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te  zien -gegeven, d a t het in revoluition- 
naire situaties, in Oh'ina, in D uitsland, in 
Spanje, 'in Griekenland enz., de  revolu
tionnaire arbeidersbeweging naär de ne
derlaag voert. Duiitdelijk is, dat het" de 
belangen van een staatskapitalistisch sy
steem stellen, moest boven de sociale re
volutie. Steeds weer werd elk revolu- 
tionnair klasseoptreden benut voor de 
belangèn -van het Russische systeem. Nu 
is het zover, dat de arbeiders van de ge
hele wereld worden gebruikt a ls speelbal 
in het Russische imperialistische spel.

W a t zijn de resultaten? Allereerst 
wordt het langzaam ontwakende begrip 
in de klasse, da t zij zichzelf moet bevrij
den. door de Kominforra-knechten ver
wrongen. De strijdende arbeiders gera
ken w anneer zij niet oppassen in een 
staat van  disciplinaire knechtschap met 
betrekking tot het- staaskapitalistische 
Rusland. H et streven is dus fnuikend 
voor het werkelijk communistisch inzicht 
van de massa. T ^ i  tweede, w orden een
voudige strijdbare arbeiders, bij wie een 
opklaringsproces inzake de uiteindelijke 
bevrijdingsstrijd van hun klasse begon 
baan te  breken, afgeschrikt door de 
steun, die zij door hun acties menen aan 
Rusland te verlenen. Een deel van hen 
dreigt daardoor weer terug te vallen in 
het nationale, dus westers-monopolisti- 
sche front. V oorts brengt deze verscher
ping van  de imperialistische tegenstellin
gen met zich mede, dat .tegen elk zelf
standig optreden van de arbeiders nu 
direct door de eigen, heersers front w ordt 
gemaakt op een wijze, die itot nu toe on
gekend was. D at wil zeggen, de reactie, 
de fascistische tendenzen zijn 'overal ver
sterkt. H et rode fascisme versterkte aldus 
het westerse fascisme en dat in een tiĵ T- 
vaik, d a t de arbeiders bezig waren eigen, 
nieuwe strijdvormen te zoeken.

o —
W e  zijn een moeilijke periode ingegaan 

voor . de arbeidersklasse. Zonder enige 
twijfel ftellen wij vast: de strijd van de 
arbeidersklasse jnoet voortgaan. H et be
wustwordingsproces, van de noodzaak 
van eigen strijd en. eigen organisatie, ge
richt op eigen doel, op het werkelijke 
communisme, dat bewustwordingsproces 
moet vóontgaan. Nu, meer -dan ooit te 
voren, zal bij iedere actie van de arbei
ders gepleit, gestreden en gew aakt moe
ten  worden, da t de arbeiders- met eigen 
doel'en- met eigen organisatie de strijd 
ingaan. Zij ' zullen zich moeten keren 
tegen d e  dwang en de knevelarij van hun 
heersende klasse en. staat, delen van het 
front d er monopolie-kapitalisten. M aar 
evenzeer zullen zij Stelling moeten nemen, 
tepen elke poging om hen in het discipli-

SPARTACUS NEERGESLAGEN?
Jawel! Velen gefusilleerd, anderen in concen

tratiekampen, weer anderen zich verstekend voor 
dreigende arrestatie. Spartacus vernietigd. Zo was 
het in Nederland April 1942.

Maar wie eenmaal de vonk van Spartacus goed 
in zich voelt gloeien, wie eenmaal gegrepen is, 
door de geest van verzet tegen dwingelandij en 
uitbuiting, die kan niet rusten, niet berusten.

Reeds in Juni 1942 kwamen de 'eerste kamera
den uft diverse plaatsen opnieuw in een kleine 
bijeenkomst bijeen. .Daar werden de maatregelen 
tot geleidelijke aanknoping van de verbindingen 
in het land genomen. De volgende maand ver
scheen wederom een intern bulletin „Spartacus". 
„Nu tijgen wij uit, gelijk gij zijt uitgetogen. Uw 
vaan in de handen en in de harten Uw moed." 
P a t waren de eerste woorden, woorden van af
scheid aan hen, die waren gevallen. Toen kwam 
enige maanden daarna de verrassende ontmoeting 
met Kees, die aan arrestatie ontkomen, in zijn ille
galiteit de organisatie van het solidariteitswerk 
was begonnen en de anderen zocht. Zo kwam 
opnieuw de formatie tot stand.

Strijd tegen de imperialistische oorlog. Strijd 
tegen elk imperialisme, bleef de dragende gedachte 
van het werk. Maar, waar reeds in de vooraf
gaande periode de theoretische arbeid was be
gonnen, over de wijzigingen, die de structuur van 
het kapitalisme en daarmede de positie van de 
arbeidersklasse had ondergaan; over het karakter 
van Rusland; over de rol \>an de vakbeweging en 
de oude partijen; daar werd in deze tweede perio
de van Spartacus in'de bezettingstijd, aangevoeld, 
dat de beweging zich ernstig moest bezinnen over 
dit alles, om klare taal le  kunnen gaan spreken, 
over het verdere optreden van de klasse.

En in de toen gemeenschappelijk begonnen studie

werd principieel langs historisch-materialistische 
weg het gehele kapitalisme en zijn verdere ont
wikkeling van alle kanten doorschouwd. Het bulle
tin groeide uit tot maandblad. De organisatie ver
breedde en versterkte zich. Nieuw inzicht brak 
baan en naar nieuwe organisatievormen . werd- 
ijverig gestreefd. De eerste pogingen worden ge
daan om onder de naam „^beiderseenheid" op
nieuw tot bedrijfscomité’s te.komen. In verschillen- 

'  de plaatsen van het J^jnd vonden verder, ~öndänk« 
de daaraan verbonden gevaren, besprekingen over 
het studiewerk plaats. W ij denken aan Amster
dam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem, Zwolle, En
schede enz. Twee brochures werden uitgegevea: 
„De perspectieven van het imperialisme en de taak 
van de revolutionnaire socialisten" en „De strijd

1 om de macht".
Nog later verschenen in Amsterdam en Rotter

dam afzonderlijke Spartacus-Weekrevue's. Eb 
. zelfs in de hongerperiode, tevens de periode vaa 
het stopleggen van trein-, tram- en autoverkeer, 
ging het werk regelmatig voort. Als het kon werdea 
de verbindingen door weer en wind onderhoudea 
per gammele fiets, als het 'niet anders mogelijk 
was, dan moesten.de kilometers tussen Amsterdam, 
Den Haag en .Rotterdam te voet worden afgelegd. 
Maar het werk moest voort gaan. W ant Spartacus, 
dat is geest en daad. Spartacus, dat is het plichts
getrouwe, uit overtuiging gedragen verzet.

Zo kwam het einde van de oorlog, de wapen
stilstand, waaronder Europa nog steeds leeft. Spar
tacus stond' klaar, om ook onder de nieuwe ver
houdingen het werk te doen, een lichtende fakkel 
te zijn voor de arbeiders op de nieuwe weg, die 
zij hebben te gaan.

Daarover in het volgende nummer.

naire keurslijf en het front der staatskapi- 
talisten van Russische huize ite plaatsen.

W ie  zullen die propaganda voeren? 
W ie  zullen dat v inzicht bevorderen? D at 
moeten doen alle klassebewuste krachten, 
in de bedrijven. Overal zullen propagan
dakernen hun scholende arbeid moeiten 
verrichten. V oor I.F.B.K. en voor Spar
tacus ligt hier een ontzaglijke taak. Allen, 
die het met ons eens zijn, wordt de vraag 
voorgelegd: moet ge niet helpen aan -d e  
versterking van de nieuwe beweging in 
de klasse, die van alle kanten besprongen 
wordt? Spartacus kent zijn oude plicht, 
het voeren van de propaganda voor in
ternationale solidariteit en. zelfstandige 
klasseactie. E n  zij zegt, met Karl Lieb
knecht: W ij zijn er en  wij blijven er. E n  
ons zal de zege zijn. T ro tz  Alledem.

KAMP 1948
Nauwelijks wordt de zon Wat sterker, of de 

aanmeldingen voor ons kamp komen binnen
vloeien en als het op deze wijze doorgaat, zijn we 
binnen niet al te lange tijd volgeboekt. Maar wat 
praten we toch over de aanmeldingen. Dat komt 
tóch zeker in orde. . . * .

Belangrijker is, dat de deelnemers weten, dat ze 
niet meer zelf voor hun broodmaaltijd behoeven 
te zorgen. Dus geen boterpoti«'«: ^eer in de koffer, 
of een half onsje rookvleec de matras.

En wat zo prettig is, wai — hele ploeg een 
wandeling gaat maken in de omgeving wordt door 
de service van pnze kampouders gezorgd, dat de 
maaltijd wordt nagebracht, zodat wij niet aan 
vaste tijd van thuiskomen gebonden zijn.

Dus vrienden, aanmeldingen en stortingen bij 
Kees v. d. _Kuil, le Oosterparkstraat 127 II, Am
sterdam, Oost.

Een volgende keer wat meer over outillage en 
omgeving. , •

Werkgroep „Vacantiewerk”.

Wat ons opviel
„M aar tenslotte ligt onze veiligheid in 

de afw eerkracht van W est-E uropa. W a t 
W est-E uropa nodig heeft is een defen
sieve allianitie. zo sterk, dat Rusland zich 
wel tweemaal bedenken’ zal, voor het 
w aagt dn de binnenlandse pomiek der 
W esterse staten actief in ite grijpen. N o
dig is een machtig leger, waarvoor E nge
land de instructeurs, Amerika de w a
pens en '\Y«St-‘Europa de manschappen 
levert.”

Parool, M aandag 15 M aart.

In Engeland worden de baantjes ver
deeld. Amerika doet zaken en ........ de
Europese' arbeiders mogen de kastanbjes 
uit het vüür halen. -Zo’n  onafhankelijk 
Dagblad heeft* die zaak maar weer goed 
bekeken!

W a t die arbeiders betreft, met een 
beetje progressieve politiek krijg je ze wel, 
w aar je ze hebben wilt! M et wat mooie 
woorden èn aardige praatjes het levens
peil zachtjes omlaag drukken ter. einde 
de Amerikaanse wapenleveranlties te  'kun
nen betalen, en verder zoet houden met 
w at kruimeltjes ifit het Amerikaanse lui
lekkerland.

O f het zal lukken?
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Niet „Links” niet „Rechts” 
Maar vooruit naar het klassefront

D e tegenstellingen tussen de grote 
imperialistische machten verscherpen zich 
van dag tot dag. De wereld snelt met grote 
vaart naar een nieuwe wereldoorlog. .De 
gebeurtenissen in Griekenland, Tsjecho- 
Slowakije, Palestina enz., zijn daarvan even 
zovele bevestigingen. Bewijzen daarvoor 
zijn echter evengoed politieke_ verdragen 
tussen verschillende naties, zoals b.v. het 
de vorige week te Brussel door de W est- 
Europese staten ondertekende vijf-landen- 
pact.

Deze sombere verwachtingen, drie jaren 
na de algemene jubel over de vernietiging 
van het „oorlogszuchtige” en „barbaarse” 
Duitsland, zijn thans algemeen. Dwars 
door elkaar heen zien we bewegingen ont
staan voor de Verenigde, al of niet socia
listische, Staten van Europa, voor Federale 
wereldregering enz. Allen zijn uitingen van 
de algemene vrees voor het verschrikke
lijke perspectief ener nieuwe wereldoorlog.

W ij weten, dat die bewegingen hun oor
zaak vinden in deze algemene angst. M aar 
nodig is, onomwonden uit te spreken, dat 
zulke, uitsluitend op wensen gebaseerde 
stromingen, in het werkelijke politieke ge
beuren voor de bevordering van vrede, 
vrijheid en welvaart van nul en gener 
w aarde zijn. W anneer wij zien, dat de
zelfde toonaangevende mannen, die in deze 
bewegingen op de voorgrond treden, de 
leiding in staat en maatschappij hebben, 
dan weten wij bij voorbaat, dat zij ook 
langs deze weg niet anders beogen, dan 
hetgeen zij aan de con f eren tieta fels der 
diplomaten trachten te bereiken. Z o  heb
ben’ deze bewegingen slechts de strekking 
enerzijds uitlaatklep te  zijn, geruststelling., 
voor de massa dat de eigen leiders toch al 
het mogelijke doen om het dreigende ge
vaar te  keren, anderzijds welbewuste 
pogingen, de massa'psychologisch rijp te 
maken, organisatorisch in te schakelen bij 
de frontvorming der kapitalistische krach
ten. - /  C

M en moge dit als pessimisme, of als 
laster beschouwen, feiten zijn koppige din
gen en men zal moeilijk kunnen ontken

nen, dat de Churchills beruchte oorlog- 
drijvers zijn en dat de  buitenlandse politiek 
van sociaal-democratische regeringen, zo
als in Engeland, zich in werkelijkheid niet 
onderscheidt van die van burgerlijke poli
tieke figuren.

Evenmin zal men tot een andere con
clusie kunnen komen, dan dat b.v. in het 
eigen land, de katholiek-sociaal-democra- 
tische regering een koloniale politiek voert, 
die gericht is op een verdeel en heers- 
systeem, teneinde de Nederlandse kapi- 
taalbelangen veilig te stellen.

En hiermede raken wij dan ook de 
wezenlijke kwestie. O ok een wereldoorlog 
beoogt tenslotte toch niet anders —  zij 
het op reusachtige schaal — dan w at een 
politionele actie op Java is, n.l. met mili
taire middelen de eigen machtspositie te 
handhaven of te versterken. D at wil zeg
gen, dat al deze „hoogstaande” figuren, 
dienstbaar en verknocht zijn aan hun stel
sel. Zij bevorderen zijn macht en bij alles 
wat zij zeggen, doen en nalaten, s taa t dit 
voorop. W ie  zal geloven, dat w at de heren 
diplomaten niet gelukt in Lake Success, 
in de gebouwen van de U .N .O ., de wereld 
één te  maken, dat hun dit wel gelukken 
zal wanneer zij op propagandaverqaderin-
gen gaan spreken. Is e t  iemand, die w aar
achtig zou kunnen bestrijden, da t deze 
bijeenkomsten slechts dienstbetoon kun
nen zijn, aan één of ander machtsstreven 
van een° heersende klfsse?

Is er ook maar iemand, die meent, dat 
hetgeen W est-Europese leiders daar 
trachten te bereiken. o£ althans te propa
geren, verbonden als fcij zijn met het~ge- ‘ 
hele W est-Europese en Amerikaanse 
kapitalisme, door de leiders van het andere 
machtscentrum (R usland) zal worden be
schouwd a ls  oprecht gemeend wereld- 
altruïsme? Geeft het ^gehele optreden in 
Amerika en Europa oftk maar een enkele 
aanwijzing, d a t zulke idealistische taal 
ernstig genomen kan lyorden?

Vervolging van alles, w at zich commu
nist noemt. V an  alles,.-wat maar een glimp 
vaif sympathie daarvoor laat blijken, tot

de arrestatie van de dochter van de we
reldberoemde M adame Curie toe. die 
alleen naar Amerika ging om een paar 
lezingen te houden over de Spaanse repu
bliek, dat beeldt de werkelijke stemming. 
Gewroet enerzijds in besturende colleges 
in Europa, door de Russophielen, het 
pogen-om hen daaruit te bannen door de 
anderen, dat symboliseert beter dan iets 
anders, de geestesgesteldheid aan beide 
zijden.

Niet alleen door het dreigende oorlogs
gevaar heeft ook de arbeidersklasse van 
de gehele wereld met dit probleem van de 
groeiende imperialistische tegenstellingen 
te maken.

De economische en militaire bewapening 
in beide fronten, brengt enorme lasten 
met zich mee. Grote legers, enonne oor
logsindustrieën, schepping van geweldige 
militaire uitrustingen, leggen niet alleen 
zware lasten op de arbeidersklasse, maar 
zij veroorzaken, dat de voorziening van 
directe levensbenodigdheden niet kan 
worden verzorgd. W elk  imperialistisch 
front men ook beschouwt .overal wordt de 
arbeidersklasse gedrild en uitgebuit De 
arbeiders van de gehele wereld hebben 
geen belang bij één van beide imperialis
tische machten.

M aar elk van' die imperialismen is er op 
uit, eigen macht, tegenover die van de 
tegenstander, zo groot mogelijk • te doen 
worden* eigen machtsorganisatie te vervol
maken. nauwkeurig in elkaar te doen slui
ten. Elke imperialistische macht heeft er 
belang bij de posities van zijn tegenstander 
te desorganiseren. D at geldt evengoed het 
dode als het levende- materiaal. Het 
levende materiaal? D at zijn-Wijl

U it de tweede wereldoorlog bleef over, 
dat bureaucraten der oude z.g. arbeiders
beweging van Rusland en het W esten, 
hun organisaties, die allen waren gebruikt 
om de overwinning op Duitsland te helpen 
bevechten, verenigd waren in een wereld- 
vak verbond. De nieuwe internationale 
posities eisen nu, dat elk van die organi
saties plaats neem t in het éne óf andere 
imperialistische front, .zoals die nu op
nieuw zijn geformeerd. Rusland wil het 
westerse levende materiaal, de  arbeiders
klasse van W est-Europa, gebruiken tot 
desorganisatie van h e t  apparaat van zijn 
imperialistische tegenstanders. H et ziet 
met graagte de onrust, die als gevolg van

t



i e  onhoudbare levensstandaard, de arbei
ders van Europa aangrijpt, H et andere 
imperialisme moet zich verzekeren v»n een 
gedweeë, volgzame arbeider»kb*se, die. 
als het levende materiaal, *ijn economi
sche- en oorlogs-machinerie op de beste 
wijze doet functlonneren. Z o  vliegt het 
wereldvakverbond uiteen, nadat het zijn 
oude taak verricht heeft en verder ondien
stig geworden is voor zijn uitbuiters. Aan 
beide zijden zullen nieuwe formatie* -ont
staan, die opnieuw dienstbaar zullen zijn' 
c»an de heersende klassen.* Comité's van 
actie worden thans door de stalinisten ge
vormd in die landen, die ondermijnd moe
ten worden. Hebben zij hun taak verricht, 
dan worden zij, als in Tsjecho-Slowakije, 
gelikwideerd, zodra het betreffende land 
in de invloedssfeer, van het Russische 
iiaperialisme zelf is geraakt. D an immers 
i» geen actie meer nodig, iedere afbeiders- 
actie zou dan gericht zijn tegen eigen 
kapitalistische macht. Daarom ook moeten • 
de actie-comité’s en ook stalinistische vak- 
centralès äls. de E.V.C. hier, volkomen be
heerst en gedirigeerd worden door M osco- • 
vieten. M et eigen zelfstandige arbeiders
beweging heeft dat alles niets uitstaande. 
D at is in wezen ook het geschil van de 
E .V .C. in Rotterdam. De niet-stalinistische 
leiders moeten uit de weg worden ge
ruimd.

De vraag rijst als vanzelf, of wij arbei
ders dan niet ahders zijn, dan levend 
materiaal, dat zich laat dirigeren en ge

bruiken en uitbuiten. Door Rusland, door 
Amerika, door links of rechts?

Iedere rechtgeaarde arbeider met enig 
klassebesef moet, wanneer hij over die keus 
doordenkt, wanneer hij ziet, hoe millioenen 
arbeiders worden geëxploiteerd, een hart
grondige vloek uitstoten tegen al die heren 
met hun mooie praatjes en hun misdadige 
houding. M aar daar zijn we niet mee 
klaar. W a a r  het om gaat is, da t we niet 
willen gebruikt worden, niet willoos ge
ëxploiteerd worden, dat we beseffen, zelf 
iets te zijn, zelf. vóór eigen klasse en als 
eigen klasse iets te zijn.
- U it dit bewustzijn groeit de  moed, ja 

he t verlangen, actief in de klasM-4e~£taan 
. en uit te spreken, dat we niet zo gek meer 

moeten zijn, on§ als levend materiaal te 
laten behandelen. Rechts is de onderwer
ping en de uitbuiting, .links wacht ons het
zelfde. „W e zijn het moe naar anderer wil 
t* -leven. Broeders hoort hoe gelijkheid 
spreekt." Die dichtregels moétén in de ar
beiders vinden een levend getuigen en 
strijden. Geen vertrouwen meer in hen, 
die onderworpenheid aan over ona gesteld 
gezag eisen. Oorlog, dwingelandij en uit
buiting dwingen de arbeiders to t d é  klasse
strijd. Elk stuk van die strijd d raagt in 
zich, de wil zichzelf te doen gelden, zich- 
zelf te  worden, als klasse de kwestie van 
de macht te stellen, tegenover al de drei
gingen van welk kapitalisme ook, hetzij 
monopolie- of staatskapitalisme.

N u komt het er op aan, de zin van die 
strijd aan onze klassegenoten duidelijk te 
maken. N u gaat hét er om te kiezen, niet 
„links", niet „rechts", maar vóóruit,-..... 
het klassefront. .

BERICHTEN OVER SPANJE

gedee
door

Het is over het algemeen niet gemakkelijk, be
trouwbare gegevens te verkrijgen omtrent het he
dendaagse Spanje. Evenals de andere geheel of

___,t_: totalitaire Staten schijnt ook dit land
een ijzeren gordijn van het overige deel van 

de wereld te zijn afgesloten. Het in Frankrijk ver
schijnend Spaanse blad „Ruti" (Anarchistisch) 
evenwel publiceert in een hoofdartikel van het 
nummer van 16 Januari j.l. enige, door Madrid zejf 
gelanceerde, informaties, die wat meer licht werpen 
op de in Franco-Spanje heersende toestanden.

In dit artikel wordt n.l. gezegd, dat het niet te 
ontkennen is, en de Franco-diensten het niet meer 
verbergen kunnen, dat het Regiem bankroet is. 
Spanje leeft in een hevige economische crisis. Het 
gebrek aan deviezen verlamt de Spaanse landbouw 
en de industrie en slechts een onverwachte bij- 

. stand, een nieuwe erkenning, een koersverandering 
van de grote naties ten opzichte van Franco- 
Spanje, zou deze angstwekkende toestand kunnen 
verbeteren. In ons vorig nummer, schrijft „Ruti’*, 
publiceerden wij een bericht, uit Fascistische bron, 
dat de ontzettende ellende aan het licht bracht in 
de landbouw, waar gewerkt moet worden zonder 
kunstmest, zonder machines. Heden ontvingen wij 
gegevens uit officiële bron omtrent de zorgelijke 
toestand in de katoenindustrie, waaruit blijkt, dat 
323 fabrieken in deze industrie geheel stil liggen, 
terwijl 511 andere slechts gedeeltelijk werken.

Hoe hoog de nood der arbeidende bevolking in 
Spanje gestegen is. blijkt wel uit de gegevens om
trent de officiële en de zwarte prijzen' der nood- 
zakelijke levensbehoeften.

„La Batalla” het blad van de P.O.U.M. even
eens in Frankrijk in de emigratie verschijnend, zegt 
hierover het volgende:

Het grootste deel der bevolking ontvangt een 
distributferantsoen, dat voor brood 150 gram per 
dag bedraagt. Dit kan men aanvullen door het 
kopen van extra rantsoenen of van artikelen op de 
zwarte markt. Op 21 October van het vorige jaar 
bedroegen de (zwarte) prijzen voor brood 3 ptas 
per kg, aardappelen 6 ptas per kg, bruine of witte 
bonen 20 ptas'per kg, rijst 18 ptas per kg, vis 20 
ptas per kg (de minste soort en voor zover ver
krijgbaar).

Op 28 October vaa, datzelfde Jaar, du» een week 
later, waren de aardappelen reeds gestegen tot 7 
ptas en rijst (een voornaam voedingsmiddel) tot 
21 ptas per kg.

De door de * Commissie voor levensmiddelen
distributie vastgestelde prijzen zijn over het alge
meen ongeveer een vijfde van de zwarte.

Evenals overal elders, stijgen deze prijzen met 
de dag. Zeer stabiel (onveranderd) blijft evenwel 
het normale loon. Voor een 8-urige arbeidsdag 
ontvangt een arbeider een loon van 19 tot 25 ptas 
per dag. '

Het is alleszins begrijpelijk, dat onder dergelijke 
omstandigheden acties (legaal en illegaal) niet 
kunnen uitblijven. Z o brak op 21 Dec. een staking 
uit aan de machinefabriek voor industrie en 
scheepvaart te Madrid. Al verscheidene weken 
hadden de arbeiders de z.g. langzaamaan-actie toe
gepast, in verband met het grote aantal onbetaalde 
overuren, dat gewerkt moest worden. Toen be
sprekingen met de directie tot geen resultaat leid
den, gingen zij over tot een sit-down-staking. De 
regering greep in en ging over tot militarisering 
van het bedrijf. Het dagloon werd afgeschaft en 
ftukweek ingevoerd. Op deze wijze werd de arbei
ders belet, de tactiek van een langzaam-aan ‘actie 
voort te zetten.

Ook in Barcelona braken verschillende stakin
gen uit, o.a. aSn de zijdefabrieken. Aanleidingen tot 
deze acties zijn in hoofdzaak looneisen, bijv. in 
Bilbao, aan een biscuitfabriek (een z.g. model in
richting) waar het dagloon van de sjouwers slechts 
ruim 11 ptas en dat der daar werkende 500 vrou
wen niet meer dan ruim 8 ptas, per dag bedraagt.

Voor het leger is er natuurlijk geld genoeg. 
Trouwens, daarvoor behoeft men niet in een fas
cistisch land te zijn. Met lucht- en zeemacht be
nevens politie en stormtroepen, beschikt Franco 
over. 900.000 man om zijn regiem van terreur en 
ellende in stand te houden.

Desondanks zijn er nog steeds stakers en gue- 
rilla-strijders tp . z i j  houden stand. In Franco- 
kringen wórden de laatste tijd de berichten be
vestigd, die de ronde doen over de steeds toe
nemende activiteit van de guerilla-strijders in de 
streek van Teruel, Cuenca, Asturië en Leon, in

Het Stalinisme is een tegenspraak in zich zelf. 
Terwijl het niet in de goede bedoelingen van de 
democraten gelooft, moet het weer wèl geloven 
in de goede bedoelingen van zijn eigen leiders. 
Deze worden niet meer gedreven door hun klasse- 
positie als arbeiders, maar door hun positie als 
leiders. Met de voorbeelden van de verburgerlijkte 
leiders der sociaal-democratie voor ogen. gaan zij 
dezeUde weg en noemen zich „marxisten”. In het 
boek van Koestier „Nacht (n de Middag" verwijt 
Gletkin, die Roebashov verhoort en overhaalt — 
met de nodige intimidatie natuurlijk — om te on
dertekenen, dat hij een, complot tegen het leven 
van Stalin heeft willen smeden, hem sentimentali
teit en liberalisme, omdat hij dit weigert. Deze laat
ste, die het niet in de eerste plaats om het behoud 
van sijn leven te doen **3r-wil'namelijk de waarheid. 
Hoe sentimenteel wordt echter Gletkin zelf en 
Wat een liberaal geloof in d« goede bedoelingen 
van personen spreidt hij ten toon, wanneer hij* 
zegt, dat later deze opofferende daad van zelf
verloochening door het nageslacht zal worden ge-, 
eerd. Later, dat wil zeggen, als aan alle over
heersing een einde is gekomen. En wie zal aan 
deze terreur een einde maken? Dat zou niet anders 
kunnen geschieden, dan door de heersers in Rus
land van nu. aangezien zij de terreur slechts uit
oefenen om| eens äan alle terreur een eind te 
maken. Eens zal dus de laag van bureaucraten, 
die nu zo’n vijf en twintig jaar aan het bewind is, 
die de voorrechten daarvan geniet en met moord, 
marteling en knevelarij de „vijanden des volks" 
er onder houdt, de nodige sentimentele eigenschap
pen hebben verkregen, om aan alle terreur een eind 
te maken uit liefde voor de mensheid. Men moet 
wel een sterk geloof hebben in de goede bedoe
lingen der ménqen en erg sentimenteel van aanleg 
zijn, om als Stalinist te blijven volharden.
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Dit is inderdaad waar zo'n „marxistische” Sta

linist in gelooft. Met al zijn gepraat over realiteit 
is hij een gelover in de goede hoedanigheden van 
de „menselijke” leider, die eens. zo braaf zal zijn. 
om na zoveel jaren van terreur, terwille van de 
schone Idee het communisme in te voeren.

Het geloof aan. het invoeren van het commu
nisme door goedwillende leiders heeft natuurlijk 
niets meer te maken met Marx, met wie de sta
linisten nog steeds réclame maken. Volgens het 
marxisme' is het communisme het resultaat van 
klassenstrijd. Volgens de stalinisten is het de uit
komst van de idealen, die de leiders zich hebben 
gesteld. De klassenstrijd moet onderdrukt worden, 
om de leiders in de gelegenheid te stellen hun 
schone idealen te verwezenlijken. In di»- opzicht 
verschillen zij niet van de meeste richtingen in 
de arbeidersbeweging, zoals de P, v. d. A., de 
Vlamgroeperlng enz. Hun socialisme is dan ook 
een voortwoekeren der voor-marxistische utopi
sche opvattingen. Trouwens, wie zou willen be
weren, dat b.v. de SD .A.P. ooit een marxistische- 
partij is geweest? Zij. die ernst met bet verbreiden 
van het marxisme wilden maken, werden er al 
heel gauw uit gebonjourd.

Volgens marxistische opvattingen hebben, de 
woorden vrijheid en democratie de betekenis, die 
de klasse er aan hecht. Het burgerdom der mid
deleeuwen, de handelsbourgeoisie der Hollandse 
17de eeuw, de revolutionnalren van 1871 in Frank
rijk, de Engelse industriële bourgeoisie, allen heb
ben hun aparte opvatting van democratie en vrij' 
heid, en zo heeft ‘dit ook de rppderne burocratie

de bergen van Toledo en in de vlakten van La 
Mancha.

Het Franco-regiem hoopt nu maar op hulp van 
het buitenland, voornamelijk van Amerika. En in 
dit opzicht is er enige kentering in de houding der 
verschillende, grote mogendheden te bemerken. 
Frankrijk heeft sedert 1 Maart j.l. zijn grenzen 
weer geopend en ook van Amerikaanse zijde is de 
toezegging al gedaan, om Spanje in het Marshall
plan te betrekken. Ook de kleinere Staten zijn er 
niet afkerig van een meer tegemoetkomende hou
ding tegenover het „Franco-Spanje” aan te ne
men. als....... er wat te verdienen valt. Getuige de
handelsovereenkomsten van onze regering met 
Spanje.

Ook van particuliere zijde schijnt Franco steun 
te verwachten. A.P. meldde in een telegram, ge
dateerd 31 Dec., dat „de handel en de regering

Wederom oppositie in de E.V.C.
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van Spanje vermoeden, dat zij de benodi 
dieten verkrijgen, door bemiddeling van 
voor In- en Uitvoer, of dat er een verhoging komt 
van de credieten door particuliere Noord-Amerl- 
kaanse ondernemingen aan gelijksoortige in Span
je*’. Steeds weer is op te merken, dat Noord- 
Amerika, het enige land is dat, hoe dan ook, on
middellijke verlichting van de nood van het Franco- 
regiem kan verschaffen. Zo is Franco van Ameri
ka afhankelijk.

En w at biedt Franco zijn trawanten in ruil voor 
deze zo nodige hulp?

Spanje en het leven van de Spanjaarden.
Franco trekt voordelen uit de internationale be

roering, uit de mogelijkheid van oorlog tussen 
Rusland en de V.S. Dagelijks bereiden de Pers en 
de falangistische Raden de Spaanse opinie voor, 
zich te verblijden met de mogelijkheid van een 
nieuwe wereld-catastrofe en op een achterbakse 
manier weet de Spaanse interventie in het conflict 
in te grijpen. W ant het leven van Spanje en de 
Spanjaarden is de enige waarde, die Franco kan 
aanbieden. Het is de enige koopwaar, die hem te 
verkopen overblijft. En het is dit aanbod, dat hij 
bij herhaling aan de Noord-Amerikaanse reactie 
doet, aan de sinistere personages irit Wallstreet, 
die de enigen zijn, die hem uit de economische 
modderpoel, waarin hij zich bevindt, kunnen 
redden.

Onze lezers hebben er door middel van de pers 
al iets over kunnen lezen. Het is weer hommeles 
in de E.V.C. Dit is nu reeds de derde maal en 
naar het zich laat aanzien is ditmaal de zweer 
definitief doorgebroken. De aaqleidlng tot dit alles7 
Laten we het maar direct openlijk constateren, 
evenals de beide vorige malen: partijpolitiek. On» 
standpunt in deze kent men voldoende om ons 
van partijdigheid ten opzichte van deze of gene 
te kunnen beschuldigen. Het feit kan echter niet 
ontkend worden, dat een arbeidersorganisatie, 
waarin in de aanvang tendenzen van nieuwe or
ganisatievormen aanwezig waren, bezig is aan par
tijpolitiek ten onder te gaan. Met name de C.P.N. 
hééft vapaf het begin getracht deze E.V.C. ten 
gunste van haar partij-politioke doeleinden te ge
bruiken door er op slinkse wijze voor zorg te 
dragen, dat op de strategisch belangrijke punten 
haar pionnen naar voren werden geschoven, door 
middel van welke pionnen zij uiteindelijk het or- 
ganisatie-apparaat der E.V.C. beheerste. Zo be
stond de Land. Leiding der B.V.C. ten slotte bijna 
uitsluitend uit leden der C.P.N. Eveneens was dit 
het geval met de Landelijke Bedrijfsgroepbesturen 
en de Leden der Landelijke Raad. O p tactische 
wijze had men op deze manier* het apparaat der 
E.V.C/ veroverd en getracht de E.V.C. onder
geschikt te maken aan de politiek der G.P.N. 
Dit stuitte uiteraard op moeilijkheden, daar niet 
alle bestuursleden C.P.N.-ers waren. Ook uit de 
gewone leden kwamen vele bezwaren naar voren.

W e behoeven over dit alle* niet in den brede 
uit te weiden. Het is bekend genoeg. Het leidde 
tot de eerste oppositie ten tflde van de z.g. fusie 
met het N.V.V. en de comedie van het z.g. „ja- 
en neen-congres”. Toen reeds werd menig militant 
lid weggezuiverd en vervangen door meer be
trouwbaren. Deze kans kreeg men echter alleen 
in de provincie. In Rotterdam, waar de oppositie 
zich het stevigst gevestigd e* georganiseerd had, 
kreeg men die kans niet en daarom wachtte men 
op een gunstiger gelegenheid en kwam een z.g. 
compromis tot stand. Men blejtf echter ondergronds 
doorwroeten en trachten het gestelde doel, zuive
ring van alle niet-C.P.N.-bestuurders, toch te be
reiken via-de afdelingen. De afdeling Metaal had
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en het intellectuelen dom, dat er in deze tijd op 
uit is zijn y „vrijheid” te vestigen.

Men heeft het er dikwijls over gehad of de

uit meerder- en minderwaardigen, waarnaar men 
hier beloond w ordt wordt in vakvereniging en 
politieke partij weer stevig gefundeerd.

Doch ook de waaghalzen, die voor . de revolutie 
van 1917 allerlei stoute stukjes volbrachten, moe
ten zich ook wel ver boven de massa gewaèqd 
hebben, zodat bij weinigen h q  wezen van de klas-

groep. die in Rusland “dê-TSkens uitdeelt wel een «nstrijd. zoals die door M a«  ontleed werd. kon
klasse genoemd kan worden. Het ̂ s inderdaad e « a ~  doordringen. Hun mentaliteit was óók niet een
nieuw verschijnsel. Het. lijkt ons echter van weinig 
belang om over het gebruik van een woord te 
gaan twisten. De Russische burocratie heeft met 
alle tot nu toe regerende klassen, gemeen, dat zij 
terwijl ze dit niet hanteert, beschikt over de ar
beidsmiddelen en daarom ook beschikt over de 
producten. De opvatting van vrijheid èn demo
cratie kan bij hen nooit dezelfde zijn als bij de 
arbeiders, die door bovengenoemde toestand als 
minderwaardigen van alle zeggingschap verstoken 
blijven. De opvattingen over haar eigen minder
waardigheid krijgt- de arbeidersklasse, als't ware 
met de geboorte mee. Alleen door bewegingen der 
klasse, wuarblLzij haar macht voelt, kan dit ge
voel van minderwaardigheid verdwijnen.

De vakverenigingen Zijn ware broedplaatsen voor 
enerzijds superioriteits- en anderzijds minderwaar
digheidsgevoelens.

Zij. de leiders en burocraten. zijn het, die alles 
bedisselen, baas zijn over het geld. met de ar
beiders aan de loketten als vreemden te doen 
krijgen, voor hen met de patroons onderhandelen, 
als rechtskundigen moeten optreden,, waa. bij na
tuurlijk wel eens blijkt dat de economisch zwak
kere Zich van' een leugentje moet bedienen, waar
door de onderhandelaar dan een figuur slaat. De 
mentaliteit, de wereld op te vatten als te bestaan

Op deze 
aanwezig

zich dienstbaar maken aan de klasse om mét deze' 
de vrijheid te bevechten. Vêeleer zette zich ook 
bij hen het superioriteitsgevoel vast om vóór de 
klasse iets te doen. waardoor zij later de geschikte 
persoonlijkheden werden om „vóór” de klasse de 
dictatuur óver haar uit te 'oefenen. Om tilt te 
doen hebben zij hun eigen opvatting over de vrij
heid, die natuurlijk niet kan Inhouden, dat de massa 
zelf doet wat zij wil. De vrijheid van Ge massa 
kan dan ook alleen maar door haarzelf worden 
bevochten. In de bewegingen zelf moeten zij hun 
minderwaardigheidsgevoel wel verliezen daar zij 
zelf nu handelend te werk moeten gaan. Hier is 
het de taak van de revolutionnalren onder de 
arbeiders, hen steeds op dit zêlfhandelen te wijzen. 
Voor eerst, zelf het aangaan van acties bepalen, 
hun eigen leiders te kiezen én af te zetten, geen 
vreemde Inmenging van partij of vakvereniging- 
bestuurders toe te laten en alte» samen te beslissen. 
Dit slechts kan ons vrijheid ea democratie brengen 
omdat die bevochten worden door gelijken, met 
gelijke belangen. o

• Misschien moet de arbeidersklasse en de hele 
mensheid nog vreselijke lessen meemaken, voor
dat dit doordringt, maar een andere weg is er niet.

men behoorlijk vast in handen. Het merendeel der 
bestuurders bestond uit C.P.N.-leden. De bonw- 
vakafdeling werd voorzichtig met C.P.N.-clemea - 
ten geïnfiltreerd totdat men in April 1947 de kans 
schoon achtte om de aanval te wagep. Uit deze 
schermutseling werd de tweede oppositie geboren 
en het afdelingsbestuur van bouwvak geschorst 
Onder druk echter van de leden werd de lande» 
lijke leiding gedwongen wederom bakzeil te halen 
en weer moest gewacht worden op een betere 
gelegenheid om nu definitief af te kunnen rekenen.

Nu bestaat de k&n van de Rotterdamse E.V.C. 
voor een groot deel uit de kern van het vroegere 
N.A.S., welk N A S . vooral in de haven nog wel 
enige betekenis had. Zo is bet ook in de afdeling 
Bouwvak en deze. beide afdelingen vormen dan 
ook het voornaamste steunpunt van de oppositie. 
Deze arbeiders waren ode vroeger dodelijk be

was dus 
verzetten tegen 

de openlijke en ondergrondse inmenging van de 
zijde der C.P.N.

Met de verkiezingen in het zicht moest de C.PJN. 
echter verzekerd zijd van een absoluut kunnen 
beschikken over het gehele apparaat der E .V .C «.. 
moest zij geen rekening behoeven te houdén~met 
oppositionele elementen en dus werden op Zater
dag 17 en Zondag 18 Jan. 1948 alle hoofdbe
stuurders dér E.V.C. ten L.B.G.. tevens, lid van 
de C P.N . in vergadering te Amsterdam bfieen 
geroepen. In da vergadering van de Landelijke 
Raad op Vrijdag 12 Maart is dit door Berend 
Blokzijl zij het onder horten en stoten, erkend.

ergadering, waar ook Paul de Groot 
vas, werd bekend gemaakt dat bet 

de hoogste tijd was om au maar eens met de 
„afslachting" te beginnen. Een lange lijst van niet- 
be trouwbaren werd genoemd en in de eerste ptaeta 
natuurlijk de Rotterdamse bestuurders.

Het schijnt echter, dat de „betrouwbaren” niet 1 
allen even betrouwbaar waren. Althans de «friet-. 
betrouwbaren” kregen er de lucht van en......
de derde oppositie was geboren. W a n t door Rot
terdam werd over deza vergadering een klacht 
naar voren gebracht en daar had Je de poppen 
weer aan het dansen. Het Rotterdamse bestuur 
beperkte zich niet tot protesteren alken, doch 
vond het noodzakelijk, zijn kader bijeen te roepen 
en een en ander voor te leggen. In een resolutie 
keerde da vergadering zich tegen het optreden 
van de landelijke leiding. Prompt volgden natuur
lijk de nodige schorsingen en werd o a  het dage
lijkse bestuur der plaatselijke raad geschorst

Een derde oppositie is dus geboren en wat hier
uit zal voortvloeien valt moeilijk te voorspellen. 
W e zeiden in de aanvang reeds, dat naar onze 
mening de zweer nu definitlek is doorgebroken. 
hetgeen dus zeggen wil, dat wij menen, dat het 
ditmaal tot een scheuring of afsphntering zal ko
men. Of dit in het voordeel van de strijdende 
arbeidersklasse zal zijn. hangt van de ontwikkeling 
af. Mocht deze leiden naar de vorming van een 
nieuw soort NJV.S* dan kunnep we dit zeker 
niet als een vooruitgang zien. De E.V.C. was en 
is reeds als vierde vakcentrale een blok aan het 
been voor de zelfstrijd der arbeidersklaas, deze 
arbeidersklasse heeft zeker geen behoefte aan nog 
een blok ln de vorm van een vijfde vakcentrale, 
welke positie zulk een nieuw NA.S. ongetwijfeld 
in zou moeten nemen.

De vorige oppositie ging mank aan. het feit 
dat zij weliswaar duidelijk haar critiek Op het 
verderfelijk optreden' van de stalinisten ia de ar
beidersbeweging naar voren bracht doch zelf niet 
klaar en duidelijk wist uit te stippelen wat >4 
dan wel wilde. En wanneer ook dere oppositie 
geen andere boodschap voor de arbeidersklasse 
zal hebben, dan de oprichting van een nieuwe 
vakbeweging, dan zal ook deze oppositie geen 

. winst brengen. W aar bet om gaat is de arbeiders
klasse duidelijk te maken, dat het stalinisme uit
sluitend ten doel heeft de strijd der arbeidersklasse
ondergeschikt te maken
doeleinden. De arbeidersklasse poogt

haar partijpolitieke
ln te 

blok. Datkelen in het Russisch-Imperialistische 
de arbeidersklasse noch belang heeft bij een M a» 
shall-blok noch bl) een Russisch blok. doch zó e»
sprake moet zijn van blokvorming zij dit blok zelf



heeft te vormen op internationale grondslag in de 
bedrijven. Dat de enige politiek welke geoorloofd' 
kan worden arbeiderspolitiek is en dat deze poli
tiek haar grondslag vindt in de bedrijven. Dat men 
zich niet langer op sleeptouw zal moeten laten 
nemen door welke parlementair-politieke partij ook, 
doch dat men zelf eigen lot in eigen handen zal 
moeten nemen.

Dit is het enige, wat tot de arbeiders gezegd 
zal kunnen worden en indien ook de huidige op
positie deze taal niet weet te spreken, dan kan 
er naar onze mening zeker geen winst uit voort- 
vloeien.

PROEFTIJD voor SPARTACUS

Tussen Regge en. D in kel
De rechtszaal te Almelo bood Maandagmiddag 

8 Mrt. een ongewone aanblik. In de beklaagden
bank hadden enkele wetsovertreders plaats geno
men, die men daar gemeenlijk niet licht zou aan- 
treffen, n.l. de Gebrs. van Heek en C. W . Wisse- 
link, beschuldigd van het overtreden der vast
gestelde bepalingen der C.A.O. De tenlastelegging 
sprak over het betalen van „zwarte” lonen aan 
spoelsters bij van Heek 67.7 cent en bij Wisse- 
Hnk 64.6 cent, terwijl de bindend verklaarde loon
regeling van 48 cent spreekt.

W at kan het toch vreemd lopen in de wereld, 
de heren van Heek en Wisselink in het beklaag
denbankje' tengevolge van hun „humaniteit” om 
aan hun arbeiders hogere lonen te betalen dan 
waarvan de C.A.O. spreekt. De Gebrs. van Heek, 
bij de Twentse textielarbeiders bekend als de 
spreekwoordelijke bonte hond, waar. de arbeiders 
in een reeks van jaren telkenmale in verzet moes
ten komen wegens herhaalde aanvallen op hun 
levenspeil, nu in de positie geplaatst om het spit 
af te moeten bijten in een strijd tegen de staat 
ter verdediging van arbeiderslonen. W e hebben 
zo'n vermoeden, dat zelfs de heren van Heek 
en Wisselink niet hebben gedroomd ooit nog eens 
in een dergelijke positie geplaatst te zullen wor
den. En ook de secretaris van de Enschedese Fa
brikantenvereniging, Mr. van Eek, welke als ge- 
tulge-deskundige fungeerde, zal zeker wel nooit 
gedroomd hebben, dat hij nog eens voor de recht
bank zou moeten verklaren: „de lonen, door de 
fabrikanten uitbetaald, zijn economisch verant
woord". Wij hebben ook wél eens het, weliswaar 
twijfelachtige, genoegen gesmaakt met deze Mr. 
van Eek kennis te mogen maken, doch dan be
weerde hij steevast „dat de lonen, die de arbeiders 
wilden, economisch niet verantwoord waren”. „Het 
kan verkeren” heeft Brederode reeds eerder ge
constateerd. Daarnaast achtte hij het bezwaarlijk, 
dat de C.A.O. niet toestaat dat de vrouwelijke 
spinners niet hetzelfde mogen verdienen als de 
mannelijke. Normaal was tot op heden, dat de 
heren textielfabrikanten juist door middel van de 
vrouwelijke werkkrachten trachtten de lonen te 
drukken. Hij vervolgde. met te zeggen „het loon- 
plafond is ons door de Rijksbemiddelaars opge
drongen”; A ls . een moderne editie van Pilatus 
waste hij dus reeds bij voorbaat zijn handen in 
onschuld.

Het moet voor deze Twentse textielbaronnen, 
die altijd onbeperkt heer en meester in hun fa
brieken zijn geweest, heel wat zijn de staat als 
tegenspeler tegenover zich te vinden. Hoewel, en 
dit moet er tegelijkertijd aan worden toegevoegd, 
zij vanzelfsprekend dezelfde staat dankbaar zullen 
zijn. Door dit regeringsingrijpen wordt hun winst 
niet onbelangrijk vergroot en kunnen zij zich te
genover hun arbeiders toch nog voordoen als de 
verdrukte onschuld, die wel anders wil dóch niet 
anders kan.

Hoe moeten daarnaast de bestuurders van de 
vakbeweging zich gevoelen, die getracht hebben 
aan de arbeiders deze C.A.O. aan te praten, als 
een overwinning, als een stap vooruit in de goede 
richting. Hun partners in deze, de heren fabrikan
ten, laten hen wel lelijk in hun hemd staan door 
te beweren, deze C.A.O. werd ons opgedwongen 
door de rijksbemiddelaars. De officier van Justitie, 
Mr. Stuurman, zet hen daarnaast nog meer te kijk 
door zijn uitlating: „de vakbonden hebben de 
grootste moeite" de arbeiders er vau te overtuigen, 
dat loonsverhoging niet wenselijk is in ’s lands 
belang”. W erd hiermede ergens duidelijker onder- 
streept hetgeen we steeds weer beweren „dat de 
vakbeweging niet is een instrument in handen van 
en ten behoeve van de arbeiders, doch een in-

Zo was de laatste fase van de bezettingstijd 
door de, Spartacus-beweging goed gebruikt. De 
bondsleden hadden léren begrijpen, dat de arbei
dersklasse met de oude strijd- en organisatie-me- 
thoden het kapitalisme niet kon overwinnen. Heel 
de strijd, heel de overwinning, heel de organisatie 
van een niéuwe, een' communistische orde, moest 
gedragen worden door de klasse _ zelf, beheerst 
worden door de klasse-zelf.
' Maar ook in Spartacus-kringen was, als voor
heen in alle revolutionnaire organisaties, de ge
dachte ontwijfelbaar aanwezig, dat machtige re
volutionnaire golven de oorlog zouden volgen. En 
in dit grootse verzet zou de arbeidersklasse, door 
de omstandigheden gedreven en met bevordering 
door de voorhoede, de nieuwe vormen van strijd 
en organisatie wel vinden.

Echter, afgezien van een aantal grote stakingen, 
kwam de massa niet tot grote, de maatschappij 
omwentelende, bewegingen. Hier en daar traden 
nieuwe verschijnselen wel is waar aan de dag, 
maar weldra werden t i j  toch weer in organisatie
vormen geleid, die sterk herinnerden aan het ver
leden. De revolutie bleef uit. Bevrijdingsvreugde 
was veelal overheersend. Het nationalisme had 
niet uitgediend. Autoinatiseh gingen de begrippen 
van strijd weer de oude, hier en daar met wat 
naar nieuw inzicht gevarieerde, banen op. Zelfs 
de Spartacusbond zelf had tijd nodig om eigen 
organisme aan te doen sluiten, aan de nieuw ge
wonnen inzichten. Het eerste kleine legale krantje 
was voor die twijfelpositie van bond en klasse 
wel bijzonder typerend. Twee grote artikelen, beide 
beginnend en eindigend met een vraagteken: W at 
gaan we doen? W at hebben we geleerd?

. Theoretisch meenden we klaar te zijn. Maar 
wat wij wisten, was de massa niet duidelijk. W at 
wij theoretisch gewonnen hadden, moest in hét 
leven, in de maatschappij, in de klasse, in de 
eigen organisatie tot levende werkelijkheid wor
den. En daarom, omdat dit nog niet bestond, omr 
dat daarvoor in en door de klasse gewerkt en 
geleden en gestreden moest worden, daarom maak
ten we door, klasse en kleine voorhoede-organisa- 
ties in verschillende landen, de terugval naar het 
oude, het ontmoedigende van niet verder te komen, 
ja te vervallen in allerlei moeilijkheden.
' De toen aanbrekende periode was een van twij

felen en zoeken, omtrent eigen organisme en het 
contact met de klasse.

Zonder kleerscheuren is dat niet gegaan. Brok
ken zijn gevallen, maar de ervaringen omtrent het 
worstelen van de klasse zelf, omtrent de eisen die 
aan het bondsorganisme zelf moesten 'worden ge
steld, wilde het worden tót een door de werkers 
zelf gedragen arbeidsgemeenschap, al die ervarin
gen schiepen in Spartacus een nieuwe innerlijke 
kracht

Die nieuwe kracht blijft gebaseerd op de in de 
oorlog gewonnen begrppen, omtrent de structurele 
wijzigingen van het kapitalisme en daardoor van 
de klassenstrijd. Maar zij is nu versterkt door 
het besef, dat de klasse en wijzelf de nieuwe strijd 
en organisatie eerst langzaam leren doorgronden. 
In dit opzicht heeft Spartacus zijn stellingen voor 
een groot deel gevonden. Ook - daarover willen 
wij in deze korte stukjes, vaö week tot week iets 
vertellen. W at wil Spartacus? Hoe staat Spartacus 
in de klasse? Hoe wordt zijn eigen arbeidsgemeen
schap opgebouwd? Dat alles komtaan de orde.

Helpt ons met de
; propaganda

HELPT ONS M ET DE PROPAGANDA.
Uit de inhoud van Spartacus van de laatste 

maanden zult U hebben begrepen, dat de positie 
van de arbeidersklasse door de ontwikkeling van 
de internationale politieke verhoudingen veel moei- 
lijker wordt. Zowel van de zijde van het‘Westerse 
monopoliekapitalisme, als van het Russische staats
kapitalisme, wordt een zware druk. op haar uit
geoefend. Goedschiks of kwaadschiks wil men de 
klasse indelen in de imperialistische fronten. Spar
tacus verdedigt consequent de vorming van het 
derde, het arbeidersfront. Die propaganda moet 
zo krachtig mogelijk worden gevoerd en daarvoor 
is de hulp van U allen nodig. Wie helpen wil 
het weekblad onder de arbeiders te brengen, heeft 
maar een seintje te geven aan de administratie en 
hem worden wekelijks een • aantal kranten toege
zonden. Ook in dit noodzakelijke werk geldt, dat 
we het zelf moeten doen. Wie meldt zich aan?

strument in handen! ,van de staat, teneinde de 
belangen van de staat te behartigen"?

Dit proces is leerzaam van verschillende kan
ten. Ten eerste demohstreert het nog eens duide
lijk hoever de staat béreid ls te gaan in haar strijd 
voor behoud van de loonstop; ten tweede wordt 
nog eens onderstreept, het arbeidersvijandelijke op
treden van de vakbeweging. Laten de arbeiders, 
en speciaal ook de textielarbeiders, hieruit toch de 
zo nodig* lering trekken. Keert l i  af van deze 
vakbondsbestuurders, zorgt er voor dat zij niet 
langer U ten verderve kunnen voeren! W ordt U 
toch van Uw eigen kracht bewust. En heus, men 
vreest die kracht, die Uw tegenstander blijkbaar 
op de Juiste waarde weet te schatten. De ver
dediger van Mr. Noyon ging in zijn verdedigings
rede diep op het gevaar van doorvoering van 
deze C.A.O. in en uitte zijn vrees voor de macht 
der arbeiders. En inderdaad, deze macht is zeer 
groot, wanneer gij er zorg voor draagt, deze macht 
niet aan anderen te delegeren, doch deze zelf in 
handen blijft houden. Vormt derhalve in de be
drijven Uw propagandakernen! Bouwt daarnaast 
Uw eigen strijdcomité's en neemt gezamenlijk met 
Uw kameraden uit de andere bedrijven de strijd 
op ter verdediging van Uw levenspositie! O p ten 
strijd, doch doet het zflfl

Meibericht I.F .B .K .
De I.F.B.K. verzoekt ons te berichten, 

dat haar M eivergadering te Amsterdam 
gehouden w ordt in het gebouw Frascati 
in de Nes en dat zij verzekerd is van zang, 
declamatie en muziek. N adere mededelin
gen zullen binnenkort volgen.

Een en ander verheugt ons. W ij hopen 
echter dat, zoals wij reeds schreven dat 
noodzakelijk zou zijn, de I.F.B.K. al het 
mogelijke zal doen, om te breken met de 
oude M eidagsleur en er alles in de voor
bereiding op zetten zal, dat deze Meiver
gadering het karakter krijgt van een appèl 
van alle revolutionnaire bedrijfsarbeiders.
” Zowel de propagandistische voorberei

ding, als de bij voorkeur door bedrijf s- 
arbeiders te houden speeches, moeten ge
baseerd zijn op de nood en de strijdpositie 
van de Amsterdamse arbeiders.

Alleen zo krijgt de M eidag als dag van 
verzet betekenis. Nogmaals, wij hopen dat 
de I.F.B.K. da t met alle ernst zal na
streven.

Bericht aan de
kwartaalabonnees

H et eerste kw artaal loopt ten einde. 
Verschillende abonné’s hebben het ver
schuldigde voor het tweede 'kwartaal 
reeds overgem aakt. W ij verzoeken al 
diegentem, die d a t nog niet deden, daartoe 
over te  gaan. T e  storten  liefet op post
rekening 168797 t. n. Uitgeverij „De 
V lam ” ie Amsterdam Zuid  2, Postbus 
7046, een bedrag van  tenminste ƒ 1.50.

Tenminste! W a n t wij hopen, da t velen, 
een bedragje daarbij zullen doen, voor 
versterking v an  het fonds: „Spartacus op 
de Vesuvius.”
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De kracht onzer klasse
Theorieën hebben jn het maatschappe

lijke levien alleen dan  -waarde, wanneer 
zij beantwoorden aan de werkelijkheid. 
H aar aanhangers kunnen in het begin 
gering in aantal zijn, enorme moeilijk
heden kunnen die weinigen aanvankelijk 
hebben te overwinnen, maar dezen vin
den jn d e ' bevestiging, van hun theorieën 
niet alleen de gracht hun opvattingen 
onder alle omstandigheden te  blijven uit
dragen, maar op dien duur, moeten deze 
theorieën vlees en bloed worden van 
allen die de juistheid e r  van aan  de lijve 
ondervinden, van allen, die to t de er
kenning komen: dit is de  in woorden 
weergegeven werkelijkheid.

-Z ij die de methode van maatschappij
beschouwing, die er van uitgaat, dat de 
productiekrachten uiteindelijk de verhou
dingen regelen w aarin de mensen in het. 
productieproces to t elkaar staan, menen 
te hanteren bij hun oordeelvorming over 
de te verw achten. economische en poli
tieke ontwikkeling, zijn niet bij voorbaat 
verzekerd van  de juiste uitkomsten.

Zij kunnen factoren verwaarlozen, die 
een beslissende invloed hebben op de 

‘gebeurtenissen. E r  kunnen nieuwe, tot 
dusver onbekende factoren optreden, die 
het resultaat van hun theoretische be
schouwingen doen afwifken van de wer
kelijkheid. Klimaat, aardrijkskundige lig
ging, politieke geschiedenis en nog veel 
meer, mogen bij elk onderzoek niet w or
den verwaarloosd. E r w orden dus en er 
zijn in het verleden op dit terrein, onge
twijfeld fouten gem aakt. H et historisch- 
materialisme is dan ook, vooral om dat het 
maatschappelijk leven voortdurend in be
weging is, zeer moeilijk goed te hanteren.

•Maar met dat al is deze maatschappij
beschouwing de enige, die tot werkelijk 
goede resultaten kan leiden, juist omdat 
zij uitgaat van  de maatschappelijke w er
kelijkheid.

O ns hernieuwde onderzoek.

Dit alles kwam in onze gedachten, nu 
wij opnieuw de ivraag overwogen, wat 
geschreven diende te worden, toet betrek
king tot de positie w aarin de arbeiders
klasse in dit steeds meer in tegenstellin

gen verscheurd gerakende kapitalisme, is 
komen te verkeren.

G edurende de bezettingstijd 'heeft de 
Communistenbond zich bezig gehouden 
met de vraag in hoeverre de m aatschap
pelijke , ontwikkeling van de productie
middelen, nieuwe verhoudingen in maat
schappij en 'klassen had  gebracht. H et is 
ondaanlijk-daarover nu  breed uit te wij
den. D at gebeurt regelmatig in artikelen 
van allerlei aard. W ij willen slechts aan
dacht vragen voor die conclusies, waarin 
wij vaststelden, dat wij • een periode te
gemoet gingen van geweldige imperialis
tische botsingen, een gericht worden van 
de '^productie op vernietigingsmiddelen. 
een tijdvak van fascisering van het gehele 
maatschappelijke leven onder leiding van 
zich in de staten sterker dan ooit genes
telde heersende klassen of kasten, en ten
slotte van  een steeds groeiende bedrei
ging van  de arbeidersklasse met totale 
onderw erping, onmondigheid, uitbuiting 
er» behandeling als willoos maiteriaal.

W ij laten  nu even na te herinneren 
aan w at te deze aanzien onze conclusies 
w aren aangaande de verdere strijd van' 
de arbeidersklasse. W ij komen daar 
straks op terug. N u wijzen wij er op, hoe 
wij in de eerste dagen van w at men „be
vrijding” noemde, doormalle stromingen 
en politiéke richtingen als fantastische 
pessimisten, (men vergeve ons de zo 
eigenaardige uitdrukking) werden aange
wezen.

En zie nu de werkelijkheicf. H oe vol
komen beantw oordt zij aan  het beeld, dat 
wij door ons historisch-materialistisch on
derzoek om trent het kapitalistisch per
spectief konden geven. Reeds- hieruit 
blijkt,, welk een kracht de historisch- 
materialistische maatsehappij-studie voor 
de strijdende arbeidersklasse is. H et geeft 
ons de overtuiging als ^Spartacisten hoe 
nuttig, hoe noodzakelijk, een politieke 
voorhoede-organisatie is, die deze metho
de gebruikt en propageert.

-  • Theorie en  practijk.

T heorieën ‘hebben in het maatschappe
lijke leven alleen dan  w aarde, wanneer 
zij beantw oorden aan .de werkelijkheid.

richtsnoer voor de klasse zijn in haar ver
der optreden.

Constaterende, dat de organisatie van 
het moderne kapitalism e'in grote machts
concentraties, waarin monopolies, s taa ts
organisaties, partijen, -vakbonden enz. to t 
grote ineensluitende apparaten zijn ge
worden, ter kneveling en uitbuiting van 
de arbeiders, moet op den duur het v er
weer van de massa sterker worden en ge
dragen door een klaarder inzicht H et is 
dus onze plicht met onze inzichten deel te 
nemen a^n  de strijd van^de klasse en- in 
die klasse da t inzicht te maken tot de 
dragende gedachte van de strijd.

De beide grote imperialistische machts
concentraties pogen niet alleen de arbei
ders direct in het productieproces uit te 
buiten, zij willen hen ook in de onder
linge politieke strijd om de macht, leder 
voor zich dienstbaar maken, dienstbaar 
dus aan het W esterse  monopolie-, of het 
Russische staatskapitalisme.

De klasse, die zich verzetten moet 
tegen die totale uitbuiting en w ier verte t 
zich daarom steeds sterker moet richten 
tegen de grondslagen .van die uitbuiting, 
de kapitalistische orde, die oorzaak is van 
het feit dat de arbeiders niet zelf de, 
productiemiddelen beheersen, moet dus 
opnieuw leren, onder de nieuwe verhou
dingen de eigen klasselijn te (vinden. Zij 
moet tot eigen klasse-organisatie komen 
en daarm ede de strijd ingaan tegen elk 
kapitalistisch uifcbuitingssysteem. Nu 
spreekt het vanzelf, d a t wanneer de ar- 
beidens die eigen strijd voeren binnen de 
Russische invloedssfeer, zij door de ver
zwakking van dit kapitalisme, indirect het 
Russische staatskapitalism e in zijn strijd 
tegen het W esten  verzwakken1. Om ge
keerd is onvermijdelijk, dat wanneer de 
westerse arbeiders hun strijd voeren, zij 
de positie van  het westerse kapitalisme 
tegenover het Russische blok verzwak
ken.M aar w anneer dit consequent door 
hen w ordt aanvaard, wordt overal het 
kapitalisme bestreden en verzwakt. Om
gekeerd, behöeft geen. enkel arbeider er 
aan te twijfeien, dat w anneer de arbeiders 
Werkèlijk de strijd om de macht gaan 
voeren, alle heersende machten zullen 
Samenspannen, om de overwinning van 
de arbeidersklasse te voorkoken.

W a t de machthebbers pogen.
In de positie van  nu, pogen de beide


