
f
I
a

t

22ata jaargang

nwmner 4

april 19B6

Etv

clrgaan gew¡¡d aan de prclblernein
van de zelfstandige arbeider.€ìsËFi¡d

o



F

++++++++++++ ++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Bíj eLke bijzondere handeLing
gaat het denken aan het doen

uooraf. Bij het.hand.eLen uqn

kLassen of maésa,s bLijkt de

betekenís uan het hanå.eLen

pas aehtenaf" Hder gaat de

daad uoonaf aan het begrðp"

Theo l.faassen

{

l



pAthÞ

EN

G EDACHTE

i}RGAF\ht üEWIJÜ ATÍ\ D[ PROBLFHËN

vAN *F rIL.r5TAr..Ji]rfi Ë ARnItr][R$STRtJD

ü E FN VA$T[,4 [ii}IUIU [MENTSPRIJS

üE I,JITüAVË ZAL VUÛNNEru 8E¡{üSTIüT! UIT
vnrJvrJ¡¡" t,t ü f; 8tJÐ nA6 E N

Redærtie en arlministr¡tíÈ:
$chnuw 4ë"I î, 8232 Et t"elystad
Pcsrgira 3CI76$5

EEN BERICTTT UIl SILICON VALLEY

DE COMPUTER SABOTEURS

Qnderstaande tekst is vertaaLd uit het Engels en overgenomen uit het
blad Echangee et lûontement van oktober/november 1985, dat dit verhaal had
geput uit heÈ ltalíaanse blad Re.ponten (ex-Lotta Continua) van 26 febru-
ari r85. Het handelt over enkeLe zeer opmerkelíjke zaken die plaatsvinden
ín Sílieon Val.Ley, Calíforniê, de streek waar de grondslag ís gel"egd voor
de moderne compuËer-technologie. Hoewel wij het niet eens zijn met bepaaL-
de gedeeLt,en van dít verha¿l - het getuigt volgene ons van nogal. naieve en
idealistísche opvaËtingen, zor¡el van de mensen die ín het artikeL aan het
woord komen, als van de ltal.íaanse schrijver - geloven rvij dat het toch
zeer ínteressante informatie voor onze lezers bevat, die verder noeíLíjk
te achgerhalen ie. Het toont bovendien nog eens extra aan hoe kr¿etsbaar de
maatschappij geworden is door haar toegenomen ingewíkkeldheid, zoaLs wij
in het november-nunmer van Daad en Gedaehte aL eens schreven.

-o-
l'Aan het einde van haar werkdag bíj een grote hÍer gevestigde maat-

schappíj ín het bLoeiende hart van de computer-technologie, ledigde een
jonge, goed geklede en hoog gehakte vrouw haar laatste kop lcoffie direkt
op het beeldscherm vaû haar computer. tlk wilde all"een maar wraakr, zo ver-
kLaarde zíj, rgedurende drie r^reken van onvermoeibaar werken aan de termi-
nal werd ik behandeld als een onbelangrijk onderdeeL" Elke dag werkte ík
totdat mijn ogen er uit zagen als een relÍäf wegenkaart van Los Angeles,
naar het interesseerde geen mens. Toen ze me níet meer nodíg hadden, gooÍ-
den ze me ger^toon t^reg. t

Onder het kabbeLende oppervLak van de rustige, geauton¿ttíseerde com-
puterwere!.d bruist eerr stroom van ontevredenheid door de kantoren. Evenals
deze tíjdelijke medewerkster verklaren mensen die aan de terminals werken,
meder¡erkers en zelfs prograrmteurs, dat de beloofde voordelen van het Com-
puter Tijdperk niet binnen heÈ bereik komen van t t kantoorpersoneel met de
lage funktíes. Daarom vechcen zíj van bínnenuit tegen rhet systeemf.

Onlangs werd een vlugschrift verspreid dat 'tien manieren om een ter-
minaL kapot te makenr beschreef.
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De suggesties voor de rtechnische keuterboertjest lopen triteen van
het beschadígen van díscs (= geheu¡¡enschíjvenu vert.) tot ft verbrelcen van
de verbindingen tussen progranma-onderdelen die het computergeheugen uít-
¡¿issen. Het vLugschrifc was ovêrgenomen uit een blad in San -Irrancisco met
de titel tPÏdu (Processed I'lorld = Ber,rerlcte trere1d). ?ll is een eens per kwar-
taaL in kl.eur versclrijnende verzameS.ing aanstoot gevende tekeningen, brie-
vel1 en tverhaaltjes over tt werkl , T,ezers en meder¡erkers (reen onrlerscheiC
daÈ roe proberen tegen te gaanr) ornvatten volgens Lucíus Cabíns (,1ie zoaLs
de rneesten i.n de groep een pseudoníem gebruil.,t) mensen net arbeidsovereen-
ltornsten voor een bepaal-de perÍode, wítte-boorden*personeel, koerierse com-
puter-analísten, een portier en een voormalig prostitué ¡lie een artíhel
schreven waarin zij hr-rn r¿erk als kantoorpersoneeL vergeleken met hun vroe-
gere bezigheden.

Volgens Cabins brengt heE Computer Tijdperlc op lange termijn ellende
voor iedereen. I{et, grooÈste deel van heË r¿erk is lnieüszeggend en zin-
loos voor de m.ensheid?. Lezers van PI'J beschrijven in ingezonden brieven
hoe je ltijd kunt stelenr en sabotage kunt pLegen, rvat Loopt van eenvoudí-
ge zaken zoaLs de beschríjving hoe je heel símpel het !buíten-bedrijf*lamo-
jet van een foËo-kopieer-apparaat uit kunt schakelen tot neer geraffineer-
de aicties.

Een prograrilneur die woedens r{as omdat hij was ontslagen, verklaarde
hoe hij een programma had bedacht dat all-e dokumenËen van het bedrijf trvee
jaar na zijn ontsLag uit het geheugen zou r,¡issen. Andere rneiewerkers van
het blad gebruíken de nieuwe teehnologie subËieler. Kelly Girl., een sekre-
taresse in tíjdelíjke dienst, vertelt rlat ze een bericht heeft gestuurd
naar aLLe terminals van andere sekretaressen bíj een groot olie-bedrijf.
Ttet berícht, getiteld f aardig zíjno, luidde ovrouîn¡en geven er niet de voor-
keur aan om aardig te zijn alleen omdat ee dat firoeten. Bazen zijn niet ver-
pLicht om aardig te zijn, daarom is het r¡oor hen gemakkeLiji< om het te
zijn" ALs vrour¡en aardig zíjn staan ze hun bazen toe om zonder schuldqe-
voelens miljoenen-transakties af te sltriten voor kernr,rapenst.

Cabins zeLf. is geen voorstander van domme destruktieve dadene maar
zegt te hopen dat mensen die in de comouter-indust::ie werken rzich zullen
organiseren op basis van duidelijke opvattingen en inforrnatie zullen uiÈ-
r'¡isseLen teneinde wijdverbreíde sabotage effektiever te doen zíjnu.tÌfelchiadet, een technisch prograñtrneurrdie veeL bijdragen levert voor
PW, beschrijft een paar sterke staal"tjes. I{íj zegt dat hij lid is van een
netwerk van professionaLs die hele¡naaL gek r.rorden van het ruerk, ondanks
het hoge loon en de t,evredenheid van de bedrijven. Ze komen vaak us avoncls
bij elkaar en vetrirerven zictr toegang tot grote komputersystemen door die
te kraken (het zogenaamde thaekingt, vert.). De maatschappijen die kraken
aLs sociaal onverant$roordeLíjlc gedrag veroordelen ïîaar die geleídingssys-
temen vervaardigen voor kernraketten, verdienen zonder meer r^rat de lcrakers
hun geven¡ het Leegvegen van rliscs en rrachtmerríes" Ì'[e].chíade verklaart
dat hij en zijn vrienden, die ook rpogr¿ilrrmeurs zíjn, rachteringangen' in
hun programmat s schrijven teneinde in staat te zijn er stíekum Ëoegang toe
te hebben en om kommuníkatie-netwerken op te bouwen tussen mede¡,rerkers in
verschílLende bedrijven. Ttij is ervan overtuigd dat dit 0een bergijpelíjke
vorm van rebellie ís r¿aaromheen een soort tegenkultuur kan ontstaanr. Ilij
voegt hieraan toe: rr¡ie is er beter in staat om op een veílige maníer een
rakett,enkomplex te ontmantel"en, een generator of een opbergpl"aats r¡an che-
rnisch afvaL dan degenen die dít, soort technoLogie opbour,ren en onderhoudene.
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Pll is een koLLektief van t5 mensen. i{et blad begon dríe jaar geLeden
ín een ftat ín San Francisco met 400 dollar, een schrijfmachine en een
voorraad papier qraårvoor een aantal plaatseLijke banken, zonder het zeif
te net,en, gezorgd hado zo vert,elË cabins ons. Irlu heeft het blad ongeveer
1000 abonnees. ltog een kLeine 2000 exemplaren worden verkocht via boekwin-
kels in litrew York, Boston en Londen of via indíviduen in kantoren.

l"lensen schrijven vaak dat zij tot hun opluchting gemerkt hebben echt
niet de enigen te zijn die denken dat de wereld gek geworden ís" Het blad
heeft ook de aandacht getrokken van een aantal maatschappijen, waaronder
drie die de speciale abonnementsprijs van 150 doLlar voor overheidsinstel-
Lingen en bedrijven betaLen, tegen gehrone abonnees 5 ä l0 do11ar.

Püf heeft overduidelijk de vinger gelegd op een gevoeLige p1-ek in de
comput,er-r¿ereld. Leden van het koLlektief zÍjn met de dood bedreígd, hun
kantoordeuren zijn een keer dichtgetirnnrerd en een andere keer opengebroken.
De groep is het huis uitgezet rregens overtreding van de huísregels nadat
ze lrtaret ontdekr door reehercheurs die een típ hadden gekregen vari een in-
formant. De leden van de groep díe botje bij botje Leggen om de huur te
betalen en om het bLad uit te geven (17.000 doLl-ar per nunmer) zeggen dat
ze zullen probreren de groep in stand te houden ondanks aLle aanvalLen.'r

T4AAKTE DENG XIAOPT}TG CT{I¡'fA ANDERS OF

TIEEFT BEN ANDER CUINA DENG GE}fAAKT?

0p gezette tijden wordt in de burgerlijke pers de nodige a.andacht besteed
aan de r'relhaast spectacuLaire veranderingen diê zich in de Chínese Volksre-
publÍek hebben voltrokken sedert, de zogenaa¡ode CuLtureLe Revolutie en meer
in het bijzonder sinds de dood van lIao Zedong. l.lag men de auteurs van de
respektievelijke beschouwingen geloven, dan ís hêt Deng xiaoping die de
motor van die veranderíngen is geúreest. Hij zou verantwoordelíjk zijn ge-
weest voor de invoering van de tvier tfoderníseríngene (op het geUiàd van
de landbouw, de industrie, technologie en r¡etenschap en van cle defensíe),
Hij zot:-' ín een tíjdsbestek van nauwelijks zeven jaar, het karakter van de
Chinese samenlevíng nog grondiger hebben gewíjzigd dan een van zijn voor-
gangers. Het zou de straffe hand van de sterke man Deng zijn geweest, díe
starre staatsplanning verving door een rgemengde ekonomief met ruímte voor
konkurrentie, partikulier initíatief en winsËmakeríj .

Wat aI deze jourualisten zich afvragen ís, wat of er gebeuren zal wan-
neer de inniddels hoogbejaarde Deng zal. zijn gestorven. Het is een vråêg,
die voLstrekt Logíseh voortvLoeit uit hun zienswíj ze. ZuLLen de vorthodoxe
hardlinersr, zoals een redakteur van De Volksl<yant ze heeft genoemd en die
naar híj schreef them vanuit de coulissen gadeslaan en klaar staan om mis-
lukkÍngen tegen hem uit te spelenl, de door Deng tot stand gebrachte her-
vormingen weer ongedaan maken en de jongste ontwikkelingen terugdraaien?

De VoLkskrar¿t-redakteur die wíj híer op het oog hebben beantrtroordt de



vraag ontkennend. Hoev¡el, ze7t hij, het tempo van de hervormingen is ver-
laagd en hoer¡el het bel-eid van Deng problemen en risikors net zich brengt,
?is de kans klein dat de Chinese leiders op hun schreden zullen Lerugkeren.
De deur die door Ðeng Xiaoping is opengezet kan slechts net heel rvat moei-
te rireer worden geslotenr .

De reden wãaróm dat zo is wordt door deze journalist niet aangegeven.
î{ij, díe zijn zienswijze in dit opzicht delen, díe evenmin verr.¡achten dat
er na Dengs dood v¡el" een streep door de hervormingen zal rvorden gehaald,
meneû nauwkeurig te kunnen aangeven r^raarop die zíenswijze is gebaseerd" De
naar ingrijpende hervormingen opengezette deur, zal- - menen r"¡íj - na Dengs
dood niet worden gesloten om geen antiere reden dan daË zíJ - in ËegensteL-
ling tot wat de betrokken rlagblarlschrijver beweerd heeft - niet door Deng
is opengezet.

Zo Deng het Cbina van Ï{ao Zedong anders zou hebben Bemêakt, men zou
zich kunnen afvragen, qraarom anderen het niet wederon zouden kunnen veran-
deren. In een dqrgelijke kijlc op de geschíedenis, zíjn het de sterke grote
mannen díe hun stempeL op de maaÈschappelijke ontwikkeling drukken net zo
lang tot. andere sLerke grote mannen er een ander stempel op drukke.n" Onze
oÞvatting is dat niet. ülij zíjn van rnening dat niet Deng )(íaoping de maker
van een ingri.jpend veranderd China is geweest, maar dat íngrijpende veran-
deringen in China gemaakt hebben dat een man als Deng )iiaoping op Ce voor-
grond is gekomen.

De maat,schappeLijke ontr¡ikkel"íng in Ch.ina - we hebben het ineermalen
betoogd - heeft tot de vorming van een nieuwe heersende rnanagerskl-asse ge-
leid. Van di.e managerskLasse is Deng Xiaoping de typische verEegenwoordi-
get. Ztn machtspositie dank-t híj aan haar ontstaan en haar ontstaan is r¡e-
derom een gevolg van de veranrleringen. De maatschappelijke veranderingen
in China hebben Deng gemaakt tot rvat hij is, 't is niet Ðeng die China an-
ders heeft gemaakÈ

Dit wil niet zeggen dat er na de. dood van Deng niet tijdeLíjtc een an-
dere poLitieke wind zou kunnen gaan waaien" l.{aar e.en dergelijke r'¡ind zou
de muten van het Chinese huis zoaLs het er thans uitziet ín geen geval- om-
ver kunnen blazen. Na de grote Franse revolutie en na het daaropvolgende
tijdperk van het Napol"eontische lceÍzerschap heeft Ïrankrijlc onder Lodewijlc
XVIII en l(arel X çen herstel van de. monarr.rhíe beleefcl" llaar de burgerlijlce
sameni-eving waarvoor de revoLutie van 1789 de grondslagen had gel"egd heeft
zich desondanks verder ontwikkeld. De kapÍtalistische produlctíeruíjze díe
de basis van die burgerlijke samenleving vormde, lron nieÈ u'eer *oot ¿s:pro-
duktiewijze die eraan voorafging worden vervangen. Dât moet men bedenken
ütanneer nen zich afvraag¡ ürat voor perspektief de jongste ontv¡íkkeLing in
China biedr.

OPGELET

lde maken onze Lezers nog maar eens attenü op het in 1975 door Dactd rzn Ge-
dnehte uitgegeven geschiif.tt SteLLöngen oter de Chinese reooLutie. llet ge-
schrifc teLt 63 pagínars en kost franko per post f 6,--. Bestellingen te
richten aan de aánrinistratie van Ðaad en Gednchte"
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EEN GBDEGEN STUDIE OVER DE CPN TIJDENS

DE OORLOG EN ÐE DUTTSE BF.Z ElTI¡TG

Na het beruchte lasterboekje van l,larcus Bakker, na de weinig díepgaande
herínndringen van Frits Reuter en andere soortgelijke publikatÍes, is dan
eindelijk het boek versehenen dat voorlopig wel het laatste woorcl zaL we-
zen over de CPN ín oorlogstíjd. Voorlopig, r^rant ooít, zo veronderstellen
wêr zal et nog wel eens een studie het licht zien, r,raarin níet alleen de
feiten nauwkeurig en zonder enige terughoudendheid op tn rijtje worderr g€-
zet, maar waarin ook aandacht zal worden geschonken aan het kLassekarakter
van de CPN' aan haar r¡ezenlijke betekenís: die van een progressief burger-
f.ijke partij van min of meer staatskapitalistísche signatuur.

Van de beide schrijfsters van Paytij ín het oeraet; de CPN in de tuee-
de ueneLdoorLog, Hansje GalesLoot en Susan Legêne, kon dat laatste onmoge-
líjk worden verríacht. Beiden maken deeL uit van de tgeschiedenisgroept van
het wetenschappeLijk bureau van de CPN en beiden kunnen tot de leden of
sym.pathisanten van deze partij worden gerelcend. 7,e zíin met andere r¿oorden
gevangen in haar ideologie, Ze verstaan de partij zoals deze zíchzeLf ver-
staat. Het gevoL& is, dat de achtergrond, die gekend moet norden om de po-
sitíe van de partíj en de door haar kader gevoerde polítíek te kunnen ver-
kLaren, in hun geschrift niet of nauwel.ijks aan bod komt.

Níettemin, noch }tansje Galesloot, noch Susan Legâne hoort kennelijk
tot f t soort bol"sjewieken dat de r¡aarheid ondergeschikt maakt aan een riler-
kelijk of vermeend partijbelang. Aan feitenverdraaiing of vervalsíng van
de feiten maken ze zich niet schuldÍg. hlat ze wel doen is, het overvloedig
feitennateriaal op soms eÍgenaardíge wijze interpreteren,

Om.van dat Laatste maar direkt een voorbeeLd te gevens zowel ín de in-
leiding aLs ín de flaptekst heet het, dat de CPN fin mei 1940, na <le Duit-
se inval, in het verzet gíngt " De door de auteurs beschreven feiten bewíj-
zen echter het tegendeel. Daaruit blijkto dat de partij volstrekt niet op
de illegalíteit vras voorbereíd en dat het geruíme tíjd heefü geduurd eer
zij een ondergronds apparaat had opgebouwd.

Er blijkt uit de vermeLde feiten nog veel meer. In de eerste plaats
Laten deze er geen twijfel over bestaan, dat de pêrtij Ín de zomer van t40

op de rand van de kollaboratie heeft gebalanceerd en zelfs over die rand
gegaan is. GaLesLoot en Legêne citeren (op blz" 3B) een artikeL uit het
toenroaLige VoLksdagbLad, r¿aarín - op 26 juni 1940 - gezegd werd, dat 'het
Nederlandse voLk steeds slechts belang had en heeft bij vriendschap en vre-
de net het DuÍtse voLk. ,.' Ze citeren vervolgens het beruchte artïkeL Viif
historísche dagen uit het theoretisch orgaan PoLitiek en Cultuur van de-
zeLfde junímaand. Daarin r¿erd het fhet hoogste beJ-ang van de NederLandse
bevolkingr genoemd, rdat zij, noch direkt, noch indirekt, steun verleent
aan de oorl-ogvoering der geallieerden, doch dat zíJ tegenover Duitsland
een waarlijke neutraLíteit in acht neemtt. Iletzel.fde stuk drong er voorts
op aan, dat rhet NederLandse werkende volk tegenover de Duitse bezetting
een correcte houdingt zou taannement. Dat f-ijkt niet direkr op îverzet'.

Gal-esloot en Legêne horen niet tot hen die er angstvaLlig voor waken,
dat ínterne tegensteLLingen naar buiten komen. Omtrent felLe meníngsver-
schíllen bínnen de partij wordt de l.ezer herhaaLdelijk geinformeerd. Om-
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trent het ber¿uste artikel in PoLi.tiek en Cul.ttu,tt, verm"elden ze, dat een
vooraanstaand CP-er als Goulooze - die iret stulc tevoren onder ogen kreeg -
tegen pLaatsing gekant lras, maar dae Paul. de Groot het doordrukte. Vervol-
gens krijgt, men dan te horen ?dat niet al- het LegaLe ruerken vereenzelvigd
kan worden met de lcoers van het Polit'tak en CuLi;uur"-artikel'.

Beide schríjfsters hebben voor hun boek taL van CPN-ers geintervier¿d,
Die verkl"aarden het legale werken meestal- als camoufLage van de il-LegaLe
opbouw. Dit, zo zeggen Gal-esLoot, en Legêne, rican echter slechts een beperk-
te roL hebben gespeeld, omdat er op landelijk niveau in ¡neí en juni l94A
nog niet aan de omschakelíng op de illegaliteit was begonnen. Een zo Le-
gaal nogelijk voortbestaan van de partij voor zolang als het konr wås wer-
keLijk een optíe van de partÍjleidingoà..r (b12" 40). De konklusíe van de
onbevooroordeel<le Lezer kan alLeen maar zLjn, dat Ín juni t40, Laat staan
in mei t40, n í e t de CPN ín het verzet is gegaan, mâar mogelijk alleen
een aantal CPN-ers. Het verzet van de partij begon pas later"

trde zijn hier op een direkt in de aanvang van het boek in tt oog sprín-
gende tegensËeLling tussen dat,gene wat vermeLd en clatgene \¡rat gesuggereerd
rrrordt wat uitvoerig ingegaan" Er zijn vele van dat soort tegenstell"ingen
en het ís ondoenl.íjk op aLLe slakken zout te leggen. I"Ie aarzel.en echter
niet het boek van beide schrijfsters vanlrege hun grondíg graaf- en spit-
r"rerk een gedegen studíe te noemeri, die tal van beLangwekkende bijzonderhe-
den bevat. I{e vernemen bíjvoorbeeld, dat bíj de opbouw van een iL1egaLe
partij tal van schijnargumenten gehanteerd rn'erden orn figuren uít te sehalce-
len, wier (afwijkende en kritische) opvattingen de leidíng minder welgeval-
f.ig waren. I'Ie vernemen een reeks van dingeno di.e bepaai.d vernietigend zíjn
voor een man als Paul de Groot; r,le worden naur¡keurig op de hoogte gesteld
van diens !nat,ionalíspet; er wordt aandachË besteed aan het na-oorlogse
streven van de CPN naar regeringsdeeLneming en aan haar streven om samen
met de sociaaldemokraten op te gaan in één grote rvolkspartij t.

Zoal.s hierboven vermeld \rerd, luidt de titel van het boek Partíj ín
het uenzet, Dat de d¿teríng van het begin van het verzet níet klopt met de
vermeLde feiten hebben we al gekonstateerd. idaar rire nog op willen wijzen
omdat het al evenzeer onmiskenbaar uit het boek naar voren lcomt, is dit
dat het verzet van de CPN (later inderdaad alleszins van betekenis) lourer
en alleen een verzet üegen de Duítse bezeÈter !üas en derha-lve een heeL an-
der soort van verzet dan bijvoorbeeld dat van Sneevliet en de zijnen, die
zích zowel tegen de nazirs keerden als zich van de geallÍeerden distan-
cieerden en díe met de burgerlijlce verzetsgroepen nieËs te naken lviLden
hebben, omdat ze zích tegen het kapítal"isme keerden" Bi.j de CPN daarente-
gen ziet men - het boek getuÍgt ervan - een voortdurend nauwere sameffrer-
kíng met verzetsgroepen wier motívering aLlesbehalve anti-kapítalístisch++
ís te noemen.

Interessant zijn de beschouwíngen van Galesl"oot en Legêne over ' t '¿o-
genaamde rvolksprogram' van de CPN, over de hoog oplaaiende dískussíes in
verband met het zingen van het I'lilhelmus en deelnerning aan uitingen van
Oranje-gezindheid en andere feit,en, díe <le burgerLijke basis van deze par-
tij onthullen. l,laar 1t zijn beschouwingen, r¿e herhal.en het, waarin de uit-
eindelíjke konklusie omtrent het wezenlijke karakter van de CPN net niet
wordt getroklcen.

Toch is het boek, ondanks aLles, bepaald onmisbaar voor v¡ie zícl: ín
dit wezenLijk karakter r¿iL verdíepen" De schrijfsters hebben gebruik ge-
maakt van alterleí tot dusver nauwelijks gebruikte bronnen en uitvoeríg ge-
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put uit het partijarchief" Ze hebber een groot eantal- CPN-ers ondervraagd.
Ze leggen van al hun onderzoekingen behoor}ijk rekenschap af" Het boek be-
vat een onvangríjk notenapparaat, een overzícht van de gebruíkte Litera-
tuur (waarin kritische publikaties omtrent het wezen van het boLsjewisme
uiteraard ontbreken) en een register" Er zíjn bovendíen een stuk of wat
bijLagen zoaLs o.a. diskussiestukken van GouLooee en Alex de Leeuv¡ díe na-
der lícht rderpen op de interne partijgeschillen. Er zijn bovendien een be-
perkt aantal ilLustraties. tt Boek verscheen bíj uitgeverij Pegasus ín Am-
sterdam, De príjs bedraagt f 35'--.

KLASSE.OPlREDE}T TS BEPAALD NIET I{ET-

ZELFDE ALS TNDIVIDLIELE AKTIE

oncler de titel Een mooíe orijdag is onlangs Ín Frankríjk een tehst gepubli-
ceetrd, die handelt over three gebeurtenissen, die toevaLlígerwijze beíde op
dezelfde vríjdag - te Ìreten vrijdag 20 december 1985 - hebben plaats gevon-
den en die door de schrijvers van het bewuste st,uk aLs gebeurtenissen van
dezelfde soort worden beschour^rd. Het gaat om een twildee staking van het
personeeL van de Paríjse metro en om de gij.zeling van rechters en juryle*
den ín het paLeis van justitíe in Nantes¡ !üie de beelden daarvan,heeft ge-
zíen in het journaal van de NOS op de genoemde dag en de dag erna zaL zích
de zaak wel herinneren.Drie gedetineerden verschenen díe dag voor de pLaat-
selijke rechtbank. Het proces \,ras nog maar naunelijks begonnen toen een op
de publíeke tribi.ne aanwezige handlanger âan een rúan dê drie verdachten
een pístool in handen speel'de, dat de betrokkene onmÍddellijk op, de voor-
zÍttef van, de rechtbank riehtte. De leden daarvan en de juryleden werden
vervol-gens door het drietal met de dood bedreigd indien hun níet een be-
paaLde som gelds en vrije aftocht per vliegtuíg zou worden gegarandeerd.

Des avonds naren - de vrour¿elí.jke juryLeden het eerst - de meesten
der gegijzelden vrijgel"aten. De man met het pistool had zich inmiddels aan
de beLangrijkste rechter vastgekeÈend en verscheen aldus samen met hem op
de trappen van het paleis van justitíe, aLwaar hij in dezelfde bloemrijke
taaL die hij binnen ook aL had laten horen, verklaringen aftegde tegen-
over de schrÍjvende' pers en tv-versLaggevers.

In de tekst r¡raarvån wij spreken r"rerd gesteld, dat men Ín beicle gevaL-
Len te doen had meL een aantastÍng van, zo men r,¡iLde een regelrechte aan-
val op, de gevestigde orde. In Parijs werd:het openbaar vervoer ontwrieht
en legden de arbeiders daarmee hun wíl op aan de vervoersmaatschappij en
aan het stadsbestuur. In Nantes draaiden zij, die altijd het sLact¡toffer
zijn van de burgerLijke rechtsorde en de burgerlijke rechtsverhoudingen
pLotseLing de rollen om en ljoegen diegenen vrees aa4, ctie er alrijd op
uit zijn om ons vrees aan te jagenr, zo heette het"

trIat de schríjvers van het bewuste stuk deden, werd ook¡ maar dan op
een r,lat, andere maníer, gedaan door de Franse pers, Ook de Franse dagbladen
beschouwden de metro?stakíng en de gíjzeLing in \Iantes aLs zaken <líe echt
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met elkaar overeenstemden in die zín, dat het al-lebei kriminele aktivitei-
ten $raren. In cle ogen van de burgerlijke pers is het stíl 1-eggen.van het
openbaar vervoer - en dan nog wel flret een aktie naarmee de vakbel¡eging in
het geheel niets heeft uit te staan - even inisdadig als het onder schot
houden van juryl-eden en recirters" Naar onze mening is er al"leen maar goede
reden om niet op deze of gene overeenk-orn$t tussen de genoemde gebeurtenÍs-
sen tè wíjzen, doch nadrrrtt *ti..jt het vetschil daartussen te onderstrepen.

' 0f zij, die het stuk Een moo'íe urí.Jdag opstelden de gebeurËenissen in
Nantes op de juiste wijze hebben 6einterpreteerd, zul-len r.^¡e. hier in het
rnidden laten. Ook dan r¿anneer rnen zich er volledíg van ber¡ust ís, dat de
bestaande rechtsorde ís ingesteLd om I t bezit te verdedigen en te. bescher-'
men en bijgevol-g gerícTit is tegen de bezirlozen kan men claar níettemin rvel
zíjn twijfel"s over hebben. ilaar ook dan r,ranneer men i:rderdaad de bedoe.lcle
gijzeLing al-s een protesË tegen de bestaande rechtsorde, de burgerlíjke
rechtspraak of de behandeLing van gevangenen beschouwt, dan nog betreft
het híer dingen die in een geheeL verschili-end vLak liggen en die niet aLs
gelíjksoortig kunnen rnrorden verstaan.

In Nantes, zo heeft men beweerd, nas er sprake van een Índíviduele ak'-
tie, die op een mislukking is uitgelopen" Ln Parijs rùas er'spralce van een
klasse-optreden, dat in mínder dan geen tijd het beoogde succes opLeverde.
De bewering, is niet volslagen onjuist, maar behoeft nadere precisering.
I^lat zij die recÌrtêrs €F¡ juryLeden onder.schot hieLden beoogden, is mislukt,
omdat het hier een individue.le aktie betrof, die zích richtte tegefi ürat
men bepaaLde konsekr¿enties van de burgeri-ijke maatscirappi.j kan noemen: het
onbegrip van rechtbankverslaggevers of v¡eL juist hun funktie, de polítie,
de justitíe en. het heersende strafstelsel en die dientengevolge - doordat
het'om een, i n d i v i d u e I e aktie ging - door de politie met goed

þevolg kon worden onderdrukt" Het personeel van de metro handelde niet in-
tiividueelmaar ko 1 I eict i ef " Hethandeldebovendienzelfstandig,
geheel spontaan en zonder cloor v¡at voor vakbond ook t.JE ztn optreCen te
zÍjn'opgeroepen. Het handelde even spontaan en zelfsrandig als enkele maan-
äeril,Èevoren het personeel van de Franse spoorriregen" Aan díe omstandigheid
dai¡kten zowel, het spoorweg- als het metropersoneel hun overvrinning.t .'De- metrostakíng kwam voor het geneentelijk vervoersbedrijf van Parijs
als een,voLsLagen verrassíng, zoaLs de staking van het treinpersoneel eer-
der een volslagen verrassing voor de Franse spoorü¡egen Ì^tas. De sraking bij
de:metro was algemeen. llatuurlijk begon ze op een bepaalde 1ijn. Ze breid-
ile zich echter nog veei sneLler dan de spoorwegsta.king naar alle lijnen
uít, Het t,reinverkeer kwam in oktpber in l-ret zuídoosten van het land tot
stilstand en pes de volgende dag reed er geen trein meer in heel Frankríjk.
In Parijs verst,reken er nauwelijks een paar uur en toen.r¿as ieder verkeer
net de s.tedeLijke ondergrondse een volstrekte onmogelijkheid. geworden. I{et
gevoLg \ras een verkeerschaos zoals de circa B miljoen inr¡gners tellende
hoofdstad met voorste<len vrijrvel nooit eerder heeft bel.eefd".Gevolg: de di-
rektie van.,de vervoersmaatschappij kapituleerde nog vlugger dan de spoor-
vregdirektie had gedaan"

Vanzelfsprekend schreeuv¡de de i:urgerlijke pers moord en brand over
een aktie waardoor de gelrele Parijse bevolking werd geclupeerd; vanaelfspre-
kend r^rerd die aktie moreel ongeoorloofd en onwettig genoemd. ,ltlaar het me-
tropersoneel, dat ín aktie was gekomen om zrn kLassebelangen te verdedigen
bekreunde zich daarom níet. Zou een vakbond de leidíng bij dit optreden
hebben gehad, dan zou men.ook volgens de Franse weË tegen die vakbo.nd een
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geding hebben kunnen åanspannen. l{aar ruelke mogelijkheden hadden de auto-
riteiten tegen de stakende nachínisten en kontroleurs of kontroleuses? Als
zíJ tot optreden zouden zijn overgegaane zou de vêrkeerschaos alLeen maar
groter zijn geworden. llen l-iep dan het risiko, dat de chauffeurs van de
Parijse bussen zich bij de aktie zouden hebben aangesloten.

Ilet verschil tussen een individuele aktÍe en een lçlasseaktíe is dit,
dar de mogelijkheden om aan een individueeL optreden een eínde te ¡nalcen
veel en veeL groter zijn dan die welke men heeft oil een klasse-aktie te be-
eindigen. Er zijn naÈuurlijk nog veel meer verschill.en" VerbchilLen in de
vorm'oijvoorbeeld, alsmede de mogel-íjkheid van de uitbreiding van een klas-
se-aktie, welke bij índividueel optreden niet gegeven is.

I^Iat wij hier opnerken van indívidueLe aktíes (die zich praktisch num-
mer in de produlctíesfeer of die van de pubLieke dienstverlening afspelen)
geLdt evenzeer voor akties van een aantal- indivíduen, die zich richten te-
gen maatschappelijke rand- of bíjverschijnsel-en: woningnood, milieuvervui-
líng, atoombewapeníng, kernenergie, aantasting van landschap, enz. Zíj die
aan deze akties deelnemen zíen zieh dírekt gepl.aatst tegenover de overheid,
die beschikt over de middelen om hen uít een kraakpand te verrvíjdererÍ, die
demonstraties uíteen kan doen jagen, enz

Bij ruerkelijlce klasse-akties, dat r.¡iL zeggen wanneer er sprake is van
een situatie, die direkt uit de proletarische situatie voortvLoeit, ligt
het allemaaL anders, In eerste instantíe staan de aktievoerenden tegenover
een patroonr, die níet over dezelfde nachtsmÍddetren als de gemeente of de
staat beschikt en die lang niet bij alle konflikten op de machtsmiddelen
van de overheid een beroep kan doen, Pas in geval- van aantasting van het
eigendomsrecht (dus b.v; bij bedrijfsbezetting) of'wanneer,de aktie gevaar
opl-evert'voor de openbare orde ís de mogelijkheíd daartoe gegeven.

Het is ongetwíjfeld zo, dat akties r¡aardoor spoorweg-, bus- of metro-
verkeer wordt stiLgeLegd door de overheid als bedreigend'e¡r een gevaar wor-
den gezien. Maar ingrijpen, bíjvoorbeeld door het inzetten van miLítairen,
ís rninder eenvoudig dan het lijkt. Om treinen of metrotreinen te Laten rij-
den is toch altijd nog een zekere rdeskundigheÍdt of lvaardigheid' vereist.
Daarenboven zijn spontane, twíLder aktíes veel moeilijker te bedwing'en. De
vakbeweging, díe het geäigende instituut vormt om de arbeidsvrede te hand-
haven of te herstellen, heefÈ op de aktievoerders geen enkele greep zolang
de aktie 'wild' is en blijft

Vandaar dat twiLde' akties díkwíjls verrassend sneL succes behalen.
Meu heeft dat nog onlangs iu Nederland kunnen zien toen er iir de Amsterdan-
se haven en bíj Hoogovens onofficiille stakíngen uítbraken. In Frankríjk
willígde de spoorwegdírektie in oktober j.1. binnen 36 uur de eísen van de
stakers in. De metrodirektie kapítuLeerde binnen l2 uur. l.faar bij indivídu-
ele akties en bij akties die níet als klasse-akties kunnen r¡orden gekarak-
teríseerd, houdt de tegenstander doorgaans het been stijf. Dan maakt cle
overheid korte meÈten omdat zij ertoe in staat is" Bij akties als die bij
de Parijse metro of Franse spoorÌregen, bij Hoogovens of in de haven van Am-
sterdann wordt haastig toegegeven omdaÈ êr geen andere weg Ís en men erger
r¿Í1 voorkomen.

Klasse-akties nemen altijd vormen aan, die door de eisen van de maat-
schappelíjke verhoudingen en de strijd zéLf worden bepaald. Of er sprake
zaL zíin van rserkonderbreking dan wel van een stiptheidsaktíe, van een be-
dríjfsbezetting of een blokkade (om maar enkele mogelijkheden Ëe noemen)
dat rvordt bepaald door de aard van het bedríjf en de rverkomstandigheden.
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Dat is de reden r¡raarom een dergelijke kLasse-aktÍe bepaald níet over één
lcam kan r¡orden ge.schoren met índividuelê aktie, rvaarbíj tt altijd om idea-
len of ídeäLe protesten gaat.

I'IeLiswaar ontstaan beide als gevolg van de kapitalistísche vormen van
de samenleving, maar dat onbetwistbare feit maakt een gijzeling om bijvoor-
beeld vrije aftocht te verkrijgen nog niet tot een soortgel"ijk gebeuren
¿ls een staking, zelfs niet tot een soortgelíjk gebeuren sls een bedríjfs-
bezetting tijdens r¿el-ke dírektíeleden in ?t berlríjf gevangen r¡orden gehou-
den" De achËergrorrden zijn enorm verschillend, de bijkomende omstandighe-
den eveneens.

NOGMAALS: DE BRITSE TBLEVISIE-SERIE

OVER DE SPAANSÐ BURGEROORLOG

In ons februari-nummer hebben wij a]- met enkele r¡oorden mel"ding gemaakt
van de door de Vlaanrse televisie uitgezonden Britse serÍe over de Spaanse
burgeroorLog. I,üe schreven, dat de film - voor een belangrijk deel met be-
huLp van oud archiefmateriaal samengesteld - een goed overzicht geeft van
het historisch verloop van de in t93l begonnen Spaanse revolutie en dat de
makers zich niet op een dwaalspoor hebben Laten brengen door bepaaLcle re-
pubtikeÍnse mythen

Toen wij dat betoogden hadden roij nog niet meer dan één afLeveríng
van de in totaal zes delen op het scherm gezien" InmíddeLs zijn er víjf
daarvan uitgezonden. Het bekijken daarvan heeft ons betrekkelijlc gunstíg
oordeel niet gewijzígd. Integendeel. lieliswaar deed de tr¿eede aflevering
ons een ogenbLilc eraan twijfet-en of het níveau van het eerste deel wel zou
worden volgehouden, wat !üe vervolgens te zien kregen heeft onze gunstige
eerste indruk alLeen maar bevestigd

Zij die deze serie hebben vervaardigd maken er geen geheirn van dat ze
met hun sympathíeän aan republikeinse kant staan. Ze hebben echter - wat
voor televisieurakers zeer begríjpeLijk ís '- desondanks naar de grootst no-
gelijke objektiviteit gestreefd. Dat ís de kwalíteit van hun werk in íeder
opzicht ten goede gekomen, r¡ant het betekent in dit gevaL, dat ze zich ook
door de Spaanse bolsjewieken geen oor hebben laten aannaaien. In diverse
afleveringen ís aan de bolsjewistisehe generaal Bnrico Lister welisçraar de
gelegenheíd geboden zijn - bolsjer¿ístisch gekleurd ' zegie te doen, in de
vijfde afl.evãring - de beste die r¿e toÈ dusver gezíen hebben - blijltt dui-
delijlc, dat troepen onder zijn lcommando de koLlektivisaties ín Arragon on-
gedaan maakten" Dát omdat de Spaanse tcommunistisehet partij tegen een ra-
áii<.aat optreden van de arbeiders gekant was. TJit diezelfde víjfde afleve-
rine blijkt tevens, dat de bolsjewistische partij in Spanje groeí<le, door-
dat zij de vergaarbak van de kleíne bourgeoísie werd, die - ofschoon tegen
Franco gekant - als de dood htas voor de werkende kLasse

Dat de makers van de fílnn niet hebben begrepen, dat óók in cle Spaanse
omwenteling de revolutíonaire ontl,rikkeling de voorwaarde vormde voor een
met enige katr" op succes voeren van de oorLog tegen Franco, heeft ons nÍet
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verbaasde maar dil onbegríp heeft we1- geleid tot wat niettemiir een ernsti-
ge vertekening ofrqel een ernstige verdoe:eling van de r+erkelijkheid moet
r,rorden genoemd. In de aflevering díe wij hier bespreken r+ekt een konrnen-
taarstem bij herhaLing de ind.ruk dat 'het gebrek aan díscipline bíj vooral
de prol-eta.rische mílíties een enorme zwêktef zou zijn geweest" In feite
r,¡as het precies andersom¡ de invoering, respektíevelijk het herstel van de
traditionele (burgerlijke) discipl"ine is één van de dingen die in bel-ang-
rijke mate heeft bíjgedragen tot de uiteindelijke overr.rí-nning van de kon-
trarevoLulie" Spraken wíj zopas van de objektiviteit van de makers van de-
ze serie, onze Lezers zullen thans begrijpen dat r¡e daarmee hun objektivi-
teit in het aLEemeen bedoelen, nietdieinbijzonderege-
vallen"

Eén van die bijzondere geva1"Len is de wíjze van berichten omtrent de
meídagen van t937 ín Catalonili" Zeker, zLJ hebben zich - die lof komt hun
toe - noch door socíaaLdemokratische, noch door bolsjewistische sprookjes
om de tuin laten leiden. Þlaar zo rvíj hun al lof toezwaaien, dan moeten rüe

daar direkt aan toevoegen, dat het een beperkte lof is. I'Iant ten eerste
vrordt er naar onze mening aan tle meidagen een veel te geringe plaats ín de
aflevering íngeruírnd en ten tr¡eede wordÈ de kíjker er niet of naur^relijks
over geinformeerd, dat de Leden van de CNT-ÏAI, die met de wapens in de
hand de revol-utie verdedígden, de leiders, in ieder geval- de ministers van
de CNT-FAI ín de regering Caballero tegenover zich vonden en dat een van
die anarcho-syndikalistische leíders zeLfs zijn uíterste best deed de ar-
beiders tot afgífte van de wapens Èe bewegen. En tussen haakjes moeE \ror-
den vastgesteld, dat de teLevisiekíjker in geen enkele afl-evering tot dus-
ver (ook in de vijfde níet) er over was írrgelícht, dat er anarcho-syndika-
lísten deeL uit r4¡aren gaan maken van de republíkeínse regering, dat wil
zeggen: \faren toegetreden [ot het kabinet van Largo caballero"

l'laarover de teLevísíekíjkers wéL redelijk worden geinformeerd, i.s de
laster díe de bolsjer¡¡ieken over de CNT en de POUI1 hebben uitgestort en ver-
volgens over de vervolgingen. \^raaraan de anarcho-syndikalisten en de Leden
van de POUi"l vervolgens hebben bloot gestaan. Heel surmníer komt ook de val
van Caballero en diens opvoLgi,ng door Juan Negrin aan de orde. De inrelli-
gente kijker begrijpt, dat cle bolsjewieken hem ten val hebben gebracht.
Dat ì.legrin een van hun marionetten ú¡as blijft in het duister.

I{ie ooit SaLuut aan Cata,Londë las, het bíjzonder knappe relaas van de
Brítse schrijver en oud-spanjestrijder George OrweLL, zaL ongetwijfeld ge-
croffen zijn door het feit, dat ook de op de tv vertoonde film duidel.ijk
liet zien, dat er na de meídagen een ándere sfeer begon te heersen, dat
het klimaat langzaam - en niet in revolutionaire zín - veranderde. I,iat er
gedurende de burgeroorlog in het republikeínse kamp gebeurde, r'ras de dood
van de Spaanse revolutíe. Ile zíjn ervan overtuigd dat de makers van de se-
rie dat voLstrekt níet ten volLe hebben beseft" Dat díe indruk - onbedoeld
en welhaast ongemerkt - zich bij het aanschouwen aan de kijker opdringt ís
de rnoeiLijk te onderschatten verdienste ervan.

EEN girobiljet invuLLen en even op de bus doen is natuurlijk een heidens
karwei, wat je niet zo maâr even doeË" Toch moesten sornmige lezers zich
maar eens vermannen en tóch dat zrEare karwei even voLbrengen.
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BRANDT,üEERIIEDEN BLIJVEN AKTTB VOEREI':I

In de afgeLopen maand maart heeft de Amsterdamse brandrueer met diverse ak-
ties kracht bijgezet aan haar eísenu rüaarvoor zij eind vorig jaar oolr al
ten strÍjde r,ras getrokken. Het stond toen al" vast, dat de voorlopige uit-
lcomst van die stríjd haar all-esbehaLve bevredigde

0p 4 maart werd de hoofdbrandr,reerkazerne 'De Eenhoornt in de hr:ofd-
stad door het personeel bezet. Aan de brandweercoumandant en aan diens
sÈaf werd de toegang tot het gebouru ontuegd. Dat gebeurde naclat de VerenÍ-
ging van idederl.andse Gemeenten (VNC) rJe regel.ing inzake de onregelmatig-
heidstoeslag, díe tt gemeentebestuur van Ansterdam na de. alcties van decem-
ber j.1. had getroffen, afkeurde" De Amsterdamse bran,lweerlieden aksepteer-
den die afkeuring níet en ze gingen evenmin akkoord roet de in het uítzicht
gestelde regelíng voor verlof en arbeidstijdverkorting, die volgens hen 33
arbeidsplaatsen zou kosten.

In de rracht van 4 op 5 maart sliepen ongeveer zeventig brandr,leerlie-
den op índerhaaet aangevoerde maErassen in de hoofdkazerne aan de Eerste
Ringdíjkstraat, ZLi v¡eerden ongeveer honderd personen die tot leiding, ad-
ministratÍe en st,af behoorden, maar ae Baven te lcennen, clat de inr.¡oners
van Amsterdam voorLopíg niets van de bezetting zouden merlcen. Anders dan
het gevat was in december - toen gevallen net wateroverLast, eerst Ín het
geheeL níet en vervolgens graËis r¡erden behandeld - rn¡êrd.ên dítrnaal de ra-
ken van de brandweer normaal uitgevoerd,

ttlde gaan'r, aldus een woordvoerder van de Amst.erdamse brandqreer op de
4e maar!, "als rt stadhuis ons niet Eegemoet komt en de VNG niet meÈ beÈe-
re voorsËeLlen voor de dag komt, binnen een paar clagen naar nieut¡e ¿rktlemo-
dellen zoeken. Dan zouden er rvel eens veel brandweermensen ziek kunnen r{or-
den, Onze mogelijkheden zijn beperict. f",leLbeschourd mogen r,re alleen tboet
roepen in een kast. I{et gebruík van'lienstvoertuigen is ons verboden"tt

I,'lat brandr,¡eervroordvoerder Ronner als eventuele mogelijkheden z,ag op-
doemen is inderdaad geschíed, ook al liet de Lokale Abval(abo-bestuurder
Aad Vergeer dan de dag díe op de bezetting voLgde uiterst optimistische ge-
luiden horen en stelde híj een bevredigende oplossíng op zeer korte ter-
raijn in het vooruitzicht. Beoogde hij met een dergelijke verklaring de be-
zetters tot het beäindigen van hun aktie te bervegen? l{aar het antr{oord op
deze vraag kunnen rqe slechts raden. In íeder geval is het zo, dat er van
een opheffing der bezetting geen sprake ¡¡as en dat d.e ebevredigende oplos-
sing¡ vraarvan Vergeer had gerept op zich liet r¿achten.

Tijdens een goedbezochte vergaderíng in de bezette brandrveerkazerne
bleek, dat praktisch het getrele Amsterclamse brandweerpersoneel het er vol-
strekt mee een.s was dat men opnieu\r tot aktie- rrâs overgegaan. "Opnieuw de
beuk erintt, dat r,¡as de algemene opinie. iJat men vervolgens zag, was dit,
dat de brandweerl"ieden, aan ¡¿ie door de rechÈer de strijclmiddelen rüaren
ontzegd díe ze bij hun vroegere akti-es hadden Èoegepast, nieurue vormen van
strijd wisten te ontwíkkelen"

Dat gebeurde, nadat de Arnsterdamse burgemeestero Cie zich al bij ver-
scheidene gelegenheden een buitengewoon ontakLische figuur had getoond, de
voor hun belangen vechtende brandweerlieden als ondeugende schooljongens
had menen te moeten afblaffen" I{ij rverci <laarvoor zelfs i-n de burgerLíjke
pers gekritiseerd. Het Paz'ooZ verr¡eet hem desr¡ege op 14 maart, dat hij rde
genante politíek van een ouderr¡etse en overleefde, autoritaire regentenpar-
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tijr bedreef. 't Bl.ad stelde vervoLgens de goede vraag of tzoon burgemees-
ter wel" het jaar 1992 zou halenr, het jaar kennelijh waarop hij in elk ge-
val met pensioen zaL gaan.

De brandweerlieden die ín het geheel niet onder de indruk r'raren ge-
raakt van hun bulLebak van een burgemeester, deden inderdaad dat waarop
r^roordvoerder Ronner aL had gezinsoeeld: ze melclden zich in groot aantal
ziek. Tevens echter voerden ze, ín de tijd r¿e1ke aan die ziekmeldíngen
vooraf gÍng, nog enkele spektakulaire akties uit. Bij ?t Amsterdamse st,ad-
huis staken ze een vergroot model van het boek ín brandr l¡tréIâtirl funktíes
en salarissen staaú vermeld, Ze bezetlen ook enige tijd de afdeling perso-
neelszaken van het stadhuís. lijdens die akties arrÍveerden twee Amsterdam-
se wethouders, die door de aktievoerenden met gejoeL r^lerden begroeË,

De kolLektieve en massale ziekmeldingen van de Amsterdamse brandr¿eer
leidden ertoe dat meer dan de helft van de hoofdstedelijke brandweerkazer-
nes bij gebrek aan personeel môesten r,lorden gesloten en dat de ¡¡emeente Am-
st.erdam aan de brandr.reerkorpsen uit omlÍggende gemeenten moest vragen of
zij in voorkomende gevallen daarop een beroep zouden mogen doen.

Inmirldels probeerde de geneente natuurlijk de nieurve zet vaî de strij-
dende spuitgasten met een tegenzet te beantwoorden. Aan alLen die zich
zíek hadden gemeld werd onverwijLd te kennen gegeven, dat zíj zich onmid-
dellijk door kontrole-artsen dienden te laten onderzoeken" Ðientengevolge
bevonden zich op de morgen van maanclag 17 naart ongeveer 160 Amsterdamse
brandweerlieden in de r,raehtkamer van een bedrijfsarts, Dat paardemiddel
echter v¡erd de gemeente cloor de bedrijfsartsen uit handen geslagen. De dolc-
toren weigerden de desbetreffende brandrveerl-ieden te onderzoeken omdat, zo
gaven zij te kennen, ze daaxmee zouden ingrijpen in een arbeidskonflikt en
ze achten zich daartoe noch gerechtigd, noch bevoegd.

Er was iruniddels over de eisen van de Amsterdamse brandroreer níeur*
over}eg aan de gang. Bovendien r¡erd de bezetting van de hoofdbrandr¡eerka-
zerne opgeheven en ontbond zich het aktiekomitee, waarin cle Abvaltabo een
dominerende rol speeLde. R.onner verklaarde: "De roep om hardere akties
r¿erd steeds sterker en voor het massaal zíek melden r^rilden wij als alctie-
komitee níet de verantr'roordelijkheid dragen." Met andere r^¡oorden: het ant-
r¿oord van de brandr¿eerLieden op de rechterl.ijke verboden ¡¿as een anËr¡oord
van de brandrveerlieden z e 1 f , niet het antr¡oord van de vakbeweging.

Om uít de ontst.ane impasse te iaken viel het Amsterdamse gemeentebe-
stuur terug op de rijksoverheíd" Die kr,rarn net het voorsteL van een verho-
ging van de gevarentoeslag, die gelijk zou zijn voor a I 1 e brandweer-
korpsen in het gehele land. l.faar een dergelijke r:niforme regeling wezen de
Amsterdamse brandweerLieden van de hand, aangezíen de gevaren die een
brandrveerman in een stad als Amsterdam loopt uiEeraard veel en veel groter
zijn dan die voor een brandrdeerman ín 't een of andere dorpje op de Drent-,
se hei. Zo was de sítuatie bij het schrijven van dit overzicht. l,le zullen
onze lezers op de hoogte blijven houden van de ontr¿ikkelingen.
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I'TERI(I,iAARDIG SLOT VAIV TEI,EVISIESERIË

Elders in dit nummer van ttDaad en Gedachte" treft de lezer besc.houwíngen
aan naar aanLeiding vân de door <ie BeLgische televísie uitgezonden seríe
over de Spaanse burgeroorLo9. Ze werden geschreven onmíddel-Lijk nadat de
vijfde aflevering hiervan te zíen was gelùeest. InrniddeLs hebben wij, nog
voor het ter perse gaan van ons bLad, ook de zesde afleveríng van deze tv-
serie kunnen bekijken. Ide zouden er, na heÈ al.gemene oordeeL dat we uiË-
spraken, niet nogmaals op zijn teruggekornen, als het niet z6 was ger^reest,
dat er omtrent die zesde en laatsie afLeveríng iets merkwaardígs a.an de
hand was, Ðe informatÍe irnmers, die daarin bleek te zijn vervaL, kunnen l.re

alleen maar volstrekt in tegenspraak noemen, met de strekkíng van de vijf-
de afLeveríng, op die punten die r¡e aan kritiek trebben onderworpen,

Lüerd in de vijfde afLevering beweerd, dat rnilitaire discipLine onont"
beerlijk moest worden geacht, ook voor de stríjdkrachten dÍe een revoluËie
hadden te verdedigen Legen de gewapende krachten van de kontra-revoLutie,
ín de slotaflevering vernamen ç¡e tot onze niet geringe verrassíng en verba*
zing - maar ook tot onze vreugde uíteraard - een totaal ander geLuid. Daar-
in toch hoorden ¡se de konmentaarstem ronduit toègeven, dat de Soaanse re-
pubLíek, juist doordat zij die soort oorlogvoeríng nastreeide '¡aarin gene-
raal Franco specialíst rvas, niet tegen de franquistísche legers hras opge-'
,Í'IAS Sen.

In aansluiting hierop verklaarde de kommeniâtor; "De gueril"laoorlog
en de taktíek van de guerilla zijn Spaanse ui.tvindingen (ze werden voor
het eersË in de oorlog tegen }trapoleon toegepast en beproefd - red" D ¡, G).
Tot grote schade van de Spaanse repubLiek is gedurende de burgeroorlog van
die uitvindíngen geen gebruík gemaakt."

Aan een dergelijke opmerking hebben wíj nauwelijks iets toe te voe-
gen, hetzij dan de opmerking, dat revoluËionaíre strijders als Buenaventu-
ra Ðurruti natuurlijk wêl getracht hebben deze taktíek aan te wenden"

Hoe of het komt, dat, de (Britse) makers van de serie de tegenstelling
tussen \tat ze ín aflevering 5 betoogden en wat ze in aflevering 6 naar vo-
ren brachten niet hebben gezien, kunnen r¿e niet ve.rklaren" In ieder geval
is de slotafLevering van de serie als gevol-g van her bovenstaande rnin cf
meer een korrektie geneest op zwakke kanten in voorafgaande afleveringen.
Overigens viel er op het slot van de serie naar ons oordeel nog we1 een
kleinígheíd af te díngen. Ï'fíj achten het beeld, dat van Caball-er:o's opvol-
ger Juan Negrin geschetst vrerd bepaaLd i+el trat te gunstig. Dat echter doet
weinig af aan onze berrrondering voor: de serie als geheel.


