteke-

N I E T I'R 0 0 Dn nisachtend.and.epolitiekeluchtkas-
tel-en van Han Lammers, And.ré van d.er

SEDERT het buitengehrone eongïes Louvr en Hans van èn Doel. Er gebeur-
van d.e P.v.d-.À. in Rotterd-am hebben d.e men Leze er d.e betrokken nummers
wii nog niet d.e gelegenheid. gehad. over van ttDaad. en Ged.achterr maar op na
rrltrieuw Linksrr te schrljven, dat groep- aan het front van d-e klassenstrijd ge-
je jonge r id.ealistische Bolitici, d.at noeg, d.at méér het vermel-d.en waard.
o.o. het pamflettrTien over rood.tr ge- was d.an d.e avonturen van Nieuw Links,
publiceerd. heeft en d.at er van d.roomt d.ie weLlicht een politieke kind.erka-
d.e koers vatrt d-e P.v. d..A. in rtlinksett mer i-n spanning kunnen houd.en, d.och
richting te buigen. Dat is med.e ver- d.ie ons nu eenmaal- mind.er vellrnogen te
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boeien d.an klasse-acties op grote of
d.esnood.s kleine schaal. I{aar d.at wil-
natur,rrlijk niet zeE'gen, d-at het partij-
tje biljarten tussen Lammers c.s. en
de officiële partijleid.ing zot) ztjn af-
gebroken.

0p I t buitengewoon congres van no-
vember '66 is begin t 67 het congres
van HaarJem gevolgd,Al-s menrr]{et lian-
d.el sblad.rr geloven mo cht was he t zo t
d.at rrNieuw Linhsrt d.aar oogstte, wat
het in Rotterd-am gezaand, had-" trBinnen
d.rie maand-enfr, zo schreef d.ie libera=
Ie krant, 'rheeft d.e linkse oppositie
kans ge zien twe e vam haar tien rod-e
punten tot officiël-e partijpolitiek te
verheff€rr.rt Die twee prrnten z:-1ni een
rad-icaLe inkomens-politiek en een op-
voering d.er ontwikl<eIingshuIp.

rrHet Hand.e1sblad.rr heeft gelijk: d.ie
prrnten ztJrr in Haarl-em d.oor d-e P.v.d..A.
aanvaard-. Ytaar hraarom noemt 'rHet Han-
d-eIsblad.r' d.at twee rtroderr punten? Zo
Han Lammers c.s. al twee caramboles
scoord-en, bepaald. niet over rood.. Een
rad.i-cale inkonens-politiek en a.atlzien-
lijke off ers voor d.e ontwikkelingshulp
ztJrr politieke verlangens, d-ie leclere
rad-icaal-burgerli jke partij ( wat trou-
weir.s d.e FvdA óók i-s!) zoud-en sieren
en d.ie men bijvoorbeeld- óók bij D | 66
aantref t. itie t rr linksrr in d.e ztn van
rad.icaal, heeft het misschj-en nog wel
iets te malcen, met rrrood-rr, &Is men
d.aarmee rrsocial-istischrr bed-oe1t, to-
taal niets. I'iaar d-at hebben d.e overi-
ge acht punten van rtTien over Rood.rt
al- evenmin.

HE T RAPPORT ENSCHEDE

EEN GROTE FL O

BIJNA EEN JAAR nad.at d.e Amsterdamse bouvnrakarbeid.ers in bevreging kwamen uit
protest tegen het feit, d-at d.e vakbonclen geheel eigemachtig twee procent inhiel-
d.en op d.e vakar:tiegelclen d-er ongeo:rg'aniseerd-en is ten langen leste het eerste
d.eel verschenen van 't rapport d-er commissie-Ensched.é, d.ie d.estljd.s d.oor cle rege-
ring werd. ingesteld. om c1e zogo "juni-gebeurtenissenrt in d.e hoofd-stad- aan een na-
d.er onclerzoek te ond.e:rueïpen. hlij hebben d-at rapport niet zelf in hand-en gehad..
De prijs ervan is maar liefst f 18 en d-at is eerlijk gezegd. wel wat veel voor orTze
portemonnaie, temeer omd-at wi j na zorgrmldige Ie zing van hetgeen d-iverse kranten
er over hebben geschreven, tot d.e mening overhellen, d.at d-it rapport een enol:me
flop i s , wa.anïan d-e betekeni s omgekeerd- ev enred-ig rnoe t word-en geacht aan d.e lan-
ge d-uur e die aa:n d.e vers chijning i s vooraf gegaan .

itÍen kan ons natuurli jk tegenwerpen, d.at d.e krantenverslagen ons teleurge-
steld- mogen hebben , maaT d.at het ralrllort zélf wellicht beter zou ki.mrien ztin d.an

d-atgene wat d-e burgerlijke journali-sten en een op sensatie (rond. d-e persoon varl
mr. Van i1a11) beluste pers er van hebben gemaakt. De opmerking moge op z:-cltzeJ.f
juist ztJnt zti vermag ons niet te bewegen ons ongunsti-g oord-eel voorlopig op te
schorten, Dat namelijk is niet op d-e min of meer uitvoerlge uittreksels uit d.e

conclusies gebaseerd-, maar op d.e mecied.eling, d-at d-e commissie-Ensched.é haar ar-
beid, heeft veruicht aar, d-e hand. van veertig verhoren van personen tussen wie rnen
tevergeefs zoekt :naa:T één enkeie bouwvakarbeicler.

Het d-agblad I'Het ParooI" brengt in zt;n ed.i-tie van 17 mej- de namen d-ergenen,
d.ie d.oor d.e commissie-Ensched.é gehoord. zt)rr. Dat zijn d-an: 11 hogere politie-auto-
ri-teÍten, 5 gemeente-functi-onarissen, zes firnctionarissen van d.e bond.en, { art-
sen, 2 ministers, 1 justitÍëIe autoriteiten, 2 journalisten van 'iDe Telegra&ftt,
and-er personeel van ItDe Tel-egraafrr plus een aantal niet met name genoemd-e getui-
gen van d.e rf onlusteoil o

Toegegeven: oncler d.e Jaatsten zoud-en ztch wellicht bouwvakkers krínnen bevin-
d.en. iviaar d-e net name genoemden vormen een aantal van 51 .Er resteren d.an d.us ze-
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ven.Bij d.ie zeven bevind.en ztch d.an nog enkele niet met name genoemd-e personeels-
Ied.en vanttDe Telegraafrt, Een aantal, dat wi1 zeggens méér d.an één. Dat betekent
d.at het rapport oveï d.e actie d.er bouwyakarbeid.ers en haar gevolgen op zijn a1ler-
hoogst op d.e verklaringen van zegge en schrijve 5 bourwakarbeid.ers zou be:rusten.
Dat zorl - 61s het zo vias bepaald. bijzond-er weinÍg zljn. Ook d.an zoud.en wij de ba-
sis van het rapport-Ensched.é veel en veel te smal achten om t t serieus te nemen.
Wij betwijfelen echter sterk, d.at d.e vijf onbekend.'en, wier beroep nog te d.etermine-
ren val t , to t d.e bouwvakarbei-d-ers behoren. Wlj be twijf elen dat , jui s t 6md-at hun be-
roep verzwegen word-t, Zij word.en aanged-uid- als "getuigen van de onlustenrr. Aange-
zíen d.e Commissie-Ensched.é d.e opd.racht had meegekregen om d.e gebeurtenissen van
maand.ag 11 en d.insd.ag 14 juni te ond-erzoeken, kan er geen tvri jfel aari bestaanT
d.at hier met het woord 'ronlusten[ d.e gebeurtenissen word-en aanged.uid-, waarbij d.e
bouvrvakarbeld-ers niet als getuigen e maar aIs d-eel-+qmers betroklcen waren. Zolang
d.e Cor:emissie-Ensched-é niet d.oor het bekend- maken d.er om d.uistere red.enen tege-
l1jk met d.e narnen tevens veïzwegen beroepen - het tegend.eel bewijst, menen wij het
volste recht te hebben om aan te nemen, d.at ztclt géén bouwvakarbeid.er onder d.e
verhoord.en heeft bevond.en en clat d.e Cornmissj-e-Ensched.é er niet in geslaagË is on-
d.er d.e duizend.en bouwvakarbeid-ers in A;nsterd.am ook maar óén enkele te vind.en, d.ie
bereid. was om verklaringen af te leg3'en"

Dui zend.en bouwvakarbeid.ers ! ïnd erd.aad. ! Zelf s al s er - wat wij gelijk ge zegd
niet geloven - vi jf zoud-en zt jn geweest, d-an nog zou het bi j zond-er pover ztjn ge-
weest. Ook d.an nog zoud-en wij het vol-ste recht hebben om het rapport (óver d.e ac-
tie d.er bouwvakkers notabene ! ) een grote f Iop te noemen.

In d-e genoemde ed.itie van r?Het Paroolf' stond. d-e lijst rnet de namen der ge-
hoord.en afged.rukt op pag. 7, Wf j behoefd,en d-a,ar echter niet eens terstond- te kij-
ken. Wat wij claar tenslotte omtrent d.e smalle basÍs van het rapport vernamen, be-
vestigd.e sl-echts een veflnoed.en, d.at a1 bij ons gerezen was, toen wi; op d-e vooïpa-
gina van genoemd. clagblad. lazen, dat d.e regering uit het rapport-Ensched.é a1s een
vaststaand. feit heeft afgeleid., rfd.at eï een plan bestond., massaal te d.emonstre-
ren bU d.e uitbetaling vart vakantieboru]eno, maar dat niet is komen vast te staan,
of d.e ord.everstoring volgens een vooraf gemaakt pf an pf aaisvond.. rf

Dat lezend.e zeid.en we al- bij ons zel-f z Er zijn vermoedelijk alleen maar bonzen
van organisatj-es gehoord., d.ie natuurLijk niet rond.uit hebben willen erken::en, d.at
d.e arbeld.ers spontaan ztjn opgetred-en, Vandaar d-e onzekerheid. in het rapport, d.ie
bij het verhoor van een vold-oend. aantal boulrvakarbeid-ers zol) zijn verd-wenen.

\,tiat staat er in t t rapport-Ensched.é over d.e achtergrond-en van het conflict,
over d.e tegenstellingen tussen georganiseerd.en en on-geoïganiseerd-en, over het
onbehagen in de organisaties e erLZ.7 enz.? De kranten zwijgen er over, omd.at zti I t
bel-eid- van burgemeester Van Hall veel belangrijker achten, Zlj d-oen d.at, omd.at zrj
clatgene wat er gebeurd. is nÍet uit d.e woed.e en het onbehagen van d.e arbeid.ers
verklaren, maar uit d.e aaÍLwezi-gheid. van een zogenaamd- ttgezagsvacuumtt . \{ie af les
wat er zo rond. het rapport-Ensched.é in d.e kranten i s geschreven aand.achtig heef t
gevoIgd., kan ztclt niet aarr de ind.ruk onttrekiren, d-at dit ook het standpunt is ge-
weest van d.e Commissj-e-Ensched.é zelf en van oe regering. He-b j-s een stand.pr.mt,
d.at buitenge\^roon pover afsteekt bij wat kort na de jr-:.ni-gebeurtenissen van 1966
geschreven werd. d-oor sommige sociologetrr van wie wtj bi;voorbeeld hier in "Daad. en
Ged.achten ond.er and.ere d-e Groningse hoogleraar Valkenburgh aan het woord- gelaten
hebben.

Overigens: d-ie opvatting van hetrrgezags-vacurxnrt alsItoorzaaktrvan het ver-
zet is een klassieke theorie, clie te1kens en tel-kens'lreer in d.e geschied.enis is
opged-oken. De wi j s en d-e woord-en zt jn ons vertrouvid.: Als men maar vastberad.en en
verstand.ig was gevreest, d.an zou d.e revolutie niet ztjn uitg'ebroken! Ja, ja. Aan
maatschappelijke oorzalcen in d-e meest uitgebreid-e ztn des woord-s ligt het volgens
d.e geleerd.e heren (a" goed.e uitzond.eringen claargelaten) natuurlijk nooit.
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De boeren contra het
staatskapitalisme.

11, In 1951, aIs d-e agrarische omwenteling, d.at rnril zeggen cle l-and-verdeling,
achter de rug is,begint in China een verbeten strijd. tussen enerzijds d-e boe-

ren en anderzijd.s d.e Koeng Tsjs.ng Tang met a1s tnzet d-e staatslcapitalistische op-
bouw van d.e volkshui shoud-ing. Paralle1 d-a,armee openbaren ztclt, naarmate het
staatsl<apitalisme vord-eriïlgen maakt, ook tegenstellingen tussen d.e regering en
de arbeid-ers. fn beid-e opzichten vormt d-e geschied-enis van China in d-e vijftiger
jaren, wat het wezen van d.e zaak betreft, een herhaling van hetgeen in ,?usland
geschied. is na d-e oktotierrevol-utj-e in d-e jaren twintig. iviaar d.ie herhalÍng bete-
kent geenszins, dat d-e d.ingen in China ook voor wat d-e d.etails betreft op eend.e-
re manier als in Rusland. verlopen. China kend-e op geen stukken na d.e rad-envor-
ming en het in eigen beheer nemen d-er fabrleken, waartoe d.e rlussische arbeid-ers
op grote scharal waren overgegaan toen ztj Lenin tot zt;n in feite rnet rt boisje-
wi-sme strijd.ige leuze van rtALl-e macht aal;i d.e rad-en!tr noopten. Niettemin j-s het
gemakkelijk d-e principiële overeenkornst vast te stellen tussen het besluit vaJi
het Eerste Al-Russische Economisclte Congres, van nei 1918, d.at een eventuel-e na-
tional-isatie d-er bed-rijven slechts door d-e Opperste Econornj-sche Raad. of d-e Raad.
van Volkscommissarissen mag geschied-en of het d-ecreet van 17 mei 1921, d.at een
verbod. tot inbeslagnemi-ng van bed.rijven inhield., en d.e Chinese bepaling (ui.t d.e

voorlopige beslui-ten betreffend.e d-e beslechting van geschillen tussen arbeid.ers
en kapitaal ( t ) van 7 september 1949), d.at het ook aaÍr arbeid-ers in particul-i-ere
bedrijven verbod-en is om te staken. De Russische arbeid.erskl-asse paste nieuwe
strijdmethod.en toe; d-e veel zwakkere Chinese arbej-d,ersklasse hield ztch nog bij rt
klassieke wapen van d-e staking. In beide landen echter was d.e wetgeving van het
ni-euwe bewind. direct tegen d-e prakti jk van de arbeld-ers gericht. Achter het mas-
ker varr d-e zogenaamd-e rrproletarische d-ictatu-*rtr ontwaard.e men zowel in China als
in ilusland. d-uid-elijk d.e treki<en van het kapitalisme.

14. Net a1s in ilusl-and l-eid.d-e ook in China d.e tegenstelling tussen datgene wat
het bolsjewistisch regiem vóórgaf te zrjn en datgene wat het werkelijk was

tot een d.iscussie over het vakbewegingsvraagstuk, waarin zorgvuldig werd. verme-
d-en d-e d.lngen bij hun ware naam te noemen, d-och waarbi-j desond-anks d.e feiten een
d-uid-eIi jke taal spreken. In 1952 word-en cle Chi-nese vakverenigingen gezui-verd- van
fnnctionarissen, d-ie ztch - zoals het heet teveel- d-oor d-e arbeid.ers op sleep-
touw laten nemen, te grote bezorgd-heid- aan d-e da*l leggen voor hun materieel wel--
ztin of te sterk vasthouden aarr. hun rechten, Er word-en vergad-eringen belegri-rwaar-
in cliegenen word-en aangevallen, d-ie rtniet begrijpen, d.at stakingen en ontevred.en-
heid- in kapitalistische land-en geoorloofd. en nood-zakelijk ztjn, in een sociali-sti-
sche staat d-aarentegen ongeoorloofd- en overbod-ig". Er vrord-t een campagne gestart
tegen rrlaksheid- in d"e arbeid.sd-iscipl-ine", gelijk eens in ilusland Trotzk:- voor een
straffe arbei-d-sd.iscipline had. geJ-jverd.. Hoe Tsjih-tsjen, de ontwerper d-er statu-
ten vart het nieuwe Algenene Vakverbond. verl<laart: rrHet is niet meer zoaLs vïoe-
ger d.e taak der vakvereni-gingen maatschappelijke stri;d- te voeren om ' t kapitalis-
me ten val te brengen.'r fn 1951 wordt op het zevend-e Groot-Chinese Congres d.er
Vakbonoen vastgesteld., d.at I'd-e vooï de hand. I-iggend-e en zelf zuchtige belangen
d"er arbeid-ersklasse ond-ergeschikt nioeten r.iorCen gemaakt aan het staatsbelang"tl
De d.iscussi-e mocht ook in China de werkelijkheid. versluierent zo d-uid-eIijk als op
dat vakbond-scongres in 1953 in Peking geschiedd-e waïen d-e zaken in Rus1and. maar
zelden geformul-eerd-.



-1)-

,5. Dat de alingen in China, ofschoon ze verslu-leral weïd.enr toch i.ets duidelijker
aan de dag tred.en d.an 't geval wae in de overeenkomstige fase v€J} de RuEsi-

sche revolutie, is een direct gevolg varr d.atgene r lraarin d.e verhoud.ingen i-n Chi-
na. van d.ie in Ruslanal verschillen. In Rusland noest de bols j ew"i stische huobug
we1 wat zorgvuldiger op rn goudschaaltje gewogen rÍoxden, ornd.at d.e arbeid.ersklas-
se er een ro1 van groter betekenis speeld.e. Het bolsjewistische reg"iem 1n Rus-
land. heeft zoiets gekend a1s een rrArbeid.ersopposi-tj-etr ( geleid. door d.e netaalbe-
werkers Schlapnikof en Loetowinof)reen arbeid.ersverzet (in d.e vorr va,rl omvang?ii-
ke stakingen in Petrograd en eld.ers) en een arbeid.ersopst&nd (in de eilandves-
ting Kroonstad). In Ae Chinese revolutie, waarin d.e rol van de arbelders véé1 en
veel geringer is, is d.aarvan geen sprake. Bijg'evolg behoeft cle regering in Peking
veel minder d.an d.ie te Moskou d.e arbeld.ers te ontzlen. Dat betekent op zijn berEt
weer, d.at zij veel rneer d.aJ] d.e Russische regering de handen vrij heeft tegenover
d.e boeren. In Rusland. Laveert de É€rtij tot dicht voor het beg:in d.er dertiger ja-
ren voortdurend tussen de arbeid.ers en de boeren heen en weer. Zj,j treed.t teg€n
rie boeren op, wanneer zii wat voor de arbeiders moet rÍijken, zd keert zich scher?
tegen d.e arbeiders ïraJrneer zij wat meer op het kompas derÍ boeren vaart. In China
is de koers der partij van meet af aan veel rechtlijniger. Eerlder én isachtiger
dan in Ruslanal ontr^rikkelt zij tegenover de ag:carische producenten in Chira een
staatskapitalistische pol-itiek.

,6. omdat op hét noment van de bol sj elristische zegepraal j.rr China d.e arbeid.ers-
klasse zwakker is dan in Rusland en d.e Chinese ]a,nd bouw nog veel prinitie-

ver j.s daÍl tle Russische en dientengevolge vééI afhar:kelijker van d.e industrie, is
de positie d.ex I(oeng Tsjang Tarlg veel sterker en tlaanom boekt zij - aanvarkelljk -
tegenover de boeren veel succes. 0p 1 oktober 1951 naakt de partij zich gereed on
a,an d-e pxivaatJrapitalj-stische tendenzen, d.ie een gevolg zijn van d.e lald.verdeling
een stevig halt toe te roepen. Drie en een half jarJ later, in het voorjaar va^n

1957 ris ruin neg€nti-g procent van Chinars agrarische bevolking in la.ndbouwcoöpe-
raties Seorgar.i s e erd. Het is d.e eerste fase valt een zogenaa.:nde collecti-v:isatie,
waÀrop in augustus 1958 'n tweed.e fase volgt: d.ie va.n d.e zogenaarnde I'volkscoomu-
nesrr.Pas líaJlÍLeer die tweed-e fase va:r de fanclbouwcoLlectivisatie een aantal maan-
den oud. is, is er in China sprake van een massÉ,al en dreigend. verzet van ile boe-
ren, rrraarop d.e bolsjeu:iki in Rusland. af veel eerder zijn gestuit.
17. ln China ontbr.and.t d.e strld tussen de boeren enerzijds en d.e staatske,pitali s-

tische parti j anderzijds in zijn voLle omvarig Later dan in Rusland.. ïn China
ís dat veïzet, varll,reg€ d.e grotere getalssterkte van d-e boerenrveel sterker en ge-
vaarlijker.Dat is een eerste verschil met Eusl-and. Een tweede verschil tus sen Chi-
na en Rusland bestaat hierin, d.at in Rus1a.nd. de id.eolog.ische echo pas velmomen
wordt geruirle tdd. nadat d.e eerste boerenopstand.en achter de rug zjjn.In 1921 íÉ tt
d.at in Rusland. vele agrarischè gouveryrementen in gisting verkeren, maa,r pas in r2!
$rErrneer Boeeharin d.e partï schokt door d.e boeren zijn beruchte woord.en ,verqkt ulrl
toe te roepen, vind.en hun eisen een theoretische uitdrukking. In de Chinese re-
volutie gaai het anders. Daar woed.en de boerenopstaJrden in november en december
1958 in cle prorrincies Kwantoeng, Eoerun, Hoepei, Kiansi, Kansoe, Soetsjoesn en
Shinghai. Jtlelar twee en een haLf jaar eerder gaat aan het LÍexkeliike gevecht het i-
deologische gevecht vooraf. Dat is in d.e period.e d.ie tussen de beicle fasen van d.e
landbouwcolfectivisatie in ligt; cle zogenaa"lod e period.e van d.e honderd. bloeroen.

18. I'Iiets zou veïkeerdex zijn d.aÍr de menlng, clat het vexzet teg€n het bewind. van
I{ao Tse-toeng, dat zich in d.e I'Hond.erd. bloemen-períod.err openbaard.e een

sooxt vaJ] voorpostengevecht zou zijn va.It het verzet, waarvaÍr de wereld. getuigE is
in de period.e der |tRode Gard.istenrr en hul "cultu.rele onwentelingt' .In de'rlIond-erd.
Bloemen-perj-od err lrordt de partjj a"angevallen, omd.at zi,1 d.e intiividuele vrijheid on-
d.erdrukt, omdat z)j zj-c]n, zoals een spreekbrris van het verzet zic}I ui td.rukt I rrvan
het volk venrijd.erd. heeft[ en optreed.t a]s 'reen nieuwe d;mastÍerr. In de period.e
van d.e hond"erd. bl-oemen staat d e p a r t ij in het bankj e d.er beschuldi€Èen en
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word.t zij aangeklaagd d.oor lied.enl die bewust of onbewust vertoeven in de d.enlcure-
reld. van kleine (agrarische) prod.uceriten.ln d.e jaren d.erItculturele omwenteling'r
na 1964 is het totaal- and.ers. De partij word.t d-an niet aangeklaagd., maar zti juist
treed.t als aanklaagster op, De beschuld-iging luid.t d.an niet, d.at d.e vrijheid. on-
d.erd.:rukt word-t, maaï d.at sommigen ztch te veel vri jheclen veroorloven. De Hond.erd.
Bloemen-period.e is een geestelljk gevecht tegen het staatskapitalismeo De later
komend.e f rCulturel-e revolutie" Ís - naar wij nog zullen aantonen - I n gevecht tus-
sen d-e partij en d.e rrnieul.re }<lassefr" Hier wi11en wij op volgend-e stellingen a1-
vast voon:.itlopend-e - meteen op rn d.erd-e verschil tussen l-?usland. en China wijzen.
In China ontwikl<eIt ztctt d.e itnieuwe klassett sneller en vïoeger d.an in rtuslaÍrd..
Een van d.e verklaringen voor d-it feit is juist in wat in d-it hoofd.stuk behand.eld.
werd- te vinden.Dóórd.at d.e Koeng Tsjang Tang in de allereerste jaren na ltaar ver-
overing van d-e macht d.irecter op het staatskapitalisne af kon stevenen, verlopen
in China tal van maatschappelijke processen na d-e revolutie snel-ier.Ge1ljk zo dik-
wijls in d-e geschied.enis was ook in d.e Chinese revoluti-e d-atgene wat aanvankelijk
een rem was, later een sterke motor d-er vooruitgang.

(i,Vord.t vervolgd.)

EtrN IIPROLETAR]SC}M VOORHOEDEII AAN DE ARBEID.

DE STAKING in d-j-verse fabrieken van d-e trust "Rhod-iacéta'f j-n Frankrijk,\raar-
over wij in het vorige nlxnmer van 'rDaad- en Ged.achterr uitvoerig hebben geschreven,
is niet alleen bijzond.er leerzaam voor wat betreft de werkelijke betekenis van d.e

officiële valibe'r,ueging in d-e huÍd.ige samenlevi-ng, zt) werpt niet alleen een held-er
licht op de tegenstelling tussen d.e bond.en enerzijd-s en d.e arbeÍciers and.erzijds,
zt1 leert ons daarenboven nog een aantal- anclere zaken Eén d-aarvan is d-it, d-at zti
nog weeï eens d-uiclelijk heeft l-aten zlen, hoe pover het wel gesteld- is met d-e wijd
en ztyd. verbreid.e opvatting, d-at rrd-e arbeiCers alleen maar kuirnen strijclen, wan-
neer ztj beschll<ken over een Eoed.geschoold-e en vastberad-en voorhoed.e, clie hen d.e
weg wijst".

i[en weet het: d.e theorie van de zogenaamd-e trvoor]rced.ert is eeïl der hoekste-
nen van het d-oor Lenin opgetrokken kaartenhuis, d.at ied.ere keer weer opnieuvr op
d.e spreekwoord-elijke l^rijze ineenstort, wanneer het ook maar even beroerd- word-t
d.oor de maatschappelijke r.rerkelijkheid..

Eén der politieke stromingen in Frankri;k, d-ie zich op d.e lenínÍstische theo-
rj-e inplaats varr op d.e keihard.e feiten van d.e klassenstrijd. baseren, vrord-t ge-
vormd d-oor d.e Trotzkisten, d-ie in Frankrijk onclerling vercleeld. zLJn in twee of
d.rie groepen, d.i-e elkaar op leven en dood- bestrijd-en, maar d.ie d.it met elkaar ge-
meen hebben, d.at zLJ d-e arbeid.ers trachten d.iets te maken, d.at d.e aanwezlgheid
van eenrrrevol-utionaire" (lees: trotzktstische) t<ern 1n het een of and-ere bedrijf
een onontbeerlijl<e voorwaard-e is vr:or d-e strijd-baarheid. van het personeel.

De gebeurtenissen bij d.e d-j-verse bed-rijven van 'rRhod-iacéta" hebben van d.ie
opvatting maar bitter weinig heel gelaten. De trotzkisten beschikten namelijk in
d.iverse tfrthod-iarr-bed-rijven over vaste kernen, maar ztJ had-cien toevallig geen en-
kel-e ínvloed- in uitgerekend- d-at 'rRhod-iar'-bed.ijf , waar d-e arbeid-ers spontaan wei-
gerd-en aan cle oproep tot werkhervatting van d.e vakbeweging gevolg te geven en
\Iaar zti, geheel op eigen kracht: Dog wekenlang nad-at in Parjjs het akkoord. gete-
kend. was, d-e strijd- hebben voortgezet, Juist daar, waar d-e zogenaamd.errproletari-
sche voorhoed.e" schitterd.e d-oor afwezighei-d, juist d.óór was d-e proletarische
strijd-baarheld- het allergrootst 

"

Víie nu zou d.enkenrclat zul}<s de trotzktsten tot nad.enken zou hebben gestemd.,
heef t buiten d-e waard-, d.at wi1 zeggen bulten het ( politieke ) wezen van d-at soort
groepen gerekend-. Sterker nog: d-e trotzkistische opvattJ-ng, d-at d.e massa van de
arbeid.ers ztcLt in de vakbeweging bevindt en dat d.e trotzkistísche kernen d.erhal-
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ve op vakbewegingsbasis moeten arbeid.enrd-at wil zeggen b i n n e n d.e vakbewe-
ging d.e gee sten rijp maken voor typisch tyotzktstische id.eeën, i-s d-ermate aaÍL d-er-
gelijke id.eeën vastgeroest, d.at zLJ zeLfs niet in staat zW om d.e gebeurtenissen
d.ie voor hr.:n ogen geschied-en ook maar enigszins real-istisch te interpreteren.

Te:r^r{jl hét opvallend.ste aan d.e 'tR.hod.ia'r-staking d.e zo scherp aaJI d.e d.ag ge-
tred.en kloof tussen arbeid.ers en vakbeweging is, verwijt d.e ene trotzkistische
krant Information Ouvrière d.e ónd.ere trotzkisti-sche krant - Voix Ouvrière
d.at zq buiten d.e vakbeweging staat. Een oru\rezenlijker d.i scussie was op d.ót moment
eenvoud.ig nauwelijks d.enkbaar !

Te:r^iij1 d.e respectievelijke vaf<bond.en er op zt rt d.rulcst mee bezig waren d-e ar-
beid.ers in d-e d.j-verse "Rhod.ia"-fabrieken zo grof mogelijk te belazeren (men zíe
hÍeromtrent 'rDaad- en Ged.achte'r van mei j .1. ) t<wam d-e trotzkistische Information
Ouvrière met d-e koene bewering voor d.e dag, d-at d.e arbeiders van rfIthod.iac6,ta" te
Lyon-Vaise rf het vakbewegingsapparaat te weinig oncler controle had.d.enr' ( t ) Al-sof
vakbewegingsapparatene van welke kler.ir of tend.entie ook, niet altijd- zo z:Jrl opge-
bouwd., d.at d.e arbeld.ers er geen enl<ele reëIe controLe op kÍnnen u-Ltoefenen.

"De apparaten, en vooral- het Stalinistische apparaattr, zo schreef Informa-
tion Ouvrière, rrd-rrrkten te zwaar op d.e arbei-d-ers'r ( t) Alsof niet óI1e vakbewe-
gingsapparaten, overal en voortd.urend., lood-zwaar op d-e arbeid.ers d.rukken en als-
of d-e rrRhod.iarr-arbei-d-ers niet d.esond.anks tot een strijd- in staat waren gebleken,
d-ie mijlenver boven het niveau van een vakbewegingsactie uitging, ja het raarrl eï-
van vo]led.ig d-oorbrak.

Wat is d-e concl-usie van d-e trotzktstische Inf ormation Ouvri-ère uit d e sta-
kingsbewegÍng bij "Rhod-iaeéi"at'? Iien zal het misschien voor onmogelljk houd.en, maar
het is een f eit, d-at zwart op wit ged-rukt staat , d-eze. . . . d.at er freen revolutio-
naire voorhoed.e moet word.en gevorrrd..rr Men zal d.e brutaliteÍt van een d.ergeli jke
bewering d-és te beter beseffenrwaruleer men weet, d.at een trotzkistisch (voorhoe-
du) orgaan als "Lutte d.e cl-asse" ("KIassenstrijd"), d.at met d-e trotzkistische
Voix Ouvrière nauwe betrekkingen ond-erhoud.t, zelfs niet in staat was over d.e ge-
beurteni-ssen bij "Rhod-iacéta" ook maar één verstand-ig woord- te zeggen en ztch bij
zlJn lezers met enkel"e zÍnnen moest verontschuld.igen, d-at d-aarover in het april-
nulnmeï niet werd. gerept. Bij gebrek aan j-nfornatie, zoals het heette " Kerrlelijk i s
d.erhalve een blaad.je a1s fflutte d.e classe'r voor wat ztjn informaties betreft,
niet op de aan het hele land- bekend.e feiten aangewezen, maar op d.e jouznalistie-
ke bijd-ragen van ztjn trotzktstische correspond.enten. And-ere mogelijkheid.: d.e fei-
ten bij rrHhod-iarr weerspraken d.ezmate de traditionele trotzktstische theorie, dat
men er bU d.e d.iscussie over d-e inhoud van I t april-nufitmer niet meeï ririt kon ko-
mel1.

Maar nee, de laatste mogeli jkheid- menen wij bi j nad-er ;-rrz,-en, toch te moeten
verwerpen, Juist omd.at d.e trotzkisten trotzkisten ztjn blijft hun d.e tegenstelling
tussen d-e werkelijkheid- in d-e samenleving en het spinrag in hun hoofd- totaal ver-
borgen. Speelden d-iezel-fd.e trotzktsten (in lnformati-on Ouvrière) het niet
kIae,r om in één ad.em te stellen, d-at I'd.e arbeiciers hr.:n lot in eigen hand.en moe-
ten nementren tévens, d-atfrer een revolutionaire voorhoed.e moet komenrt, d-ie d.an
natuurlijk voor d-e arbeid.ers de weg zal uitstippelen en uit zal maken wat zlj moe-
ten d.oen?

It{en behoeft d-ie twee in één ad.em verkond-igd-e ,maar e1kaar voLkomen \^reeïspïe-
kend,e opvattingen maar even te overd-en}<en om te weten wót voor vl-ees men met d.e
trotzkisten in d-e kuip heeft: als zLJ ervan spreken, d.at d-e arbeid-ers hr.m eigen
lot in eigen hand.en moeten nemen, d-an verkond-igen ztj slechts een frase, waardoor
men ztch niet moet l-aten mÍsleid-en. trEen revolutionai-re voorhoedett, d.at is en
dat bliift hu:r Jaatste vrijsheid., ook al breekt d-ie in d.e sociaJe werkelijkheid. te}-
kens opnieuw op een beklagenswaard.ige mani er kapo t .

COfultrSPONDElTTfE. Th. H. te A.: Wegens overvloed. aan copy kan je brief pas in het
juli-nummer word.en geplaatst. De red-actie.
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DE OTTA.

I{ET IIET SPAÀNSE hloord. "Camarilla" pleegt men een hofkliek aan te d.uid.en,
d.ie i-:nvloed op d.e regeri-ng uitoefent via haar invloed op d e vorst . I'{et t n derge-
liike Canr,arilla kan men d.e Amerikaanse bond. van oud.-strijd.ers vergelijken, d.ie nim-
mer moe wordt te streven naaï politieke invloed. via d.e persoon van d.e Amerikaan-
se presid.ent"

Een voorbeeld. van I t optreden der Amerikaanse oud.-strijd.ers is het telegra,n:,
d.at een d.er bestuursled.en van hun organlsatie, de heer Thomas Ca,narotta aan pre-
sid.ent Johnson heeft gezond.en naar aanleid.ing van de d.emonstraties en incidenten
in Parijs ter gelegenheid van het bezoek van d.e Amerikaanse vice-presid.ent Hr.rm-
phrey. Mag men d.e Parijse coïrespond.ente van f'Het Vrfje Volkt' geloven, d.an is het
officiëIe protest, d.at d.e regeri-ng der V.S. tegen d.ie incid.enten heeft inged-iend.
med-e d.oor het telegra^ur van Ca^marotta geïnspireerd.

hiat d.e heer Camarotta, blijkens ztjn telegram, bovenal geërgerd. heeft, is het
feit, d.at d.e Franse demonstranten een Amerikaanse vlag verbrand. hebben. HU zegt,
d.at d.egenen d.ie d-at zo nodig moesten d.oen hr.r.n rncijheid d.anken a.an het feit, dat
d-ie vlag op D-d.ay boven Nonnand.ië woei- en hij noemt in één ad.em d-e Fransen I'een
verd-o:nren volkrr, woord.en, d.ie lang vóór hem aI d.oor wijlen een zekere heer Àd.o]f
Hitler zin gebmikt.

Het wil ons voorkomen, d.at d.e heer Ca^urarotta in zijn haast om namens d.e Ame-
rikaan.s e oud.- stri j d.ers d.e Frans en ond.ankbaarheid, te verwi j ten, een kl- einigheid.
over het hoofd. gezien heeft. De kleinigheid. namelijkrdat d.ie Amerikaasse vlag bo-
ven d-e Verenlgd-e Staten zeLf wappert med-e d.ark ztJ het feit, dat d.e Franse g'ene-
raal Lafayette en tr'ranse legers d.e burgerlijk-revoluti-onaire generaa] Washington
te hulp zun gesneld. in hr.rn strijd. tegen het Britse kolonialisme.

Natuurlijk kan men niet beweren, d.at zónd.er d.e Franse steut d.e burgerlijke
vrijheid- (.trrt meer is noch in de V. S. lnoch in Frankrijk sprake) tfrans niet aa.n ge-
ne zi jd-e van d.e oceaan zou heersen. Vroeg of Laat zou in d.e Britse koloniën - d.e
geschied.enis d.er Zuid.-Amerikaanse kofoniën valr Spanje en Portugal bewijst het
d-e burgerlijke revoLutie, d.at wil zeggen d.e opstand. tegen tt moed.órland.rràt succes
bekroond' ztitt. Maar op het moment dat \dashington d.e hulp ontvasgt, va;1 de markies
De Lafayette eerst, varr Frankrijk vervolgens, is zijn militaire positie hoogst ge-vaarlijk en loopt d.e Amerikaanse revolutie alle kass door d.e Britse legers onder
d.e voet te word.en gelopen.

Zeker, d.e rrverd-orven Fransentr, zoals Camarotta ze noemt, d-ie zijn het, €Lan
wie d.e jonge Amerikaanse staat het felt d-ankt, d.at hi j toen en niet een halve of
d-riel«rrarteeuw later het levenslicht aanschouwd. heeft.

Overigens: het verbramd.en van een vlag wind.t d.e nobele heer Camarotta méér
op d.an het feit, d.at ginds in Vietnam mensen verbrand.en d-oor AmerÍkaanse napalm,
Het verbrand.en van mensen is voor d.e heer Carnarotta zelfs d.e gewoonste zaak van.
d.e wereld.. Hii zegt namelijk in zijn telegra.n aan Johnson, d.at d.e Fransen maaï lie-
ver zidnzelÍ Ín brand. moesten steken en d.at eï d-aarvoor genoeg benzine is achter-
gebleven op de militaire bases in Frankrijkrwaarvan de Amerikanen zijn weggejaagd-.

fjarvan d.at ad-vies zul-Ien d.e Fransen z:-ch weinig aantrekken. Zi zijn nu een-
maal- Seen boed.dhistische moru:lken, zoals ze in Vietnam te vind.en ztjn. Die steken
z:-c}izelf in brand. a1s ze protesteren willen.

We hebben niet d.e ind.ruk, d.at d.e heer Ca^urarotta van d.at soort protesten
veel geleerd heeft. Maar het is d.e vraag natuurlíjk of d.e reactionairen zoals hijooit in staat zijn om iets te leren. Er is nog nooit een Ca,ryrarilla geweest, di;
d-at vermocht. De Amerikaanse oud-strijders wekken niet d-e i-nd.ruJ<, d.at z\ een uit-
zond.ering vo::nen op d-e rege1.


