
Activiteit en Beginselvastheid
E lke poging om  georganiseerd invloed u it 

te  oefenen op h e t gebeuren in de klassenstrijd 
moet uitgaan ^an het verloop en de toekom 
stige ontw ikkeling der massabewegingen. 
M aar- ook, bestudering van de m aatschappe
lijke ontw ikkeling en bestudering vah de 
massabewegingen hééft weinig zin, w anneer 
daarbij n ie t op de voorgrond staat, de wil 
om georganiseerd invloed u it te  oefenen op 
hét gebeuren.

Wie deze gédachten niet in hun volle con
sequentie aanvaard t, doet of desillusies op, 
of hang t vandaag of morgen m et beide benen 
te  slingeren in de lucht, inplaats-van e r stevig 
mede in de, arbeidersklasse te staan. In  beide 

• gevallen is hij voor de strijd van de arbeiders 
van onw aarde geworden.

E r  is veel veranderd en veel aan h e t ver
anderen in h e t kapitalism e. E én ding echter 
blijft, d a t is h e t feit, d a t arbeidërs en pro
ductiemiddelen gescheiden zijn. Wel komen, 
zjj dag aan dag  bijeen, doch. h e t z$jn n ie t de 
arbeiders, die bew ust het productiemiddel be
heersen en gebruiken om daarm ede te  voor
zien in hun eigen behoeften. Zij verkopen hun 
arbeidskracht aan  hen, .die de fabrieken en 
werkplaatsen, de schepen en de mqnen in hun 
m acht hebben, krach tens de heersende m a a t
schappelijke orde. En w anneer die verkoop 
zich heeft voltrokken, brengen de eigenaren 
van die . arbeidskrach t het nieuw aangekochte 
in  contact m et de reeds onder hun beheer
sing staande productiemiddelen. W at dan op- 
nieuw u it dit contact door het verbruik van 
die gekochte arbeidskracht als arbeidsproduct 
verschijnt, behoort in deze orde u it de a,ard 
van de zaak n ie t aan de arbeiders, 'm aar aan  
de eigenaren of althans beheersers van  de 
a rb e id sk rach t e n  van de productiemiddelen.

A an deze eenvoudig opgezette redenering 
doet niets af, d a t e r  ook grondstoffen en 

-eventueel halffabrikaten  worden verbruikt en 
machines verslijten. Deze zijn op hun beurt 
onder dezelfde omstandigheden voortgebracht. 
Zij behoren op hun beurt evenzeer to t de be
standdelen, die beheerst worden of in eigen
dom toebehoren aan  de kapitalist.

E n of nu de s taa t, dan wel, zoals in het 
verleden in hoofdzaak h e t geval was, een 
particulier of. een naamloze vènnootschap a r 
beidskracht ën k ap itaa l beheerst, aan  h e t feit, 
dat de arbeider in die zin geschetden-'is van

de productiemiddelen, doet d it niets af.
Deze m aatschappelijke órde, het kapitalis

me, is de grondslag w aarop de uitbuiting 
van de arbeiders p laa ts  vindt.

__ .H et moderne kapitalism e m et zijn gewel
dige m achtsconcentratie,' zijn reusachtig ge
groeide m achts-tegenstellingen, zfln onder
w erping van al he t m inder m achtige aan  het 
m eer machtige, veroorzaakt, d a t onder een 
toenemend productievermogen toch de u it
buiting van d e  arbeiders geweldig toeneemt. 
E erst nu leert de e rvaring  aan  de arbeiders 
geleidelijk, d a t de s ta a t  m et te r  daad het 
politieke orgaan is van en voor de heersende 

/  klasse. De oude fictie, d a t de s ta a t de ge
meenschap is of vertegenwoordigt, blflkt da- 

. gelijks m eer een illusie.
N aarm ate h e t leven d it bevestigt, wijzigt 

zich de wijze, w a a rt#  de klassestrijd door de 
arbeiders w ordt gestreden. De massa-bewe- 
gingen wijzigen zich dus. Dagelijks wordt 

> het in de practijk de arbeiders duidelijker, 
d a t de s ta a t n ie t is de bemiddelaar tussen 
de partijen, m aar d a t hij partij is. Daarbij 
kan  het n ie t anders,/o f alle organen in deze 
orde, die zich m et de s ta a t  solidariseren, 
m oeten in conflict komen m et de arbeiders, 
die hun klassestrijd voeren. H et kan ons 
soms voorkomen, d a t  h e t langzaam  gaat. dat 
de arbeiders bew ust die toestand constatéren, 
m aar die richting  g a a t hé t u it. )

E lke strjjd, hoe gering ook v an  omvang,
■ is eén bijdrage to t , d it proces. Elke strijd, 

ook die om een centje m eer of minder, leert 
de arbeiders opnieuw u it de harde ervarin- 

;gen, da t zij n ie t alleen tegenover hun (even
tueel particuliere) ondernem er staan , m aar 
da t he t de s ta a t is, die in wezen tegenwoor
dig alle grote lijnen van h e t economische en 
sociaal-economische ïèven aangeeft. En steeds 
duidelijker m oet h e t de arbeiders worden, dat 
d it verschijnsel onvermijdelijk is in de heer
sende orde. Daij. w ordt de strijd e r  een, die 
gericht w ordt tegen  de ondernemer, tegen 
de s ta a t en tegen  de orde. s  

H ét p ro le tariaa t m óet onder de tegenwoor
dige verhoudingen steeds hieer gaan gevoe
len, d a t he t »elf m oet kunnen bepalen, w aar
aan  behoefte bestaa t, w a t m oet worden ge
produceerd en onder w elke voorwaarden die 
productie m oet p laa ts  hebben. D at w il zeg
gen, d a t de scheiding tu s se n . arbeider en

productiem iddel m oet verdwijnen; d a t de a r 
beiders zelf de productiem iddelen gezam en
lijk in eigen handen m oeten hebben, gezam en
lijk m oeten beheren en beheersen.

D it is de groeiènde tendens in de komende 
massabewegingen. De vorige week is door 
kernen van arbeiders opgericht de In te rna
tionale federatie van Bedrijfskem en. Dege
nen, die hun medewerking aan  die oprichting 
hebben gegeven en de wijze, w aarop op de 
oprichtingsvergadering de discussies werden 
gevoerd, w ettigen "de hoop, d a t we h ier te 
m aken hebben m et een poging, om  m et zelf
standige bedrijfskem en ac tief en beginsel
v a s t de propaganda te  gaan  yperen. Zowel in

- de inleiding als in de discussies kwamen 
doel en w eg behoorlijk to t hun recht. H er
haaldelijk kw am  to t uiting, d a t e r  n ie t de 
m inste  behoefte bij de aanw ezigen bestond, 
om een nieuw s tu k  vakbew eging op te  bou
wen, zelfs p ie t w anneer deze een m éér be-

- drijfsgewijze organisatie zou inhouden. Inder
daad de nieuwe kernen m oeten propaganda- 
o rganen en stuw ende k rach ten  zfln in de 
klassenstrijd, voor de gedachte der zelfwerk
zaamheid. van de massa. Terwijl de grote 
nadruk gelegd w ordt op de vitale bedrijven, 
m oeten zij overal worden gevorm d en overal 
w erkzaam  zijnj ook in de strijd  van iedete. 
dag, ook in de strijd om een centje m eer of 
minder, om h e t verzet van de arbeiders tegen 
hun uitbuiting, in overeenstem m ing m et de 
practijk  van het * m aatschappelijke leven, op 
te  voeren van bedrijfsconflict to t klassecon- 
ïlic t, op te  voeren van loon- of arbeidsvoor- 
w aarden-conflict to t m aatschappelijk conflict, 
to t  conflict om de behèersing van h e t econo
mische leven.

W anneer de nieuwe organisatie enerzijds de 
school kan  worden, w aarin  wij h e t zelfbe- 
heren  en beheersen lgren, én w aarm ee wij 
anderzijds propaganda voeren onder de be
drijf sgenoten om in  de strijd  (en“t>p den duur 
in he t gehele economische leven) die grond
gedachten door te  voeren, z a l de nieuwe' in
ternationale  een w aarlijk  nieuwe in ternatio 
nale van de socialistische arbeiders kunnen 
worden. x

Ook van die k an t bezien, is de gekozen 
naam  en w as de aanwezigheid van enkele 
buitenlandse kam eraden een verheugend ver
schijnsel. Alles kom t nu  aan  op de activiteit 
en  de beginselvastheid van de  nie 
nisatie. Daarom , lezers, neem t intensief aan 
d it w erk  deel.

M IS L E ID IN G
O nder de slagzin. „N ederland gaat 

sinaasappelen eten” publiceert een P ro 
vinciaal blad het bericht, da t in de Am
sterdamse haven -o.m. een zending van 
tien ton sinaasappelen m it Suriname a r
riveerde, die bonvrij in de handel zuilen 
worde» gebracht. En concludeert dan, 
dat deze zending voor een uitqedroogd 
land, zoals N ederland1, een .welkome ver
frissing betekent.

In werkelijkheid betekent. dit, da t een 
op de duizend N ederlanders één kilo 
zou kunnen oktvangen. W a n t 10.000 
kilo, verdeeld onder de bevolking van 
bijna 10.000.000 geeft als uitkomst, dat 
1COO dorstige pielen ' een /kilo moeten 
delen. Trouwens, de prijs v a n  ƒ 5.—  per 
kilo zal wel een goede regelaar zijn bij 
de distributie. Proletarische kelen komen 
VO? r j C?e verfrissin9 niet in aanmerking.

Inderdaad, sinaasappelen zijn voor de 
instandhouding, van onze gezondheid van, 
grote betekenis. M aar w ijv es tig en  spe-

caal de aandacht ó p  deze berichtgeving, 
omdat dit soort misleidende berichten 
veelvuldig worden geplaatst met betrek
king tot allerlei dringend benodigde goe
deren.

M et elkander Vestigen idie berichten 
de indruk, dat de doo r onze export ver
kregen deviezen toch zo goed besteed

worden. In  werkelijkheid toont dit geval 
aan, da t in de geleide economie van het 
kapitalisme de volksgezondheid schrome
lijk verw aarloosd wordt. M aar nou ja, 
elke arbeider die er in trapt, w ordt allicht 
bereid gevonden het productietempo me
de te  helpen opvoeren, tot meerdere glo
rie van  he t kapitalisme.
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N iet vaste  bijdragen: 
F. de R. te  R. . 
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S. te A.
L. v. d. J, te  A.
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L. v. A. te A.
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De polsslag van
-W ellich t herinnert U  zich deze uit

drukking nog. die door N ederlands 
hoogst geplaatste am btenares aan het 
einde V in  de eerste wereldoorlog w erd 
uitgesproken. Geheel Europa w as in die 
dagen in beroering. N a de Russische re
volutie Van 1917, .golfde het revolution- 
nair gebeuren in het najaar van. 1918 
over midden-Europa: O ok  de doorgaans 
apathe N ederlandse arbeidersklasse w erd 
eniragszins door d ie stemming aangegre- 
pen. O p enkele g ro te  ' vergaderingen 
kwam d it tot, uitdrukking. E n  al ver-
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handen der Indonesische w erkers is ge
komen. — —r- . -— —

O  zeker, velen zullen een verontschul
diging gereed hebben. De arbeider»
wachten op de besluiten van  hun or
ganisaties.

**“ “ « u‘ jo rra  yicicuen, m et^iiier- zijn teleurgesteld in de houding
le,i Actoren  rek em n ^h o u d en . D aar zijn j a n  de P, v . d . A.. het N .V .V :,d e
allereerst de imperialistische belangen E.V.C. e n z .H e t mag alles zo zijn. M aar
van de groten, in heft bijzonder Am erika. w at die organisaties te  zien» geven was

l l :
. 3S ?~ ~  ~

van Heutz. M aar g j  moet, meer dan 
veertig of vijftig jarftft geleden, m e t^ lle r-

D aar is de to t veel g ro ter bewustzijn ge
komen Indonesische$völksmassa en ook 
de belangen van  dete te lligen tsia  van dit 
land. D aar is- bovdndien en daarover 
willen wij het nti i*  het bijzonder eens 
hehben, de N ederlandse arbeidersklasse 
en de vraag in  hoffyerre zij bereid zal 
zijn de imperialistische politiek van  de

—  Zii willen immers zijn een 
deel van  he t gehele raderw erk in het

k laarte , w eldra de p a r t e i  ding van de * N ederlandse b o u r ^ ^ e  ^ g X  —  
r n ï ? "  ° P t  arbeidersklasse toen Z o blijven de onderdrukten, de aeko- 

welhcht nog meer als nu <ille hoop stelde. Ioniseerde volken e»nde arbeidersklasse 
d a t^ z ijm e t wilde denken aan revolutie, een belangrijk elemêpt in het doen en

vaa  d e— laten van de he t — — *— ’

te  verwachten. _________
„ehele raderw erk in het ge

leide economische en politieke leven. Zij 
zullen geen front maken tegen  deze re- 
geringspolitiek, w ant zij weten zich mede 
verantwoordelijk voor de wederopbouw 
en voor de kapitalistische staat.
_ N a de beëindiging van  de bezetting 
hebben de arbeidersr~wanneer zij voor 
hun eigen belangen d e  strijd aanbonden, 
telkens en overal ervaren, d a t de offi
cieel erkende organisaties stelling namen 
tegen de arbeiders en ten aanzien van de£ “ “ ä s r s

Kd“ te „ r  “ Te elem“ t  ^  ™
had vergist, toch stam t uit die periode W ij moeten » r f *  soreken. dehad vergist, toch stam t uit die periode 
ten aanzien van het doorvoeren van her
vormingen voor de arbeidersklasse de 
uitdrukking: met de polsslaig van d e  tijd.’r 

..Gouden trits  van beloften dwarrelde 
door d e  lucht.'' d ich tte  'H enriëtte  Roland 
Holst m et betrekking to t het Rusland 
van 1905. Z o  w as he t in 1918 ook hier. 
En inderdaad werden loonsverhcvging’en, 
verbeteringen van arbeidsvoorwaarden en 
van. de sociale wetgeving in koortsach
tig tempo doorgevoerd. M aar, toen de 
..gevaren” van  ^evolutie afnamen, toen 
de aetiviteit van  de arbeidersklasse af
nam. vertraagde de polsslag. Binnen en
kele jaren was de bezittende klasse reeds 
weer in he t offensief gekomen, om het 
verloren gegane toveel mogelijk terug te 
winnen. H et w as het internationale pro
letariaat, da t aldus in het verleden de 
polsslag van de tijd positief of negatief 
bepaalde.
. aanzfen*van de gebeurtenissen in 
Indonesië speeföe zich in en na de oor- 
•oqsjaren eenzelfde polsslag- en gouden 
beloften-historie af.. N iets liever zou het 
de N ederlandse bezittende klasse zijn dan 
de pacificatie in Indonesië te voltooien 
volgens het recept van  ^wijlen (generaal

W ij moeten ronduit spreken. Afgezien 
van enkele opzichzdfstaagd* gevallen, 
afgezien van  de n iet algem een geworden, 
en slechts korte, proteststaking, naar- 
aanleiding van  d e  e trs te  troepenuitzen
dingen einde Septem bfr 1946,, is de hou
ding van de N ederlandse arbeidersklasse 
meer dan droevig geweest. D e arbeiders
kinderen zijn in  belangrijke aantallen op-

geleid voor d e  strijd .'geüniform eerd en ' 
ewapend, per, schipirovergebracht naar 
de rijkè eilanden, o a  „de vrede te  be

w aren’’, om „een garantie i e  zijn voor' 
dp órde en de doorvoering van  de over- 1 
eenkomst van  Lingadjatti” . En de N e
derlandse arbeiders hebben w at gekan
kerd maar hebben h e rd e r ^ g e d a a n ^ a h s m ^  e ^  d a ^ ^ ^ f z ^ ^  
Onaunstia steek* h,.™ , U n  , a? . .  . .zo vaakOngunstig steekt hun rhoud ii^  af bij dié 
van het proletariaat van  vele buiten
landse havens. Als geyplg däarvan w oïd t 
de Nederlandse zeeaocn daar met de nek 
aangekeken en mijdt i |e n  zijn contact.

De* Nederlandse arbeidersklasse, nauw 
zelf aan  de allererg^*  fascistische te r
reur ontkomen, blyfta ver beneden de 
m aat die strijdbare arbeiders aanJeggen. 
nu het geldt eén reg v in g  te  weerstaan, 
die .de soldatenlaarzen doet marcheren 
om koloniaal bezit t e ‘hernemen, dat in

d e  erkenning deelachtig wenste te  w or
den.

Daarom is iedere speculatie op parolen 
to t strijd tegen d e  regeringspolitiek (re
gering waarin n.b. de sociaal democraten 
zelf zitting hebben) parolen van Strijd , 
uitgaande van deze oude arbeidersorga
nisaties, een Volslagen illusie. M eer dan 
ooit geldt nu ook v o o /  deze aangelegen
heid. dat de arbeiders he t zelf moeten 
doen. Zij bepalen de polsslag óók van 
deze tijd. H elaas, die polsslag is zeer# 
*wak. H et is  de^algemjcne zwakte in de 
allereerste plaats? die voortspruit uit het 
feit, d a t de arbeidersklasse nog ingesteld 
is op de oude verhoudingen in het V«. '
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toe brengt,, strijdmiddelen te hanteren, 
die to t de verleden tijd behoren en op 
organisaties te  vertrouw en, die geen 
strijdorganisaties van  de klasse meer zijn.

Daarbij komt dan. dat door hun  natio^ 
nale ingesteldheid de N ederlandse a r b e i 
ders geestelijk nog zonder w eerstand zijn 
tegen de v wordende geleide economie. 
D e voordelen die in he t verleden de be
zittende klasse h ie r uit het koloniaal
bezit genoot, veroorloofden haar aan 
haar arbeidees een levenspeil te ' verschaf-



fcn, hoger dan  in vele andere Europese 
landen, zonder dat dezen daarvooir die 
verbeten strijd moesten voeren, die elders 
nodig was. Een deel van de arbeiders 
ziet daardoor nx>g steeds zélf met £org- 
een losser worden van de kapitalistische 
banden tussen Nederland en Indonesië, 
nu voor het kapitalisme hier moeilijke 
tijden zïjn aangebroken.

■ Erf des ondanks maakt de N ederland
se bezitten4e klasse zich zorgen over 
een op 'komst zijnde verandering van de 
mentaliteit van dé arbeiders. En niet ten 
onrechte. W a n t het moderne kapitalisme 
dwingt door zijn verscherpte en georgani
seerde. uitbuiting de arbeiders niet alleen 
to t verweer, maar het weet aok. d a t on
danks de rol die vakbeweging, en par- 
lementair-politieke p* tijen  spelen, die 
strijd nieuwe vormen zal gaan aarinemen. 
Men weet ook, dat in die strijd het inr- 
ternatibnaal ... .klasse-inzicht zal groeien. 
Immers e lk 'v e rze t in de toekomst tegen 
kapitalistische uitbuiting, onverschillig of 
het uitgaat van de Indonesische m assa’s 
en zich openbaart in het ia  bezit nemen 
van de cultutès en bedrijyen, of van de^ 
blanke arbeiders tegen de druk van. de 
geleide economie op hun levenspeil, richt 
zich uit de  aard  van de zaak tegen b e t ' 
gehele kapitalisme. *

Daarom .wordt, nu meer dan ooit, ge
poogd de methode van  „verdeel en 
heers” toe te passen. W ij 'kunnen dat 
meermalen constatéfen. V ast s ta a t,-d a t 
met bétrékking tot de thansporten naar 
Indonesië bepaalde groepen van arbei
ders hogere beloningen genieten; H et 
ligt voor de hand, dat d it  géschiedt om 
hen los te weken uit de klasse-eenheid. 
En Tiet is te begrijpen, d a t daarover in 
de kringen van  de havenarbeiders, die 
toch enkele malen uiting hebben gegeven - 
aan hun onwil om door hun arbeid het 
imperialistisch eiperim ent te ondersteu-— 
nen, groot ongenoegen bestaat.

M aar, zo. roept dè heersende klasse, 
zelfs in de 'middelen die zij gebruikt om 
haar politiek door te zetten, naeüwe aan
leidingen tot verzet op. Juist ónder die 
arbeiders, die reeds ontvankelijk worden 
voor de onder hen rondwarende ge
dachte, da t hun internationale solidariteit 
eist, dat zij de imperialistische politiek 
bestrijden, w ordt de bevoordeling die 
minder klassebewust-handelende mede
arbeiders w ordt verleend, een bron van 
ernstige critiek op de fiouding van deze 
arbeiders.

Z o  moet de verzetsgeest wel groeien. 
H et 'komLer op  aan dat alle strijdbereide 
arbeiders, en in het bijzonder zij die zich 
verenigden J n  revolutionnaire propagan- 
da-kernen.-hun uiterste krachten inspan- 

.tfen^om de geest van  de klasse-solidari- 
tëit ingang te doen vinden onder alle 
arbeiders en in alle bedrijven.

Zo kunnen wij dan ook g ro te  voldoe
ning vaststellen dat uit Tw ente protes
ten kwamen, tegen de vervaardiging van 
militaire stoffen en uniformen. Ongetwij- 

fVervolg 3e kolom pag. 3.)

M ijn w e r k e rss ta k in g  in  
E n g e la n d  u i t g e b r e id

Toen wij in ons vorig nummer over 
de mijnwerkersstaking in Engeland 
schreven, zeiden y/ij: het gaat hard
tegen hard. En bij het doorlezen van 
d.e Engelse bladen blijkt, dat het niet 
alleen hard tegen harct> gaat, inet betrek- • 
lTing tot de  houding die de stakers aan
nemen tegenover de Coal Board (het 
tegenwoordige mijnbestuur) maar ook 
tegenover hun vakverenigingen en zelfs 
•tegenover de Pers. \

W a t het mijnbestuur aangaat, ) is het 
voor dit lichaam een kwestie v^n pres
tige. D e Grim thörpe arbeiders was be
volen een g ro ter «oppervlak te bewerken. 
Men verlangde van hen een 6-daagse 
arbeidspres‘ïtie  te levéren iü^de tijd van 
vijf dagen. De arbeiders weigerden en 
legden het w erk neer. En deze staking 
heeft bij de andere mijnwerkers Weer
klank gevonden, zé begrepen waar het 
om gaat. —

In  48 mijnen ligt £e t w erk stil. 50.000 
arbeiders hebben zich mét die van de 
Grimthörpe mijn solidair Verklaard.

H et is te begrijpeij», d a t de Coal Bcjard,. 
d.w.z. de reg e rin g ' (de Engelse mijnen 
zijn genationaliseerd’) niet toe kan geven. 
M aar de arbeider^,. van  hun kant weten 
ook dat, indien ze deze £taking verlie
zen, ze „de voetveeg) van de burolcra- 
tie” zullen worden. Z oals de spreker op 
een stakersvergadering het aanduidde: 
„W e komen op voor ons principe tegen
over een nieuw scjort burokratie."

De vakverenigingsleiding heeft van 
het begin af geweigerd hun sanctie t e - 
geven aan deze sthïring. O p het ogen
blik is e r  een Vaktferenigings-congres

te Southport en daar heeÉt de uitvoe
rende Raad van de V akverenigingen in 
een vergadering, die drie uur duurde, 
getracht de mijnwerkers w eer aan het 
werk te krijgen. M aar, hoew el de disci
pline in de (Engelse Vakbew eging sterk 
is, weten de mijnwerkers toch, dat het 
voor hen ook een principieële kwestie is. 
Z e  weigeren toe geven.

De Engelse pers vermeldt deze sta
king in „grote /opm aak”. Z e  stant over 
het algemeen niet sym pathiek tegenovc” 
deze beweging. Hetgeen niet te verwon
deren .is, w aar men weet, dat de ^ e rs  
ook in het democratische Engeland in 
diénst van  de bourgeoisie staat. M aar 
ook dat némen de mijnwerkers njet. 
V erscheidene vêrslag'gers, die de meet
in g ' der Grimthörpe stakers bijwoonden, 
werden uilgejouw d en uit dé vergade
ring verdréven door dé stakers en hun 
Vrouwen.

H et einde van dit conflict is nog öiet 
te  voorzien. D e regering moet, hoe dan 
ook, het ecoöomisch-'kapialistische leven 
to t herstel brengen.' H e t liefst doet ze 
d a t met gewillige arbeiders, ze is im
mers de „Arbeidersregering”? M aar als ’t 
moet past ze dw ang toe. D e arbeiders 
van hun kant passen er voor zich nog 
meer te laten uitbuiten. H un staking, die 
nu al ruim drie wéken duiirt, is er het 
bewijs voor. •

D E  A M ER IK A A N SE PE R S 
O V E R  D E  ST A K IN G . -

In de N ew  Y ork H era ld  Tribune, een 
vooraanstaand A m erikaans dagblad, lezen

Z o hebben wij dus gezien, dat het geld ont
sproten is'aan de noodzakelijkheid voor de mensen 
om gebruiksartikelen met elkaar te ruilen en dat 

■hierbij begripsvorming lp de hoofden plaats vond, 
zonder dat zij zich daarvan ook maar in het minst 
bewust waren. Zolang deze ruil nu klein blijft, 
alleen betrekking heeft op overschotten, die men 
onderling ruflt, kunnen deze’ gewone- zaken zoals 
huiden, linnen, vee etc. de rol van geld blijven 
vervullen. Zodra er echter een klasse van mensen 
ontstaat die van de ruil een beroep nfëken, grdte 
hoeveelheden verhandden en laten vervoeren, dan 
is de eerste behoefte van de handel een stof ter 
beschikking te hebben, die in klein volume grote 
waarde bevat. Een andere waar dan de oude 
dagelijkse gebruiksartikelen, die wegens hun om
vang te onhandig zijn voor liedèn; die nu niets 
anders doen dan kopen en verkopen. .V 

Het metaal-geld ontstaat. De benamingen wijzen 
nog. uit, dat in den beginne alleen hoeveelheden 
van dit metaal dienst deden. Men vdenke aan het 
Engelse pond en de verdwenen Franse livre van 
het Latijn libra d.l. pond.. Een interessant vbor- 
beeld, dat duldt op de overgang van vee als geld,, 
naar metaal geld is Ĵ et afkortingsteken voor de 
Engelse penny. Men ^chrljft een d., doch spreekt 
uit Jenny. Deze d, gaat terug op het Latijnse woord 
denarius, een oaóe Romeinse munt, welk woord

t H E T  O E
betekent: tien ezels. O^t spreekwoordelijke domme 
dier lukte het echter toen niet in die mate recht 
te* maken wat krom is als de tegenwoordige zilver
lingen. De denarius was oorspronkelijk van zilver.

Toen dus de handel plaats vond, niet meer om 
overschotten te ruilen, maar ‘ om d e r, wille van

• de handel zelf, of tewel de wirist, déden hoeveel
heden metaal goud en zilver dienst, die voor het 
gemak al gauw ii> een bepaalde handige vorm 
gegoten werden. Het Engelse woord shilling, het 
Hdllandse woord schelling, betekent In zijn oor
sprong dun schijfje. Een andere nog te over
komen' moeilijkheid was, het verwijderen van de 
onzekerheid, die nog bestónd wat aangaat de kwa
liteit of het gehalte van het edel metaal. Men moest 
het namelijk „eerst laten onderzoeken. Dit viel zo
als begrijpelijk dc bewerkers van goud en zilver 
ten deel, de goud- en zilversmeden, die het keur
den en zidi alras ontpopten tot geldwisselaars. 
Ee» zeer belangrijk beroep, dat ia hoog aanzien 
stónd, zodat Jeziuf geen kleinigheid verrichtte, toe* 
hij zé mét de zweep de. tempel uitjoeg. Zij hadden

de steden' der .andere. Middellandse zeeStaten, wer-

we, in verband met de Engelge kolensta
king he t volgende:

\britse staking dreigt de industrie stop 
te zetten!

D e  minister voor de-brandstofvoorzie- 
‘nittgf, Shinwell, heeft vandaag (5 Sept.) 
een reeks bijeenkomsten gehouden,' ten
einde een oplossing te vinden voor de 
Yorkshire kolenstaking, die het Britse in
dustriële centrum dreigt lam te leggen. 
Zelfs toen hij met Lord H yndly, voor
zitter van de Kolenraad, in conferentie 
was, ontving hij hét bericht d a t 'd e  Shef- 
fieldse fabrieken van snijwerktuigen 
moesten sluiten wegens gebrek aan 
brandstof, e iP daT  meerdere industriën in 
het N oordeir-van Engeland (staalfabrie
ken) maar op 45 pC tt  van hun gewone 
kracht 'konden werken.
. O ngeveer 51 kolenmijnen, w aarvan 36 
totaal stil liggen, zijn bij de staking be
trokken. Bijna 60.000 mijnwerkers zijn nu 
in staking, hetgeen (Engeland in  drie 
weken tijds 300.000 ton!.kolen heeft ge
kost.

Deze verminderde kolenvoorraden heb
ben weer to t gevolg, ,dat 50.000 arbeiders 
in de w ól: , g a s - ^  katoen fabrieken in 
Yorkshire en Lancashire een spaak in het 
Britse industriewiel steken, doordat ze 
korter moeten werken. D oor de w aarne
mende eerste minister M orrison en  ß tr  
stafford C ripps werden al besprekingen 
gevoerd oyer een verhoogd productie- 
plan, over !te 4eggeni aan  he t uitvoerend 
lichaam van  d é  Federatie van Britse In 
dustriën. H e t daarm ee samenhangende 
exportplan zou in bijzonderheden aan d c  
voltallige ministerraad worden voorge
legd, in het begin van  de volgende week. 
De regering, vakverenigingsleiders en 
hoofden van  industriën hebben hun vrees 
al uitgesproken, dat van hét gehele plan 
wel eens niets zou kunnen komen, tenzij 
men tot overeenstemming zou kunnen 
komen met de stakers.

.; - V - v t £
O n tsla g rech t e n  o n r e c h t

V De stichting^ van-j de arbeid is geen 
stichting van d c  arljeiders en het hoeft 
ons dus daarom niet te  verwonderen, 
dat de belangen, d ie deze stichting dient, 
niet die der arbeiders zijn; wij' leven 
immers in een maatschappij, d ie . door 
klassebelangen beheerst wordt. W e  kun
nen dus gevoegélij’k  iieze algemene regel 
opstelen., d a t alle nytatregelen en insti
tuten, die niet door de arbeiders zelf, 
krachtens hun klass<^ belang tot stahd 
komen, tegen hen gericht zijn, D at zij 
aangediend worden als uitsluitend de 
arbeidersklasse dienende, ja, dat de be
werkers van  deze 'maatregelen zich niet 
eens vólkomen bew ust zijn, d a t zij slechts 
de belangen d e r heersers dienen, is voor 
ons slechts begrijpelijk.

H et H andelsblad van  28 Augustus j.l. 
bericht, d a t D4 Stichting van de A r
beid op verzoek vaii de M inister van 
Justitie een advies uitgebracht heeft, over 
het recht van wederzijdse opzegging van 
het dienstverband, w at in het kort hier
op neerkomt, d a t de iarbeider voor ieder 
jaar, da t Hij in d ienst is, één w eek als 
oppzeggingstermijn in acht moet nemen, 
met een maximum van  13 wekéri. De 
werkgever echter, zou in de loop der 
jaren 26 weken in acht moeten nemen bij 
het ontslaan van  een arbeider, d.w.z. 
als deze 26 jaar bij hem w erkzaam  is.

. *Het is zowel a a n  de bedelaar als aan 
de. brassende zonen der bourgoisie ver
boden om onder dé1 Seine-bruggen te  
Parijs te  slapen, w an t voor de w et is 
iedereen gelijk. D och ziet eens, hoe hier 
de schaal van  V rouw e Justitia door
slaat in het voordeel van de verdruk
ten! Z es en tw intig  weken kan men de 
werkgever opleggen —  na 26 jaren . 
diensttijd van zijn ondergeschikte dan  —

(de M ont) J
kelijke houten banken, Waarop zij onderzochten, 
keurden en wisselden. Ieder kon zijn goud en zilver 
daar dus laten keuren.' In den beginne -had iedere 
geldwisselaar zijn eigen keur. Later werd deze 
door hun gilde vastgeSfeld om eindelijk- tot mono
polie Van vorsten en regeringen te worden, die 
aldus de uitgifte van het geld tot zich trokken. 
Beschaamde een geldwisselaar hèt vertrouwen dan 
werd zijn bank stukgeslagen, gebroken en men 
verbood hem de verdere uitoefening van dit be
roep. Bankroet betekent in oorsprong gebroken 
uQnk. ’ \

Toen io> de middeleeuwen het keuren van geld 
toeviel of opgeëist werd door de vorsten, de keur 
was nu langzamerhand vervangen door het wapen 
of de beeltenis van de vorst, voorlopig slechts aan 
één kant, maakten deze een gretig gebruik van 
net snoeien en versmelten der munten met minder
waardig metaal. W ie dit echter lp de gaten had. 
Weigerde' die munten of gaf ze zo gauw mogelijk 
weer uit.

houdingen reeds inflaties voor. Wanneer nieuwe 
goudlanden ontdekt werden, daar dan door ver-' 
meerdering der goudmunten de prijzen stegen. Bij 
een koop vindt altijd aanbod van geld en vraag 
naar goederen plaats of omgekeerd bij een ver
koop. V erm eerdeitöct bezit aan koopmiddelen, 
aan geld, dan zullen vele goederen gevraagd wor
den en stijgen de prijzen. Gevolg nood en honger 
voor de massa, weelde en verspilling voor weini
gen. Toch hebben deze gbudinflaties (inflatie is 
uitzetting) een ander karakter dan de tegenwoordig 
meer bekende „papler”-inflaties, waarover later.

Bij het ontstaan van het gemunte geld hebben 
zich In de maatschappij grote veranderingen vol
trokken. De feodale maatschappij, waarin land
bezit met horigen, e» slaven doorslaggevend was 
voor macht en aanzien, wordt vervangen door 
de macht van handel en geld. Wanneer ln het 
begin der zestiende eeuw Kar«? V en Frans I om 
de Duitse Keizerskroon vochten, verlangden die 
vorsten, die ten slotte berejd waren de zijde van 
Karei te kiezen een schadeloosstelling in geld of 
wissels, gegarandeerd door de vermaarde bankiers 
van die dagen, de Fuggers. Maar hier komen wij 
aan een kategorie, die onsriog vreemd is: de wis
sel en het credietgeJd. Hierover dus in een vol
gend artikcL

terwijl de arbeider tot niet meer dan een 
°P 2e99in9 van 13 weken kan worden 
verplicht.

H et is duidelijk, da t wij hier te  doen 
hebben met een aanvullende maatregel 
van, de bedrijfsbinding. H et is voor de 
arbeider practisch onmogelijk om zich 
maanden van te  voren van een nieuwè 
patroon te voorzien. W o rd t hij werk*- 
loos, dan staat hij op de keien en  heeft 
geen brood. M oet dé-w erkgever één ar-~ 
beider op de velen missen, dan  heeft 
hij één arbeider minder en nog net ïo» 
veel —-/of net zo^ weinig — brood; dit 
laatste pleegt n.l. niet hét hoofdbestand
deel van zijn voeding uit te  maken. De 
maatregel komt dus alleen de werkgever 
ten  goede, die door de lange opzeg
termijn, door de arbeider in acht te  neh
men, deze aan zich bindt. Kan de la^tstè 
zich verbeteren, d an  belet hem dft ,de 
lange opzegtermijn, térwijl de werkgever 
er slechte belang bij heeft, met het be*> 
drijf Vertrouwde arbeiders zolang moge* 
lijk vast ite hoiiden. V o o r hem b ied teen  
opzegtermijn, die langer w órd t met het; 
aantal dienstjaren niets dan voordeeL

Z o  zien wij, da t ook hier het recht, 
toegepast o p  ongelijken, tot ooredrt 
wordt.

D och afgezieo .vaö dit laatste en de 
toepassing in de praktijk, w ordt ieder 
recht van  de arbeiders eenvoudig teniet 
gedaan door het feit, da t bij laagkonjuno 
uur, of bij faillissement of enige anderé 
stoornis van het bedrijfsleven, d ie het 
winstmaken belemmert, de arbeider zon* 
der m eer op straa t w ordt gezet. D aar 
staat hij nou met zijn ontslagrecht, ca
deau gekregen van het door vakvereni
gingen veel geprezen en aanbevolen in
stituut: D e Stichting van den Arbeid.

(Vervolg van De polsslag van de tyd)
feld, het inzicht‘om trent de klasseplicïit 
is nog  jvaak sluimerend. M aar toch het 
begint te  ontwaken-. -

'Dief» leeft in d a  klasse de gedachte 
der klassenstrijd. En die gedachte heeft 
de wérkelijke klassentegenstellingen als 
grondslag. Onze propaganda kan e r  to e . 
bijdragen, d a t  de oude vormen en ge-' 
dachten vlugger worden overwonnen. 
H et spreken over onze klasseplicht tegen
over onszelf en tegenover onze bruine 
makkers in het verre Indonesië, zal 
onder invloed van de dagelijkse ervariii- 
gen die de arbeiders op doen, daarom  
van g ro te  betekenis kunnen zijn. En iit 
die propaganda moet sterk -de aandacht 
worden gevestigd op  d e  noodzaak van  
weigering, om- ook m aar een stukje hiïlp 
aan  het imperialistisch drijven van &  
Nederlandse bezittende klasse teti aan- 
ziejtr van  d e  Indonesische politiek, té 
verlenen. -  . .

De vijand staat in ei^en- land.
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ontstaan.

H e t  h e i l i g e  R u s l a n d
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Ontwikkeling der Binnenlandse politieke 
verhoudingen. \ v ' -

In onze vorige artikelen hebben we 
' trachten aan te  tonen, da t de ontwikke- 

- ling in Rusland steeds meer geleid heeft 
tot concentratie van alle macht in handen 
van de staat, d.w.z. van de. heersende 

' burokratie. W ij willen- thans enkele bij
zondere aspecten van die algemene ont
wikkeling iets nader beschouwen. Zij ;yjn 
slechts als voorbeelden bedoeld en geven 
dus allerm inst een ook maar enigszïns 
volledig beeld van zelfs de belangrijkste 
verschijnselen.

De revolutie in 191-Z dwong de arbei
ders tot zelfstandig handelen en denken. 
V oor zover zij leiders „vereerden” 'be
rustte die „verering” op het inzicht, dat 
deze voormannen de juiste weg aan het 
.proletariaat wezen. Die weg leidde ech
ter weldra v an  de eigen macht van de 
klasse n ^ r  de macht van deze „leiders”. 
W ij méhen afdoende te. hebben aangé- 
toond, dat een andere ontwikkeling niet 
mogelijk w as. H et ligt dan ook voor de 
hand, dat de arbeiders de hsiding yan de 
partij volgden, en aanvankelijk zelfs met 
enthousiasme.
. Evenwel, naarm ate de „leiders" tot 
„burokraten” , tot absolute heefsers w er
den, _een eigen klassefront gingen inne
men, verzw akte de eigen activiteit van 
het proletariaat. Binnen weinige jaren 
w erd de Leningrad Sovjet, eens de voor
hoede van de internationale arbeidersbe- 
weging, een braaf en gehoorzaam insti
tuut, dat de leiders volgde, inplaats van 
hen op te stuwen. Bekehd is het voor
beeld van  Sinowjew, die plotseling van 
een. aanhanger van T rotski een steun
pilaar van Stalin werd; critiekloos maakte 
de Leningradse Sowjet, de sprong mee.

V oor zelfstandig denken, binnen het 
raam van de nieuwe staat, w as geen 
plaats meer. De schuchtere poging te 
Kronstadt, welke wij reeds vroeger ver
meldden, w erd in bloed gesmoord.

—  o —
Z o groeide een systematisch aange- 

Wakkerde leidersvergoding. die, naar 
onze begrippen, to t in het waanzinnige 
w erd doorgevoerd. H et is ónmogelijk, de 
naam S ta lin ,. zonder vleiend * voor- of 
achtervoegsel in een .redevoering bijv. 
aan tè treffen. Strijk en zet heet hij 
daar i.De W ijze”-, „De grote Leider” ,'„D e 
lievëlinfl van  het. V olk” enz. D aaren
tegen Jworden vroegere „Lievelingen’', 
zoals Ttrotski, Sinowjew, Bucharin. nu 
betiteld pis „misdadig gespuis” en der ge
lijke. W ie  zich een beeld wil Vormen van 
de arenzelpze scheldpartijen, en de wal- 
gelüke likkèrij, zij de lezing van  de laat
ste hoojfdstukken van de in hèt N eder
lands vertaalde: ̂ „Geschiètienis- van de 
Cotnm. Partij van de Sowj£t>Unie (Bols-

■ ■ : T  . t J .

jew iki)” onder leiding o.a. van Stalin ge
schreven, aanoevoJ^n.

De propaganda trach tte  de massa 'er 
van te overtuigen, ndat zij in laatste in
stantie de macht in[ handen had. Bij elke 
„zuivering” welke Stalin doorvoerde werd 
luidkeels verkondigd, d a t de arbeiders
klasse achter hem stond. Alles, w at hij 
deed, was juist, getuigend van proleta
risch inzicht, geniaal, enz. Critiek werd 
niet geduld, behalve dan op zeer onder
geschikte punten. Dé arbeider mocht er 
bijv. w el óp wijzenfc.dat er in „zijn” be
drijf niet hard  geitoeg w erd gewerkt. 
M aar enige aanmerking op. de door de 
leiding uitgestippelflé „partij-lijn” werd 
met gevangenis en  erger gestraft.

Een vreselijke terreur bedyeigde allen, 
die er nog een eig^n mening op na hiel
den. en die durfden uitspreken. .

Dit onderdrukkiriflssysteem bleef zich 
echter „Marxistisch/."noemen. Elke zwen
king. in de politiek. ,nodig voor de nieuwe 
heersende klasse, w erd verdédigd met een 
beroep op M arx, 'Engels en .Lenin, w aar
bij men dan natuurlijk er niet voor terug- - 
deinsde, om zelfs ^elen van zinnen, uit* 
hun verband- g e ru k t ter staving van het 
betoog te gebruiken. Zoals elke fe tte r 
in de bijbel zijn ijetter kan  vinden, zo . 
vonden Stalin en zyn kliek in diverse ge
schriften voldoend?^ theoretische bewijs-? 
plaatsen voor hun praktisch? behoeften. 
A angeziem ié meeste oude théoretici zijn 
gestorven (op natuurlijke wijze of' als 
„saboteurs” 'o f * .^ p io n n e n „ g e l ik w i-  
deerd” ) kan men geleidelijk aan de fic
tie laten varen. . , j j

M et name w ord t i er thans gew erkt-aän 
een „herziening” van de meerwaarde- 
theorie van M a rx ,,de juistheid waarvan, 
naar ónze mening, ,niet betwist kan w or
den. Volgens de daarvoor geldende maat
staven is Rusland een kapitalistisch land, 
w aar de arbeiders,, meer w aarde voort
brengen, en dus uitgebuit worden. Stalin 
en de zijnen gaan nu de theorie aan
passen d.w.z. .zij wjllep een theorie „ma
ken”, -welke moet, bewijzen, dat e r in L 
Rusland geen uitbuiting bestaat.

Iets dergelijks is het geval met Leniü’s 
theorie over het afsterven van de staat. 
W ij hebben hierop reeds gewezen. Zeer 
in het kort houd$. die theorie het vol
gende in:

.H et proletariaat, heersende klasse ge
worden, gebruikt de staat om de andere 
klasse (bourgeoisi? en adel), eronder te 
houden en de 'bopren te leiden. N aar
mate die oude verslagen klassen Verdwij
nen, houdt het bestaansrecht van de 
(proletarische) staat- op. N u 'hebben Sta
lin en de zijnen reeds vele malen verkon
digd, da t de klasseaa in Rusland verdwe
nen waren. In  hup plaats is «het grote, 
eensgezinde Russische volk gekomen. 
M aar voor iedereen is 'het duidelijk, da t

J f trg a n g  No.
in Rusland nog een krachtige staatsmacht 
bestaat. (Daarom is W ysjinsky '  thans 
bezig met het ontw erpen van een nieuwe 
theorie, wélke de —  Verouderde —  van 
Lenin zou moeten „verbeteren” .

W a t hier „verbeteren” heet, is, zoals 
. blijkt, in werkelijkheid verwerpen.

Z o  wordt de ideologie van  het Russi- ...........  . _ , ,  , „ ._

de feitelijke verhoudingen. Deze ontwik- iEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”
keling is niet te voorkomen, hoogstens »  1,1 1 11 ■ ' ■■■ " ■ i " — -------------__________________
nog iets te remmen. Ongetwijfeld zullen 
w e in de" toekomst verschillende ,,ver- 
beterde theoriën te horen krijgen, wel
ke gezien het nauw e verbarid tussen 
bijv. de C .P.N . en Rusland, ook 

. voor de binnenlandse politieke verhoudin
gen wel van belang zullen kunnen zijn.
Omgekeerd, is de te verw achten reactie 
in het buitenland op een al t?  duidelijke 
ideologische koerswijziging ook w eer een 
reden Voor de Russische politieke stra
tegen om een zekére „proletarisch-theore- 
tische schijn op te houden.
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BEVIN EN DE NIEUWE 
ISLAG OM ENGELAND

« \ S  K A M P
Reeds vijf weken is het geleden, dat 

wij bijeeh waren op ‘de Hollandse Ra* 
éing. H et zal bij velen van  ons nog 
vers in het geheugen liggen, welk een 
gezellige atm osfeer daar heerste, en de 
kameraadschap, die wij allen daar heb
ben ondervonden, zal velen goed doen. 
Dit brengt er ons toe, om nu reeds, het 
contact mét elkander te onderhouden. 
En om te beramen, w aar ons kamp het 
volgend .jaar georganiseerd en gehouden 
moet worden. lik denk hierbij voöral 
aan de kameraden, d ie in de mooie delen 
van ons land w onen; zij moeten nu reeds 
aan de slag gaan en uitzien, w at voor 
mogelijkheden er zijn en ons daarvan 
verflag doen.

•Jullie zult-begrijpen, dat het slagen van 
een kamp eist, dat vooraf alles goed ge
regeld en verzorgd w ordt. D o o t ons aller 
goede wil is dit jaar alles uitstekend ver
lopen, maar wij moeten er voor trachten 
te zorgen, dat n ie t, wederom één per
soon voor alles op móet draaien. W an
neer enkele kameraden zich hiervoor 
aanmelden, kan er aan  onderdelen gro
ter aandacht worden besteed. Ook” den-.j 
ken wij e r aan, een spaarsysteem  in het 
leven te roepen. D at zal veel kameraden 
de deelname vergemakkelijken. O f de 
plaatselijke kern  of de kamp-organisatie 
dat op zich zal némen, hangt er van af 
hoe men op dit idee reageert.

N u makkers, denkt er aan , wij zetten 
de schouders er onder. H e t is nog vroeg, 
maar een goed begin is het halve werk. 
W ij .w achten-af.

Correspondentie te richten  . .aan: L. 
van d er Jagt, V an  Beuninigenstraai 90 1. 
Amsterdam W .

De stérke man van Labour. Be vin, heeft 
gesproken, ’t  W a s  in Southport. voor het 

Ivakverenigingscongres (T .U .C .) ,W w aar 
I Be vin zijn gi;ote rede hield.
I De „D aily M ail”, de „Daily H erald” , 
■zelfs de „Daily Express van Lord -Beaver- 
Ibróök, de gehele pers is geestdriftig; even- 
Izeer als de vakverenigingsleiders op het 
Icongres. W a n t Bevin weet de Engelsen te 
Ibezielen de /.slag om Engeland” te  win
nen,............Engeland aan Amerika te wil
len binden?” „Bij god, ik sta iiier deze 

I morgen een beroep op U te doen, in de 
I werkplaatsen voor onze onafhankelijkheid 
te véchten.” aldus Bevin. En .hij riep, met 
een variant op een gezegde van Churchill 
tijdens de oorlog: „Geef mij de instrumen- 

Iten van productie en haar volledige re
sultaten en ik zal de buitenlandse politiek 
van Europa veranderen.”

Het interesseert ons m aar matig, dat de 
Engelse pers Bevin een staatsman van het 
formaat van een Churchill notem t.. Van 
meer belang is, dat in de rede een nieuw 
element naar voren komt. Als de arbeiders 
worden opgeroepen meer te  produceren, 

Hs het niet alleen om de opbouw klaar te 
spelen, maar om -in de nieuwe^ „slag om 

jEngelantP te vechten v o o rd e  onafhanke
lijkheid van dat land, om onafhankelijk te 
1 zijn van Amerika:

Engeland heeft zijn eerste plaats in de 
! wereld reeds tijdens de eerste wereldoor
log aan Amerika moeten {(istaan. Tóch 
Weef Engeland samen met züJirUominionft 
en koloniën, nog een wereldmacht van 
9Tote betekenis, voornamelijk nadat door 
de afspraken op dé conferentie van O tta
wa -het onderlinge economische verband 
»auwer was samengetrokken. De slagen, 
die de tweedfe wereldoorlog Engeland 
nebben toegebracht, tegelijk mét het stre
ven van India. Egypte enz. om zich los te 
werken, brengen het hele gebouw aan het 
wankelen. Sterker nog, Engeland zelf 
staat op het punt z0a zelfstandigheid

1
verliezen. O nder de druk van de Ameri
kaanse politiek wordt het gedwongen toe 
te treden tot een kapitalistische wereld
organisatie, die door Amerika wordt be
heerst. f

W el is w aar is deze Wereldorganisatie 
er nog niet, De vertegenwoordigers van 
16 landen, die in Parijs maandenlang aan 
het tot stand komen van deze 'wereldorga- 

- nisatie volgens het plan iMarchall hebben 
gewerkt, deden het niet naar de zin der 
Amerikanen. Hun rapport is afgekeurd, ze 
mogen opnieuw beginne#. (O f zouden er 
andere, politieke, reden zijn, b.v. de hou
ding van Engeland, aangekondigd door 
de rede van bevin?) Hóe het ook zij, de 
dringende noodzaak, t*m doÜerhulp te  ont
vangen, blijft en landen die ze willen ont
vangen, moeten lid worden van een ka- . 
pitaalsorganisatie, w aarvan het karakter 
door Amerika w ordt bepaald.

Voor Engeland betekent het lid wor
den: afstand doen vah zijn imperiale 
macht. Z ijn bedrijfsleven zou worden in- * 
geschakeld in een Europees economies (en 
dus ook politiek) geheel, met het Duitse 
industriegebied als industrieel centrum, 
terwijl ihet in zijn domiqjons en koloniën 
de deur moet open zetten voor het Ame
rikaanse kapitaal. i 

‘In deze situatie valt al^ een bom de rede 
van Bevin, die oproept voor de „zelfstanr 
digheid” te vechten. De arbeiders moeten, 
om de slag te  wiönen, meer werk ver
zette». -— de s taa t zal door verminderde 
rantsoenen er wel voos zorgen, d a t ze 
voor zich zelf minder verbruiken. Als een 
15 A 20 millioen Bngelle werkers zich 
daarin schikken, vloeit''de bron van het 
voor de „opbouw " benodigde kapitaal in ^  
eigen land; men hoeft het n iet in Amerika 
te lenen. / '  * - •
■ W anneer d e  ^rbeidprpducten uit de 

handen van de jwbejderj kom^n —_ de fa
brieken verlaten y— zijn zij nog niet g e - . 
schikt voor de W pitaÜatyche opbouw. Z e  *

moeten hun weg zoeken in de maatschap
pij; daarheen w aar ze kunnen worden ge
bruikt. Z e  worden verkocht, verwisselen 
hun gedaante en worden geld. Pas dan is 
het kapitaal, klaar, om te worden aange
wend om grondstoffen en machines en 
ook, zij het dan beperkt, levensmiddelen te 
kópen, opdat de opbouw zijn gang kan 
gaan.

H et maatschappelijk leven, waarin «dit 
proces zich moet voltrekken, is op de Brit
se eilanden te klein, te beperkt fcn eenzij
dig. \Zeer veel grondstoffen, en ook ma
chines. nodig yoor de gewone gang van 
de productie, moeten van buiten het laad 
komen. M aar het Engelse imperium ia 
groot. U it de dominions en koloniën, mis
schien ook d e  Europeese landen en 
wie weet, uit Rusland, zou men het be
nodigde kunnen betrekken» •

Z ie  hier, waarop Bevin zijn oog heeft 
gericht. Zijn plan is, (zullen we in de toe-» 
komst van een plan Beviri kunnen spre
ken, Bevin-plan contra plan Marshall?) 
om voor 'het Engelse imperium eén tolu- 
nie op te richten. V an een Europese tolu- 
nie is hij niet afkerig mits deze zich bij 
die van het Engelse imperium aansluit.
. In dit verband krijgt ook het voorstel 

van Bevin. dat Amerika het goud, opge
stapeld in Fort Knox, over de G eteld zou 
verdelen, zijn betekenis. Als een groot 
economies gebied, (dat zo u 'h e t Engelse 
Imperium misschien met inbegrip van 
Europa kunnen zijn) beschermd door tol
muren, in onderlinge ruilverkeer in zijn 
(kapitalistische) behoeften wil voorzien, 
dan heeft het een, w at men noemt, w aar
devast betaalmiddel nodig.

In de wereld van heden is  dit de dol
lar, want Amerika is in "Staat voor dol
lars ejk gewenst product, iq haast onbe
perkte hoeveelheden te leveren. De gewel
dige productie, die enorme ovérsenptten 
oplevert, is de bron, w aaryit dé kapitaal- 
heren daar kunnen putten. Bovendien be
zitten zij in hun godschajt (meer dan 16  
milliarden) een krachtrevérse. w aaruit on
middellijk kapitaal kan worden ontnomen,

Knox geen dienst meer d o e t daar het niet 
m eer in de handen der m ensen is, ie k e f  
I*. 'd a t  in de gehele w ereld7elke waa?
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