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vakvereniging wanneer er gestreden w ordt
O p welke maatschappelijke letten T .’s -eigen
voorkeur steunt, moeten wij dog steeds vernemen.
Hij herkouwt het afgezaagde argument van „strtyIn de Tribune, orgaan van de R.C.P. verschijnt
maar tijdelijk een halt toe te roepen, .geen énkele -den waar de massa’s zijn”, want hij kan deze
massa's nu eenmaal nergens anders vinden. En
een artikel van Trotsky, getiteld „De vakbewe
oppositie kon ooit iets bereiken. Dit, zegt echter
dat is waap, als ze nergens anders te bereiken
ging in die neergangsperiode van het imperialisme”.
Trotsky niets. Dat de arbeiders zelf* sedert tien
zouden züh, dan zou er wel geen middel oven
W ij menen goed te doen, daaraan aandacht te
tallen van jaren hun strijd buiten de vakvereniging
schieter*/Maar T. is zo blind omdat hij in alles
besteden.
•om voeren, maakt ook niet de minste Indruk op
bet Werk van leiders ziet Hij- kan zich niet her
Reeds wat de titel betreft moeten wij een aan
hem en zijn aanhangers. Het woord '„wilde sta
inneren, dat ook vakverenigingen zelf ontstonden
tekening maken. Als 'men de positieve krachten
king” wordt niet gedoemd. W ie zou
thans
in en door de strijd, niet buiten het bedrijf maar
die de groei van het Imperialisme stuiten, niét aan
als maatschappelijk verschijnsel nog kunnen nege
in het- bedrijf op t)ft werk en door de arbeiders
kan wijzen, helpt een blijmaken met het woord
ren? Deze manier van het kapitaal te bestrijden is
zelf. De. revolutionnaire arbeider van die tijd wist
„neergang” niet veel. H et Imperialisme groeit nog
regel geworden bij de arbeiders- en ook is regel
toen heel goed waar hij zijn moest om tot orga
steeds, zij het ook met ontzettende schokken en
geworden dit bedrljfsgewijze te doen, zoals het
nisatie van- zijn strijd te komen in de strijd zelve.
ten koste van ontzaggelijke ellende.
eens regel werd het vaksgewijs te doen uit welke
Zij hadden geen gerede organisatie om op te
Dit wat het opschrift betreft, dat echter niet
strijd de vakbonden zijn ontstaan.
grasduinen, zij organiseerden hun strijd, en deden
los van de inhoud staat, want uit het hele artikel
De maatschappelijke Nverkeïijkheid vernietigt alle
zo de vakvereniging ontstaan.
blijkt, dat T . juist met deze positieve krachten
wensdromen, alle „voorkeur” of „afkeer". T er
Trotsky wil het anders. Bij hem komt het er
verlegen zit en daarom komt hij tot zijn restauwijl T . dte houding van tegenstanders der vak
n a a r op aan de letiders de bureaucraten der vak
ratie-standpunt: de vakverenigingen moeten weer
vereniging me t een handig debating-trukje uit
worden...... enz. Het standpunt is zo oud als dè- deze „afkeer” afleidt, omzeilt fiij hun werkelijke banden té vervangen door anderen, met een poli
tiek revolutionnair doel. Dit is nu eenmaal T.'s
verbureaucratisering der vakvereniging zelve, het
argumenten, die nief steunen op hun eigen „af
wereldbeschouwing en grond voor zijn „voorkeur”.
is na tientallen van jaren nergens gelukt deze ook
keer”, maar op het afwenden der massa’s van de
Ve'rvanging der leiders dat is in alles het alfa en
omega van T .’s politiek. Het hindert T . niets, dat
wijzende staking te Èreken. E«»n lés voor in Rusland achterlijke verhoudingen bestonden, een
alle arbeiders hoe zij alleen, met elka&r, overwegende zo goed als middeleeuwse boeren
massa, en de revolutie in »West-Europa uitbleef.
in volkomen solidariteit moeien leren Z et mij, Tritsky, en mijn medestanders aan het
O p het laatste ogenblik w ordt cnze strijden. Een les inzake de verderfelijke, hoofd en wij sturen de revolutie in een andere
richtingé De revolutie deed echter iets anders, zij
aandacht nog gevestigd op een p aar fei rol van de vakbew eging.
ten, w aarv an verm elding gew enst is.
2. D e gem eenteraadsverkiezingen in stuurde T. weg eo met hem nog vele anderen.
de „marxisten” van de 4de internationale
1. In het A lgem een H andgjsblad van Enig eland vertonen hetzelfde beeld als in Volgens
heeft dit alles de boze Stalin gedaans
V rijdag 7 N ovem ber kom t de navolgen Frankrijk.
N ederlaag voor Labour én
W ordt vervolgd.

TROTZKY EN DÈ VAKVERENIGING

Op het laatste ogenblik

d e advertentie v o o r op een form aat van
12 bij 15 cm:
/.M eelvoorziening in gevaar! „Stoom m eelfabriek „H o llan d ” N .V . te -A m ster
dam vraagt: kordate vrijwilligers om haar
fabriek w ederom op gang te brengen.
D eze ongem otiveerde w ilde staking
moet gebroken w orden.”
Alles, wijst e r-o p dat de staking in de
eindfase is getreden. Regering, rijksbe, m iddelaar, vakbonden en directie tre k 
ken de klasselijn konsekw ent door. D e
burgerij w o rd t opgeroepen op fascistische

A b o n n é s en
a g e n te n o p g e le t
W e hebben nu een p a a r weken ge
zwegen over onze financiën, m a a r........
p ast op, w e zijn met onze „sanering ’
nog iyet klaar.
V o o r de vijftiende vah de m aand zijn
* alle kw itanties voor h et d erd e kw artaal
ter inning uitgezonden. W e verzoeken
d e abonné's h et geld gereed te leggen,
zodat igeen kw itanties onbetaald terug
komen. H e t d erd e kw artaal; d at wil zeg
gen d a t we nog altijd een kw artaal ach
te r zijn, w ant het vierde is al lang -a a n 
gebroken. D aarom , aan alle abonné’s een
ex tra verzoek. W ilt I I ons per giro of
postwissel h e t v o o r d a t kw artaal v e r
schuldigde zo spoedig mogelijk over m a
ken ? E n . . . . denkt e r eens over of het
mógelijk is v o o r „S partacus op de V e 
suvius” er iets bij te doen.
A genten, denkt e r om regelm atig a f te
rekenen.»E r is, m e d e 'in verband met de
oude schuld, nog heel veel te betale'n.
Z o w a re n wij verplieht in een periode

^elfs voor de Stalinisten, versterking van
de conservatieve partij van Churchill.
D e staatssocialistische politiek van La
bour met al h a a r lasten ook voor de a r
beidersklasse ( vervreem dt haar v an die
klasse en jaag t de kleinburgerij in de a r
men van uiterst reactionnaire krachten.
3. De stakingsgolven in Frankrijk slaan
als gevolg van de steeds groter w orden
de afstand tussen lonen en prijzen tot
steeds^gfoter hoogte op.
W ij komen op deze berichten nog
nader terug.

van drie m aanden niet minder dan drie
kw artalen O m zetbelasting te voldoen.
N een, con am ore gebeurt d at door ons
ook niet, m aar de wil om regelm atig te
blijven .verschijnen, brengt dat nu een
maal mee. Z e n d t óns dus, met gebruik
making van de toegezonden afrekenformulieren, spoedig geld. E n probeert eens,
w at den H aag met .groot succes deed,
de regelm atige lezers to t betaling v an
de oude prijs v a n vijftien cent te brengen.
E n dan, tenslotte, aan allen, lezers en
werkers, het verzoek om nieuwe lezers
voor de kcänt te winnen. D it is alleen
d e wefl* die ons er blijvend bovenop, in
dit geval er a f — n.1. van de V esuvius —rhelpt.^

U it e ig e n k r in g
O nze Z aan se kam eraden - hielden op
D onderdag 6 N ovem ber, m et medewer
king v a n een aantal A m sterdam se kame
raden, een uitstekend geslaagde Spartacus-lezers-<bijeenkomst. W e l w as het aan 
tal vergadering-bezoekers niet boven
mate groot, m aar d e stemming en het. ge
hele verloop v a n de bijeenkom st w as bij
zonder goed. R evolutionnaire muziek, het
voorlezen van enkele gedichten, h et ten
gehore brengen v an Liebknechts laatste
artikel „T rotz A lledem ” , en de inleiding
schiepen bij allen een geest, die wij be
hoeven. A an de vooravond v an de der
tigste herdenking v an de R ussische revo
lutie w as het vanzelfsprekend» d at de
^herinnering aan die dagen Van A rbei
ders-, soldaten- en boerenraden als uit
gangspunt w erd gekozen voor de bespre
king v an het w erk van revolutionnairen
*
in de bedrijven. Een uitstekend begin van
het plan, om in Z aan d am m eerdere zulke
bijeenkomsten te houden en om daarnaast
periodiek bijeen te kom en v o o r studie- en
activiteits-besprekingen. ■

Safety flrst
„D e W aarheid* ’ bericht, d at h et o r
gaan van de paus, de „O sservatore JRomano’V zijn tevredenheid uitspreekt over .
de herontdekking - v an <le atoombom in
Rusland. N a het geheim is opgeheven is
er een grotere veiligheid.”
Een mens krijgt toch m aar een v e ilig
gevo'el met al d ie atoombommen.

Spartacusvrlenden Amsterdam.
D a V e r e n ig in g S p a rta e u s-v rie n d e n en d e Bond
o rg a n ise re n o p D I N S D A G 1 8 N O V E M B E R In
K R A S N A P O L S K Y e e n B IJEEN KO M ST.
V o o r e e n g o e d p ro gra m m a , pacaend .”blj het
k ara kte r v a n o n z e b e w e g in g w o rd t g e z o rg d .
H e t o n d e rw e rp v^an die a v o n d luidt:

De huidige wereldsituatie
en de arbeidersklasse.
L e d e n v a n d e Bond, le d e n v a n V . S .V ., lezer« van
o ns w e ekblad, ho udt d ie a v o n d vrij. N é é m t U *
revolution naire k a m e ra d e n m ee. Z o r g t v o o r een
g o e d e aam enkom at.
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OP W E G MAAR H E T
KLASSENFRONT
De staking der arbeiders bij de meel uit te maken onder welke voorw aarden
fabrieken ..H olland'' ën „C eres” te Am de arbeiders zullen werken. Deze be
sterdam . die nu reeds 13 weken heeft sturen, in samenwerking met de ondernegeduurd, is in een critiek stadium g«r mersbonden, verenigd in de „Stichting
komen. D oor het ronselen van onder van den A rbeid”, met als sluitstuk de
kruipers door cle officiële vakbonden,
„Rijksbem iddelaar", hebben daarover te
voornamelijk door de katholieke bond, beslissen. Dit is het principe van de so
is in de laatste weken het aantal onder ciale ordening onder de geleide economie.
kruipers gestadig gegroeid. W e l is het M et deze bürokratische regeling der a r
meermalen gelukt, de tot de katholieke beidsverhoudingen meent men de loonbond behorende onderkruipers, - tot het en prijspolitiek te kunnen verzekeren. heerleggen van het werk te bewegen,
De arbeiders a a ir de meelfabrieken
nadat ze met eveneens .katholieke stakers doorbraken jlrt principe en ook de arbei
hadden gesproken, die hen kónden aan  ders, die hen steunden, voelen de situatie
tonen, dat het geeft staking der E.V.C.. aan, al zullen zij niet allen de volle be
maar een yan alle arbeiders gezamenlijk tekenis van het conflict hebben begrepen.
was. M a a r er zijn w eer anderen, zelfs De heersende klasse en haar dienaren
stqdenten, die met de propaganda van begrijpen het wel; d a a ro m ‘pr®klameren
hun leiders, van de ondernem ers en de zij: ..Deze staking moet gebroken wor
regering instemmen, en die zeggen: ..deze den”.
staking moet gebroken w orden” .
V oor dit feit geplaatst, w orden nu ook
De Staking aan -de me&lfabrieken is. de arbeiders w akker geschud, en niet al
w at het a a n ta l'a rb e id e rs en de econo leen de stakende arbeiders. H et stakingsmische betekenis der fabrieken betreft, comité der m eelarbeiders had de fabrieksniet van zo grote betekenis. D at was . kernen der 'A m sterdam se bedrijven op
dan ook wel de reden, d at men van geroepen tot een vergadering, die op
vakbonds- en oftdernemerszijde van me Vrijdag 14 Nov. in „D e K roon” plaats
ning was, d at de stakers er op de duur vond. E r zou verslag over de staking
wel genoeg van zouden krijgen* Doch een worden uitgebracht en dA>r gezamenlijke
groot aan tal' arbeiders van andere be bespreking zou getracht w orden een weg
dreven dacht d a a r anders over. Z e steun te vinden om de staking uit de dreigende
den door . ruime wekelijkse bijdragen impasse te üelpen.
Een 250-tal arbeiders, allen tot de ker
de stak ers en m aakten^ het# daar
door mogelijk, dat zoiïHer vakbondssteun. nen behorende, had ad(n deze oproep ge.ja tegen de propaganda der bonden in, volg gegeven, en allén gaven als één
die opheffing der staking eisten, de strijd man te kennen, dat bij de financiële de
daadwerkelijke steun moest w orden ge
13 weken kon w orden volgehouden.
D at geschiedde niet, om dat arbeiders voegd. Verschillende sprekers drongen
meestal met stakende kameraden sym- er bij het stakingscomité der meelarbeiders
patiseren, neen, men zag nie a r al r*: op aan meer actief naar buiten op te
goed, d a t de s tr ijd a a n de mei lfabriéken
treden en zelf het initiatief te nemeji voor
uitbreiding van de strijd. Z ij gaan nu
gevoerd w ordt om*»een v r a a g s tu k ^ a a r voor de arbeiders in alle bedrijven elk weer, naar hun bedrijven terug, om met
ogenblik geplaatst kunnen worden. Men de overige arbeiders de toestand te be
weigert namelijk inet de arbeiders z fjt, of spreken.
H oé ook de pntwikkeling van deze
hun directe vertrouw ensm annen te spre
ken en te onderhandelen. Immers de, er strijd vérder mag zijn, één_ ding. kan nu
kende vakbonden zijit aangew ezen om reeds w orden gezegd: Dezè vergadering
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der kêrnen in „D e K roon'' is een mijl
paal in de arbeidersstrijd van onze tijd!
H ier is
eerste stap gezet op de weg,
die naar*de organisatie van de arbeiders.strijd door de arbeiders le lv e leidt. De
zelfstandige aqtie der arbeiders in de
bedrijven, zien we overal en voortdurend
opnieuw. D at kan ook niet anders, want
de bonden zijn tegen elke actie. O ok
de E .V .C . kan als bond niét de staking
leiden, w ant dat zou onmiddellijk de ideo
logische verscheurdheid d er arbeiders aan
het licht brengen. M aar buiten alle vak
bonden en partijen om, vinden 'd e a r
beiders elkaar en zijn in de strijd teg er
de ondernem er één. Z ó ook in de sta
king bij de meelfabrieken.
. 4
Deze geest beheerste de vergadering
in de „K roon”. ’
Als een ongeschreven w et gold in deze
vergadering, dat de vakbonden uit deze
‘ actie moesten worden gehouden. Toen
- -dan ook een deelnem er de gedachte uitte,
de E.V .C. er yoor te spannen, moest '
hij zich van een katholieke staker onder
algem ene bijval laten zeggen, dat d aar
mee de eenheid v a n de actie w erd
broken. V oornam elijk de E.V .C >leden
zagen dit zeer g oed in;, zij verontschul
digden hun b ond; d o o r te zeggen; „de •
U N IE -bonden zijn tegen elke. actie en
de E .V .C . kan alleen niets doen.”
O rganisatie v an de arbeidersstrijd, niet
alleen in de afzonderlijke bedrijven, m aar
, jn alle bedrijven door de arbeiders zelf.
door hun vertrouw enslieden uit de be
drijven, d at is de*nieuwe weg. die is ingeslagen. E n van het begin a f aan w ordt
het duidelijk, dat d aarv an alle vakbonden
en partijen, of zij nu sym pathiek'of vijan
dig tegenover di£ gebeuren staan, nit-.
gesloten zijn.
Als de dagelijkse strijd d er arbeiders
uitgroeit tot éen strijd tegen de heersende
klasse in h aar geheél, als hij eéri principiëel karakter g a a t aannem en, kan kif
alleen w órden gevoerd door de klasse
zelf, en deze schept d a arv o o r h a a r eigen
organen. D aarm ee een begin Te. hebben
gem aakt, is de . betekenis v an d e Tcetftw vergadering, in
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w aarin de Republiek verkeerde, de aller
beste weg te wijzen naar een betere toe
komst? M aar de geschiedenis hee(t thans
reeds bewezen, d a t de w eg door hen
kunnen geven aan onze arbeid. E n hoe
gew eien, en met grote overredingskracht
zullen wij arbeiden, hoe zullen wij ons als
vrije ménsen organiseren in onze arbei aan de millioenenmassa opgedrongen, te
dersraden, hoe zullen wij de productie lei rugvoerde naar de economische slavernij
den . en opvoeren tot nog hoger plan- en koloniale overheersing.
„D e bedrijven w erden genationaliseerd,
W a n t niet älleen het eigenbelang is dan
m
aar
de vakbéw eging behield grote in
de electrische centrale, die ons kracht en
vloed." Dit w as de eerste stap te ru g .......
arbeidslust cal geven, neen, daarboven
De leidefs dachten de politieke «vrijheid
u it zal het besef.“ d a t wij niet alleen
der 'R epubliek Indonesia te kunnen ont
arbeiden uit welgemeend eigenbelang.
Joch tevens in ’t belang der mede-ar- vangen in ruil vopr de economische on
vrijheid der arbeiders en intellectuelen
beiders in !t eigen Tand èn in alle andere
in de bedrijven. Z eer duidelijk is deze
landen,, onze krachten verdubbelen. 'Dat
gedachte uitgesproken door Dr. H atta,
dit mogelijk is ...... . dé eeuwenlang on
vicepresident
der Republiek, in antw oord
derdrukte massa der arbeiders en a r 
beidersvrouwen in Indonesië hebban -het op een. vraag van P ieter ’t H oen, zoals
w e deze uitvoerig kunnen lezen bldz. 51,
bewijs geleverd! *
in ’t boekje „T erug uit D jokja” , door Pie
..Daarna werden alle*bedrijven genationali ter ’t Hoen. U it dit* antw oord -van D r
seerd. maar de vakbeweging behield grote in
H atta thans alleen deze zin: „Als de er
vloed op de leiding”..............
kenning (van de Republiek Indonesia
De weg naar de hel is geplaveid met door N ederland) er is, d a if behoeft er
goede voornemens, W ie zal er aan twij niet de minste twijfel aan te bestaan, dat
felen, dat Sjahr-ir, en alle inderdaad zeer "wjj alje N ederlandse en_ andere buiten
hoogstaande,, zeer ontw ikkelde en, zeer^ landse bezittingen op ons grondgebied
intelligente leidende, politici in de Indo aan de eigenaren terug^ zullen geven.”
nesische Republiek, bezield waren- met
Ach heilige onnozelheid. D at wilde die
de allerbeste voornemens? W ie zal er h ee rli^ e lokkende politieke vrijheid ko
aan twijfelen, d at zij overtuigd warén, pen. door vrijwillig het juk der econo
in de zéér moeilijke ’ omstandigheden, mische onvrijheid w eer te aanvaarden.

SJAHRIR EN DE WEG NAAR DE HEL

»

„Na de bevrijding van de Japanners", zegt
Sjahrir, „werden alle diensten, bedrijven en
plantages geleid en beheerd door de arbei
ders zelf en hun vakverenigingsbestuui'ders.
Dat ze het niet slecht deden bewijst de
grote hoeveelheid aan producten, die de
Nederlanders“ thans overal vinden”..

In het w eekblad „de V lam ” 'v a n 31.
O ct. j.l. stond *<en vraaggesprek, dat Jef
Last kortgeleden *»had met S jah rir..'....
„H oe staan de - vakverenigingen tegen
over 'h e t ongedaan maken der socialisa
tie?" vroeg Jef L ast..
H et antw oord, door Sjahrir gegeven,
is van groot belang voor ons, die^onvermoeid blijven zoeken n aar de weg,
die ons uit deze kapitalistische h e l. van
arm oede, onrecht en oorlog m oe^brengen
n aar het socialisme. Dit antw oord geven
wij hier in drie gedeelten, die duidelijk
w eergeven de drie .treden, die niet op
w aarts voeren n aar ‘het gew enste doel,
doch die terug voerden naar onderd ruk
king en oorlog.
H iertw ven staat het eerste gedeelte
v an S jah rir's.an tw o o rd . Namelijk d at di
rect na de bevrijding alle diensten, be
drijven en plantages geleid en beheerd
w érden door de arbeiders zelf en hun
. vakverenigingsbestuurders. D at ér §earbeid werd, en goed gearbeid, is het be
wijs, dat wij geen dw aze utopisten zijn,
V doch d a t onze eis: Fabrieken en bedrijf
ven in het bezit , der arbeiders zelve, en
d an de productie geleid d o o r allen, in
het bedrijf zelve w erkzaam , mogelijk is.
„D at ze het niet slecht deden, bewijst
Het standpunt van de Trotskisten inzake de
. de grote hoeveelheid' aan producten...... ."
vakvereniging moet hen noodzakèlijk in conflict
Inderdaad, v>aarom zouden 'fcij h et-slech t. brengen met de strijdende massa's. Deze zullen niet
• doen? W a s de grondstelling van de ka eerst wachten totdat dé Trotskisten ,de vakvereni
hebben veroverd, maar zoals de feiten der
pitalistische economie niet, dat alleen ging
Russische en Duitse revolutie aantonen, eigen
men toch ’ proberen zelfL in de- leiding door te
als de ondernem er d e volledige beschik organen scheppen, de raden. Dit waren de natuur dringen,
men kan toch oppositie voeren". Van
king heeft o v er zijn bedrijf deze zich
lijke organen der revolutie, waar Trotsky zowel dit oppositie, voeren hebben wij hier ia Nederland
als
Lenin
al
spoedig
mee
in
conflict'kwamen,
om
%een voorbeeld beleefd en wel bij de E.V.C. In
rp4t b a # en ziel zou geven?
zij de directieven van de partij qiet-op wilden
minder dan geen tijd was de hele oppositie om
D it was deicerngedachte v an 'alle Voor dat
volgen. Dat' deze raden- onder de achterlijke ver
zeep. gebracht. Er is geen denken aan, dat een
uitstrevende kooplieden, kleine handw er houdingen in Rusland hét ofiderspit hadden moe teil oppositie
iets tegen een dergelijk apparaat te weeg
kers en boeren, toen d*z.£ in verzet kw a- delven, achten wij waarschijnlijk. Doch was deze brengt. Maar men zou illegaal in de ‘leiding kun
•men tegen de kw ellende onderdrukking nederlaag groter geweest dan de nederlaag, die nen doordringen. W ie daar eenmaal zit moet mee
het Duitse en Russischè proletariaat hebben onder doen en1 verbureaucratiseert zelve, of wordt ont
en verouderde voorschriften ryan de mid gaan
en met hen< het hele wereldproletariaat ? „Dan
dekt! Deze Trotsky is zelf nooit lid geweest van
deleeuwse maatschappij. En deze gedach had de reactie gezegevierd, misschien wa^ het een
vakorganisatie in \„d e neergangsperiode van
te was juist. W a n t pas toen deze op czarisme teruggekÄrd” roept en riep men ons het imperialisme" ander^ zou hij misschien andfrs
komende burgerij zich door opstand en toe. Doch' het czarisme met z’n ochrana is ee>v praten. Herstel van democratie in de vakbeweging,
revolutie economisch bevrijd had. pas filantropische instelling in .vergelijking met de czeka ’t klinkt heel mooi, maar met de „professionals”
of tegenwoordige N.K.V.D. der bohjewiken.
achter de groene tafel doét een gewoon arbeider
toen kon .de enorme pntw kikeling van
Nu waren dé Vakverenigingen nog wat anders
niets. Hij is een leek in het voeren van het woord,
het kapitalistische kleinbedrijf tot de w e ten tijde der Russische en Duitse revolutie dan niet bedreven in debatingstruks en heeft <Jeen
reld om vattende grootindustrie* zich door-s nu. Zo hecht als zij nu aan de staat verbonden schriftgeleerdheid. Het vakvérenigingswetboek is
zetten, en dè productie opvoeren tot zijn, waren ze toen nog niet. Desondanks konden een warwinkel voor hem,, waar hij niet. uit wijs
kan worden zonder de hulp van een advocaat,
zij. niet de organen der revolutie worden. De. Vakenorme Hoogte. ■iL-• J I_____ i ___ verenigingen
kortom-dé voorwaarden voor de democratie zijn
zijn thans een gedeelte van de staat,
Doch de v rijh e id d e r .o n d e rn e m e N . absoluut noodzakèlijk voor zijn bestaan. Daarom niet aanwezig, al zouden er alleen Trotsky« achbrengt met zich de slavernij der mil ontstaan dan ook de v/ilde stakingen, die de vak . ter de groene tafel zitten. In het bedrijf, op de
lioenenm assa bezitloze arbeiders, blank, vereniging zeer terecht beschouwt aJs te zijn tegen straat, in z'n eigen stakers-vergadetfngen, daar is
zw art of bruin. Brengt met zich. hun haar gericht. De arbeider moet geregeld kiezen hij „onder ons", daar onder zijn gelijken durft hij
zijn mond roeren, z’n mening zeggen, daar durft
tussen de wilde staking e n 'd e vakvereniging.
arm oede, hun onvrijheid, crisis en oor Kiest hij voor de vakvereniging, ^dan kiest hl) hll op te komen voor zijn'eigen belangen en hoeft
log.
hij zfch^iiet te bekommereff om zijn "onkunde met
tegen de wilde -staking -en doorgaans tegen de sta
de listig in elkaar gedraaide parag ra phen van
*>.
.
T h an s is de beurt aan Qns. P as als king als zodanig.
\»kverenigingsboek en CJV.O.,
De Trotskist m^et hier krachtens zijn standpunt
wij, bezitlozen,, de w erkers met hoofd
. Leiders van vakbonden, die wel anders zouden
tegen
de
wildle
staking
kiezen..
Zijn
advies
is;
en hand. allen in loondienst d e r bezittenwillen, zitten als ministers.1van een kapitallatischr
* k f a t e . o n , in fctt b « i t hebben g e s o ld
regering. Om hun machtspositie te behouden moe
v an de grond en de productiemiddelen; <*<> striid
< bureaucraten gevende.
ten ze in alles toegeven, de- maatregelen, die de
strijd in handen dér
's knechten als öoschuldig of aelfs gunstig '
Men zal ech ter zeggen: „M aar intussen kan
pas dan zullen wij ons met hart en ziet

L
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TROTZKY EN

H addep D r. H atta -en S jahrir m aar w.af
méér gedacht aan het spreekw oord: „als

Nu* ze hebbfcn slecht o p hun Icippen
gepast, de leidende politici! Z e namen
ten langen leste genoegen met het pact
van Linggadjatti, d at slechts o zo'n
schoorvoetende en beknibbelende erken
ning inhoudt van de' Republiek, en toen
deze tw eede stap vol goede voornem ens
gedaan was, stoiid de poort van* de hel
opnieuw _wagenwijd open.
Het pact van Lingandjatti verplichtte ons,
. alle bedrijven aan de oorspronkelijke buiten
landse eigenaars terug te geven. De regering,
de partij en de vakbeweging gingen hiermede
accoord, omdat een openlijke strijd met het
wereldkapitalisme onmogelijk was, en ook, om
dat wij dringend credieten en kapitaal voor
onze economie nodig hebben. W ij zijn van
mening, dat, In de' overgangsperiode een ze
kere privaatkapitalistische sector van de eco
nomie bestaan kan, maar de republiek behield
zich het recht voor, bepaalde s|eutelindustrieën
te socialiseren."

Z iehier bet derde g e d e e lte 'v a n Sjahrir’s antw oord aan Jef Last.
fa allerbeste Sjahrir, je mag nu menen
wat je vóór het tekenen van Linggadjatti
m eende, en je mag ook nu nog overtuigd
zijn. d a t een openlijke strijd met het we
reldkapitalisme onmogelijk- is. en d at je
d aaro m d e bedrijven ontnemen moest aan

AKVERENIGING

het directe bezit en het rechtstreekse be
heer der arbeidende massa zelve, om de
deur, o zo voorzichtig, een klein kiertje
te kunnen openzetten voor het w ereldkapitalism e......... een feit is het, d at de
plompe reuzenvoet van d at kapitalisme
zich stevig plaatst in de, onder jouw lei
ding, o zo voorzichtig, op een kier g e
zette deur, d at deze kier steeds wijder
werd, dat het Hollandse koloniale leger
binnenstroomde,, dood en verderf bren
gende en w egvoerende „de grote hoer
vèelheid producten" door de Indonesische
arbeiders voortgebracht in de, doojr hen
zelve zo uitnemend geleide bedrijven.
De ‘grote hoeveelheid producten, w aar
mede Soekarno, D r. H atta en Sjahrir de
credieten. wijden krijgen, nodig voor dë
uitbreiding der bedrijven, zodra hun Re
publiek erkend was!!
Zal Sjahrir in staat zijn, de nodige lea
sen te trekken uit de bittere ervaring en
de teleurstelling opgedaan tengevolge van
Linggadjatti en thans opgpeuw door hét
optreden van d e veiligheidsraad der
U.N.O.? H et heeft geen zin deze vraag
te beantwoordén. W a n t voor otjs revolutionnaire arbeiders moet het duidelijk
zijn, d at er slechts ééi* weg mogelijk is:
de weg van de openlijke en directe strijd
tegen t eigen kapitalisme èn ’t wereld-kapitalisme. Dat deze noodzakelijke weg
naar een betere toekomst moet beginnen

hetzij ze in tegendeel instrumenten voor de rfeVolutionnaire beweging van het proletariaat worden."
Dit nooazaakt deze re vol u Öonnairen, tot een
dubbelzinnig spel.^Ze weten heel goed dat slechts
bewegingen hen in de leiding van de vakvereni
voorstellen. Nog wankeler is de positie van 'de
ging kunnen* brengen, want volgens T . moeten
goedwillende vakvereniging*-leider. De staat kan
deze de „instrumenten voor de rpvolutionnaire be
nem ieder ogenblik zijn macht ontnemen, hem
weging van het proletariaat worden" en „wij
boete opleggen, hem gevangen nemen. Acties door
moeten de massa’s mobiliseren tegen het totalitaire
oe arbeiders ondernomen moeten bij hem bezorgd
regiem binnen de vakbewegiqg en de leiders 'die
heid v?rwekken. met het oog op de middelen, die
dit regiem opleggen ”. W aar dus de arbeiders voor
spoedig uitgeput kunnen, raken. Daarom vat bij
hun eigen belangen in strijd gaan. is het de *blgehem de neiging post om zelf de acties te bepalen
lingen van Trotsky er om te doen in de leiding
f" dit niet aan de arbeiders over te laten.'Dit is
van de vakvereniging dbor te dringen. Met hun
helemaal gejen- slechtheid van deze leiders hun be
standpunt gewapend moeten zij dan ook alles doen
u lin g e n kunnen de beste .zijn, het is eenvoudig
om zelf-organisatic van- de. strijdende massa’s te
hun positie, d!e hun handelen bepaalt. Maar de
voorkomen, want dit steekt een spaak in het wiel
••marxisten van de richting TrOtÄy, denken dat
van hun poktiek. Zij mogen met de C.P.H. nog
«M voor heft niet geldt, want zij zijn „marxisten”.
zo hard hoera roepen voor de stakingen buiten de
Daar de wilde staking onder eigen leiding de
vakvereniging om, de' machtsvorming van die sta
«ifl werkelijk revoluüonnaire stdking is, waarin
kingen door zelfstandige organisatie, is hun vijan
« wil der massa tot uitdrukking komt, is ieder*' dig. Beide partijen hebben andere doeleinden, dan
«e zijn politiek niet bij dit willen aanpast alles,
die der' stakende massa's.
.halve revolutionnair. De versterking dezer acties
W at ons zelf aangaat. wij>kunnen o«vs onbe
; n*e* ** uitleveren aan de vakvereniging, maar
lemmerd aan de machtsvorming- der zich' verzet« helpen tot aelfstancHge organisatie te komen,
tende massa’s wijden. Wij hoeven geen dubbelnun strijd meevoCT-en, zonder bijbedoelingen, louter
zinnige houdlnfc aan te nemen, en strijden mee de
het oog op hun belangen, de belangen deP strijd der m asft’s, zoäls die nu gestreden wordt in
ach verzettende arbeidèrs. Wie deze strijd tracht
de vorm. dié men de „wilde staking" is gaan.
r “1,** wenden om in de leiding van de vakvernoemen. Dit is de .enige mogelijkheid van werke
_ 9ing door te* dringen. heeft andere bedoelingen.
lijk revolutionair verzet oer massa. Mee te helpen
„ moet men «an ook wel hebben als men op het
aan het organi;»eren van dit verzet er* voor te
"anöpunt staat, dat niet dè ontwikkeling en
chtsuttbreiding der wilde staking tot orgahen - waarschuwen, d^t ziclvgeen vakverenigingstendensen hierbij ontwikkelen en dat anderen het niet
-- revti ut^ ’ «»Hen worden, doch de vakverenigebruiken voof doeleinden, dfe-met de zelfstandige
Trotsky en zijn aanhangers zijn van men9' dat deze laatsten dit zullen zijn.
acties van het prolefcriaat njefc hebben te maken,
“De vakverenigingen”, zegt hij. „kunnen slechts dit is het standpunt ^»n Spattacus.
nen al* hulpinstrumenten van het impeDe beide standpunten staan onveraoenlijk tegen
*che kapitalisme, ter onderwerping van ‘de over elkaar, en zullen als sodanig uitgevochten'
•o tot legenwerking vqo. de revolutie. worde«.' ••
.•
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met hét inbeslagnemen en. het z d f recht
streeks beheren der bedrijven, dat de
economische vrijheid V oorw aarde is voor
de politieke vrijheid, de absoluut nood
zakelijke voorw aarde voor de werkelijke
vrijheid aller mensen.

Symbolen van
Neerlands koloniale macht

Lang$ alle wegen w aarm ee de N eder
landse uitbuiters en hun vertegenwoordi
gers, zoal9 politieke-, va'kverenigings-,
kerkelijke en onderwijs-bonzen ons kun
nen bereiken, staan wij onder een trom
melvuur v an leuzen, d e ’ één nog mooier
dan de ander, w aarm ee ons de goede
bedoelingen onzer m eesters w ordt kond
gedaan.
•
D aaronder is er één, die al heel kwis
tig wordt gehanteerd, aSmelijk: W e g met
de koloniale overheersing! E n men gaat
daarbij zo v er om te bew eren, d a t van
dit deel der N ederlandse m acht geen
sprake meer mag zijn, d a a r dit ia strijd
is met de nieuwe denkbeelden, w aarvan
de N ederlandse m achthebbers zijn be- zield........ sinds 1940!
*
De eenstemmigheid, die op dit punt
zo plotseling is opgetreden, onder de V rij- .
heidsbond. de Room s-katholieke kerk, h et.
Leger des Heils, h*t N ederlandse mi
nisterie. de Partij v .d . A rbeid, de C .P.N .
en de progressieve dagbladen is opmer
kelijk. «Zij allen zijn volbloed democra
tisch en vierkant tegen koloniale- uitbui
ting E n toch! W ij zien, d a t in Amsterdam
b v. niettegenstaande al het moois en de
liefdf, die men belijdt op' papier jegens
- d e meer d an 70 millioen kleurlingen, die
sinds 3 eeuw en in de macht dér H ollan
ders» zijn. de symbolen van die macht
in vele vorm en aanwezig zijn en dat e r ook
nie* over gesproken w ordt, ze op te ruim en!
H et meeit duidelijke symbool van de.
A acht der koloniale overheérsing van
Indonesië door de N ederlandse uitbui
ters is te A m sterdam -het monument, op
gericht aan het O lym pia-plein. ter ere
van Lt. G eneraal V a n Heutz. die z o n
groot aandeel heeft gehad in het neer
sabelen van het vérzet der Atjehse be
volking. Hij wist het. slotbedrijf i„ het
eeuwenlang verzet a f te wikkelen, w aar- '
bij. evenals in w elke andere koloniale
oorlog ook. op de meest barbaarse V ijze
w erd opgetreden.
.
Geen w onder is het. d a t in A m sflidam
de zetel der N ederl. H andel-M aatschappij. opgericht om de rijkdommèn van
OostVlndiê in handen d e r Hollandse uit
buiters té brengen, behoefte bestond om
V an Heutz te eren! '
Doch w«t nu? De N ederlands* natie, .
„het ^volk", de dem ocratische pers. d e ,
101 politieke partijen, blakend van de
mocratie en onderhévig aan „de pols
slag van de tijd,\ willen die het k u n -,
nen verkroppen d a t Het V a n H eutz-m ox°rM
aan ee»
tijd d a t V a n H eute w erd voorgesteld ai*
held en w etd o e^e?

UN TESTAMENT DE LEON TROTZKY ?
Ondcr dcze titel geeft het Franse maandblad.:
„La revolutlon proletarienne” aanhalingen uit een
artikel van de hand van Trotzky. De redactie van
bedoeld maandblad heeft het. voorzien van de no
dige commentaar; wij gaan er niet toe over, ook
het commentaar te vertalen, maar hebben gemeend,
dat dit „testament" zelf onder de aandacht van
onze lezers moet worden gebracht.
Uit bedoeld artikel blijkt duidelijk, dat Trotzky
in 1939 bezig Was met een herziening van zijn
opvattingen. In 1939 dus, bij het begin, van de
tweede wereldoorlog, wordt hij tussen hoop en
vrees geslingerd, heeft geen vast omlijnd doel of
plan, maar ziet dat de wereldverhoudingen totaal
aan het veranderen zijn en,, moet, alle voorzichtig
heid ter zijde latende, dan reeds erkennen, dat er
van een enorm gevaar sprake is van de zijde van
Rusland. De /halfslachtige en verwarring stichtende
slagzin „onvoorwaardelijke of voorwaardelijke ver
dediging van Sovjet-Rusland" wordt echter door
Trotzkij genegéerd en hij sluit hiermede .een epi
sode af van foutieve en gevaarlijk^ theoriën, die
reeds jarenlang de innerlijke verscheurdheid van
de arbeiders in de hapd heeft gewerkt.
Als we in deze zin het „testament” van Trotzky
willen zien, dan kunnen wij niet anders dan dank
baar zijn voor dit (een van zijn laatste) geschrif
ten omdat de god van. vele arbeiders vrijwillig
van zijn troon is gedaald. Doch laten we nu
Trotzky zelf aan het woord:
„De tweede wereldoorlog is begonnen".......
„Door deze rorlog wordt gedemonstreerd, dat de
maatschappij niet langer kan leven op een kapi
talistische basis. Tengevolge van deze oorlog komt
het proletariaat te staan voor een nieuwe en mo
gelijke beslissende proef.
•Als deze oorlog uitlokt...... een proletarische re
volutie, gelijk wij zeker geloven, zal hij tevens
rechtstreeks leiden tot de omverwerping van de
bureaucratie in Rusland en een wederopbloei van
de democratische Sovjets op een economische en
Culturele basis, die veel hoger zal staan. •
In dit geval zal automatisch de vraag worden
ópgelost: is de Stalin-bureaucratie een klasse, of
een uitwas van, een arbeidersstaat? Het zal dan
voor iedereen klaar worden, dat in het proces van
de ontwikkeling van de wereldrevolutie, de Sovjet-

M o m e n to p n a m e n
uit het

land van de dollar
De V rijheidstrein is nog m aar am per
onderw eg, óf reeds begint een nieuwe
zijn triomftocht door de Nieuwe W e 
reld. Ditmaal is het de V riendsehapstrein. (D e A.J.C. zou er jaloers o p k u iv npn w orden.) D eze trein reist met een
missie, die aan duidelijkheid niets ^e
wensen over laat H e t doel. van haar
reis is n.l. voedselpakketten te verzam e
len voor Frankrijk en Italië.
E eng g ro te propaganda-actie voor dat
doel is door gehéél A m erika gaande.
Scholen, kerken, alles doet daaraan mee.
F rankrijk $n Italië moeten zo spoedig
mogelijk geholpen w ordén. om dat deze
landen anders geheel onder invloed van
het bolsjewisme, kom en. D it w ordt open
lijk gezegd. Is het niet een veilige ge
dachte, d at Am erika de Wereld trach t te
bescherm en tegen het dreigende gevaar
v a n .bet. bolsjewisme, niet door het stu
ren v a » atoom bom m en n aar de bedreigde
gebieden, m aar dooi* vófedsel-bommen?
' .Deze actie is slechts een onderdeel van
de qrot^ actie, die reeds m aandenlang-in
4,

r ‘• .. ’

bureaucratie maar een episode was van terugval.
Als in tegenstelling hiermede wordt aangenomen,
om welke reden dan ook, dat de tegenwoordige
oorlog geen enkele revolutie zal ten gevolge heb
ben, maar een terugval van het proletariaat, dan
blijft er nog een ander uitgangspunt, n.l. het ver
dere verval van het monopolistisch kapitalisme 'n
haar samenvloeiing met de staat, waardoor de
„democratie”, overal waar deze nog bestaat, zich
zal moeten laten vervangen door een totalitair re
giem.
■
^
De onbekwaamheid van het proletariaat, om de
leiding van de maatschappij in handen te nemen,
zal dan waarschijnlijk leiden naar een ontwikkeling
van een nieuwe klasse van uitbuiters van de bu
reaucratie af tot fascistisch Bonapartisme . . . . Dit
zal volgens alle beschikbare aanwijzingen een re
giem van terugval zijn. aankondigend de terugval
van alle civilisatie.
Een dergelijk resultaat verschijnt daar. waar het
proletariaat van vooraanstaand kapitalistische lan
den de macht in handen heeft, maar onmachtig is.
deze te behouden en loslaat, gelijk in Rusland, en
overgeeft aan een bevoorrechte bureaucratie.
W ij zijn verplicht te erkennen, dat de ontaarde
bureaucratie haar fundamenten niet heeft in dc
achterlijke staat van het land. of in haar imperia
listische om geving maar in de totale onbekwaam
heid van het prolerariaat om een werkelijjc leidende
klasse te worden. Z o is het, terugblikkehd in het
verleden, ook nodig vast te stellen, dat in grote
lijnen het Rusland van heden de voorbode is van
een nieuw uitbuitingsregiem ' op internationale
schaal.”
• '
Trotzky verklaart verder: „Als deze sombere
perspectieven werkelijkheid worden, dan zullen wij
zeker aan de orde moeten stellen: de herziening
van onze opvattingen over de tegenwoordige tijd
en zijn leidende krachten.
In dit geval zpl er zeker geen sprake meer zijn
om op Rusland of de Stalinistische beijde een
schools etiket te blijven plakken, maar het his
torische wereld-'perspectief voor de volgende ja
ren, als....... het niet voor de volgende eeuwen is,
opnieuw onder de loupe te nemen. Zijn wij de
periode ingetréden van de sociale revolutie en de
socialistische maatschappij of van de totalitaire.

---------- ------------------------------ ------ 1----------- geheel Amerika w ordt gevoerd tegen het
communisme. O nder communisme wordt
alles verstaan, w at het niet e&ns is met
de regeringspolitiek of w at ook maar
enigszins op arbeider s-actie 'gelijkt. Dat
dezfe tegenstanders van het communisme
in hun ijver om de democcatie te v er
dedigen de dictatuur in hun eigen land
versterken, schijnt niemand in de gaten
te hebben.,
'De vakverenigingen zijn hard bezig
hun gelederen van communisten te „ztyveren". H et „comité tegen On-A m erikaanse f actie” g a a f. in zijn activiteit zelfs
zover dat het millionair-filmartisteh van
communisme beschuldigt. O p de con
gressen van onderwijzend personeel
w ordt aan de onderwijzers een hand
leiding gegeven, hoe ze in de scholen
een bolw erk tegen het communisme kun
nen opwerpen, door de kinderen tot goe
de patriotten op te voeden.
In na^m van de democratie d e .d ic ta 
tuur vestigen, is in Europa al verschei
dene malen gelukt. N u komt Amerika
aan de beurt.
*. '

We*ft nieuwe aêenne9&
www „SpwUacut”

bureaucratische maatschappij, waarin wij verzin
ken T '::...r
*
„Als het wereldproletariaat zich onbekwaafo
toont om meester van de maatschappij te worden,
dan i betekent dit de inst^ting van alle Koop op
een (sociale revolutie, want het is onmogelijk te
wachten op betere en gunstiger condities voor deze
wereldrevolutie”.
De „sombere perspectieven” zijn werkelijkhei
geworden en Trotzky is er niet meer om de „her
ziening” zelf ter hand te nemem Dat heeft voor
hem een van zijn leerlingen, de Amerikaanse schrij
ver Burnham gedaan in zijn geschrift: „Tht~
menagerial revolution", waarin alle hoop op een
revolutie door het proletariaat over boord is ge
gooid en de verdere ontwikkeling van de mensheid
verwacht* wordt van de nieuwe leiders in de pro
ductie en de maatschappij, de mtellectuëlen.
De 4e Interationale, die toch in Trotzky haar
grote voorganger ^et, kon niet tot een „herzie
ning" van haar standpunt ä la Burnham komtn.
Had ze het wel gedaan, dan zou ze geen reden van
bestaan meer hebben. M aar evenmin kan zij er
aan ontkomen met Trotzky te erkennen, dat haar
opvattingen over de ontwikkelingsgang van de
proletarische revolutie en daarmee in verband ook
haar eigen taak, op foutieve stellingen is gebaseerd.
Zij zal ze vroeger of later moeten herzien. Is zij
in staat te erkennen dat haar uitgangspunt, de
Russische revolutie, fout is als model voor de pro
letarische wereldrevolutie, dan is de weg vrij voor
een openlijke eu eerlijke uitspraak van de revolu
tionnaire marxisten in de wereld, dan openen zich
nieuwe perspectieven voor de ideologische een
wording van de revolutionnaire strijd van heLproletariaat. •
.
1
Van dit alles is tot op heden 'nog niets te be
speuren. maar de harde feiten van het wereld
gebeuren spreken een nadrukkelijke taal, waar
voor zelfs de hardnekkigste tegenzin moet zwich
ten. W ij zullen niet nalaten deze taal te vertolk*»
om zo de revolutionnaire arbeiders der 4e Interntaionale te helpen uit de verwarring en de tegen
strijdigheden hunner inzichten te geraken waarin zij
gekomen zijn door zich blind te staren op de
Russische revolutie als voorbeeld voor de revoltuie
van het proletariaat. Het zal de enige weg blijken
te zijn om aan het lot van de Burnhams te ont
gaan, n.l. het vertrouwen t e ,verliezen in de kracht
van het proletariaat, in de toekomst van het pro
letariaat, in de proletarische wereldrevolutie.

3e verantwoording P e rsfo n d s
„SPARTACUS O P DE VESUVIUS”
O v e r de maand O ctober mochten wij
als vaste bijdragen ontvangen;
j . H. B. te Z . ƒ 1,— ; J. L. te A. f 0 ,50;
J. H. te A. ƒ0,50 J. V . .te A. ƒ1
J. de G . te A. ƒ 1 ,— J. de G . te A. ƒ 2 ,50;
H . G. L. te A. ƒ 10.- -; de C r . te O . ƒ 5
S. D. M . te A. ƒ 1.B. N . te A. ƒ 2 ',50t
J. H . te A. ƒ 0,50; T . U. te A. f 1 0
J. V . te A. ƒ 10.— O . B. te A. ƒ 2 ,50:
L. M . ,te 's-G r. ƒ 10, — ; B. B. te Z. ƒ 2
J. B. te A. ƒ 1,— ; K. P. te 'A . ƒ 2
F. B. te A. ƒ 1 ,— ; H . te A. ƒ 1 .— ; U zers Jordaan ƒ 1,50; . J. de G . te A. ƒ 1.50.
‘ V e rd e r on tv togen w e nog:
• H . Z . te H. ƒ 2,50; P. F. te R. ƒ1,50;
F. F. te D. ƒ1,50; J. S. te 's-H . ƒ 1,—:
A M . R. te G . ƒ 0.50; O . B. te Z . ƒ 2,50:
A. K. te E. ƒ 1.50; J. W „ te B. <*p Z . ƒ 3.50;
K. D. te D. ƒ 1,50; R. D. te s-H . ƒ 2,50;
O. H . te Gv f 1.50; P. I. te S. ƒ l r
H. S. te A. f 1 ; J. D. te 'A . ƒ1,H . van K. te H. ƒ 1,t- ; W . V . te Z. ƒ 1,T o taa l ƒ 93 ,— .
V órige verantw oording, ƒ361,51. AH
gemeen totaal ƒ 454,51-. * ■- •
••
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bestuur. v erder g a a t d e politieke doel
stelling op het ogenblik niet, terwijl toch,
toen’ deze partij m edé in de regering zat,
reeds gebleken is, d a t zij geen andere
politiek kan voeren d an de Ram adiers
em Blums. Een a n d e r uithangbord voor
E en vloed van stakingen stort zich in
hebben g e to o n d ,'d a t de bezittende klasse
dezelfde
zaak, even onmogelijk als de
deze dagen over Frankrijk. In alle de
en allen, die zich a a n haar aijde scharen,
politiek der socialisten, die onder de
len van het land, in het N oorden, in
het sterke gezag v a n een nieuw e fascis
schijn van klassenharm onie getracht heb
Parijs, Lyon, M arseille en an d e reNh a^ fn tische dictatuur wiflfth , om de aanval ben de kapitalistische ecónomie*weer „ge
steden, overal w ordt door de A rbeiders
dep ^arbeidersklasse te w eerstaan. De
zond” te maken.
der mijnen, spoorwegen, havens, auto
Gaulle en zijn nieuwey partij zullen hun
De zw akte in de doelstelling v an de
mobielfabrieken, of door overheidsperso bezit én b ev o o rre c h té ) maatschappelijke
arbeidersstrijd is niet alleen uit de F ra n 
neel, het werk neergelegd. Dagelijks kó
positie veilig stellegu—^
se verhoudingen a f te leiden.
men e r nog meer bij; terwijl wij dit schrij
Socialistische regeringen hebben alleen - . De F ran se arbeiders hebben niet alïeen
ven, w ordt reeds een getal van meer dan
recht van bestaan, zolang ze onder* de
te-doen met hun eigen heersende klasse
een millioen genoemd.
schijn v a n klassenharm onie de klassen
m aar ze moeten , hun strijd voeren in een
De strijcP richt zich in de eerste plaats
strijd w eten te voorkomen. Als hun dat
w ereld, die beheerst" w o rd t door de strijd
tegen de loonstop-politiek- d er regering
niet gelukt m oeten ze verdwijnen, of
d er g ro te im perialistische m achten. D e
die, al heeft zij dan onder de druk van. openlijk de zijde v a n het kapitaal kiezen,
Gaulle; — o f Blum. o f .n o g anderen,
enkele stakingen, zoals die der M étro- zoals d e N oske's h et in *1918— ’19 in
w aarvan men kan -Verwachten d a t ze het
arbeiders van Parijs, moeten toegeven,
D uitsland deden. Z a j een nieuw e rege
in _ deze situatie beter kunnen dan d e ’
nog steeds tracht de lonen laag te hou
ring Blum of, een cioélitferegering van
Gaülle, ze h andhaven het sterke gezag,
den, terwijl de prijzen zonder ophouden
socialisten en burgerlijke partijerf die men
dat de A m erikaanse im perialisten nodig
de hoogte ingaan. In alle E uropese lan
in deze dagen in Parijs probeert te v o r
heöben om b u n kapitaalposities in dit
den, w aar socialisten alleen of in coalitie
men, deze w eg opgaan?
land te b e v e ilig e i^ e n de bevolking te
met burgerlijke partijen de regering vor- *
H et kan haast niet anders dan d a t zich
dw ingen aan de eisen va(n hun im peria
men, is dit in- wezen d e spil w aar ,hun
de strijd der F ran se arbeiders
r jcj,t
listische politiek t e , gehoorzam en. W a n t
gehele politiek om draait. De lonen iaag tegen de dreiging van een fascistische
en He kapitaalw insten zo hóóg mogelijk, dictatuur, en het z a l niet veel verschil V ^ie twijfelt er nqg aan , d at de beloofde
dollarhufp geen an d er doel heeft d a n de
want dat is onder-kapitalistische verhou
mcfken of deze o n d er de naam d é Gaulle
im perialistische m acht d e r dollarkoningen
dingen de enige w eg om de „opbouw ” of Blum w o rd t geïnstalleerd. D e strijd
. *n Europa te vestigen en de regeringen
zo snel mogelijk te doen verlopen.
tegen de honger en de onderdrukking, te verplichten in d e aan sta a n d e strijd teIn Frankrijk heeft deze politiek ge
door de staatsm acht is één, beiden zijn
get} de andere im perialistische m acht.
leid to t directe honger voor al degenen
niet v an elkaar te scheiden. D aarom
Rusland, hun zijde te kiezen? ■
die hun levensonderhoud m oeten bekosti geeft h et verloop va® de stakingsbew e
Als de arbeiders d aarteg en de strijd
gen door de verkoop van hun arbeids
ging in M arseille, w ?ar z ic h ,d e strijd aanbinden, w orden zij h aast autom atisch
kracht. Daarbij kómt, d a t de overheid
direct richt tegen h o optreden van d e
in . het andere im perialistische f ro n t\g e de distributie van de noodzakelijkstè le Gaullistische burgem féster en wa’a r hij
dreven. Rusland- is v o o r een groot ge
vensmiddelen tegen vastgestelde prijzen de# vorm v an éen omstandige beweging
deelte de» arbeiders nog altijd h e t land
niet meer kon verzekeren. De aflevering
heeft aangenom en,
beste de algemene
van de revolutie v*n T917, w a a r d e heer
van landbouw producten gaat traag . E en
toestand wee».
sers v an h et k a p ita a l'w e rd e n verslagen.
steeds groter deel bereikt de steden al
M aar in M arseiile is oojc de zw akte
De stalinistische C .P .F . heeft niet nage
leen door de kanalen van d e zw arte hän- . van de strijd der F ranse arbeiders dui
laten deze opvatting in arbeiderskringen
del, en de zo vaak beloofde hulp uit het delijk gew orden. G ropt, als men het pog
levend te houden. D a t ond ef de dicta
dollarland heeft tot .nu toe nog niet de
richt op de m assa d ^ r arbeiders, die in tuur van d e stalinistische staatsb u ro k ravorm van levensmiddelen aangenomen.
het gew eer komen, Jnaar zw ak in de •tie Rusland gew orden is to t d e an d ere
Om niet te verhongeren moet huisraad
doelstelling v a n d e actie, in w at er n a a r' iimperialistische m acht, d ie e r op uit is
en kleding w orden verruild, het ons zo de wil d er arbeiders
de plaats van de de beheersing van de m aatschappij door '
Welbekende verschijnsel uit de honger oude toestanden m oet komen. Dem on
een alm achtige staatsb u ro k ratie o v er de
winter.
stranten, die het stadhuis veroverden,
w ereld uit te breiden, »wordt d o o r' hen
H et verzet is gekomen door het werk zetten de G aullistische burgem eester op niet gezien, of, als er o p w ordt •gewezen,
voor het kapitaal té staken. O nder de straat en plaatsten dem onstratief de door . eenvoudig m et geloofd. Is het d tn te
eerste stoot reeds is de regering Ramadier de verkiezingen onttroonde „communis verw onderen, d at jn d e strijd tegen R agevallen, doch niet alleen door d e stormtische” burgem eester op de ‘b urgem ees- m adier of Blum o f d e Gaulle* w aarach ter H
l°op der stakende arbeiders. De onlangs ters-zetd. In de plaats v a n de G aulle d é
men de sterke hand v an H cfT tm erikaan9ehouden * gem eenteraadsverkiezingen stalinistische C )R F . in staats- en sta d s se Imperialisme w eet. R usland als de

Klassenstrijd .in Frankrijk
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