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Derde jaargang

Ministerkrisis en stakinge.n
Dus verzweeg men iets, en wel iets heel ernstige. Dat er
in den schoot van de B. W. P. meningsverschillen bestonden, dat er nahinkende aanhangers bestonden va.n die
mystiek van een anderen tijd, welke men « Volksfront >
noemt, dat die aanhangers soms erg in botsing kwamen
met deze van de nienwe belijdenis: « Belgié voor altijd :,
( Belgique toujours), dat a.l de verantwoordelijke leiders
niet met dezelide geestdriit de moeilijk voor een sociaaldemocJ·aat te slikken (zelfs voor een soc. dem. van •·
maar « realistische » politiek vau de aankleving (
lgische regeering van het princiep van miet inm
in de Spnansche kwestie bijtraden, dat alles -waren zaken
die niet breedvoerig behandeld werden in de soc. dem.
pers. maar waarvan elkeen die de gebeurtenissen ernstig
volgde, zich gemakkelijk rekenschup kon geven. Maar dat
deze meeningsverschillen zoover zouden leiden, eene verandering in ùe ploeg der sociaal-ùemolu:atische
voor gevolg te hebben. dat heeft hce1 wa.t men
rast.
Dat de zao.k tamelijk ernstig is blijkt uit de ieiten zelf:
de voorzitter eener partij, door het hoofd der regeering
verzocht ontslag te nemen als minister, bekomt hierto
de toehiting zijner partij, terwijl die partij het goedvindt
dat de andere woordvoerders in de regeering blijven, en
bovendien nog een plaatsvervanger aanduidt om den afgetredene te vervangen.
Het feit is eonig in de nochtans reeds lange gesohiedenis
van de sociaal-demokratisehe deelame aan de regeering.
En zoowel cloor zijn onverwaohtheid ais door de persoonlijkheid die er in betrokken is, beteekent het een tamelijk
belangrijk keerpunt.
Ten einde elle misverstand te veroiijden moet men zich
akkoord stellen over het beJang van de krisissen in den
schoot der sociaal-demokratie na te gaan en de koersveraiideringen van haar leidere te volgen, Het verleden blijft
.zooals het is. Niets vermoge de evolotie van de soc. dem.
1

sinds den wereldool'log ongedaan maken. Niets van hetgeen haar manier van handelen kenmerkt in deze la-atste
25 jaar: haar aanvaarding van den imperialistischen oorlog in 1914, haar sociaal-chauvinisme gedurende den oorlog; haar verraad aan de R.ussische revolutie in 1917; na.
<len oorlog langs de een zijde haar verraad van <le revolutie van Dnitschland en haar aanvaarding ,·an het Versailles-verdrag laugs den anderen ka.nt; om te belanden bij
haar schandelijke capitulatie voor het nationaal-socialism
Tan Hitler; elk dezer da.den liet ontuitwisl:mre sporen na.
Dat zijn evenzooveel ie.iten die het wezen "au de huidige
oc. dem. pa.rtijen nitmaakt waa,rop al bun bedrijvigheid
ran het oogenblik terug te voeren is. Niets kan ben van
dit verleden vrijmaken, of het ongedaan maken. Ook kennen wij geen nood]ottiger illusie dan het verwachten van
n mirakel, waardoor de soc. dem. van 193'i haar jeugdsocialisme kan terugvinden. Wij bebben het hier over ben
die oprecht aan zulk eene koersverandering gelooven en
niet over d.iegenen die er in gegaan zijn uit .zoogezegde
« gelatenheid », maar in werkelijkheid omdat zij sinds Jang
ophielden te gelooven in de mogelijkheid van een werkelijk socialisme.
Oru zich te overtuigen \'aD de absolute onzionigbeid van
dergelijke hoop is het genoeg te denken aan hetgeen d
ocialistische partijen vroeger waren en wat ze nu geworclen zijn. Het is waar dat een zekere socialistische woordenschat meebelpt de illusie te onderhoudo :a:..- • •
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Vandendùe 0\ ergaf in «Le Peuple » dezelfden dng dat
hij zijn untslag ais minister van den Koning gaf. Hij waarschuwde voor de rcaklie, die de demokratische instellinf{en vc-rnietigt. zelfs in de , oasen van de demokratie « in.lien de arheidcrs, do enkel rnorloc,pigc waarde uit. het
oog Yerliezcncl mu de verdedigingstaken waaraan zij zich
op dit oo!:{enblik moetcn wijden, voor een schotel linzcn
Ùt' weze 1]ijke en bestendiR:e tloeleintlen der socialistist'h
dem
Zonder twijfel was deze vcrwittiging geri
ûjne jonge medeministers die hem op zulk
h4,, Maton vallen. Maar men zou
eenen dac hct gcbaar van
nde dan kwade lu.m, dat
gecft ontrent ecne polielijk bekwaam zou zijn het socialisme der
cnaderen. De spelregels die î"anderveld
ijne collcga· s te moeten herinneren betref van de parlementaire politiek te dosseere11,
okratic te kruiden. door de"
verbeesten der massa door het
Maar die regels hebben geen betrekking op den klasse11trijd. Wat Vandervelde verstaat onder klamenslTijd want
als « doktrinair
wil hij trouw blijven aan
de doktriucs van zin jeugdtijd - dat is de strijd zooal
hij gestreden werd in de «grootsche » uren van den strijd
voor het algemeen stemrecht, wanneer heel het socialisme
lilemne: Yoor de katholiPken c,f
voor 't kartel stemmeu. Ten andere zorgde
en•oor tr ,·crkJaren dnt. alhoewel het kab·ue
nale-Unie verlatend, hij meen<le dat al de 1
bestonlcn ,·oor zijne vorming nog geldig waren.
indirect, langs een omweg, om ,de conrrete
hcklcmtoue11 - en niet om de hoop die zij
\'erwezc11Lijke11 - dat de crisisscn van de soc.ianhC'langen. Het zal niet lang mcer aanloop<'n
oorzaken van Vandervelde's vertrek kennen.
Qntwerpen ,·an hcr\'.orming van de binn
ehe polîtiek welke toegeschreve11 worden ann Vr,u .<,eu•
land 1 De hervorming ,·an den Staat? 1s hct· over dit probleem lat zijne kollega's een beetje te onbeschroomd dë
ocialistische « versierselen over boord willcn werpen 1 I
het werkelijk de « niet-irn1c•11giùspolitfok 11 welket• resulta
tên natuurlijk de meest.., vau goeden wil getuigendcn doen
nadenken? of zou het de hoogspanning van den internad
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nieuwe poging om deze demokratie te redden, onstaat er
niet meer, maar wel minder demokraLie.
En gaandeweg vertoont zich aldus het kapitalism
pijts aile stoffelijke vooruitgang
a,ls de onvcrbiddelijk
vel'llietiger ,·an aile vrijheden en ais onvcrzocncl ijkc ,•ijand \ an de ontn)ogdin_g ,·au de ma
·raarsbent herneemt haar stoutmoedigheid van
zakeu draaien, de aandeelen stijgen. zoo ook ù
worden nette winsten opgestreken. Om grond·dt letterlijk gevochtcn: hooge prijzen
taald. Hierbij komt het er weinig op
ng in groot mi:Ltc te wijten is aan den wedloo
ning, die van nu af reeds de somberslc ,·oorvcrtreft. Hervo.Li:ing is er. Ondanks de lwnclcrd,\erkloozen. ?.laar dit is nu éénmaal zoo, dat d
an hcrvatt.i-ng ccn leger wcrkeloozen laten b
als men zich b'j de noodzakelijkhei<l client neer
mer op zîjn boede te .zijn, zelfs in cen periodc
art, oor de mer en meer naderende bedreiging
Yan ecn nieuwe k
Er zijn in België nog meer dan honderd vijftig-duizelld
wcrkloozen. maar reeds gewaagt meo van zekere maatregelen, noodzakehjk om te beJetten dat zekcre aspekten
,·an de ekonomische heropleving een nieuwe krisis zouden
kunnen uitlokken.
De arbeidersklasse zal ,·an dezc konjonkbmr,·eranùering
niet vecl gemerkt hebben. \Yel is waar hcbben zij, die voor
roi hcbben bet lmùu:et vau andere11 op te makc11, onafgebroken met cijfors gegoocheld om de Yerbetering
an den levensstandaard der arbeidel'sklasse nan to toonen. Herinneren wij er aan <lat vorig jaar de "akhonden
deze rol op zich genomen hadden, maar clat zij schromelijk
in hun spel werden gestoord door de algemeene werkstaking. ITeeft men sindsdien het bewijs gebracht voo
nieuwe verbeteringen die de arbciders zijn ten deel
is wel opvallend. dat telkenmale als de statistiean het eind van hun beslommeringen meenen geen Le zijn in hun onmogelijke berekeningen, de arbeîalle wcrk ongcdnan maken eu dit op de minste elegante wijze. Nauwelijks hangen de plakJ.)rie\'en an de
muren en bezingen op alle tonen de overwinningen der
arbeiders, of de mijnwerkers gaan tot de staking over op
enkelc dageu gevolgcl tlor de Antwerpsche dokwerkers.
Wcllicht zal het- 'den kolenpatr,,on;; hC'nanw<l on·r het
hart geworden zijn, zooals overigens de heelc bcmrp;roi •
Maar de benauwdheid is van korten duur 'geweest.
vakbonden ziin tusschen beide gekomen opdat all
tot het ode zou terugkeeren. Misschien is er noot unstiger oogenblik geweest om op korten tijd Pen bewc-gÎl1g uit
e lokken ter verbetcring van de leyensvoot·wanrcieu nin
do. ni.;i~W.èrkèi:s. En de arbciders z'.jn terug no.ni- den arbeid

getrokken met minder dan niets.
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el wachten zich tegenover de patroors onvoorkomend te
toonen. Dit blijkt teu minslt' uit <lu verklaringen vau <le
• bondleiders zelf. Het mijnwerkerskongres heeft zich,
ir1, uiLgc~proken legen bet overwerk;
akbondJeidet·i. ,·an nu nf recels bèsloteu
chten z1j het verkislijk zich aehtcr de
huilen.
rd, voorzitter van de mijrwcrkcrsccotnLl
preekt hierover ware taal in «Le Peuple » van 30 Januari,
... In deze zauk (vau de overuren) is cr iets heel
zonderling, namelijk : de mijnwerkers, roch de kolcnpaliouns ,,cnschen deze overtredingen, de laabt-0 hebben dit
herhaaldelik betuigd. Ilet is dus de regeering,
wanreer :ûj vaslsLelt dat de stocks tusi:;chlill 1 miljoe11 en
1,100 noo ton i,chommclt•n, die lot cc11 ovnlreding zal moetcu besluiten.
• n zicn dus den ecneu of anderen kant moest weior één, twee of drie maanden ten bongste, -l5 of
n de weck te arbcidcn, zou cleze beweging tegen
ring zelf gel'icht zijn >.
Begrijpt ge tot welk bedrog deze eerbare vakbondsleidcr zijn tocvluchL mecnt te moeten nemen om de toepasing te ontwijkcn van ('Cil maatrP.gt"} wrui.rtor tn a.li

soeveremtet door een Congres is besJotcn. ITij drîjft· z
de hypocrisie zoover de hypothesis op I.e wcrpen ,·nn
hciclsfront tusschen patroons en arbeiders tegen de
rii.g. Dit man@uver vertoont groote gelijkenis met
rag ,·an een dief die op heeter<laad bel rapt. um <le
aandacht vau zijn pen.oon af te wenuden, « houd den dief
zou sclueeuwen. \\" ant het is klaar dat het hier om een eenheidsfront gaat tusschen de patroons Pu de regeering (van
de vriende11 van Lombard) tegen de mijnarbeiders. De gerechtshoven scharen zich overigens aan de zide der patroons om elke staking het boold in te drnkkeu vcnnit
de bladen Yenneld hebhen dat in de Bor:Hage de patnio11
hun arbeiders tot het betalen vau meer dan een half mil.
hadeloosstelling hebben ver
kiug der mijwerkers en die <ier liaYcuarbeicter
heeft bewezcn in hoever de ,akl;onden bij het kapitalisme
zijn ingelijfd, Het verweer der arbeiders heeft zich niet
kunner cloorzettc-11 dan tegen hun eign organisaties. En
plicht den a..rbeiders slechts op zich zelf te n•keuen.
kingen hebben meer dan welke toesprauk ook bewewelke mate de , akbondsorgaui,mtie op hc-t huidig
lik nan het kapitalistisch bewind is vcrbonclcn. Het
inzicht in dit belangrijk feit ligl aan cle basis van elken
wezenlijken 1noruitgang- in den nrbe:dersstrijrl.
A. H.
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De Bond en de gebeurtenissen in Spanje
De trijd in Spa.njP. hetft in den schoot van den Bond zser
rn tige meeningsverschilln teweeg gebracht die zeer zeker
zware gevolgen voor de verclere ontwikkeling van de organisalie zullcn hebben. Thans is de diskussie aan den gang in
de groepen. Twee verslagen wrden daarvoor opg::stcld.
ln d.:: loon van de maar.d komcn de groe_oen in National
Konferenfie bijeen. Wij geven hieronder de twee resoi1rtic::011twerpen die met het oog op deze Konferentie weren ingediend.
RESOLUTI E-ONTWERP
OVER DE SPAANSCHE KWESTIE
1, -- Het offensief van de narionalisten, als bekroning van de
ontelbare aanslagen op de arbeid :rsk!assc onder de repubhek, 200we! van cle zijde der linksche rcgecringen ais v;m die van de rechrsche koalisades, bewijst dat en ontwikkeling van het k.1pÎtalisme
in Sp.mje, onder derriokratisch bewind. tot het rijk der utopi
behoort. Na de overwinning van het fascisme in een reeks landcn
bevestigt het de rceds gema,1kte opmerking dat elke uitbreiding
van een politiek bewind van de. demokr:itie, onder her kapita.lisme,
uitgesloten is en dat in feite de menschheid voor het dilemna
taat : ofwel ondsr het kapitalisme gebukt blijvcn gaan. maar dan
een , kapitalisme onder zijn brutaalsten maar ook zijn aan den
toe.stand van uitersre toespitsing van de maatsch,1ppelijke tegan,
stellingen meest aangepasten vorm : het fascisme, ofwel den weg
van het socialisme opgaan door de proletarische revolutie en de
diktatuur van het proletariaat.
:i. - Het nationalistische oproer is het onmiddellijk r:,,ulwr
van het republikein,ch demokratisch b.ewind in dien zin dat. d
laatste door zich tegen den strijd van de arbeidersklasse te verze

de reaktionnaire machten onaangeroerd gelaten 'heeft, machten
die zich nu tot .taak hebben gesteld het republikeinsch demokratisch

bewvind te liki4r.
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van de republikeinsche regeer1ng tegen Franco kan cnkel uitg~legd
worden door de zeifstandige tusschenkomst des Spaansche arbeidersklasse op 19 Juh. Zcnd:r de besiorming der kazemes in handen
der nationalisusche cprcerlmgen. door het proletariaat van Barce,
Jona en Madrid, zonder hct foit dat de arbeiders zichzelf hebben
bew.apend, zou d: republikeinsche regeermg eenvoudig gekapituleerd hebben, of in het beste geval, na ee.n schijn,veldslag de
arbeiders naar de n:derlaag geleid hebben.
3.- · De roi in het verleden van de republikeinen en de sociaJisren . die de republikeinsche reg:ering steunen laat niet den
minsten rwijfel over de wankelbaarheid van hun .. anli,fascûme •·
Deze poitieke formaties van burgerlijken of kl~inburgerlijken heb-6cn zich slechts ter den strijd tcgen Franco geléend om het ergste
te vermijden : de pro!ttar1sche revolutie. Hun vijandigheid tegcn•
over het fascisme - hun 4emokratische fr,ue buiren beschouwing
gclaten - moet voortdurend afnemen bij het naderen van het
w:zerilijk •• marxis1isch " gev.aar : de socillisrischc revolutic, •
4. - De deelname van de republikeinsche regeering aan den
wezenlijken mijd tegen het fascisme kan dus maar alleen van
kort:n duur zijn. De samenwerking clie op rg Juli tusschen
proletariaat en de boeren aan den eenen kant iin if!!:.
den anderen kant is rot stand gekomen, is tot ~er<t~ ~in de mate wurin zich het bes.lissencl v:rloop
tischen strijd afteekent. Waar het fascisme als
cor het kapitalisme is komen opduiken,
geen doel op zichze!
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og radikalere koalities kunnen voor den dag komen, maar de
klassepolitiek van de regeering zal hierdoor geenszins vcranderen.
Van zulke veranderingen kan de 3rbcidersklasse dus niets verwachten.
5.- De ovuwinning van de arbeiders op 19 Juli te Madrid,
in Katalonië, in de Baskische provinciën, laat aan de arbeiders•
klasse slechts een kleine verpooûng die zij moet aanwendeo om
ha.re revolut.ionnaire organisaties te scheppen, het programma van
de revolutie uit te werken. de partij van de voorhoede te vormen.
6. - De socialistische revolurie is uiteraard e.e.n internationale
srrijd. Evenmin aJs in de U.S.S.R. kan in Spanje het socialisme
zegevieren indien het de nationale gre.nzen niet kan doorbreken.
Het internarionaal kapitalisme hœft het gevaar gevoeld van ecn
overwinning van de arbeiders op de legers van Franco. Het heeft
zich dan ook tegen hen verbonden. Met uiuondering van Meksiko
en de U.S.S.R. weigeren alle demokratische mogendheden wapeus
aan de republikeinsche regeering, dan wanneer Duitschland e.n
ltalië ope.nlijk Franco bevoorraden. Hierdoor toonen de demokra,
tische regeeriogen hun werkelijk klasse-karakter. Wat de demokra,
tische mogendheden onderscheidt van de fascisrische machren in
de Spaansche kwestie, zijn geen klassentegenstellingen, maar wel
kapitalistische belangencegenstelliogcn. Engeland en Frankrijk
duchten dat door hulp te verle:nen aan Franco, ltalië en Duitsch,
land te zcer ren hunnen koste den invloed op de komende Spaansche re.geering veone,rderen. Aan den anderen kant vreezen zij
dat een overwioning van de nationalisusche regeering in Spanje,
die enkel een werktutg m de handen van lralië en Duitschland zou
zijn, ten gunste van deze laatste machten wijzigingén zou meebrengen in de verhoudingen der impuialistische machten in de
Middellandsche Zee en Noord-Afrika. Het zijn overwegingen van
hetzelfde slag die de U.S.S.R. tot tusschenkomst ten gunste van
de republikeinsche regcering hebben genoopt. De U.S.S.R. is
bereid van deze tusschenkomst af te zien van het oogenblik waarop
zij waarborgen zal gekregen hebben dat haar neutra!iteir in de
Spaansche aangelegenheden nier. de belangen zal dienen van haar
bijzondernen tegensttever : Duitschland.
7.- De bewering volgens dewelke de politiek van Frankrijk
en Engeland zou ingegzven zijn door de bezorgdheid een internationalen oorlog re vermtjden moet niet voor klinkenden munt door
de arbeiderskJasse aangenomen worden. Het is klaar dat Engeland
en Frankrijk geen oorlog noodig hebben. daar zij genie.ten van een
bevoorrecht statu-quo. Daar Duitschland en llalië niet van dezen
zelfden begunstigden toestand genieten zijn ze rot een meer aktieve
politiek gedwongen. ln dien zin kan het onderscheid tusschen
vredelievende • en .. oorlogszuchtige • mogendheden desnoods
33ngenomen worden. Maar wezertlijk valsch is de bewering vol,
gens dewelke het maatschappelijk of politiek bewind van Spanje
rot een intemationalen OQrlog aanleiding zou kunnen geven. De
demokratische mogendheden zijn geen slechtere verdedigers van de
kapttalistische orde dan d fascistiscle Indien de corlco uitb-cekt
naar aanleiding van Sp;mje :zal dit alleen het geval zijn omdat
sinds Jang voldoende springstof is opgestapeld in het domein van
de imperialistische tegenstellingen. De bouding van de demokra,
tische mogendheden tegenover het Spaansche vraagstuk heeft dit
gemeen met die van de fascistische : dat beide hun invloed in
Spanje willen behouden of vermeerderen en dat zij even vijandig
staan tegenover een mogelijke overwinning van de proletarischo
revolutie. De beoogde voogdijschap over Spanje door het wereld,
kapitalisme
waarop ook de Engelsche en Fransche politiek door
L
~jlàng
van het toèZÎcht op. de betreklwng~ van
met het buitenland gericht is beteekent een nieuw gevaar

de Spaansche revolutie.
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l. . dat de parijen verantwoor-

delijk voor het nationalistische oproer het bewind hebben in han,
den genomen, ZI.J hebben het kapitalistisch overheerschingsapparaat
onaa.ngeroerd gelaten. Hierin bestaat het gevaar. Het behoud van
de politieke macht van de bourgeoisie is een blijvende bedreiging
voor de door de nrbeiders doorgevoerde hervormiugen. volksmili,
tiën, sociahsatie van de groor-industrie, onteige.ning van het grondeigendom, arbeiderstoe.ticht over de produktie. De.zc hervormingen
kunnen niet tot uitgangspunt dienen voor de socialistische omvor•
ming van de maatschappij dan onder het beleid van ecn pohie.ke
macht uitgaande van de arbeidersklasse en haar organisaties, tegenover haar vcrantwoorde)ijk en door haar te.n allen tijde. afstelbaar
en dit bij uitsluiting van elke andcre klasse. Het feit dat de meest
dringendc taak van de revoutie. is het land te verlossen van de
narionalistische macht kan niet ingeroepen worden tegen de vestÎ•
ging van de diktatuur van het proletariaat. Waar de burgeroorlog
niet op een episode van enkele dagen of weken kan tcruggebrachr
worden, maar naar aile vooruitzicht maanden of jaren kan duren.
kan het beleid van dezen oorlog niet in de handen van de bourgeoisie gelaten worden.
9.- Het bewind van de arbeiders kan alleen uitgaan van hun
organisaties en vooral van deze gevormd in den loop van de revo,
lutionnaire gebeurLenissen : de arbeidersmilitiën, de fabriekskomi,
tée.s, de boerenkomitées. de syndikaten. Deze macht moet gescha,
pen worden om z!'- naderhand tegenove.r de burgerlijke republikeinsche rege~ring op te srellen. Het valt bezwaarlijk van nu a
reeds te zeggen of men zich moet richten op de afschaffing van de
Cortes of men zich voorloopig moet beperke.n tot nieuwe verkiezingen, tot op het oogenblik dat de revolutionnaire organisaties
zich rueer hebben kunnen ontwikkclen. Indien de syndikale organisaties (gevormd met het oog op de verdedigjng van de belangen
der arbe.iders onde.r k.ipitalistisch bewind en niet met het oog op
de vemietiging van het kapitalisme) zich in zulke mate wijzigen
dat zij aile arbeiders zouden omvatten, en de revoluJonnaire ver,
zuchtingen van de massa's vertolken, kunnzn zij ten zelfden titeJ
ais de arbeiderskomitées en de militiën. de cellen van de nieuwe
arbeide.rsmacht worden. Maar deze. mogelijkheid zal waarschijnlijk
slechts een uitzondering zijn, daar de syndikaten twee tegenovergestelde politiek richtungen vertegenwoordigen (C.N.T.-U.G.T.)
die .de vereeniging van aile arbeiders blijven in den weg staan.
ro. - Socialîsatie van de produktiemiddelen en overgave van
bun beheer in de handen van de georganise:rde arbeiders met het
oog op een geleide produktie op kommunistische basis ;
Socialisatie van het grootgrondbezit me overgave van hun uitbating (individu cele of kollektieve) aan de boerenkomitées.
Monopool van den buitenlanschen handel:
Ziedaar de bijzonderste oogmerken van de proletarische re.volutie.
De schepping van een revolurionnaire parllJ uH d: arbeidersvoorh.oede en die zich tot taak stelt der verspreide inspanningen van
het proletariaat samen te binden is en historische noodwendigheid
en een van de meest dringende opdrachten van de Spaansche revo,
lutic. Noch de anarchisten, noch de P.O.U.M. (om zelfs niet te
spreken van de socialisten en de kommunisten die zich uitdrukke,
lijk gckant hebben verklaard tegen elke poging om op dit oogenblik
den strijd in den zin van de proletarische revo)utie te richten)
vervullen deze roi.
u.
H:t Spaansch proletariaat kan allecn in dezen strijd overwinnen met de hulp van het internationaa) proletariaat en meer in
het bijzonder van de arbeiders uit Engeland, Frankrijk en Belgié.
l>ooi'.- aan de. arbeidersmilitién wapens t: weigeren hebben de demo.-

kratische regeeringen rcchtatreeks Franco gesteund en de uitdieping van de Spaansch~ revolutie beler. De arbeidersklasse van
deze landen moet het zich tot plicht rekenen de Spaansche arbeidersklasse te helpen om zich van den greep van het intemationaal
kapitalisme los te maken. Elke schrede door de pro'etariérs van
Engeland, Frankrijk en Belgié, gedaan op den weg van hun strijd
teg:n hun eigen bourgeoisie draagt er toe bij om Franco en het
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de bourgeoisie in haar blokade-politiek van de Spaansche revolutie
steunen. De 3rbeidersklasse moet met behulp van haar eigen
organisaties, buiten aile toezîcht van de bourgeoisie, het wapen
lrilhsport voor de regeeringslegers organiseeren zonder hierbij aan
den strijd tegen haar eigen bourgeoisie te verzaken, strijd die het
dringendst en noodzakelijkst is.
12. - ln geval van imperialistsc.hen oorlog waarin de Belgi.sche
bourgeoisie insgelijks zou betrokken zijn. en indien in dergelijk
konflikt Belgié aan de zijde van Engeland en Frankrijk regen
Duirschland zou staan zouden de Belgische bourgeoisie en vooral
haar sociaal-demokrati.sche en stalinistische knecht"en zeker de godsvrede aanprediken en hierbij aanvoeren dat de deelname van België
aan dezen oorlog het karakter van een hulp aan de Spaansche revolutie heeft. Er bestaat natuurlijk geen twijfel dat zelfs in dit
geval het Belgisch proletariaat geen godsvrede met zijn bourgeoisie
kan aangaan. Zoolang her kapitalisme in Belgié bestaat, is elke
oorlog waartoe het kapitalisme zijn toevlucht neemt ee.n imperialistische oorlog en het proletada,it kan hierop s.lechts antwoorden
met de revolutie. Hetzelfde geldt overigens voor het geval waarin
België wu be1rokken worden in een imperialistischen oorlog aan
de zijde van de U.S.R.R.
3.
Deze resolutie werd niet opgesteld met de bedoeling aan
het Spaansch proletariaat ,, de les te lezen » maar met het inzicht
de grondvesten te leggen voor een verstandhouding onder proleta,
riërs in den huidigen chaos. De Bond is b~re.Jd zijn steun te verleenen aan alle prolerarische formaries die met den wensch bezie.ld
zijn ernstigen revolutionnaire arbeid te leveren en wier standpunt
het zijne benadert.
A. HENNAUT.
RESOLUT! E-ONTWERP
OVER DEN SPAANSCHEN OORLOG

r. - De oorlog in Spanje is het produk van een evolune van
de kapiralisusche maatschappÎJ die, op een ekonomisch plan, de
uitdrukking is van het verval van het burgerhJk produktiest~lsel
en, op een politiek plan. een bew1js voor de ve.rstevigmg van de
burgerlijke klasse, na de re?ks pro'.ertarische nederlagcn die een
gevolg zijn van het verval en he verraad van de Komunustische
lntemauona]e.
2.
Het schema van een burgerlijke revolutie die.ne verworpen,
daar de grondleggende faktoren die ze hebben mo.gelijk gemaakt.
een revolutionaire bourgeoisie g.:steund door de verdrukte klassen
en een markt, die voor uitbreiding vatbaar was en winsten en
kapitaal-akkumalaie in groeiende mate begunstugde, ni:t meer aanwezg z1;n.
3.- Spanje is geen feodaal eilandje, maar een onvoltocide burgerlijke staat, bij het wereldkapitalisme ingelijfd, waarvan hij de
wetten cndergaat, Door ZIJII zwakke ekonomische•pohtickc strukuur, biedt deze staat minder weerstand aan de verschi;nselen van
de wereldkrisis, terwijl er de maatschappehjke tegensrellmgcn <en
buitengewone scherpte aannemen. Het hoofdzakelijk:: cogmcrk van
de Spaansche bourgeoisie kan er niet in bestaan de burgerlijke omwenteling te voltooien, maar wel alle klassebedrijvigheid van hct
pro!erariaat te breken.
4. •-- De demokratische repub!iek in 1931 aan het bewind gekomen is de kapitaiistische overheerschingsvorm gcb!eken, die het best
beantwcordde aan een bepaalde cntwikkeling van de maatschap•
pèli:kc tegenstellingen. Ond:r haar bewind is de bedrijvigheid van
de arbeiàersklasse - alhoewel zij in omvang toenam -- onder het
beleid geb!even van de democratische machten van het kapitalisme
n heeft niet to: de ontwikke'.mg van het bewustzijn van net
prolctariaat en tot de vorming van zijn klassepartij kunnen bijdragen. D: groeiende tegenstelling tusschen de eischen van de massa
en de mogelijkheid van de bourgeoisie ze te voldoen, heeft dezen
laatsten nochtans tot den open strijd tegen het proletariaat genoopt.
De vorming van het vollufront beduidt een la;atst~ M • vreèclzaam
mahœuver van het kapitalisme en tegelijk d- voorbereiding tot zijn
o!;œnàief.
•
••
5.
Het is valsch Franco als een agent van een « militairegroep
f var het
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delt in opdracht van het kapitalisme in zijn geheel, wat door het
samenheulen van fascisten .. en • republikeinen wordt bewezen.
Indien de pogmg lot onmiddellijke verplettering van het proletariaat spaak loopt, is zulks alleen te wijten aan het feit dat de atbeJ,
ders, meegesleept door hun zeker klasseninsunkt, l,Jdelijk aan den
invloed van alle contra-revolutiona.ite machten ontsnappe.n, op hun
klassecerrein strijden, toc de algemeene scaking hun toevlucht nemen, hun marerieele eischen stellen en tegelijk het kapirallsusch
apparaac recht.streeks te lijf gaan. Dit verklaart waarom het proletariaat kan overwînnen io omstandigbeden van klaarblijkelijke
stoffelijke minderwaardigheid.
6. - Den 19n Jul neemt de scrijd den vorm van e:n insurrectie
aan. Maar dit beceekent nog niet dat het reeds om een proletansche
revoluue gaat.
De proletarische revolutie is een dialektisch verschijnsel, geen
spontane daad. De klassenstrijd neemt alleen een revolutionair ka.
rakter aan wanneer hij gericht is op de volledige vemietiging van
den kapitalistîschen staat en met wannzer hij het behoud van
dezen staat voorstaat. De revo!utie beteekent dat het proletariaat het
burgerlijk apparaat vernietigt en het v.ervangt door zijn eigen apparaac. Zij beperkt zich niet tot een eenvoudig vervangen van de
macht, die de grondvesten, zoo nier de vormen van den kapltalisrischen staat onaangetast !aat.
7.
In Spanje ziyn de m.arxistische gegevens van het centraal
prob!eem, dit van den staat, vervalscht door de poli1î.eke stroonûngen. die het pro!etariaat beheerschen. Net allen is de burgedijke
staat niet omvergeworp.en. maar de arbeidersklasse werd van haar
wezenlijke taak afgeleid, die er in bestaat door middel van e,m/1eidsorgr.ni.sati.es, gehjka3rdig aan de soviets, de grondsl2gen van haar
eigen macht te vestigen.
Terzelfdertîjd werd haar de mogelijkheid ontnomen haar klassen,
bewustzijn te ontwikkeleo en haar partij tot stand te brengen.
ln Karalonië ZIJn het Militiënkomitee en de Ekonomische Raaèl,
verre van de machtorganen van het proletariaat, werktuigen gebleven tot klassensamenwerkmg en H.ellige,Unie. Deze organismen
zijn enkel
het proletarisch m.aske.r , geweest van de burgerliike macht en niet de proletarische macht verscholen achter het
maskcr
van de schtrnbare burgerlijke macht. Ook d: ver,
wezenlijkingen van het Katalaansch proletariaat hebben. in het tee,
ken van de burgerlijke ideologie, een burgerlijke inhoud verkrcgen
ondanks de radikasatue van hun vormen.
8.
Daar. na zijn sukses van dien aanvang tegen Franco, het
proleca.naat, door zijn gebrek aan politiek bewustzijn, zijn actie
nier heeft kunnen docrdriyven to de vernietiging van het burger,
lijk apparaat. heeft het aan het kapitalisme de gelegenheid gegeven
een afleidingsmanœUv!r te gebruiken. dat een wezenlijken ommekeer mn den inhoud van de gebeurtenissen heeft teweeg gebracht:
de klassenstrijd tusschen bourgeoisie en proletariaat heeft zich in
een territorialen oor'log tusschen Fascisme en Antifascisme omgezet.
De vorming van de militaire fronten is samensgev:alen met ltetophouden van den strijd rond materieele eischen en den gewapende zelf
standigen strijd van de arbeiders. Zij is de voorwaarde g~weesr lot
de politieke ontwapening en de nederlaag van het proletariaat,
. - De kommunisten dîenen het fascisme
overheerschingsvorm van de bourgeoisie
nier te onderscheiden van hot ~~ulisme - uitbuitingsstelsel van deze zelfde bourgeoisie.
Van uit marxistisch ocgpunt kan er geen specificke strijd tegen
het fascisme bzstaan. Er bestaat een grondige onsamenhoorigheid
tusschen den mtifascîstischen en. den proletarischen strijd. Het
antifascisme is, per defenitie.
kapitalistischmanceuveren, en
van uit het standpunt van de politiekewerkelijkheid,
tegenstelling bestaan tusschen het burgerlijke antifascisme
he
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r 1. - De Spaansche oorlog stelt opnieuw voor hct internat1onaal
proletariaat het krisisproblema van 1914.
In 1914 wordt de resolutie van Stuttgart tegen den imperialistischen
oorlog door de mythe van den « oorlog om hct recht • weggejaagd.
In 1936 wordt het ordcwoord van de internationaal-Kommunisten.
dat den oorlog tcgcn het « buitenlandsch » fascisme verwerpt, tot
een aaovaarding van den oorlog regen het 1tbinnc.nlandsch11 fascisme.
Onder anu.fuscistisch vaandel sneuvelt hct prolcrariaat voor het
kapitalisme en nict voor het socialisme. De " anti-fascistische » oorlog is tegen het proletariaat gericht dat het zich tot klasseplicht
dient te rekenen er zich van te desolidariseeren, den burgeroorlog te
omkennen ter vernietiging van den kapitalistischen staat en de
« defaitische » konsekwenties te aanvaardeo die uit deze houding
voortvloeien.
12. - De internationale hulp aan het Spaansch proletariaat mag
niet gesteld zijn op de kapitalistische basis van het gewapend inter,
vemionisme, van den strijd om de demokratische staten te dwingen
de blokade van het Spaansche volksfropt op te geven en zich tegen
de inmenging van de fascisrische staten te verzetten "·
Op dit terrein is her.. onderscheid tusschen proletarische en ka,
pitalistische hulp zuiver abstrakt. Het proletariaat mag evenmin
daadwerkelijk optreden op het ten-:in van de imperialistische tegenstellingen ais op dit van de programmatische geschillen onder bur,
gerlijke fracries. Tegenover het programma van het impzrialistisch
kapnalisme dient het proletariaat dit van de proletarische revolutic
te stellen. Elk nationaal proletariaat dient zijn solidariteit mer de
Spaanschc proletarië.rs Le betuigen door te.gen de cigen bourgeoisie,
tegen het ekonomisch en politi:k apparaat van het kapiralisme.
klasseactie uit te voereo.
De daadwerkelijke en afdoende hulp aan het revolutionair Spanje
benaat in d~ veralgemeening van den proletarischen strijd en den
ommclceer in de verhouding van de klassen over de heele wereld.
JEHAN.

DE 'TOETAND IN PANJE
(Begin van dit artikel in het voorgaand nummer)
Nu is het zeker dat de aanvaJ der Katalaanscb
bourgeoisie
waarvan de Madrileensche regeering moest
op de hoogte zijn
ingegeven werd door den Sovietaat, waan·an de' P.S.C.0. (Partij van de Vereenigde
socialisten en kommunisten van Katalorié) slechts cen
werktuig is. De P.O.U.M. zelf heeft zich, ais wij ons niet
vergissen, verzet tegen de «te groote haast» die bij de
colleofivisatie van den landbouw en de inbezitname van
de fabrieken ten voordeele van een « bepaald syndikaat »
of « een arbeiderssektor» en niet ten bate
het « geheele proletariaat, werd aan den dag gelegd. Het is dan
ook waa.rschijnlijk dat het veeleer haa.r kritische houding
genover de V.S.S.R. en minder de tegenstelling in de
opvattingen over de leiding van de revolutie zelf die de
hier besproken gebeurtenissen hebben bepaald.
aar wat de bourgeoisie heeft gedwongen tot handelen
is het feit dat in haar kritiek op de andere partijcn de
P.O.U.M. krachtens haar oorpsrong en ideo)ogie·, soms
el onbewust, zooals we zagen, er toe gebracht w
de konflikten tusschen de a&menstellende fraktiea van bet

van

• ~iach front tot klaasentegenstellingen te herleide· voorstelling ale zoude het anti-fascistiach
geroepen zijn sich te aplitaèn in twee antagonistibourgeoisie en proletariaat, was de bour-

zcg<l om het offensief tegen Franco te ontwikkelen,
ln1',ar in ,, erkelijk hed 0111 een steviger basis te scheppen
voor de burgerlijke macht. Het mauifost van de Spaanscha .Kommunistiache Partij dat de massa oproept tot een
•
• n oorlog, is ruaar pocder Üt d~ ,
dat de Spaanscbe K. P. alles
lt ,oor een nieuwe oorlogscroisade, sluit
n de officieele kommunistische
partijen onder haar orders bij het Fransch-Britsche be
middelingsvoorstel aan..
Welnu beteekent zulks niet, het opgaan van den wcg
dien de Snaansche bourgeoisie was opgegaan bij den aannflikt in den zin van een vriendschapp
an het konllikt.
·oletai-iërs weten waarheen deze weg
komst, al ware het maar een tijdelijke,
en met arbeidersbloed. Frankrjk en Engeland zijn nog niet bereid voor den wereldoorlog, daarom
kunnen zij Hitler en 11.ussoliui niet na@pen. Maar, aan
<leu anderen karit, kunnen zij niet toelaten dat de burgeroorlog blijve duren, op gevaar af van hem ook in de
aodere landea te zien uitbreken. En men moet niet vereten, clat Engeland en Frnnkrijk, meer dan Duitschland
of ILaJië, groote belangen in Bpanje hebben. De belegd
kapitalen loopen gevaar in den burgeroorlog verloren te
a.an. Een volksraadpleging onder bescherming van de
vreemde mogendheden zou aan Frankrijk en Engelanù
toelaten ten zelfden titel als Duitschland en Italië in
panje tusschen te komen.
Hieru.it ziet men welke vreeselijke gevaren het Spaansch
proletariaat, dat zoo moedig strijdt tegen het fascism
bedreigen. Hoe langer deze strijd duurt, des te klaarder
n de moorddadige voorwaarden waarin hij zich af: de afzonclering van het Spaansch proletariaa
kt zijn nederlaag. Het komt er op aan dat de arbeiaUe landen zich inspannen om het monsterachtig
ecnheidsfront dat tegen de Bpaansche revolutie door al!,
regeeringen wordt gevormd, te breken. Wanneer zullen
wij hierin onze rol vervullen. Wanneer zullen de Fransche,
Engelsche en Belgische arbeiders - want van hen hangt
de verwijding van rlen strijd af - hun bc,urgeoisie dwioen baar prooi te lossen.
A. H.
(1) En de .:narchisten onstappen evenmin aan dezen aanva1.

EINDE 1938
Boad 50 fr.; Brussel : M. L. 15 fr.: V. M. 10 fr.: V. H.
10 fr.; Bijzondere steun : Mitchell 100 fr.; V. M. 10 fr.; V.
H. 10 fr.; Hilde 5 fr.: Jan 10 fr.: L. O. 2.50 fr.: L. O. 4 tr:
Engels 5 fr.: A. H. 20 fr.; D. D. 100 fr.: H. 15 fr.: Jan M. •
20 fr.: Dcik 10 fr.: Mechelen: 150 fr; Antwerpen : L. 15
fr.: Rik 15 fr.: W. R. 20 fr.: T. 20 fr.: D. N. 20 fr
TES.AMEN : 546.90 fr.
1837
M!cus 4 fr.: Brussel : A. H. 20 fr.: L: O. 2.50 fr.: Engels
5 k.; L. O. 2.50 fr.: Idem 2.50 fr: Jan 10 fr.: L. O. 2.50 fr.:
Fransc:h geld 27.55 fr.: Jan M. 10 fr.: L. O. 2.SOfr.: A. H.
20 r.: D. D. 10 fr Mitchell 5 fr; Mechelen : 50 fr
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Het aù stiemmen, door de naticnale konferentie van den bond ~P
21 Februari van de resolutie over de Spaansche geheurtenissen (~) voorgesteld d•or Kd.Hennaut, meest.noodzakelijk het uittreden van de minderheid tot gevolg hebben (minderheid die enkel in de Brusselsche groep
a.aIWJe.Zig was) en aa.n den anderen kant het afbreken van de verbindingen
met de Italiaansche fraktie van de Links-kommunisten. Hierdoor is een
einde gesteld aan en samenwerking die zoowat vier jaar heeft geduurd.
Werpen we een bli1t terug op die verloopen periode, zco valt het
ens nu moeilijk de redenen te ontdekken die er ons toenmaals toe be.wcgen dergelijke samenwerking aan se gaan: zoozeer lijken ons niet enke'
de verdedide ordewsorvden, maar meer nog de heele wijze van redeneeren
en velen, dor de eenen en de anderen aangenomen, uiteenlcopend. C een
klaren kijk te krijgen op het ontstaan van deze samenerkin is het en1schelij,k de omstandigheden ondor het oog te zien waarin er toe werd cvergegaan, omstandigheden Yan voorbijgaanden aar d, die, misschien wel g,;;deel telijk bui ten ons weten, onze houdin op dat oogenblik hebben bepaald. Het fascisme was in Dui tscl:land aan het bewind gekomen zonde
noemenswaardige rea.~tie van het proletariaat. Uitzicht op revolutionnaire aktiviteit was er zowat geen. Na cns was ook de Italiaansche fraktie uit de Internationale Kcmmunistische
gesloter.
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en voelden zich volkomen geiscieed. Te nodlottige
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We hebben de twee proiekt;en, di van Hennaut6 en dit van Jehan, in
lr.2 an het bulletijn gcp..blicer',

