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len? Omdat andere^ daarover het be- 
, - heer hadden. Of deÄe anderea zijn: een

grondstoffen paxticulier onderneuaer, eèn naamloze 
ons schema veanoötschap of dêTslalt, maakt geen

,„ „ r ,,a ió d5 la~ verschil u it Vervaag* mefi in het schema
Wij^za^en ac tnodcrac prjv£ ondernemer door iets anders, #
er, anders dan de gifde-meester der wat ^an ^  het geheel zouden wij op

middeleeuwen, gescheiden is van de zelfde manier, in̂  een zelfde schema,
werktuigen, van <le machines, èen schijn*«' m0eten samenvatten.
baar , minder belangrijke omstandigheid. Doch de ondernemer ontleent zijn
'Ën tÖch bepaalde deze omstandigheid aan cen zeker recht De wet laat
onze gehele maatschappijvorm. Let op. hem namelijk het reek  om het beheer uit

■ W é W ^ é ï  |8 geschëidefl van de pro- te ^  Hij  ontleent dit recht tot be-
^SÉP§|?-- V“ '  heer aan het bezit, het eigendom van devi&,'2® d a  fb eid s k ra ch t. Waarom

krijgt met het recht tot beheer, wani**r 
hij met hen twist over het stukwerkloon 
en tarief; en hoe grote* hé* bedrijf, hoe 
minder dat de arbeider te doen krijgt 
inet de eigenaar, de bezitten; hij1 kent

hem dan ook onverschiBig
hem dikwiHj 

Het kan

i-i • 5. 

1 |ï

productiemiddelen. Hierop mag geen-in
breuk gemaakt worden. Alleen kan hij 

Lö '  z t  niet beschermen. Daarvoor is nodig
ïn de kortst mogelijke tijd zo veel politie, justitie en ook soldaten én de

re^v e ls  te kweken. Daarom gangbare opvatting, dat dit alles juist en
Le arbeidersklasse zo hoogst nood- goed is. Du« de moraal ,komt er ook aan

zakelnk hartfer v /erken tegen een zo laag te pas- Evènmin ah  hij, de ondernemer,
mp^eäijjcvloon. Daarom, moet de produc- het bedrijf zdf kan beschermen, kan hij
tie verhpogd worden. W at het lot van het ook zelf beheren; daarvoor heeft hij
die arbeidersklasse zal zijn interesseert nodig een staf van aan • hem ondergle-
nen ipiet. p schikt personeel. Bedrijfsleiders, bureau-

Maar, kpl?*.**: de verwon^ cltefc bazca en onderbazén en werk-
~derde vraag;, als dit allés juist is, waarojn 

velen dan.®"dié jspcialistén en commu- 
van aivérsë schakeringen ons de 

eropbouw van dat kapitalisme als de 
redding \yoor de? arbeidersklasse

n moet het antwoord lui- 
t”.. Angst vöör dè toekomstige

veardders. Het is dóór deze bazen en 
onderbazen, dat de arbeider te doen

zijn of dit is één përsoon meerdere pér* j 
sonen of de staat, die het beheer op
draagt aan een stel burocraten. Hij is en 
blijft verkoper van zijn arbeidskracht 
omdat hij niet heeft het recht van beheer. 
Niet hij heerst daardoor in dé fabriek, | 
maar een stel vreemde personen, die er 
zijn/ondanks hem en waarover hij niets 
te vertellen heeft. In, fabriek of bedrijf 
heerst de.meest onvervalste diktatuur, al 
mocht hij ook eens in de zoveel tijd Hen 
stemmen tegelijk in de bus werpen om de 
'meest'progressieve van alle progressieve I 
regeringen te kiezen, die de wereld ooit 
aanschouwd heeft. Zo heeft de arbeider, 
ook niets te zeggen - over het product, 
over de vruchten vari zijn eigen arbeid, j 

• Hoezeer komt hier het recht op behee? 
in tegenspraak met zichzelve. Door het j 
beheer óver bepaalde zaken op té dragen 
aan bepaalde personen, ontneemt -zij de j 
arbeidende mens het recht op datgene, 
wat het-meest eigen aan hem is: hei j  
recht op de vruchten van zijn arbeid, f j

(Wordt vervolgd.} \

i
\  _ ■■

mm

• De eerste Mei hééft dit jaar in Neder- 
z$év éöör %un partij- land in hét teken van de klassevrede ge- 

Hing- dusdanig met het ka- staan/ De C.P.N. marcheerde met vele
rood~wit4>lauwe vlaggen.

In Spanje daarentegen, het land waar 
het bloèdige? fascisme heerst ^  in tegen
stelling tot het onbloedige fascisme, dat 
we hier kennen — hebben de; Baskische 
metaalbewerkers op de eerste Mei het 
werk neérgelegd. Toen de Spaanse auto
riteiten daarop hun - ontslag gelastten, 
kwam het antwoor<f in dé, vórm van een 
staking, waarbij 20*000 metaalbewerkers 
betrokken waren. En daarbij ■ bleef het 
niet. De staking brejdde zich uit tot de 
bouwvakken, de haven- en transport
arbeiders, terwijl de laatste berichten de 
uitbreiding van de staking over de pro
vincies melden» De gevolgen waren ar
restaties en zelfs doodvonnissen, maar 
deze schijnen de Spaanse ^arbeiders niet 
te kunnen- afschrikken. Zij -hebben dè 
strijd tegen Franco opgsnomen en maken 
daarbij gebruik van het aloude stakinps- 
wapen. .Hoe deze strijd zich zal ontwik
kelen js  no,fl_ niétte zéggen. Van bedrijfs- 
bezeÜuugen hebben ■#$ nog niets ver* 

?Väi*&ar6<&' arbeiders hebben
Wec$èrobfeöU  ̂ nféiÜ ïè ^ r^ fe fifën r̂ i tn  de z.g.n; de- 

$ % tu4tefe^oASfi*fetf mocratische' ^gfefift^etif^diëS^èl TSewerén
Ö8|p y s» ta tt^ ,h ijw p - fcediéhd l€r’2!jii 'ftfed&ne,

:̂ £ & S z ë  .kapitalistisch# iftiar begatt*  Frarftrö^fciftéh Ikirfliett 
4L* doén.^ln oré*fe^^«val^>kufi^tf<

sdödPPodt inacteévöètótó|3^a?fl dé^^tbèidéif^^êif 
sociali^ isb prub

<re(hriifélf^tóflurförfitóe!^>r\ Laten wtlhopétf, dat -äa^ekitts

tóe^ij zonder dat 
_ kunnen leven.

i^^ë^ "fe f$ itah siié  tónnen zij de 
tr^eMersklSètófe^lfeéla perspectief meer 

ftTdéfr' kapitalisme ktinnen zfl nog 
1W ér n Mtionalisatie, socialisatie 

zij /  In dat kapitalisme 
^^teS^dierskfasse nog voor

a f  zij aldu$- langzaam maar 
êèn iocialistische maatschap- 
^schrijden. Maar wat nu, als 
§‘m£ eetts wèïkeli)% ineen 
ï)aft zouden zij zich zelven 

, . ^ vn stoten? Dan zou toch im- 
ijleen, dat zij géén Socialisme, doch 

van de arbeidersklasse toch 
6n tytjirm yan staatssocialisme 
W ^% i?f% krkelijk  socialis- 

^^èrkelijk ^cdtomun ist i sche
^ të k è h t^ M '^ ^ fe d ia p p ij

féiiP
Sr .̂fe

éefidé 
hilö^érb^n-

m
les van 1937 niet vergeten zijn. Ze kun- | 
nen äslechts ve:rtrouwen op^eigen kracht 
en als het werkelijk op een strijd om de
macht uitloopt, een beroep doen op de 
arbeiders van Europa.

Niet alleen in Spanje staat de vijand 
in eigen land. Ondanks d j  poging van 

v de regeringen der democratische landen 
om de strijd in banen te léiden, die voe«* 
ren tot èen compromis, laait de klassen- j 
strijd overal op. In Frankrijk heeft de 
staking in de Renaultfabrilken ^ich niet 
alleen uitgebreid, maar de arbeiders zijn 
tot bedrijfsbezetting over gegaan. I» 
Glasgow en Londen wordt nog steeds ge* 
staakt, térwijl in Hamburg een staking,^ 
die bij de scheepswerven van Blohm en# 
Voss begon, tot een algemene staking is 
geworden.

Tien jaren lang heeft de Spaanse ar
beidersklasse moeten bukken, voor dc 
terreur van het fascisme. Toch breekt dé 
strijd weer uit. De arbeiders in de West- 
Eüaopeöe i  landen buigen #voor het natio
nale sodalisme. Ze lopen op 1 Mei ach- 
tér delrode en de nationale vlag. Toe* 
laait Ook hun strijd weer op.

Omdat hét kapitalisme hen wel móóie 
frasen kan brengen, doch een: mens  ̂
waardig bestaan. Omdat zij steeds weer 
in de uitbrekende conflicten huu klasse  ̂
eenheid hervinden en htirt solidariteit be- 
léVén.
^iDit^^wij^éh de Spaanse, Franse, 
gelse en ook Duitse arbeiders. Zij geven 
dïfe ïftbéd Vti VèirtroWen ifl de toekomst..
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diëten verstrekt worden. Hetgeen be
tekent economische en politieke afhan
kelijkheid. «De hulp, die Amerika ver-' 
«treibt aan de honger gebieden is een 
machtsmiddel. ^D#4kniging van de hni-^ . 
dige nood, de opheffing van het tekort is 
een kwestie van machtsverhoudingen, 
vaa de grote kapitalen en hun^wiaat-
behoeftenu .___
JD it wordt wel duidelijk gedemonstreerde 

door de FJV.O., dé voedsel en landbouw
organisatie van de Verenigdet Naties. 
JD e FA .O . wordt genoemd een ;&ietrw [ 

handvest voor m en se lijke wdvaart. Het 
wil komen* tot samenwerking der naties 
voor essentiële doeleinden, zoals de voed» 
sdproductie. Maar, zo zegt Sir pohnp- 
Boyd Orr, directeur-generaal vaa de 
voedsel- en landboow-organisaties der 
V. N.. in een boodschap aan het Inter
nationaal Congres voor Landbouwaan- 
gelegertheden, dat te Scheveningen bij
een is: „zij is een organisatie van rege
ringen en kan dus‘ alleen dat bereiken, 
waartoe de regeringftn bereid zijn.”

f  hV JU fM  (Intern. £ongr*jr van 
Landbouwaangelegenheden) kan, volgfns 
Orr. bereiken dat haar stem gehoord en 
haar invloed gevoeld wordt bij de vor
ming van de politiek der regeringen.

Voorstellen zijn gedaan om te komen 
tot een wereldvoedselbureau met het doel 
om productie en markten uit te breiden, 
de economische ontwikkeling te stimule
ren en de landbouwprijzen in de wereld
handel te stabiliseren op een peil, dat 
redelijk is voor producenten en consu
menten. De conferentie van de F.A.O. 
besloot een commissie in te stellen om 
deze gedachte te bestuderen en kwam tot 
de aanbeveling van dè  instdling van een 
wereldvoedselraad. De boeren zullen niet 
alleen moeten streven naar' vergroting 
van de productie, doch ook aandacht die
nen te schenken aan de distributie en 
de stabiliteit van hun inkomen.

Dit was de boodschap van de ̂ direc
teur van de voedsd en landbouworgani
satie van de V.N., aan het intern, land*, 
bouwcongres. ,v% - .  ̂ „ ffijflp
i  Bij de juiste beoordeling yan de voor
stellen van de F.A.Q. moeten we in het 
oog houden, dat de landbouw niet een 
aangelegenheid is van een of andere 
boer, maar een zeer wezenlijk deel van 
he* kapitalistisch bedrijfsleven. De mo-

•Hon-gerl Dat is de kreet die we in alle geheugen. In de criaiurén, die in 1929
talen horen weerklinken. In Duitsland vul- inzetten, hebben we ovér de gehele we
den zich de straten van de industriesteden reld de hongeropstootjes van de werk-
in het Roergebied met letterlijk de grau- lozen 'gekénd; die mét militair geweld
we massa-, grauw van honger en diende onderdrukt werden. Toén waren het de- 
Het bezettingsleger had order gekregen genen, die niet in het productie-proces
zich niet op de straten te* vertonen, de konden worden opgefomen, die niet te
Duitse politie was extra bewapend, eten hadden. „Die niet werkt, zal niet
maar kreeg het consigne, alleen in uiter- eten", was de leus yan de bezittende
ste noodzaak va# de wapens gebruik te klasse. Dat gold natuurlijk niet voor
maken. haar zdf, alleen voor de niet-bezitters.

\  In Frankrijk staakten de arbeiders van Nu is haar leus: hard werken en weinig
\de Renaultfabrieken en van andere me- eten. Het zijn nu niet meer alleen di
taalbedrijven, terwijl het ook in de pro- werklozen die honger hebben, maar ook
vincies onrustig was. Ook zij verzetten dé werkers.
zich tegen de . honger. Ze willen een Voor de oorlog wafèn de pakhuizen
loonsverhoging om op de zwarte markt en schuren overvuld met voedsel. Er was
hun magere rantsoenen te kunnen, aan- overvloed. Er was zdfs te veel. Het is
vullen. In Turijn en ook in overige dd^n algemeen bekend, d a i' locomotieven met
van Italië zijn hongerdemonstraties en graan gestookt, groente en fruit met gif-*
-stakingen gehouden, de arbeidéts eisten tiq t stoffen o vergoten werden, tenvijl
meer en eetbaar brood! ^  millioenen aan overvoeding leden.

Dete stakingen en demonstraties zijn Nu is de situatie in dat opzicht enigs-
tet bewijs, dat de grens van het be- zins anders. De oorlog heeft de overvloed
staansmïnimum bereikt ;*is, In de atfdere te niet gedaan. Grote gebieden zijn ver
landen van Europa zijn de rantsoenen woest, lahderijen qeïnupdeerd. Er is een
voor de werkende bevolking ook schraal, tekort aan arbeidskrachten, machines,
maar tót de grens is men daar blijkbaar meststoffen en de grote Voedselvoorraden
nog niet gekomen. De bezittende klasse zijn ingeteerd en opgeslpkt door het mili-
vat déze demonstratiès ep stakingen in- taire apparaat.
derdaad als waarschuwingsteken op. Toch is dat niet de oprzaak van de
Naar Duitsland worden graanschepen huidige nóód. Landen als Amerika en 
gestuurd, aan de eisen fvan de Franse Canada b.v. zouden door graan-export
arbeiders wordt tegémoer gekomen, maar zeker een ded van de Europese voedsel-
de werkelijke nood wordt «oiet opgeheven, nood kunnen opheffen« Amerika expor-
Om deze nood .op te heffen, zou men de teert zijn producten echter niet naar die
Ofcfzaak van de ellénde weg moeten ne- landen, waar de bevolking er behoefte
men, en daartoe is de bezittende klasse aan heeft. Het zendt het voedsel niet om
nimmer in staat. W ant die oorzaak is de nood te lenigen, maar om zijn voor
set bestaan van de bezittende klasse deel er mede te doen. Hét Amerikaanse
rtlf. * ^  kapitaal importeert rtaar die landen,

De honger is oud. Ze is zo oud als de waar het zijn politieke» invloedsfeer kan,
I klassenmaatschappij zelve. Het verzet is vestigen. Het zenden vèn voedsel is een
! *Ven oud. • economische transactie/ Er moeten cre-
[ Steeds zijn de onderdrukte klassen in iVffcM
| opstand-gekomen als de grens bereikt 
|was, als het er om ging, 'dat hun naakte 
'bestaan, in gevaar kwam. - W e  hoeven 
I ^us niet zo ver in het verleden te zoeken.*
De honger demonstraties van de Londen- 
se werklozen liggen ons nog vers in het

1. Duister Spel.
2 . Strijd In China.
3 . Massaihklngen In Duitsland.
4. O vnr „Eenheid" in de S.V.C 
 :' > .i ■■■■■■.



derne landbouw behoeft, als ieder ander 
kapitalistisch bedrijf, kapitaals-in\ cstenn- 
& § y i i g |u n  rente moeten opbrenge*%. 'im m M -  
Het landbouwbedrijf moet fcuanen con- Binnen enkele dagea 'hebb& T n jp P $  
curreren op de wereldmarkt. Door weten- ,anden de officiëeie communistische p*r- 
gch^ppelijkg bedrtjfsleiding voert het door hen geyormde, r_ege-_
productie op. De strijd om de vergroting ^  ten; gebracht, n.l. in Frankrijk

lië. Dat ia ^tenminste dc

rantsoen 90 gram per week, boter .25Q 
gram per maand enz. Bovendien is er

m . .

f t .

v aa> productiemogelijkheden en afzetge
bieden, zoals die overal in het kapitalrs- 
tisch bedrijfsleven gev* 
ook in die tak van _

De bedoeling van de wereldvoedsel 
raad nu is om te komen tot een mono- 
polie op het gebied van de productie en 
distributie van de meest hoodzakelijke 
levensmiddelen, zoals graan en vetten. 
Door internationale overeenkomsten wil 

zich afzetgebied verzekeren, en 
:enyal voorkomen door beheersing 

der voorraden, prijsbepalingen en winst- 
•garanties.

Zij omvat echter nog veèl meer. Voed** 
sei immers, is de ruggegraat van .dé men
selijke samenleving. Een wereldvoedsel- 
raad die bepaalt, wat geleverd^za^worden

mee een geweldig stuk macht in handen. 
Het is daarom van zêer groot belang; 
wie in deze raad dé \  meeste invloed 
hebben. De machtigste kapitaalsgroepen 
»uilen ook hier het meeste te zeggen 
hefbben. Zo kan het gebeuren, dat, als 
in Duitsland hongeropstanden komen, 
Amerika toezegt, voedselschèpen er hiè^n

tijd geleden ook een dergelijk verschijnsel 
optrad,.dan blijkt daaruit, dat .wij niet 
met een toevalligheid te doen hebben, 
doch met een bepaalde ontwikkeling. 
Wij willen daarom. in dit artikel Onder
zoeken, welke de rol is, die b.v. dé Sta
linistische partij ik Frankrijk speelt.
• In de eerste plaats dienen wij ons dan 
te herinneren, dat n^M jcapitulatie van 
Duitsland eeni hoera-stemming. hCexstë. 
Dit was niet alleen in Nederand het ge
val, doch in alle vroeger door de nazi's 
bezette gebieden. _ Er golfde een grote 
blijdschap en eensgezindheid dbor dé ver
schillende Tanden; waaraan slechts w e »  
gen, die een helder inzicht in de wérke
lijke 'Verhoudingen hadden, zich wisten 
te onttrekiken. Nu zou het ogenblik aan- 
breken, waarop alle schone beloften, 
door de'Engelse radio en andere gealli
eerde propaganda-insteliingen gedaan, 
z o u d e n  worden ingelost. De gemartelde

^  . . . . . .  I R ï j J S R i  1 J^ipeseprolkerexi^erw acktien;| ^ I b e |
te zenden. Ze doet die toezegging ‘niet ^«ding, niet slechts uit de meest bar- 
alvorens het tot wanhoopsuitbarstingen * 1,1 1 - 1 11 * J t-alvorens Het tot wanhoopsuitbarstingen 
van de bevo*.;:ing komt. Zo zijn ook de 
kleine, en kapitaal-arme landen, zoals 
Frankrijk, Nederland en België in hun 
voedsel voor zieningf afhankelijik van de 
steun van Amerika. Die steun kan hen 
onthouden worden, als ze in hun binnen
landse politiek niet de lijn volgen, die 
Amerika wenst. Zo werd b.V. Frankrijk, 
zo lang het een belangrijke invloed van 
communisten in de regering had, credie- 
ten ontzegd. Oe blokvorming tégen de 
Russische invloed, wordt versterkt door 
de vorming van de wereldvoedseiraad, 
die de nood gebruikt als machtsmiddel.

'De internationale overeenkomst inzake

bäarse” geestelijke onderdrukking, doch 
ook uit de materiëele nood. De grote 
massa’s der werkers'realiseerden' zich 
niet, welke de feitelijke toestand was. 
Langzamerhand is het ieder duidelijk ge
worden, dat van een verbetering geen 
sprake kaïi zijn. Met name de arbeiders
klasse, maar ook grote delen van de 
middenstand worät bedreigd, door een 
„versobering", welke het levenspeil tot 
op of zelfs onder het bestaansminimum 
terug drukt. In vele streken van Frank* 
rijk iS het 6p het^ogenblik al zo, dat de 
werkende bevolking honger lijdt in de 
meest letterlijke zin van het woord. Zo 
is in Parijs h e t  boodrantsoen 2 5 0  gram-  l i a  j T C T t l j a  i i C L  u v o u v a u i o w c u  * - j \ j  y i - o i i i

de wereldvoedselvoorziening ‘bewerkt,, dat pè* dag (en de Fransen zijn gewoon méér 
het levenspeil van de werkende bevoliking brQod te ctcn dan ^ ij; 00k bij de warme 
geniveleerd wordtv en wel naar de lage maahüAm arhruïïc+ti hot\ bet vW«u
kant. Men staat de bevolking een ver
bruik toé, net genoeg, om te kunnen pro
duceren* maar ook beslist niet meer. Met 
de algemene menselijke welvaart hééft het 
niets te maken. Wel, met 4e welvaart v tó

maaltijden gebruiken zij het), het vlees-

v^jc_zpA schaarste, d a t ^ e n e .  w ^ r^
op men vólgens de distributie „reent 
heeft, nauwelijks is te krijgen. Wij heb-

■ÉiMMlÉÉIÉiBIÉAll er de toe-
zeker i # t  

zwijgen toij
nog maar.

Overal stijgen de prijzen, doch worden 
de ionen zoveel mo gelijk óp een bepaald 
(laag) peil gehouden. Het ligt derhalve 
voor de hand, Jat de ontevredenheid 
groot is. De nood dwingt de mensen om 
te, handelen, e# de „wederopbouw” wordt 
in gevaar gebracht dóór st^pn«^fi en 
een naar de smaak der heersers veel te 
langzaam arbeidstempo.

Zo is de toestand nu. Doch zo moest 
het onvermijdelijk borden. Europa, leèg 
geplunderd door de nazi's, vernield door 
bombardementen en andere oorlogshan-

aciiterop geraakt" door de onmogelijkheid 
of althans moeilijkheid tot vernieuwing \ ; 
van machines over te gaan, is zeer ver
armd. Oude winstbronnen, zoals b.v. In
donesië en sommige Franse koloniën, 
hielden op te vloeien vdbr hun oude - 
zitters. De staatsuitgaven, alleen al Voor 
de aankoop vari de eerst noodzakélijke ] 
goederen, stegen tot een ongekende'; 
hoogte. Ten opzichte van het opper
machtige Amerikaanse kapitaal stonden 
de Europese bourgeoissiën in een zeer 
zwaikke positie.
v De werkende bevolking toonde ner
gens veel lust om aan de slag te gaan 
om de heersende klasse weer in het zadel 
te helpen. Toen de «ersté tijd van Hoop 
voorbij was, kwam de terugslag.

Er was veel voor tnodig om de' kapi- 
talistische machine weer op gang te bren
gen. En deze machine werd nu meer dan 
vroeger als een igeheel gezien. ? All-ê  be- 

. drijven pasten erin als raderen, wélke 
elkaar' nodig hebben, wil de hele ma* 
chine kunnen draaien. Plannen warden 
gemaakt om de hele productie vólgens 
bepaalde regels te laten lopen.

M en  had als een der voorwaardeu

het kapitaal.T T * ' . ' , ,  ,  u , . _  . .. . .  .  . . . . . . . . . . . .  _ _______

Het zal voor het internationale kapitaal 
steeds moeilijker blijken te zijn om de 
werkende bevolking een enigszins be- 
hoorlijk levenspeil te verzekeren, alle in
ternationale overeenkomsten ten spijft  ̂
Omdat voor alles de -winsten gegaran
deerd moeten worden A En die winsten 
móeten de arbeiders opbrengen. W e 
nm en, dat in alle landen van Europa de 
regeringen op een Vermindering van het 
verbruik door de Werkende bevolking 
aandringen en tegelijkertijd op productie-' 
verhoging. W ant alleen het Söfcter* leven

m &

van de werker; die daarbij toch meer 
produceert kan de bezattende klasse haar 
winsten verzekeren. En "met de winst ook 
de. macht. Deze gaan hand in hand. Zo 
lang de arbeiders niiet ernstig tornen aan, 
de machtspositie der bezitters, worden 
deze niet belet alle middelen ter hand te 
nemen óm aHe productiekrachten in , te 
zetten voor uitbreiding van hun winsten 
en hun macht. De machtsstrevingen van 
de nationale groeperingen botsen reeds 
hier en daar qp elkaar. Zo rolt de ka
pitalistische maatschappij van de crisis in 
de oorlog, van de oorlog in de chaoti
sche? vrede, een vrede, die honger en 
onderdruWking brengt, iöplaats van be- 
^rij[ding. De vrede, *waarta He Stellirigèn

_ . • :  V ’ '-r
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reeds betrokken worden voor de komen
de botsfog op wereldschaal,
• De : wereldvoedsekaad zal dan ook de 

honger niet kunnen en ook nfèt willet 
voorkomen. Daartoe i s  een andere voed- 
selraad nodig. Niet een, van regeringen 
en machtige kapitaalsgübeperingen, maar 
een die beheerd^wordt door de vrette* 

, lijke producenten en consumenten zelr. 
Maar daarvoor is de voor waarde de 
onteigening van het’ kapitaal en de in- 
bezitneming van de productiemiddelen en 
distributie-organen, door de werkende 
bevolking zelf. Dan eerst zal s p ra k ?  
kunnen zijn van een organisatie van de 
productie en distributie ten behoeve van 
dè mfentiélijke welvaart. '

P |vpor éen ongestoorde productie 4e vrij- 
/  willige of gedwongen medewerking van 
■ dé arbeiders nodig. De oude arbeiders- 

leiders lieten zich voor de kapitalistische 
wagen spannen. Overal werdén „aroei- 
dersregermg|nM gevormd, „waärin de 
Stalinisten en de sociaal-democraten 
een belangrijke of soms zelfs overheer- 
sénde fpl speelden. En er werd een begip

cnge

i

VOprhq^t i$ßn het Russische staat»-, 
kapitalisme, dat door middel van haar* 
inyloed^ op de politiek, van het" betref f en
de land heeft. Vandaal ógk, dat de Ame
rikaner zoveel mogelijk^de „communis
ten’' uit de Europese^ regeringen willen

Eindelijk zijn de Stalinisten in de op- 
positie gegaan. Natuiirl^k gev^n zij als

emaakt met. de eendrachtige opbpifvy, ifedeti op, dat zij het niet eens zijn met de voorzien, wat b.v. in

dc81. l l i i l B l »

Hp-dit vergelijken met de toestand in 
Rusland in 1917, waar de boeren meer 
dan 90 pCt. van dc bevolking 
ten en alleen al hun 
door het feit, dat ^  
grotendeels in eigen

anzélfsprekend kwam er verzet tegen 
e verscherpte uitbuiting, weÜke alge

meen optrad. Ën, hoewel niet bewust, 4*t 
verbet richtte zich tegen het gehele stel
sel, „anbeidersregeringen” en vakbonden 
incluis.

De officiëele communistische partijen 
waren ten gevolge yan de algemeen op
tredende radicalisering sterk, gegroeid. 
In Frankrijk stemde ongeveer 30 pCt. op 
de Stalinistische candidaten. De sociaal- 
democratie liep hard terug. De Franse 
vakbonden zijn grotendeels in handen 
vaan de „communisten” gekomèn. De 
slechte ervaring, welke de arbeiders met 
dé sociaal?democraten hadden opgedaan, 
leidde hiertoe.

De Stalinisten traden in dé regering

tegen de arbeidersbelangen gerichte po- /de schijn van de hongerwinter 
litiek vaa de regering. Zij hd>ben tot op lijk is, daar op den duur de 
zekére hoogte gelijk. W ant de helé op- van dé industrie, zoals
boUw van de Stalinistische partijen landbouwwerktuigen
maakt hét voor haar noodzakelijk te steu- voldoende zou zijn geweest om <}S
nen op de arbeiders, zolang zij nog niet dersmacht te breken, dan beseffen wij
dé gehele macht hebben veroverd. (Dit enorme verschillen* 
geldt ténminste voor de West-Europese De Stalinistische
landen; in het Oosten spelen in dit ver
band de kleine boeren een grote rol.)
Aan de andere kant is het een noodz^alk 
voor Rusland, of althans een grote wen
selijkheid, dat. zijn getrouwen in verschil
lende landen sleutelposities m handen
hebben. Ten slotte wenst de partij langs 
dë weg van'de geleidelijkheid haar macht 
in de staat op te bouwen. Deze laatste 
bewering schijnt in tegenspraak te^zijn

overal in een zeer moeilijke 
willen tegelijk regeren en oppositie 
ren. Op aen duur is dit onmogebjk. 

Wij moeten, willen wij de

De eerste: Franse regering werd gevormd ~inet^het feitrilat ̂ e  parrti)~de~arbeiders het
dóór de toen ook door de „communis
ten” verheerlijkte „nationale held”. Later 
werd S hij opgevolgd ' door . voormanden 
van de grote partijen. De toestand in het 
land werd steeds slechter. De mogelijk
heid van een grote stakingsgolf was 

„  denkbeekU^ Maar de Stalini*É| 
ren op bet kussen zitteij, waarop 
zo behaaeliik hadden gevleid. ''

achter zich moet houden, >wil zij eens de 
gehele macht Veroverefc Maar het is een 
onmogelijkheid, dat de Stalinisteii nog 
ooit in W est-Europa1 door middel 
een revolutie aan de xhacht zouden 
nen komen. Immers, wanneer de veAóii- 

materiëel u ^ ü estê lü k . zo 
ordent dat de 

ott^isief övërgéat, dan zal zij de 
nief fcünnen afstaan, zoals zQ dat in 
land heeft moeten doen. D e  ontwikk

ppij maakt dit

Wanneer wij naar de reden van de be
gerigheid om aan de regering deel te 
nemen vrageA, dan kan het antwoord van de modeim
geen ander zijn dan dat de leiders der tot een onmog
partij op deze. wijze menen een belang- De arbeiders hier kunnen de s
rijlkè stap. op de weg naar de „eindover- slechts winnen, als zij zich van de
winöingr te zetten. W ant hun partif is ductie meester maken. En daar de
geen partij als dé andere. Zij is de dustriëele productie, dank zij de overBeer-
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nieuw uit

In de huidige arbeidersbeweging mer
ken wè^weinig of niets \an  internatipnale 
solidariteit en internationale uitwisseling 
van gedachten omtrent betere strijd- 
methpden, waar de oude gefaald hebben. 
Wel horen we. één enkele maal van het 
uitgeven van leuzen door het Wereld- 
Vakverbond, doch die beperken zich dan 
tot het oproepen van de arbeiders om 
etitioiementen en geldinzamelingen te 
ouden, zoals dat ^nu gebeurd is in ver

band met de gebeurtenissen in Spanje. 
Ook gaan wel de „Leiders” der Vakver-^ 
enigingen z o . nu ,en daA bij elkaar op 
visite, hetgeen betekent, dat ze veel geld 
uitgeven, met zo goed als geen resultaat. 
Maar dit alles heeft mét strijd of opvoe
ding tot strijd, niets te maken. -
lijHet kan ons dan ook slechts tot ve£- 
Heugenis stemmen, als we Bemerken, 
de ideeëa van onze kleine groep,, die op

internationaal gebi< 
richten, - weeiJUank J  
delen van de wereld. Dat we, door onze 
internationale verbindingen, hoewel wei
nig in aantal, toch in staat zijn, enige 
propaganda te maken en te kunnen con- 
stateren, hoe a rb e l^ ^ if i .andere landen, 
hoe dan ook, meer en meer tot het besef 
komen, dat'de oude strijdwijze via de po
litieke partijen en vakverenigingen zijn 
waarde verloren heeft'en nieuwe vormen 
van strijd moeten worden toe^epast.

In dit verband wijzen wij op een ar
tikel in bet Australische blad. „Southern 
Socialist*' van Februari *47.

•Eerst wijst de schrijver erop, hoe moei- 
lijk het is, revolütionnaire ideeën en tak
tiek ingang te doen vinden in die, min of 
meer, uithoek van de wereld, De Engelse 
traditie van persoonlijke vrijheid met al 
haar illusies en dé; nog jonge economie 
van een «koloniaal land, met zijn rijke mo
gelijkheden van particuliere onderneming, 
gaan ’hier hand in hand. Veertig jaar ge
leden werd Nieuw Zeeland het „Nieuw
ste Engéland" genoemd. Men beroemde

i m 1

zich er toen op, „de
waarmee uitdrukking 

gegeven aan het 'burgerlijke idee, 
door het verhinderen van het 

* macht komen van 
men zich voor het kapitalisme had kun- 

■’ nen vriftairen.
Maar het feit bleef, dat vele Jonge ar

beiders, door hun drang tot strijd, ge
grepen zijn door de Communistische Idee.

rel is waar zijn ze opgevangen door de 
Stalinistische Partij, maar dat neemt niet 
weg, dat er op het ogenblik een ganse 
generatie jonge werkers bestaat, groot 
fenoeg in aantal, om een werkeli|k strijd- 
iar proletariaat te 'termen.
Dat de Stalinistische Partij in staat is 
zoals dat in haast alle landen het 

pa:'"— ze onder haar vaandel te ver
enigen,, moer toegeschreven worden aan 
het feit, dat er tot nog toe niéts geweest 
is om het werkelijk enthousiasme wakker 
te maöcen en dat ze hun toekomst nog 
niet zien het .licht van de werkelijke 
dealen van vrijheid. *

moeten hun de hogere idealen van

n
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derl ondernomen; alles wat meegenomen de communiste» niets anders doen dan, boUjew^iÄ
kon worden, was van te vore» uit het de woeker afscfraffen, maar dé, Uitbuiting niet gebassé
dorp weggehaald. De samenwerking tus- breèf in p rin s je  'bestaan. Meestal nam derwerping <
sen* patrouilles van verschillende dorpen het deze vorm aan, dat de landheer ver- willig aanve
was uitstekend georganiseerd. In die ge- plicht werd zijn bèzitsrethten op het land werkelijk zei
bieden, yvaar geen bergen waren om zich af te staan waarvoor in de plaats hij ducenten; di
te verschansen maakte de dan een levenslange rentevergoeding vopr nog n
onderaardse gangen,-waarvan de ingang ontviög; Pezß rente werd hem betaald centrale die

r zorgvuldig werd verborgen;..geleideltj k__door de stakt die daarvóór Yan.dg .boer__ de voor waa
raan groekle dit systeem tot een labyrinth_belasting htéf. Deze belasting was na-__ van verhoui
v a n  onderaardse wegen, die de verschil- tuurlijk aanzienlijk lager dan de vroe- denken aan
lende dorpen met elkaar verbonden. In ger'e woeker, maar het feit bleef bestaan, aan Spanje <
deze gangen, waarin de boeren - precies dat de boer werd uitgebuit, zij het nu waar de vrjjj
de weg wisten, raakten de Japanse pa- ook door tussenkomst van de staat. In voldoende v
troualles verloren en werden onvermijde- de practijk aanvaardden de boeren de heersing jje

jlijk-afgemaakt; meer dan eens hebben rle nieuwe regeling met vreugde, daar hij sche eenheic
[ Japanners hier gebruik gemaakt van hen een v.eël betere positie verschafte, macht teJüJi
gifgas. r  ̂ dah zij ooit hadden gekend. Daardoor stand, kan

Gedurende deze periode van strijd was het mogelijk, dat formeel deze beslis- moet zich na
tegen Ja pan was er een officiële wapen- singen werden genomen door de plaatse- zijcle verder
stilstand met Tsjiang Kaj Tsjek, ook al lijke sovjets. In werkelijkheid waren zij deze ontwik
was de werkelijke toestand voortdurend door de partij gedicteerd, die hiertoe omstandighe
zeer gespannen, om het'Zacht uit te d*uk- weer door de omstandigheden gedwon- de vraag ho
ken. Déze wapenstilstand bevrijdde het gei* wa?. aanisatic dei
Communistische China natuurlijk van Hier zien we reeds de kiem van eén ,

I een onmiddellijk gevaarVmaar hij bracht nieuwe organisatie niet van, maar over c m
anderzijds verdragende en noodlottige d$ boeren. In de gegeven omstandig« £*** **

[koasekwentfes met zich mee. Een van de heden was dit nauwelijks te verwonde-
voor waarden voor ^de wa peöstilsfan d Féft; we inoéfén Jn hét oog houden, dat misch kracr

I was, dat de eigendomsrechten van de de Communistische Partij dé enige was loop van he
hwoékeradel op het laaA niet zouden die de eenheid der beweging in stand
worden geschonden. Zodoende konden hield. Toch is deze verhouding niet

warenReeds weken

m m
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Strijd op twee fronen.
Na de val van Hankau lag de voor

naamste activiteit van de communisten 
tijdlang in hét gebied van de boven*

ijkL,

_ F van de Y angT se Kiang, waar dc 
boeren, gretig de geboden lessen opzogen 
en waar een sovjet-republiek werd ge
sticht. Jarenlang hééft deze republiek 
zich in voortdurénde strijd weten te 
handhaven, tot hij ten sjotte door de troe
pen van Tsjiang onder de voet werd ge
lopen. De 'tros der communisten — ver
sterkt door talrijke boeren nu *— nam 
daarna de wijk naar het bérgachtig ge
deelte van Noord-China. Zij doorbrak 
de blokkade der Kwo Min Taóg legers
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zelfwerkzaamheid, van zelfvertrouwen, 
van het zelfbeheer sen van de productie
middelen, van verantwoordelijkheid, aus 

1 resultaat van strijd, tonen. Dan zullen de 
met g r o o t  lawaai hun voorgezette Stali
nistische doelstellingen: georganiseerde

' 'arbéidr o n d e r  ̂ dictatuur van leiders en
• bureaucraten, vetfbleken en hun aantrek
kingskracht yerliezen.

Onze tot nog toe gevolgde propagan
da had te weinig positieve inhoud om 
hun gedachten aan te trekken en te
leiden. t .

Eén primitieve of Verkeerd begrepen 
interpretatie van de stelling van Marx 
omtrent h e t  veroveren yan de politieke 
macht, had de socialistische theorie be
perkt tot een programpunt van partij 
overheersing; men zag niet, dat de eigen
lijke betekenis was, het terzelfder tijd 
vernietigen van de staatsmacht en de 
vervanging ^daarvan door het zelfbestuur 
der wenkende klasse, dat, zoals we dat 
nu zien, de vorm 'moet aannemen van
Arbeiders Raden. '

Dit zelfde geldt voor het Communisme. 
Theorie en praktijk van.de Stalinistische 
Partij neemt eenvoudig de plaats in van 
de vroegere traditionele socialistische 
partijen. Onderscheidt er zich slechts van 
door de oneerlijke intrigerende wijze, 
waarop het aan. de macht tracht te kp- 
men. In hun wezen beogen beiden het 
zelfde doel, n.l. de productiemiddèlen in 
handen van de staat, inplaats van in die 
der arbeiders, overheersing (dictatoriale 
of democratische) van de Staats-bureau- 
cratie en de gehele leiders klasse, o*er
de arbeiders. r->

Dus is het «een wonder, dat de arbei
dersbeweging /v^er de ganse wereld een 
neergaande tendens vertoont en-een nieu
we oriëntatie, gebaseerd op dc werkelijke 
klasse-belangen nodig heeft, om waar
lijk tot macht te komem ^

Deze tijd is te beschouwen alS een on
v e r m i jd e l i j k  intermezzo, een tijd vaa over
hang, om, na het overwinnen van de 
oude socialistische illusies , van het over
heersen der partij, te komen tot nieuwe, 
heldere begrippen en doelstellingen, en 
op die wijze tot een nieuwe klassestrijd.

en wist, na tien duizend kilometer lange 
omwegen door bergachtige gebieden en 
o n d e r  voortdurende strijd, het Noorden 
van Sjensi te bereiken.

Het was 1935 toen de communisten
in dit land aankwamen en het initiatief 
naiwn voor de organisatie der boeren. 
Het was 1937 toen het eerst* schot viel 
in de Japans-Chinese oorlog, buiten 
Mandsjoerije. Van nu af hadden de 
Chinese communisten te vechten op twee 
fronten en zij boden Tsjiang K*j Tajek 
eén wapenstilstand aan. Deze weigerde, 
maar gaf toe, toen zijii eigen troepen 
hem in de steek dreigden te laten.

In de periode.die volgde, vond de be
zetting van esen groot deel van China 
door de Japanse legers plaats. Deze be
zetting was nooit Volkomen en was voor
namelijk beperkt tot garnizoen« in de 
'steden. Op het, land drong de macht der 
Japanners nauwelijks door, In de gebie
den, die door de, Japanners bezet wa
ren,; was de'macht- van Tsjiang Kaj Tsjek 
echter gebroken. Deze kon zijn macht 
alleen handhaven door1 middel van de 
plaatselijke landheren. Zodra deze de 
steun van de militaire macht ontbeer-

„ was het met hun heerschappij over 
oc boeren gedaan; Daardoor breidde 
de communistische organisatie zich uit 
over bet gehele, door de Japaimers be
lette, gebied.

De Japamners vertoonden zich op bet 
lattd slechts af en toe, maar gfenöeg. crm 
zich de haat van de bevolking op de 
hals te- ha les. Hun confiscaties 
den de boeren van het product van hun 
arbeid. Daarom werden alle boeren ver
enigd iir ïrtaatselijke weercorpsen, die in 
actie "kwamen zodra een Japanse pa
trouille verwacht werd. Daarnaast ^Xraren 
kleinere 'aantallen verenigd in vaste 
guerilla-afdelingen. De grootste kracht 

^ a n  de beweging was stellig de onver
deelde steun 4 ie deze van alle boeren 
o n t v i n g ;  berichten over de bewegingen 
der Japanse patrouilles verspreidden zich 
sneller dan de gemotoriseerde afdelingen 
zelf, door een goed werkend systeem van 
seitten; kinderen vooral waren actief in 
het bespieden van de bewegingen. Het 
dórp zélf was steeds omringd door land
mijnen; ïiet énige veilige pad werd elke 
nacht verlegd en was slechts aan de be
volking bekend. Wanneer, de Japanners 
een- overval o&dernamen, nam de bevol 
kjng de?wijk naar de bergen, van waaruit 
gu^i.illa-o ver vallen op de patrouilles wer-

1*
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Onderstaand manifest werd in

de Duiteetaal ons uit het buiten
land toegezonden. Wij plaatsen 
het als oen bewijs van nieuw 
revolutionair leven.

I |  Na twaalf Ijaren volstrekte dictatuur, 
na zeven jaar oorlog en twee jaar bezet
ting en verscherpte honger zijn de arb^i-

West-Duitsland weer tot nieuw leven 
ontwaakt.

en Massademonstraties.

oaar „wnac. ?
waarin de arbeiders hun ontevredenheid 
en verontwaardiging tot ^uitdrukking 
brachten. Eind blaart is deÄ beweging 
tot een lawine geworden, honderdduizen
den werkers waten er bij bètrokken, 
d.w.z. de grote meerderheid van het in- 
dustrie-proiétariaat van V/est-Duitslarid.

De arbeidersmassa's hebben er zich 
niet toe beperkt de fabrieken en mijnen 
te verlaten, zij zijn, met vrouwen en kin
deren, de straat op gegaan en er waren 
dagen, dat letterlijk millToenén in de stra
ten \van de steden in liet Roergebied de
monstreerden. _

Hun leuzen waren overal dezelfde: Er 
moet een einde komen aan 'het honger- 
bewind. Een einde aan de onderdrukking.

W aar bleven de partijen en vakver
enigingen?

Vanwaar -deze , massabeweging? De 
heersende machten, de vèrschillende pp* 
litieke partijen schuiven de verantwoor
delijkheid van zich af. Zij deden alles, 
om de massastakingen en demonstra“*® 
te voorkomen en toen dat niet meer i 
gelijfk was, ze te remmen, inderdaad h 
ben-partij- en-vakverenigingsleiders a 
tóraf 4 e leiding genomen, om de bewe
ging tot stilstand te brengen. Zélfs ,een 
algemene staking van 24 uur werd cHor 
hen geproclameerd, om de beweging in 
geordende banen te leiden. ja

Een vooraf beperkte staking heeft nooit 
de inwilliging van arbeiderseisen ge
bracht. Daar blijft niets anders over dan 
verder starken en niet halverwege blijven- 
staan.

Neen. niet de partij- en vakvereni
gingsleiders hebben deze massabeweging 
te voorschijn geroepen. Ook is hét niet 
het werk der nazirs. zoals verschillende 
verdachtmakingen willen doen geloven. 
t>e nazi's zijü noch van plan, noch ü» 
staat zulke massastakingen te ontketenen. 
W at niet wil zeggen, dat dezé or gene 

' nationalistische groep, of ook, Mosjkou, 
zal trachten ervan te profiteren. Docft 
dat is in iedere strijd zo.

De beweging komt van onderen op. 
Ze komt van dè grote massa der at' 

teiders, van -de arbeidérsvrouwefi en ae 
, arbeidersjeugd, die niet zo verder kunneö 

eft willen leven. # d]
Mén heelt yeèT gedragen. Al te vap*



Over „Eenheid” in de E.V.C.
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mSn*:- ^orlnasiaren brachtén voor ons inderdaad de Arbeiders vertegènwoor-
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D é oorlogsjaren brachtén voor ons 
'lènd een Duitse overheersing en verzet 
tegen deze overheersing. Dit verzet was 
van een zeer heterogene samenstelling 
efr h a4 dan oók -met Was9é»-verget van de 
arbeiders niets uitstaande. Veeleer was 
het uit nationalisme geboren, ook al za
gen de socialistische . groeperingen üit 
deze verzetsbeweging hun strjjd als een 
anti-fascistische. Bij de Z.g. bevrijding 
viel de beweging dan ook in Zijn oor
spronkelijke bestanddelen uiteen tot te
leurstelling van zeer velen, die zich nu 
eindelijk een groeiende éénheid hadden 
gedacht. Toch bleef er iets goeds han- 

Een dêel der arbeidersklasse had

mdferdaad de Arbeiders 
digden. , , ^
Y-Er kwamen echter nog méér handlan

gers en wel Va!*/een kant vanwaar ^ n 
groot-deel -der arbeiders het niet ver.^ 
wacht had. De stalinistische partijen wa. 
ren na de oorlog bijna overal in de
wereld, dank atj de roem , van „de be- ning*’ en de bereidheid om met de regt

ring samen te werken en de?e vaa .5*
vies te dienen, zijn de bewijzen* daarv.

ment in die strijd yoor de arbeidersklaj 
afgedaan. Al zou Het alleen 4èt zijn, c 
hadden we reeds het recht om te jc< 
stateren, dat de E.V.C., zoals de arb< 
ders die gemeend hebben op ts-kuUm 
bouwen, dood is. Het standpunt ,y#n 
huidige leiding, dat nü de tijd v.óof j 
tief vakbondswerk is aang-ebroke;tu 

~ -ondersteunen van de politiek- 4er proi 
tie-verhoging, het aanvaarden, van 
tariefstelsel, het streven naar „erk<

vrijdende Russische legers’* o 
gegroeid. Ook niét de Nederlandse s , 
nistische partij was dit het geval. Op een 
groot aantal zetels in parlement en ge
meenteraden wérd beslag gelegd, de sta
linistische pers werd belangrijk uitgebreid 
en* ook het patij-apparaat x groeide be
duidend. Met deze groei alleen was men 
echter niet tevreden. Men wilde alè partij

En niettegenstaande dit alles ligg< 
in de E;V.C., nog mogelijkheden voor 
nieuwe vormen van strijd verborgen, 
zekere zin is in de E.V.C. het zuurdes* 
van de arbeidersklasse georganise« 
Speciaal bij de haven- en bouwvakarl 
ders is dit het geval. De strijd tegen

gen. _  '-ä• j-? 1 -
nu uit ervaring geleerd, dat men, door 
zelf iets te doen; ook tegen* een grftte .ook in het 
overmacht' tot resultaten kon komen.
Men had geleerd,||dat men door:-samen
te werken in de bedrijven de vijand op men echter allereerst aan te tónen, dat duidt er op, dat men zijn lot niet aan
dat punt grote schade kon berokkenen, men ook inderdaad geschikt voor rege- partij-politiek van de C.P.N. wil verbi
Men had iets geleerd omtrent de macht, ren was. Dat mén naast èen betekenende den, dat-men zelf over dit lot ook ni

—the men zelf in dé bedrijven bezat. Kort- politieke, ook aannemer kt kon w o rd ^IjB W P j M  * 00^ aan9emer^t *on worden waj wcnst te zeggen. Dat men dus tc
om, de eenheidsvakbeweging ontstond, als een belangrijke economische factor. nog ovcf strijdwil te beschikken.

1 men éen economisch platvorm waar strijdwil aanwezig is, bestaat
u r n ,  u c  t c u u t i u a »

die aanvankelijk een nieuwe wijze van Dus h a d ----- 7
organisatie en nieuwe vormen van strijd nodig en dit meende men gevonden te. J L J I I P i M  -M  9 i f 3l r €l ,  ; kans*o p en'al l eegiÄ 4e>strij4
propageerde. Dat deze nieuwe organisar hebben in de Eenheidsvakbeweging. mcn jcrcn> dat men nieuwe vormen
tie zeer dualistisch in haa
was, moge

9SBAE

u. —--- ~—--------   ---- .o ;:«  men icicu, uai uien mcuwc. vwuiw
alistisch in haar samenstelling Reeds bij de oprichting van deze-orga- toepassing zal moeten brengen. Ook (

w a o , a l l e e n  reeds uit de naamsaan- nisatie bevond zich daarbij een grote gCdachte aan deze^ nieuwe vormen v*
duiding „eenheidsvakbeweging’* blijken, kern .van leden van de stalinistische strijd leeft onder een groot deel van d
T o c h  d o e t  dit niets a f  aan het feit, dat partij en van dgse omstandigheid maakte arbeiders die in de E . V . C .  georgan
binnen zeer korte tiid deze nieuwe oraa- men een'dank&èar aebrüik om het appa- rA *ün W if W ten  dit uit eiaen- etiinnen zeer korte tijd deze nieuwe orga- men
nisatie haar leden bij tienduizenden kon raat
tellen. '

y ..Vele stakingen ontstonden, welke alle 
als bijzonder kenmerk vertoonden, dat 
zij onder een eigen leiding werden ge
voerd en door de nieuwe eenheidsvakbe
weging werden gesteund. De hoop, onder 
een groot deel der arbeidersklasse, dat 
men nu eindelijk de juiste strijdmethode 
en. de juiste vorm van organisatie ge
vonden had, w e r d  weer levend. Echter, 
deze nieuwe manier vaii strijden en or
ganisatie betekende een wezenlijk ge-

eensdeels aan te passen bij de zuivere 
yakbondspolitieke tendenzén, anderdeels 
de leuzen van nieuwe strijdvormen en 
eenheid der arbeidersklassie, uit te buiten.

Een organisatie, die althans de belofte 
in zich droeg tot iets nieuws te zullen 
uitgroeien en waaruit een groot deel der
arbeidersklasse hoop en moed putte voor spreekbuis, 
nieuwe strijd, wérd omgebogen tot een *«*••

ü  h<
zeggen, dat, wanneer men de E.V.
leiding niet tot inkeer kan brengen,
onder ogen 'zal moeten zien, of nieu'
vormen van strijd mog,elijk zijn*t Hier
over gesproken, dit leeft onder een
der leden en hij is daarvan (misscl
wel uit tactische overwegingen)

■üÉÉÉÉiii' "É' ‘ Lu*. j

prganisatie, feitelijk nog retor^ , 
dan Hét' NlV.V. Met alle mogelijke

Wij moeten, dus zqrgen, dat wij 
arbeiders in de E.VjC. nfet loslaten. Wj 
moeten er bij zijn en 40ör regelmatig

ïeks de onderhandelingen bestuur, dat hierbij zijn kans schoon zag, aj8 strijdorganisatie heeft afgedaan. Dat
dë arbeiders fe it  dië zich gfng * telkenmale ofp deze fusië-voorstellen vakbeweaina. in het huidiae stadiuip,
pel niet betoonden, als de in om, toen het congres der E.V.C. zich uiteraard helemaal geen betekenis meer
'TckocfllHrHore f nroarmonA frw* furia «»rl-lnarrl «rirU m aa . ■ è ‘ « . n  t  » m . . Ut

E

voeren tuet
lang zo soepel ------- ...---- - -- w , ------ - ■ • — • ----
vakyerenigiftg^>ésttiürders, ^waarmede tot fusie bereid had verklaard, zich weer

terug te trékken, onder het motief, dat 
de E.V.C. een stalinistische mantelorga
nisatie was.

Hoewel het in feite juist is, dat bijna 
overal het apparaat in »handen is van 
stalinisten* is dft argument toch zeer 
duidelijk gezocht. Immers, ook het 
N.V.V. telt lecfe» van 4« C.P.N. en 
naar5 wij menen hier en daar zelfs op

------ ------------------------------------------ voorname bestuurspostenJ^laarblijkelijk.^
stuurders van de oudé organisaties, die beoogde men echter de strijd van die ér-'
hun zaakje tptaal zagen verlopen. * Men beiders, die met de C.P.N. niets te ma-
ging er toe over deze organisaties te ken wilden hebben, moeilijker te doen
„erkennen”, met hen samen te werken  ̂ worden en daar is men ten volle in ge
en met hen de loon- en arbeidsvoorwaarr||ji|S 
den te bespreken. Net, alsof er geen

ilsot. zij

men1 vroeger placht te onderhandetói. 
Voorheen, wanneer een staking uitbrak, 
wist men dit reeds lang van tevoren en 
kon men met zijn productie er althans 
gedeeltelijk rekening medé houden. Nu 
ging dit niet, Want meestentijds gooiden 
de arbeiders, indien hun eisen niet. inge
willigd werden, de boel neer. Hiertegen 
moest iets gedaan worden en men> vond 
daarbij dankbare medewerkers in de be

was en al

slaagd.
Een strijd-organisatie, die in zichzelf 

verdeeld is, heeft uiteraard als instru-

■

heeft en dat E.V.C., ook niet na 
weg werken van de C.P.N.-leiding ( 
steld dat men daarin zou slagen) w 
gezond te maken zou zijn. Dat de E.V. 
daarvoor reeds teveel tot het oudé ' 
van vakbeweging verwaterd is. 
iri dat licht zal men onze publicaties ô  
de E,V.C.'moeten zien.

Eenheid, werkelijke strijdbare eenh< 
zal \ alleen kunnen groeien op de 
van de'lSedrijven. Eenheid zal men afl 
zelf tot stand kunnein brengen op 
plaats, waar, men werkt. Daar fel 
we geen eenheidsapostelen voor nodifl» 
met welk etiket zij zich ook tooien, 
geldt maar één alternatief:

W y zullen h e t zeil moeten doen!

■

s f iö a le J a s l^ d t

niét halen en 4i 
terecht komen. 4 
geven, dat het \ 
Engeland en Dui 
se groente meer 
kende bevolking 
aan. maar moet 
invoer in Eog«l 
Engelse devieren

haar qroenteaankoop beperken, lelfs alïr̂ p̂ 9 _ 'sX'
d G ° £ „ "
niet bedreven om in de behoeften der 
mensen te voorzien. Het is een kapitalis-

Winst maken is zijn doel en als dat bij 
lage prijzen «iet meer moselijk is. gw t 
de groente op de mestvaalt, of ta n  de 
te!«r en handelaar rijn zaak wel sluiten. 
Ook hier kan eerst een communistische 
maatschappij een te tw e  regeling ttfeffen.

nieuwe
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wij, dat ook dit weet niet alles is, en de 
klassenstrijd niet zal verlopen, zonder 
wapengeweld van beide zijden.

Hoe een gewapende macht kan wor-
j j ï ,; "Mamêr'adén van de wat eerst, verenigd opmarcheerde, op d e n  g e f o r m e e r d ,  d i e  niet zelfstandig, maar

R.C.P. nqa altijd'een antwoord schuldig een zeker puat uiteenvalt, omdat ge- jjSelbsttaetig'’ is, heeft ons dé te weinig 
ivSSr. i. asrtoj TSïi'ëï.i.'»'» —  j —«<-------- MMH9 «An- staan, o n d f i t bekende-en- toch zo belangrijke ea  -teEfri

Spartacus en het.• ■ Y21 'mot

naär aanleiding^aö^fttm 
o^è^ onS1 f&pSw, e&t verscheen onder 
b » i ;tp 4  in no. 30, Nov.

sïtóèven,w dat de. ae&ch'ten van Friedr.
m a i ' w m r
iCMèven, dat de. gedachten van Friedr. 
^eTs^öVer tfeT militaIronie door Lenin 
Ä 1 W W . en 4at 'er wellicht door 
IS R m r ^ f /  doch ia ieder geval in de 
m m * .  I t a f f  met. het woord ' 
;SäSSfea«i^'nt)zoäamgn was omgesprori- 
~m °3-̂ *rt2f pfeciêinttet, ‘tegenovergestelde^ 

&aan^ van ^rat rrfedr. Eng els

►pmerkingen— deelten ven d&: maasa aogr

_____ _  , ^ .. geen
^r a r te ^ 5va*n, le d e n  g e s c h e id e n , z e l f -  
s p a p  ' È i i ï f f l ï  o r g a n is a t ie , ,  o m d a t,ü r  peM» ,  m -
m s mwapende organisatie der bevolking on--Als dus mct dc

ais. van
af^jgrnf  ̂ _ ■ ■ ■ «n

De kwestie is nu, wat zijn de voor-
waar^ën voor het „afsterven”, Een een-«Zi&üCiCU»“* .1' ■ lijS’ j J  _

: v-net ____
' äin ! niet ’ meer nodig. Dit antwoord is 
êckter^ wel eenvoudig, maar beziet cie 
zaatt W oppervlakkig' en daardoor ver
keerd., Dergelijké , orgaijdsaties, wanneer 
zij een zelfstandig leven hebben, laten 
■ T ö  £o föäar afschaffen. Zij hebben. 

^étMóndigé organisatie oplc zelfstan- 
:?;mäc2r t . ‘ontwikkeld en qenieten 

äaiS|y^LaU beschermers der revolutie. En 
i a a r  Wässesü^den zich nooit rein ont- 
^ k » , ; ^ 0 | r ^ t - i r i è e n S voor 
fie1E Zuivere ïoel gestreden wordt, maar 
(fe'"doelstelli-Hgen zich in de strijd ont-

dat veel'

de invloed der tradities van vroegere 
perioden in de klassestrijd.

‘Hoe logisch is het dan voo/ een qparte 
militaire organisatie zich te plaatsen, aan 
de zijde, die hun macht be jtendigt. Het 
is niet alleen logisch, het is onvefmijde-

! Het propageren van e;en „soortgelijke ' 
organisatie, zoals Lenin het noemt; is*j 
puur |miïitarisme, ook ^al is men van K 
mening» dat deze niet „de^r uitbuiters 
doch de uitgebuitenen dient”. , Zo 'n 
organisatie zal, zoals alle aparte organi
saties, in de eerste plaats zichzelf dienen. 
Wtj kunnen ons best voorstellen, dat b.v. 
de R.CJP. het hierin met Lenin eens is./ 
Het militaire vraagstuk, toch, is hier het
zelfde, als het vraagstuk der partij. Een 
partij, die zelfstandige macht ontwikkelt, 
meent, dat niet de klasse, maar de partij 
het communisme brengt en zal de macht 
niet meer vrijwillig afstaan. Dit conflict 
hebben wij in de revoluties van 1917 in 
Rusland en van 1918 in Duitsland mee
gemaakt.

Daarom propageren wij: zelfstandige
macht voor de klasse, verenigd in hun 
bedrijfsorganisaties, waaraan al het an
dere ondergeschikt moet worden ge
maakt en waarvan het in dienst moet 

"worden gesteld. Wij menen ook niet, dat 
het militair geweld het wapen bij uit
stek is. De R.C.P. kan ons verwijten 
dat wij „zwijmelen” over massale dienst
weigering, maar wij hadden toch graag 
gezien, dat met de actie van te weigeren 
te arbeiden, toen de eerste troepentran
sporten naar Indonesië plaats vonden, 
zich de .massale dienstweigering verbon
den had. De'-R.CP. toch ook? Welnu, 
dan past het niet over zwijmelen.te spre
ken, ihaar te erkenden, dat ook militaire 
dienstweigering der massa een strijdmid
del is en op bepaalde tijden een zeer 
doeltreffend. Het kan een geheel leger 
desorganiseren en lamslaan, al weten

zaine opstand van de arbeiders in het 
Roergebied van 1920 laten zien. De ar
beiders trokken uit de fabrieken op en 
het leger werd afgelost en verzorgd 
drör de massa zelf. iHet was de niet tot 
zèlfstandige militaire organisatie uitge- 
groeide massa. De massa, dit een ge
regeld ‘ léger aanviel en versloeg, in 
samenwerking met de algemene staking, 
liet ons zien, hoe het kan. Ook dienst- 
weigèring en overlopen deden zich hier
bij voor.

W ie nu dit: woord „selbsttätig fo 
het woord zelfstandig veranderd heeft, 
is niet met zekerheid te zeggen. Doch 
daar Lenin van een „soortgelijke or- 
ganisatiev spreekt, is ons duidelijk, wat 
zijn opvattingen waren. Door dit woord 
buigt hij de gedachte van Fr. Engels om, 
in de richting van een apart staand leger. 
Dat in de nieuwe Duitse uitgave de fout 
niet yoorkomt zal hierin gelegen zijn 
dat men ze ontdekt heeft. Het is niet 
eerst, sedert onlangs, dat de fout ontdekt
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Een zeker professor Tammes weet de vertrouwt op het
krijgskundige realiteit van heden zo ders tegen het na;
duidelijk te schetsen, dat de toehoorders een groeiend besef
het koud over de rug loopt. De macht heid van ieder per

e van de strij- 
en meent, dat 

^veraatwoordelijk- 
ijk, ons de plicht

van de mens over de materie is door de van moedig handelen-zal opleggen. „Dat
laatst^ ontwikkeling der natuurweten
schap enorifl vergroot en wordt aange
wend voor de oorlogsvoorbereiding.

Deze wereld is bezig haar zelfmoord 
voor te bereiden.
■Zó vertelt ons JHet Parool"/* naar

kan de eerste stap betekenen naar we- 
reldredding en we^eklinkeer.,

machtigen verwerven ook weer bezit 
langs deze weg, verkrijgen uit dit bezit 
de winsten, en steeds groeit hun geza~ 
menlijke macht De meerderheid deiy men~ 
seri is aan deze gang van zaken genade
loos onderworpen. Zij beschikken alleen 
over hun arbeidskracht en moeten deze 
verkopen, om hun levensbenodigdheden 
te kunnen kopen. Om te mogen werken 
inet het bezit van anderen en daarmede 
alles te produceren, wat de bezitters ver

werd. Ongeveer 15 jaar geleden is e r |  aanleiding van Gromyk^s voorstel om

O p één punt kunnen wij het met de langen, is de werkers in het algemeen een
hooggeleerden en m ét' de krantensch«,- bcstaan toegemeten, dat hen in de per
vers eens zija: als e r jé e n  grote tegen- maneneie in staat moet houden deze
stroom ontstaat, wonien we met zijn on<icrdanige tol in dé samenleving vol
allen in ijltempo de afgrond ingezogen. te houden; Maar deze maatschappij is

actieve wolken en dergelijke enorme ver- van de nieuwe dreigende catastrophe en ontwikkelfag tot stilstand is gekomen en
metigingismiddelen, „buiten de wet te over de vorming van «en tegenkracht, nict anders meer doet> dan 2icJl op de
" verschillen wij zóveel van opvatting, als otlde voet steeds wcer herstellen. In dezeplaatsen.

reeds in een artikel in het persmateriaal| het gebruik van atoomwapens, radio- Voor het overige, oiatrent de oorzaken niet een geheel, dat op zekere trap van 
van de Injt^Êommffiistèn op gewezen § r"  ‘ Ä x ^
dé zaak zat toen Z9: In deze oude Duitse
uitgave'ï w as/W eg^aa^; de^pa^Ége inrT ut iiihimiii 1111 iiniinniniiiininTi   juist overgenomen, maat wanneer« De geleerde en ongeleerde leiders in maar een klasse, die aan -de macht is en
Leniri dan later er weer naar verwijst I  onze lieve maatschappij zien dus ook wel ondanks alles die wil behouden, kan ver
schrijft hij steeds „selbstständig*. Dit zall waar de huidige situatie ons heen kan schillen van een klasse, die om de macht
oorzaak zijn geweest, dat Gorter ook ft »  voeren. Vanzelfsprekend geven zij wegen in de maatschappij zal moeten vechten,
de passage uit Engels selbsttaetig aU B «an, waarlangs we, zouden moeten gaan, om deze dan naar geheel andere richt-
zelfständig heeft vertaald, waardoor het |  om niet in de dewjfe (en misschien defini- 
geheel onbegrijpelijk wordt. En déze on* tieve) hel terecht te komen. Een Cana

dese psychiater geeft de mensheid nog

yte’ i rr 1 tttt
, a

1# .« ^  tO W  SU m ÉR  GEVONDEN.
25 Mrt. lazen

Jbetl Jx^W^««4^.opscfh»i£t het

tu<H}penyh^bb^i Maan- 
w È Ê Ê ' ‘  ‘  ~  ^ k e r e p i ^ J ^

. _____ van Modfoflcerto op Oost-
Java ongeveer 10.ÖÖ0 ton suiker gevon
den. De Nederlanders ontmoetten geè» 
noemenswaardige tegenstand, toen zij j.l. 
Zendafj ^ a j i^ ^ o ^ k e B ta  ppriikten.” 

Blijkbaar is het dus mogelijk, dat je
iets” op tegenstand 

moet rekenen. Tenminste, anders begrij- 
ff«  ^ned-nraarnm. er. zo SOe-

ciaal bij moet worden vermeld *,dat de 
Nederlanders geen tegenstand ontmoet
ten*.

Ja, ja, een mins kan teugeswoordig wat 
metmaken! . *

Gezondheidszorg in Indonesië.
Op desbetreffende door het Tweede 

Kamerlid Goedhart gestelde vragen, 
heeft de minister van Overzeesche Ge
biedsdelen, volgens het . Vrije Volk het 
volgende geantwoord:. .

„Voor de import van medicijnen in de 
Republiek Indonesië is geen vergunning 
nodig, wel echter voor vervoer' van ge
neesmiddelen naar het binnenland in ver
baad met hét voojlkomen Van grote dief-

begrijpelijkheid heeft geleid tot de o 
dekking van de fout. W e begrepen het 
werkelijk niet en hebben daarom Engels
zelf opgeslagen.

Dat wij Trotzki generalissimus hebben 
genoemd, terwijl hij offideel deze titel
niet had, vinden wij niet van kelanij ■ Ccn 2|cn €n wetenschap
Iedereen weet wel, dat hij geen korpO" |  öjieen ge*bruiken ten bate van de mens.

..Het Parool” zegt verder, dat de mens- 
tekl moet gaan gehoorzamen' aan zekere 
opvattingen, -die „dwars ingaan tegen
de natuurlijke behoefte van staten en 
individuen om zichzelf ten koste van de

twe<* jaar de tijd om te bewijzen, dat zij 
in staat is in vrede met zichzelf te leven.
Hoef dat dan -moet,! vraagt |g i j |  Wel,.- 
|egt een Hollandse professor, door terug statengroepen steeds 
te keren tot een christelijke geldbfsoverr uit de wezens

iging. De mensheid moet zich tijdig ais

lijnen te kunnen 
;Buiten de tegenSt 

de dreiging vdn^oor 
aan de dag treden, 
andere tegenstelling 
En zoals de strijd

raai was.

kapitalistische 
rijkste karakt 
pij vorm de tegenst 
en arbeid, tussen

eren. 
die nu door.

de maatschappij, 
ssen de staten en 

nieuw voortkomt 
van de moderne 

is de belang- 
e maatschap- 

tussen kapitaal 
en bezitloze,

maatschappij werken de twee factoren, 
die door hun uiteindelijk onoplosbare 
tegenstelling steeds weer oorlogen tussen 
de machtigen onderling veroorzaakten en 
telkens opnieuw de strijd tussen heersers 
en onderdrukten openlijk deed uitbreken, 

m in de richting van een definitieve beslis- 
%eer zo duidelijk stag,

t er immers een 0 C strijd om bezit en macht tussen de
heersers loopt tenslotte uit op een strijd, 
die de gehele aarde omvat. De strijd 
van de individuele ondernemer uit de 
oertijd van het kapitalisme tegen de an
dere individuele kapitalist om de winst, 
om meer bezit, om meer macht, is in 
onze dagen uitgegroeid tot de strijd van 
kapitaalsgroepen, geformeerd in* de na
tionale staten en dezfc weer samenge-

stallenjfuit de goe ver nemen tsvoorrad 
O p aanvragen door het Rode Kr 

e.d. werd* nimmer afwijzend beschikt..--—*—  „   ̂ k » » an(k r te handhaven.,, „Men** moet de
In het afgelopen jaar werden ten ■ grote vericj(j|1jg# om 2jjn siag tc slaan

hoeve van de de burgerbevolking in ■ ŷ r ^  aanwending der kolossale
gelhele archipel geneesmiddelen ter wa ■ machtsmiddelen wordt verhinderd door
de van zes millioen gulden geilev<era. „effectieve ordening en contróle”, weten

Van Maart tot December 46 werd ■ wcersjaan# [>c vijand moge ditmaal
de republiek hiervan een hoeveelnei ■ Kinder duidelijk te onderkennen zijn, hij
waarde; van ƒ 342.000. overgedragej^ |  moê  wor{|eil opgespoord. (Hij regeert

W ie deze cijfers nauwkeurig be j ■ overal, waar men zich overgeeft aan 
zal bemerken, dat dus slechts ? spCt. »drang naar zelfvernietiging, 
de geleverde geneesmiddelen* in de K $  De schrijvcr ^  #Jlet patooV> weigCrt

tussen heersers en onderdrukten, tussen
uitbuiters en uitgebuite». Deze maatschap- voegd tot een statenblok, tegen één an- 
Pif is een klassenmaatschappij, ; dere geconcentreerde, machtsorganisatie.

De grondvesten hiervan zijn het pri- Het doel is de vernietiging van de ander,
vate bezit aan grond, aan grondstoffen om zó de alleenheerschappij in de wereld
en aan kapitaal en de mogelijkheid, hier- te veroveren. yv >
mede te latep werken* om de bezitter In deze strijd der kapitaalsorganisaties 
méér bezit op te leveriè^ en hem hiermede om het bestaan, om de macht, om de
macht te doen uitoefenen, steeds meer alleenheerschappij, ligt de giftige bron
macht, over de mensen en de maatschap- van de hewapeningsproductie. Als de
pij. De ' machtigen en de helpers der ander is vernietigd is pas het eigen be

staan verzekerd, is uitbreiding van de

publiek zijn äangelaincL wat neerkomt M  
ongeveer één halve' cefct pet Iifdbne5££ 

Voor de onderdrukking van die zelW* 
Indonesiërs worden in hetzelfde Vjm 
honderden millioenen aan leger en vloo 
uitgegeven. • ‘ '

^  ,zich over te jjeVen aan twijfel aan 
jpc mogelijkheid tot ommekeer ten goede, 
jp om in wanhoop neer te zinken. Hij

Uit de I n h o u d : #
1. De strijd  In^Cliliia.
2 . Een nlevw bla*d Is opgesfagen.
3 . A anval op kaft CSmtmwiilsma.
4 .  Het d ram a E.V.

■■ .......... .

eigen macht over de gehele aarde een 
zekerheid. Alle edële bedoelingen ten 
spijt, is het niet mogelijk, zelfs door zeer 
openhartige waarschuwingen, om met 
redeneringen en raadgevingen aan „men** 
en aan de „mensheid” of door een alge-
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