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mentair-politieke partijen in vakcentrales 
zijn opgedeeld, hebben zulke strijdorgani
saties er rekening mede te houden (en 
d a t moet dus ook het O .V .B .), da t zij 
door veel arbeiders slechts zullen worden 
gezien 'als één van de verschillende met 
elkaar concurrerende vakcéntralen. Z e  
lopen daardoor de grote kans voorlopig 
kleine bewegingen te zijn. Daarbij komt 
d at de maatschappelijke ontwikkeling alle 
vak- en bedrijfsorganisaties van de arbei
ders veel meer tot sociale instituten dan 
tot strijdorganisaties heeft gemaakt. Als 
sociale instituten bieden zij binnen het 
raam van het kapitalisme de bij hun aan
gesloten leden hulp: bij de naleving van 
Contracten en andere arbeidsvoorwaar
den; bij de verkrijging van rechten voort
vloeiende uit sociale wetten; bij werkloos
heid enz. Hoe groter de organisatie is, 
hoe meer gespecialiseerde ambtenaren en 
bestuurders zich aan zulke taken kunnen 
wijden; hoe beter en terzake kundig deze 
hulp, w aaraan veel arbeiders buitenge
w one w aarde toekennen, kan worden 
verstrekt. Ook hier heeft het grootbedrijf, 
da t bovendien in zulke zaakjes over de 
beste connecties beschikt een voorsprong. 
Zoals moeder de vrouw  haar inkopen 
liefst doet in een zaak w aar zij grote keus 
heeft, en daardoor meent het beste te 
worden bediend, zo zal het met die a r
beiders gaan, die zich allereerst afvragen: 
welke organisatie kan het beste mijn 
eventuele moeilijkheden trachten weg te 
nemen. Zou het O .V.B. zich op dit terrein 
der sociale hulp gaan verliezen, dan is het 
zelf reddeloos verloren. H et heeft geen 
zin de w aarheid niet te  willen zien. D at 
betekent natuurlijk nog niet, da t wij van 
mening zijn, da t het O .V .B. zijn leden 
zulke nulp niet moet verstrekken. Dit be
toog heeft slechts ten doel te trachten 
duidelijk te maken, da t yeel arbeiders 
reeds om die reden lang lid zullen blijven 
van de Uniebonden. H et O .V.B. kan al
leen zijn werkelijk bestaansrecht bewij
zen. wanneer het strijdorganisatie wil zijn 
van  reeds bewust geworden arbeiders, 
die op hierboven aangegeven gronden de 
arbeiderseenheid op de grondslag van de 
bedrijven voorstaan. —-

■—o—
W ij schreven hierboven over verschil

lende teleurstellingen, die de kameraden 
In het eerste jaar van het O .V.B. hebben

opgedaan. In het O .V.B. w erd een begrip 
bedrijfsorganisatie aanvaard, da t eigenlijk 
beter kan worden aangedaid als bedrijfs- 
tak-organisatie. De statu taire bepalingen 
hebben van  het O .V .B. gem aakt een ver
bond van zulke bedrijfstak-organisaties, 
inplaats van een verbond van werkelijk 
onafhankelijke organisaties van arbeiders 
van bepaalde bedrijven. Aanvankelijk is 
— op het eerste congres — toegezegd, dat 
de leiding toch die laatstbedoelde orga
nisatievorm zou nastreven. H elaas moet 
worden geconstateerd dat daarvan, door 
welke oorzaak dan ook, w eiifi^ is terecht 
gekomen. N u doen zich d r ï a a t s t é  tijd 
aanwijzingen voor, w aaruit slechts kan 
worden geconcludeerd, da t in het Uitvoe
rend bestuur de gedachte leeft, dat de 
kracht van de organisatie meer gezocht 
moet worden in centralisatie. W anneer 
wij graag willen erkennen, dat verschil
lende onderdelen van het werk zich in 
het bijzonder lenen voor een ' gemeen
schappelijke behartiging, hetgeen zich 
o.a. kan voordoen b.v. bij onderdelen van 
de propaganda, dèn mag dit bestuur toch 
maar niet uitspreken: ,,alle werkzaamhe
den, die daarvoor in aanmerking komen, 
dienen gecentraliseerd te w orden.”

G aat men werkelijk uit van de gedach
te, dat alleen de arbeiders zelf macht kun
nen vormen en uitoefenen en dat de 
grondslag daarvan het bedrijf moet zijn, 
dan moet men, hoezeer voorstander van 
samenwerking, zich verzetten tegen a 
priori aanvaarde stellingen, da t in cen
tralisatie de beste voorw aarde van 
machtsontwikkeling steekt.

—o —
Aan deze zaak zit nog w at anders vast. 

Reeds stelden wij vast, dat het O.V.B. 
niet als sociaal instituut, maar alleen als 
strijdorganisatie bestaansrecht heeft. 
M aar ook hier dient men zich bovendien 
te hoeden voor overdrijving. H et O.V.B. 
is maar zeer klein. W an n eer de arbeiders 
voor het voeren van strijd moesten wach
ten tot het O .V .B daartoe voldoende in
vloed in de bedrijven zou hebben, of wan
neer zij alleen zouden moeten rekenen op 
de macht van het O .V .B., dan zou het er 
schamel uitzien. Z oals gezegd, deze or
ganisatie groeit uit de strijdwil van de 
arbeiders in het bedrijf en vooral in da
gen van strijd. Hiermede zal het O.V.B. 
rekening moeten houden. W il het de 
noodzakelijkheid Van eenheid van  actie in 
het middelpunt van de arbeidersbelang- 
Stelling plaatsen, dan moet h e f  zichzelf 
daaraan ondergeschikt maken. In d e  pro
paganda mag dan wel worden gepleit 
voor versterking van  het O .V .B. als 
strijdorganisatie en als propaganda-orga- 
nisatie voor de eenheid van actie, maar 
de georganiseerde eenheid van  actie van 
de arbeiders zelf zal dan steeds op de 
voorgrond moeten staan. Daarbij moët 
bewust worden aanvaard  dat d it veelal 
niet in het organisatorische verband van 
het O .V.B. zal plaats hebben. En ook, 
d a t het O .V.B. jich  aan die • eenheid 
dienstbaar wil makén.

—o—
H et O.V.B. heeft een moeilijk bestaan. 

H et w ordt van  alle zijden besprongen.

Speciaal „De W aarh e id ” insinueert, liegt 
en lastert over het O .V .B. in de hoop dat 
er toch wel iets van zal blijven hangen. 
Zo w ordt in een artikel van  1 Juni 1949 
geïnsinueerd, dat de scheuring opdracht 
van de Trotskistische R .C.P. was, terwijl 
één kolom verder w ordt gezegd, da t deze 
partij wel krachtige oppositie in de E .V .C . 
wenste, m aar geen scheuring. Ieder neme 
daar maar uit w at hem zint. In datzelfde 
artikel w ordt beweerd, da t V an  de Berg 
zich candidaat wilde laten stellen voor 
de gem eenteraad door groepjes van De 
Vlam en ...'... Spartacus. W ie  heeft het 
ooit zo zout gegeten? W e  laten daar of 
Van de Berg candidaat voor de Rotter
damse raad  wilde worden, wij menen in
derdaad van  wel. M aar hij en de laste
raars  van „De W aarh e id ” weten, dat 
Spartacus, dat in de parlem entaire poli
tiek een voor de arbeidersstrijd schadelij
ke zaak ziet. daar niet in het minste over 
heeft gedacht.

—o—
H et valt niet te ontkennen, da t het voor 

de eendracht in en het sterk maken v an  
het O .V.B. intussen zeer schadelijk is, da t 
niet al zijn leden en leiders anti-parlem èn- 
tair-politiek zijn ingesteld. T e  droevig zijn 
de ervaringen voor de arbeiders gew eest 
om daartegen niet heftig te opponeren. 
W anneer het O .V.B. duidelijk de weg zal 
kiezen, die het voert naar propaganda 
voor de zelforganisatie van de arbeiders, 
omdat zo alleen macht is op te bouwen, 
dan moet het ook elk streven naar partij
politieke macht bestrijden. In partij-poli- 
tieke macht immers ligt een doorkruising 
van het begrip, dat alle macht ligt in de 
bedrijven; ligt bij de arbeiders. Deze eco
nomische macht is tevens hun politieke 
macht. Z odra  dit de arbeiders van het 
O.V.B. duidelijk is geworden, zal hun 
niet meer het verwijt kunnen treffen „a- 
politiek” te zijn. Z e  zullen dan wel anti- 
partij-politiek zijn ingesteld, omdat zij 
daarin zullen zien een nieuwe bedreiging 
van onderwerping, een nieuwe belemme
ring om als klasse tot eenheid en macht 
te komen.

H et O .V.B. kan o.i. alleen w aarde heb
ben voor de ontwikkeling van een nieuwe 
arbeidersbeweging w anneer zijn leden 
zich door deze algemene gedachten laten 
leiden en daarm ede de eenheid van  actie 
in bedrijf en organisatie op de voorgrond 
plaatsen.

H é n  v o o r  T w e e
Een betaald proefabonnement is 
een b u itengew oon  goede steun 

voor ons blad.
S t e u n  e n  p r o p a g a n d a  I
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M a n ,  g e  m o e t  h a n g e n  ït
W anneer men de politiek 'van de N e

derlandse bezittende klasse en haar re
gering sedert 1945 nagaat, kan men 
slechts to t de conclusie komen, dat, er 
moge dan in de motivering veel veran
derd zijn, voor de arbeidersklasse dit éne 
hetzelfde té gebleven: man, ge moet han
gen! Z o  w as het voor de oorlog,»denken 
wij aan de periode van Colijn-Ouq. Z o  is 
het, ondanks alle schone beloften tijdens 
dè tweede wereldoorlog gedaan, daarna.

Trouw ens, het is met het geven van 
beloften nooit afgelopen. W ij maken dat 
immers, nu de^em eenteraadsverkiezingen 
voor de d e u rs ta a n , weer opnieuw mee. 
De heren politici weten bij zulke gelegen
heden precies w aar de schoen wringt. 
W anneer nu een van de ergerlijkste wan
toestanden, w aaronder de arbeidersklasse 
gebukt gaat, de woningnood is, dan staan 
alle partijen klaar om zich als de beste 
ijveraars in het verleden en de toekomst 
aan te  dienen om aan dit euvel een einde 
te maken. W achten  niet tienduizenden 
jongeren met hun huwelijksplannen tot 
zich het w elhaast onmogelijk gedachte feit 
zal voordoen, dat zij de beschikking krij
gen over een woonruimte, in godsnaam 
dan m aar een paar kamers? En gaan niet 
tienduizenden gebukt onder de op de duur 
alle energie dodende misère van conflicten 
verbonden aan het onderverhuren? W a t 
dus zou beter als lokaas kunnen dienen 
bij de kiezersvangst, dan het wekken van 
de suggestie, dat het rood maken-van een 
bepaald puntje op het stembiljet de daad 
is. die al deze narigheid zal beëindigen?

De arbeiders zijn niet gewoon zich te 
verdiepen in economische beschouwingen, 
nota’s en rapporten, laat staan de finan
ciële internationale politiek. En het „man, 
g»j moet hangen” w ordt dus niet eens. zo
als in M ultatuli’s onuitgegeven toneelspel, 
openlijk tegen hen uitgesproken. Die uit
spraak w ordt gehuld in allerlei ingewik
kelde volzinnen en onverstaanbare woor
den .waarm ee zulke officiële rapporten 
doorspekt zijn. V oor de arbeiders is het 
genoeg te zeggen, da t nummer één van 
deze of gene lijst strijdt voor de volks
huisvesting.

W anneer we intussen de positie van

het Nederlandse kapitalisme nagaan, kun
nen we zonder meer vaststellen, dat van 
al dièv mooie beloften niets zal terecht
komen, onverschillig of ze worden ger 
daan door de grote burgerlijke partijen, 
met inbegrip van  de sociaal-democratie, 
de uit elke samenwerking in het openbare 
leven geweerde C .P .N .-D e W aarheid  
(die daartoe trouwens, ook w anneer zij 

ondenkbaar — eens in alle gemeenten 
de meerderheid zou verkrijgen, niet zou 
overgaan) of da t die leuze door z.g. re
volutionaire groepen naar voren w ordt 
gebracht. D at bij deze laatstbedoelde 

.groepen of partijtjes zulk een leus wordt 
gemotiveerd met het argum ent dat het 
stemmen van veel arbeiders op hen. 
graadm eter is van klasse-activiteit. is een 
stelling zonder bewijs. Om gekeerd zijn wij 
van mening, dat in de gehele verkiezings- 
comedie de arbeidersklasse de suggestie 
w ordt opgedrongen, dat anderen, verte
genwoordigers. de zaakjes wel zullen op
knappen. terwijl het er juist op aan komt. 
dat zij gaat beseffen, dat niemand anders 
dan zijzelf door machtsuitoefening in het

toestand kan brengen.
W aarom  ook door de grote partijen 

met betrekking to t de volkshuisvesting 
weinig of niets zal worden gedaan? Och, 
de bezittende klasse kent heel andere zor
gen. De arbeidersklasse kan van hen nog 
w at leren. Die andere zorgen zijn jdgen 
zorgen; eigen belangen. En die eigen be
langen worden bepaald door de interna
tionale concurrentie-strijd. De N ederland
se bezittende klaSse w as en is steeds ge
dwongen die concurrentiestrijd tegen de 
bezittende klasse van andere landen te 
voeren. Die noodzaak is, als gevolg van 
de tweede wereldoorlog, nog reusachtig 
versterkt. H et economische leven van dit 
land heeft grote schade geleden, direct en 
indirect. De industrie is achterop geraakt 
en moest en moet opnieuw op de been 
worden geholpen. Afzetgebieden voor 
landbouw en nijverheid gingen verloren. 
De schuldenlast nam toe. En nog veel an
dere factoren w erkten een economische 
ontwrichting in de hand. Nog altijd is de 
invoer veel groter dan de uitvoer. De

schulden nemen dus regelmatig toe en dit, 
terwijl er reeds zulke enorme verplich
tingen aan het buitenland bestaan. Bo
vendien zal het A tlantisch-Pact belang
rijke militaire uitgaven vorderen, zoals 
trouwens ook de Indonesische politiek 
doet.

Terwijl naast N ederland eert groot aan
tal andere landen in gelijke omstandighe
den verkeert en de concurrentiestrijd, de 
strijd om afzetgebied, ondanks alle mooie 
praatjes van samenwerking, feller dan 
ooit gestreden wordt, hangt als een zwarte 
wolk de dreigende crisis over de wereld. 
Niet, da t de grote massa der mensen in 
hun behoeften zijn verzadigd. M aar in de 
meer en meer geïndustrialiseerde wereld 
willen allen zo min mogelijk invoeren, zo
veel mogelijk uitvoeren. Begrijpelijk, dat 
het kapitalistisch winstprincipe overal 
vast moet lopen.

En toch, ook Nederland zingt in dit 
kapitalistische koor mede. Zolang de ar
beiders hier en elders niet zelf hun macht 
gaan gebruiken, zal dit zo blijven. De 
gehele economische politiek hier is er dan 
ook op gericht zo sterk mogelijk te staan 
in de concurrentiestrijd. Alle regerings
maatregelen hebben dat ten doel. Ook de 
belastingpolitiek. O nlangs is door de re
gering een drietal wetsontwerpen . inge
diend met betrekking tot belastingverla
ging. Juich niet te vroeg, Nederlandse ar
beiders. Zij bedoelen niet je aandeel in 
de lasten te verlichten. Zij zijn er alle op 
gericht het bedrijfsleven te ontlasten en 
in het bijzonder dat der grote bedrijven. 
V erhoogde afschrijvingen op de bedrijfs- 
inventarissen, langere termijn voor ver- 
lies-compensatie en vrijstelling van een 
zeker bedrag aan rente van eigen kapitaal 
enz. Het argument is: bevordering van . 
het herstel, vernieuwing en uitbreiding 
van het productie-apparaat. Alles, om de 
export te bevorderen; de z.g. betalings
balans in evenwicht te brengen.

Onnodig te zeggen, dat in andere lan
den weer maatregelen worden genomen 
om daar de. nadelige geyolgen voor de

niet onnodig is op te merken is, dat in de
Vervolg op pag. 2
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„Anderszins zal een sluitende betalings
balans slechts mogelijk zijn bij een sterk 
gedaald w elvaartspeil.”

W iens welvaartspeil moet dalen? Och, 
de heren weten het precies. H et C entraal 
Bureau voor de Statistiek publiceert bijna 
gelijktijdig, dat de lonen in 1929 en 1938 
respectievelijk 45 en 47 percent uitm aak
ten van het nationaal inkomen en dat dit 
aandeel in 1946 gestegen was to t 58 %. 
Duidelijk, nietwaar? Het wekt dc sugges
tie bij de heren rapportenlezers dat die 
arbeiders veel teveel van de pap snoepen 
en dat dus hun aandeel moet worden te
ruggebracht.

W ij laten de cijfers voor w at ze zijn. 
Als de N ederlandse bezittende klasse nog 
meer terrein verliest, nog meer renteplich- 
tig w ordt aan buitenlandse kapitalisten, 
moetert dan de arbeiders zich daar maar 
weer bij aanpassen? D at er, deze mooie 
percentages ten spijt, van een verbete
ring van het welvaartspeil van de arbei
ders geen sprake is, weten wij. En dat 
er van de kant van de politieke partijen, 
die n.u zo schermen met hun liefde voor 
de volkshuisvesting, ook op dit punt niets 
is te  verwachten, volgt uit hun erkenning, 
dat het welvaartspeil moet worden terug-- 
geschroefd. D at terugschroeven is immers 
moeilijk in overeenstemming te brengen 
met het investeren van millioenen in de 
woningbouw. Neen, „M an, ge moet han
gen."

Tenzij; tenzij de arbeiders hier en el
ders zelf voor eigen belang gemeenschap
pelijk gaan  strijden.

De ontwikkeling van de Klassenstrijd
. Op schóól reeds hebben wij kennis gemaakt met 

het begrip ontwikkeling. Dat was, wanneer de on
derwijzer ons vertelde van de veranderingen die 
et op aarde hebben plaatsgevonden in de levende 
natuur. Hij had het dan over de Wologie, de leer 
van het leven, hoe er uit lagere vormen steeds 
hogere zijn ontstaan, waarvan dan de mens aan 
de spits staat

Het komt ons slechts natuurlijk voor om week
dieren, zoals kwallen en schelpdieren, lagere levens- 
normen te noemen en het rijtje afgaande, dan'bij 
de mens als hoogsté vorm te belanden. Waarom? 
Omdat de mens het hest aangepast of toegerust is 
in de strijd om het bestaan? Dit slaat niet zo zeer 
op zijn uiterlijke organen, maar voornamelijk op 
zijn hersenen, zijn geest; daarmee overwint hij allen. 
De betrekkelijkheid van deze opvatting moeten wij 
echter niet uit het oog verliezen. Onder zekere 
omstandigheden kan pure kracht der uiterlijke or
ganen van meer belang zijn en hoger worden aan
geslagen dan een fijn en geslepen verstand. W an
neer twee mensen op een onbewoond eiland be
landen, b.v. door een schipbreuk, waar het in de 
eerste plaats aan komt op lichaamskracht en een 
scherp verstand qverbodig is, dan is degeen met 
de grote lichaamskracht, daar op dat eiland althans, 
de hoogste vorm en zal dat blijven, zolang zich 
geen omstandigheden voordoen, die eisen, dat er 
voor het levensbehoud een scherp verstand bij te 
pas moet komen.

Van een ander standpunt dan het menselijke be
keken, kan men niet van hoog en laag spreken, 
dus ook niet van ontwikkeling. Indien het heelal 
met rede begaafd was, zoals de mens en ons zijn 
opvattingen kon openbaren, zou het zeggen, dat 
het voor zijn bestaan en gezondheid totaal onver
schillig was of er mensen op aarde waren of niet 
en onze wereld zou daardoor niet minder vrolijk 
om de zon dansen. Voor het heelal komt het slechts

Vervolg van pag. 1 
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Terloops zij opgemerkt, dat het begrip ontwik
keling vaak zo absoluut opgevat wordt. Dat wil 
dan zeggen, dat het heelal met een bepaalde be- 
wustheid alles in eefl zekere richting stuwt een 
soort religieuze opvatting dus. Spreken wij van 
de ontwikkeling van de mens, dan kan men daar 
slechts mee bedoelen een proces, dat hem vooruit 
brengt, hem nuttig is, Daarom verstaat hij er onder 
een gang van een lager naar een hoger, een op
gang.

De ontwikkeling Van het kapitalisme dient de 
kapitalisten en de ontwikkeling van de klassestrijd 
is nuttig voor de arbeiders, omdat deze hen alleen 
vooruit kan brengen. Zoals de inens zelf invloed 
op zijn ontwikkeling .als biologisch wezen kan uit
oefenen, kunnen de kapitalisten dit op het kapita
lisme en de arbeiders op hun strijd.

Daar de klassestrijd een gedeelte is van het kapi- , 
talistisch proces, neemt deze met de ontwikkeling' 
van dat proces hogere vormen aan. Het directe ver
band van de klassestrijd met de strijd om de macht, 
was in het vroegere kapitalisme nauwelijks aan
toonbaar. De strijd om wat meer loon en korter 
arbeidstijd scheen niet het begin van de eindstrijd, 
omdat hij hoofdzakelijk tussen de baas en de 
knechts werd uitgevochten. Hoe uit de strijd van 
de arbeiders de overname der macht door hen zélf 
zou plaatsvinden was onduidelijk, vandaar dat een 
andere weg genomen,werd, een weg die nooit tot 
het doel kon leiden, want hij stond feitelijk in geen 
verband met hun oniniddeflijke klassestrijd. Het 
bevorderde de opkomst en groei van de parlemen
taire partijen, die vodr de arbeiders de macht zou
den veroveren.

Door de groei naar een gesloten eenheid, een 
totaliteit van het kapitaal, waarbij het aantasten 
van elk onderdeel hét aantasten van het geheel 
wordt, ziet de arbeider zich nu geplaatst tegenover 
het gehele kapitalisme' met directe hulp van al zijn 
machtsmiddelen en inmenging van de kapitalistische 
staat. Zo wijst ieder stuk klassestrijd in de richting 
van een strijd om het geheel, naar de strijd om de 
macht.

De vroegere solidariteit gold in de eerste plaats

2e Socialistische
Zomerdag

a.s. Zondag 19 Juni houden we 
onze tweede Zom erdag. W e  gaan 
wederom naar een rustig hoekje in 
het Amsterdamse bos.

N E E M T  D E E L !
Verzamelen:

Deelnemers boottocht:
9.30 Schtnkelkade hoek Vaartstraat 

Fietsers: .
's-morgens 9.30 Haarlemmermeerstation

Het kapitalisme heeft veel pijlen op zijn boog

voor de vakgenoten, hetzij metselaars, smeden of 
timmerlieden. Dit sprak duidelijk uit, dat de strijd 
een loonstrijd, was tussen bazen en knechts. Nu 
echter gaat het tegen de bedrijfsleiding, waarachter 
onmiddellijk de staat staat met zijn instanties en 
moet er direct een beroep op de bedrijfsgenoten 
worden gedaan.

Niet de bazen door staken financieel nadeel toe
brengen, en hen zo dwingen, is thans de gedachte, 
maar het bedrijf stilleggen, de voortgang van de 
productie belemmeren. Dit dwingt de arbeiders over 
andere middelen dan strijd met de stakingskas, na 
te denken. Het is nu de regering die zij de voet 
dwarszetten.

Hierdoor zijn er onder de arbeiders nieuwe ziens
wijzen over de klassestrijd in het algemeen ont
staan. Zij onder hen, die zich met maatschappelijke 
vraagstukken bezighouden, zien, waar de verdere 
ontwikkeling van deze strijd toe leidt Het in bezit 
nemen der bedrijven. In de stakingen werken zij dan 
bewust in die richting en gaan denken over een 
beheer der productie door hen zelf. Z o heeft met 
de klassestrijd ook de thfeorie zich ontwikkeld als 
een wapen, dat de arbeiders nuttig moet'zijn.

De laatste „weken is er heel w at ge
schreven en gesproken over de plannen 
inzake de economische Unie tussen Bel
gië, N ederland en Luxemburg, ook wel 
aangemerkt als Benelux. Deze plannen 

I zijn al geruime tijd in voorbereiding. O p 
I belastinggebied, in het bijzonder t.a.v. in- 
Ivoerrechten en accijnzen zijn al diverse 
I maatregelen genomen. M aar het is niet 
Izo eenvoudig om landen, die een geheel 
leigen kapitalistische ontwikkeling hebben 
I doorgemaakt en  die door ligging, bodem
gesteldheid  enz. economisch grote ver- 
Ischillen zijn gaan  vertonen, to t een vrij- 
I willige samenwerking te  brengen. In de 
[geschiedenis heeft zich een dergelijke vrij- 
Iwilligheid zelden voorgedaan. E n  da t is 
look begrijpelijk, om dat in een kapitalisti
s c h e  natie de belangen zich tegenover het 
■buitenland min of meer hebben vastge- 
llegd. E n  hoezeer ook in het eigen land 
[concurrentie mag hebben bestaan, tegen 
Jde buitenlandse concurrent staat men toch 
jveelal ten dele gelijkgericht. In elk geval 
hebben de staatkundige formaties dit be
vorderd. Z o  is b.v. tussen N ederland en 
3elgië de kwestie van Antwerpens toe
gang to t de zee en de Rijn eeuwenlang 
een  strijdpunt geweest. Doch zwijgen we 
daarover in verband met de beperkte op
ze t van dit artikel. H et gaat er ons im
mers slechts om, dat zeker in het kapita

lisme geen enkele heersende groep of 
(lasse handelt uit ideële motieven. Steeds 
g e e ft het belang de doorslag. W il men 
iet gebeuren met de Benelux goed beoor
delen, dan moet men achter deze z.g. vrij
willigheid dus de motieven zoeken van

het eigenbelang. De ontwikkeling van  het 
kapitalisme m aakt het economisch bestaan 
van kleine landen in de toekomst steeds 
moeilijker, al ontkennen wij niet. da t er 
zich ook nu nog wel bijzondere omstan
digheden kunnen voordoen, die zo een 
klein kapitalistisch gebied tijdelijk een be
voorrechte plaats doen innemen. De voor 
W est-E uropa zo vernietigende tweede 
wereldoorlog is er oorzaak van, da t dit 
gehele gebied streven moet n aar coördi
natie van zijn belangen, willen niet alle 
landen er aan ten onder gaan. N a deze 
oorlog zijn er immers twee reusachtige 
imperiums, de V.S. van Noord-Amerika 
en Rusland, die elk pogen alles aan zich 
te  onderwerpen. D at in d it verband de 
W est-Europese staten zich, z.g. ideolo
gisch, in feite door de belangen van de 
heersende klassen,, meer verbonden ge
voelen met Amerika, da t in elk geval prijs 
stelt op de handhaving van de oude kapi
talistische verhoudingen, onder doorwer
king van zijn economische en vooral fi
nanciële invloed, is verklaarbaar. Een en 
ander is de wezenlijke grondslag v a n  het 
M arshall-plan, dat dan ook de economi
sche éénwording van  W est-E uropa moet 
bevorderen. H et direct na de oorlog ont
stane Beneluxplan w erd dan ook door 
Amerika weldra als troetelkind aanvaard.

H et zal intussen uit het voorafgaande 
duidelijk zijn, da t deze uit de nood van de 
tijd geboren pogingen op allerlei bezwa
ren  stuiten, w aarvoor een zoeken naar 
aanpassing aan eikaars economische 
structuur nodig is. Z o  ligt nu in het voor
nemen binnenkort een vóór-U nie in wer-

Her is geen bar aangename taak, maar enfin. 
Ja, wis en waarachtig, lezer, ik ben benoemd tot . 
propagandachef voor dè Spartacus verkiezingsactie.

Ach, over het algemeen voelen we niet veel voor 
die verkiezingsmanoeuvres, maar zo'n 6000 pop, 
bijv. voor de Tweede Kamer, is geen kattendrek. 
Zou Spartacus op zijn Vesuvius best te pas komen.

Als ik goed op de hoogte ben, behoef je niet 
eens altijd present te wezen, dus je kunt gerust een 
groot kwantum raads- of kamer-naaikransjes over
slaan, zodat je het Bondswerk er niet bij in de lap 
behoeft te laten hangen.

Aan die rad-voor-de-ogen-draaierij zit echter nog
al het een en ander vast. Het is mijn taak nu, een 
plan de campagne in elkaar te draaien, want zoals 
de ervaring leert: geen klanten zonder reclame^Dat 
van „goede wijn behoeft geen krans" is toch maar 
larie.

Mijn eerste zorg was om aldus enige van de tong
riem gesneden knulletjes op te duiken, hetgeen me 
gelukt is. Eventjes stevig met hen geoefen^l in de 
volksvertegenwoordigihgstechniek, o.a.: zwaarwich
tig, nietszeggend wauwelen, herrie schoppen, inter
nationale zingen en weglopen, voor- en tegenstem
men, dikke, bestofte folianten reciteren, moties aan
nemen, amendementen indienen, kortom alles, wat 
de parlementaire etiqaette vereist 

Dit dan wat betreft de opleiding, onzer aanstaan
de kopstukken. n 

De meeste zorg echter baart me de volksbegoo- 
cheling, m.a.w. massa-suggestie. Voelt U hem? 
Juist, ik bedoel, hoe Jagen we het beste de kiezers 
op stang, en vangen we de meeste zieltjes. En dat 
probleem nu moet Ik grondig bestuderen, aan de 
hand van de voorbeelden der verkiezingsstunts van 
gerenommeerde politieke partijen. Goede voorbeel
den trouwens, want die partijen zijn doorkneed in 
verkiezingsllsten en kunstgrepen.

VERKIEZIIARNAVAL

Mijn staf en ik, of liever ik en m’n staf, hebben 
zo onze tijd besteed door links en rechts, bij geel, 
rood, rose, oranje, enz. te neuzen, om eens te be
gaffelen, hoe die een verkiezingsactie in elkaar] 
knutselen.

W e troffen het wel, want de elkaar om de kie
zersgunst bestrijdende onder-onajes, hadden zojuist I 
besloten om de oorlogse eènheids-idée wat leven in 
te blazen en een gezamenlijk verkiezings-camaval te | 
organiseren. Dit vanwege de parallel lopende ver' 
langlijstjes en belangen ten opzichte van de kiezers. I 
Daartoe was door hen het Waterlooplein afgè-| 
huurd.

Een fleurige aanblik boden de vlaggen van del 
partijen, die hier vertegenwoordigd waren. Naar 
gelang hun „geloof” waren de redenaarsstalletjes I 
kwistig met sterren en strepen, of sikkels en hamers. [ 
Tegen elk kraampje was een houten bord getim
merd met de slagzinnen, waaronder de verschillen
de partijen hun acties voerden.

Dat moeten we ook doen, dacht ik en liet del 
slagzin-medidjn weldadig op me Inwerken. W at| 
had U  gedacht van de V.V.D.-leyze:

Al-doen we het ook nog zo stoiq,, . .
Het roer kan steeds een slagje om. ,

Langs een gesikkeld en behamerd stalletje geko-l 
men, werd mijn oor getroffen door een onverstaan-j 
baar gekerm, ’t  Bleek naderhand, dat de C.P.NI 
spreker in het vuui* van zijn betoog in vervoering] 
was geraakt voor de Sovjet-Heilstaat, zodat hij I 
volkomen de verkiezingen was vergeten en maar] 
in het Russisch doorzwijmelde. Veel bleek hij ove j 
rigens niet te koop te hebben. Ja toch^ formulieren. | 
Kon men invullen, hoeveel woningen men wenste.

Er was trouwens nog meer op woninggebied te 
poen. Als ik goed gezien heb, dan stond de R.C.P. 
pr met vloeren. Die moesten n.b. hoger liggen dan 
Pet loonplafond van de regering. Een tamelijk 
luguber huis, waar de vloer hoger ligt dan het 
plafond.

Ja, de P.v.d.A.derverkalking had warempel een 
ompleet circus op touw gezet. Een conférencier en 
en koorddanseres, die de P.v.d-A. vfeorstelde, met 

Mnks en rechts van haar de denkbeeldige C.P.N.

Zij probeerde zich, eveneens denkbeeldig, met 
rampachtige pogingen tussen hen in evenwicht te 
ouden. Echter met weinig resultaat. Het koord was 
ok duidelijk in de richting van de K.V.P.. W aar- 
chijnlijk had de spullebaas Rommel daar de hand 
■> gehad.

Vader Willum was er ln hoogst eigen persoon, 
"i met zijn proletarisch uiterlljk het feest op te
steren.
Terwijl hij met de rechterpand van zijn staldeur- 

>s zijn gouden plak oppoetste, monsterde hl) glun- 
erend zijn onderdanen, die voor het stalletje van 
n  V' ^  waren samengestroomd. 
'Ja-tante-Koos miste ik echter, wat buitengewoon 

’nraer was, want geen is zo bedreven in het ver
ren van kiezersbeloften. En van haar (hem) had 
zeker wat op kunnen steken, 

net kraampje van de K.V.P. ging bijkans schuil 
'n ter de schreeuwde redames van:

Wij eisen voor elke kooter 
Een bijslag van tien stoter.
Terug met de klok!
Er gaan veel makke schapen in een hok.

. Doordat mijn geest tot nu toe te zeer in beslag 
genomen was geweest door de pakkende reclames, 
had ik te weinig op de bezoekers gelet. Ineens 
echter werd mijn aandacht getrokken door een hef
tig tumult. Plotseling doorkliefden sterren en stre
pen het luchtruim. Sikkels, hamers en kruisen 
scheerden over de hoofden. Kreten uit de massa, 
overstemden de kletskoek en zoete-broodjes verko- 
ponde stalletjesbazen.

„Leugenaars, bedriegers, volksmenners! W at 
doen jullie als je eenmaal op de zetels zit? Je ver
zadigen aan onze arbeidskracht! Onze belangen 
versjacheren rondom de groene tafel!

Uit de menigte maakten zich groepjes jonge kerels 
los en bestormden de reclamestalletjes. Dé rede
naars van proffessle werden van hun voetstuk ge
stoten. Reclameborden met leuze en al werden op 
een hoop gesmeten.

„Op de mesthoop met jullie bedriegerij!"
De denkbeeldige equilibrerende P. v. d. A. raakte 

verstrikt in haar denkbeeldig koord en belandde 
met een sierlijke boog in een boom, waar ze bleef 
hangen.

De Ooms agenten ordebewaarders, die tot nu 
toe dit verkiezingsfestijn hadden opgeluisterd met 
pittige muziek, wisselden snel van instrumenten en 
stortten op de revolterende massa's.

O cL rwijs raakte ik. Spartacus-proj
daleldei, ook in de kolkende menigte. E«n 
por in mijn ribben, een Vervaarlijke snauw......
man. moet Je niet opstaan! Het ls Je tijd hoor. Zes 
uur!” *

Knipperend met mijn ogen tegen bet reeds door
dringende zonlicht krabde Jk  mij peinzend achter 
het oor. Allemachtig, wat een nachtmerrie, door die 
zotte comedie. W at een banale historie, die ver
kiezingen. W at een tam-tam!..........  En wat een
droom.

king te  stellen, w aarna men hoopt dat 
tegen Juli 1950, de Unie werkelijk en vol
ledig in werking zal kunnen treden.'

Zoals gezegd, de laatste weken is over 
de Benelux veel geschreven en gesproken. 
E r komen veel bezwaren en bedenkingen 
n aar voren. Hoewel het niet- meevalt 
daarop in kort bestek in te  gaan. menen 
wij e r  toch iets van te moeten zeggen.

N ederland wil. om zijn sterk stijgende 
bevolking aan de arbeid te  houden, te 
voeden en uit te  buiten, overgaan to t ste
vige industrialisatie. M aar het bezit geen 
of weinig grondstoffen. H et wil die uit 
België en de Belgische Congo betrekken, 
om ze daarna verw erkt uit te  voeren. 
M aar België is een industrieel land, dat 
natuurlijk ook verw erking van  grondstof
fen en uitvoer van de eindproducten no
dig heeft. H ier ligt een eerste aanleiding 
voor belangen-geschillen.

D e Nederlandse handelsbalans is wat 
men noemt passief. E r w ordt meer inge
voerd dan uitgevoerd. Vóór-oorlogse 
middelen om het daaruit ontstane beta- 
lingstekort op te  heffen .zijn weggevallen. 
D e Belgische handelsbalans daarentegen 
is actief; d.w.z. het land voert meer uit 
dan in. H et krijgt dus tegoeden in het 
buitenland. Als België en N ederland eco
nomisch één geheel worden, is dus bij ge
lijkblijvende omstandigheden het nadeel 
voor België. Hetzelfde feit is e r oorzaak 
van  dat de Belgische munteenheid, de 
Franc, een z.g. harde valuta is. E r is 
vraag  naar, het buitenland wil ze graag 
hebben. Z e  staat sterk. M et de Neder
landse gulden is het juist omgekeerd ge
steld. Daarom zijn de Belgische kapitalis
ten voor de vrije handel. N ederland heeft 
to t dusver zijn miiht en gehele economie 
moeten beschermen door de geleide eco
nomie met veel staatsbemoeienis. Een 
tweede moeilijkheid; waarbij van Belgi
sche zijde w ordt gesteld: zorg nu voor 
een handelsbalans, die niet ten koste van 
ons in evenwicht komt. T rach t in snel 
tempo ook naar het vrije kapitalistische 
stelsel te komen.

N ederland heeft als handelsland van 
oudsher veel te  maken met het Engelse 
pond sterling. H et tracht daarvan saldi 
te  verkrijgen, die het in de internationale " 
handel kan gebruiken. M aar ook Enge
land verkeert in grote moeilijkheden. Zijn

Vervolg op pag. 4

m

vesuvius
Geen nationale collectebus, ~* 
Maar Spartacus op de Vesuvius!

¥
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Eén voor Twee
Een betaald proefabonnement is 
een b u ite n g e w o o n  goede steun 

voor ons blad.

Steun en p ropaganda!

Ver volg van pag. 3
belang dreef het ook naar de geleide eco

n om ie  met als doel. de uitvoer onder lei
ding van de staat te vergroten. H et kent 
daarin grote zórgen en worstelt nog altijd 
met grote betalingstekorten. Het pond 
wordt voortdurend bedreigd met deva
luatie, hetgeen dus voor de houders van 
Engelse saldi verlies zou betekenen. Zo 
staat het pond veel zwakker dan de Bel
gische franc. De oriëntatie van N eder
lands handel op Engeland is dus een nieu
we moeilijkheid voor de Belgische Bene- 
lux-partner.

W a a r  het ons nu in dit artikel om gaat 
is, dat terwijl onmiskenbaar de staats
bemoeienis met de economie op de duur 
moet toenemen, als gevolg van de gehele 
ontwikkeling naar machtsconcentratie in 
het kapitalisme, er gelijktijdig een voort
durend heen en weer is tussen de geleide 
economie en de vrije economie. H et ka
pitalisme laat zich ook op dit punt niet 
leiden door ideeën, maar door de belangen.

H et kapitalisme heeft dus veel pijlen 
op zijn boog. De directe na-oorlogse si
tuatie in W est-E uropa eiste de ordening 
in het economische leven. De sociaal-de- 
mocratie, wel gedreven door een idee, de 
idee van staats-socialisme, heeft zich toen 
beschikbaar gesteld de binding van het 
economische leven zo ver mogelijk door 
te voeren, met inbegrip van het levenspeil 
van de arbeidersklasse. Die klasse w erd 
in een periode, dat haar arbeidskracht 
dubbel en dw ars nodig was. daardoor ge
bonden aan loonstop enz.

N u de crisis dreigend zijn kop op steekt 
en hét kapitalisme terug wil naar de vrije 
concurrentie, en het Belgische onderne- 
merdom daarin voorop gaat, nu verzet 
ook N ederland zijn bakens. H et gaat v a 
ren op het kompas van de vrije kapitalis
tische economie. Dreigende crisis, drei
gende werkloosheid, overvoering van de 
arbeidsmarkt. N u buigt de sociaal-demo- 
cratie voor de ,,vrijheidslievende Belgi
sche ondernemer’'. Straks kunnen ook de 
arbeiders bij een overvoerde arbeidsm arkt 
het stakingswapen weer pogen te han te
ren. Onze klasse heeft een goede tijd van 
strijden laten passeren. D at zij dit deed, 
dankt zij aan  haar vertrouw en in de so- 
ciaal-democratie. Hebben we teveel ge
zegd in onze aanhef: het kapitalisme heeft 
veel pijlen op zijn boog?

Verslag Pinkster-lVÏWlisatie
T ot onze spijt kunnen wij het verslag 

in dit nummer niet opnemen.
W ij hopen dat het volgende nummer 

daarvoor ruimte zal bieden.

Verkiezingsbeloften of Werkelijke Strijd?
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W e e t U  lezer, dat er in A m sterdam  geen krotten 
m eer zi)n? T och  is het w aar. Z e  zijn allem aal op 
geruim d door de dem ocratische socialisten. Stemt 
daarom  socialisten, lijst 2. o pdat e r nog meer k ro t
ten, die er niet zijn. opgeruim d kunnen worden.

Bent U  voor de v rede ?Zoekt U  een woning? 
Stem t communisten, lijst 1, en de strijd der grote 
m achten zal een einde nemen. Rusland en Am erika 
zullen elkaar in de arm en vallen en samen een 
woning voor U  bouw en. D e communisten in de 
A m sterdam se raad  zullen d a t v o o r u  k laar spelen.

N og niet tevredfcn? W e rk t U  te lang? V erdient

KIEST KOBUS
Kiest Kobus, onze kandidaat 
Is voor U w  rechten steeds paraat.
D it keer meent hij het eerlijk.
Vergeet, w at vroeger w erd beloofd 
Z e t crisis, oorlog uit uw hoofd 
Hij m aakt uw toekomst heerlijk.

Kiest Kobus met z’n rode jas,
Die kort geleên op ’t Kremlin was 
U  zult w at van hem horen.
M et wild gebaar en machtig woord 
En kunsten op het slappe koord 
Is hij voor u geboren.

Kiest Kobus m«t z’n hoge hoed 
En witte das en zacht gemoed 
U  moet in hem geloven.
Hij w aakt nog voor u na de dood 
Prijst u door déemoed werkelijk groot 
W an n eer ge maar blijft sloven. .

Kiest Kobus met z’n sterrenkraag 
En goudgalon en dikke maag 
Strijdt met hem voor de vrede.
Heel veel kanonpen, weinig brood. 
Geen boter, bergen kruit en lood 
En op uw graf een bede.

Kiest Kobus met z’n rose kleed 
V ergeet uw  no^en en uw leed 
W aardeer, wat w erd verkregen.
H oort naar zijn radiotentaal 
En niet naar C P -N .-kabaal 
Zijn stem is u  t*n zegen.

Kiest allen voor de Kobustent,
O ns veel geroemde parlement 
En de gemeenteraden.
Doet mee aan het geschreeuw, gekrijt, 
T oont da t g 'n  Kobus-kiezer zijt 
Bij God, doe zelf geen daden.

U  te  weinig?, stem t d an  ook nog o p  de  T rotzkisten ,I 
lijst 6. en u  behoeft m aar veertig  uur per week tel 
w erken, terwijl en passent, een loonvloer van |
ƒ 60.  per w eek v o o r u  zal w orden gelegd.

V o o r dit alles behoeft u  n iets anders te  doen.j 
d an  een rood stipje te zetten.

D it alles vertellen U  de verkiezingsborden. die| 
A m sterdam  en waarschijnlijk ook alle andere stedei 
en dorpen v an  N ederland  ontsieren. D e misleiding 
op  grote schaal is w eer begonnen. D e  een beloof 
nog gro ter gouden bergen dan de ander, in de hoopj 
een zeteltje te  w innen. Duidelijk is echter, d a t dil 
alles m et socialisme en arbeidersstrijd  niets heeft t  ̂
m aken. D e practijk  heeft immers bew ezen, d a t 
hele verkiezing niets anders is  d an  een wasse

neus. .
H ebben de communistische w ethouders in Aml 

sterdam  iets voor de bevolking kunnen doen? Intej 
gendeel. D e communistische w ethouder v an  de 
drijven zag zich zelfs genoodzaakt om  voor de verj 
hoging v an  de tram tarieven te pleiten. H et wa 
echter niet voldoende. T oen  bleek, d a t ze niet 
reid w aren  zich in te  schakelen in het W esters 
front, (hun hart w as nu eenm aal a a n  R usland veij 
p an d ), w erden ze in naam  v an  de dem ocratie 
een handige wijze gewipt.

E n  in F rankrijk  liet. k o rt n a  het einde v an  
oorlog, een communistisch m inister v a n  justitie zei 
revolutionnaire arbeiders zonder een  wettelijke 
den arresteren  en opsluiten. In naam  v an  het coi 
munisme. M isleidend zijn daarom  de leuzen v an  
z.g. socialistische partijen, om dat ze suggererc 
d a t zij het v o o r de arbeiders in o rde  kunnen mj 
ken. D a t zij de arbeiders kunnen opheffen u it hi

ellendig bestaan.
W a a r  wij steeds propageren, d a t de bevrijdit 

Van de arbeiders h e t w erk  v an  de arbeiders 
moet zijn. d a t dc vrijheid nooit gegeven, dc 
slechts genomen Han worden en d a t hiervoor 
is  hard e  en verbitterde strijd v an  een to t inzie 
gekomen arbeidersklasse, d aar kunnen w e to t ge 
andere conclusie komen, d an  d a t de  arbeiders dc 
middel v a n  de verkiezingen n iet alleen misle 
doch tevens v a n  hun werkelijke strijd  afgehov 
w orden. A fgehouden v an  de strijd, die immers 
in h e t parlem ent gevoerd w ordt, doch d ie  alleen 
grondslag kan vinden in de bedrijven.
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G ebouw  „ D E  A R E N D ” 
P lan c iu ss traa t *

W an n eer we spreken over de neder
laag van  de arbeidersklasse, doelen we 
op het feit, dat een tweede wereldoorlog 
kon plaats vinden en dat de voorberei
ding van een derde oorlog voortduurt, 
zonder da t Van leen werkelijke tegen
stand van  de kan t van de arbeiders 
sprake is. H et is w aar, dat er enige 
oppositie is tegen zekere programma's 
van oorlogsvoorbereiding, m aar deze 
oppositie w ordt in de eerste plaats ver
oorzaakt door groepen of partijen die 
sympathiseren, met de andere m acht in  
de internationale strijd, doch niet met 
het lot der uitgebuite klasse. W anneer 
bijvoorbeeld de „Kominform" strijdt 
tegen het M arshall-plan en het A tlan- 
tisch-pact, dan wil ze daarmee alleen 
maar het Russische imperialisme ver
sterken. W an n ee r aan de andere kant 
de sociaal-democratische partijen pro
paganda voeren tegen de „communis
tische’* dictatuur, dan doen ze dat niet 
om de strijd voor een klasseloze maat
schappij aan  te  moedigen, maar om het 
Amerikaanse imperialisme te ondersteu
nen, w aarvan ze afhankelijk zijn. H et is 
mogelijk, dat in de geesten van ver
schillende arbeidersleiders andere, edeler 
beweegredenen bestaan. M aar deze goe- 

(de bedoelingen kunnen, zelfs w anneer 
ze bestaan, het lelijke resultaat van beide 
richtingen in de „arbeidersbeweging” 
niet verhinderen, n.l. de splitsing van de 

i arbeidersklasse in twee elkaar bestrij
dende imperialistische fronten en haar 

I slaafse onderwerping aan de twee elkaar 
I tot de dood bestrijdende vijanden.

W anneer we hier de rol van de of- 
jficiële arbeidersbeweging, zoals deze be
lichaamd is in de partijen van de Ilde 
en lild e  Internationale, vaststellen, dan 
raken we aan één van de krachten die 

I de nederlaag bevorderen.
H et ongerechtvaardigde vertrouw en 

Ivan de arbeiders in de partijen van  de 
tweede internationale m aakte het moge- 
lijk elk verzet tegen de E erste W ereld - 

I oorlog te smoren. Enkele jaren later, kan 
(daardoor de sociaal-democratische partij 
jin Duitsland de revolutie vernietigen. 
[Hetzelfde vertrouw en verlamde het ver
liet van de D uitse arbeidersklasse tegen

H itler in de jaren vóór 1933; te  veel a r
beiders beschouwden de officiële arbei
dersbeweging van beide Internationalen 
als een onoverwinnelijke reus en begre
pen in het geheel niet, d a t ze slechts door 
hun eigen kracht een overwinning van 
H itler zouden kunnen voorkomen. En ook 
later, gedurende de gehele periode van 
1933 to t nu, is e r een overvloed van voor
beelden, die aantonen hoe een misplaatst 
vertrouw en in de officiële arbeidersbewe
ging telkens opnieuw leidt to t machteloos
heid v a n d e  arbeidersklasse. Tegenw oor
dig is deze Tout zelfs noodlottiger dan 
ooit, en w anneer de arbeidersklasse voort
gaat zich op sleeptouw te laten nemen 
door de officiële partijen, zullen deze het- 
proletariaat regelrecht n aar de afgrond 
voeren.

Al te haastige critici komen hierdoor 
gemakkelijk to t de opvatting, dat de a r
beidersklasse „onbekwaam " is; da t zij 
nooit zelfstandig handelend op zal treden 
en da t zij dus altijd leiding door beroeps
politici nodig zal hebben, zodat het so
cialisme dus in het geheel niet kan w or
den verwezenlijkt, of alleen in de vorm 
van  staatssocialisme. Dergelijke opvattin
gen zijn niet nieuw. Lenin gaf uiting aan 
een dergelijke overtuiging, toen hij in de 
vóór-revolutionaire periode uitsprak, dart 
de arbeidersklasse uit Zichzelf nooit ver
der zou komen dan een „vakverenigings- 
bewustzijn” . H oe heeft hij zich vergistl 
H eeft niet, slechts enkele jaren later, de 
Russische Revolutie bewezen hoe in een 
slechts weinig ontwikkeld land niet alleen 
de arbeidersklasse, maar zelfs analphabe
tische boeren een geheel nieuwe vorm van 
klasse-organisatie schiepen, de arbeiders- 
en boerenraden! T oen  Lenin zijn w antrou
wen in de arbeidersklasse formuleerde, 
dacht hij zeker niet aan de raden, w aar
van  het begrip toendertijd ver buiten zijn 
voorstellingsvermogen lag. D e critiek. van 
Lenin had alleen betrekking op de ver
onderstelde onbekwaam heid van  de a r
beidersklasse om haar. activiteit uit te  brei
den voorbij het economische, op het poli
tieke terrein. Dientengevolge spoorde Le
nin aan to t vorming van  een krachtige 
politieke partij, die de politieke macht in 
h e f revolutionaire Rusland tot zich zou

trekken. H et is niet zonder ironie, dat de 
belangrijkste tegenstrevers van  de Bolsje
wistische partij, toen zij trachtte alle 
m acht in h aar handen te concentreren, 
juist deze raden van  arbeiders en boeren 
w aren. De\ namen van  Kronstadt en 
M achno zijn onvergetelijk voor elke re
volutionair. O p deze ogenblikken hebben 
de Russische arbeiders en boeren getoond, 
da t het begrip van  de politieke macht hen 
in het geheel niet vreemd was. W anneer 
we ook moeten toegeven, da t de staats
macht sterker is gebleken, dan  moeten we 
toch begrijpen, da t dit alleen maar kwam, 
doordat de bewegingen van  Kronstadt en 
M achno beperkt bleven to t een betrekke
lijk klein gebied van  Rusland. Deze be
wegingen hadden niet de uitgebreidheid, 
die ze absoluut nodig hadden om de pro
blemen van  de arbeiders en boeren in de 
Russische Revolutie op te  lossen en om 
in s taa t te  zijn de gang n aar het staats
kapitalism e te over winnen. En al was dan 
ook de bolsjewistische partij en haar or
ganisatie van  de staat meer in overeen
stemming met de algemene situatie in het 
gehele land, de radenbewegingen toonden 
de kiemen van  een hogere maatschappe
lijke organisatie, zowel in de economische 
als in de politieke sector.

Z oals Lenin zich vergiste, zo zouden 
wij ons vergissen, wanneer we de leer
stelling van de „onbekwaamheid” van de 
arbeidersklasse zouden uitspreken. Zoiets 
als „onbekwaam heid” bestaat niet. W ant 
mensen doen ervaring op, leren, en elke 
ervaring, elk leren is een proces waardoor 
de bekwaamheid groeit. Z ou  dit proces, 
d a t zich gedurende duizenden jaren bij de 
mensheid voltrok, bij de arbeidersklasse 
niet mogelijk zijn? Zou de mensheid, die 
geleerd heeft allerlei wetenschappelijke en 
technische problemen te beheersen, niet in 
s taa t zijn haar economie en  haar maat
schappij te  organiseren? Z ou  het kunnen* 
w aarover enkelingen beschikken na vol
doende pogingen, niet door allen kunnen 
w orden verkregen? Zou e r  een fundamen
teel verschil bestaan tussen de beroeps- 
leiders, die — naar men zegt — bekwaam 
zijn en dc meerderheid d er mensen, die 
— n aar mén veronderstelt — nooit be-
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