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

1

grote bondgenoot verschijnt? E n d a t de
C .P.F., o f de o n d er de invloed v a n deze
partij staan d e C .G .T ., de F ran se v a k 
vereniging,* d e lèjciing van de strijd in
handen kreeg? J , .
Z o vorm t d e Strijd der F ran se arbeiders
een onderdeel van 'de grote im perialisti
s c h ^ m a c h ts s trijd , w ant de Russische
StaeRsburokr^tie. m aakt er gebruik van
om h aar posities in de w ereld te ver
sterken, en die van de tegenstan der te
verzw akken. E venals voor P rankrijk
geldt dit v o o r Italië, w a a r/g ro te m assa’s
ia een felle strijd met de heersende m ach
té n . zijn gew ikkeld en -voor elk ander
land, w aar dezelfde strij-d niet -kan uitbjijven. T och, w aar c">k ter w ereld, en
a l nemen de stalinistische partijen e r een
leidende positie in, het is k la sse n strijd '
en hij richt zich tegen de heersende klas
se van het e ig e n 'la n d . N og altijd is het
w aar, d at de vijand der arbeidersklasse
in het eigen land staat. E r is geen andere
weg om "de nieuwe m assam oord in de
in voorbereiding zijnde 3e w ereldoorlog
tegen te gaan, dan het m assaal in be-^.
weging kómen v an de gehele arbeiders
klasse, die de m acht van de heersende
klasse aan- het w ankelen brengt.
De arbeidersklasse kan h aar zw akte
alleen in en' door de strijd overw innen.
Alleen door de strijd m assaal op ie ne'm en, m aakt zij zich vrij uit d e bedw el
ming van de sociaaldenu>krarische ktassenharm onie, en leert ze h a a r eigfen
m acht begrijpen. M aar ook v an de .^lei
ding” d er stalinisten en het blinde geloof
aan de m acht V&n R usland kan ze zich
pas bevrijden, als niet alleen de Franse
arbeiders in bew eging' komen, m aar de
arbeiders van de overige landen zich
aan hun zijde scharen. M et de m assa d e r
strijders groeien kracht en eigen doel
stellingen, d e eerste voorw aard en voor
een eigen zelfstandige arbeidersm acht.

De Renaissance van het Marxisme
• In een open brief aan Koeiemans van de C.P:,/
in De Vlam aangeduid als „meneer Koeiemans",
tracht dit blad hém.tot andere inzichten te brengen
door te wijzen op de wandaden die zq_ al door
de bolsjewieken zijn bedreven. Zij herinnert aan
het proces Petkof, de vermoorde Bolsjewieken, de
moord op Trotsky en herhalen het verzoek Hess
te laten 'getuigen. Deze „meneer Koeiemans”, zo
zeggen zij, stelt prijs op het gesprek met socialis
ten en, werpt zich op als de verdediger van de
zedelijke waarden, beslaten in het Marxisme en
het blad wijst op de groée t ^ c , die „meneer Kpeiemans” vervullen kan, door mede te werken aan
de renaissance van het socia’isme.
Een sterk stuk, inderdaad. Ma^r hoe sterk een
stuk ook is, er kunnen altijd nog sterker stukken
tegenover geplaatst worden* als men zelf als
„Marxist" boter op z'n hoofd heeft.
Wi) zouden b.v. willen vragen: „W elk Marxis
me bedoelt de Vlam, aan de renaissance waaraan
„meneer Koeiemans” uitgenodigd wordt mede te
werken? Het „Marxisme" dat mee ging ten oor
log in 1914, dat Roßa Luxenburg deed vermoor
den en de Berlijnse arbeiders, die de bedrijven
bgzet tyelden; dat mede hielp de Ruhr-op^tand,
waarin de arbeiders vafl de Ruhr «fl W estphflep
een heroïsche aanval .deden op het Duitse railitairUme in bloed te smorep, dat zich verklaarde
tegen de Russische arbeiders toen de^e > het'Czarüme de doodsteek .gaven? W ij Vragen slechts.

O rg a n isa tie van het klassenfront en
de vakbonden
....

_

ur.

D e staking van d e m eelarbeiders in
Amsterdam“ en de vaste wil der sttfflers,
Ju in geschillen m et d e ondernem er niet
door de vakbonden te laten opknappen,
is in strijd ifiet de sociale ordening van
de geleide economie. V oor dé regering,
de -ondernemers--en_ vakbonjden, verenigd
in de „Stichting van den A rbeid” , is
het dus een kw estie van principe, d at
deze staking w ordt, gebroken, m.a.w. .dat
de arbeiders zich aan deze sociale orde
ning m oeten onderw erpen. D aarom is het
ook voor de arbeiders in alle andere bedrijveq van principiële betekenis, w ant
het onderw orpen zijn aan deze sociate
ordening betekent vóór h e n 'h e t besten
digen van hun völledigé onmacht. Z o
spiegelt zich .in deze betrekkelijk kleine
staking de gehele arbeidersstrijd, die nu
en in de toekom st moét w orden gevoerd,
a£. D e 'arbeiders hebben in hun acties
niet;.nfter m et dé enkele ondernem er te
doen, m aar staan in: elke strijd, hoe klein
ook, tegenover de gehele georganiseerde
m acht der bezittende klasse. D aarom kun
nen de arbeiders ook alleen als- klasse
verenigd hun strijd voeren; hun strijd
is klassestrijd, of . hij is d at niet.

H oe meer d it in het bewustzijn der &F*
beiders doordringt ^ e s te sterker zullen
zij staan. Z ij kunnen d a n bew ust aan ,h et
r klassenfront, aan het gezamenlijk op
treden der arbeiders, Jbouwen, Waardoor
alleen de 'oyerw inning mogelijk is.
- H et kl^ssemfront eist niet alleen inzicht
en klassenbewustzijn, m aar ook organi«
satie. H et eerste fundam entele begin zien
wij overal w a ar. de bedf ij fspersonelen
. één geheel vorm en, hun. eigen leiding
kiéfcen en er arg w anend op letten, dat
dezé eenheid niet v erbroken w ordt door
de tussenkom st van w elke partij of vak
vereniging ook. D e staking aan <Je meel
fabriek „H olland” is juist daarom voor
de verdere 'ontw ikkeling van de klassen' strijd van zo grote betekenis, om dat hier
een zo goed voorbeeld is gegeven. Al
zou er niet m eer o v er te zeggën-zijn, -dan
h ad deze staking zich reeds daarm ee
epn ereplaats, in de geschiei^enis van de
nieuwe arbeidersstrijd verw orven.
D e eenheid d e r arbeiders in de be
drijven, door organisatie tot een geheel
verbondéï* en in gezamenlijk optreden, is
het fundam ent van 'het klassenfront.,
M aar als in nog zo veel bedrijven, dan
hier, dän daar, deze eenheid w ordt tot
stan d gebracht, doch geïsoleerd van el
kaar, en na een a<;tie w eer uiteenvallend,
, dan blijft de arbeidersklasse zwak. De
klassenstrijd kom t dan niet Ifoven zijn
eerste beginstadium -uit. P as als d e een-
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heid d er arbeiders in de afzonderlijke kernenvergadering üv de „K roon” ) om
d er arbeiders
alj* berfriji
Ä
V Kb r
d ,S' e,? t° P/
de a rb e id e rs’ van Ä h ste rd ^ m ^ o v e r X
tot stand te brengén, W e ri d L _ ___
torische banden o v er alle bedrijven heen stan
‘ d v a n d e staking™voor te lichten.
er Odc
p
zijl zo goed mogelijk gedoofd. Een nieuw
verbonden w ordt,; kan van een georga zich zelf een stap in de goede richting,
bewijs, d a t de arbeiders ook' hun denken
niseerd klassenfrontt w ord
orden gesproken. w ant h e f m oet w ordeH opgemerkt, d a t de
En d a a r m o e t h e t heen]
ïenVfWil
il de arbeiders- -arbeiders het zelf deden en het hun niet moeten bevrijden v a n d e traditionele
k la s s e h a a r strijd met .succes
voorstellingen o ver d e vakverenigingen.
s
kunnen
uit handen jv erd genomen door het een
V oeren.
of het andere-bondsbestuur. H et is echte
De eerste aarzelende stappen in die
richting zijn door de stakingsleiding der
arbeidersstrijd nog zo- verbonden is m e t ^ ^ ^
m eelarbeiders gedaan. In hef vorige num
E r heerste onder het personeel v a ir
mer van Spartacus schreven wij er over de^yakbonden, dat, vpor de voorlichting
de hoofdbesturen der verschillende* vak
Z w aardem akers fabrieken grote ontevre-'
in het artikel: „O p weg n a a r het klassen-* bonden als sprekers waren uitgenodigd.
denheid. D oor j de directie w as n.I. toege
front . D e geest, die heerste iin de, in het
j e U N IE -bönden weigerden natuur
zegd, d at een, loonsverhoging v an tw ee
genoemde artikel besproken Rernen-verlijk. W ie kon het anders , verw achten? cent per uur toegestaan zou w orden.
gadering, liet ons zien, d at hef denken
V an d e r Lende, hootóbestuurder van het
der .arbeiders rijp w ordt voor de fiieufwe N .V .V ., had kort téï vorén een radio T evens zou een premiestelsel opM Jan.
opvattingen om trent de arbeidersstrijd, rede gehouden, .w aarin hij d<* arbeiders a,s. w orden ingevoerd, terwijl de lonen
dan zouden w orden herzien d o o r de be
al begrijpen we m aar a l 't é goed, d at er aanspoorde, w eer aan het w erk te gaan,
’• ' /
nog veel -moet gebeuren voor d at het terwijl hij vo o f de stakers niets dan hoon trokken instanties.
'
H
et
personeel
ging
hiermede
evenw el
klassepfront wérkelijkheid is géwordén. had.
, .
niet accoord, w a t zeer duidelijk bleek
beteken*, der vakbonden.' ’ Z o sprak Blokzijl van de E .V C alI op een door de E .V .C . belegde perso
neelsvergadering, die Z o n d ag 2 N ov. ge
houden w erd. E en hoofd- en een districtsbestuurder van de E.V .G . w eren
aanw ezig. D e eerste gaf de vergadering
de raad, bepaalde eisen te stellen en
daaraan v ast te houden. G een geschipper,
arbeiders moest worden een vakvereniging ?be»tuurder uit. E r is m aar w erk van m anden, die wisteif, w a t
gehouden, om de eenheid niet te ver dan ook van deze vergadering geen stu  ze wilden.
De vergadering stelde de volgende
breken? m aar w aar toch geen verdere
w ende kracht uitgegaan die naar de ver
eisep .vast, die de hoofdbostuurder a a n
konsekwenties, ten opzichte van J u in .
dere ontw ikkeling v^n het klassen front de directie zou voorleggen:
houding tot de vakbond, w erden gefroï?- w ijst.
:
. '.
ken.
1. .V erw erp in g v an elk premiestelsel.
R e strijdbare geest,, die in de kernen
Inmiddels heeft de stakingsleiding der vergadering heerste en w aar een begin * 2. Ploegengeld ƒ 1.80 p e r dag. ƒ3.60 p er
meelfabrieken éen openbare vergadering van ihet klassenfront zichbaar w erd, door
nacht. #
.•
f
'■
•
.. . i •
gehouden (w aartoe besloten w erd in de het verlangen de daadw erkelijke eenheid
3. E en loonsverhoging v an 10 pet.
Alles ingaande 31 O ct. 1947.
O p 5 N ov. h ad het onderhoud m et de
directie plaats» w aarbij, behalve de feoofflbestuurdÊr, W k-eenN icL m
de bedrijfskern aanw ezig w as. In de nam iddag v er
nutten om 1de arbeiders, in. de naderende werfldstrijd partij te*doen kiezen voor Rusland en hier
gaderde het personeel. E n zie ‘h ie r de
door de tegenpartij een gemakkelijk wapen in de -resultaten:
hand spelen om met de meest meedogenloze mid
D e directie willigde? geen enkele eis
uitstrevende richting gebruikt worden, als men delen tegen Jiet verzet te kêer te gaan.
in, doch g af d e verzekering, d a t d e op
da«ir dan nog van kan spreken. Iedere oorlog
. De arbeidersklasse is hier weer’de lijdende par
ve terkt de macht der reactie en der heerszuch
tij. Haar strijd wordt hierdoor belemmerd en yer1 Jan. toegezegde loonregeling mee zou
tige elementen. De oorlog zal het kapitaal in
zwakt. Maar indien deze strijd zich zo ontwik
vallen. V oorts zou het premiestelsel in
Amerika een nog onbeperkter en onbeschaamder kelt dat de zelfstandigheid der beweging zich des
inacht geven, de Russische bureaucratie nog on ondanks dóórzet zodat het de' arbeidersklasse in •g een geval een jaagsysteem w orden. D a t "
w as allft!
beperkter doen heersen, ©orlog is altijd de mèest
West-Europa gelukt de macht te vferoveren. dan
9ewetenlozeren onbeschaamdste diktatuur.
zal dit zeker zijn invloed .pp de rest van de wereld f - E n hoe reageerde de E .V .Q . hoofdZij die kiezen, moeten dus wel weten wat zij
doen gelden. Indien de werkelijk geleerden een
b estuurder d aar nu op?
*'ezen. zij kiezen in elk gfval oorlog.
maal hierin een macht herkennen, die perspectie
M et veel fraaie w oorden gaf hij de
Oorlóg is nog nooit een middel geweest om de
ven opent om de zö gevreesde atoomenergie voof
b eter w as
macht d e r. arbeidersklasse te versterken, wel de- het ™Izijn der mensheid ?an te wenden en met arbeiders te kennen, d at
voor .de ondergang, dan zullen ook.zij, wier stre
Wjd daartegen. En daarmee moet men niet wachto t Jan. te w achten. Hij vond de direc
tot in of na de oorlog; ja de afloop van eén
ven het' was, zich, in diepst van dé mensheid, te
teur zo sympathiek,- en vertrouw de vol
oorlog, de toestand van de arbeidersklasse direct stellen,, partij kiezen, z f zullen de partij kiezen
komen op diens toezeggingen, z. E n __ _
-•
jr ‘m.
na- nangt
hangt voor een goed <
deel %f van de strijd
van de mensheid, dat is ^an de strijdende arbei
iie zij ervoor gevoerd heeft.
dé arbeiders hebben zijn advies aan 
dersklasse. •
Wil
Wij zouden ons nog kunnen,voorstellen dat men
De verschrikkelijkste nederlaag, die deP'West^k v aard.
tvou
indien er
er heßfbaal
httefnaal geen
geen .andere
andere momo. kiezen,'
ciezeor indien
Eurojjfse arbeidersklasse kan treffen is, dat zij
M aar de ontev red en stemming onder
e|1)kheden waren. W ant wij willen óns niet door kiest in het' wereldconflict .tussen tfc .heersende
het personeel is niet gew eken. L aten w e
“voelsargumenten laten leiden, alhoewel de in
machten. Vraagt men ons^yie van deze t^fee de
hojpeh, d a t 4 i t - een lerin g .-v o o r h en gé-*—
actieve afkeer der massa's van zekcT.- maaU doelmatigste middelen en, mëthpdên beiit o!b de
w eest is. E n d at ze een -v o lg en d e keer
happelijke gebeurtenissen, dikwijls meer waarmeïisheld in slavernij te houden, het Russische
eid bevatte dan strenge logische redeneringen. staatskapitalisme of het Amerikaanse geldkapitaal
uitsluitend op eigen k ra d it zullen v e r
de redenering, dat men in elk geval moet met zijn vazallen van de geleide economie, dan
trouw en.

uii de Zaanstreek
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In ons nummer van 8 November, in het hoofd
artikel ,',Na Dfertig Jaren', hadden wij geschreven:
„W at heeft ons de revoluttë gebracht? W at is
Rusland van heden?. Hoe staan wij tegenover Rus
land? Hoe staat dat Rusland tegenover de inter
lisme is nog niet verslagen, maar wij hebben een
nationale arbeidersklasse? Deze vragen eisen eeh
zekere mate van vrijheid. Er verschijnen couranten
antwoord, willen 4e art,ei<iers hun huidige strijd
van verschillende richtingen. Partijen kunnen be
goed kunnen voere
staan en voor ieder principe hun propaganda
Een onzer lezersV meent dat daarop on» ant
maken, wat alles niet mogelijk is onder een dic
woord. is: „Alle macht aan de raden.” Z o een
tatuur, zoals in Rusland."
voudig is het echter/ in het bewuste artikel niet
Maar de anderen- zeggen: „In Rusland is een
„ gestéld. Ook met de£e leuze kan zwendel gedreven
arbeidersstaat, De arbeiders hebben daar hun re
^Rtorden. De briefschrijver vraagt dqn echter:
volutie gemaakt. Door het hen omringende vijan
„Maar wat moet gebeuren bij eventuele oorlog* dige kapitalisme waren zij genoodzaakt zich een
tegen Rusland? Moet er dan geen 'keus worden
partij-dictatuur van leiders te latfn welgevallen.
gedaan? Ook als nog niet alle macht ^an de ar
E r nestelde zich een bureaucratie doch dit is van
beidersraden is?"
voorbijgaande aard, het private kapitalisme is er
Deze generatie heeft thans twee wereldoorlogen
afgeschaft; xlitSieeft in Amerika nog onbeperkt«
achter dé rug. In de eerste werd de arbeiders aan
macht.’
geraden aan de zijde van hun «geringen te strij
keuze
«De w
i « wordt 2o moeilijk. En toch, wat staat
den. „Voor de democratie en het zelfbeschikkings
er op het spel. Verschrikkingen, waarbij die van
recht der kleine 'naties” luidde de leuze der ene
dë afgelopen oorlog kinderspel waren. W ie
partij. „Voor,onze kuituur” was hét antwoörd van
oèk zal winnen, in deze strijd, de mensheid zal
de midden-Eyropese riJken. En de socialistische
verllezen. Geen wonder, dat zich een bond van
partijen* namen d e leuzen over. De arbeiders stort • .geleerden heeft gevormd om dat in elk geval te
ten hun bloed-voor een ;saak, die de hunne niet
voorkomen. Omtrent hun middelen willen wij nie
was. Toen na de „vrede" het eerste^ reVolutipnnaire . zeggen, jn a a r bij hen geldt als hoofdzaak dit oi
verzet, mét medewerking der socialistische 'partijen .•heil af te wenden.
* V
. gesmoord was, kon men aan de oftbouw beginnen..
Europa is' als overwinnaar uit deze oorlog __
W at opgebouwd werd, was een crisis, zpals de
komen. Hoe ziet' het er uit? Hoe ziet de were
lezen is een logica van de oppervlakkigste 'soort,
wereld nog nooit aanschouwd had, gevolgd door
er uit? Hoe zal de wereld er uitzien na de der
Iogicè, die zich
Zich niet in
4n de eerste plaat» afwereldoorlog II.
wereldoorlog?'Geven zij, die willen kiezen, zi
aflt: ,4s (fk
W eer waren er leuzen.en weer kozen de socia
rekenschao daarvan7 Ó f tart cleze toestand a
i,
o»»cht te koranS“' Indien wij b ^ a llM ^ it
listen vopr hup regeringen. W eliswaar Vkl in de fantasie. Kunnen wij aps daarvan zelfs i a de
'kompas nemen-voor de richting waarin wij
Fascistische landen niet, meer openlijk te kjezen, 'beelding een voorstelling maken?«»
eten gaan, dan zullen wij bevinden, dat ieder
doch ook niet pie^r in het met de „democratieën”
Men heeft gezien, hoe door deze oorlog de
*et v in de uitgébuiten en onderdnikten tegen
verbonden Rusland. W ?er wordt thans de arbei
mpeilljk veewprven humanistische gey0ele/j#_epos [“n onderdrukking tegelijk de strijd tegen de oordersklasse aangemaand óp te bouwen en weer voor
•*S,
• *
« ,
vattingen, die zich langzamerhand on^er invlc
een volgende oorlog «n, weer wordt van. Haar
van. de arbeidersbeweging' hadden baangebroke
n wij verwilzen hier naar* de werkelijkheid om
vprlangd dat zij ,e*a keuze *al <Jqen.
te niet garden gedaan. Een mensenleven telt
heen. 1
[k, in Itab«, zelfs in UuijsZ o 4fijn er die zeggen;., „Laat de democratie ijlet
mee*. Hoe fö l dat zijn na een volgende
grijpt het y^rzet om zich
ten ondergaan. Zeker,, wij geven toe, het kapitaE n deze geest zal stellig ook tegen iener
', dfe dit verzet willen be-

«
d
~ ar

zeggen wij: „W ij weten het niet”; en niemand kan
dit wetqi. Het wflfen kléien in dit c<jnf%t tu&sen
de beide machtén komt voort uit gebrek aan vertrouweÈ in de strijd dér arbeiderskTasse. Dc yraag
is ook niet, wat wij eventueel moeien doen bij het.
kqnjende wereldconflict, doch w at wij nu moeten
doep. W it » - • ■ a f t - ■
ai»*—-»!.•*.
.
v
heeft, laat <
w«,nt het conflict & èV
Het ionflidT tus
sen arbeid en kapitaal is exook. De vraag is dus
wa k le^ n yjj: y66f dfe .arbeid M t t g # het käpi»
if
Voor de vrede o t voor de oorlog.

Ongewende toenadering

zijn. Zij weten ternauw ernood, w aar hun
bezittingen zich bevinden of hoe dié
er uit zien. Z ij interesseren zich trouw ens
alleen vocfr de grootte van de rente, wel
In dat „O ld K entucky hom e” is 42 pet.
van de b o erderijen niet langs een be ke hun belegde kapitalen opbrengen. H et
lot van hen, die er voor moeten zorgen,
hoorlijke begaanbare w eg te bereiken.
M et betrekking to > het anériphabetisme d at die rente zo hoog mogelijk is, is voor
hen eveneens bijzaak.
is het d e 47ste sta^t. Slechts één staat,
E n nog hogere w insten m aakt het Ame
Mississipi, heeft meer analphabeten.
42000 boerderijen Jjjadden in 1940 geen rikaanse kapitalisme. H et Europese kapi
talisme is uit elkaar opvolgende oorlogen
strom end w ate r of privaat. D e bevolking
liep tusseit ’40 en '43 met 10 pet. terug: ^pijna vernietigd te voorschijn gekomen.
H et heeft hulp nodig om zich w eer te
In verband m et d e-sterfte aan tubercu
herstellen en^ b ie d t, als onderpand een
lose staa t d it land op de 46ste plaats.
In een rayon „var^brgt” één a rts 11500 geschoold industrie- en landbouw proletaria a t aan. En in zulk een prachtige geldgezinnen. 100000 inw oners lijden aan
belégging heeft d e A m erikaanse kapita
syphillis, terw ijl pef* ja ar 50000 gevallen
list, onder bepaalde voorw aarden, wel
van gonorrhoe voorkomen. N'
• .
W a t Het onderw ijs aangaat, de vol idée. E uropa, het E uropese proletariaat
is bestemd het nieuwe ujtbuitingsobject
gende gegevens. ’
. '
In 1932 kw am en 114000 kinderen op van het A m erikaanse kapitalism e te w or
den. Plan M arshall, hulp aan noodlijden
\ school; in 1944 w is dit getal terugge
de landen. Jawel! Doch w annper de voorlopen tot 14000, hetgeen zijn oorzaak
vond in slechte wegen, gebrek aan ver . w aarden niet aantrekkejijk genoeg zijn,
voerm iddelen en
en aCmoede. 49 pet. Van w anneer men zich niet met huid en haar
K entucky’s schooljeugd slaagde er niet overgeeft, kan meq naar die hulp fluiten.
Europa komt nu in de positie van Ken
in, d e »school te doorlopen. D e beloning
der O nderw ijzers is naar verhouding.. tucky. D e geldschieters behoeven niet
eens te w eten, w aar de bezittingen lrgH et gemiddelde jaarsalaris in N ew Y ork
bedraagt $ 2697. In K entucky is d a t gea, w aarin zij hun kapitalen steken. Hun
interesseert* ook niet de positie van de
slechts $ 1014.
v
_
w erkers, zij- stellen alleen belang in de
• O orzaak van deze achterlijkheid is de
.
meer dan ergerlijke, bijna koloniale uitbui-* -repte van het kapitaal.
ting. H et overgrote deel van het huizenO ok Europa is en w ordt meer en meer
«en grondbezit is in handen van enkele
één der koloniën van het A m erikaanse
groot-kapitalisten, die elders w oonachtig
imperialisme.

Stars and Stripes for ever
1

L.wr

In „V rij N ed erlän d ” lazen w e een be
schrijving van het-nieuw ste w e rk v a n de
A m erikaanse publicist John G ünther, ge
titeld „Inside U .S.A .” , d at een overzicht
poogt te geven v an de reusachtige cij
fers, w aarm ede op het ogenblik in de
48 staten v a n A m erika w ordt g ew erkt
• en d a t cegelijkertijd de aandacht w il ves
tigen op de vele ald aar nog bestaande
m isstanden.
H e t boek behoort to t de z.g. „best
sellers” w a t. betekent, d at het een de*
meest gevraagde en verkochte boeken is.
H e t spreekt vanzelf, d at het niet kan en
wil beschouw d w orden als een aanklacht
tegen kapitalistische uitbuiting, doch
hoogstens als een reportage, zonder meer.
Als dit niet zo w as, zou het w erk, gezien de anti-com m unistische actie in de
U.S.A.- het nooit tot „best seller” gebrach? hebben. N iettem in,’ onder juiste
belichting, b ev at dit boek toch zoveel
irfteressante gegevens om trent d e v er
houdingen in de V erenigde Staten, dat
wij menen, ze onze lezers niet te mogen
~öriïhoiïden.
Kentucky, bekend uit het liedje „M y
old K entucky hom e” is een van de 48
staten van „G od’s ow n C o u n try ” , G od s
eigen land. Z o noemen de A m erikanen
hun w erelddeel. M aar slechts een betrekkelijk kleine bovenlaag profijeert van .
die bevoorrechte positie. .

Momentopnamen
u if h e t

»

land van
de dollar
rr--------T—
.
/.
D e volgende w eek begint aan de C alifornische kust de* grootste ylootdem onstratie, en de eerste, gehouden in samen
w erking met het A m erikaanse leger èn
de luchtmacht^ H et is tevens de eerste pu
blieke dem onstratie van de am phibiestrijd.
E r zijn plaatsen voor duizend Bürgers
en 600 officieren. In de aankondiging van
de m arine lezen w e verder:
„ H et is de ernstige hoop. v a n G ene
raal Struble en G eneraal G erow d at d it.
b eg in .h erh aald zal w orden en zelfs uit
gebreid in de -toekomst en d at de amphibie-techniek ontw ikkeld in 'de landingen
in N orm andië, Iwo Jima, O kinaw a,
G uedalcana) en elders, b e w aard en v er
beterd zullen w orden, zodat w e klaar
zijn v o o r toekom stige operaties.’'
D e climax v an de m anoeuvres,
die
veertien dagen zullen duren, is h et groot
scheepse bom bardem ent v a n uit de lucht
en de zee.
In sommige openbare scholen bidden de
onderw ijzers met de kinderen iederen
dag 'v o o r het behoud van de Vrede.
W a a ro m ook niet? O p ieder A m erikaans
muntstuk s ta a t: „ W e vertrouw en op G o d ” .
D e R .K .O .-producer' Bert G ran et is
zo ju ist teyrug gekeerd v an een reis door
E prd^a. Hij heeft film-opnamen gem aakt
m F rankrijk en D uitsland. Hij vertelde,
d at tw ee w eken in Parij& aan kosten voor

levensonderhoud $90.000 bedroeg vöor
hem en zijn m edewerkers, in D uitsland
w as dit bedrag slechts $ 14.000.
H et aanzienlijke verschil w erd v e r
oorzaakt d o ordat eén maaltijd voor tw ee
personen in Parijs $ 40.— kostte, in B er
lijn slechts $ 1.20. Z e w aren in D uits
land onder de bescherming van het A m eri
kaanse leger, en mochten zelfs soldaten gratis
als figuranten gébruiken. De R .K .O . droeg
natuurlijk iets bij in het hulp-fonds,
Een D uitse figurant kostte slechts tw ee
Cigaretten en een acteur, die hen in H ol
lyw ood $ 500.—— gekost zou hebben,
vroeg als betaling een van de broeken
van G ranet, welke hij inderdaad kreeg.

Partij v. d. Arbeid actief
H et gewestelijk bestuur G elderland van
d e Partij v an de A rbeid heeft in het
„V rije V o lk ” het program m a voor het
laatste k w artaal van dit jaa r aangéluïndigd, w aarbij de redactie nog verm eldt:
„Partij _van de A rbeid zeer actief".
Als we dat program m a van dit dem o
cratisch en socialistisch partijbestuur eens
nader bekijken, vaty ons op, d a t e r in
totaal 11 bijeenkomsten zullen' w orden
gehouden, en wel met leden van de p a r
tijraad, met burgem eesters en met afge
vaardigden v an andere instanties.
V a n een bijeenkomst met de leden van
de partij, met hen, die in de eerste plaats
zich over de vastgestelde, resoluties zou
den m oeten. uitsprekeh, is evenw el geen
sprake. A lles g a at bij II, over U èn zon
der U . A lleen de contributie is welkom.

A T T E N T IE !
O nze vrienden in het buitenland w orden
verzocht alleen te corresponderen m et:
REDACTIE ..SPARTACUS” - POSTBUS 7046
AMSTERDAM-ZUID 2 - HOLLAND

O u r friends in English speaking cotAiries
are kindly requested to send th e ir, correspondence and periodicals direct to ;
REDACTIE „SPARTACUS" - POSTBUS 7046
AMSTERDAM-ZUID 2 - HOLLAND

U nsere deutsch sprechenden Freunde in
im Auslande bitten *wir, zu correspondieren mit:
REDACTIE ..SPARTACUS” — POSTBUS 7046
AMSTERDAM-ZUID 2 - HOLLAND

Lecteurs et Amis étrangers.
N ous vous prions d 'envoyer des numérosd ’échange de* vous journaux offerts ä
Spartacus et tout v o tre correspondance
exdusivem ent d notre adresse: .
REDACTIE „SPARTACUS” - POSTBUS 7046
AMSTERDAM-ZUID 2 - LA HOLLANDE

S in t- A U c a C a c w .
H e b b a n o nze le z e rs e r w e l aan ge d acht, w e lk een
In teressan t e n doelm atig gesch en k e r binnen
Kun be re ik l i g t ?
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HET HEILIG VERBOND
D e Franse burgerlijke revolutie van ken, v ast besloten voegende generaties te
1789 lag reeds 26 jaren terug. D e sans behoeden voor de g<*sel van -de oorlog,
culotten. die hun naam ontleenden aan die de m ensheid tweemaal in ons eigen
het feit d at zij als blijk van hun revolu leven in onzegbare ellénde heeft gedom
tionnaire gezindheid, in tegenstelling tot peld, en teneinde opnieuw te getuigen vaH
de aristocratie en de adel, geen kniebroek ons geloof in de elementaire mensen
doch een lange broek droegen, zij. die de rechten, in de w aardigheid en de w aarde
vaan van de opstand tegen feodalisme en van de menselijke persoonlijkheid, en de
absolutism e ver buiten de Franse gren gelijkgerechtigdheid v an alle mensen en
zen hadden gedragien, hadden reeds lang volken, g ro o tten kleiju
het veld moeten ruimen.. N apoleon had D an volgt een hoQrn des overvloeds
zijn glorieuse dagen van een nieuw kei van d e schoonste vöornejpens, w aaro n d er
zerrijk Frankrijk beleefd, had E uropa be ons opvallen: „gerechtigheid, hogere
dild en getyranniseerd,' m aar tegelijker levensstandaard,
vrijheid,
verd raag 
tijd overal nieuwe staatkundige verhou zaamheid, vrede en veiligheid'’, om ver
dingen doorgegevoerd, die aansloten aari volgens de zin te besluiten met:
de nieuw e kapitalistische productie-^er„hebben besloten ons aaneen te sluiten
houdingen. M aar ook de zon v an N apo teneinde deze doelstellingen in volle om 
leon was onder gegaan. Zifix m acht was vang te verw ezenlijkeè.”
gebroken, door de sam enw erking van het
Z o als U ziet. n a a r Omstandigheden ge
opkomende m odern-kapitalistische Engel wijzigd. m ankèert, er bij het nieuwe H ei
se imperium en de feodale machten van lige V erb o n d evenmin! iets aan. het déco
•R usland, O ostenrijk en Pruissen. Toen rum.
werd in 1815 op initiatief v a n de C zaar
W ie gelooft er nqg^iets van de mooie
van Rusland, door de d rie laatstgenoem  frasen? Immers niemand. M en behoeft
de landen het Heilig V erbond gesticht, geen sluier meer op te lichten, om de
dat zich ten doel stelde, zowel in het werkelijkheid te zien. ^Duizenden kennen
binnenlands bestuur als de buitenlandse geen ».elementaire m ensenrechten”, ken
staatkunde de beginselen v a n d e C hris den g een Je v e n ssta n d ö ard ”; 'hun „m en
telijke godsdienst als richtsnoer te ne- selijke persoonlijkheid* is verlóren ge
tnéh. Z o w as h et in naam, in werkelijk-* raakt op d e zw erftochten, die zij als v er
heid was het de sam enw erking van de drevenen uit eigen la^d, uit eigen huis
reactionnaire machten, die zicB ten doel moesten doorm aken, ttm terecht te ko
stelden de vooruitgang te stuiten, de men in d e kampen Vén displaced per-*
^burgerlijke vrijheden te keren of te brei sons. M illioenen vechtén een w anhopige
delen en vooral d e jonge arbeidersbew e strijd tussen loon- en jwijspeil. T ientallen
ging, die zich in W est-E u ro p a eri F rank millioenen zakken weg in grauw e honger
rijk in het bijzonder tijdens de revolutje en ontbering.
jaren aan de horizon had vertoond, geen
En ondertussen zijn-de gróte vier bij
kansen te geven. Kneveling van de pers een in Londen, bakkeleien met elkaar,
en v a n het verenigingsleven, arrestaties slaan zichzelf op de feórst, bew eren d at
en vestingstraffen, w aren de gebruikelijke hun eigen streven zo etrlijk en w aarach 
middelen. Altijd hebben de machtigen ge tig is. zo vredelievend, democratisch, en
poogd om, achter een décor van mooie ; het algem een belang d^rnt. terwijl d e im
frasen, het eigenlijke doel, de onderw er perialistische hebzucht- v a n hun com pa
ping van de Uitgebuiten. te verbergen. ranten u it d e U .N .O .ftd e spuigaten ujiO nze tijd kent ook zijn -fTcilia V e r loopt. D an v o lgt het w ederw oord w aar
bond, de organisatie d e r V erenigde V ol in de film in omgekeeqpe volgorde w ordt
ken. D e teksjt v an zijn „H andvest” be- afg edraaid: de heiliperi^düivels blijken en
0int als volgt: „W ij. de verenigde vol de duivels heiligen.
over alle ellende
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heen lachen d e heren dan eens fijntjes en
elkaar begrijpend toe.
H e t \e rb o n d der heiligen!

^— o —

- D e Ministers* v a n d e grote vier in
Londen zijn nu bijeengekbmen om ten
aanzien v an O ostenrijk en D uitsland uit
voering te geven aan hun „vaste voor
nem en” de doelstellingen v an het „h an d 
vest , „in volle om vang te verw ezen
lijken”.
. W ie gelooft het? Niem and! Zijzelf niet.
A an de orde is de vraag, hoe dit stuk
y a n de w ereld tussen d e „ concurrentefi.
Amerika met een betrekkelijk vrij kapi
talisme en JRusland met een v o lk o m ^ ge
organiseerd staats-kapitalism e, zal worden
verdeeld. W ie denkt dan iu>g a a n de
„menselijke persoonlijkheid", aan de „g e
lijkgerechtigdheid v a n alle m ensen en vol
ken?
In O ostenrijk is een privaät-kapitalistische sector, w aarin vermoedelijk belang
rijk E ngels en A m erikaans kapitaal is ge- ‘
investeerd. R usland is bezig zijn .macht
d a a r te benutten, om de bedrijven ten
bate van R usland te ^nationaliseren”. De
•belangen zijn het tw isten w aard. Boven- dien.' O ostenrijk is één v a n de D onaulanden. A lle anderen liggen stevig in de
Russische greep en geheel Z uid -Ö o st
‘Europa dreigt v<Ä>r A m erika en Engeland
verloren te gaan. O ostenrijk kan, indien
het niet a c h te r het stalen gordijn verlo
ren g aat, een springplank voor die béi
de i? w orden n a a r H ongarije, Roemenië ;
en verder. D aargm stonden A m erika en
E ngeland op h et standpunt d a t de vrede
met O ostenrijk als eerste p unt a a n de
orde moet komen. D aarom w o rd t O osten
rijk in de proloog van het M arshall-plan
met Frankrijk eri Italië genoem d als land
dat allereerst en dringend crediet-hulp
behoeft. D aarom wil R usland O osten
rijk als oudé vijand, en omgekeerd, E n 
geland en Am erika het als door naziD uitsland overw eldigd land behandelen.
M et „vrede”, „menselijkheid” en /.ge
rechtigheid” heeft dit allés n iets u itstaan 
de.
.

M et betrekking to t D uitsland ligt «te
kw estie juist om gekeerd, Iri’ het ag rari- /

