
T

*

\

'c.

f

6e Jaarj’tmg

R e d a c te u r :

T J E E R D  W O Ü D S T R A
A d m . : U itgeverij . .D e  V la m "  -  A m sterdam

A An» « &  en e ^ U b e c k U c W n w l  44 
Postgiro 168707 ten nepe  **n 

Uitgeverij „ D e  V la m "  —  * Amsterdam
en. verenigt

W  I n t  I n s t i t u u t

De honger is de

tun veldtocht

rèiihét



’ landen. H et heeft daarbij /liet kunnen vSr. Het nationalisme is $ls politiek® denkwijze
hinderen, dat in landen al? de Verenigde niets anders .dan de machtsaanspraak der
Staten politieke zelfstandigheid ontstond, bourgeoisie, die baar klassênekng verheft
Alle „aangeboren” rechten ten spijt en on- tot richtsnoer voor het algemeen denken
daiiks de uitroeping van de * „heilige oor- en daarrtiee tot zedelijke verplichting, ook
log” van de beledigde moederlanden tegen voor de onderdrukte klasse. Het nationa
le  opstandige en ondankbare kroon-koio-4 lisme heeft als materiële vóorwaarcfë een
öiëtt, bêVrüjdden de Amerikaanse koloniën heersende' kapitalistenklasse van to timü h p '^  —ersen„_ r_ ____
zich haast zonder uitzondering. Dat was „eigen” volk. Zoiets bestaat nafuurlijk m
ip de jeugd- en bloeitijd van het kapitalis- landen zoals Indonesië niét; Deze landen
me. Niemand zal nu op de gedachte ko- zijn in het tijdvak van de kapitalistische
men, Engels of Hollands bezitsrecht op de kolonlsatiê de eerste kroongetuigen der
Verenigde Staten te laten gelden. De internationale onderwerping der bezitloze
Amerikaanse schoolkinderen leggen hun massa aan de economische1, politieke en
hand op het hart en beloven plechtig culturele dictatuur van het kapitaal. Het
trouw" aan de symbolen van de* Ameri- '  is te begrijpen, dat vóór een kwart eeuw

I

kaansg staat erï het valt hun daarbij niet 
op, dat ze de Amerikanen als „one nation” 
{één natie) betitelen. Zij zeggen dat zo* 
maar wee de neger, die het zou wagen, 
zich in zijn op treden, érop te beroepen, dat

de communisten nog dachten, dat ook 
deze gebieden.de „normale” ontwikkeling 
van^het kapitalisme moesten doorlopen, 
evenals de koloniale gebieden van het 
westelijk halfrond. Zo is het vqnielfspre-

jzMst jonge kapitalisme lieeft zijn „heilige 
‘ oorlogen” in Jtet Westen en.Oosten ge
voerd. Het heeft koloniën gevestigd/op 
dezelfde manier overal, wa^r de bodem-

hij tot die „ene riafie” behoort. Grote ge* kend, dat ze de lëuzé der nationale, der 
bieden der aarde hebben aan de politieke staatkundige- zelfstandigheid uitgeven:
ontwikkeling der kolpnign tot zelfstendige „Indonesië los van Holland, nu”. Begrij-
staten niet deelgenomen, of zónder succes pelijk wel, maar op grond van onze ver-
deelgenomen. dere ervaring, ook toen al Verkeerd.
1 UMS . —s /  - * . <. •-* - ,  •*, ) *-4 ' - • , >. ■ " ’ ■' f  . , • t \ ; t. ,V .’.  ' ; ■ .* , ,

De tweede wereldoorlog om de monopo
listische beheersing der aarde, gevoerd als 
„heilige oorlog” tegen het Duitse, Italiaan- 

— - —— .—~ TTŵ«. v*ü wucui- se en Japanse fascisme, is geëindigd met
schatten zijn eigen groei dienden. Maar de ovèrwinning van het autoritaire prin-
de methoden der kolonisatie waren ver-“ cipe in de uitbuiting van de prodüctie- 
schillend al naar de aard der producten, middelen en vande arbeid, door en in de 
de klimatorische voorwaarden voor de uit- staat georganiseerd. Hij heeft de periode 

tbuiting van de arbeid en de—transport- van het kapitalisme, waarin de burgerlijke 
mogelijkheden^ naar de sociale en poli- klasse als heersende klasse in de vorm 
tieke verhoudingen, die de kolonisatoren van den afzonderlijken ondernemer op
aantroffen. De Indiaanse bevolking van trad, beëindigd. Ze is in de Staat georgani- 
Noord-Amerik^ bijv. bleek ontoegankelijk seerd en waar ze nog iji de oude vormen 
en weinig nuttig voor de kolonisatie van optreedt, geschiedt dit ook volgens cen- 
het land. Hun noodlot kennen we. Néger- traal plan. De politieke leuzen van het 
arbeid en Europese emigranten hebben verleden! natie, democratie en socialisme, 
.net Amerikaanse kapitalisme opgebouwd, missen iedére materiële grondslag in een 

de tropische ën sub-tropische absoluut op sociale uitbuiting gerichte 
landWMr$n A^jë en Afrika. Daar is de orde. Maar ze wortelen nog 'diep in het 
m a^al^arbeid der inlanders de bron van bewustzijn der massa, ze zijn meer dan 
a e ^ y k d a ^  was het voor dé stamvor- een plompe bedrogspoging, ze zijn HET 
ßten, ^  bleef het voor het moderne kapi- \  grote zelfbedrog der materieel- en geeste- 
talisme. Ze 1s zo^oedkoop en zo massaal, - lijk onterfden.» * ■ • ' ^  ^
dat het koloniserende kapitalisme kon af- *
zien van massa-hnport van Europese ar- Indonesië en landen onder dezelfde om-
beidskrachten en er ook van afzien moest. standigheden kumlen in deze wereld der

en van deze,reuzengebieden heeft een,* C entraal en internationaal gevoerde totale 
n a »  verhouding van de inlandse bevol- uitbuiting evenmin in staatkundige zelf-
kmg, noemenswaardige blanke bevolking, standigheid leven, als welk todeis-4and-
^^vertegenwoordigers van het „blanke . ook, dat in het blok-systeem van een der 
ras zyn ambtenaren, leidend-en tech- grootmachten ingeschakeld'is. De natio- 
nisch personeel by de grote ondemémin- nale leiders moeten ziah bfl een blok aan- 
gen en hun officiele en officieuse familie- sluiten, als ze op zekere dag hun zelf- 
aanhang. . ■, standigheid” overleven willen. Hun ”,hei-
T-, . , ' . . ■ üge oorlog” voó^-een „vrij” Indonesië is
De sociale organisatie van deze gebieden de capitulatie voor het monopoliekapitaal 
werd naar verhouding weinig geschokt, zoals hun nationalisme een historische leu- 
Het yeirzet der arbeidende massa’s tegen gen is, een — in*het gunstigste geval — 
de uitbuiting had de primitieve vormen ongewild en onbewust bedrog aan de mas- 
van het religieus Janatism e en van de ' sa’s. Deze-massa’s hebben niet dé taak,
weemdehngenhaat. Slechts een kleine zich „nationaal” te bevrijden, dat wil zeg-
laag van inlanders, die als intelligentsia gen, de uniformen'der' opzichters van hün 
met Westerse opvattingen m contact groot arbeidskamp („vaderland” genoemd)
kwam ontwikkelde voo^ellingen van te vêrwisseleri. Zy ihebben dezelfde taak 
vruheid, van nationale zelfstandigheid als als wy, een taak, die zy niet zonder ons 
staat, die ze ontleënden aan de burger, en. die wy niet zonder hen vervullen kun-
lyk<? wereld, waarby ze pogen deze.aan te „ nen. Want wy, de Europese arbeiders 
passen aan de denkwyze van hun landen, hebben de2elfde commandanten In dé

centrale calculatie wordt on^e technisch 
nog hogér ontwikkelde ärbeid naar dezelf
de maatstaf geméten, ab  de nu nog pri- 

. mitiever firbei^ uc r bruine, gele en zwar
te handen. En wij krijgen de compensatie 
vöor onze moeite volgens dezelfde reken
eenheid. En oïizé kracht dient denzèlfden 
heer, wiens gelaatstrekken wij niet meer 
kennen, maar wiens bevelen in èlle talen 
hetzelfde klinken, wiens handlangers' in 
alle falen hetzelfde brullen.

Zij weten het nog niet op Java, . Celebes en 
Sumatra, in Brits-Indië nog minder dan 
in de fabrieken van Amerika en Europa, 
hoe zeer wij één jgeworden zijn in ons lot, 
industrie- en landarbeiders, koelies enN 
loon- en pachtslaven. Maar ze beginnen 

te leren. Ze beginnen. Wat ze doen, 
is meestal nog tegen henzelf gericht. Hun 
religieus fanatisme, hün gewelddadigheid 
tegen de gevangenert, waarmee ze Je ver» • 
antwoordelijken niet treffen, enkel en al
leen hun het voorwendsel aan de hand 
doen voor nieuwe gewelddadigheid tegen 
henzelf. Onze stem dringt slechts zelden 
tot hen door en het zijn slechts weinigen, 
onder hen, die onze taal verstaan. Zij heb
ben geen schuld. Want de „communisten”, 
die ze menen-te kennen als communisten, 
de Stalinisten, hebben h u n , niets anders 
te zeggen dan „nationale bevrijding”. De 
Trotzkisten, die zijn blijven staan op het 
oude Leninse standpunt, bedoelen hier
mede: „Jullie moeten er eerst nog' op 
wachten, tot de geschiedenis zich verwaar
digt, met jullie te herhalen, wat ze. voor 
enige honderden jaren in Europa g< 
heeft. Dan zullen jullie-„rijp” worden v< 
de vervulling van jullie klasse-taäk^ •
, ■ ■ 1 ’ * ” 'C. :>
De geschiedenis verwaardigt zich niet, 
pseudo-Marxistiséhe partij -programma ’s 
welgevallig, tê zjjn. De geschiedenis heeft 
over de gehele-wereld de vöorwaarden 
geschapen-voor de bouw van de arbeidèrs- 
eenheid. Wij geyen geen politieke lèuzen 
in de oude zin, die meestal alleen een be
gunstiging zijn van luiheid-in-denken. Wij 
zeggen slechts tot de arbeiders: er fes nog 
altijd oorlog, „hèilige oorlog” in de naftm 
van de democratie en het socialisme en 
voor rekening vaü dé totale uitbuiting éh, 
zo nodig, van* de vernietiging der arbei
dersklasse. En evenals in dg .tweede ty&f 
reldoorlóg menen we ook nu, in de oorlpg 
om de koloniën, dät de.^arbeidèrs overal, 
in allé vijf werelddelen en op alle zeeën, 
hun eigen front moeten vórmen. Dat gaat 
niet met leuzen, maar alleen met het ver
stand, '

Eerst komt het weten, dan komt de 
moraal. -ïf: . • .

Het lag in de bèdoelinff, dit nummer 
in 12 0aiiiia’s-_ie uitkomen.
In verband met de jaarwisseling en het 
voor de drukker# uitvallen van prak
tisch twee dagen, hebben wij het ver
schijnen van het vergrote nummer een 
week uitgesteld. - 
No. 1 van de 6e Jaargang zat dan, even
als tio. 51 van de oude jaargang, in ver
band met de \y2 maal normale grootte, 
20 cent kosten. *
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Een jaar van verslaving 
Een Nieuw jaär van verzet.

Het jaar 1945 is ten einde; we vervangen commando over het werken en leven van 
een cijfer door een ander en schrijven de njensen in de hele maatschappij wordt
1946 —  het levén gaat zün gewone gang: . in deze tiid daarop gericht. We hebben het
u i  • • ____ ___ ’________ i r x n z r  r * r  ï  . _u * ‘ _. v Ia a

nietiging üiteindelijk; het is er en h 
in ons allen. Het zal er om i 
zetswil te wékken en sterker te 
bij de pioniers .eerst, dan bij velen, 
velen, tenslotte bij allen. Het 
zich van het kapitaalscomma 
vrijden, door gemeenschappelijk 
der op, de. eigen klassekrachten

AUieen wij, mensen, maken deze tijdsin 
deling. En als zodanig is het de gewoonte,

’ over het afgelopen jaar terug te kijken en. 
tegelijk proberen te onderkennen, wat de 
toekomst zal brengen. We willen het gè- 
deelte dat zich met het verleden bezig
houdt, hier overslaan. Er is zóveel dood
gegaan in het verleden *2* niet alleen de 
slachtoffers van Oorlog en terreur ~  dat 
wie er zich in verdiept en .er in ^blijft 
hangen, bedwelmd wordt van doocUlucht 
en verrotting. y j

Verrotting en doödslucht is ier ook nu, 
nog, zal er ook in.de toekomst zijn*,Want 
de oude wereld Van  ̂het* burgerdom, dé 
kapitalistische ordening der menselijke 
samenleving, verkeert in ontbinding. Dat 
is zo,/al lijkt het, alsof de groten van het 
kapitaal nog nooit steviger in het zadel 
hebben gezeten dan nu. Hun militaire 
macfyte-apparaat is perfect; de bezette ge
bieden, zoals Duitsland en Japan, en ook 
de „bevrijdeVgsbieden, 2itten stevig on

der de laars, In Indonesië en Indo-China 
is dit machtsapparaat nu nog bezig te „be
vrijden”, dat is: de hiel erop te zetten. ,

Ook het commando over de bedrijven en 
het millipenenlêger van loonslaven'die er 
in werken, ovej* het verkeer, de spoor
wegen en de schepen en over alle andere 

'arbeid^ die in de maatschappij wordt ge
daan, het wordt aldoor meer geperfectio
neerd. ■
En evenredig met het gróteien van het 
machtsapparaat van het Uitbuitende kapi
taal óver de werkende mensen, groeien de 
materiële ni^chtsmiddelen der onderdruk
king, tot aan de atoombom toe. Hier is 

-geen sprake van ontbinding der kapitalist 
tische ordening, eerder het tegendeel En 
toch zit de dood er in. Want deze zich nu 
dóórzettende ordening van de kapitalisti
sche uitbuiting, treedt dp als déntraal com
mando over het leven en werken der men
sen. De geest van het leger maakt zich 
meester van de gehele maatschappij, hij 
vermoordt élk zelfstandig leven, materieel 
en geestelijk. ..

De soldaat in het leger moet afstand 
doen varf eigen denken en zelfstandigheid.
,,De soldaat denkt niet, hij gehoorzaamt!”, 
is de stelregel van de militaristen. Hoe 
zeii hij anders ook met open Dgen in de* 
dood gaan. Als hij mpet doden en vernie
tigen en hereid moet zijn om zelf gedood 
té worden, dan moet hij zijn eigen denken* 
en de wil om té blijvgn leven uitschake
len. Dan moét hjj gehoorzamen aan het 
commando; zijn denken wordt beheerst 
en*zijn armen en benen voeren uit Uvat 
het hoge commando^eveelt: Hij vernietigt 
en doodt, en sneuvelt zelf. ,
Het leger, als het in werking wordt gezet, 
brengt dood en vernietiging. De organisa
tie ervan^ de géést die er heerst, is daaröp 
gericht. Ook het centrale kapitalistische*

seren. en daardoor dé maa 
verhoudingen, het gehele 
leven om te wentelen, ’ïu 
Dit Verzet leeft niet alléén 

„.van het menselijk bewustzijn, 
zijn propagandi$ten en 
wil óns voorkomen, dat 
van even weinig gezien 
bij het begin van de

zien gebeuren in de afgelopen jaren, hoe/
.alle krachten waren ingespannen om te 
vernietigen en te doden, ovewen weer, aan 
beide kanten van het front, De arbeiders 
in de fabrieken werkten,, de schepen en 
spoorwegen vervoerden en de soldaten 
hantaerden de oorlogsmachine, naar de 
bevelen van het centrale commando — om 
te vernietigen en te doden. En allen han
delden in dienst van de grote kapitaal- tegen de Duitse 
organisaties, Voor de vergroting van de Ook wij, vande Spartacus 
macht van hun meësters, aan wie zijzelf propagandisten van dit ver: 
xaateriëel en geestelijk zijn onderworpen, wustzijn wordt beheerst door de 
Dit geldt ook nu nog, in Indonesië, Indo- geest, eir is geen ruimte 
China en China zelf gaat het er om, wie 
het land zal beheersen en meester zal zijn 
zijn ove het werk der xpensen.
Ook in de toekomst, in de aanstaande 
machtsstrijd tussen de drie grote machten,

zaamheid aan 
voor de
op een accoordje wil gooien of er iets van 
verwacht Ons laatste congres heeft dui
delijk de eensgezindheid hierin laten zien. 
Er zal kracht van uitgaan en het anti-*die aanspraak maken óp de wereldheer-

schappy staan de arbeiders in de fabrfc- ty  ons ó m  ia alle
ken en de soW atenm het k g e rto d ie n s t ^  waar ïe tz y n k o p  o^teekt. , - ~
van hun meesters^ Zy zullen werken voor w  weten niet Veel van dit verzet in an-
dood en vernietiging, zy zullen zelf ver- A v ̂  u
nietigd worden. Z^ gaan ten onder met dere Ianden- want er is censuur op be-
hun meesters, als dezé verslagen worden
H én  als hun meesters overwinn^n, héb- 
ben zu de macht van dezen over zichzelf 
alleen maar Steviger gemaakt.
Is dat de toekomst diew ij tegemoet gaan? 
Is er geen ander vooruitzicht in de ont
wikkeling der maatschappij?
Wij kunnen alleen maar zeggen: Ja, zo. is 
de toëkomst, als het kapitalisme blijft be
staand Men kan gerust alle illusies en valse 
hoop buiten de deur zetten, dat de „goede 
tijd” van vroeger weer zal terugkomen.

riekten „die onrust kunnen verwekken 
Langs omwegèn en meestal.pas achteraf, 
komen we te weten dat er freie  verzets
bewegingen zijn geweest, die söcji i&et al
léén tegen de Duitse onderdrukking heb
ben gekeerd, maar ook tfgen de kapita
listische machthebbers die, steunend op 
het geallieerde militairè apparaat, hun 
plaats weer hebben ingenomen. Zo ia  
Frankrijk, waar de verzetsbeweging der 
Maquis grote delen van het land van de
Duitse bezetting schoon veegde en zeer

Ieder weet wei; heVwas geen goede tyd, \ f ^ iders,
maar in vergelyking met wat vandaag is 08 der gealheerden
en in de dreigt. . .  "  pas komen, om h e t^ n -
Er komt niets terug, er is alleen maar een . . f '® Hoe diep heeft dit verzet wortel gescho

ten, wat is er van blijven leven, in organi- 
satieg en algemeen in het bewustzijn der. 
arbeiders? We hebben er slechts vage, 
stuksgewijze binnenkomende berichten 
over, maar het leeft, opk al is het tijdelijk 
onder de oppervlakte verdwenen. Het zal

uitgroeien vah het centrale commando, 
een versteviging van de macht, die dood 
en vernietiging brengt, die zelfjie dood in , 
zich draagt. De kapitalistische ordening, 
de maatschappij met industriële productie 
en uitbuiting van de loonarbëid, heeft 
geen ander perspectief meer. Deze orde
ning heerst over de gehele aarde, ook 
daar, waar het naambord „socialistische 
ordening” ervoor gehangen wordt, 
a t f ■ v-*?- ' . .
Maar is ei'dan niets anders onder de mén

weer opleven.
Veel meer geldt dit nóg vpo» Italië. Ook 
daar was de strijd der anti-fascisti&he Par
tisanen, tegen het Mussölini-bewind en de 
Duitse béfcetting. Vooral im Noord-Italië 
kwam het tot vorming van arbeidersraden»

se^,' dan wat het commando van het ^api-v  die ook als politieke nnacht, delen van het 
taal beveelt? Gehoorzaamheid, discipline, Duitse leger tot capitulatie dwongen, voor«
het zich'.houden aan de spelregels, die de de Engelsen èr nog bij' warén. Op bevel
machtigen hebben vastgesteld? Is er alleen van de Engelse legerleiding móesten de
maar de kapitalistische macht, die de meh- arbeidersraden worden gelikwideerd.
sen materieel en geestelijk aan zich onder- Sindsdien komen er in de officiële berich-
welfpt, met als resultaat de slavengeiest, ten slechts af en toe aanw:ijzingen, dat ook
die zich ook onderwerpen wil? daar het verzet niet is* verdwenen, maar
Is er ook verzet? voortgaat. ;  .
Stelt men zo de vraag, dan vraagt men Wij beleven donkere tijden. Het kapitaals- 
naar het leven» dat re^ r^m d er hét "ten commando maakt juch sterk, h
dode opgeschrevene te voorschijn kom t met zijn organisatie van materiël
Het verzet! Het verzet tegen dood én ver- * (Z/e vrvolg pag. 6 2« kolom
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ïü  Amerika volgt de ene staking op de 
andere. Er zijn aantallen arbeiders bij be
trokken, die zelfs voor Amerika groot ge
noemd mogen worden. „Het Vrije Volk” w_
sprak onlangs van  500.000-stakers enr- vaa-r gedrukt bericht:

kingën per arl eider en per verloren ge- 
gane dag, de Bond een boete betaalt -van 
5 dollar. En nu gebeurde hét volgende, en 

e t Vrye Volk” brengt het in een vet

verder dreigende conflicten, waarin 
millioen arbeiders gemoeid zijn. De pers 
in de Ver. Staten spreekt dan ook. van een 
stakingsgolf.
An het algemeen stellen de berichten het 
voor, alsof de arbeiders een loonsverho
ging eisen van 30%. Dat is een heel ge
wone manier om de arbeiders in andere 
landen te misleiden. De arbeider^ eisen, 
dat de uurlonen zo worden verhoogd, dat 
zij, nu de werktijden worden ingekrompen, 
hun week- en maandlonen behouden. Ge
zien de enorme verhoging van de kosten 
van onderhoud, is dat ook absoluut nood- 
zakeljjk. >  •
Het ’waren vooral de arbeiders in de auto- 
industrie, die in beweging kwamen. Be
richten van enige weken geleden spraken 
van 175,000- stakers alleen al by de Gene
ral Motors. Deze arbeiders zijn groten- 

- deels georganiseerd in de Bond van Auto- 
mobiel-arbeiders, een onderdeel van de 
C.I.O. Die bond streeft er naar, met uit
sluiting van alle andere organisaties, door 
dé ondernemers erkend \e  worden als de 
enige vertegenwoordiger van deze be- 
drijfsarbeiders, Als zodanig heeft zij dan 
ook met Ford en met de General Motors

leen de bedryfszetting, ook het planmatig 
stilleggen van bedrijven, zonder welke een 
gehele reeks van ondernemingen niet kon
den werken, werd töegepast. Het werd een 
reeks van overwinningen voor de arbei
ders. Ma^r ook voor de C.I.O. Zij zetten 
zyn „erkenning” door, vaak als de enige 
vertegenwoordiger van de arbeiders, zoals

,-,De Bond aanvaardt het voorstel van 
Ford in beginsel, maar stelt voor, dat 
aan de arbeiders indiyidueeï eeh boe
te zal worden opgelegd' voor iedete 
stakingsdag, die niet door de Bond 
zelf is geproclameerd. Leiders van 
niet-officiële, dus s,wilde” stakingen, 
zullen' worden gestraft met ontslag.”

„Het Vrye Volk” voegt er aan toe:
„Het conflict bij General Motors heeft 

, gisteren *een grotere omvang aange
nomen, doordat General \Motors het 
gehele collectieve contract met dé 
bond van automobiejarfosiders heeft 
opgezegd en de eis heeft gesteld, dat 
de maatschappij in de toekomst ge
waarborgd wil zyn tegen wilde sta-' 
kingen. Het is dus niet * uitgesloten,' 
dat de komende dagen tussen General 
Motors en de bond van automobiel- 

, arbeiders eènzelfde overleg zal plaats 
' hebben ab  tussen genoemde bond en 
Ford. Men heeft dus in Amerika de 
hoop, dat aldus een nieuwe verhou- 
houding tot stand zal komen tussen 
werkgevers en* werknemers^” •

eeijL soort collectieve contracten afgeslo- , 
ten. Maar nu heeft Ford dat contract-op- De C IO, heeft in de nauwelijks 10  jaar

T°ï?M" ' , van haar gestaan .wel een heel snelle ont-
v„Het Vrye Volk zegt, dat Ford van de wikkeling doorgemaakt, om te komen,
Bond waarborgen eist tegen de, tijdens de waar ze nu is. Ze maakte opgang in 1936
Oorlog en nu, voorkomende „niet-officiële in de grote, massale stakingen, waar de
stakingen”. Ford wil een contract, waarin tacttefr vän de betreffendë^Bedryfsbezet-
wordt vastgelegd, dat by „wilde” sta- ting massaal werd toegepast. En niet al-

bij Förd. De vakbond had daardoor ande- 
re*belangen gekregen dan die dér arbei
ders, namelijk zyn eigen belangen als er
kende vakbond; Het-was toen afgelopen 
met de bedrijfsbezetting als strijdwapen 
en ook vonden in het vervolg meestal sta
kingen plaats in bedrijven, waar de Bond 
nog niet erkend was.
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De C.I.O. was meer en meer verbonden
- met het kapitaal, maar kon dat niet open

lijk tonen. Het gevolg was, dat de arbei- 
beiders hun acties voerden en Vperen zon
der en buiten de Bond. Het kapitaal kpn 
dat niet hebben. De C.I.O* ook met. Het 
kapitaal sommeert de vakbond, aan- dat 
gedoe voor het kapitaal), een einde te 
maken. De . vakbond is bereid. .Boete en 
ontslag voor degenen, die zich niet aan

- de afgesproken (door het kapitaal en de 
door haa* „erkende” vakbondsleiding af
gesproten) spelregels houden.
Het kapitaalsfront sluit zich, ook in Ame
rika, vaster tegen de arbeiders aaneen. 
Het neemt de voor haar waardèvolle ele
menten, die zich in de loop der conflicten 
als regelaars en verzoeners tussen arbeid 
en kapitaal schuiven, in zich op. Dat is de 
logischeren onverbiddelijke gang van alle 
Vakbofidspölitiek. Ook hier. De arbeiders 
van de E.V.C., die menen dat de „erken

n ing” door het kapitaal bestaat in een 
meè-confereren en mede-zeggènschap 
hebben van hun organisatie-apparaat in 
de overleggingen en het vastlèggen van dé 
uitbuitingsvoorwaarden, kunnen zien aan 
de C.I.O. waar dat naar toe gaat. ;

. FEITEN OM VERMELD TE WORDEN. door de Arbeidsbeurs. Twee voor twee 
mochten wy naar binnen en daar hoorden 

By een oproep, als arbeidsreservist, om te wy, dat wy geplaatst konJen worden als 
werk gesteld te worden in Arnhem, mioest onderdeèjr van het Nederlandse leger en 
ik bedanken, ómdat ik lichamelijk daar- dat er getekend moest worden voor een 
voor niet in staat was. Wel wilde ik wer- jaar, met’ een salaris van ƒ 1675.—. Keu
ken in Amsterdam, omdat ik verzorging ring moest voorafgaan aan tekenen. Een 
nodig had. Op mijn vraag tewerk te wor- keuring kwam mij wel van pas, omdat ik 
den gesteld in Bosplan, werd weigerend my heel niet invalide voelde. Daarom 
geantwoord. Ziek is ziek en ik kreeg een aanvaardde ik de keuring. Wie schetst 
kaart mee voor de A chtergrëcfiFT^g& ^m yn verbazing, toen ik door denzelfden 
keurd te worden. Ik zette daar de kwestie dokter gekeurd werd. Mijn eerste gedach- 
uiteen en nadat de dokter my nauwelyks ten waren: pech^ehad. Nog groter wérd 
had aangekeken kon ik wel gaan ën zou mjjii verbazing, tóen ik  direct de nifolng 
er wel meer vafi horen. Dat hoorde ik al vernam, nämdyk „goedgekeurd”! U. M. 
heel spoedig, toen ik myn wachtgeld haal- J .
de. Ik moest my maar vervoegen by Maat- . V ' - ■- . » ■ ‘ ■■
schappelijk Steun voor verdere uitkering, (yBryola vah pag. 3) r 
want ik was af gekeurd. Maar daar voejde telyke middelen de Jehele werkende 
ik my te goed voor en meldde my by de mensheid in een dwangbuis te sluiten en 
Gemeentelijke Arbeidsbeurs met de stille alles wat haar niet gehoorzaamt en vo<5ï 
hoop eeh baan te vinden. Groot was niyn haar werkt en marcheert, te vernietigen, 
verbazing, dat ik meteen geplaatst kon De toekomst, die wij onder dit commando 
worden en w.el als chauffeur," wat mijn tegemoet gaan, is die van. de v o lslag ^  
vak is.M et een plaatsingskaart moest ik barbarij. '
my vervoegen by het Koloniaal Instituut. Maar het verzet leeftTin ons, 1® onze ka- 
Daar aangekomen stonden daar nog on- meraden, in onze klasse over de gehele 
geveer een 150-tal chauffeurs, gestuurd wereld. * '

W aarvoor zij vochten en nu onze 
Hollandse soldaten  w eer vechten.
De Volkskrant van 29 Dec. drukt een bfief af, 
ontvangen van een- Amerikaanse soldaat die "ge
repatrieerd en afgezwaaid is. Hier onder het 5ot 
van deze brief. 4. *

Maar orts zit het dwars, dat. onze vrouwen 
P en kinderen vaak in woonwagens moesten

leven, omdat kinderen niet in privé-huizen 
werden 'opgenomen en inwoning bij familie 
ook niet alles. is. Het zit ons dwars, dat cor
ruptie welig tiert, prijzen en lonen abnor- 

-m aathoog ‘of laag zijn. Het zit ons.dwarg, 
dat er niet meer gedacht wordt aan dat kleine 
faouwtje, dat haaj* man in de oorlog ver- 

-- loren heeft en aah dien generaal, die nog 
- een medaille (posthuum) kreeg. Maar er is

een tyd van oorlog en een tijd van vrede: 
\  elke tijd heeft zijn eigen spelregels; je moet

er alleen weer aan wennfen.. Maar bij zulk 
een thuiskomst is er toch voor altijd iets 
in ons kapot gemaakt. We weten nu, waar-. 
Voor wy vochten: voor de historische idealen 
van dè Verenigde Staten en voor h e t voort- 
bestaan van het socfety-type, Waarin we 
ondanks alles geloven.... „Dte- betere we- 
rèl£ was slechts het onbereikbaar ideaal..” 

Zo was het in , 1918, zo is het in 1945 en zo zal 
het .straks wéér zijn. Niet alleen in Amerika 
komt deze kater, maar in alle landen; ook in 6n.v 
land.. Flinke Hollandse Jongens die 'nu  gepaaid

g o rd en  om dienst te hemen. Het kapitadjätie zal 
ons gébruiken zolang hij daar voordeel van 
heeft; daarna op de mesthoop!

MENINGEN DER LEZERS.
Aan Spartacusbond* en Redactie,
'Wil men het lezerstal van „Spartacüs”
v- rgróten, dan moeten wij dat- niet dqen- 
volgens de „Oude weg”, doch nieuwe 
paden bewandelen. Dus. ons niet afzon
deren van de massa om eën partij te .vor
men, maar jijist een en verweven met het 
proletariaat, m de bedrijven onze kernen 
vormen, dan komt het lezerstal vanzelf.

discussies werd mij. de vraag ggsteld, of 
ik bang was voor een woord!
Öf je,het nu bond, groep, of party noëm-

gedachten in de maatschappij, ook in 
hoofden der arbeiders, zyn de 
der heersende klassé. En deze gedachten, 
die mee hun handelen bepalen, verdwij
nen niét „vanzelf”, worden niet vanzelf 
door bétere, door communistische opvat-

de, in wezen zou dät hélzelTdë zyn.
Maar indien dat dan hetzelfde zou'blijven, 
waarom wil men het dan niet zoo late» 
als het is?
Revolutionairen hebben m.i. niets anders 
tot taak, dan het uitgeven van een krant, 
hét organiseren en bezoeken van discus-

■ ■'*.

Steeds weer en zeer terecht sch aft Spar- sie.vergaderingen tot v e r i n g  Van 
tacus: De arbexders moeten het zelf doen, eigen inzichte^ eil dat van aJ er“u.

De arbeiders, ert hiermede de revolutio
nairen, die niet los of boven de massa

zelf actfie voeren, de strijd uitbreiden, 
enz. Maar dan moeten wy, de arbeiders, 
oo]k onze eigen organisaties vormen, en 
waar zouden die anders zyn of liggen dan 
in de bedrijven zelf! • \
Waarom, waarvoor de oude vonh van 
partij gehandhaafd, wanneer men week 
in week uit, de nieuwe vormen 
propageert? Een tegenstelling, wat nu 
reeds tot uiting komt, op de laatste VSV- 
vergadering. W il5 men het niéuwe, dfin 
breekt^men met het oude. ^
De Spartacus-beweging, geworteld en ge
plant direct uit de bedrijven, met alle 
vezelen daaraan verbonden, waaromtrent 
geen misverstand kan ontstaan, heeft de

staan, maar er een deel van zyn, zyn door 
•het kapitalisme georganiseerd in de be
drijven. Ter voorbereiding van klasse- 
botsingen en revolutionaire perioden, die 
op straffe van ondergang komën moeten, 
stellen de revolutionairen zich in de be
drijven in verbinding met hun hsdryfs- 
genoten ter voorbereiding van hun in
zichten. ' . » •
In en door de strijd, komen de inzichten 
der arbeiders^tot uiting,^dia in het kapita
lisme nooit tot ontploöiing zyn gekomen, 
en niet kunnen komen.

, , j  v 1 .., Zo heb ik het altijd begrepen^ als èen ont-
toekomst Echter de oudï burgerlyke wikkelingsproces met uiteindelyk
organisatievorm, de party, is ten dode 
opgeschreven, omdat zè niet meer, zoals 
voorheen, een le^fend geheel ^  met. de 
arbeidersklasse. Dit geldt evenzeer voor 
de vakorganisatie. Over dit laatste zijn 
we liet immers allen eens, dus waarom 
ook niet over de organisatie der partij? 
Wil men dan ook Spartacüs vergroten,* 
dan is dè eerste voorwaardé een actief

doelT het anarchistisch socialisme.
En om terug te komen op „Spartacüs”, 
zie ik dé Communistenbond op een twee- .
sprong. v
Radën-communisten en kameraden van 
•de vroegere R.S.A.P. zyn ̂ verenigd. X)at 
vrït tevens zeggen: raaengedachte en
partij-ged^chte. In verband hiermede zie

 ̂1 . j  .. « ,. m j  i t  dat er een overbruggingspolitiek wordt
optreden in de beck«ven. Actief optreden grd, waarin beide st^mingen be-
op diverse byeenkomsten van de oude vredigd moeten worden. '
organ^aties daar colporteren, enz Kort- Gaarne had ^  gezien. d4t ^  meer  con-
om, duizend nuddelen zyn er om Sparta- ^  en duidelyker de motieven in „Spar-
cus te vergroten,, mits-Wij ons. als klasse ” ■ ^
ontplooien,, als klasse-organisatie naar 
voren komen,‘niet als vrienden van Spar- 
tacus doch ais werkers zelve, omdat ons 
aller levëhsbelang ermee gemoeid is. L.

W. K.
Ondergetekende bezocht Woensdag 28 
Noy. j.l.' een discussie-vergadering van 
„Spartacüs*' öp het Westeinde in A’dam 
Zuid alwaar gesproken werdjpver de ont
wikkeling van Rusland, vin het bijzonder
van 1917 to^3L021. De sprekei%af de stryd ________ ^ _____
weer 'tussen de Bolsjewiki en de arbei- geschreven; Maar we Willen er in cßt na-*
dersraden, met al de fouten aaii beide . schrift toch iets over zeggen. * ....
zyden gemaakt en de/@9gév«i ihoeilyke De inzenders en wy zijn het op sommige
omstandigheden aan beide zijden, Hvaarin. punten wel met elkaar eens. De arbei- 
zij verkeerden. Nnnmer heb dan_oo}c^ "dersklasse kon in deze tjjd haar eenheid 
zpo’n objectieve beschouwing gehoord"^als" en daardoor\ haar maché^slechts verkrijg 
die avond. j m j M genj door actie en organisatie op de grond-
Ip, v é r ^ ^ m e t  het onderwerp, vroeg ik slag der bedrijven. Dat leert ons de prak-
by de discussie, hoe de spreker dacht over tijk van de laatste tientallen jaren en elke
enkele stukken j j r  „Spartacus,,> waarin de gevoerde strijd weer opnieuw. Maar met
partygedachte-, steeds meer naar voren dat te. zeggen, is voor revolutionairen de 
wordt gebracht. Spreker onderstreepte kous niet af. Het komen van de arbeiders 
»fle gedachtengang in ^patacus”, waarin tot eigen organisatie, tot klassemAcht, tot 
de party” wordt gesteld als „dienende een bewust willen en weten, is een ont- 
factor” en niet als ,leidend apparaat”. .4 wikkelingsproces,-maar niet een proces 
Nu gaat het niet ^m verschil van. woor- . dat „vanzélf” gaat. In de arbeidersklasse 
den, maar om begrippen.' By m e^dere- zijn verschillende meningen, de heersende

tacus” naar voren werden gebracht, op
dat men wete waar mexi aan toe is, opdat 
niet misverstanden en begripsverwarrin
gen remmend zouden werken in samen
werking en propaganda.
Ondergetekende verzoekt dan ook plaat
sing. van bovenstaande met redactioneel 
onderschrift *ot een uitgebreide uiteen- 
zét^ig  (fer redactie. W. G.

• ' ‘ _ V ï—- Nv 5"' '
Naschrift Redactie: Over het vraagstuk 
'van de revolutionaire partij zal in dit blad 
en in~ ons-maandblad uitvoerig worden

tingeh en meningen vervangen, maar 
worden in een voortdurende meningsr. 
strijd, waarin dé cwnmumstischè arbei
ders de lessen en de eisen der werkelyk- 
heid uitspreken, stukje voor stukje ô  
wonnen^

. H it komen tot zelf doen, steeds verder en 
bewuster, is ook een stuk meningsstryd 
der arbeiders onderling. : " r
Communisten hebben over het karakter 
der maatschappij waarin wij leven andere 
opvattingen dan de overgrote meerder
heid der arbeiders. Een 
beschouwing, een andere 
wing, andere ideeën om trent de vorm vatf 
de stryd en haar betekenis.
Zy bestrijden de mening (die heerst onder 
de arbeiders), dat het kapitalisme voor 
hen nog levensmogelijkheden heeft. Dat 
het „verbeterd” kan worden, 
den de mening, dat er 
en instanties voor de arbeiders 
worden gestreden. Zy ’ 
ning, dat de arbeiders 
gönnen stryd, of de functies 
aan een party o f vakbond 
geven. Kort gezegd, zij 
hele gedachtewereld van het 
zoals die in en onder de 
Zoals die ook door organisaties 
propageerd, door organisaties 
ders. g
Deze meningsstryd wordt 
gevoerd Tegen de kapi 
de commuiyistisdhe gedachte, sluiten 
communisten zidi aaneen en bekwamen 
zich in onderling samen bepreken en 
gedachtewisselen voor hun taak. Zij tre
den ook samen, georganiseerd daarvoor, 
op. Zij spreken heefauidelijk uit, dat zy 
andere opvattingen hebben dan andere^ 
ook dan andere arbeiders. En dat strijden 
tegen andere meningen, dat strijden voor

in [ handen 
ge- 

ilisme.

en

het tot geldigheid komen van de commu
nistische ideeën, het zich* samen organi- 
seeren daarvoor, stempelt hun organisatie 
tot een partijs
Maar het wezen van hun pa^ty is, nieuw. 
In tegenstelling met de oude partybn, wil 
deze ̂ nieuwe party bewust streven naar 
macht van de klSsse, machtsvorming der 
arEeiders in hun klasseorganisaties van 
de bedryven. En zy verwérpt het bewustL 
als party, als organisatie der communis-' 
ten, zelf macht te tebben of te  veroveren.

Kamerrden, v % v ^
Jullie houden zich aanbevolen voor een 
korte critiek over „Spartacüs” en zyn '  
streven. Hiér hebben jullie er een.
„Sp.” is Ä ij veel te negatief. Onder 
de invloed van je blad worden cfe
sen van de massa vervreemd. Wat helpt ̂  
het, dat iemand zichzelf 10 0 % giïlyk 
geeft, als hij alléén 
in Engeland, in Rusl 
communisten v< 
den met Bet feit, dat zy 
hun politiek leven is een

W :
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