
het eigen initiatief en het zelfstafufig optreden 
van de arbeiders verhindert. Dit optreden van 
de „Leninistische” partij is het precieze tegen
deel van dat van de anarchisten, die uit ai*gst 
om ook maar iets aan de vrije ontplooiing van 
de mens tekort te  doen, elke organisatorische 
band uit de weg trachten te gaan. De ,»Lenin
nisten” offeren de revolutie aan de eenheid, zoals—de-anarctósten-de-eenheid-offeren—aan-dak_BCBt_
zij als de wezenlijke inhoud van de revolutie be
schouwen. Beide standpunten moeten tot een 
volkomen mislukking leiden. - - X
Voor de werkelijke revolutie is geen andere weg 
mogelijk, dan het samenkoppelen van de beide 
eisen van revolutionaire machtsvorming en Klas- 
se-eenheid. Maar deze samenkoppeling kan niet 
van tevoren worden klaargemaakt Want zq is 
slechts mogelijk, wanneer de strijdende arbeiders 
zich volkomen rekenschap geven van de taken 
waarvoor zij staan, wanneer zjj zich een inzicht 
verwerven in de problemen, waarvoor zij wor-

• den gesteld. Zolang deze problemen ach  echter 
nog niet in de practijk hebben voorgedaan, kun
nen zelfs geschoolde revolutionairen weinig meer. 
bereiken dan het algemene karakter van deze 
problemen en van hun oplossingen aangeven, 
laat staan, dat zich Mj de grote massa van de 
arbeiders een eensgezinde mening hierover zou 
kunnen vormen. Zo is het proces van de revo
lutionaire machtsvorming een zoeken er tasten, 
niet het volgen van een van tevoren afgeMK 
kende weg.

Geen wonder, dat deze pogingen van de arbei
ders tot zelfstandig optreden en eigen machts
vorming te komen, telkens weer halverwege af
breken en mislukken. Maar — wij zeggen het 
Rosa Luxemburg na — één zo’n  mislukking is/  
voor de bewustwording van de arbeiders belang
i jk e r  dan duizend schitterende^ÄKfche succes
sen van een partijleiding. Want de ervaring uit 
de zelfstandig gevoerde actie is vlees en bloed 
van de arbeiders geworden, zij levert een blij
vende bijdrage aan het revolutionaire bewust
zijn, terwijl een door de partij béhaalde „over
winning” niets leert over de doeleinden en de 
methoden van de massa-actie.
Maar dè arbeidersklasse wordt telkens opnieuw 
tot de strijd gedwóngen. Langzaam leren de ar
beiders uit eigen kracht hun strijdorganisaties 
op tè  bouwen, leren zij, hoe zij hun eigen macht 
in het bedrtff moeten formeren en instandhouden, 
leren zij deze macht tussen de verschillende be
drijven te verbinden. Telkens weer komt de les, 
die de arbeiders moeten leren, daar op neer, dat 
zij alle te vervullen taken in eigen handen moe
ten houden en dat, wanneer bepaalde functies 
aan afzonderlijke personen of organisaties moe
ten worden overgedragen, deze direct vanuit de 
bedrijven moeten kunnen worden gecontroleerd 
en afgezet. Vanzelfsprekend veronderstelt een 
zodanig optreden een hoge graad van bewust
heid, een eenheid van denken bij de arbeiders, 
die geen van beide van tevoren aanwezig zijn, 
maar die zich pas in de strijd kunnen ont
wikkelen. •ff ' r* .
Wat in deze strijd de taak kan zijn van bewuste

revolutionairen? Hun taak b ^ ta a t hierin^ om 
overal en te allen tgde dit zelfstandig optreden 
van de arbeiders te propageren en te bevorderen. 
Het eenvoudigste is dit, waar de revolutionairen 
direct als strijdende arbeiders in het bedrijf staan. 
Hun als de aanvurende voorhoede is hier 
gemakkelijk te begrijpen. Deze taak bestaat niet 
alleen en zelfs niet in hoofdzaak in het oproepen 
van de arbeiders voor bepaalde acties. Veel be- 
langrijker is nog het vbortdürtm£ de *anda<mt 
vestigen op de gevaren en moeilijkheden die de 
strijd bedreigen en het aanduiflen van de wyze, 
waarop deze uit de weg kunnen worden geruimd 
Niet alleen met de mond of met het geschrift 
zal deze propaganda worden gevoerd; even be
langrijk is het voorgaan door de daad, wwneer 
deze tot het hart van de arbeiders spreekt. Het 
ïöt stilstand brengen van een machine, wanneer 
het gist in het bedrijf, het in werking «tellen van 
de ärene, wanneer het^ bedrijf in staking gaat, 
het formeren van een stoottroep in  tijden van re
volutionaire hoogspanning; dit zijn allemaal da
den. waarin een revolutionaire voorhoede het 
initiatief kèn en in bepaalde gevallen zelfs moet 
npir»»"- Deze voorbeelden kunnen met tientallen 
andere worden vermeerderd;
Manr zoals de arbeiders van de verschillende be
drijven hun eenheid moeten vinden over de mu
ren van het bedrijf heen, is dit ook voor de re
volutionair«! noodzakelijk. Hier, in deze georga
niseerde eenheid tussen de verschillende bedrij
ven en ook buiten het bedrijf, ligt zelfs hun voor
naamste kracht en betékenis. Want alleen  door 
deze organisatie wordt het mogelijk, dé strjjd- 
ervaringen van verschillende delen van de arbei
dersklasse aam elkaar te  toppeten, lang voordat 
deze strijd de weriteltfke klasse-eenheid tot stand 
heeft gebracht. Ben dergeli* geoiganiseerde 
eenheid van revolutionairen kan zich met net 
volste recht een partij noemen, ook al zijn haar 
doelstellingen geheel anders, dan die van de oude 
partijen. Want de grondslag van haar organisatie 
is de éénheid van opvatting over de strijd van de 
arbeiders en de propaganda die ertoe moet bij
dragen, dat deze denkbeelden door de arbeiders 
worden begrepen en overgenomen.
Zolang'de strijd de arbeiders u it de verschillende 
bedrijven nog niet tot een werkelijke, strijdende 
eenheid heeft gemaakt, zal een dergelijke party 
niet kunnen rekenen op een grote toeloop van 
leden of zelfii van sympathiserenden. Want haar 
propaganda van de zelfstandige machtsontplooi
ing van de arbeidersklasse kan p is dan tot een 
levend bestanddeel van het denken van deze 
klasse worden, wanneer zij in haar strijdende 
practijk wordt verwezenlijkt Maar een zekere 
revolutionaire'kern van de klasse zal door deze 
propaganda worden gegrepen en geschoold. Op 
deze wijze zullen de revolutionairen in de be
drijven niet meer op zichzelf staan, maar gedra
gen zijn door de ervaringen, die voortvloeien 
uit de strijd van de gehele klasse. En wanneer 
de strijd van de arbeidersklasse zich breder gaat 
ontplooien, zullen zij door hun denkbeelden 
en opvattingen het initiatief kunnen nemen voor 
de ontwikkeling van de nieuwe, zelfstandige 
strijdwijze.

Esperanto Komuniko
Het eerste na-oorlogse nummer van „Klasbatalo” 
is thans verschenen. Getracht zal worden, de 
uitgave regelmatig voort te  zetten» Veel hangt 
hier echter af van de hulp die wij ontvangen, 
vooral ook op financieel gebied. Want het innen 
van bijdragen uit het buitenland gaat vanzelf- 
spre&nd* mei grote moetflkheden sepaartfe— —

Wij roepen daarom allen, die de belangrijkheid 
van deze uitgave inzien op, deze daadwerkelijk 
te steunen. Men kan dit doen door vrijwillige 
bijdragen, of ook, door or ie r  zijn bekenden met 
„Klasbatalo” te werken. De prijs per nummer 
bedraagt 25 cents.

Bestellingen zijn te  richten aan de administratie 
van „Spartacus” t>f aan 'J . G. I^ereveld, Prof. v. 
Reeslaan 4, Blaricum.

Ze&üedeti-tUéinq.
De staking is te Rotterdam begonnen 

en is zich weldra gaan uitbrdden tot 
zelfs in B elg ië ... Op dit ogenblik zfln 
ook velen van ons tot een staking over 
moeten gaan, in verband met het ver
voer van soldaten en wapens» die onge
twijfeld tegen ons volk, dat in Indonesie 
voor zijn vrijheid opkomt, gebruikt zul
len w orden ... Wie op dk ogenbfik zich 
niet solidair verklaart met de stakende 
zeelieden, zal op tweeërlei w ttz e b e -  
schouwd moeten worden als onderkri|i- 
per, daar hij enerzfofa verraad pleegt 
jegens ons volk en anderzijds tegen de 
arbeidersklasse in het algemeen.

Uit een manifest van de Vereniging der Indo
nesische Zeelieden, (overgenomen uit „Indone- 
sia” van 20 April). \  - -

v e rb e te ra a rs  van  H itle r

De Waarheid van 17 /Cf>ril meldt een sta
king op Walcheren. Socialisme en Demo
cratie vieren hoogtij in ons land. De 
Waarheid schrijft:

„De directie (van de „Wederopbouw” 
op. Walcheren) verklaarde: ,Het Hit- 
lerfascisme was voor jullie niet erg 

^genoeg, de pen zal jullie nog sterker 
op de neus gezet moeten worden*. *

V A U  T B O T 3 5 K IS T IS C H E  H J B B
Wij ontvingen enkele opmerkingen naar aanlei
ding van ons artikel „1871 Parijs — Kroonstad 
1921”. In het bijzonder verweet men ons in strijd 
te komen m t  de historische waarheid, waar 
wij schreven:

'„Een deputatie werd naar leningrad gezon
den en gevangen genomen. Na een somma
tie, die zonder antwoord bleef, gaf Trotzky 
bevel tot het bombarderen van hen, die hij 
vroeger „de trots van de revojutie” had ge
noemd.

Hiertegenover 'wordt het antwoord aangehaald, 
dat Trotzky „reeds in 1933 tegenover „soortge
lijke praatjes” gaf:

„TV heb deze kwestie nooit aangeroerd. Niet 
omdat ik iets te verzwegen had, maar inte
gendeel, juist omdat ik niets te zeggen, had. 
De waarheid is, dat IK PERSOONLIJK 

V  NIET HET MINSTE AANDEEL HAD IN DE 
ONDERDRUKKING VAN DE OPSTANI> 
IN KRONSTADT, NOCH IN DE MAATRE

GELEN DIE OP DE ONDERDRUKKING 
VOLGDEN. In mijn ogen is dit feit van geen 
politieké betekenis. Ik was een lid van de re
gering. Ik beschouwde het bedwingen van dè 
opstand als noodzakelijk en  aanvaard daar
om de volle verantwoordelijkheid voor het 
onderdrukken ervan. Slechts binnten deze 
grenzen heb ik tot mi toe op kitiek geant
woord. Maar als moralisten mij persoonlijk 
beginnen lastig te vallen, door mij er van te 
beschuldigen mij aan wreedheid te hebben 
te  buiten gegaah, welke door de omstandig
heden niet gerechtvaardigd werd, meen ik het 
recht te hebben te zeggen: ,»Mijne heren mo
ralisten, ge liegt een beetje.”

Laten wij constateren dat wij nergens Trotzky 
van persoonlijke wreedheid hebben beschuldigd. 
Wü wensen dus niet te worden gerangschikt on
der de liegende moralisten. Wij begrijpen natuur
lijk heel goed, dat een persoonlijk vereerder van 
Trotzky, die het woord „Kroonstad” onder de

ogen krijgt, daarbij al zo v*A «treek raakt, dat 
hij niet heel scherp meer onderscheidt. Daarom 
zullen wij onze criticus dit misverstand ook maar 
niet al te kwalijk némen. Wij vestigen er alleen 
de aandacht op, dat wij slechts zakelijk de alge
mene verantwoordelijkheid vah Trotzky voor de 
onderdrukking van de opstand (die vanzelfspre
kend niet anders dan een gewelddadige, dus bloe
dige onderdrukking kon ztfn) vaststelden.

Wanneer men deze algemene verantwoordelijk
heid van Trotzky van de hand zou willen wijzen, 
dan is dit in strijd met het bovengenoemde ci
taat van Trotzky zelf. Maar ook het directe be
vel tot onderdrukking van de opstand was af
komstig van Trotzky, zoals men b.v. kan nalezen 
in het boek „Staline”, geschreven door Souva- 
rine, waaruit het gewraakte citaat afkomstig is- 
Trotzky was trouwens volkscommissaris van oor
log en bevelvoerend generaal van het Rode Leger. 
Wij menen, met deze opmerkingen te  kunnen 
volstaan. In het volgende nummer zullen wij de 
betekenis van de opstand van Kroonstad nader 
bespreken. ‘ ■'
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maar diegenen, die zich verrijkten aan de 
nazi’s door hun gesjacher en uit hun wel
gevulde zakken ook een kleinigheid gaven 
voor de- verzetsbeweging, teneinde zich 
voor de toekomst „in te kopen”
Toen had bourgeoisie de spoorwegarbei
ders nodig. Ook d» Nederlandse bezitters- 
klasse wilde haar aandeefr-aan- de-opm&rs-

m

. : ' ■. .- .jT ................
Mei 1945—Mei 1946.

Het is nu een jaar geleden, dat de Nazi- 
terreur van ons afgevallen is en we her-

en
1de arbeidende bevolking vóórtbrengt. En 
dat is hun uitstekend gelukt.

y

■'r1-

der Engelsen bijdragen. En zy beval den 
Nederlandsen spoorwegarbeiders het werk 
neer te leggen. Als de bourgeoisie later 
deze staking herdenkt en vol trots daarop 
in het buitenland wijst, dan doet zij dit 
met het zelfverzekerd gevoel, dat de 
Nederlandse spoorwegarbeiders haar op 

1 he£ eerste signaal gehoorzaamden. Maar 
ze vergeet daarby te vertellen* dat reeds 
lang daarvoor, vele „spoorjongens” niet 
meer op het werk kwamen, omdat zij ge
vaar hepen door de Engelse èn of Ame
rikaanse vliegers beschoten te worden.
Het ligt nog allemaal in onze herinnering. 
Het antwoord der nazi’s was: de uithon
gering. Daarmee dachten zij de spoorweg
arbeiders aan het werk te krijgen. Dat 
dit niet lukte was voor de Engelsen en 
Amerikanen van het grootste belang. Zy 
wisten zich beveiligd in de flank, doordat 
van deze kant geen- aanval van de Duitse 
legers*' kon worden verwacht. . •'
Wy hebben de jaren 1940—1945 van een 
andere kant bekeken, dan meestal ge
schiedt. Als „inen” over het verzet 
spreekt, dan worden de stakingen als een 
deel van het gehele verzet beschouwd. 
Wat men echter „vergeet” is, dat de sta
kingen, en vooral de eerste twee, de grond
slag voor het verzet hebben gelegd, en 
dat daaruit voortdurend nieuwe kracht, 
uithoudingsvermogen en moed werd ge
put. Want bij elke daad der burgerlijke 
verzetsbeweging moest ten slotte op de 
massa’s worden gesteund. De basis van 
het illegale verzet is- dan ook slechts mo
gelyk geweest door de klassenstrijd die 
de Nederlandse arbeiders voerden.
De Nederlandse bourgeoisie heeft er geen 
belang bij, dit op de voorgrond te plaat
sen. De positie van de arbeidersklasse en 
4e machtspositie die cle collaborateurs 
weer hebben ingenomen, zijn te grpte 
tegenstellingen tot datgene, wat het pro
letariaat na de „Bevryding” heeft onder
vonden.
Daarorri kan de strycKder arbeiders niet 
ophouden. Hy gaat verder en moet ver
der gaan, zo lang totdat zy zich zelf heb
ben bevrijd.

denken d^t ogenblik met blijdschap. Maar 
hoewel nog slechts een jaar voorby is, 
zegge een 360-tal dagen, lijkt het toch al 
weer zó heel ver af. De vreugde leeft 
slechts als verre herinnering in ons. We 
beleven het niet meer als „de dag van 

iteren”

Hoe hebben ze dat gedaan ? Allereerst 
door de LOONSTOP. Naarmate de arbei
ders harder werken en de productie beter 
gaat lopen, komen er meer goederen be
schikbaar, MAAR DEZE KUNNEN NIET 
AAN DE WERKENDE BEVOLKING 
TO1̂ / d o c w r d a t  e r  een loonstop is. 

jLui is dan ook zo veel gebeurd in die tycK nieer aan producten beschikbaar
én alles is nu zo heel anders gékomen, komt, komt daarmee automatisch in de 
dan de meeste mensen hebben, verwacht, handen van de bezittende klasse en de 
Het hoopvolle vèrtroüwen op een betere mensen met de hoge salarissen, 
toekomst heeft voor algemene teleurstel- ‘Ten tweede: door alle organisaties van 
ling plaats gemaakt. Er is geen werkelyke part«en vakverenigingen jeugd, zoveel 
vrede gekomen. De „eeuwige vrede” van mogelyk m de ,»nationale opbouw en de 
Potsdam dreigde reeds in dit jaar verloren „nationale verheffing te betrekken. Ze 
te gaan, doordat de Russische burokratie worden daarmee tot hulptroepen van 
de Engels-Amerikaanse macht bedreigt allen, die zich als privaat-kapitalist of als 
met haar aanspraken op steunpunten in „leider van dit of dat een goed bestaan 
de Middellandse Zee en haar invloed in wensen te verzekeren uit de arbeid der
Perzië. En de nederlaag van Japan mond- massa’s. A P tn roonn
de uit in de zelfstandigheidsbeweging van Ten derde door het ONTSLAGVERBOD 
de Indonesische intellectuelen met de in- van 12 Juni 1945. Geen arbeider mag zon- 
heemse volksmassa’s achter zich. De Ne- der toestemming van de regenngsinstan- 
derlandse en Engelse imperialisten heb- tie’s door de ondernemers ontslagen wor
ben hierby getoond, met zonder meer het den. Maar ook geen arbeider mag zonder 
uitbuitingsrecht aan de intellectuelen over deze toestemming van baas veranderen, 
te willen dragen en grepen met hun legers Geen ondernemer mag een a r b e i d e n  aan- 
in. Midden-Europa wordt-bij een voeding nemen, die zonder toestemming zyn oude 
van 1000 calóriën per dag tot een groot betrekking heeft opgegeven. 
Bergen-Belsen gemaakt, terwyl de hon- g ^  ontslagverbod is eenftoecte aanvul-
gersnood ook heel Azië bedreigt^

Ook ten opzichte van de nieuwe opbouw 
in d? afzonderlijke lanclen doet zich een 
algemene teleurstelling gevoelen. Van de

ling Van de loonstop. Want hpt is duide
lyk, dat de arbeiders zullen trachten beter 
Werk te vinden, indien ze elders meer 
kunnen verdienen. Dat is nu echter on- 
mogelyk geworden. Voor verbetering vandiKcuicue i c i c u i ö g c v w K u .  _ . . .  i . . 1  i

oude belofte der bezittende klasse, dat de de arbeidsvoorwaarden zyn de vakverem-
arbeiders nu een waardige plaats in het gingen de aangewezen organen En dat
arbeidsproces moesten krijgen,'is juist het een kwaad kantoor, sinds de leiders met
omgekeerde terecht gekomen. .De arbfei- de regenng verbonden zyn. Het is dan
der heeft minder rechten dan ooit, by de °°k niet toevallig, dat al die leiders warme
verdediging van zijn levensmogelykheden voorstanders van de loonstop zyn.

De arbeiders.
staat hy tegenover een machtigertfj and, 
dan hy ooit hleft fehad. Het is/voor zo
wat iedereen duidelijk gewordènr dat de 
bezittende klasse te zamen met mannen 
van regering én regeringburo’s zich te 
midden van de algemene armoede weer 
het eerst van alles voorzien en dat ze zich

■ I M M iVoor de arbeidersklasse is het afgelopen 
jaar ook van zeer grote betekenis geweest. 
Het algemene parool van „opbouwen en 
meer produceren” heeft toch niet kunnen 
verhinderen, dat de stakingen vanaf het

Hfe
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" De Zeeliedensfaking
I)e staking breidt zich uit.

Opnieuw laten de havenarbeiders zien 
dat zij weten wat solidariteit is. Toén op 
26 April de s.s. Java, die door onder
kruipers van Rotterdam gehaald was, be
stoken werd om geladen te worden, wei
gerden de havenarbeiders, en verklaar
den zich solidair mét de zeelieden, mét 
het gevolg dat die zelfde dag de gehele 
Amsterdamse haven platlag. Ook onder 
de veemarbeiders roert het. Alleen in u |& |^ ;

g van de strijd ligt de kracht van 
de arbeidersklasse.

Ook te Rotterdam hebben nu, op 29 April, 4000 
havenwerken df staking ingezet, terwtfl het tech
nisch personeel van de Mij. Nederland zich even-

m

■ p m M  de. stokers heeft aangesloten.
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een stevige machtspositie bouwen, om de besdn van de vrede nagenoeg onafgebro-
arbeidende bevolking ongestoord te kun- ken dQ£>r het land gaan Het zyn meestal
nen uitplunderen. kleinere, plaatselyke bewegingen, waarvan

in de kranten meestal niet eens melding 
Ile  uitbuiters.’ * wordt gemaakt. De regeling van lonen en
Maakt men de rekening * van het afgelo- arbeidstijden spelen daarin de hoofdrol,
pen jaar op, dan moeten we vaststellen, Het feitj dat tot op de huidige dag de
dat de bezittende klasse ondanks alle arbeidsconflicten zich voortzetten, demon-
moeielijkheden niet ontevreden mag zyn streert een ernstige nederlaag van de
over de gang van zaken. En de hoge amb- heersers. Want reeds in Juni 1945 poog-
tenaren van de «staat, van de bedryven, den de verenigde uitbuiters tot een ver-
de leiders van de regeringspartijen en zy kapt stakingsverbod te komen, naar aan-
die het willen worden, alsmede de leiders leiding van de staking by de arbeids-
van de vakverenigingen, die de massa’s reserve te Amsterdam. Wel w erden
over de omweg van hun dikke salarissen verschillende eisen van de arbeiders inge-
wensen uit te benen, kunnen ook niet on- wïlligd, maar tevens werd bepaald, dat
tevreden zyn. Waar het voor al deze lie- wie in het vervolg in staking ging, daar-
dén op aan komt,, is dat zij zich allereerst mee te kennen gaf, dat hjj de bestaans-
een behoorlyk deel verzekeren van wat zekerheid niet op prys stelde en dus ont-
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m en' hierbÜ ^et door deze leerzame les, deden ze het de 
ONTSLAGVERBOD uit dezelfde maand, tweede keer anders. En zé voerden toen 
dat geen ondernemer iemand jn  dienst een stryd, die een van de hoogtepunten 
mag nemen, die zonder toestemming van in de geschiedenis van de Nederlandse 
zyn vroegere^ werkgever zyn betrekking arbeidersbeweging vormen. Toen de on
verlaat, dan betekent dit, dat men langs deme^mers hun eisei> betreffende de 
deze weg stakingen parktisch onmogelyk arbeidsvoorwaarden niet in bespreking 

.wilde maken. wilden nemen, gingen-ge niet tot staking
Een soortgelyke aanval” op het “stakings-

d00r ï  R.ott!rda? se lyk plaatsten ze op iedere boot een efgen en de staat onder- om ^  ^  ^
beachte r ï e l g vanet e et s o e T '^ lo r  door iedere arbeider werd

• • cüu i ~ ? r nagekomen. Kortom: op kleine schaalnunfeter Schermerfaora uitgevonden. De aUeerl op ^  terrein vanPhet
was’ * *  “  . ^ n  geval trokken ze de wetgevende, d e u l tv c ^ d e  

k S T ^ w ^ '1 Z Ä  ^  Cen Sta‘ en de « b e r e n d e  macht aan zich. Ze
Ä r c r Ä t a s j r  s t s Ä f i  ü  f a s t
hoort uitspraak te doen by hangende con- Volking zal z^n Ze wachtten niet af hoe 
flicten, maar deze neemt deze taak alleen de r ^ e «  en de s w  h! a r W  ™ Z
t e Ä  1dftezed̂ beidetekVan te VOl;en ^ i^ v o o rw a a rd e n  zouden regelen, maar 

Bq de eerste staking ia  de Rotterdamse
haven hebben de bootwerkers hiervoor Dat was het belangrijke voor de arbei- 
moeten zwichten. Maar wyzer geworden ders na de „bevryding”.

IN AFLEGGERTJES.
Voor de oorlog was het «»»frpi vodde 
en vooral in Amsterdam, vrij groot 
voddenkooplui, die langs de h u iz e n ^  
ten hun waar naar het Waterlooplei 
T m  weer verkochten aan grote firm 
pen. Deze lieten de goederen reinig 
werden ze uitgevoerd naar Noord-Af

De betekenis van de gepakt en zo kon deze oplossing slechts
I j heel tjjdeHjk en van geringe betekenis •
I opstand van Kroonstad m ™ r  ^Skkei^

Er is bijna geen beweging van de arbei- verlenen deze revolutie ook in zyn ui ter- beiders ̂ b. v Pin ^ e IBbedi^MLïTLine « s  
ders geweest, die zo verschillend wordt ste konsekwenties door te zetten. Het wa- bruiksvoorwerpen maakten om deze bÜ 

, e, opstand van Kroonstad ren dezelfde omstandigheden, die de bols- de boeren tegen levensmiddelen te ruilen 
m 1921. Door de bolsjewiki van alle scha- jewiki op de weg van de contra-revolutie dan was dit vanzelfsprekend geen o p W  
keringen, „Stalinisten zowel als „Trotz- hebben gedreven. In de eerste plaats moe- sing vo<m- het probleem van de oreanisatie 
kisten en andere „Leninisten” wordt de- ten we daarom de verhoudingen begrijpen van de Russische economie. Integendeel 
ze opstand beschouwd als het resultaat waaronder de opstand wan Kroonstad uit- déze organisatie was slechts moeeliik 
van een wit-gardistische provocatie en' de brak, want pas dan zullen w*j zyn beteke- wanneer dergelijke plaatseliike en zelfa 
opstandige arbeiders en matrozen op zjjn nis op de juiste wyze kunnen beoordelen, individuele Doeinaen werden verhinderd 
best als misleiden. De anarchisten daaren- om ruimte vt»r “ n oDl^sine
tegen, b^chouwen de opstand van Kroon- In de revolutie van 1917 hadden de Rus- waarbij dé verschillende bedritven ak 
stad als het hoogtepunt van de revolutie sische boeren het juk van het groótgrond- deel van het geheel hun taak kregen toe-

? ^  ^  ^  «^w orpen, terwyl de arbeiders in gew ezen^
stellen zy gelyk met de contra-revolutie. de bedryven zich van hum kapitalistische
Beide standpunten staan lynrecht tegen- uitbuiters trachten te ontdoen. Deze be- Op het Al-Russische Radencontrres dat 
over e lk ^ r, maar door hun eenzydigheid weging van boeren en arbeiders was de in OctoÈfer 1917 bijeenkwam, werd de 

U ^ id e  onjuist. grote kaachtbron van de revolutie. De be- noodzaak van een dergelijk algemeen ver-
fateüig komt het anarchistische standpunt weging'voltrok zich door middel van de bend over het gehele landineezien en 
m dit geval veel dichter hy de waarheid organisatie in de arbeiders- en boerenra- h i«  werden vertrouwensmannen uit dit 

I dan het bolsjewistische. Want dé opstand den, de sovjets. congres, tevéhs leden van de bolsiewisti-
I  Z T  r n, . ? V0lUti0naire Maar. de beweging der arbeiders en boe- sche party, met Lenin aan het hoofd aan-
F eontivi rpvnli r  W8f  met geweld de ketenen der oude geweten om de oplossing van deze pro-
i ^ A  ^  18 Ulthuiting verbrak, was niet in staat het blemen te regelen. De bolsjewistische par-

mH w ;  schu1“ van deze onderdrukkmg nypende vraagstuk op te lossen waarvoor ty ontving dus zyn machtsfunctie direct 
uitehntend op de bolsjewiki te werpen, de gehele maatschappy in Rusland was uit handen van dit Al-Russisch Radencon- 

V ! . . dj rgelfl| e gevallen ligt de gesteld: het opnieuw organiseren van pro- gres. Toch kan de bolsjewistische regering 
!  ■ ?PS tndlgf,n’ ductie, transport en distributie. Wat hier niet als een uitdrukking vari de sovjet-

^  ^ T gulg. “ f  met ^ ldoende Waar- ontbrak, was de politieke eenheid van het macht worden beschouwd, want zy ont-
gehele land. De arbeiders en boeren in de trok zich reeds van de aanvang af aLn de 

if S ï  ® S helemaal onjuist verschillende bedryven en dorpen hadden contróle door de sovjets. En dit kon feT 
^  S  sP” ken> da^  de wel hun onderling verband, hadden wel Rusland ook niet ander zyn.

.maatschappelyke vethoudingen, zoals die hun sovjets, maar deze waren nog niet tot De diepere oorzaak van deze ontwikkeling 
us and waren, geen andere ontwik- een hechte eenheid samengesmolten. Er was, dat de arbeiders zelf niet bij machte 

 ̂ m°geljjk maakten dan werkelyk waren nog geen algemene maatschappe- warten de wederopleving van het Rus-
heeft plaai,  gehad. Noch de arbeiders van lyke regelingen, die de taken der afzon- /sische bedrijfsleven te organiseren. De 

nstad, noch ook de bolsjewiki kon- derlyke bedryven een gemeenschappelijke Russische industrie was op een geheel an- 
den anders handelen dan ze deden. Het richting konden geven. In alle delen van dere basis tot ontwikkeling gekomen dan 
waren de omstandigheden, die aan de enen het land werd de oplossing der maatschap- de industrie in West-Europa Zii was niet 
de rol van de voorvechters van de revo- pelijke vraagstukken onafhankelijk van de geleidelijk gegroeid uit Je ontwikkeling 
lutie opdrongen, zonder hen de kracht te ontwikkeling in de andere gebieden aan- (Vmrvolg o d W  6 fsto kol )



Vit de bezettingstyd
Fragmenten uit de zojuist verschenen roman: 

„HET BEGON OP 10 M E I...” 
(Uitgave Boekenbedrijf „Arena” Amsterdam).

..IQ. ^ ei/amoigeaa,.
1940.

Tien minuten over vieren, v {
Ook Louise staart nu, met opengesperde ogen, 
naar de fel-flitsende, lichtendekogel-kettingen, 
als gele morse-tekens in de teer blauwe lucht 
’n  Klop op de deur. „Schrik niet, mams”,- roept 
Joop, „maar het zijn de Duitsers, ze vallen Schip
hol aan.” Er slaan deuren en vensters, maar 
daar bovenuit knetteren, venijnig kort achter, 
elkaar, machinegeweren in de lucht. Drie, vijf, 
nog meer Nederlandse jagertjes, blijkbaar van 
het nabije Vliegveld opgestegen, cirkelen en 

t zweven als wondergrote insecten en déér: enor
me, donkere silhouetten. Vanuit zqn kamerven- 
ster, roept Bob opgewonden, Jef en Louise toe: 
, Duitse bommenwerpers!” Boem, boem!, het 
doffë, holle geluid'van het afweergeschut; één 
zwaï wolkje aan het uitspansel. Nu zweven er 
ook kleine, onschuldig uitziende, grijswitte wolk
jes daarboven, vele onder en naast e lk a a r .... 
Als ’n  zware Heinkel-machine, het vuren uit een 
jagertje ontwijkend, eén 'duikt neemt en als - ’n 
reusachtige gevleugelde pijl "door het luchtruim 
vlak boven de grindweg schiet, beseffen de toe
schouwers nog niet het grote gevaar dat ze 
lopen. Meer 'bommenwerpers vliegen aan, het 
gedreun en geraas neemt toe; Louise wenkt, met 
een gebiedende hand, haar huisgenoten binnen 
te komen, maar pas als de kogels her en der
waarts neerkomen, geven ze er gevolg aan. Zwij
gend, met iets verlegens, alsof ze elkaar opnieuw 
ontdekken, kijken ze elkander aan . . .
Tussen de muren $u, is het net of ze opeens van 
de wereld zijn afgesneden, maar door ’n  inge
ving gedreven gaat Joop eensklaps snel naar het 
radiotoestel. . .  er behoeft niet meer aan getwij? 
feld te worden: oorlog! Een zenuwachtig klin
kende stem kondigt de luchtvaartdienst aan en 
geeft niét mtó te verstane berichten. „Boven 
Gorinchem, ’n  vijandelijke formatie. — Zestig 
machines, richting Zuid-Zuid-West* Er worden 
parachutisten uitgeworpen!”

Inkwartiering. ^
Er werd gebeld. Jef opende, zag ’n  welverzorgde 
jongeman in Duits veldgrauw, bepakt en bela
den. Onwillig nam hü de kaart aan, omdat h$: 
„Heil Hitler” verstaan had. Tot z’n  verlichting 
las hij ‘ dat hij zich vergist moest hebben. De 
soldaat had zich blijkbaar dadelijke voorgesteld 
als „Heinz Fichte”. En Jefs hart vertederde nu 
h\j merkte, dat / de jongen weinig ouder dan 
Joop kon wezen. Voor hij slapen ging deed Jef, 
na geklopt te hebben, de deur van het 1< 
kamertje nog even open. Dè blauwe Ogen 
ten hem vriendelijk en dankbaar toe. Hier was 
geen Duitse soldaat meer, hier lag een 'jonge 
metaalbewerker. En weer zag Jef in gedachten 
zijn Joop, in een vreemd land, ’n  hem vijandig 
gezind land, uit zijn werk, weggescheurd van 
zijn familie om zijn medearbeiders te gaan ver
moorden of door hen vermoord te worden, de 
machine- ge wer e n van de S.S. achter zich. En in 
een sentimentele opwelling streek hij ’n  tel zijn 
hand, ziin vuile-Jode-hand”, over ’t lichtblonde

'  naar boven en stram zullen ze staan. Geef ze 
zo’n stuk gummi, ’n  bijl, ’n  stuk ijzer, of wat 
dan ook in hun klauwen en fotografeer ze zo. 
Die kerels met hun ongeschoren bakkessen zien 
er zo uit als wildebeesten. Net wat we hebben 
moeten! „Zum befehl, Herr Leutnant”. Op dat 
Jodenplein laat je ze kniebuigingen maken, je 
kent dat wel. Maak do anderen bang, tot gek-

- -worden* -toe  bang. Ordnung muss- sein!

van den ..Teutoon”.

1941.
Razzia.
Er donderden overvalwagens de oude wijk bin
nen ... . de Grünen!!
Ah, bijna een jaar lang, sinds de bezetting, heb
ben ze moeten wachten, en nu is hét toch hoog
ste tijd om de „Jüdische Schweiften”, die zich 
Nederlanders durven noemen, ’n  gevoelig lesje 
te geven, en met hèn die onverbeterlijke Joden
vrienden! Sla dat Jodengebroed op de beesten
bekken, grijp er een aantal en maak ze murw, 
tot ze van angst in hun broek schijten. Spuw 
ze in hun smoelen, sla ze de ribben kapot, als 
ze* no* een Maul durven opendoen. Also!, we 
hebben ervaring genoeg hoe ze klein te krijgen. 
„Jawohl, Herr Hauptmann”. Bewerk ze in de 
kelder, haal ze dan hier, sleep ze aan hun poten

En dan staat er in de krant: . .  Een van die
laffe beesten, beet een dier rustige, niets ver
moedende W.A.-mannen de keel door! Alleen 
een wrede straf kan dergelijke afschuwelijkhe
den in de toekomst voorkomen”.

Staking!
De Amsterdamse arbeiders nemen die deporta
tie eenvoudig n iet Zé staken ...a En als Jef, 
’s morgens bij de eindhalte van lijn 24, de stem
ming pijlt, vaart er ’n  diepe genoegdoening door 
hem heen. De trams gaan naar de remise! De 
arbeiders hebben het werk neergelegd, niet voor 
deze of gene verbetering, of tegèn deze of gene 
verslechtering van hun positie!. . .  Kalm, als 
geldt het een onverwachte rustdag, gaan de ar
beiders van de ene na de andere fabriek naar 
huis. „Heel het raderwerk staat stil, als uw 
machtige arm het wil” . . .

1942.
Persoonsbew ijs.
Als Jef voor de derde maal het kantoor van 
Helders binnenkomt, ’n  tikie nerveus door de 
wandeling zonder ster, groet deae kortaf, vraagt 
de beide foto’s en knipt deze op m aat Daarna 
richt hij z’n  hechtende Wik doordringend op 
Jef. „Als er. ooit iets verkeerd mocht gaan. . .  
Ik ken u slechts van dat u  hier was om te 
informeren naar afstammingspapieren van uw

* Arische vrouw!”
„Begrepen, meneer Helders! Ik heb me dus ge
woon aan het loket gemeld, zonder sttx, om m’n 
nieuwe PJ3. in ontvangst te nemen?” „Zo is 
het! Ete man^die u  zal helpen, vindt iö. de bak 
uw kaart zonder „J” . . .  Neertr geen dank. Loopt 
u maar mee en alvast gegroet, meneer Leonard”. 
Aan een der loketten zegt Helders achteloos: 
„Helpt u  deze meneer éven. Hij moet dringend 
op reis” . . ;  , >ï'-U

1943. >
Verzet
Rosa had een bord in scherven laten vallen. Ze 
duwde Jacob nu ’n weinig achteruit. Ze was 
zowat over haar schrik heen en ’n heftige ver- * 
ontwaardiging had zich van haar meester ge
m aakt „Flink hè, zulke kerels tegen ’n ouwe
man, die bijna niet meer lopen kan en zo goed 
as blind is. Maar ik bin niet bang voor die 
geweren en als je één vinger tegen m’n Jacob durft 
uitsteken, haal ik de broodzaag en steek die in 
je keel”, riep ze hees tegen de langste van de 
twee agenten, die ’t- woord deed.
„Dat ik geen jonge vent meer b in . . . ”, betreur
de Jacob hardop. „As je maar weet, goedschiks 
krijg je me niet mee. Je jaX me motten slepen”. 
Dit moedige verzet van twee zo oudé mensen 
hadden de ophaal-agenten blijkbaar nog niet 
meegemaakt Verlegen,, bijna beschaamd zei de 
reus nu: „Ik denk dat je vanavond nog wel 
weer terug bent, vader, samen met moeder de 
vrouw. Enkel voor onderzoek. . .  In de Schouw- 

. burg zijn dokters en’. . .”
Hosa vatte weer vuur. „Leugen^T niks as leu
gens om ons an ’n zoet lijntje mee te krijgen! 
Wat kijk je rond?” Ze stond met een ruk  op. 
DóoV haar woede was het trillen van haar benen 
verdwenen. „Wou je hier ook nog wat dieven 
soms? Heb jullie baas, god-zal-’m-straffen, ons 
Joden nog niet genoeg uitgekleed?” Ze deed haar 
handen in de zij, „ï>*r is hier geen goud en geen 
zilver en geld bezitten we ook niet. En as ik wat 
had, dan kreeg je het nog niet, voor je me dood
gemaakt had, hoor je, serpent. W r heb nog nooit 
een arm mens an m’n deur geklopt zonder.. af>- 
fijn, dat gaat jullie niet an, maar al zou jullie

* voor m’n ogen doodvallen van honger of dorst, 
geen spog water, geen spog, versta je!” 
Meegesleept door de razernij vanKosa, schreeuw-" 
de Jacob nu: „Donderen jullie nou eindelijk de 
deur uit!” Maar opstaan kon hij niet want zV  
benen schenen totaal verlamd geworden 
„Als jé me anraakt, gebeuren d’r  ongelukken”, 
krijste Rosa en ijlings ging de reus een stap ach

teruit. Rosa was weer boerin geworden. Ze vocht, 
verbeten, to t al^es bereid, voor het stukje gronat 
dat zij met haagm an bewerkt had, voor de laat
ste levensjaren die hun nog restten. Ze vocht, 
ongeweten, voor alle verdrukten en vervolgden 
op de wereld..
Hun oude lichamen moesten het opgeven na twee 
uren van strijd. En de aanvankelijke veront
waardiging, de woede van Jacob en Rosa zakte 
allengs weg. Rosa’s zuster was ook gehaald, Ja 
cobs broers en z’n ouwe vriend Juda, tegelijk 
met Alex’ schoonouders. Ze hadden lotgenoten 
en d an .. je kon er.immers toch niet tegenop, ze 
waren als leeggebloed!
De woordvoerder van de twee politiemannen, 
lei de verklaringen van de doktoren voor Jacob 
neer. „Doe die hij u. Ze zullen u dan. wel weer 
naar huis laten- gaan”.
Met ’n  verbeten gezicht deed Jacob de attesten 
in z’n  portefeuille. Hij antwoordde- niet. Hij wist 
wel beter. Ze kwamen niet terug,., naar alle 
waarschijnlijkheid kwamen ze nooit meer terug, 
hij niet in elk geval, misschien Rosa, als de oor
log over was, zij is nog zo vitaal, dacht hij. Af
scheid moésten ze nemen van hier. Afscheid? 
Terwijl Jacob zich Begon te kleden, waarbij Ro
sa hem hielp, zonder hem aan te durven zien, 
dacht hij: „Niet eens een afscheid van m’n kin- 
deren, van m’n  kleinkinderen. Geen zoen, geen 
hand, geen groett” Jacob keek rond in de slaap
kamer. De mahoniehouten linnenkast nog uit z’n 
trouwdagen! Hoeveel malen hadden dè handen 
van Rosa die glimmend gewreven? Wacht z’n 
laadjci in de kast! Hij hoefde de dingen maar 
midden op tafel te leggen en de jongens zouden 
dan begrijpen voor wie het was bedoeld. Dingen 
van weinig waarde; z’n parelmoeren sigarenaan
steker, z’n bronzen lucifersbeschermer uit de 
vorige. oorlog, ’n  paar fijne lederen kleinig
heden
„Kan u  gerust neerleggen. Blijft voor wie u  het 
bestemd hebt”.
Jacob antwoordde wederom, niet. Maar in
eens glimlachte hij, bijna onmerkbaar. Z’n 
paar kostbaarheden waren veilig, reeds lang, 
samen met de gouden spulletjes van John en 
Jef, bij ouwe Mulder gebracht. En wat er nog 
van waarde hier stond. . .  meneer Puls zal er 
ook niet veel plezier aan beleven. Leer hem 
z’n Jef kennen. Maar goed dat John vlak onfc 
de hoek woont, ’t  is een klein kunstje 
Rosa had intussen ’n wanne jurk aangedaan en 
zich in de keuken wat opgefrischt. Maür opnieuw 
sloegen haar -de vlammen van,alle kanten uit. 
Zou ze hier ooit terugkomen? Ooit weer haar

# boeltje terugzien? Haar groene pannen, haar
* blauwe gordijntjes, die ze pas gewassen heeft? 

Haar fornuisje, dat ze op haar zeventigste van 
Louise en Jef kreeg, en waarop ze, toen nog de 
middelen te krijgen waren, naar hartelust kon

Ho cu pui icmonnaie in T  , ~ ‘ umi cue langs de we« ,C‘U1C' 1U «euueu, aour aan ae Deiae partnon
J-1, il. agent met de lantaarn trok de d „ neergevallen zijn. „Je weet er geen laars moordtuig te leveren, gooien ze een aalmoes in

t. , Van ’ 601 groep fletsere, coUecte-bus. Die arme noodlijdende HoUan-
MVooruit, Roos! , herhaalde Jacob moedi*. Z'n waarachter hij rjjdt. „In de stad betalen »  ders toch!”

^  met goed en ^  t o g  meer dan “ venhonderd en nog meer voor ’n  mud tarT  '



van het handwerk; een klasse van vrije 
handwerkers, als uitgangspunt voor de 
kapitalistische ontwikkeling had in Rus
land nooit bestaan. De Russische industrie 
was geïmporteerd uit het buitenland, haar 
technici en vakarbeiders w$ren eveneens 
geïmporteerd en de Russische arbeiders 
zelf leverden slechts de grote massa der
ongeschoolde arbeidskrachten. Toen dan 
ook de arbeiders in de revolutie aÜe coh* 
tra-revolutionaire elementen buiten de 
poort zetten, beroofden zij daarmee tevens 
de industrie van alle vakbekwaamheid. 
Zo zagen de bolsjewiki zich gedwongen 
dit streven van de arbeiders tegen te gaan 
en de specialisten op hun oude posten te 
herstellen. Dit kon echter alleen gebeu
ren, door aan deze specialisten bijzondere 
voorrechten en aan de ondernemers de 
handhaving van hun kapitalistische rech
ten te waarborgen.* Vanzelfsprekend 
kwam de bolsjewitische partij hierbij in 
botsing met het streven der arbeiders, een 
botsing, die van beide kanten onvermij
delijk wasc ‘ s
Deze strijd komt direct tot uiting in de 
verschillende maatregelen, die door de 
bolsjewistische partij werden afgekondigd. 
Op 14 Npvember, een week na de machts
overname door de bolsjewiki, volgt het 
„decreet op de arbeidscontröle”, waarbij 
de arbeiders wordt verboden de bedrij
ven te onteigenen of zich in de dagelijkse 
leiding van het bedrijf te mengen. Later, 
wanneer het ingrijpen van de arbeiders 
toch voortgaat komen telkens nieuwe be
palingen, die ingrijpen willen verbieden, 
of althans de onteigende industrieën onder 

'de directe staatcontrole willen brengén. 
Tot dit doel wordt reeds op 5 December 
de Opperste Economische Raad* (O.E.R.) 
opgericht. Op 28 Juni 1918 volgt het de
creet over de nationalisatie van alle be
drijven met een grondkapitaal van meer 
dan één millioen roebel, waarbij echter 
aan dé bezitters het kosteloos pacht- en 
vruchtgebruik werd verzekerd en de spe- 
cialistëïvals „dienaren der republiek” op 
hun.oude plaatsen en met hun oudé sala
rissen blijven gehandhaafd. Eerst op 20 
Novembet 1920 nationaliseert de O.E.R. 
alle.bedrijven met mechanische kracht die 
5 of meer arbeiders iellen en alle bedrij
ven zonder mechanische kracht met min
der dan 10 arbeiders. Eerst toen was de 
nationalisatie van de industrie volledig, 
waarbij de bedrijven echter niet onder 
controle van de arbeiders, maar onder die 
van de regeringsinstanties werden ge
bracht.

In de loop van dit proces wordf de macht 
der sovjets $teeds meer beknot. Inder
daad blijken de sovjets geen bruikbare 
instrumenten te zijn voor de organisatie 
van de economie. De sovjets streven er 
meet naar zich te ontdoen van de gehate 
vertegenwoordigers der oude, uitbuiten- 
de klasse, dan dat zij de technische op
bouw van de productie als éerste doel in 
het oog houden. De bolsjewiki daarente
gen trachten in het belang van deze op
bouw de oude kapitalistische ondernemers 
en kapitalistisch gezinde specialisten zo 
lang mogelijk op hun plaats te laten,



Over de taak van de Partij m
Dé taak van de party ligt in de voorbereiding 
van de eenheid van de klasse, echter niet van 
een“ gecommandeerde, maar vain een werkelijke 
eenheid. De party is niet de toekomstige leidende 
organisatie; zy ontwikkelt echter de gedachte
gangen, zjj -onderzoek t de oplossing-der proble»
.men, ze formuleert de principiële-basis, waarop 
de eenheid van de klasse tot -ontwikkeling kan 
komen. Het zoeken en tasten van de strijdende 
arbeiders naar nieuwe vormen van klassebewe- 
ging is ook het zoeken en tasten van de party, 
wanneer deze tracht tot een algemeen begrip van 
deze bewegingen te komen en de resultaten van 
dit onderzoek zal zij door haar propaganda aan 
de arbeiders bewust maken.
Zo is er een wisselwerking tussen de party en dè 

‘klasse. Aan de ene kant leveren de klassebewe- 
gingen van het proletariaat'het materiaal waaruit 
de partij haar inzichten moet afleiden. Aan de 
andere kant propageert zy dit inzicht weer in 
de klasse, maakt haar op deze wyze van de eigen 
klasse-ervaring bewust. Ook dit propageren kan 
op allerlei wijze gebeuren: mondeling, schriftelijk 
en met de daad. Zo kan de party het initiatief 
nemén voor de stichting van revolutionaire be- 
drijfskemen, daarmee een organisatie scheppen
d e  die het raam van de party zelf verre te  boyen 
gaat, en die zich in geen enkel opzicht aan haar 
controle behoeft te  onderwerpen^ al zal zy uit 
de aard der zaak onder de invloed staan van de 
gedachtegangen, die door de propaganda van de 
party worden ontwikkeld.
Zo kan de party de eenheid van de arbeiders
klasse voorbereiden, ideëel, zo kan zy zelfs het 
initiatief nemen tot een begin van organisa
torische verwezenlijking. Dit laatste is echter 
alleen dan mogelyk, wanneer de situatie hiervoor 
„rijp” is, d.w.z. wanneer er voor dergelyke re
volutionaire bedryfkemen' een klasse-taak is, een 
taak die het raam ^van de parttf*propaganda * 
overschrijdt. Het is b.v. mogëlyk in een tyd, 
waarin grote stakingsbewegingen worden voor
bereid. Is dit echter niet het geval, dan moeten. . 
al dèrgelijke pogingen in het zand lopen.
De partij kan de eenheid van de klasse dus n i e ^  
„maken”. Zij kan ook niet de voorwaarde schep
pen, waaronder deze eenheid tot stand komt. 
Maar de éenheid komt ode niet vanzelf. Waa
neer de voorwaarden voor haar ontstaan aanwe
zig zyn, moet zy toch worden georganiseerd en 
het is nu eenmaal een feit, dat in deze arbeid 
het initiatief over het algemeen zal uitgaan van 
die elementen in de klasse, wier inzicht altijd al 
op dit doel was gericht. De onderlinge samenbin
ding van deze revolutionaire elementen over dé 
grenzen der verschillende bedryven en distric
ten heen, gaat noodzakelyk aan de eenwor
ding van de gehele klasse vooraf., Want de ro
mantische voorstelling waarby de arbeiders zich 
als één grote massa in het' duiste^ van een nog 
geheel onbekende taak storten is niet in over
eenstemming met de werkelijkheid; het voorzich
tig verkennen van de wegen, het onderling con
tact nemen moet eerst hebben plaat? gevonden. 
De fyne verbindingsdraden, die door de party- 
organisatie tusseiy.de verschillende bedrijven 
worden geweven kunnen het uitgangspunt zyn 
van een byna oogenblikkelijke verwezenlijking 
van een klasse -  organisa tie van het proletariaat, 
zodra de beweging losbarst, terwyl bij het ont
breken van ieder voorafgaand contact deze laat
ste organisatie niet tot stand kan komen; de ar
beiders zoeken dan hun eenheid te bereiken 
lang andere wegen, die reeds van tevoren zijn 
afgebakenden zij worden dan overgeleverd aan 
de oude, bureaucratische organisaties. Set schep
pen van een verbindingsorganisatie tussen de 
verschillende bedryven is daarom een noódza- 
kelyke taak;- van de revolutionaire' party, een

(slot)
taak, waarvan het latere slagen van de opstandige 
bewegingen der arbeiders afhangt. D aanwezig
heid in de hoofden van het denkbeeld, dat een 
dergelijke organisatie noodzakelyk is, is reeds 
éen belangrijke stap in de richting van haar. 
verweaenlykingi----  ----------- ----- — ï—2--------

waarop zij dit doet. Het breken mét alle dogma’s 
van godsdienst en ander geloof, het ontwikkelen 
van een methode van onderzoek, die tot op de 
grond gaat, die de verschillende maatschappe
lijke problemen aanpakt, uitgaande van de wer- 
kelijke verhoudingen en niet vanuit het een of 
ander vooroordeel, .dit alles moet ook aan de ar
beiders Wordoli geleerd. Zodoende ligt de strijd 
van de party ook op dit gebied, dat betrekking
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een b ijlage over de ver

kiezingen, kost 2 0  cenl.

Wanneer wy hier van dè „taak van de party” 
spreken, dan &omt het er niet op aan,' o f deze 
organisatie ,;Spartacus” heet of anders. Het doet 
er niet toe, of er één zo’n dergelyke organisatie 
is, of dat er verschillende zyn, mits zy eendrach
tig samenwerken voor het gemeenschappelijk 
doel: het ideëel en materieel voorbereiden van 
de eenwording van de arbeidersklasse, op grond
slag van de machtsuitoefening door de arbeiders, 
zelf. De organisatorische verbindingen, dië door 
de party worden gelegd, zyn niet bestemd om de' 
overheersende organen over de klasse te worden; 
hun taak is .te' vergelijken met di^van de zenu
wen in het menselijk lichaam; zyzijn  de nood
zakelijke verbindingen, die het gehele lichaam 
als een eenheid doen handelen. Komt de arbei
dersklasse tot actie, dan zal zy niet alleen van 
deze ‘verbindingèn gebruik maken, maar zy zal 
hen een uitbreiding geven, die ver uitgaat boven 
wat door de i>arty kan worden bereikt en zy zal 
hen onder de directe controle van de bedryfs- 
arbeiders stellen. -

Zo heeft de party haar taak t e  vervullen in de 
bedryven, door middel van die organisatie van 
revolutionaire bedrijfskemen en hun onderlinge 
verbinding. Maar de taak van d$ party is veel 
breder. Zij zal zich ook moeten bezig houden 
met de vraag naar het doel en de inhoud van de 
arbeidersstrijd. ,
Natuuriyk is het onmógelyk, alle problemen die 
zullen opdoemen, vooruit te zien en men kan geen 
„plan van de revolutie” opstellën.'Maar wel moet 
men nu reeds uitsprekèn dat de revolutie der 
arbeiders de -macht van de staat zal moeten bre
ken, breken in alle opzichten. En dat hiertegen
over de macht van de arbeiders in de bedryven 
zal moeten worden georganiseerd, dat de arbei
ders de productie zullen jnoeten ovememen en 
vóór eigen behoefte verder ontwikkelen. Dat zij 
dit moeten doen op een algemeen geldende 
grondslag, waarby de arbeiders, de producenten 
van de gehele maatschappelijke rijkdom, zich 
zullen moeten bevrijden uit alle banden van 
overheersing door party- en andere organisaties, 
waarin zij gelijke levens- en productievoorwaar- 
den zullen moeten scheppen voor een ieder. Al 
de hiermee samenhangende problemen zullen in 
de partyorganisatie moeten worden bestudeerd, 
echter niet met het doel een organisatie van 
betweters te verkrijgen, maar teneinde de ver
kregen inzichten in zo breed mogelyke kring te 
verbreiden.

By het vervullen van deze taak is het niet vol
doende, wanneer de party zou optreden als een 
samenvatting van verschillende revolutionaire be
drijfskemen, zoals het geval moet zijn by haar 
taak van de materiele voorbereiding van de ge
organiseerde eenheid der arbeidersklasse. Voor 
deze andere taak van verovering en propaganda 
van nieuwe inzichten t.a.v. de doeleinden vaji 
de stryd van de arbeidersklasse,, ligt de basis van 
haar arbeid vooral in de rijkdom van ervaringen 
en denkbeelden die zij in zich bergt Hier is een 
taak, die zij slechts kan vervullen, wanneer haar 
organisatie van de aanvang of zo breed mogelyk 
wordt opgezet, wanneer zij op internationale 
maatstaf alle denkende arbeiders verenigt. Hier 
treedt de vraag op de achtergrond, of de ver
bindingen direct vanuit de bedryven kunnen 
worden gelegd, want hier gaat het vooral om het 
verenigen van een zo breed en zo veelzijdig mo
gelijk terrein.

Maar nog verder gaat de taak van de party. Want 
niet alleen zal zij haar inzichten moeten verbrei
den, zy moet ook — en deze taak is 'zeker niet 
minder belangryk dan de andere — helpen de 
denkwijze van de arbeiders te revolutioneren. 
De wijze, waarop de party haar inzichten ver
krijgt is immers niet alleen bepaald door de er
varingen die zij verwerkt, maar ook door de wijze

hééft op hét zelfstandig en onbevooroordeeld le- 
ren denken, geholpen door de wetenschappelijke 
methoden, die het* Marxisme levert.

/
Het spreekt vanzelf, dat een partij die zich derge^. 
lijke doeleinden stelt, in haar organisatie-wijzè 
volkomen van de oude party-organisaties moet 
verschillen. Zy kent niet de kadaver-discipline 
van de leden aan een almachtig bestuur. Zij kent 
ook niet de onderscheiding van „aanvoerders” 
en „meelopers”. Een dergelyke partij-organisatie 
moet aan al haar leden de^eis stellen, dat zij de 
fundamentele opvattingen van de party niet al
leen als juist aanvaarden, maar dat zy deze zelf
standig en critisch kunnen beoordelen. Ook moé
ten de leden voortdurend bereid zyn aan hun 
eigen ontwikkeling verder te  werken. En tegelyk 
mogen zy het dagelijks, verband met de klasse 
niet verliezen, mogen zy zich niet als éen élite 
gaan voelen, maar moeten weten, dat zy slechts 
deel uit maken van een organisatie, wier gehele 
taak kan worden samengevat in de woorden: 
dienstbaarheid aan de revolutionaire .strijd van 
het proletariaat.

Wanneer men de vraag stelt of een partij, die op 
deze grondslag is opgebouwd, zich toch niet 
weer tot een macht organisatie boven de arbei
ders zal ontwikkelen, dan is het duidelijk, dat 
een dergelyke ontwikkeling slechts mogelijk zou 
zijn, wanneer de party de hier gegeven grondsla
gen yerlaat. Waarborgen hiertegen zyn geen an
dere dan de activiteit, de voortdurend waakzame 
critiek en de standvastigheid, het revolutionaire 
bewustzijn en de klasseverbondenheid der leden. 
Daarom moeten deze er op gericht zijn de hier 
aangegeven beginselen te handhaven, door lie 
ontplooien van de grootst mogelyke activiteit op 
alle gebied, in dienst van de bewustwording en de 
zelfstandige klassebeweging der arbeiders.

*

Vrouwen-beweging
De Zaanse Huisvrouwenbond hield U  April een 
openbare Vergadering te Zaandijk. De eerste 
spreekster wees erop, dat vele verwachtingen, 
die de vrouwen hadden gekoesterd t.o.v. van de 
toestand na de oorlog, niet in vervulling zijn ge
gaan. Er heerst nog steeds een chaos. We krygen 
nog steeds te weinig voedsel en praktisch geen 
textiel, w^nt als er iets goeds in de winkel ligt, 
prijkt ér meestal *n bordje „verkocht” bij. Spr. 
stelde voor, dat de vrouwen eens en Woc bü 
de winkels op onderzoek zouden gaan, zoals 
ze ook en bloe by het Zaanse distributie-kantoor 
geprotesteerd hadden, tegen de ongeldig verkla* 
ring van de speciale punten. Spr. betreurde het, 
dat de vrouwen niet getracht hadden, zodra de 
oorloge voorbij was, zich meester te  maken van 
het distributie-apparaat.

De tweede spreker legde de nadruk op de sa
menwerking. Hij wees op de samenwerking van' 
de bourgeoisie, als het erom gaat onze jongens 
naar Indië te sturen en stelde daartegenover de 
eensgezindheid van het proletariaat.
(Verslag door plaatsgebrek vorige keer Wijven 
liggen, Red. Sp.)

V.S.V. Vergaderingen
Amsterdam C. Maandag 6 Mei, 8 uur In gebouw 
,43e Arend”, Breeuwerstraat by HaarlemmerpL 
Onderwerp: „De as. Verkiezingen”.

Hiversum. Houdt Donderdags 16 Mei vrij. 
Bijeenkomst voor alle Spartacus-leden in „On* 
Gebouw”, Havenstraat. : >
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