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Stars and Stripes for ever
In „Vrij N ederländ” lazen we een be

schrijving van het-nieuwste w erk  van  de 
Amerikaanse publicist John G ünther, ge
titeld „Inside U.S.A.” , dat een overzicht 
poogt te geven van de reusachtige cij
fers, w aarm ede op het ogenblik in de 
48 staten van  Amerika w ordt gew erkt 

• en da t cegelijkertijd de aandacht wil ves
tigen op de vele aldaar nog bestaande 
misstanden.

H et boek behoort to t de z.g. „best 
sellers” w at. betekent, dat het een de* 
meest gevraagde en verkochte boeken is. 
H et spreekt vanzelf, dat het niet kan en 
wil beschouwd worden als een aanklacht 
tegen kapitalistische uitbuiting, doch 
hoogstens als een reportage, zonder meer. 
Als dit niet zo was, zou het werk, ge-

1In dat „Old Kentucky home” is 42 pet. 
van de boerderijen niet langs een be
hoorlijke begaanbare weg te bereiken. 
M et betrekking to > het anériphabetisme 
is het de  47ste sta^t. Slechts één staat, 
Mississipi, heeft meer analphabeten. 
42000 boerderijen Jjjadden in 1940 geen 
stromend w ater of privaat. De bevolking 
liep tusseit ’40 en '43 met 10 pet. terug: 
In verband met de-sterfte  aan  tubercu
lose staat d it land op de 46ste plaats. 
In een rayon „var^brgt” één arts 11500 
gezinnen. 100000 inwoners lijden aan 
syphillis, terwijl pef* jaar 50000 gevallen 
van gonorrhoe voorkomen. N'  • .

W a t Het onderwijs aangaat, de vol
gende gegevens. ’ . '

In 1932 kwam en 114000 kinderen op
zien de anti-communistische actie in de \ school; in 1944 w is  dit getal terugge

lopen tot 14000, hetgeen zijn oorzaak 
vond in slechte wegen, gebrek aan ver
voermiddelen en aCmoede. 49 pet. Van

ge-U.S.A.- het nooit tot „best seller” 
brach? hebben. Niettemin,’ onder juiste 
belichting, bevat dit boek toch zoveel 
irfteressante gegevens om trent de ver
houdingen in de Verenigde Staten, dat 
wij menen, ze onze lezers niet te mogen 

~öriïhoiïden.
Kentucky, bekend uit het liedje „M y 

old Kentucky home” is een van de 48 
staten van „God’s own C ountry” , God s 
eigen land. Z o  noemen de Amerikanen 
hun werelddeel. M aar slechts een be-

en
Kentucky’s schooljeugd slaagde er niet 
in, de »school te doorlopen. D e beloning 
der O nderw ijzers is naar verhouding.. 
H et gemiddelde jaarsalaris in New York 
bedraagt $ 2697. In Kentucky is da t 
slechts $ 1014. v _
• O orzaak van deze achterlijkheid is de 
meer dan ergerlijke, bijna koloniale uitbui-* 
ting. H et overgrote deel van het huizen-

trekkelijk kleine bovenlaag profijeert van. «en grondbezit is in handen van enkele 
die bevoorrechte positie. . groot-kapitalisten, die elders woonachtig

zijn. Zij weten ternauwernood, w aar hun 
bezittingen zich bevinden of hoe dié 
er uit zien. Zij interesseren zich trouwens 
alleen vocfr de grootte van de rente, wel
ke hun belegde kapitalen opbrengen. Het 
lot van hen, die er voor moeten zorgen, 
dat die rente zo hoog mogelijk is, is voor 
hen eveneens bijzaak.

En nog hogere winsten maakt het Ame
rikaanse kapitalisme. H et Europese kapi
talisme is uit elkaar opvolgende oorlogen 

^pijna vernietigd te voorschijn gekomen. 
H et heeft hulp nodig om zich weer te 
herstellen en^ b ied t, a ls onderpand een 
geschoold industrie- en landbouwproleta- 
riaa t aan. En in zulk een prachtige geld- 
belégging heeft de Amerikaanse kapita
list, onder bepaalde voorw aarden, wel 
idée. Europa, het Europese proletariaat 
is bestemd het nieuwe ujtbuitingsobject 
van het A m erikaanse kapitalisme te wor
den. Plan M arshall, hulp aan noodlijden
de landen. Jawel! Doch wannper de voor- 

. w aarden niet aantrekkejijk genoeg zijn, 
w anneer men zich niet met huid en haar 
overgeeft, kan meq naar die hulp fluiten. 
Europa komt nu in de positie van Ken
tucky. De geldschieters behoeven niet 
eens te weten, w aar de bezittingen lrg- 
gea, waarin zij hun kapitalen steken. Hun 
interesseert* ook niet de positie van de 
werkers, zij- stellen alleen belang in de 
-repte van het kapitaal. .

Ook Europa is en w ordt meer en meer 
één der koloniën van het Amerikaanse 
imperialisme.

Momentopnamen
u i f  h e t  »

land van de dollarrr--------T— . /.
De volgende week begint aan de Cali- 

fornische kust de* grootste ylootdemon- 
stratie, en de eerste, gehouden in samen
werking met het Amerikaanse leger èn 
de luchtmacht^ H et is tevens de eerste pu
blieke demonstratie van de amphibiestrijd.

E r zijn plaatsen voor duizend Bürgers 
en 600 officieren. In de aankondiging van 
de marine lezen we verder:

„H et is de ernstige hoop. van  Gene
raal Struble en Generaal Gerow dat d it. 
beg in .herhaald  zal w orden en zelfs uit
gebreid in de -toekomst en dat de amphi- 
bie-techniek ontwikkeld in 'de landingen 
in Normandië, Iwo Jima, Okinawa, 
Guedalcana) en elders, bew aard  en ver
beterd zullen worden, zodat we klaar 
zijn voor toekomstige operaties.’'

De climax van de manoeuvres, die 
veertien dagen zullen duren, is het groot
scheepse bombardement van  uit de lucht 
en de zee.

In sommige openbare scholen bidden de 
onderwijzers met de kinderen iederen 
dag 'v o o r het behoud van de Vrede. 
W aarom  ook niet? O p ieder Amerikaans 
muntstuk s ta a t: „ W e  vertrouw en op G od” .

De R.K.O.-producer' Bert G ranet is 
zo ju ist teyrug gekeerd van een reis door 
Eprd^a. Hij heeft film-opnamen gemaakt 
m Frankrijk en Duitsland. Hij vertelde, 
dat twee weken in Parij&aan kosten voor

levensonderhoud $90.000 bedroeg vöor 
hem en zijn medewerkers, in Duitsland 
was dit bedrag slechts $ 14.000.

H et aanzienlijke verschil w erd ver
oorzaakt doordat eén maaltijd voor twee 
personen in Parijs $ 40.—  kostte, in Ber
lijn slechts $ 1.20. Z e  w aren in D uits
land onder de bescherming van het Ameri
kaanse leger, en mochten zelfs soldaten gratis 
als figuranten gébruiken. De R.K.O. droeg 
natuurlijk iets bij in het hulp-fonds,

Een Duitse figurant kostte slechts tw ee 
Cigaretten en een acteur, die hen in Hol
lywood $ 500.—— gekost zou hebben, 
vroeg als betaling een van de broeken 
van G ranet, welke hij inderdaad kreeg.

Partij v. d. Arbeid actief
H et gewestelijk bestuur G elderland van 

de Partij van de A rbeid heeft in het 
„Vrije V olk” het programma voor het 
laatste kw artaal van dit jaar aangéluïn- 
digd, waarbij de redactie nog vermeldt: 
„Partij _van de Arbeid zeer actief".

Als we dat programma van dit demo
cratisch en socialistisch partijbestuur eens 
nader bekijken, vaty ons op, da t e r in 
totaal 11 bijeenkomsten zullen' worden 
gehouden, en wel met leden van de p ar
tijraad, met burgemeesters en met afge
vaardigden van  andere instanties.

V an een bijeenkomst met de leden van 
de partij, met hen, die in de eerste plaats 
zich over de vastgestelde, resoluties zou
den m oeten. uitsprekeh, is evenwel geen 
sprake. Alles gaat bij II, over U  èn zon
der U. Alleen de contributie is welkom.

A TTEN T IE !
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S in t-A U c a C a c w .
H ebban onze lezers e r wel aan gedacht, welk een 
In teressant en  doelm atig geschenk er binnen 
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HET HEILIG VERBOND
De Franse burgerlijke revolutie van 

1789 lag reeds 26 jaren terug. De sans
culotten. die hun naam ontleenden aan 
het feit dat zij als blijk van hun revolu
tionnaire gezindheid, in tegenstelling tot 
de aristocratie en de adel, geen kniebroek 
doch een lange broek droegen, zij. die de 
vaan van de opstand tegen feodalisme en 
absolutisme ver buiten de Franse gren
zen hadden gedragien, hadden reeds lang 
het veld moeten ruimen.. Napoleon had - 
zijn glorieuse dagen van een nieuw kei
zerrijk Frankrijk beleefd, had Europa be
dild en getyranniseerd,'  m aar tegelijker
tijd overal nieuwe staatkundige verhou
dingen doorgegevoerd, die aansloten aari 
de nieuwe kapitalistische productie-^er- 
houdingen. M aar ook de zon van Napo
leon was onder gegaan. Zifix macht was 
gebroken, door de samenwerking van het 
opkomende modern-kapitalistische Engel
se imperium en de feodale machten van 

•Rusland, Oostenrijk en Pruissen. Toen 
werd in 1815 op initiatief van  de Czaar 
van Rusland, door de drie laatstgenoem
de landen het Heilig V erbond gesticht, 
dat zich ten doel stelde, zowel in het 
binnenlands bestuur als de buitenlandse 
staatkunde de beginselen van  de Chris
telijke godsdienst als richtsnoer te ne- 
tnéh. Z o  was het in naam, in werkelijk-* 
heid was het de samenwerking van de 
reactionnaire machten, die zicB ten doel 
stelden de vooruitgang te  stuiten, de 

^burgerlijke vrijheden te keren of te  brei
delen en vooral de  jonge arbeidersbewe
ging, die zich in W est-E uropa eri Frank
rijk in het bijzonder tijdens de revolutje 
jaren aan de horizon had vertoond, geen 
kansen te geven. Kneveling van de pers 
en van  het verenigingsleven, arrestaties 
en vestingstraffen, waren de gebruikelijke 
middelen. Altijd hebben de machtigen ge
poogd om, achter een décor van mooie ; 
frasen, het eigenlijke doel, de onderwer
ping van de Uitgebuiten. te verbergen.

Onze tijd kent ook zijn -fTcilia V er
bond, de organisatie d e r  V erenigde V ol
ken. D e teksjt van  zijn „H andvest” be- 
0int als volgt: „W ij. de verenigde vol

ken, vast besloten voegende generaties te 
behoeden voor de g<*sel van -de oorlog, 
die de mensheid tweemaal in ons eigen 
leven in onzegbare ellénde heeft gedom
peld, en teneinde opnieuw te getuigen vaH 
ons geloof in de elementaire mensen
rechten, in de waardigheid en de w aarde 
van de menselijke persoonlijkheid, en de 
gelijkgerechtigdheid van  alle mensen en 
volken, g rootten  kleiju

Dan volgt een hoQrn des overvloeds 
van de schoonste vöornejpens, w aaronder 
ons opvallen: „gerechtigheid, hogere
levensstandaard, vrijheid, verdraag
zaamheid, vrede en veiligheid'’, om ver
volgens de zin te besluiten met:

„hebben besloten ons aaneen te  sluiten 
teneinde deze doelstellingen in volle om
vang te verwezenlijkeè.”

Zoals U  ziet. naar Omstandigheden ge
wijzigd. mankèert, er bij het nieuwe Hei
lige V erbond evenmin! iets aan. het déco
rum.

W ie  gelooft er nqg^iets van de mooie 
frasen? Immers niemand. M en behoeft 
geen sluier meer op te  lichten, om de 
werkelijkheid te zien. ^Duizenden kennen 
geen ».elementaire mensenrechten”, ken
den geen Jevensstandöard”; 'hun „men
selijke persoonlijkheid* is verlóren ge
raakt op d e  zwerftochten, die zij als ver
drevenen uit eigen la^d, uit eigen huis 
moesten doormaken, ttm terecht te  ko
men in d e  kampen Vén displaced per-* 
sons. Millioenen vechtén een wanhopige 
strijd tussen loon- en jwijspeil. Tientallen 
millioenen zakken weg in grauwe honger 
en ontbering.

En ondertussen zijn-de gróte vier bij
een in Londen, bakkeleien met elkaar, 
slaan zichzelf op de feórst, bew eren dat 
hun eigen streven zo etrlijk en w aarach
tig is. zo vredelievend, democratisch, en 
het algem een belang d^rnt. terwijl de  im
perialistische hebzucht- van  hun compa
ranten u it de U .N .O .ftde  spuigaten uji- 
loopt. D an volgt het wederwoord w aar
in de film in omgekeeqpe volgorde wordt 
afgedraaid: de heiliperi^düivels blijken en 
de duivels heiligen. over alle ellende

heen lachen de heren dan eens fijntjes en 
elkaar begrijpend toe.

H et \e rb o n d  der heiligen!
—̂ o —

- De Ministers* van  de grote vier in 
Londen zijn nu bijeengekbmen om ten 
aanzien van Oostenrijk en Duitsland uit
voering te geven aan hun „vaste voor
nemen” de doelstellingen van het „hand
vest , „in volle om vang te  verwezen
lijken”.

. W ie  gelooft het? Niemand! Zijzelf niet.
A an de orde is de vraag, hoe dit stuk 

yan  de wereld tussen de „ concurrentefi. 
Amerika met een betrekkelijk vrij kapi
talisme en JRusland met een v o lkom ^ ge
organiseerd staats-kapitalisme, zal worden 
verdeeld. W ie  denkt dan iu>g aan  de 
„menselijke persoonlijkheid", aan  de „ge
lijkgerechtigdheid van  alle mensen en vol
ken?

In Oostenrijk is een privaät-kapitalis- 
tische sector, waarin vermoedelijk belang
rijk Engels en Amerikaans kapitaal is ge- ‘ 
investeerd. Rusland is bezig zijn .macht 
d a a r  te benutten, om de bedrijven ten 
bate van Rusland te ^nationaliseren”. De 
•belangen zijn het tw isten waard. Boven- - 
dien.' Oostenrijk is één van  de Donaulan- 
den. Alle anderen liggen stevig in de 
Russische greep en geheel Zuid-Ö ost 
‘Europa dreigt v<Ä>r Amerika en Engeland 
verloren te  gaan. Oostenrijk kan, indien 
het niet ach ter het stalen gordijn verlo
ren gaat, een springplank voor die béi
de i? worden naar Hongarije, Roemenië ; 
en verder. Daargm stonden Amerika en 
Engeland op het standpunt d a t de vrede 
met Oostenrijk als eerste punt aan  de 
orde moet komen. Daarom w ordt O osten
rijk in de proloog van het M arshall-plan 
met Frankrijk eri Italië genoemd als land 
dat allereerst en dringend crediet-hulp 
behoeft. Daarom wil Rusland Oosten
rijk als oudé vijand, en omgekeerd, E n
geland en Amerika het als door nazi- 
Duitsland overweldigd land behandelen. 
M et „vrede”, „menselijkheid” en /.ge
rechtigheid” heeft dit allés niets u itstaan
de. .

M et betrekking to t Duitsland ligt «te 
kwestie juist om gekeerd, Iri’ het agrari- /



s^he (-Pjosfr;Puitsi^niJ. heerst Rusland, i o \  
het ov er^eg en ä  industriële W est-iDuits- . 
land,, heersen Amerika, .Engelgnd en 
'Fjrankrijk.' Zij willen hun greep op de 
daar bestaande groot-industrie nief"ver
hezen, zij \yillen hun investeringen daaT , 
niet prijsgeven. Zij willen de privaat-ka- 
pitalistische sector in 'W est^D uitsland in
schakelen in hun W est-E uropees brug
genhoofd, dat een wapen moet zijn tegèo 
het staatskapitalisfische Rusland. Een 
verenigd - Duitsland zou. evenals na dè 
vorige wereldoorlog, eefi plan-ecpnomie 
moeten volgen en daarbij is lang niet uit
gesloten, dat het zich in sterke mate op’ 
R usland 'zou oriënteren. H et Duitse pro
bleem heeft dus voor de W esterse  mach
ten gêen haast. Houden w at men heeft; 
en inlijven, door credietyerlening. in de 
vrije kapitalistische sector. En óm tegen
gestelde^ redenen heeft Rusland dus wel 
belang bij een spoedige oplossing van deze 
aangelegenheid.

-  __ _ o  —

D e agenda voor de Londense bespre
kingen dreigde door deze tegenstellingen 

' niet vastgesteld- te kunnen w orden. JJit- 
eindelijk is een 'oplossing gezocht, w aar
bij Oostenrijk door de plaatsvervangende 
ministers eij Duitsland door de gewone 
ministers van  buitenlandse zaken, maar 
beiden dus tegelijk, kunnen w orden be
handeld. Uitstel van  de moeilijkheden, 
dié straks opnieuw om oplossing zullen 
vragen.

<Zo scherp liggen twee jaren na de wa« 
penstilstand de tegenstellingen tussen .de 

• voormalige imperialistische bondgenoten. 
Duidelijk is, dat daaruit niets goeds voor 

massa kan groeien. Elke kapi^

De stökiiig ih' firankrijk en de

de g ro te  r 
taalsnfacht

I

De F ranse stakingsbeweging *heeft ziéh  
in de laatste week verder uitgebreid. 
V an  ruim een millioen, welk gétal wij in 
het laatste nummer van Spartacus kon
den berichten, zijn Jiet nu reeds meer dan 
twee millioen stakers geworden. H et aan 
tal had nog rond twee-millioen meer kun
nen Zijn. als de vakbonden van het over
heidspersoneel ook to t ‘de staking' had
den besloten. M et 6 tegen 4 stemmen 
hebben de hoofdbesturen van deze bon
den het stakingsbesluit afgewezen, rnäar 
het moet nog worden afgewacht, of de 
leden zich hieraan zullen houden. ' ;

. Hoè het ook zij. deze Franse stakings-

r t W
den. H et is kenm erkend d a t  een tussen- 
poging, om Blum to t hoofd van de rege
ring te maken, faalde en ^yel, omdat de 
rechterzijde van  het parlem ent, of als 
men wil, degenen, die Zich nu reeds op de 

•politiek van de komende man, de Gaulle, 
oriënteren, hem hun steun ontzegden. 
Schuman heeft in zijp regeringsprogram 
geen strijH aangekoiidigd tegen de Gaul- 
iistein en mag daarom in zijn strijd tegen 
de stakers (voorlopig) op de steun van 
deze reactionnairen rekenen. Hij wordt 
d^n ook veelal gezien als degerie, die het 
pad voor de Gaulle effent; , ..

Hiermee raken we de andere drijfveer
beweging is een gebeurtenis, die diep in , van de , in het k leed .v an  een economi- 
het politieke en economische leven in=__ schë actie ^yèrschijnende politieke Strijd.
grijpt. Z ij-v ind t haar oorzaak yi de on- 
dragelijke economische toestand, waarin 
millioenen arbeiders verkeren, die moeten 
w erken tegen een d o o r.d e  regering laag 
gehouden loon^H étM s daarom ook van
zelfsprekend dat de massale stakingen 
door het gehele land zich op één doel 
richten, namelijk Op het doorbreken van 
de loonstop-politiek der regering,/
-• Reeds in het begin van de staking 
leidde dit to t een regeringscrisis: Rama- 
dier ,trad af en in zijn plaats , kwam 
Schuman, die ten aanzien van  dé arbei
ders dezelfde politiek voert. De .nieuw e 
regering is in het geheel niet van plan, 
om de eisen der stakers tegemoet te ko
men. Integendéel, ze wil zo mogelijk met 
sterkere middelen tegen.de stakers optre-

die in de Franse stakingsgolf tot uitïfig 
komt; Door de gem eenteraadsverkiezin
gen gewaarschuwd, hebben de arbeiders 
gezien, da t dé burgerij zich om de Gaulle 
verzamelt, om met de middelen vaó. de 
fascistische te rre u r ' de opstandige arbei
ders er onder te houden. En met eén 
zuiver aanvoelen van  d e . situatie, an t
woorden zij, vóór het te  la a t  is, door het 
demonstreren van hun massale kracht.

De regering Schuman probeert het nu 
nog met het dem ocratische masker. Zii 
onderhandelt met de leiders van de C. 
G. T . en biedt- de helft van  wat de. lei
ders der vakverenigingen als eisen der 
arbeiders hebben geformuleerd. D at wérd 
natuurlijk afgewezen, het zou geen zin 
hebben gehad, dit aanbod te aanvaarden

.u - a — vJt is- bezig met een eigen óp- 
bouw, tegengesteld-- aaft die van  de an
dere. In de voorbereiding van ieders 
.^yredes-ideaal”, ligt -de oorlog opgeslo- 

't tfem( V oor de-g ro te  massa is geen „ho
gere levensstandaard” , in welke kapita
listische opbouw ook, lipsloten, evenmin 
vrede en vrijheid. H et gaat alles over 

• ons, zonder ons en ten koste van  ons.
V oor de internationale arbeidersklasse 

is *4it Heilig V erbond iets uit een anderé,
' niet-arbeiderswereld. M aar, in  de arfeei- 

dersw èreld is het eigen denken, 'het eig?n 
inzicht, nog te  zw ak om krachtig to t 
uiting te komen. Daarom  overal uitbui
ting, daarom nieuw e oorlogsdreiging, 
daarom volslagen onmondigheid. W ie - 
dit Inziet wéét, d a t hij groot w erk doet, 
w aüneer hij de klassebewustwording en 
dé klasseorganisatie der arbeiders bevor
dert. #

Qeef, SjuvdacuA . 
aan je kanwiuad 
en maak hem afiennée

In ons vorig artikel onder dit hoofd, hebben wij 
ln hoofdzaak laten zien, waartoe het leidt, wan
neer men meent in het aanstaande wereld-ccnflict 
te moeten kiezen. Het betekent een verlaten van 
het klassestandpunt. Men kan niet tegelijk de be
langen der arbeidersklasse voorstaan en zich plaat
sen aan de zijde van een der in de toekomst oorlog
voerende machten.

Daar de briefschrijver de vraag stelt met betrek
king tot Rusland, zullen wij hier dus nagaan, welke 
argumenten te berde worden gebracht .ten gunste 
van dit-standpunt.

Men beweert dan, dat de arbeiders het béter 
hebben in Rusland, dan in de overige kapitalis
tische landen.W ij vinden het niet de moeite waard 
om hierop in te gaan, hoé gemeakkelijk ook het 
tegendeel zou zijn le  bewijzen. W ij geloven- dan 
ook niet, dat onze briefschrijver, voor louter ma
teriële voordelen een bldedige krijg over heeft..

Het tweede argument is: De arbeiders -nijgen 
het beter ln Rusland. W at zou dit echter moeten 
betekenen? Het zou moeten inhouden, dat de tegen
stellingen in Rusland aan het verdwijnen waren. 
Dit „beter" kan alleen betrekking hebben op de 
machtspositie der arbeiders en hrod naar commu
nistische productie. W ant evenmin als wij voor een 
louter „beter-hebben" een oorlog ^ u d e n  willen 
voeren, zouden wij- dit voor een louter „beter- 
krijgen" willen doen. Het aou dus moeten beteke
nen een groei naar een grotere harmonische een
heid en verdwijnen der klassen. Nu hebben wij 
gezien, dat dit Juist niet het geval is. DU k*n niet 
het geval zijn, ómdat -de arbeiders niets over de 
productiemiddelen te zeggen hebben. Hebben zij 
dat niet, ^an hebben zij het ook niet over de; ver
deling van de producten, dus over hun arbeids
loon: Hierover ^eschjkt eén steeds mächtiger wor
dende bureaucratie.. De vakverenigingen^wordeft 
volkomen beheerst door de partij; dz partij is de

o p  een-^egfeiiblilendat dé^m afega bew eg in g  
no g  ’ v o o ïtchu rend  .m e e r  k ra c h t o n tp lo o it.
En de regering; dreigt tegelijk met de 
terreur van de gewapende macht, toe
gejuicht door allen, die met de GauUe 
hun tijd spoedig gekomen achten,. Doch 
geen democratisch handeltje en geen 
fascistische dreigementen veranderen er 
iets aan, dat d e  loonstop-politiek' der re
gering doorbroken wordt’. H aar economi
sche politiek raakt od drift; voo/tdurende 
prijsstijgingen en inflatie zijn het gevolg.

D e heersende machten in Frahkrijlf 
worden daardoor steeds verder in de 
armen van het Amerikaanse kapitaal ge
dreven. De hulp uit het dollarland zal 
aanvullen, w at zij in hef eigen land t e '  
kort zijn geschoten. M aar met de dollars 
komt het sterke gezag van de Gaulle, 
w ant een sterk gezag, dat in staat kan 
worden geacht tegen „elk soort „commu
nisme ’ op te  treden, is de voorwaarde 
voor de hulp, .die men 'van de dollar- 
koningen tracht te vérkrijgén. M enslie
vende overwegingen, spelen in de kapita
listische wereld niet de geringste rol, de 

. Strijd om d e  macht in de w ereld be
paalt w aar en met welke middelen het 
kapitaal als „redder” verschijnt. Frank
rijk is grefisland, wordt het met de dag . 
meer. De macht van het westerse kapi
taal over de productiemi3delen en over 
de mensen begint daar te wankelen. De 
grote massabewegingén. die vandaag nog. 
maar looneisen der arbeiders kenbaar 
maken, en reeds daardoor het hele be- . 
wind op losse schroeven zetten, kunnen 
zich morgen herhalen. Als loonsverho-

gebeurt. M assabewegingen, niet gestuit 
en niet gebroken, oefenen een zuigende 
kracht uit. op de velen die er nu nog 
wijfelend tegenover staan; zij ploegen 
steeds dieper en openbare**, op de duur 
voor iedereen haar revolutionnair karak
ter. D at is het, wat *de kapitalistische 
heersers zien a^nkpmen en  wat ze vrezen, 
w ant tegen de proletarische revolutie 
helpen noch atoombommen noch goed be

w a a k te  grep zen.
.D aarom  moet de „dollarhulp” in Frank- 

rijk gepaard gaan aan het sterke gezag 
van de Gaulle, di? de strijd tegen elk 
communisme als beginsel in zijn vaandel 
heeft geschreven. V oor de Gaullé zijn de 
Franse stakers evengoed communisten 
als de aanhangers van Moskou, die de 
massabewegingen der arbeiders voor hun 
politieke doeleinden willen gebruiken, 
w ant beiden tasten de macht v in  het 
westérse kapitaal over de prodüctiemid- 
delen en  de mensen aan. ,

In de strijd, die op het.ogenblik in ge
heel Frankrijk - sfeeds grotere afm etin
gen aanneemt en steeds feller wórdt ge
voerd, spelen zowel de Gaulle als ook de 
dollarhulp de rol v an  de dingen die op 
dé achtergrond wachten. Nu, in de be
wogen dagen van de grote worsteling, 
probeert de regering Schuman, met de 
haar ter beschikking staande middelen, 
de beweging der arbeiders te  ondérdruk- 
kenv Zij tracht de goedkeuring vari het 
parlem ent te verkrijgen voor de '„w e t

M OETEN l l  K IEZEN
staat en de sta^t zorgt in de eerste plaats voor 
hten, die haar vormen, dat zijn zij die er de leiden
de posities hebben. De staat is alles. Aan hem 
moet alles opgeofferd worden, want de staat zorgt 
ook voor alles en allen; wat in de eerste pldats 
betekent voor de belangrijkste mensen in de.staat, 
zoals in een leger ook in de eerste plaats voor de 
generaals wordt gezorgd, wat trouwens, overal ge
schiedt,- waar de macht hoger op zetelt.. Hetzelfde 
principe wordt natuurlijk ook doorgevoerd bij de 
leiders van de staat onderling. De hoogste is de 
onschendbaarste. de absoluut machtigste. W ij me
nen, dat dit geen verdere bewijzen meer behoeft' 
het één volgt logisch uit bet andere.

Herinneren wij ods de revolutionnaire maat
regelen uit het begin d?r revolutie, dan weten wij 
ook, dat ze ólle' te niet zijn gedéan en door reac- 
tionnaire werden vervangen. Het butgerlijk huwe
lijk werd afgeschaft. Het operatief ingrijpen bij 
bevruchting werd toegestaan, Homosexualltelt werd 
niet strgfbaaf gesteld, de Werkelijke macht vernie
tigd, het erfrecht afges<;haft. en aan hét inkomen-

gesteld.
Ten behoeve van wie werden al deze maatrege

len ingetrokken? W ie hebben belang bij herstel van 
ongelimiteerde inkomens en bij herstel van .* het- 
erfrecht? Toch zeker niet de loonarbeiders. Voor 
wie dient het weer instellen van een' majdit, di* 
de geesten der massa benevelt? Alles maatregelen, 
ten voordele van de heersende laag of gericht te
gen de. onderdrukten, de loonarbeiders. Om veilig 
te rijn tegen eventuele bewegingen,-dié uit de ont
stane tegenstellingen voortkomen, !» een almachtig

apparaat in het £ven  geroepen, achtereenvolgens 
geheten Gepeóe, de Tsjek?, de N.K.V.D. Natuur
lijk is dit ook gericht tegen delinquenten binnen 
de rijen der machthebbers,, waaronder de slacht
offers dan ode,talrijk waren.

Doch de tegenwerping zou gemaakt kunnen wor
den, dat deze maatregelen eenmaal ingesteld, weer 
afgschaft kunnen' Worden. Waarom echter, wel in 
Rusland en b.v. niet ln Amerika?

Waarom zou men niet één voor één in Amerika, 
de inkomeqs to f een gemiddeld arbeidersinkomen 
terug kunnen brengen, het erfrecht vernietigen, de 
macht aan de kerk ontnemen, vrijheid brengen op 
net gebied van het eexuele leven, de arbeiders

ten verdedigd worden". W ij vragen: „W aar zijn 
deze veroveringen gebleven? W aar is de vrijheid 
van, vereniging, drukpers en vergadering? A ls.  
laatste u.tvlucht komt dam „Er is- geen privé- 
kapitalisme meer, de productiemiddelen zijn gena
tionaliseerd"! Dat wil dtis Keggen -aan de staat 
gebracht. Toen dit probleem omstreeks 1890 fn ‘ 
de sociaal-democratie opdook verklaarde zij zich 
bij monde van de oude Liébknecht daar scherp 
tegen. Later heeft echter de sodaal-demócratie dit 
standpunt aanvaard en is zij dus tot staatssocia
lisme geworden. On» tot socialisme te worden, w at. 
men wel opvat als een overgang naar het com 

ook Kier * - *een algehele omwenteling

jnaqht geven over degenen, die hen in de fabriek 
kommanderen? Inderaaad was dit het standpunt 
Van d e »hervormers van het marxisme, de refor
misten en revisionisten, die meenden dat dit zou 

zonder een omwenteling door de arbelders- 
®acht teweeg1 gebracht en d!e hierdoor dus het 
klassestandpunt prijs gaven. .

Het is ieders goed recht om te mennen, dat dfl' 
kan. maar de gronden, 'die men zou kunnen aan- 
Voeren, steunen op een Onjuiste voorstelling vän ’ 
te-Städt van zaken in Rusland, waar dan ook' 
Jretlg mee wordt gewerkt. W at wij hier hebben 
’Pgesómd ls echter voor geen tegenspraak vètbaar. 
^en stelt 'Rusland voor als een' luilekkerland en 
’robeeft liever het debat op die grondslag te bren- 
l*n om op die manier e«n t^rfst inplaats vïin een 

gqda^htenwiisétèü aan te gaan. '. -
wel men aegt: ,,De veroveringen - der*revo- 

ltie 'van ,W| 7 moéten niet .yërfoferi gaan, zij moc-

munisme, is 
qodig. '

«Wat wij uit het marxisme hebben geleerd en wat 
tegenwoordig meer en meer door de moderne stu
die 'der' massapsychologie, wordt bevestigd is. dat 
de geestelijke inhoud van eén klasse, groep, of 
heersende laag; bepaald wordt door zijn belangen. 
Niet alleen leert ons dat de studie'der, historie, 
maar ook. wat wij dagelijks daarvan-om ons heen 
waarnemen. En waarom zouden de Russische 
machthebbers een uitzondering vormen? Deze men- 
3.eif moeten even taai vasthouden aan hun .eenmaal 
verworven machtspositie als welke klasse van 
heersers ook. Net als bij alle tot nu toe bekende 
heersende klassen’ heeft zlch^een gevoel van 'su 
perioriteit gevormd, dat slechts kan verdwijnen, 
wanneer' hun de superioriteit ontnomen wordt

Z o  is de Russische arbeidersklasse in dezelfde 
posit'e» * k  die ln de overige kapitalistische bnjden. 
Alleen door een revolutie kan zij zich aan de

«greep van haar verdrukken ontworstelen -E t is

en niet fascistisch maskerend. 
M aar dat zal haar niet helpen; fascis
tische te rreu r 'is  k en b aa r 'aan  de midder 
jen, waarmee ze optreedt, door het p ar
lement goedgekeurd of niet. D e klassen
tegenstellingen, en daarmee ook de striid, 
worden er steeds onverzoenlijker door.

Terwijl de heersende, klasse in F ran k 
rijk, van De Gaulle tot Schuman en R a - 
madier zich sterk,voelen in het vertrou
wen op de hulp. die zij uit Amerika Ver
wachten, de F ranse Communistische P artij 
put kracht uit haar vertrouwen in  Rusland. 
Aangezien deze met Rusland verbonden 
communistische partij de leiding van de 
grote vakbonden, verenigd in 'd e  C .G .T . 
in handen heeft en ook, als de grootste 
politieke partijLj* het politieke leven der 
arbeiders een/belangrijke rol speéh, wordé 
op de massabeweging der arbeiders de 
stempel van een Russische actie gedrukt* 
V oor de heersende klasse in de W ester
se landen en haar socialistische helper» is 
de strijd der arbeiders niets anders d aä  
een door Rusland geïnspireerde eii d o o r 
zijn agenten ontketende actie, die er op  
uit is. haar opbouw. geleide ecbnomie.' ' 
M arshall-plan en nog zoveel andere 
mooie plannen, tot redding van  d é  menS- 
1ieid van de ondergang, te ; dwarsbomen 
en in de w a r  te  stu ren . * ■■

Omgekeerd, is het zéker w aar, d a t 
Rusland de met M oskou verbonden com
munistische partijen in zijn strijd om dé  
macht in de wéreld gebruikt. E lk mid
del w ordt aangew end, ook de m assa
bewegingen der arbeiders, om de staatS-S 
m acht in handen v an  dezé partijen té  
brengen, om zodoende de politiek van  
het betrokken land m et R usland te  ver
binden. In Frankrijk zien wfl d é  eerste 
grote poging daartoe.

De strijd - van de Franse arbeiders 
w ordt daardoor —  en  d a t zal in de toe
komst ook voor alle andere landest van 
Europa- gelden —  een strijd, waarin een 
nederlaag d er arbeiders vóór Am erika 
cn tegen Rusland, o f omgekeerd, beslis?. ■ 
Het lijkt haast onvermijdelijk, dat de 
strijd der arbeiders, of ze nu overwinn.cn 
of de nederlaag lijden, s te id s w eer nieu
we leiders, nieuwe heersers in hét zadel 
helpt. '  /  % •

M oet ons dat er toe brengen, de nutte
loosheid van de klassenstrijd als een 
noodlot te  aanvaarden, zoals*- de ,,sc <*ia-. 
listische'’ en christelijke priesters v ns 
willen doen geloven? O f móeten wij o n iï .  
toekomst in handen leggen van de hefl. 
brenger uit Moskou? Heit zal ons niét 
helpen, w ént zolarhg de arbeidersklasse 
niet bevrijd is vaxi onderdrukking en uit
buiting; zal ze om kaar •bevrijdipg moeten 
vechten. E n  de weg n aar de bevrijding 
begint dalÉtr. w aär ze de leiding van  h aar 
eigen strijd zelf té r hand »neemt. QoR, voor haar en voor ons geen enkeïe red;n. om bT)

eén kqmende oorlog zich aan de jijde van Rusland a a rv OOll £ a j een  ZWare S trijd  g e v ó e fd
te scharen, o t zij reeds ln Wést-Europa door haar m o e t-n  w o rd e n  te g e n  a l d ëg e n è n , d ie  dé^
elora organen, de raden, een machtspositie zou a rb e id e rsk la sse  W illen lé iden  en  b e h e e f-
hebben vefovèrd ofTtléL. ’ .-i ' •  *sen.



De Amerikaanse vakbeweging op de glijbaan
B en van de bepalingen van de Taft- 

H artle?-arbeidsw et in Amerika luidt, dat # 
een vakbeweging die een contract heeft 
afgesloten, verantwoordelijk w ordt ge
steld w anneer j^e arbeiders -in staking 
gaan. Staken w ordt opgevat als con
tractbreuk en de vakvereniging, als con
tracterende partij, kan worden aange
sproken voor schadevergoeding en .boete, 
zelfs als de actie door de vakvereniging 
niet is erkend, in  geval <Tan een z.g.n. 
„wilde staking” d^s. 'J

H et is bekend, dat de U .M .W ., . de 
m ijnwerkers-organisatie, w aarvan John 
Lewis aan het hoofd staat, er in is ge
slaagd deze bepalingen van  de nieuwe 
w et te  omzeilen door in het contract een 
bepaling te doen opnemen, dat de arbei
ders zich alleen verplichten te werken 
„zolang ze hiertoe in  staat zijn en zolang 
ze het wensen.” Deze bepaling in hat 
contract van de U .M .W . is het meest om
streden punt geweest, voor de onderne
mers heel w at moeilijker te slikken dan 
de gevraagde loonsverhoging. M aar tij- 
d tn s  de onderhandélingen over d it con
tract was de U .M .W . nu eenmaal in een 
buitengewoon sterke positie. Daardoor 
w as het haar mogelijk deze bepaling in 
het contract te  doen opnemen. De U.M. 
W . is er in geslaagd voorlopig haar 
sterke positie te bewaren, w ant geen sta- 
kingsverbod dw ingt haar nog zich geheel 
aan de ^ondernemers te onderwerpen.

M aar de U .M .W . is slechts een onder
deel van de Amerikaanse vakbeweging 
en het feit, dat het haar tot nu toe is 
gelukt zich met succes tegen de nieuwe 
wetgeving te  verzetten, betekent niet, dat 
de vakbeweging als geheel dit kan doen. 
De A .F.L., de American Federation of 
Labor heeft- zich onmiddellijk, zij het 

-onder protest, aan de T aft-H ariley-w et 
onderworpen. De C .I.O . heeft eerst ge
weigerd, m aar punt voor punt geeft zij 
toch aan de nieuwe eisen toé.

V an betekenis in deze ontwikkeling is 
een nieuw besluit, dat door een der 
grootste vakorganisaties, de tot de C .I.O . 
behorende U nited Auto W o rk ers  orga
nisatie, is genomen. De U .A .W . is een 
internationale organisatie, die haar ver
takkingen ook in  andere Amerikaanse 
landen heeft. O p een onlangs gehouden 
conventie is de leiding er in geslaagd de 
volgend* besluiten te doen aannemen:

1. V erbod om aan te sporen tot enige 
staking of boycot of er een af te kondi
gen, zonder uitdrukkelijke machtiging 
van  het internationaal bestuur of van  de 
voorzitter . vrfn de union.
• 2. E lke 'p laatselijke union is verplicht 
de „'bepalingen van zijn contract uit te 
voeren” en ieder in de union te verbieden 
„een breuk van  enig door een plaatse
lijke union aangegaan contract” aan te 
bevelen of te veroorzaken.

3. Elke plaatselijke union of vertegen
w oordiger te verbieden voor de union 
op te tréden zonder uitdrukkelijke mach
tiging van  het internationaal bestuuf of 
van de president.’’

Deze bepalingen hebben blijkbaar ten 
doel de verantwoordelijkheid .voor even
tuele „contractbreuk” door de arbeiders 
op de plaatselijEe afdelingen af te  wen
telen. In de Amerikaanse vakbeweging, 
die federalistisch is öpget>ou\yd, is de in
vloed van de arbeiders in de plaatselijke 
afdelingen vaak nog vrij groot. De kans, 
dat een plaatselijke afdeling zich niet 
tegen een door de arbeiders gewilde actie 
zou verzetten, is dus vrij groot.

De nieuwe m aatregelen wentelen ech
ter het volle gewicht van d e  wettelijke 
m aatregelen op de plaatselijke afdelingen 
en deze zijn natuurlijk niet in staat dit te 
torsen. Het- gevolg zal zijn, dat niet al
leen de centrale besturen, maar ook de' 
plaatselijke afdelingen van de unions zich 
tegenover de acties van de arbeiders zul
len moetep stellen.

De nieuwe, door de U .A .W . genomen 
besluiten brengen geen radicale verande
ring in de positie van  de Amerikaanse 
vakbeweging. Zij bewijzen echter, dat de 
geleidelijke onderw erping aan het „de
mocratisch fascisme” verder gaat.

O nder invloed van  dit soort nieuwe 
arbeidswetgeving v o ltrek t. zich boven
dien in de vakbeweging zelf de centrali- 
satie^die de topleidingen de macht over 
het gehele organisme verschaft.

Feiten die spreken
„N aar JLI.P. verneemt zijr ii- de afgelo

pen week 30.000 mai. geregelde troepen 
uit Duitsland en N oord-A frika in Frank- 
rijk teruggekeerd. Deze troepen zijn thans 
gelegerd nabij Parijs, Rijsel, Lyon en an
dere plaatsen, die als mogelijke centra 
van onrust Worden beschouwd.

H et bfsluit daartoe moet zijn genomen 
dooï de regering Ramadier. N iet alleen 
in Duitsland ook in Frankrijk is de 
bruikbaarheid van de „socialisten’* in de 
regering, groot*

En verder bericht U . P.:
„dat grote aantallen ex-nazi’s onder 

wie militairen van* Rommel’« A frika- 
corps, in Jn do-C h ina  voor de Fransen 
strijden tegen de Vietnamaae nationa
listen."-

Een correspondent v a n . Assosiated 
Press merkt hierbij volgens H et Parool 
van 28 Nov. op, „het doet eigenaardig 
aan, dat zij grotendeels in Amerika ver
vaardigde uniformen dragen en bewa
pend zijn met geweren van  Amerikaans 
•faOTikaat.” . !

• Z o  zien we, dat niet alleen atoomge
leerden en vl^gtuigrdeskundigen uit fas* 
cisties Duitland door de ,,democraten” 
gebruikt kunnen worden, o o k 'd e  dood
gewone nazi-soldaten worden door hen 
ingezet als lie t er om gaat, ontevrede

nen, die in verzet komen, neer te slaan. 
Ook het land van de „vrijheid", Ame
rika, helpt daarin  een handje. M et alle 
middelen zal het kapitaal-bezit veilig ge
stern . w orden. W ie  gelooft nog in het 

'sprookje, dat de afgelopen oorlog een 
ideologische oorlog was?

S O L ID A R IT E IT
De Federatie van  iBedrijfskernen, de 

LF.B.K. verzoekt ons opname van bet 
volgenrfe ‘bericht: E én van  de meest ac
tieve strijdbare arbeiders, die reeds jaren
lang op een zeer moeilijke post dapper de 
strijd volhoudt, is dezer dagen gebrood
roofd. Hij hoopt b ’nnen een week of zes 
een nieuwe werkkmny te ‘hebben gevon
den. G edurende die tijd . zit hij met een 
groot gezin in grote zorgen. H ier is soli
dariteit nodig.

W ie  de I.B.K. in staat wil stellen onze 
kam eraad door deze periode heen te hel
pen, storte zijn bijdrage op postrekening 
nummer .205330 tfcn name van T h . H ars
man te  Amsterdam onder het m otto „So- 
lidariteit’'.

W eift nieuwe afamntfb
o o m  „ S ju v d a a if*

4e verantwoording Pers fonds  
„SPARTACUS O P  DE VESUVIUS'*

Over de maand November mochten wij als vaste 
bijdragen ontvangen:

J. H. B. te Z . ƒ 1.—. J. L. te A. ƒ0.50, S. H. 
te A. ƒ0.50. J. V. te A. ƒ1.—, J de G. te A. 
ƒ I.—, J. de G. te A. ƒ.2.50, H. G. L. te A. ƒ 10.—. 
S. D. M. te A. ƒ2.—, B. N. te A. ƒ2.50, I. H- 

. t e  A. ƒ0.50, Th. M. te B. ƒ7.50, P. K.—M. te
B. ƒ 5.-7-, S. O.—M. te B. ƒ7.50, O. S. te A.
f3 .— . J. V. te A. ƒ10.—. O . A. te A. ƒ2.50. 
L. M. te ’s G. ƒ 10.—,'B . B. te 'Z . f2 .—. Totaal 
f  69.—. • ' ■

Over de Postbus ontvangen gelden» W . v. d. V.
te A. ƒ 1.50, E. W . B. te B. ƒ U—, J. v. D. te H. 

- ƒ 10.— R. L. W . te  A. ƒ 2 .^ ,  P. Z. te A. ƒ 5 .- .
C. A. G. te R. ƒ6.10, L. M. te 's-G. ƒ 11.65, Kam. 
S. te D. ƒ 2.50. A. H. te R. ƒ0.55. Kam uit Antw. 
ƒ 10.—. Totaal ƒ 50.30.

V<n|er ontvingen we nog* F. de R: te R. ƒ 2.50, 
T. B. te A. ƒ 1.—, Kl. P. te A. ƒ 1.50, M. S. te A.

50. H. B. te A. f  1.50, Kam. uit Br. ƒ 10.-. 
W eek Abonné’s te 's-G. f4.44. Maand Abonné's 
te 's-G. ƒ 4.05,. J. T . te s-G. ƒ 1.03, Bijdrage ƒ 0.30. 
G. de B. te s-G. ƒ 1.—, H. J. te ’i-G. ƒ 1.55, L. 
B. te. ‘s-G. ƒ 10.—. Totaal ƒ41.37.

• Vorige verantwoording ƒ454.21. Totaal ƒ614.88.
W e zijn nu reeds yier maanden bezig het touw 

te knopen, dat ons van de Vesuvlus moet afhel
pen. Het resultaat is niet onbevredigend. Maar 
laten we. niet vergeten, dat van dit mooie totaal 
van meer dan ƒ 600.-— al ruim ƒ 300.— gebruikt 
is moet«n worden. Natuurlijk, het mocht aange
wend worden, om de krant in stand te houden. En 
in de toekomst zal het voorlopig nog.nodig blip 
ken, dat het persfonds zo nu en dan bijspringt- 
Voor óns e«a geruststellende gedachte te weten, 
d a t we een groéf^tOTQewi|de lezers achter on* hebben.

En voor hen moet het een voldoening zijn ,op de« 
wijze het bestaan van hun blad te helpen verzekeren.
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Q x & i z e n  'd e x  J J i é e x i e
O nder de invloed van de maatschappe

lijke ontwikkeling van  de laatste twintig 
jaren, die de klassejx>sitie en de organi
satie. van de klassenstrijd der arbeiders 
op veel punten zo geweldig heeft veran
derd, is in de linkerhoek van de arbei
dersbeweging een ernstige discussie be
gonnen. De organisatie van  het kapitalis
me heeft wel is w aar de oude politieke 
bewegingen en de vakbeweging in zich 
opgenomen en heeft het verzet van de 
arbeiders daardoor gedwongen, nieuwe en 
meer op hun zelfstandigheid berustende 
wegen te gaan, maar daarm ede is het 
verleden in de hoofden van de arbeiders . 
m aar niet in één slag verdwenen. En, al 
vervult thans b.v. de  vakbeweging een 
rol, die tegengesteld is* aan ,de proletari
sche strijd, zij doet het nog altijd voor
komen, alsof haar besturen arbeidersver- 
tegeri-woordigers zijn. H et is zelfs zo, dat 
de arbeiders zelf zich van die suggestie 
zeker niet ten volle hebben bevrijd. In 
veèl gevallen gaan zij de zelfstandige, 
z.g. wilde, strijd wel in, m aar wanneer zij 
constateren, dat hun vakorganisatie aan 
de andere kant staat, dan  rijst bij de 
zwaksten een gevoel van  twijfel of hun 
eigen houding wel juist is. Bij de s te rke-’ 
ren. groeit een gevoel van te worden ver
raden door „de bonzen” . Politieke stro
mingen, die zich uitgeven voor revoluti- 
onnair, ?ijn op dit punt vaak niet verder, 
Zij bevorderen, w aar het kan, de gedach
te, da t e r voor de „verraders” andere 

j FS ,n '^e P â a*s m°eten worden ge
steld, op wie de strijdbereide arbeiders 
kunnen vertrouw en. Nieuwe leiders,“ die 

e orgapisatie w eer dienstbaar zullen 
maken aan de strijd en die de kassen voor 
stakers- en actiegelden open zullen stel
len. D e zelfstandig begonnen actie wordt 
daardoor steeds w eer voor de vraag ge
steld, of er geen-vakbondsbesturen in ge
mengd moeten worden, of de actie niet 
overgedragen kan èn moet worden aan 
de bonden,

De vakbondsbesturen hebben in deze 
natuurlijk hun geheel eigen wijze van op
i a ë n .  Tegen hen, die „onrust willen 

stoken \  niet alleen in de eigen organi-

• • \

satie, maar ook in tfe maatschappij, die 
beheerst moet zijn dqór de wil tot weder
opbouw, geldt het oude werkgeversbe- 
ginsel: „uitsluiten". Zij, aan de top het 
hele organism e beheersende, slingeren de 
banbliksems van royementen en kunnen 
daarm ede hun organisatie „bescherm en”. 
Komen er ongewilcT wilde acties, dan 
drukken zij die dood, of doen een beroep 

• EP. de oude begrippen bij de arbeiders. 
Ziijn die begrippen fa voldoend sterke 
mate aanwezig, dan lonen zij zich bereid, 
de onderhandelingeii van de stakingslei
ding over te nemen en zorgen voor een 
spoedige likwidatie Van de strijd. In elk 
geval eisen zij van de arbeiders onder
werping aan  de doof de bondsbesturen, 
als „arbeidersvertegenw oordigers” , ge
sloten collectieve contracten.

Z o  blijk* duidelijk, dat deze oude 
denkvormen voor de strijd _niet anders 
dan nadelig k u n n en ü jn .

H iervan uitgaande eiw  vaststellende, 
dat d e  strijd om een centje meer of min
der-in  de door het georganiseerde kapi
taal beheerste maatschappij w einig of 
■geen perspectief meer biedt, w ordt door 
anderen in de linkerhoek van de arbei
dersbeweging het op zich zelf juiste be
grip, dat de arbeiders het zelf moeten 
doen, zelf de strijd moeten voeren en in 
handen houden, tot een -dwaze -vorm ' 
door gevoerd. Zij zeggen.- de strijd g a a t 
om kapitalisme of communisme en het 
laatste is alléén dan te verwezenlijken 
w anneer er Welbewust w ord t^  gestreden 
om de beheersing van het productieappa
raat. Alleen, wanneer, de georganiseerde 
bednjfspersonelen zieh daarvan bewust 
zijn en hun com iteës,of raden door dat 
begrip worden gedraden, heeft het arbei- 
dersoptreden wezenlijke maatschappelijke 
w aarde, als strijd ó m 'h e t communisme.

H et zweren bij het oude, het niet theo
retisch verw erken van de verschijnings
vormen van dit georganiseerde kapitalis
me, voett ongetwijfeld to t nederlagen 
voor de arbeidersklasse.' levert haar 
steeds weer u it aan »vijandelijke klasse- 
organen. M aar evenfeer geldt d a t  voor 
die fevolutionnaire socialisten, w ier theo

rie niet uitgaat van de .dagelijkse klassen
strijd, Ai aar, die abstract u itg aa t'v an  de 
vraag  welke inzichten de arbeidersklasse 
behoeft voor de vestiging van  het com- 
munisme. In die theorieën mist men de 
werkelijke klassenstrijd en bij h aar be
lijders is daarom ook afwezig het ernstige 
verlangen deel te nemen aan de strijd van 
nu. Zij zullen theoretiseren en verder 
moeten de arbeiders het m aar zelf doen. 
is het nodig te zeggen, da t daardoor een 
scheiding ontstaat tussen de strijdende 
klasse, met alle fouten en tekortkomin- 

daar nog heersen en de theo
retici die angst kennen voor.e lke stnjd 
en elke organisatie, diè niet voor hon
derd procent beantw oordt aan het door ' 
hen noodzakelijk geachte?

D e theorie kent haar grenzen. Zij is 
onmisbaar in de klassenstrijd. Steeds uit
gaande van  de maatschappelijke toestan
den het ontwikkelingsproces d a t het ka
pitalisme, doormaakt, en het bewustwor
dingsproces dat de strijdende klasse door- 
maakt’ kan krachtig bijdragen aan de
bevordering van de komst van het com
munisme.

M aar wie met die inzichten gewapend 
is, weet dat zijn theorie deel is van de 
strijd zelf. Hij begrijpt, da t de klassen
strijd m et geboren w ordt uit de theorie 
m aar de theorie uit de strijd. W aarb ij na
tuurlijk de éne arbeider vroeger, de an 
dere later de werkelijke diepe betekenis 
van de strijd duidelijk' wordt. D aardoor 
beseft hij ook, dat hij midden* tussen de 
strijdende behoort te  staan en al zijn ken
nis ten dienste moet staan van de klasse 
óók in de strijd van nu.

Daarom bevorderen wij de pogingen die 
de laatste maanden worden ondernomen 
om tot vorming te komen van werkelijk 
revolutionnaire propaganda-kernen de 
bedrijven zo van ganser harte. En wij zijn 
er ons van bewust, dat kam eraden, die 
deel uitmaken van zulke kernen het ver
langen moeten bezitten ook stuw end in 
de strijd werkzaam te zijn. Z ij willen d aa r
mede noch een kernenorganisatie op zich 
zelf dienen, noch een politieke beweging. 
Hun w erken en hun theo/ie staan slechts 
in dienst van de klasse en -zijn er op ge- 
rifcht, op welke wijze ook, hét zelf han- 
deieir en het zelf organiseren te bevor
deren. ‘ -

W ie in de practijk van de klassenstrijd
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