li , - De Spaanschc oorlog Slclt opnieuw voor hct intcrnat1onaal
proletariaat het krisisproblema van 1914.
ln 1914 wordt de resolutie van Stuttgart tegcn den unperialistischen
oorlog door de mythe van den « oorlog om het recht • weggejaagd.
In 1936 wordt het ordcwoord van de internationaal,Kommunisten.
dat den oorlog tegen het ,, buitenlandsch .fascisme verwerpt, tot
een aanvaarding van den oorlog tegen het «binnenlandsch» fascisme.
Onder antif.\scistisch vaandel sneuvclt het prolerariaat voor het
kapitalisme en nict voor het socialisme. De «anti-fascistische » 0orlog is tegen het proletariaat gericht dat het zich tot klasscplicht
dient te rekenen er z.ich van te desolidariseeren, den burgeroorlog te
ontkennen ter vemietiging van den kapitalistischen staat en de
« defaitische » konsekwenties re aanvaarden die uit deze houding
voortvloeien.
12.
De. inte.nationale hulp aan het Spaansch proletariaat mag
niet gesceld zijn op de kapitalistische basis va.n hec gewapend inter,
ventionisme, van den strijd om de demokratische staten te dwingen
de blokade van het Spaansche volks&ont op te geven en zich tegen
de inmenging van de fascistische staten te verzetten ».
Op dit terrein is het onderscheid tusschen proletarische en kapitaliscische hulp zuiver abstrakt. Het proletariaat mag evenmin
daadwerkelijk optredcn op het terrzin van de imperialistische regenstellingen ais op dit van de programmatische geschillcn onder bur,
gerlijke fractie.s. Tegenover het programma van het imp:riaHstisch
kapnalisme dient het proletariaat dit van de proletarische revolutic
te stellen. Elk nacionaal proletariaat dient zijn solidariteit met de
Spaanschc proleta.riërs le betuigen door cegen de eîgen bourgeoisie,
tegen het ekonomisch en politi:k apparaat van het kapiralisme,
klasseactie uit te voereo.
De daadwerkelijke en afdoende hulp aan het revolutionair Spanje
bestaat in de veralgemeening van den proletarischen strijd en den
ommekeer in de verhoudmg van de klassen over de heele wereld.
JEHAN.
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.fo is het zeker dat de aanvai der Katalaansche
oureoisie
wanrvau de Madrileenscbc regeering moesl
op de hoogte zijn - ingcgeven werd door den SovietHtaat, waar.·an de. P.S.C.C. (Partij van de Vcreenigd
socialisten en kommunisten van Katalori@) slechts een
werktuig is. De P.O.U.M. zelf heeit zich, als wij ons niet
vergissen, verzet tegen de «te groote haast » die bij de
colleefivisatic van den landbouw en de inbezitname van
de fabrieken tt>n voordeele van een « bepaald synclikaat >
of « een arbeiderssektor » en niet ten bate Tan het geheele proletariaat » werd aan den dag gelegd . .Het is dan
ook wa&rschijnlijk dat het veeleer haa.r kritische houding
geno,·er de U.S.S.R. en minder de tegenstelling in de
opvattingen over de leicling van de revolutie zelf die de
hier besproken gebeurtenissen bebben 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 ideologie, soms
el onbewust, zooals we zagen, er toe gebracht w
konflikten tusschen de samenstellende frakties van het
snti-fascistisch front tot klassentegenstellingen te herleide voorstelli ng ale zoude het anti-fascistisch
geroepe n zijo sich te splitsen in twee antagonisti proletariaat, was de bour-

luit-

1).

gczegcl om het offensief tegen Franco te ontwikl-.eleu,
tnaar in \\erkelijkhcd 0111 een steviger basis te scheppen
voor ùe burgel'!ijkc macht. Het manifest van de Spaanscho Kommtmistische Po.rtij dat de massa oproept tot een
nieuwe inspanning voor den oorlog, is maa.r pocder in de
oogcn. Op het oogenblik dat de Spaanscbe K. P. alles
in het werk stelt voor een nieuwe oorlogscroisade, sluit
zich de U.S.R. regeering en de officieele kommunistisch
partijen onder haar orders bij het Fransch-Britsche be
middelingsvoorstel aan.
Welnu beteekent zulks niet het opgaan van den wcg
dien de Spaansche bourgeoisie was opgegaan bij den aaunflikt in ùen zin ,·o.n een vriendschappelijke oplossing van het konllilü.
p1·oletariërs wete11 waarheen deze weg
idt : de overeenkomst, al ware het maar een tijdelijke,
za.l betaald worden met arbeidetsbloed. Frankt-jk en Engeland zijn nog niet bered voor den wereldoorlog, daa
kunnen zij Hitler en Mussolini niet aüpen. Maar,
den anderen kat, kunnen zij niet tocJaten dat <le btu·i
oorlog blijve dureu, op gevaar af van hem ook in de
andere landen te zien uitbreken. En men moet niet vereten, <lat Engela.nd en Frankrijk, meer dan Duitschlard
of HaJië, groote belangen in Spanje hebben. De beJegd
kapitalen loopen gevaar in den burgeroorlog verloren te
gaan. Een volk:sraadplegillg onder bescherming van de
Y.reemde mogendheden zou aan Frankrijk en E:ngelanù
oelaten ten zeUden titel als Duitschland en Italië in
panje tusschen te komen.
Hierùit ziet men welke vreeselijke gevaren het Spaansch
proletariaat, dat zoo moedig strijdt tegen het fascisme,
bed,·eigen. Hoe langer deze strijd duurt, des te klaarder
blijken de moorddadige voorwaarden waarin hij zich afde afzondering van het Spaansch proletariaa
zijn nedei-Jaag. Het komt er op aan dat de arbeialle landen zich inspannen om het monsterachtig
sfront dat tegen de Spaansche revolutie door all
gen wordt gevormd, te breken. Wanneer zullen
rin onze roi vervullen. Wanneer zulJen de Fransche,
che en Belgische arbeiders - want ,·an hen ha-ngt
de verwijding van den strijd af - hun bourgeoisie dwingen haar prooi te lossen.
A. H.
( 1} En de .:narchisren onstappen evenmin aan de zen aanvaî.
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Het si stemen, door de nationale konferentie van den bond p
21 Februari van de resolutie over de Spaansche gebeurtenissen (~) voorgesteld deor Kd.Hennaut, meest.noodzakelijk het uittreden van de minderheid tot gevolg hebben (minderheid die enkel in de Brusselsche groep
a.anwe,zig was) en aan 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 toowat vier jaar heeft geduurd.
Werpen we een blilc terug op die v-erloopen periode, zco valt het
ens .nu moeilijk de redenen te ontdeken die er ons toenmaals toe bewogen dergelijke samenwerking aan se gaan: zoozeer lijken ons niet enkel
de verdedide ordewsorden, maar meer nog de heele wijze van redeneeren
en velen, dor de eenen en de anderen aangenomen, uiteenlcopend. Cm een
klaren kijk te krijgen op het ontstaan van deze samenerking is hev trenschelijk de omstandigheden ondor het oog te zien waarin er toe werd cvergegaan, omstandigheden Yan voorbijgaanden aard, die, misschien we.i. g~deeltelijk buiten ons weten, onze houding op dat oogenblik hebben be.
paa.ld. Het fascisme was in Duitschland aan het bewind gekomen zonde
noemenswaardige reaktie van het proletariaat. Uitzicht op revolutionnaire aktiviteit was er zoowat geen. Na cns was ook de Italiaansche fratie uit de Internationale ommunistische ppesitvie gesloter,. Beide grceen voelden zcich vclkomen geiscieed. Te nodlottige afwezigreid
(1)

We hebben de twee pr~.iekten, dit va
lr. an het bulletijn gep.blice'.

ennaut en dit ven
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een oplossing zoekt voor problemen, taak die vroeger uitslui tend aan da
bevoorrechte kleQ~1c was voorbehouden. Maar de politiek kan nooit meer zijn
• dan het in werki.ng stellen van zekere beataande hoedanigheden of gaven.
Deze hoedanigheden van voldragen rijpheid, beter gezegd de politiek bekwaambeid van de arbeidersklasse, ~ de politieke partij zoo maar niet
zonder ma.er ache.pp.en. Hun bestaan moet de stichting van de partij voorafgaan. En zoo is het inderdaad, wanc het is het kapitalisme dat in zekere
mate de politieke scholing van het proletariaat, zeker niet volkomen bewust, en wel ondanks zichzelf, op zich neemt. Zijnrol van politieke opleider van het proletariaat is te verklaren door de toenemende deelname
van proletarische frakties aan onderdeelen van het kapitalisti&:h bewind,
door de ten top gevoerde arbeidsverdeeling en de vereenvoudiging van het
beheer. Hier volbrengt bet een taak, die een wezenlijke voorwaarde is tot
het welslagen '\'ail de pogingen om een revolutionnaire partj.j. t,e, scheppen.
Tuaschen de arbeidersklasse en de partij is er dus een ononderbroken
wisselwerking, waarbij het niet altijd de partij is die schenkt. "In hun
omvorming van de maatschappij, verande..cen de menschen hun eigen natuur.",
schreef Marx. Diepe waarheid die nog meer van toep:u:assing is op de schepping van de partij. Door op de arbeidersklasse in te werken voltrekt zich
bij de meest bewuste revolutionnairen die de revolutionnaire partij vormen, een persoonlijke omvorming en tegelijk een wijziging in het wezen
van de partij. De arbeidersklasse ziet in de parti.j haar werktuig, dat
zij zelf tot stand bracht, maar dat tegeli$k op de arbeidersklaase zelf
inwerkt. Wannaer men Z00 ce verhoudingen tusschen parti,j en arbeidersklasse inziet, wordt het klaar waarom we de stellingen door de Italiaansche fraktie voorgestaan, mooten verwerpen. Alhoewe], zij in haar theoretische sehriften YOOrgeeft het vraagstuk van de vorming der partij hiatorisch te hebben ontleed, vermag zij ons slechts als ecnige oplosaing
een herziene en geîdeaJ.iaeerde uitgave van het bolsjewistisch voorbeeld
te bieden. Ongetwijfeld heeft het bolsjewisme een oelangrijke bijdrage
geleverd tot d.e geschiedenis van de vorming van de revolutionnaire partij;
zoodanig zelfs dat lange jaren, ook ons, de bo1sjewistische vorm vande
revolutie 'geenmerkt âoor aeiitatuur
'van_de_kimm
unistische_art3i n
niet door de diktatuur van het prolëtariaat) de specifieke vorm eel te
zijn van de polar.sCnereonEie. llaar ondertusschen heoben we beleefd
wat de besten onder de huidige bolsjewiKi de ontaard ng van het bolsjewisme noemen. Hoe kà.Il men dan redelijkerwijze voor e revolutie van morgen de oolsjewistische methoae hernemen onder voorbehoud van enkele detailwijzigingen (het recht tot vormin1:1 van frak:ties bv. tX!!Jl!nde de
strengheid van het demokratisch centralisme te matien).
zijn stalinistischen vorm kan ons het bolsjewisme niet anders voor.komen dan. als
een phase van den klassenstrijd in Rusland, gekenmerkt door de machteloohheid van ae bourgeoisie tot het vormen van een ewonen kapitalistischen staat en Oie van het proletariaat tot het vestigen van het socialisme; en niet als de universeele vorm van de proletarische revolutie
Indien margen, in welk land ook, het bolsjewisme nogm~s &an:he
wind zou komen, beteekent zulks'dat dezelfde tegenstrijdigheden.
ssischg_revolutie halfweg heboen opgehouaen, en tweédemaal in ,
spel ouden zijn. De internationale socialistische revolutie zal ni

egr_den.gr_zen.bet.glsieisss.ssnnsen_sa
gr.esses_ekvgl
(1) Wij verwijzen den lezer naar de arikels in "Bi1an"Nrs19-20-2
"De grondslagen van de gr kommunistische pradukti
"Wezen en woding van de Russische revolutie", N

problemen door ons schetsmatig zijn ehandeld

-

indien zin oeteekenen de leerstellingen van de Italiaansche fraktie

een vooruitgang op het bolsjewisme, maar slechts een van zijn vele ont-

aard.ingsvormen, ten zelfden titel als het stalinisme en het trotskysme.
Zij beteekenen een ontaarding, daar zij op de historische wording e
doktrine meenen te kunnen toepassen, die reeds lang door de gebeurtenissen is overhaald. In plaats van den revolutionnairen strijd te bevruchten, de massa voort te stuwen, haar energie te ontwikkelen, is zij
een faktor van verwarring, van ontrachting. Het standpunt van de Fraktie tegenover de gebeurtenissen in Spanje, waarop we verder nog breedvoeriger zullen ingaan, is hiervoor een overtuigencte bevestiging. Wij
ùien~n te begrijpen, àat de doktrine van. de frakties haar dien weg moest
opsturen. Het standpunt te_encrer de paarsche ebeuxrtenissen is gen
toeval maar wel een logisch evol van de neele ideolpgie van de fraktie.
Het inat zijn oorsprong in cte opvatting van de totalitaire, zelfbepalende rol van de partij. Indien ùe rol van. d.e arbeië.ersklasse in de revolutie op den keper beschouwd slecht;s terug te brengen is tot het zich
onder de alwijze iuui hoede stellen van de .cevolutionnaire partij, kunnen ue revolutionnaire mogelijkheuen Vtt.n een situatie alleen nog gemeten worct.en aan het al of niet bestaan Vd....'1 die partij. Bij aanwezigheid
van de partij neemt, of in alle geval kan de situatie een revolutionnaire
wneding nemen. Ontoreekt daarentegen de partij zoo is het zuiverste heroïsme en het vurigste ictealisme van de arbeiderslasse slechts vrucht;elooze krachtverspilling. Zoo ziet er het redeneeringsmekanisme van de
Fraktie uit. Dat haar tot de kontra-revolutionnaire stellingen moest
leiden die we ennen : ontruining van de militaire fronten, verbroedering met de troepen van Franco, w .:ü~cring 'fun deelname aan de wapenbevoorrading van de Spaansche regeeriusmiliti'n. En de eaktionnaire inhoud van deze stellingen wordt in nits verinderd door het feit dat5
in den loop van de aiskussies zij die ze verdeuiden zj ch verplicht
zagen toe te geven dat aan een onmniddellijke toepassing ervan niet te
den.ken viel, en deze 'moest verschoveni .vorden tot het ·oogenblik, waarop
de Spaansche arbeiders zelf het inzicht ouden opdeen van d.e httlpe2.oosheid van un aktie tegen Franco. Ten overstaan van deze richting konden we enkel de positie innemen a.ie reeas voor ons de minderhei.1 v
de Fraktie zelf had ingenomen, ons volkomen tegen dit st;:mdpunt verzetten en breken met hen uie het propage~rcten.
+

+

+

,, i ,.
waarschijnli Jk ware de posi tie van het Spa.ansche proletariaat in het
land zelf er steviger op geworden, Nochtans xz niet z-orrder aat het-voo:r-eerst ae linksche burgerlijke partijen en de kleinourgerij had overwonnen, die hun steun in den strija tegen Franco hadden afha.nkelijk gemaë:!...kt van het behoud van het kspitalistisch regtem. De onmiddellijke
toestand zou er slechter om geworden zijn. Het ta.t vasiaag@nover
<-:-en dreigend kommunistisch gévaar in Spanje het; internationaal kapi talisme, en in de eerste plaats de demokratische moendheden, zich niet
zou beperkt hebben bij het afkondigen van het embargo op de wapens.
Heel waarschijnlijk zouden deze machten getracht heben rechtstreeks
in de Spaansche aangelegenheden in te g.rijpen. Misschien hadde.n zij een
gedeelte van het grondg.ebied bezet (onder voorwendsel bv. de vre~m~é
eigendommen_te vrijwaren of nog "onpartijdig tot een''volksraadpleing"
over tegaan). Bij aldien een te openliJkf kontra-revolutionnaire inmenging aanvankelijk zou gestuit hebben op de aktieve sympathie die de
strijd tegen Franco voôral in Belgié en Frankrijk bij de massa heeft
gaande gemaâkt. Zeker hadden noch Meksiko noch de U.S.S.R. wapens gezonden. In zijn geheel beschouwd·had een uitdieping·van de revolutie in
socialistischen zin aanvankelijk slechts nieuwe moeilijkheden voor de
arbeide:::·sklasse kun.nen oplevere.n, die dan weer bij een verdere ontwik-

keling grootelijks zouden vergoed worden door een des te meer a:fdoenden oprQ..ep aan het proletariaat van de heele wereld, waarvan, bij slot
van r~ké1ng, de overwinning van het Spaansche proletariaat afhangt.
Maar gaat zulk een redeneering op?
Kan men zich voorstellen dat de_Spaansche arbeiders, betrekkelik

·zwak, militair onvoorbereid, -gewiegd door demokratische illusies en
anti-fascistische volksfrontdemagogie, in. één woord onder de konkrete
klassenverhoudinge.n van 19 Juli, opà dat oogenblik of kort nadien, niet
alleen Franco maar ook Caballero en zijn mederegeerders, die ontegesprekelijk den strijd op een nederlaag van het proletariaat doen uitloopen, zouden hebben onttroond?
Een revolutionnaire strategie put haar richtlijnen niet uit de door
de revolutionnairen edroomde, maar uit de in werkeli-jkbeid bes
de
klassenverhoudingea, zooils ze zich in den strijd zelf aan os voor en.
Naar ieders oordeel is Spanje een verachterde kapitalistische
Ofwel houdt men deze vaststelling voor een z1nlooze phrase, ofwel geeft
men toe uat de Spaansche bourgeoisie deze verachtering wil te boven
komen en de noodige hervormingen doorvoeren, opdat een kapitalistische
ekonomie leefbaar zou kunnen zijn. Want leetbaar is ze tot op dit ooenlik niet geweest noch onder de elkaar opvolgende diktaturen, noch
onder de ln l93l aan het bewin gekomen republiék, waar zij den steun
miste van een sterke bourgeoisie, een geschoold proletariaat, af te
rekenen had met het anachronisme van een despotische administratie,
een onverzadigbare en parasitaire geestelijkheid,'een aristoiratie
die Been rol speelde in het beheer, daar dit onder kapitalstisch stelsel onverdeeldin de handen van de bourgeoisie berust.
. .
Indien een vergelijking tusschen de Russische omwen
in Spanje op€aat voor wat oetreft de taak die, oi3
ven van de in de meer gevorderde kapitalistischelanden
geoisie doorgevoerae hervormingen, door het
worden, gaat deze niet meer op
wat de histri
waar de Russische arbeiders de op
Europa, en de Spaansche arbeider
de kommunistische arbei
s la t .

Na deze uiteenzetting is het misschien niet zonder boelang aan de
handvan ontwitëkeling van de gebeurtenissen in Spanje na te gaan of onze
voormalige oppositie hiering een zekere bevestiging van haar zienswijze
vermag te vinden. Maar vooreerst willen ne nog aangeven op welke wijze we ons de lessen ui t die ~el)eurtenis.::1en mednen te kunnen van nutte
1!1aken. Een· degelijke kriti.ek van de sociale gebeurtenissen bestaat er
niet in de geschie&enis te hermaken dbor menschen en 11,ngen te nemen

niet zooulsze zich erkelijk un ons voordoen ia ue bnitwikkeling der
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~,~ :wondering oaren dat v_c,.JI' dit schouwspel bet beste eele van de
•beidersklas:::ie een t~ev.1ucht zocht in het anarchisme dat een gewi.chtige hinderpaal blijkt te __ zijn voor ü.e proletarische .;-evolutie ?
-·
.
De invloed van ô.fl partijen, die de samenwerking met de regeering zijn
toegedaan, op de a.r.beidersklasse op 10.Juli, h.oeft on;:; dus niet te veronderen. Oeze invloed bestaat, in é-..J :..~ j anè.o.n wat.œ r:.og openlijk klassenstrijd mogelijk is. In Frankrijk en B1)J.g_ü; wad.r de tegenstellingen tussc·i1en bourgeoisie en prolet.:tTiaat r.. oè veLl heviger -z.ijn dan in Spanje,
~-. u een fascistische m.:i:kchtsgreep een t,rooter:èn --t-oeloôp nog na.rr de
.. •so,;ialistische en kommunistische partijen tot; evolg heboen. In den r'.:!vat het proletariaat, na een perio-ie ~,an stilstand en verval, J.en
~~rijd terug op, niet op het hoogtep~~ waarop e~n vo~ige periode hem
had gevoerJ., maar wel uij zi jn vertr'èkpu.~t.
, "
•
iaar het georek aan œ.ethoçie in den str:'.:j.o., lie ideologi"sche armoede
van ue massa, ha-=1.r revolutionnaire onri_jpheià, mo,~en ons no~i t de le-vende werkelijkheid van den klassenstrijd doen ui_t net- _oog :verlieLen.
p·,vendien heboen de .arbeid.ers in ~arc.elona o. a. eween dat ze niet :1..L··
een een ,pewonderensaardige heldhaftigheid mazrook een reèele mat.
schappelijke en orahsiatorische bekwa:iruheid l<ùnn·en aan ·aE:!n aag legt,en.
~verigens :?.ou het verkeerd zijn te denken- dat •zi.j hun laatste woor
~espro~xen }Jebcen. Wijzen de_ immer wee:i;-keerende aantijgingen tegen u.e
"extft;!lnisten' van a1le _alag" f begri jpelijkerwi jze voorgesteld. aJ_s werJctuien van het f çiscisme, èr n:ï,et o.u.ideli jk • op dat de Heilige Unie aor
alle volksf .rontpartijen bezeeld, niet op. even formeele wijze door J.e.
arge1desmassà beleden wordt? Niet'de militaire striju teen Franco,_
ma~r-wel het eenheidsfront van·het 1n~ernabion3al kapiatlisme tegen de
arbeidërs - bij ae al te geinteres;;érde x hulp .Yan sommige regeeringen,
zooals Meksiko en de u.s.s.R. na vijf maanaen strijd en onder bépaalde
1&voorwaarden - heeft de klassendifferentié1tie in den schoot ·vân hetanti-fasclstisch kamp belet. De ·militaire strijd wasv».ôor de arbeidersklasse·éei;i opgelegde noodzakelijltheid, en hij-is het nog. Zij die meenen 'dat,hat opstellen der militaire :fronten een machiavellistische zat
geweeat is van de bourgeO'i.sie pm de arbeiders van den klassenstrijd a:f
1

te w.enden, leveren hierdoor het bewijs voor hun onbekwaamheid ue konkrete ontwikkeling te snappen van den strijd tegen ae reaktie. Zonder deze _militaire strijd zou Franco Spanje omgeschapen hebben tot een onmetelijk proletarisch doodenveld en onze"puristen" zouden _zelfs niet mer
de moelijkheid heben de nood.zakel1jkhe1:d of de "misdadigbeid" van den
anti-:fa.Jeistisohen atrijd te overlfegen. l:•xlbm
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van de diskussis hbben wij den werkelijken wil
sme te strijden bi} onze tvegnstrevers in twijfel
Jt:ereih-t'W.3'Zingea heben ons niet kunnen
-
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•
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tàscis-

or te&en het
e doen uitonder lei-·

- 7 -·
alleen menschen kunnen komen clie e.l 1 e ·.,oeliag u.et ûe Ne;:>I'. el.i j;-::~)~ic.l heo-ben verloren. De bourg,eoisj e, intt!.cnatiuna.:il één e1~ oi:.;,rer·c<::;'i.L :J.ar opge-vat, biedt geen of nagenoeg een ruimtve meer voor imperia~:stiscne tegenstellingen. Het onder~chatten van deze tegenstellingen moet t~t ue idee
leiden dat de oorlog de specifieke strijd van de bourges~iei tegen het
proletariaat is. Grooter
dwaling is niet denkbaar.
•
I
Dit beteekent niet dat heel de tbeoretL::-:he pro~luktie va1 onz~ cegenstrevers grondig reak.ti.on.""l.air zou zijn. Er is een neiing onder üe ,L{_ommunistische kernen om vit het ween van âe imperialistische ;eest.l
lingen ue mogelijkhei uf te leiden tot de ve...:tigüig v:J.n h-3_1:: socia I j smt:
doo zicn te steunen o, één imper: alisme in zij s;ija tegen een an@sr.
'Evc1JZP.er al s ae soci-l~ti-demokr ,ten he'; p1'.'0f!:'Ci.T.~,a v;__i_·-. j~~ .s "'ciuJ i::: ·.s
·evolutie trachten teru te nrengen toc aon anti •as:iscischen
ter t,,este:ndiging van J.e burger·l ije emok ::-ati;;;:. iwaar onze 5egen3avers
heooen uiv aeze gnove twalineu de zonuerliste sevoltrex.:inee;y op?maad.k:t. ~.Lj ont~ennan botwëb én de impecialis J:;:..sche te6,,r:stellingeh èn
de tegenstelling tusschen ê!.emok.ratie en fascisme. ±n dit gaat gepaarc rr:et
de:: - ~->;emakkelijkste ter veaeuiela van hun ideeèn, zeer zekeI' - maa-:'
ook de minst trouwe voorst ellingswi jze vm h.el:. s t:...n.CJ.pul'lt Vru"l hur vef:~r,_
strevers, onverschillig Wëlk.e, dat ofwel de nationale vecded.igin~ •• -el
de urger1ijk aemonatIe zou huldien, ofwel, in het gunstige geval
- dit is het onze - zulks te goeder trouw zou doen.
De stellingen van gToepen en personen in den socialen strijd kunnen
~i~t beoordeela worden naar de ideeën en beweeggronden die ziju vooropstallen, ruaar n~ar de dao.en die zij stellen.
an een nerhaling van de Spaansche gebeurtenissen in België gtlooven
.•re niet. Waar in Spanje, na acht me.anden strijd, het anti-fascistisch
blk niet viteen erokkeld is onder den arang van ae klassentegenstelLL1g•, :::i, zou, in:1ien het zîcn in fel~ië ocit moest vormen, het moeilijk
de ahc; da@en oorhalen. Mar dit zou elke passieve houdint:; in d.i:t geval
J.,;S te misda.dir;er mRk:en. id!': !·11::r...... ie ons verwi.jten verdedigers te zijn
vu ue deokratie in het a!neen, antwooden we dat die kwestie zich
noit -->tel t, ma.:ir aat. elk•:- a.ans 1-ag op ae de1:1ckr::11,;ie door Je rt:a.kt;its ee
vermomd voorbereiding is van een naken@en aanv3ag cp het roievarigat
Abo ter! liionnismô in ee omstancigheden oeteeken; verra.ad voor de.n klasse-vijand. Door dez houdine aan te neen uenen we in de beste marx!stische traditie ve b'i.jvuu,
sis

•
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OSA LUXEMBURG : Massa-stuking, Psrti,i en
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1.1 April a. s. gebeuren zal is •

erkeJ..ijkh~id geeri gedeeltelijke verkiezing, maa:'wel een geweldige manifestatie, waardoor de kom"nuise., de scegisten, de liberalen, de kristen'ck.aveu ui;ing geven aan un vast besluit ae
1
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" ... We weten onze tegenstreyers te waardeeren.
"Achting hebben we voor d.on BeLgischen Eerste Minis"ter, ve1:1.icht konservatj ef, die hlijken heeft ge"even van zijn orecrtneit ueenver de arbeiders•:LlJ.s::.,e:: n i:a 'ereid v7 art d.e demckratie te"en on gew5enl;zen we]male; te verdedigen."
➔- E;-ortpaleis
an!erred>, ir i.m redu 2n
13 Mar; 2937.)

.De aandacht van het lan i wi:-rJt è.'.,aande gemaakt door denlawaaierigen
maar weihig bloedigen tweereijd, waarbi,i Derell te zussel teenover Van. 7Zeeland zal stan 'i is een aspira irtatr en de man waarva11 ga'7tègd word.t d.at hi; eS .et ge:ed. et ;i .rerdient dat wij
e.:- biJ S'Ciilstaan. Alvare's; a-rem de tegenscriidineid in het klare
te trwkken tusschen de vinige e .. ·wi jten die de hudie bewierrcokers
an een dezer kampioenen -,; .::or hem ov~:-hadd.en bij a.e samenstelling van
het huidige ministerie zoowc tien maand geleden er.. hun onvermengde loftuigingen van heden. Deze.fae M. Van Zeeland. waarvan men nu getuiglitdat
hij stevige waarborgen zou gegeven hebben vcor zijn opi·echtheid tegenover de arbeü1ersklasse, werd toenmaals do de socialisten beschuldigd
de demokratie te willen Trerdrinken in een wijwatervat. Maar M. Van Zeeland heef t niet alleen een wi .jziging zien intrf?.dAn in het oordeel van
zijn bondgcnoron - want bond@ont;en zin ze imir.er geweest, odk ·en vooral
op het oogenblik dat zij h~m enkele harde woord.en toestuurdttn - maar hij
heeft ook den kring van zijn b;ndgenoten zien verwijdsn. Het was om
nooit te vergeten, de vermalediJding die de kommunisten over de regeerinE
uîtspraken naar aanleiding van d.e rede van den koning, die Belm een
neutraliteitshouding wou zien aannemen Jij een gebeurli~k kont· t tus•
schen zijn groote naburen. En toch .. op 11 April zullen zij voo; V&Jt
Zeeland. stemmen. Bij gebrek aan het zoo begeerde Volksfront, zullen zid
er zich toe beperken den man te steunon, die alhoewel hij de forrul
voor zi jn land van de hand wi jst, "vol!tomen de insp~ blp_
_ ... • t;~\ @.01"

andere menschen, in andere lander sedan, om doeleinden te_bere.ke.. die,

naar

jhi j

meent, niet zoodanig van de zi jn.,e ve:raehill,~♦,.

'.~ '.. . • , ·•

ook, is dit toch een guidelijke _hulde aar_Léon Blum_door_den"ver1ichtyen
konservatief" Van Zeeland - Vandervelde dixit __ in,,»;

adeleine)
De 'kœuaunist.en, n.ot als de

om Q' ·den. 11n April in het tee:

die over het land is nsge.cr€

-io-~

0ofsche ma~-happij. Katholieken, socialisten, kommunisten steken el- ~
kaar den loef af om alles te cfferen wat hun vroeger duurbaar as op het
al taar van het k.on....e..titut...ioneel anti-f ascisme. De eersten offeren b1;.U verkiezinsagent van 1932, den befaamden held van "de ziel van't kind";
de tweeden hun don quichotte-furie tegen den "geldmuur" en de "goude1
boeien',' om dit maal wa.aremp,el om een bankier te stemm.en; de laatsten
hun ''ortJJ.odo:ic-e-marx:i..'3i,tische" klasse-politiek om in xallen deemoed hU.'1
stem te geven aan hen die zich én de a.nti-fascistische én tegelijk de
anti-kommunistische strijder noemt. En dat alles, indien we wel berepen
hebben, om "Q.e diktatuur den pas af te snijden", om ''het fascisme te
verpletteren", en "de grondwet en de demokratie te verded.igen". Zocvee
woorden, zooveel leugens. Op 11 April zal er een algemeene demckratische
verbroedering zijn omdat er geen enkele partij is vcor wie het socialisme
werkelijk van belang is, voor wie de arbeidersklasse iets anders beteekeni
dan een tweede-rangsklasse, die hoogstens wat medelijden verdient. Ret
socialisme dat reeds nationaal was, zal dus grondwettelijk worden, het
kommunisme natmona.a.l. Dat moet ons geenszins spi~t:z.en. Het gezelschap
waarin socialisten en komr:nmister.. zich begeven, hadden zij reeds leng
verctiend. Het eenige wat belang heeft is een onderscheid te maken t·.1ssche·
eiders en volgelingen, tusschen de mass die men mak en leidzaam maakt
en de ~zige schjacher-politiekars.
+:
+

+

Waarom heeft Rex dzen zet tegen de regeering Van Zeeland uitgehaald? Is het wanhoopsdaad zooals somm.igen beweren van een politieker
die on.der zich het terrein volet wegzin.ken dat hij tot den strijd gekozen
xxheeft, en die door een uiterste krachtsinspanning zijn noodlot wil ontgaan ? 'Nil hij een laatste maal "c'te massa der ontevredenen" meeslepen
die de krisis tot hem voerde en die hem dreigt te ont..snappen, danlt zij
de ekanomiacbe heropbeuring? De partijgangers van de regeering beweren
zulks en wijzen c:-p het onbesuisde van dezen aanval op het oogenblik dat
de regeering Van Zeeland aan den ncod, dien de krisis had veroorzaakt,
geheel of grootelijks heeft een einde gesteld. Maar zij die zoo redeneeren zijn nochta:ns genoc-dzaa.kt toe te geven dat de middenklasse slechts
een klein a:mdeel heeft gehad in dezen heropbloei. En docr in dit cpzicht alleen van de mi.dû.en.klasse te gewa.gen laten zij het beeld verre
van vcùladig.
De statistieken met betrekking tot het aantal werkealoozen die
arug aan het werk zijn gesteld, die gegevens over de toename van het
zakencijfer vermogen niet ons een duidelijk beeld van den maatschappelijken toestand na de krisis te geven. Weliswaar heboen een grooter aantalpersonen terug hun plaats in het produktie-apparaat ingenoiµen:
maar hierdoor is de ontevredenheid geenszins geluwd. In zekere gevallen
emt zij zelfs een scherper k.irakter aan dan onder de· krisis. De arbeider die terug aan het vark gesteld werd komt tot de bevinding dat het ui
erde loon cp verre na niet de behoeften dekt, waarvan hi? de bevredi.
droomd had toen hi werkeloos was : als produceerend arbeider
em het huidige bekrcmpen Qestaan smadelijker dan dan zijn vegetee-_.en dag in den anderen van vroeger, dat hem beter in overleek te zijn met zijn gedwongen werkeloosheid. De ekonomiing die hem werk verschafte, heeft nog meer ver'bittaring
·stort. De vroegere werkelooze kan alleen wrok koeseen regeering, die hem aan den arbeid heeft çeholpen
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wach t. Ziedaar een element van onstandvastiheid dat de hervatting vertroebelt en een oron van onrust voor het kapitalisme beteekent: en bewijze de meni,gvu.Liige stakingen die allerwege met of zonder goedinden
der vakouden losbreken. De arbeidersorganisaties zien zich wel te.ge
un zin in verplicht, uiting te geven aan deze misnoegdheid en v;;.llen
het patronaat onophoudend met -aroeiderseischen lastig.
De middenklasse, dit geeft de regeering toe; is nog haar moeil::.jkheden nif':_t te boven gekomen. !Ietzelfde geldt voor de plattelandsarvbeiders.
no. ekonomische heropoeuring, gaf weer nieur leven aan den alouden strijd
tusschen het industrie- en het landbouwkapi taal om het pri jsni1·eau der
landbouwproducten. Wellicht heeft de nationale concentratie den ,·orm van
dezen strijd gewijzigd, met zijn noodlottigen terugslag op het bestaan
van den boer, waarvan alle uitwegen door"het kapitalisme ziin gekontroeerd: l:et levert ..>enoodigdhecten, meststoffen, enz.voor de 1litbé\ting;
neemt het landbouwprodu,kt af als grondstof, zooniet als essentieelen
ak:tor in de sa.menstellïng van het aroeidsloon onder den vc:-rm van voedingsmiddelten.

Ui t de getuienis van den Eersten blinis ter val t 1:,ema.Jd.celi,ik op te
ms.ken ctat Bank- en Grootinaustrie a.e g-roote oegunstic.den zijn in de heropoeuring. En nochtans zij zij het die de groote bijdraen leveren voor
de Kas van Rex, die de Ka.mpagne tegen de regeering moet spijzen. Het is
?P het oogenolmk, waarop de reeeste klassen h...m toestand verbeterd zien, ln zeer iteenloopende mate weliswaar- dat de politieke hartstcchten het
felst oplaaien. Dat gaat het verstand van onze regeeringslui te boven.
Zelfs voor De Man, die het Marxisme een dosis psychologie meende te Ioeten toedienen en er het gewraakte "mekanisch" -determinisme uit te weren,
·J.ijft het een raadsel, dat de grootste ellendeniet noodzakelijk de gewldigste klassenootsingen baart. Toe tn geven dat de rexistische bedreiging niet het werk van een bc:-ozen geest, maar het onafwendoaar gevol van
klassentegenstellingen is, zou dit niet neerkomen op het üekennen dat de
tationale regeerin geen politiek boven de klassen maar wel degelik een
klass~politiek voèrt? Zou dit de bekentenis niet zijn dat de pclitieke
oktriu~ van de regeering, haar t~e~rie van Nationale Unie, haar gçe:AT7an klassenverzoening en_rires, nEarpntlk, har ptiscFeEedrijvigheid eerheel_ar@@m@,vermits zij, verre van naar de volkomen kiassenverzenin@tell0en, zij het land op den drempel van den burroorlog leidt? Een oojektieve oeoordeeling van de oorzaken die tct· he
bestaan van de rexistische agitaties heooen geleid, moet tot het besluit
kmen dat de verzoening van ue klassen onder een stelsel dat op het bestaan dezer klassen gegrondvest is, een reusachtig bedrog is.
,
Geven we een oogenblik toe dat de regzeering Van Zeeland
einde heeft gesteld aan de krisis. Maar dan door welke middelen? Hoe heef
het kapitalisme de menivuldige krisisse bedwbngen die zijn bestaan tct
op het oogenolik heooen beareigd? Door een heelkundig inrijpen van he
pijnlijkste soort, door .uitschakeling van tal van bedri.J:v~n,_ .. ~AA-'tal van
proletari\Srs, die of nooi t meer aan het werk zullen worden esteld, o
onherroepelijk maatschappelijk gedeklasseerd. Na elke krisis heuoen_zich
nieuwe tegenstellingen n nieuwe proolemen aan de oude
aloude methode, laat ons zeggen de katastrofale, wasrdoo.
zijn krisissen is te boven êékomen, is de "Nationale'Unie"dé"klasaenverzoening"sreeering Van Zeeland geen duimbreedte

een

_

at Van Zeeland, de "verlichte konservatief" zia.h dus niet ve
wondere dat ook in den schoot van zi,in eigen klasse de wens..:he.li,jk.!u-~ ~t
3JJ. de vo0rtzetting zij~1er methode fel in twijfel wordt getrokken: eer
behou.ds.gezœ.nde politiek te voeren onder uiterlijke vormen, di rvekeni,
ouden·v-an de eischen van de oppositiepartijen. Zij bestaat er ïn het
gedeel;je van de prtgramma's der partijen die het vertrouen van de arbeiders hebben, dat zonder gev-aar ·voor het bes taan van hét karitalisme
in het bewind kan opgenomen worden, er in te schakelen en aan te wenàen
voor kapitalistische doeleinden. Als elke andere, heeft de ze methccte
haar grenzKen. Hoeft het te verwonderen, dat andere konseryatie,·en E"~
ernstig aan den.ken, na dit experiment, het roer naar recbts te wenden?
Heel de bedrijvigheid van de ploeg van Nationale Unie is op de voôrJereiding· gericht geweest van het oogenblik waarcp de kwestie va.'1 de wij ...
ziging van de .methode ernstig zou gesteld worden. In den loor van het
debat nder de Mandelsobn-leening aeeft Van Zeeland zijn l~f a-an de reeerders die hem voorafgingen niet gespaard(de zoo door de 'B.W.P. g::!scholden deflà.tionisten). Hij heeft gezegd -wat waar 1s- dat zi' he
terrein voor zijn regeering heoben vooroereid. In den zelfden zin kan
men zesen dat Van Zeeland het terrein voorbereidt voor een. regeering
rranker- en sterker-konservatief, dan de zijne. Het rexisme is de wettelijke zoon van de nationale Unie.Zij heeft hem in haar sch0ot g~kcexnz
sterd. Van Zeeland mag zich wel vcor een slachtoffer ,ra,n Det!>relle ~iteven, wat hij gedeeltelijk is, maar de twee jaar van zijn oewinê hebben
r meer toe bijgedragen om hep rexisme in ns land vasten voet_te geven,
dan' de vi jf jaar uitgesproken-konservatieve regeering van zijn ,.. 0org?.ners. Voor twee jaar had Rex een belang. Nu meten alle partijer ,·an de
r~geerin~skoalitie blok-vo:·men rond hun regeeringshoofd om Degrelle it
net parlement te weren. Is daar niet het bewijs eleverd dat de regeering Van ze.eland de ware wegbereider is geweest voor de reaktie?
+.
+

+

Van Zeeland die reeds eenmaal het land redde, maakt zich bereid
lpil. Ditmaal gaat het er cm
ae redding van de grondwet en de 'eeuwenoude vrijheden", waarvan, naar
h.et schijnt, alle Belzen van alle klasen, sirds cnheugliike tijden geniet•n. In andere ti jden, zontier ;~ eli ik6e3chak~ldP. psrs, -al:.1. e, van de
"Toi: du peuple" tot de indépendance oelg"~cngen hetzélfde wijsjezou zulke bAwering volstaan hebben cm aar zègsman met smalende scherts

rm het een tweede maal te "raden" op ll

te eladen]

Opaat er redding weze, is er gevaar noodig. Hce staat het met
et rexistische gevaa.r? Zij die l'.Lôoit dè rexistisèhe bedreigingen he ben onderschat, kunnen er met meer recht over spreken dan de struis-

gels van de V_an-Zeeland.groep. z~ker is het rexisme aen faktcr geworden
in de Belgische politiek, maa.r t.et is belachelijk de mC'lgelijkheiê. cr.d~r

et cog te zj.en van z:J.jn onmiddeilijke bewindname.

Volgens zijn eigen vekentenis was er in den opgang van de rex .3beweging een halte ingetreden. Juist om deze tijdelijke verstaringeov
t
én te
heeft Degrelle de rkiezingen uitgelokt.Verre

s

komen,

de bedoeling hét belang

gRe
x

envan

van een zelfs maar edeeltélijke ver

het vcrdeel dat het; hieruit voor zn verdère nt.unnen trekken. Maar tenslctte betekent een zetel meer i1.
.og geen parlements:eevdeheid voor Rex, al werd hi; dar
zijn woeligen 1eider, of..... deze verschuiving moest
hr
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zalke onzekerheid in her; kamp van de meerderheid teweegbrengen, c1at de·
rexistische minde:r-heid r.aoest omslagen in een meerderheid. Maar dan wave
bet bewijs gelev-ei·ddat de antire.:., istische politiek van de regeerin nit
van het allooi is, waa.rvoor zij ze laat doorgaan in de oogen der kie1· ·:-..:·.::.
Blet rexistisch ~eyaar komt nj et zoozeer van Rex zelf 1 dan re
git aezcGer ZeET ZzI7gzi,_riz_ié gr tTg=rZr cEsfrzrfn.
Waarom werd'Yan Ze.a ckzen cr TEE€Islschemonsti Ce lr '
te drukken? Van Zeeland achtte het noodzçikelijk een vsrklaring af te
leggen om zijn bondgenooten tevreden te stellen; &œ.Van Z~eland eerniedigt de partijen en a.cht ze ncodzak.elijk, .uaar wil niet in opdracht: e.taan
van het even welke partij, geen enkele verbintenis teenover hen aangaan. In andere woorcten, alhoewel hij de partijen noodzakelijk acht,
meent hij zich boven alle partijen te moeten plaatsen, heel waarschijnlijk, omdat geen van de be.staande parti,jen aan de eischen beantwoordt,
die hij steltaan de partij van zijn wenschen. Hieruit valt op te maken
dat het grootste gevaar voor de partijen 3.rl:f Mr.Van Zeeland zelf is.
En de partijen, die het meest bedreigd zijn, zijn de 11arbeiderspar-ti,jen"
de B.W.P. en de B.K.P.- maar voèral de B.#.P.-, want de klaw van
Van Zeeland kwetstR die partij het meest, die in den strijd tegen het
rexisme het meest beroep moet doen op de massaaktie. Het zijn ook de
paxtijen, waarvan de aanhangers het messt beproefd werden door de regeeringspolitiek van Van ~eeland: de partijen van de arbeidersklasse.
De berekeningen van het regeeringsboofd zijn overi~ens heel sluw: door
zich als eenig kandidaat van de demckratie op te werpen, tracht hij het
specifiek gewicht van den linkervleugel van zi,jn koalitiP te verminderen
door rechtstreeks de arbeide-rs bij zich a-m te sluiten. Waar hij dit n=u
vroeger alleen doorheen de arbeiderspartijen doen kon, wat hem in de
achting der rechtschea moet dcen stijen.. De bourgeoisie weet overiens
volkomen te onderscbeiden wie er bij de Van Zeeland-koalitie de :eiders
en wie de werktuigen zijn, Een authPnti.ek bourLeois als Alb.Derèse nam
de verdediging van Van Zeela.11d 01-1 tègen de beschllldigingen, ~ zou hij,
door den steun van de kommunistPn, een tweede Kerensky zijn:" Nc:.-oi t·, in
geen omstandigheden, heb ik hem weten plooien voor de drukking van een
der partijen px. rzRxinE bi j de rege~ring ve1·tegenwoordigd i overigens
hebben zij er nocit d.ru.ktd.ng op uitgeoefend; de on,·@rmijdelijke persoonijke meeningsverschillen werct.en immer '.lit den we geruimd dcor dez: cverredenden invloed van den ±ersten Minister, zcnder ooit maar in iets van
zijn politiek pri,js te geyen." En De,~èse vra.::i.gt zich af " welke<iân de
gnomen maatregel, de uitgevaardigde wet zou ziin, die den stempel zd>
d.!-ap;en van het marxisme, die gekennerkt zou zijn door een verloochenin
van de grondbeginselen, waarop de uaticnt:.le orde t,erust en die zi,in huidi.ge medediners zcuuen veroodeeld heobea?"
Duideli,jker lcan men niet ~ijn. Iiet"dP.mokratioch"front van 11
April bekrachtip1.;t de ovewining van den "ver2ichten kcnservatief"op de
socialis tische e.n konmunistische par;iir, ma: wi; zcuden nie.t durve.
zweren dat het ook zijn cvewining op de racrtsche bourgeoisie bekrc
tigt.
. -

Het vocrwendsel

niet ingeroepen worden. Went, eers
bedreigd en ten twee::d.e, zou
dat zi j die h.et mees t aan ..
an Zeeland te -z:oek3n-z
uitmakea, eisc±en de he
dis er 3nlangs fel op a
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toe tot een h@r
ienirs ygg de Ion?ygt zos bereid z1.Jn.
Het blok van :-..1 A.1ril is een poging van alle parti jen om !let
antwoord van de ar~eiue.:s.l{J.asse op de rexistische bedreiging in het
wi jwatervat txxnxxirRn van de grondwett eli jkheid te verdrinken.
Socialist.en en °KL'mmwJjsten, door er zich bij aan te sluiten, bewijzen
hoezeer zij een nederaag van het fascisme duchten als sev·olg van een
massaaktie. Het opstellen van een kandidaat door de ~.n.P. of B.K.P.
ware op zicl:zelf geen gevaar. geweest: de weinig waarechijnlijke aanwinst van een socialistischen of kommunistischen zetel zou in niets de
kapitalistische polfutiek van de B.W. P. gewijzigd hebben. Alaar een socialistische kandidatvuur dreigde de huidige koali tie in gevaar te b::.·engen.
En wat vooral te duchten was, was de mogelijkheid dat dergelijke kandi.atuur nieuw voedsel zo~ g~leverd heboen aan de misnoegdheid der arbeiders, den strijdgeest zou aar~gewakKerd hebben. Het is niet op het coenblik dat de vakbondleide~s al hun behendigheid moeten aan den dag :eg6en
om stakingen te verijdelen en <lat socialisten en kcmrunisten ecbte goochelkunsten moeten aanwende~ cm hun ,erantw0ordelijkheid in het smooren
van de Spaansche Revolu,:;:.. ?- te- verheelen, het is niet het oogenblik o
V4.n d'3n strijd tegen Re~ een kla~~ëklli te maken. Alles, behalve dat.
En op die manier helren de pa-i:-tijen Yan de demc•kratie zachtjesaan
den knoo van dA- diktat1mr om den half \"B.!1 de arbe>iJ!?-T"'S te lP.gger...

HET· SI'A.NDFUNT VAN DEN BOND TEGEKOVER DE
~:ERKIF~INGEN Ylüi 11 A.PRI:::.i.

. D.e toes tand geschapen doc.r het afkondigen van de gedeel teli ,;ke
verkiezingen te Brussel, hee:::t het ende,:iv~rp van di$CUssies uitgeruaakt in den schoot Yan den Bond. - Alloee we toer;even dat onthouding
gen middel is om een telling 0nd"'r._. de al.'beiders te houdert, :üen wi
nochtans de cnmogelijkhei.d. in ,..an ee.a stemmen op den :itst van Van µeeland, gepatroneerd door B..P. en B.K.?. - \all Zeeland is de oruniddelli.jke VP.rtegenwoordige:::.· Yan het kari talisme. :n zi ,ir.. rersoon en in cUen
van zijn regP.ering, komt. de anti-a1.•beiderspo:itiek van de uit;buite::tot u.iti.ng. re arbeiders kunnen in hem censins rürouwen stellen.
Rekenen we op Van Zeeland om het rxism den pas a:f te snijden, beteekent
de gruwelijlœte ontgc,ocheling tege.œc et gRan. Aan de diktatuur van he
kSl.pitaal knn geen ein<1e kcmen dan door he opheffer van het kapitaal door
de vernietigirg van den kapitalistischen staat. Je Bonè. geeft dus der.
raaà aan de .Brusse.lsche art-eiders cp ll April yiesterrer/ De arb:.ers kunnen alleen een hergroepee.ri:ig bewe:ka +cl1Iger 56Een d
stri;
te voeren op eigen terrei. tegen de i,ange kiass buitven alle svereenkomst met den \.. i~anci
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De i.:, di::,l schoot Vd.n u1:n Dcnd plaats gegrepen diskussiâs hebbe
• tct het besluit van "blanco steL..!l'.len11 geleid. En dit,daar we l"'lns ni.et ·,
de- "a.nti-parlemPu.taire" _st;e 1.1 ine; plaats en, op grond ve.n het inzicht da
~ 1.1.et ditmaal voor de art>~j et.~ 'Eï.tlas~e onverschillig is wat de uitslag
.
:i.~ verkiezing zal zijn ( t. a. i.taa tc het regiem niet op spel). Er is dt:.~
P;' ·,•rikt en gewgen... en Van Zeeland werd te licht bevonden ... zooals ü,.
,_93-s g•wikt en gewogen werd ... en de parti,jen dth.e de arbeidersklr1.sse
ac.rer zich ·he.bb€n. '( al thans i.n zeker opzïcht) niet te licht bevondsn
ne;jan.
Tot daar in 't kcrt vat zich heft rcoreiaan. Cns li jkt ~et
_ei:hter dat het prcbleem 1. g lanrs een ac te
zi.1:e client belicht om l.!!~er
klaarheid te scheoner voor nen li? mior het ew ! ahoid te Coe: s F1 ,
inderdaad. Rees ij het eerste z1cl valt het o da':
de es.
.rmee i.s de zaak van de arbeidersklas: - zou!s z, cr tians or 7a5r.e t meest godienui, ne izn of met; genon is'ar; da 1erkicinz, z•
t·I.!.mtd.do.:!..l~ jk EH.. n .;rldere cr,ùringt : :n oet zal de Eon, n o...=1. ,_ ""'l::.ü
en stelling gerozn ce hebtn, e dea u..slag deze vrliezin .v oed
ku.nri.en u.i t cefenet eu dus door zijn atellir;ne 1
kunnen è ienE'ln ':'
J..ll d-e r,r:..ii<ti jk zi jn deze kwes c;:ies bi j de œ.ees te kamer.:=t.dPn c iti
uiting gekomen. eenerzijds doo::- het verwerpE'n der Var. Zeeland-ka!'c:i.ianur,
anderzi jds cloo.: hun af:r.te-9.c voor hPt 11~lanko" s temœen. Zelf s kan mE"n- voo
Antwerpen althans- zegen da in 't alge.lllPen liever ware gezien dat de
Rev0lutionnair-socialistis,~11io partij (Dauge) eveneens een l:i..jst hai. ing~di;;nd. liu lijkt het ons dat t.et eerste probleen: -ttz. de verbeli ,iki~1g
..lanZeP,la.nd- Def:r:elle- wel vo !.dnende, he t twe~de pr0011'em- ctat zi je - . ü ting
vindt in den af"keer voor I t"blarJ-::c" stel.llDlen- eigenlijk niet valdcen
zj .in beslag kre.3g.
In den grond gaat het. l:.-Ler vn.1.gens ons bm een denkf out, die er
ans inszi-P.n~ j_n bAst;aat e-en stellingname in zake verkiezingskw:esties op
der zelfde lijn te stalle als die irzake de algemeene vraagstkkn der
arbei1~rsoeweging, 't ziJ stakir..gen, of z.i:>lfsweer ir.. 't algemeon: . 't co-ilogsvI·aagP.t.~1k, b·u:gerc..01·1 o.{(· ( zocaln thans i.r.. betrekkinÇ, 1,\.•t; Span~e) Pnz.
Nu z..ijn die dingen oœ een rede!'l niet op ri~zelfd.c .l ijn te stPllPn, en
wel omdat een standpuntTnzake deze prol>li:;,!llP.r geen prin~ipiPele wijziging ondergaatin verband mst der invlod, die een grep ti;delik uitoef ent, tl3rwijl di.t in en kvstie wel het zval. is, in 't VPt•kiezingsprobleem : Var 't ooze»EITk dat ecn goep ir de massa begint te wortel.en,
heeft zij niet eer te kiezen: zijstelt haar eigen kandidaten;- Is dat
oogE'nblik nvg niet daar, ian wordt heeJ de stel!ingname in dat opzicht
herleid tot een kwestie var relate? ndergesehikt bel.ang.
Men begrijpe cns ged: Principieel zijn we- om bij middel
enkele voorbeelden te konkretiseorn- tiet anti-parlementair, bestrijden we niet de vakborden als dusdan;t, ijn we voor de omzetting va.11 den
im
perialistischn oo:log in de pclavische revolutie, principioe
strijden we ;_o en
InternRtio.-1aJ.,;, enz. Ook hier, in dit opzicht
onze standpuntven eeen invloed op de messn, dcch hier ga.a.t ~ejj e.ye11w
om de onderde1:u.en van ee;1 ideologied.ie aan de Basià ligt VQ dén. Bo
van een ~deolcgie waarvan we verwacbten dat ze ééns tot de arbeiders
zal doordringer,,, VSJ'.I. ee.n ideol o gie die we onophoudeiijk trachten
toetsen aan de ontwik!teling van het hist·orisch verloop onzer maa
schappij- aan wier rondslag een eeuw aroeiaersoeweging ligt-. wier
trimonium voor de vina-6ctaliteit trcuw is
negelate, is dcr do vra0gare lai!ers ·der proletarische
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