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ETTERBEEK-BRUSSEL
Dczc tcnt op gevoerdc c:cntralisatie- en dwang
middelen dienen in verband gebacht te worden
met de rol die de refonnistische vakbondea thans
in den vervaltijd van het kapitalisme spelen.
Geen kweekers meer, geen opvoer<lers meer van
het sporadisch verzet dei· arbeiders tegen de slech
te levensvoorwaa rden, en slec:hte behandelingen
tot een grootschen strijd tegen het uitbuitingsstel
sel zelve, maar onclemcmingen die zich ten doel
stellen de kapitalistische uitbuiting binnen bepaal
de dragelijke grenzen te beperkcn. Dat is het ·wat
van de huidige vakvereenigingen gemaakt wer<l.
Zoolaug de arbeiders zich niet van dezen door
en door reaktionnairen geest zullen benijd hebben, thans door hun n1k:organisaties
onder de
mcest huichelachtige vormen verspreid, zal elke
waarlijke strijd voor hoogere doeleinden vrijwel
onmogelijk zijn.
A. H.

Reformistische Vak-vereenigingskongressen

Wat dient uitgeroeid. te worden
Drie gebeurtemssen zy in deze laatste weken
of het de werkcrs, de wil en de taak zal aanlee
ren, door hun eigen dagelijksche aktie, een nieu
het moderne sociaal reformistische vakvereeni
we, betere maatschappij voor te bereiden. Gven
gingswezen komen belic:hten.
Het (N)ederlandsch (V)erbond van (V)akver
een van <lie geleer<le en goed gedokumenteenlt: !ei
eenigingen hield onlangs zijn XIVe Kongres te
ders die daar aan denkt. Vie zich met zulke senti
Rotterdam, waarop heel gauw het kongres volgde
rnenteele dingen bezig houdt, gaat door voor sta
van de Fransche (Co )nfédération (G) énérale du
pelgel of wordt er van besc-huldigd door « stelsel
(T)ravail te Parijs. Enkele weken daarvoor had , matige oppositie » de ladder naar het leidersc-hap
de Belgische Syndikale Kommissie een « Syndi
zoeken te beklirnmen. Op z'n allerbest zu1len de
kale week » belegd die wij tot nu toe in dit blad
kongresleden en bezoekers van de « syndikale
weken » geloven dat zij zich van hun plicht heb
onbesproken hebben gelaten.
Een duchtige blik op den aard der besprekingen
ben gekweten, wanneer zij aan een handjevol dil
die op deze vergaderingen werden gevoerd, laat
Jettanten van een of ander instituut voor « arbei
ons toe vast te stellen, <lat on<lanks zekere bijzon
dersopvoeding » de mogelijkheid gegeven hebben
derheden, ontleend aan omgeving en traditie,
hun « welspekendheid» en hun « wetenschan »
de sociaal retormstsche geest, die het moderne
op de arbeiders te beproeven.
vakvereenigingswezen bezielt, vrijwel in alle lan
Trouwens de rol die thans -van een gesyndikcer
den dezelfde is. Overal vloeiden uit den mond van
de verwàcht wordt, is slechts een van lijdzamen
de vakvereenigingsleiders woorden van lof en be
aarcl. De goede gesyndikeercle is niet meer de ar
wondering over de « macht » die de vakvereeni
beider die zijn lotgenoot de hoogere plichten Yan
gingen vertegenwoordigen, ove.r het groeiend «ver
klassesolidariteit tracht aan te leeren, die hem de
antwoordelijksgevoel » der arbeidende klasse,
verdiensten van « den strijd van allen » tegen clen
waarvan die vereenigingen de uitspraak zijn, maar
verdrukker, het patronaat, aantoont. N een. de
vooral lof en bewondering voor de steecls grootere
voorbeeldigêbondsman, nu, is hij die op zijn vin·
plaats die de vertegenwooriging der syndikaten
gers al de geldelijke voordeelen kan opsommen die
bekleedt in sociaal politieke spheren. Zoowel in
hij uit de duizend en één kassen kan trekken, die
Frankrijk, waar een Jouhaux met gevleugelde
de goeie hoedanigheden der sociaal reformistischc
woorden in lawaaierig trnrnpetgeschal de verheven
wetsvoorstellen als een litanie kan opzeggen er!
rol van den Volkerenbond bezingt, als in Rolland
hen met het blindste fanatisme tegen andersden
waar Kupers, voorzitter van het N. V. V., in een
ken de a rbeiders kan verdedigen.
milioenenrede - om het woord van een Holland
Centra.lisatie (1) geldt thans bij <le vakbondleischen toeschouwer te gebniiken - de sterkte der
ders als het hoogste gebod. Hierin doet zich voor
syndikale weerstandskassen bewijst, alsof uit de
een deel de invloed gelden van het denken der
eeks nulletjes de hoogtegraacl van hct bewustzijn
brgerij die in een razende rationalisatie ook de
van het Nederlandsch proletariaat moest blijken,
rnoeilijkheden van dezen tijd zoekt te overwinn<'n.
- overal, zeggcn we,· Yinüen we clczelfde zelfvol
Centralisatie niet alléén der bondsgelden en der
laanheid van een stel bureau kraten, die clenken
leidersfuncties, maar ook van het DENKEN. Hot
mgt hun paperassen de heele wereld naar hun in.
sociaal reformistisch leidersdom zal voor het pro.ce
gevingen om te vormen. Qveral ook clezelfcle mis
tariaat gaan denken. Het verplichte lezen (2) van
kenning van wat eigenlijk de kracht is van arbcicls
een sociaal demokratisch dagblad zal de lzTOür,
spannen op clat alles. De !eiders hebbcn L;us up
organisaties.
Do heeren verdiepen zich in kopbrekende bere
hun manier het vraagstuk opgelost, om van een
keningen over het min of meer « kloppen » van een
gesyndikeerde die lid is van zijn bond tewille
wetsvoorstel betreffende ziekteverzekeringen, be
van het dagelijksch korstje brood, een socialist
taalde feestdagen en wat weet ik al meer.
te maken.
Haarfijn weten zij <le percentages vast te stel
len die cloor staat, patroon en arbPider znllen
(1) Men weet dat de laatste « Syndikale Wek
moeten betaald worden. \Vonderen van vernuft
gewijd werd aan het onderzoek naar de beste stel
weten zij ten toon te spreiden bij het uitdenken
sels voor de iqwenc.lige inric-hting der organistes
van ecn absoluut « rechtvaardige » vertegenwoorn dat vrijwel alle lesgevers en bezoekers tot de
·dingingsstelsel voor gemengde kommissieën. Doch
noodzakelijkheid besloten eener hoogere cent:i â.geen mensch die zich bekommert om den arbeider
·zélf. Niemand die vraagt in welke richting de
lisatie.
(2) Het zal eveneens door den lezer geweten
WIL van dien arbeider zich door hun planrnake
zijn dat een Yan de meest in mode zijnde manier
rijen zal richten. Of het de georganiseerden tot
om. de sociaal reformistische pers vlot te houden
hooger bewustzijn zal brengen, of het de drang
is, het verplichtend lezen van de socialistische pers
naar zelfhandelen tegen het patronaat bij de ar
door al de gesyndikeerden.
eiders zal sterken of verzwakken. In één woord

og over Cyriei Buysse

Litteratuur en Kommunism.e
Naar aanleiding van het in ons vorig num
mer gepub!iceerd artikel van onzen kame
raad De Meyer, stuurde onze medewerker
A. S., volgende bemerkingen.

i

Het jubHeeren van de 50, 60, 70 en meer jarige
grootheden bekoort tot den cultus van onzen tijd!
Als het geen wezenlijke cultuur-verfijning en ver
dieping brengt, dan brengt het toch een cultuur-ty
peering; de zucht naar de individualstische peroons
veraf,godimg.
Wij wenschen gzenszins de beteekenis van de
litteratuur (in al haar vormen en gebieden) voor de
werkzaamheden, het denken en voelen der mensch
he:iid te kleineeren of te veronachtzamen.
Als kommunisten dienen wij ons van haar te door
dringen, en, dââr waar het leven in haar onderschei
dene kenmerken belicht en ui1tg,ebedd worden, (Ïie
nen wij haar waarde te peilen : wat deze heeft voor
de vooruitgang van de maatschappij en de verlo:::
sing der menschheid uit de kwelbanden van deze
wanstalt:ge, egoistische maatsohappeljke verhoudin
gen van NU.
Zoo juist las :k in een beschouwing vanr den Rus
sischen film- regisseur Eisenstein over de toekomst
van de sprekende film, een citaat van den vroeger
bekenden Rus·sischen sociaal demokratischen leider
Pkchanow, aan het adres van Maxim Gorki :
. , .« Begrip te hebben van het Marxisme is in het
algemecn aangenaam en nuttig. Voor den heer Gor
ki echter zal dat begrip nog dit ctvergelijkelijk
voordee,l hebben, dat het hem duidelijk zal maken.
hoe weinig de rol van een prediker, d. i. van iemand
die voornamdijk de taal van de logika spreekt,
deugt voor den kunstenaar. die voornamelijk de
taal van het beeld spreekt. En wanneer Gorki zich
DIE overtuiging zal hebben eigen gemaakt, dan zal
hij gered zijn ».
Deze zeer algemeen gestelde these geldt nict
slechts voor den kunstenaar van het woord. het
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zij deze in epische, romantische of lyrische vormen
de omring,ende kvensverschijnselen zijner omgeving
of tijd historisch uitl;,eeldt, r.naar zulks is tevens een
poodzakelijke regd voor den kri.1:icus-beooordeela.ar
van de litteratuur en Î<.unst.

Gevangenisleven

•

België

"\l'erk en Loon

* * *
Misschien ligt het aan mij, maar voorzoover ik
de Vlaamsche le-tterkundige voortbrengsels uit deze
en vroegere dagen ken, kan ik, van kommunistisch
gezichtspunt bezien, geen sociaal episch en poétisch
GROOT werk in bespeuren.
De waarde die kameraad De Meyer (Kommunist
van 14 September 1929) toekent aan het werk van
d,en nu 70-jarigen Cyriel Buysse voor de arbeid:ers
klasse, is mij geheel en al ontgaan. Zelfs Buysses
vo·ornaamste bceken als «Het Recht van den Sterk
ste », « Arme -l'vienschen » en « Het gezin van P.ae
mel » - ziljn voor mij nids dan klein-boersche, half
sentimenteele uitbeeldingen zonder perspektive
kracht, welke het beschavende element voor een
waarljk sociale roman in onzen .tijd kan en moet
zijn.
Het romanLisch beschrijven van « Arme Men
schen » -leven, het uitbeelden van boerenlevensge
neugten, hun we,l en wee zonder meer d. w. z. zon
der pshychologisch en sociaal analijze of strijd voor
hoogere doeleinden, is een literatuur van vergane
tijden.
Indien ik uit de Vlaamsche litteratuur kiezen
moest, bezien in de lijst van den tijd waarin deze
geestehijke voortbrengsels verschenen, dan stel ik
een Conscience boven een Buysse, om maar iets
speciaal te karakteriseeren, daar •een volkomen
waardebepaliing van de geheele Vlaamsche littera
tuur van af het begin der << Van Nu en Straks »
beweging tot nu, waar wel sporadische rebellen
uitlatiingen, maar geen enkel ruim-g,eziene en diep
Gçvoelde_revolutonaire kenmerken zijn te bespeu
ren - zulk een beschouwing zou op-zich-zelf
reeds een stuk sociaal-gestelijke geschiedenis van
Vlaanderen in de l 9e eeuw vereischen ..
Kam. De Meyer mag zich verheugen jn, het zoo
typ1sch feit dat de Buysse beschouwende Vila,amsche
correspondent van « De Nieuwe Rott.erdammer >>
(N. R. C. van 21 Sept. 1929) hem (De Meyer),
aahaalt als bewijs dat Buysse zels in die
(Komm.) kringen vereerd wordt. Dat wij dit feit
aanhalen geschiedt niet als politick dogmatisch vcr
wijt aan dezen correspondent of aan kamer. De
Meyer, maar als symptoom, volg,ens onu ;:ienc: ·
wijze, van verkeerde waardebepaling der heel. half
en kwart burgerlijke litteratuur volgens kommuni.c:
tische opvatting, Zelfs in de waardebepaling van de
vôôroorlogsche beteekenis dier liitteratuur en van
NU, is een enorm verschil.
'
Het zou mij te ver voe.ren om de kern-juiste op
vattingen van Trotsky in zijn enkele jaren geleden
verschenen boekje « Litteratur und Revolution »
hier weer te geven, maar het zij voldœnde de aan
dht van Kam. De eer er op te vestigen dat
een geestelijke waardeschatting van de moderne
romanUek of poëzie voor een revolutionnair den
kc nd en willlend proletariaat in onzen tijd een betere,
hoog,ere, dieper voelend en soda.al krachtiger litte
ratuur vereischt dan waarto-e een Cyriel Buysse of
een ideaallooze leef-maar-raak-genietende Pallieter
(Timmerman), kunnen geven.

A. S.

Nota aan onze Abonnenten
Er w<.·rd door de post aan onze <.hiemaan<lelijkthe abonnenten een kwijstchrift uan geboden.
Dat is een vergissing van wege het postbeheer.
w' hebLen de betrokken dienst op die missing
gewezen en zullen het betaalde bedrag voor het
rsto kwartaal van 1930, boeken.

In het begin van 1920 wanneer men aanving
werkhuizen in te richten, werd één jaar en half
niet anders gewerkt dan met de hand. De gevan
gene verdiende dan 10 1/2 centiemen per uur en
hij ln-ceg 250 gr. brood meer en een glaasje hier.
;\a ongeveer twee maanden wenl zonder ùe min
ste 1·ec.len dat glaasj e bier onttrnkken. Zes maan
den later bepaalde men o.15 fr. per uur en in de
maai1Ü l\Iaa1-t oî April van 21, 0.25 fr. en heeg
250 gr. brood boven het gewoon voedsel. Dit gold
voor alle gevangene werlieden in de schrijnwerke
rij, het zij ze gast waren of halve gast.
Deze verbetering wisten de gevangenen te verovoren door staking. In het begin van 20 en de 15
volgende maanden werd dikwijls aan den bestuur
der geklaagd en gcvrnagd om een weinig krnchti
ger voedsel te bekomen, hem wijzende op de a_f
mattencle arbeid die er moest -vericht worden.
Kiets hielp; hij zegde <lat di.t niet te bekomen was.
Van daar de staking.
Op het zelfde tijdstip vroegen de werklieden in
het nieuw gevang van Merxplas eveneens wat
staffer voedsel. De bestuurder vroeg het aan en
',\·at later heeg elke arbeider 100 grnm aardappe
len. 250 gram brood, 4 dagen in de week 100 gram
z2.mengeperst vleesch, 2 dagen in de week een
haring en elke dag een half liter bier boven zijn
gewoon Yoedsel. Dit was een schoon bcwijs dat de
schuld niet buiten het gevang te zoeken was, doch
dat het bestuurder was ùie de gevangenen tot het
uiterste gedreven hacl.
In 1923 werden de loonen met 10 centicmen
verhoogd, doch nu werden er deurtjes aange
bacht. De loonen werden toegepast op vier soor
ten arbeiders. In 27 kreeg men nogmaals 10 cen
ticmen opslag met nog grootere rleurcn aan. Het
bestuur van het gevang heeft mij persoonlijk ge
zegd t.oen ik op bet loon wees dat ik verdiende)
dat er nog altijd vier soorten arbeiders bestaan en
dat men 15 volle maanden in het werkhni-; moet
werken. wil men aan het loon van zijn soort ko
men. Dar wij geen bewijzen hebben dat dit zoo
is, moeten wij ons daar hij neerleggen, doch we
hebben reden daar aan te twijfelen, en met recht
I Odat in a!le gevangenissen de schrijnwrkers
die maar werkman zijn 0.33 fr. pN Hill' betaal<l
worden. 2 lu de jaren 24-2526 heeft het bestuur
mij meer dan eens verzekerd dat men dan daar
drij maanden moest werken, wilde men aan zijn
\ ulle loon komen.
bat is en grove leugen. AI die jaren heeft die
bestuurder 1et voorbedachten vade de hongerlij
dende werkleden voor gelogen en hun rechtmatio
loon mut b.taald. bit kunn w'i bewiizan. Ziehi
de loonregeliug bepaald bij ministerieele bref van
1o Februari 1923, N' 333 A 1/2.
ln beginsel: vier soorteu arbeiders
l) be keurrbeider, 0.70 fr. per uur: 2) de ar
beider, 0.50 fr. : 3) de halve gast, de handlangen
de kecht, 0.30 fr.: 4) de leerjongen volgens de
graad van vakkennis, 0.10 tot 0.25 fr. per uur. ..
Deze loomegeling: geldt voor al de bt:ldaagùen
Yonr de andere categorieên Yan geùetiaet:-r<len die
niet verplicht zijn te werken, worden cle loonen
,·enninderd met 5/10 oor de veroordeelden en
voor de correctioneelen met 6/10, voor de opgeslo
tenen en met 7/lo oor degenen die met dwang
arbei<l gestraf zijn. Boven bedoelde regelingen
werd op voorstel van den werkmeester door
het bestuur der inrichting bepald enz. (de ar
bei.der die zijn best niet doet kan men een lager
loon betaleu). In den omzen<l brief van 23 is er
hoegenaamd geen spraak dat men daar eerst drij
maanden moest werken om aan het loon van zijn
categorie te komen.
Het is mogelijk dat er in die van 27 ook geen

sprnke van is. Ik heb ook het volgende opgemerkt.
In 26, • half J uli werd een congres gehouden in de
werkhuizen Yan het gevang. M.en vroeg naar het
reglement. Er was er geen.
Ongeveer 2 weken nadien werd er een uit ge
hangen geteekend door den bestuurder :_ 7 Augustus 1926. Dat zelfde regelement was goedge
keurd door den minister en geteekend door den
bestuurder der gevangenissen. M. Stoefs, Septem
ber 1925. On dit reglement staan de loonen van
23, doch die zijn vervallen door de loonregeling
van 27. Nu zijn wij 29, zoodus twee jaar later en
zij zijn nog niet kenbaar gemaakt. Hebben4 die
werklieden, het recht niet te weten aan welk loon
zij werken.
Ik heb de loonen opgenomen va..n J anuari 1929
tot einde April dus omtrent 4 maanden. Zij zijn :
1) goede stielman 0.15 fr. per uur; 2) polisseur,
stielman, ongeveer T maanden in het gevang en
terzelfdertijd goede halve bankgast 0.1 ï 1/2 fr.;
3) timmennan gelast met den onderhoud van het
gernng 1 jaai· daar 0.17 1/-2. fr. i 4) ongeveer 3 jaar
daar en nog geen halvegast, doende meest ma
never werk 0.32 1/2 fr.: 5) :i\'Ieubelbureaurnaker
omtrent 25 jaar oud 0.15 fr. ; 6) 40 jaar schrijnwer
ker 0.15 fr. ; 7) halfeschrijnwerker 0.15 fr. : S)
schijnwerker 0.15 fr.: 9) halvegast 0.15 fr.; 10)
trapmaker 2 1/2 jaar daar 0.45 fr. ; ll)goecl schrijn
werker omtrent 1 jaar daar 0.17 1/2 fr.
Een gevangen arbeider vvint nu in 29 een 28° van
wat een vrij schrijnwerker verdient. Het voedsel
in de kantien is zoo dur als in de privaat alles
is ontrent 4 maal duurder geworden dan in 21 en
in de gevangenen verdiendt men 1 centiem mindcr. iOO wnknrc-n iu de rnaancl aan 0.24 fr. maakt
I8 fr. Voor de helft rnag hij in ae kantien koopen
1 pakje tabak van 50 gr. p.week aan I f. rna.akt op
en 1uaand ·L:30 fr. 1 brief per week 0.65 fr. per
maand :2.80 fr. l boekje ei~arettenpapier 0.20 fr.
op een maand en l fr. voor onvoorziene uitga, en
is zamen 8 fr. 24
8 - 16 fr. 16 fr. : 30 dagen =
0.53 daa het brood in dt' kantien 0.55 fr. de 250 gr.
kost (wat de gevangene in 1921-1922-1923 voor
niets kreeg) is cr geene enkele schrijnwerker door
den band gerekend, bekaam met zijn
uren ar
b ides een eelendig stuk droog brood te koopen.

Boek·ennieuws
TIJDSCHRIFTEN
Nu.amer 88 van « La Révolution Prolétarienne » be
vat enkele beschouwingen van P. Monate, over het leve__
van de twee Fran,che ConJéderations générales du Tra
vail, die beide dezer laatste dagen, kongres hidden. ;
Robert Louzon behandelt de belanrgentegenstelling tus
schen de Engelsche nijverheidsbourgeoisie eenerzijds en
de landlords en houders van s,chuldbrieven anderzijds, en
dit in verband met de levensstandaard van de arbcide.ns
klasse. Zoo de nijverheidsbourgeoisie er niet in slaagt
een deel der oorlogslast:n af te wentelen op de rug cer
obligatiehouders, blijft haar slechts een uitweg cm den
konkurrentiestrijd vol te houden : de loonen der arbei
ders tot een ongmeen laag peil te blijven drukken. Lc
zon stelt zich de vraag of de Labourregeering. die in
deze belangengeschil de rol van scheidsrechte-r ka~. sp,:>•
len, de erste dan wel de laatste uitweg zal kiezen.

Steun in het
volgende blad
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INTERNATIONALE KRONIEK

PB xe V(rj aring V an de Statenbond

Mac Ponald op reis
De konference van Den Haag in achter den rug.
ndcr de tcmeu van << Danken we nu allen onzen
God », hebben de heeren nowden. Briand en tutti
nl 1 de laatste zitting en·an verlaten. De kof
fers zijn gepakte geworden ,an de duizend, miisters. sekretarissen. Jactylos, persmannen enz.
die ,·oor de h.oufereueie van Den Haag noodig wa
ren. Eu cen deel cn·an zijn naar Genè,·e gereis<l
waar de 10e verjaring van den ::itatPnbond een
aanvang heeft g.erwmen.
eeds zijn de groote 1 cdeYoer-ingen uitgesp10ken. Ramrny lllar· Donald, Briémd, Stresemann,
ebben er wederom van hnu OJll'eehtf' vredelie
ndheid getuige afgelegd. En <lit dan nog wel
in termeu die uiting gaven aan het zuiveste ideame. prak Ramsay er niet over een bijbelschen
tekst? En had Briand het niet over diegenen lie
de jeugd in haat opvoeden ? Gewis als het aan
hun gebabbel lag zou hct hier of aarde reeds een
aradijs moeten zijn. Maar het is nu eenmaal niet
zoo, en als men de honing-zoete en geslepen red
voermgen nader doorleest, bemerkt men dat, on
danb de wederzijdsche felicitaties na de spreek
beurten de HH.. P-JJÎngen absoluu1 niet zoo did1i
bijeen staan rrls men hc•1.. wel wil doen .e.eloovr n
En
we mogen dan og oo al nil't uit het oog
erliezen dat al het gepraat in 't openbaar slechts
dient 1 00r de galerij, om de arbeiders wijs te
maken a bof men da,ar te ( iPJJ;., e ,\·erkc-lijk ,·nor
een waarachtigen vrede aan 't werken is.
In de redevoeringen , an )fac Dorrnld eJJ Brinncl
vindt men dezelfde meeningsverschillen over de
ijze van « ontwapennen » als voorheen en blijft
voor den laatstc het woordje « veilighcid » opgeld
doen. En wat zal het zijn over het fameuze plan
an Briand - de Ver. Statcn \'fül Europa? Ja, we
weten het, heel de sociaal-demokratische pers
'ooît den heer Brrnnd om zijn paeifisrne en zijn
mooie ,·oorstellen -- en \'ergeet er de arbeidcrs
a:rn te herinneren wie die Briand is gewest en wat
hij nog is. Ze helpt hem mede het geloof te ver
spreiden onder Je arbt·iders in de heilzaamheid
in zijn ontwerp, maar onze taak is het juist dit
te beletten. Onbetwist wordt de µ-rondslaµ: ,,rn
het plan gevormd door het verlangen zich te hm
t·n ,·c; zetten tege11 hct Amerikaansch imperia
lisme. Het Europeesch kapitalisme wil zijn be
lreigde posities gaan verdedigen. Maar wij arbei
ers hcbben daar geen hand voor nit te steken,
mdat ruer un:' Ùl' Ve!". /-itatc11 eerst zllen ver
wezenlijkt worden na de omverwerping van het
kapita'istisch stelsel.
Intusschen heeft de groote rede van Mac Do
nald niet vel nicuws gebracht ofschoon ze noch
tan met genoeg tam-tam wa tangekondigd. Opemerkt werd lat de toon geheel anders was dan
die an nuowden, maar moet men hierin een te
eenstelling zocken? Het dunkt ons van niet. In
dien het waar is dat Ern!.'eland tcruggekeerd is tot
zijn oude politiek van het « splendid isolation »
dar hnudt het er evenzeer aan de kontinentale
C:taten iet van zich af te stooten orndat het deze
r.og ,,·c-l er:ns in Je naaste toekcimst kan noodig
hr-bben.

J-Ié:t is dus wel zeker dat _\fac Donalù het samcn
md zij1J doehter zal aitrappen naar Washington,

om er Mijnheer Hoover te ontmoeten en met hem
een vlootvoerenkomst af te sluiten die dan de
weg zal opcnen oor een niem,·e vlootkonferencie
der « vijf . Naar he;t sc-hijnt zouden de langdmige
onderhandelingen tusschen Da.n-s en :J\.:fa.c Donald

.
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er dan toch toe geleid hebben om tot een akkoord
te gcraken opbasis der tonnage pariteit. Er bleven
nog enkele kleine punten ter bespreking over.
Zullen de sociaal-pacifisten die vertrouwen stel
lcn in )fac Donald en tutti kwanti dan toch gelijk
krijgen
Xeen, daar komt geen zier van in' huis. e zul
len eerst den inhoud van de overeenkomst afwach
ten, die alvast geen Vlootvermindering zal bren
gen, maar die ons toch wel nader zal inlicbten
over de politieke strekking van dit akkoord, en
al dan niet de vrees van Frankrijk, Italië en Ja
pan zal beYestigen over een Anglo-Saksisch een
heidsfront. "'\Vïj gelooven niet dat het mogelijk zal
zijn of blijvende wijze de wereld in twee indoed
sferen - één voor de V. S. en één voor Bi itanje te verdeelen. Zooals de « Temps )) het o.i. terecht
opmerkte : « De A..merikanen binden zich voor
wat de toekomst betreft aan geen enkele mogend
hcid, en zij vatten de politicke samenwerking in
het werclddomein slechts op in den vorm eener
olledige onderworpenheid aan den wil der Ver.
Staten
Ecrdcr dan het hem misschien lief is zal )fac
Donald hieraan herinnerd worden.
I ntus5=(•hen leeren de zeer wantrowige mede
dcelingen der Fransche en Italiaanche pers ons
dat voor wat do Vlootkonferencie aangaat het
lang niet van een leien dakje zal loopen, terwij]
Japan zelfs heeft laten hooren dat het Anglo-ak
sisch akkoord voor hem de noodzakelijkheid op
dringt de vloot te versterken.
Mac Donalds speelreis naar washington zal geen
ontwapening brengen.
"l e a, , a.el .a

ilot

Het Kongrea
van de C. G. T. U.
Het Kongres der Confédération Générale du
Tra,·ail Cnitaire is gedaan. En de Stalinisten heb
ben er de meerderbeid beba ald. Maar hoe 1 En i~
die meerderheid als een overwinning te beschou
wen I Wij mogen het betwijfelen, want het hedt
er alles ,·an weg dat de reeds krachtig geworden
minderheid aan invloed zal winnen, naarmate het
<lnidelijker zal blijken dat de politiek van het stu
pido-kommunisme, zooals Monatte het noemt,
fiasko lijdt. Het ligt in ons voornemen een bon
dige sarnem·attiug van het kongres te gevcn, rnaar
we willen er mee wachten tot we onze inlinchtin
gen kunnen putten uit ernstiger brounen dan die
nrn r • Humanité ''· Inderdaad had de rninderheiù
, olkomen gelijk regelmatig te proksteeren tegcn
zn lk Cl'n verslaggcYing a Is die van het
eenigste
revolutionnaire blad ». De tmschcnko111stc>n der
Oppositie werden zoo schandalig weergegeven dat
men er niet het minstc verband in vindt. Maar dit
zal niet verhinderen dat hct vcrzet kgen de dik!an de K. P over de vakbewcgiug aanoit_en zich ophet kggres deed gelde me:
stemmen tegen 1,512. Natnurl{jl mogen we bij dit
alles niet uit hct oog vcrliczen <lat ook bij do
mimlerhcicl nng ,ce! problemen gesteld blijven,
terwijl de strekkingen van het a..1al'cho-syndica
lisme ook niet npzich znllcn lat.en wac-hten. lvlaar
ht: t voornaamste is dat de gezonde reaktie tcgen
het :--:talini1,me. die dan n,ora1 tot uit<lrnkking
kot in de Ligne S,, ndicaliste zich hccft laten
gelden, die tcgcn de politieke k11oeiC'rijen der Se
mard en Monmousseau ijvert voor <le waaracb,tige
5heid der Franche arbeidersklasse.
-«

'!r

---

Het 61 e Kongres

-

der engelsche vakvereeniging
Het 6le Kongres der Engelsche vakvereeniging
heeft te Belfast plaats gehad. 6o0 afgevaardigden
woonden
het bij, vertegenwoordigend 3,600,000
leden.
In 19:20 bedroèg dit getal li miljoen. Zoudat er
dus een verschrikkelijke achteruitgang is. Bij de
mijnwerkers alleen reeds zijn er meer <lan 1.200,000
niet meer aangesloten bij het vakvereenigingskon
gres. Het kongres heeft gansch in het teeken ge
staan van de samcmrerking 111et de bezittenc.le
klasse. Ben Tillett behandelde in zijn openings
rede b. ,-. naast <le kwestic van den industrieelen
rede. de organisatie van het Britsche rijk in ecn
soort ekonomische eenheid,
overeenistemmend
met die van de Vereenigde taten. Men ziet hier
nit hoezeET de heen·n na hun Jinksehe stnipjes.
aar rechts zijn afgezakt. Maar lwt toont C\ r'TT
eens aau. hoezee1' de Enge1sc·he arbeidersklassc
nog beknel<l zit in den greep Yan bet J'efonnisme.
Van een •op})ositie is er weinig of niets te berner
ken geweest. Dagorden Fel rekkcnde tot het verwr
pen Yan de besprekingen met Mond over den in
dnstrieelen vrede werden verworpen met groote
meerderhei<l, en de win<le1·beidsbeweging kou zich
zoo onge,·eer heelenrnal niet doen gclden, ondanks
de bluff, welke door de kornrn1rnistische pers ove,
dezer aktiviteit verteld wordt. Het kan ons 11iet
\·erwonderen dat de soc:iaal demokratie steeds
rneer openlijker een imperialistische politiek voert
als men doorheen het 6le kongres ziet hoezeer de
arbeiden; nog genoegen nemen en vertrowen in
hun « }eiders ll die zich tot taak hebben gesteld
het Britische kapitalisme sterker te maken dan
het ooit gPwcest is.
•

De omkoopbaarheid
der groote pers
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Leest en verspreidt
De Kommunist

1

Terecht merkte Monatte in n' 85 van de « Re
volution Prolétarienne » op, hoe moeilijk het is
aan de band der dagbladen op objektieve wijze de
politieke gebeurtenissen te volgen. En hij wees in
dit verband op een brief die door de « Action Fran
çaise i> gepubliceerd was met betrekking tot de
buitenlandsche politiek van de « Temps ». Het
schrijven, door een Servische uitwijkeling aan een
dagbl3d te Rome toegezonden, licht een tikje «waar
digheid >-' van de deftige « Temps » op en vertelt
hoe de « «Temps » haar buitenland-politiek orien
teerde al naar gelang er door de geinteresseer&~ re
geeringen een GROOT BUDGET : 1,200,000 fr.;
KLEIN BUDGET : 600,000 fr.; of ZEER KLEIN
BUDGET : 250,000 fr., aan besteed wordt.
De brief van M. SELAKOVITCH is te lang
om voor onze « Kcmmunist » vertaaLd te worden,
maar het weze hi,er genoeg vas,t te stcl1en ho.e door
deze çiewezen Temps-redacteur bewezen wordt dat
de ofbcieuse « Temps » zich aan het hoofd be
vindt der verkochte pers.
En het is ongetwijfeld niet zonder reden dat Mo
natte mocht opmerken hoe héèl de Fmn.sche pers
dien brief heeft doodgezwegen, de « l'Humanité »
indus.
« Niets te verwonderen over de l'Humanité; de
» Russische regeering heeft natuurlijk een budget
» toegestaan aan de diplomat,en van den Temps.
» Een groot budgGt van 1,200,000 frank, een
» klein van 600,000 of een zeer klein van 250,000
» frank? Ongetwijf.eld een groot- En de l'Humanité
» is wel verplicht te zwijgen. Maar al de andere
» bladen, Populaire en Peuple inbegrepen, hebben
» gediaan of ze niets wisten. Waaro.m? vr:aag het
» hen. »
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KOMMUNIST

Nog het Russisch Chineesch konflikt

Wat Trotsky er van zegt
•
•

Wij hebben breedvoerig in een vorig numrner de
verschillende meeningen behandeld die omtrent deze
kweste in oppositioneele kommunistische middens
zijn opgerezen, tevens bepaalden we onze eigen
houding. Wij maakten ook gewag van een artikel
van Trotsky. Ten titel van inlichting laten we hieronder de bijzonderste deelen van bedoeld schrijven
volgen.
Aan een Amerikaansche persagentschap die hem
over het gebeuren in landsjoerije naar zijn meening
vroeg, legde Trotsky volgende verklaringen af :
Het spoorwegregiem van Oost-China bestaat reeds
verscheidene jaren. De arbeidersvereenigingen welke door
de Chirueesc:he Overheid aangevallen worden, bestaan ook
al langer dan sedert gisteren. Het huidige regiem voo:
Oost-China werd, een laatste maal, nauwkeurig uitgewerkt
door een bijzondere kommissie, welke onder mijn leiding
haar werk voerde. De be.sluitse!en dezer kommissie wer
den in April 1926 be'.krach tiigd en Jeverenl voUedige waar
borg voor de Chineesche belangen.
De houdling der huidige Chinee.slehe r,egeerililg laat zich
uitleggen, door het feit dat zij zich versterkt heeft door de
nederlaag welke <l'e arbeider,s en boeren opliepen.
Ik zal over ide oorzaken welke deze nederlaag gescha
pen hebben, niet verder uitweiden. Daarover verschafte
ik reeds vo!doende uitleg in mijn laatst verschenen wer
ken. Zooals altijd, voelt een regeering, welke haar be
staan aan de nederlaag der revolutie te danken iheeft,
a
zich- ~ in verhouding met de krachten tegen dewelke
de Revolutie was gericht, d. i. vooral tegen het Britsch
en
lapaneesch Imperialisme.
pt
Daarom 'wvas de Chineesche regeering verplicht, om
W'.ille van haar gezag hoog te houden, ziah aan avontuur
streken tegenover een nabUTig revot!utionair lana, te
wagen.
Moet deze uitdaging, welke uit de nederlaag der Chi
neesche revolutie voortspruit tot een oorlog Tien? lk ge
loof het nie. Waarom? Odat de Sovjet-regeeringge
oorlog wil en onidt de Chineesche regeering niet in
staat is am hem te voenen.
DAR Ezy de revGlu@oaire owekking bij de . massa,
kon het leger van Tjang-Kai-Tjek, van 1925 tot 1927,
overwinningen behalen.
Toen het leger .zich tegen de massa keerde werd het
van zijn bijzonderste bron van levenskracht beroofd. Als
zuivere militaire organisatie is het leger van Tjang-Kai
Tjek, zwak. Tjang-Kai-Tjek weet dat de Sovjet Regee
ring die zwakte :kent. Men kan oo.k niet aannemen1 dat
Tjang-Kai-Tjek niet in staat is den oorlog te voeren te
gen het Roode Leger, zonder de hulp der andere mogend
heden. In duide!ijker woorden, Tjang kan maar alleen in
oorlog gaan ingeval zijn leger slechts als hulp1:roepen bij
het leger van een, andere mogendheid' zou gevoegd worden.
Ik geloof niet d/at er van zulke overeenkomst .r'lu kan
sprake zijn, vemits, zooals ik daarkom te_zeggen, de
Sovjet Regeering het geschil langs vreedzamen weg wil
oplossen.
Ik hoef er niet aan toe te voegen dat in geval een oorlog aan de Sovjet-Staat moest worden opgelegd, de
positie de Olktober Revolutie zou verdedigen.

der Chineesche burgerij die door een vreemd imperialisme
gesteund werd. In die voorwaarden de spoorweg terug
in de handden van Tjang-Kai-Tjek geven, zou de bonia
partische Kontra Revolutie helpen tegen het Chineesche
volk. Dat volstaat om die kwestie op te lossen.
Maar er is een andere beschouwing ·waarvan het be
lang niet minder groot is.
Noch door eigen finantieele .kracht, noah door de wa
pens, en vooral noch door zijn eigen politieke macht is
Tjang-Kai-Tjek bekwaam am de spoorweg in handen te
nemen, en nog mind:er om hem in haniden te houden.
Het is niet bij toeval dat hij de onafhankelijkheid van
Mandsjoerije duit, dat onder Japan's protektoraat staat.
De ,spoorweg zou in de handen van Tjang slechts een
waarborg kunnen zijn, voor het opsluiten van een leaning
in het buitenland.
De spoorwe,g zou in handen der impérialisten overgaan
en zou hun bijzonderste politieke en ekonomiische lijn in
Azië worden tegen de Chineesche Revolutie en tegen de
Sovjet-Republiek Dat de imperialistien zelfs het wacht
woorà van zeHbesch1kkingsrecht der kleine volkeren voor
hun kraam durven gebruiken, dat weten we. Maar de
ik geloof niet dat de Marxisten voor taak hebben hen in
die richting te steunen.
,
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Gansch de blanke uitwijking stelt het vraa,gstu:k van
den Oost-Chineeschen spoorweg, niet, op het nationaal
en geografisch standpunt, maar wel op het klassenterrein.
Ondanks onderlinge uiteenloopende zienswijzen, gaan de
bijwnderste politieke stroomingen akkoord om den Oost
Chineeschen spoorweg te intemationaHseeren, d. i. hem
terug in handen van het wereld-imperialisme geven, vat
het meeste voordeel voor het toekomstig Ru9land in het
vooruitzicht stelt. Dit wil zeggen : het verburgerde Rus
land.Met evenveel
recht mag me
n zeggen, dat het behoud
,
I
van den spoorweg door de Sovjet-macht, oneindig meer
voordeel op:levert voor de toekomstige onafhankelijkheid
van China dan de teruggave aan een van zijn huild!ige
pretendenten.
•
•
•
•
•
•
• • , , , ,
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Na zijn afkeuring uitgesproken te hebben over de
kommunisten die denken dat de Oost-Chineesche
spoorweg aan China terug dient gegeven te worden
gaat Trotsky voort :
. . . Zoo de Revolutie in China zegevierde, dan zou die
kwestie van dlen Oosê-Ghineeschen spoorweg geen moei
lijkheden meebrengen.
Het spreekt van zelf dat de .spoorweg in de handen
van het Chineesohe z;egevierende volk zou overgaan.
Maar is het de waarhetd nièt, <lat het Chineesche revo
lutionaire volk, overwonne:ni werd door ide hooge sfeeren
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UIT HET LAND
GENT
WAT GEBEU RT ER IN cc DE PAN D »?

,,rie zou er in Gent de Pand niet kenen! Bijna,
niemand. V ô6r de oorlog was de Pand ; het « ho
me » van jonge dochters op leeftijd, brave krom
gewerkte oudjes, en artiesten, met en zonder ta
lent.
Dat onde monnikken-klooster, - het werd op
het einde der XIIIe eew gebouwd
is ongetwij
feld een oord waar het niet aan inspireerende at
mosfeer ontbreekt, maar dezen laatsten tijd gaat
het er wat al te bar toe.
De na-oorlog woonkrisis bracht er 150 hüisge
zinnen samen. De eigenaar, die onder ons gezegd
er ieder jaar een fabelaohtig bedrag opstrijk:t, ver
tikt het, er maar één emmer witkalk aan de mu
ren te vrijven. w. c. 's drinkbaar en ancler ·water
zijn er haast niet te vinclen.
Bij regenweer kan men er in zijn kamer
drijven. Kortom, het is er een akelige boel. Het
spreekt van zelf dat er zich dan ook, soins zeer
eigenaardige ziekte gevallen voor doen.
Het schijnt dat dit over enkele dagen weer het
geval is geweest.
Er zijn sterfgevallen geweest in De Pand. Be
·wooners van De Pand, ,vaarschu,vden de Gezond
heidskommissie. Die heeren maakten zich boos.
aarom toch. Zij weten nochtans dat het er in
De Panel niet zoo lekker uitziet. dus ?

Voorloopig zullen we over den aard der sterfgevallen niet uit,veiden. e wachten den uitslag van
het onderzoek af, maar voor ons is <le zaak niet

in den doofpot. De J-Ieeren IIygienisten die van de
stad en ook de andere laten het hun gezegd we
zen.
Er is voor de schepen der « Woonpolitiek » te
Gent wat te doen in De Panel. Of ben-je nog niet
eens in De Pand op visite geweest, menheer Cnud
de?

A·an de Antwerpsche haven
ROND EEN JUBILEUM
Binnen enkele dagen jubileert dé Bond van Tran.sport
arbeiders.
Het schij,nrt: dat deze gebeurtenis (althans volgens de
« Volksgazet » van 23 dezer) de spreekbuis onzer uit
buiters, « Le Matin », met wrevel en ontevredenheid ver
vult en dat hij deze gelegenheid! te baat neemt om te
smoelen op ans, dokwerke-rs, en op onzen vakbond. Dat
noemen de heeren van de « Volksgazet » een treurige
mentaliteit, net ailsof we van onze parasieten en hun tra
wanten iets anders mochten verhopen.
In de beginperiode onzer organisatie hebben voor
schitterende kampen om lotsverbetering geleverd, maar
naarmate die vakbondbureaukratie ziGh vorm<le en haar
'
persoonlljk belang is gaan steHen boven <lat der leden,
hebben onze havenbarons het stilaan meer en meer op
ons genomen en hebben wij ans nu konrt:ent te stelJen met
wat die heeren ons goedschiks toesmijten.
De « Volksgazet » - v..-:ens mentalitcit a:l niet beter is
dan die der havenwoekeraarstribune - is er dan ook
spoedig bij in antwoord op de kantteekeningen van « Le
Matin » de bloedzuigers te herinneren aan de ettelijke
goede diensten die Piet Somers en Chr. Malhman hen be
wezen hebben en als doorslaggevend argument voert zij
sèhaamteloos aan - hetgeen een rechtstreeksche klap in
t gelaat van de do'kkers beduidt - dat : geen enkele
haven zou weinig arbeidskonflikten kent als Antwerpen
aan de laagste loo
ne we±EL,T."Eç.ae 4Li ., >
venapelade zoo hoog @89%Shrevnstaat
_als de Ant
w@psene (voor wat de doodwroeterij betreft) en dat
dit alles enkel en alléén toe ,te schrijven is aan de wel
dadige aktie (in 't belang dus van God ka,pitaa'1) van den
sociaùistischen vakbond. We dienken dat verder kommentaar voor onze makkers hier overbodig is.
Maar wa,t we • aan elken ernstigen bondsman vrage111,
is dat hij deze bekentenissen vanwege zijn vetgemeste
(mis)1eid-ers indachtig .wu wezen en dat hij in de ko
mende dagen zal ijveren am in de oogen zijner buiten
landsche beroepsgenooten niet meer als loondrukker door
te ,gaan. Alles moet er op gericht zij om door recht
streeksche aktie eene meer menschelijke behandeling te
v,eroveren.
In dit teeken moeten de toekomstige verjaringfeesten
staan.
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STEUNLIJST
Niel.

Niet de hoeveelheid, maar het gehalte

telt, 7 fr.
et.ms
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Om de revolutionaire daadbereidheid bij
.
de massa weer op te wekken, moeten n,et
deze die uit de sociale verwording zelve,
buiten onze wil om, groeien) daartoe aanwezig zijn, maar moet ook het proletariaat
geesteiijk en politiek geharttast zijn, om
weerstand te bieden aan aile machten die
atteen de objektieve voorwaarden (d. w. z.
het van zijn historische roi trachten af te
hou den.
De Oppositioneele Kommunisten trachten
dit juist te doen.
Steunt heit, verspreidt hun geschriften,
«. Les Arts Graphiques », s. m.,

Haechtsche steenweg, 201, Schaerb. Beh.:
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