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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-
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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?

J i —: • ■ ■:
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LABOUR;p,0 Ll,TIEK IN ENGELAND
De Labour-regering o n d er. Attlee, die 

als gevolg van de verkiezingsuitslag in 
1946 in de plaats van  de conservatieve 
Churchiir-regerimg kwam, heeft in twee 
ja a r  tijds van haar-bèw ind getoond w at
ze w aard is. Verw achtigen, dat ze -een 
socialistische politiek zou voeren, ble
ken illusies.. V ooral op het gebied van 
de buitenlandse politiek w erd zelf van 
conservatieve_ zijde geconstateerd, dat 
Churchill en Eden liet niet be te r had
den kunnen doen, alleen met meer, kracht, 
qjdus Churchill.

De Labour-politiekers antwoorden 
daarop, da t juist daarom  de Labourrege- 
ring beter de Engelse buitenlandse po
litiek kan voeren. Engeland kan zich. 
gezien zijn verzw akte positie in de we
reld, een krachtdadig optreden a la 
Churchill niet veroorloven. Als Engeianu 
in Britsnlndië zou optreden, zoals N e
derland in Indonesië, doet; zouden de ge
volgen niet zijn te overzien. .

Een politiek du§ van toegeven, waar 
men toch niet meer de macht heeft om 
de oude toestand te  handhaven ^ n  juist 
daardoor vasthouden aan datgene, wat 
voor het instand houden van  het Kngelse 
imperium van  essentieel belang-Is, wordt 
van hen als de meer juiste politiek ge
zien. H et blijkt da t zo niet alleen de 
kiezers geoordeeld hebbefi, maar d a t ook 
de heerschende klasse, zij h e t met crï- 
tiek, deze politiek ten slotte goed vindt.
' Toch is d a t niet de redèn. waarom 
Labour aan het bew ind kwam. N atuur
lijk is het ook niet de uitslag van de ver
kiezingen, al g af deze' volgens de regelen

graag tagen goud w ordt gegeven. Goud 
is voor de kapitalist zonder m eer-geld. 
H et is voor hem w aar en geld tegelijk, 
de w aarde er van is niet afhankelijk van 
m aatregelen van 'regeringen of welké 
maatschappelijke lichamen ook.

iBevin^stelt voor, het A m erikaanse goud 
ovef de wereld te  verdelen, om aan  een 
Europees betaalmiddel de nodigie krach{- 
reserve te geven. In de A m erikaanse pers 
oogst hij niets dan hoon. D at was vooruit 
te zien. M aar Bevin had het er over dat.

van het parlemëfttaire systeem de direc
te  aanleiding er toe. M en moet het^juist 
omgekeerd zien?'D e uitslag van. de ver
kiezingen w as ib . om dat men tot diep 
in de krjngen dér burgerij e t van over
tuigd was dat alleen de Labourpartij de 
moeilijkheden v&n het na oorlogst En
geland onder de' knie zou krjjgen. v

D aar was b.V. de desolate toestand 
vari de Engelse' kolenmijnen. In h arid en 
van particuliere' kapitaalmaatschappijen 
was in de loop1 der'-jaren zo goed als 
niets gedaan, oifl' “3e mijnbouw dusdanig 
te; moderniseren; dat de Engelse kol^n 
met, het buitenland konden concurreren.^ 
Reeds voor de oorlog was het duidelijk,

• da t hierin alfeeh doof het overnemen 
/an  de mijnbotivtr door de staat verande
ring kón komën, De roofbouw 'tijdens 
de oorlog heeft die toestand nog ver
ergerd. zo dat het nu niet meer uitge
steld kon wordeh.

M aar ook vóór de industrie in het alge
meen en voor de landbouw, is een in
grijpen^ van  de staat niet te vermijden, 
al hoeft he t niet zo ver te  gaan, dat de 
staat de bedrijven zelf in erploitatie 
neemt. De reden' hiervoor moet men zien 
in het feit, d a t  de gehele Engelse pro
ductie 5 jaren l^ng voor ‘de oorlogsvoe
ring heeft gewerkt. D at bracht naast het 
ontzaglijk* verbruik door de oorlog zelf, 
het vernietigen van het arbeidsproduct 
van millioenen lianden, 5 jaren lang, een 
verregaande slijtage van de productie

middelen Ymee. Daarbij komen nog d 
vernielingen door bombardementen, he 

• boren, van. schepen enz.
' H ét /gäeit e r dus in <3è eerste plaat 

om, de  ̂ achterstand in te halen, die 
Engelse productie door de oorlog heef 
ondergaan, liefst tot een hoogte, die di 
ongeremd zich ontwikkelende Ameri. 
kaanse productie heeft bereikt. Da 
daarvan ook m aar'ie ts  zou kunnen wor 
den bereikt, als niet dé  Engelse pro 
ductie als een geheel w erd gezien ei 
geleid, hebben ook de-ö Engelse kapita 
listen begrepen-,

De Labour Partij w as de aangewezei 
partij voor deze politiek, ze had  in dezi 
zin reeds jaren propaganda gemaakt ei 

, kreeg nu haar kans; doch' niet; voorda 
men wist, d a t ze kapitalistische bezit, 
rechten zou respecteren. Onteigenen ei 
opheffen van het p rivaa tbez it.,v a t ' b.v 
door de Russische revolutie te weeg i 
gebracht, stond niet in haar programma 
Integendeel, er wordt van  deze regeriu 
juist het herstel van het bezit vepwach 
Zoals een huiseigenaar, wiens huis doo 
bominslag, is vernietigd, v a j^d e  staat zijl 
schadevergoeding hoopt '„te ontvanger 
om daardoor zijn huis weer te üunnei 
opbouwen, zo hopen alle kapitaalbezitter 
d a t hun bezit w eer zal worden herstel« 

W ederopbouw  van het 'kapitaalbezH 
is daarom  de wezenlijke taak 'der tege 
ring. De enorme Staatsschulden, vool 
een groot deel voortkom ende uit het be
kostigen van de oorlogsvoering, vormea 
een kapitaalbezit dat alleen maar aan 
wezig is in de brandkasten der houder: 
van de schuldbrieven. De werkelijk

• Zoals in ons vorig nummer beschreven is, viel 
de „uitgifte van het fltld, van de munt, feitelijk 
de vorsten en regeringen ten deel. D it woord „uit
gifte is weer verwarrend. Het doet denken aan 
een persoon of inrichting, die een onuitputteliike 
hoeveelheid munten of bankbiljetten onder zijn be
heer heeft en het nu maar „uitgeeft”, een wan
begrip, dat zich tot dri onze dagen heeft voort-
gezet. f

De vorsten en regeringen deden namelijk niets 
anders dan het geld wettig maken, door een be
paalde vorm, gewicht en gehalte voor te schrijven; 
Dit is ook nu nog steeds de taak der regeringen;

:  ................... * “ *»“  “ «■*• c‘ « v e i u a i, pok voor het papiergeld, de bankbiljetten. Deze
als ze een goudmijn wisten, |rfe scheppifigt  laatsten hebben zich niet in de eerste plaats uit, 
van een w aardevast betaalm iddel ook wel gemunte geld ontwikkeld,
in orde zou komen. H eeft hij daarbij aan
Zuid-A frika gedacht, of zelfs aan  Rus-
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w aarden zijn in  de oorlog verbruikt. Z o
lang de rente er voor betaald w ordt hou- 
den. deze papieren hun w aarde en het. is 
dus de taak van de regering daarvoor 
te iorgen. ^

Nieuwe schulden moesten worden ge- 
•<inaakt (ruim een jaar geleden 3 ^ . mil

liard dollar) om oorlogsschade te her
stellen, om de bedrijven met moderne in
stallaties te voorzien, om het hel^/ plan 
v an  reorganisatie en wederopbouw van 
de productie te  kunnen verwérkelijkenl 
O ok hiervoor, moet ren te  worden betaald. 
H et blijkt nu. dat de 3^4. milliard zo goed 
als opgebruikt zijn en men probeert van 
alles om nieuwe ny^delejLifi^vinden,. die 
gevonden moeten worden, wil de 'gehele 
opbouw niet spaak lopen. D at te meer, 
dSar, ook de gewone uitgaven van de' 
s taa t voor onderwijs, opvoeding, ambte
narenapparaat, leger en vloot niet ver^- 
minderen. Z o  groeit met de opbouw ook 
de schuldenlast van de staat, die op zijn 
beurt voor de betaling van de rente heeft 
te zorgen.,

Natuurlijk w ord t er door het kapitaal, 
dat in de Engelse productie is geïnves
teerd , ook winst gem aakt. Als dat met 
zó was zouden de ondernem ers automa
tisch de productie stop zetten. H et is ook 
in t geheel niet de taak  der regering 
d it te beletten. Z i f  hééft er zélfs belang 
bij dat de winsten der ondernemingen zo 
groot mogelijk zijn, ‘d aar ‘zij door winst
belastingen enz. er in deelt. M aar boven
al w ordt van  h aar verw acht dat Zij er 
alle zorg aan besteedt o » -d e z e -  „bron 
van nationale rijkdom zo rij'kelijk mogelijk 
te doen vloeien.”

r  Z o  blijj&t «X, de Afoductie-.alsei 
heef;gezien, van h#!geHeel>produ«t nreft 
veel m eer over. .Dat gedeelte is voor de 
arbeiders, die ten slotte moeten kunnen 
leven óm verder te kunnen werken. De 
verwachting van de millioenen- kiezers, 
die op de Labour-Party gestem d hebben, 
was da t de Labourrjegering op dit gebied 
haar socialisties karakter zou tonen. De 
opvoering van de Joon- en levansstan- 
daard van  de arbeidende klasse is toch 
het minste w at men van een Labour- 
(arbeiders) -regering mag^ verwachten. 
In plaats daarvan  kwam de^regering met 
een centrale ziekte-, -  ongevallen- en 
ouderdomsverzekeriftg, w aarvan de kos
ten door de arbeiders zelf en. de onder
nemingen m o e te n 'w o rd e n  opgebrach\ 
En, w aar d e  arbeiders trachten door 
eigen kracht hun lóón op te voeren,_ge-. 
óruikt de regering <jl haar machtsmidde
len óm d it te beleden. H et zelfde v e r
schijnsel óverigens - als in alle landen, 
waar de staat de  z.g.n. geleide economiz 
ter hand hee(t genomen.

Inplaats van de verhoging van' de 
levensstandaard d e £  arbeiders heeft de 
Labour-regering tof1 ta a k  gekregen, het 
aandeel v a n fd i arbeiders aan het geheel- 
producf zo veel mogelijk te beperken. 
H aar loon en  prijspolitiek, verbonden 
met d e  distributie van de noodzakelijkste 
levensmiddelen is een beproefd middel 

dit te  bereiken. jWaar het is reeds ge
bleken, dat d e  geheel-rekening niet kloprt. 
De eisen van  het kapitaal zijn g ro ter dan 
de gezam enlijke arbeid d e r . w erkers on- 
* r  de bestaande ' verhoudingen kan 
vóórtbrengen. E r  fci namelijk te  weinig

land. lariden wier goudproductie niet ge
ring is?
. H et plan M arshall is voorlopig ’.afge- 
ketst, daar de Europese landen zich blijk
baar nog niet met huid en haar aan  het 
Amerikaanse kapitaal willen verkopen. 
Ook* Beving plan heeft niet veel kans, 
w ant de kapitalistische tegenstellingen zijn 
niet door plannen uit de wereld te helpen. 

*s en blijft .strijd om de macht en  die 
J leidt altijd weer tot onderw erping of ver
nietiging y a a  d e  verslagene. O f  daartoe 
ook Engeland zal behoren moet de toe
komst leren, p e  pngelse arbeidersklasse 
heelt he;t, in ;de hand, of ^e Bevin en Lat
bour op deze w eg  gaat'Volgen. * " "

«i... ...*— t

Reeds in het oud*, Egypte, waar de korenbouw 
zon geweldig belangrijke plaatt innam, kwam het 
voor, dat van de grpte. gecentraliseerde voorraden, 
behorende aan verfallende eigenaren, hoeveel
heden die op naam yan. A stonden, op die van B 
werden overgesdirevjtn. daar A van-B iets gekocht 
had. Net zoals wjj p# door, middel van een girp- 
biliet een schuld aa» iemand kunnen voldoen. De 
Egyptenaar had gr^an op de bank, wij geld, of 
beter wij n iet ... J(

Zoel« hier giro-bi 
bij de bank o f de,
gebruikt, zo werden ^  . _ , _____
Egyptenaren gebruikt om een schtdd te voldoen, te 
kopen en te verkopen. Het was geld, giraal geld. 
W at wij dus als een der hoogste vormen van ons 
geldverkeer aanzien was reeds in het oude Egypte 
aanwezig. * • .

De graanbiljetten van de Egyptenaren nu voor
kwamen dat bij het kopen en verkopen telkens 
graan van .dé éne eigenaar naar d t ’andere moest 
wbrden vervoerd en. daar, net als de huiden, het 
linnen en het vee, hier-het koren om te kopen en te

Zoel* hier giro-biljetten, gebaseïrd oj* hét tegoed 
of de, p oe t ajs geld kunnen Worden 

zo werden de graanbewijzen vän de oude
I « la ftM ilV i «MM j  A . . . . t  J - __A _

‘V
verkopen werd gebruikt, hadden de handelaren ..... 
niet vool» eigen gebruik nodig, in verreweg del 
meeste gevallen althans niet. Het bleef dan nistij| 
in de pakhuizen liggen, jftecies als ons(?) geld 1 
de giro? ,Met#dit geld doen de girobanken nu wc 
zaken d.w.z. zij beleggen het op een manier zc 
bij de wet is voorgeschreven.

Thans kunnen wij begrijpen welke dienst de bant: 
biljette.pt het betalingsverkeer bewijzen. Zij voor-l 
komen dat telkens grote hoeveelheden goud bij het 
kopen en verkopen moeten worden gebruikt.

Het papiergeld dankt 'zo zijn ontstaan, aan heil 
in bewaring- geven van geld. d.i. goud bij een banfcl 
Men kreeg daar natuurlijk eert bewijs voor esl 
oorspronkelijk eiste de bank een vergoeding. Me<| 
dit bewijs kon men nu een schuld betalen, kopen] 
en het bij een verkoop in betaling nemen. De oor;j 
spronkelijke houder van bet bewijs moest echter I 
de bank hiervan .kennis geven,'de bank moest W|l 
fle inontvansgt-n/mer als soliede bekend staan. *1 
houder moest het „papier" schriftelijk overdrage* I 
en het bedrag dat hij opnam er op vermelden.
deze omslagtigheden worden voorkomen wann__,
ten eerste, slechts enige banken of één bank hetl 
recht krijgen dit papier ult W geven. Ten tweede! 
wanneer bepaalde bedragen er op vermeld worden-1 

• Zodra nu ieder de zekerheid heeft, dat hij ten 
alle tijde voor zijn papieren geld — bankbiljettrfj 
nu 7~> zijn originele goed terug kan krijgen, circu-l 
leert het net 'zo gemakkelijk als het vroegere gouij 
én kan men «-oor kleine aan- en v e rk o p t, nikkeltf] 
«in zilveren munten, die , wat de hoeveelheid metaal 
betreft een veel geringe waarde aap goud' ver* I 
tegenwoordigen, bp «Jezelfdé manier ia omloop

rediet geld) J
brengen. Eén ding moeten wij hierbij echter nooif 
“itvhet oog verliepen: er verlaat geen halve cent 
ae bank, o» deze moet een teqenwaarde van een 
of andere aard ontvangen hebben.

Dit papier-geki is dus credietgeld. Het berust op 
het vertrouwen, — credfrt wil zeggen vertrouwen, 

dat men er zijn goud-geld altijd voor terug kan 
krijgen, dat het namelijk zijn waarde behoudt „

c --- o --- '
Banken zijn instellingen, die crediet geven en 

nemen. Wanneer zij crediet geven, geld lenen, eisen 
Z*J een vergoe<j[ing. Wanneer zij crediet nemen, 
geld borgen, geven zij een vergoeding. Natuurlijk 
een kleinere; het verschil is dan hun winst. Als 
men geld bij een bank plaats (in deposito geeft), 
jeent of belegt de bank dat geld weer bij anderen. 
Geld op een bank zetten wil dus eigenlijk zeggen 
geld aan een bank lenen.

Z o ‘komt het, dat wanneer een bank dit geld 
niet solide belegt, of wanneer in een crisis de be
drijven, die met bij een bank geleend kapitaal wer
ken, falliet gaan, de bank zelf ook zijn loketten 
moet sluiten en de depositohouders de dupe worden.

Een zeer belangrijke transactie van de bank is, 
geld voorschieten op wissels. Wanneer A  waren 
verjeoopt aan B en B per „wissel” brief Mch ver
plicht bet bedrag later te betalen neemt de bank 
deze wissel tegen «en bepaalde rente over. het dis
conto. Dit doet A  omdat hij met dit fleld in zijn 
bedrijf een hogere winst kan maken dan de bank 
eist als disconto,

Nu zou het voor kunnen komen, dat. de bank 
0een geld meer heeft en dus geen wissels meer kan 
..kopen”; zo noemt men dat. Dan moet A  o f coiv

tant verkopen, of drie mhanden. of maanden, op 
zijn geld wachten en W d e  handel dus belemmert

!idiCt aan £  koper onHf«nt deze aan de billijkheid, de waren eerst te mogen inspec-
- tei^n* «“ a“  men bedenkt, hoe lang goederen dik

wijls onderweg waren, Ü het begrijpelijk, dat een 
maand, drie maanden e*f zelfs 6 maanden crediet 
traditie* werden. 1

De bank' geeft dan de wissel door aan de-circu- 
latiebank. die het recht heeft bankbiljetten uit te 
geven als wettig betaalmiddel. Eerstgenoemde moet 
de wissel echter van zijn bandtekening voorzien, 
verklarende dat hij mede borg staat voor de be
taling,.. E a  de drculdttebank? -Kan deze maar 
naar believen geU raten drukken en wissels 
..kopen’? *■«•<
Dit is ee^ vraagstuk waarover de regeringen en 
bankbesturen zk* in de l«4op der tijden dikwijls het 
hoofd hebben gebroken. Talrijk Waren de beden- 
kingen tegen een uitbreiding van de bankbiljetten
circulatie en even talrijk Was de aandrang van de 
zijde van de handel om eefe vrijere uitgifte.

De grondgedachte WatÖ- men van aitging was. 
wilde het papiergeld zijn Waarde behouden, dat het 
voBedig doör goud gedekt moet zijn. Als tege- 
moetkomina stelde men later echter vast. dat door 
het grote vertrouwen. d#t het publiek in de cir
culatiebank had. het toch «tiet op eenmaal aHe-pa- 
pier voor goud op aoti Vorderen en dus /dethta 
een gedeelte volledig gedekt moest zijn. Dit werd 
dan doorgaans op  één derde gedeelte bepaald. 
Indien echter dit goud-de werkelijke dekking Was. 

,de waarborg voor- de waardevastheid van het pa
piergeld, dan ls bet onverklaarbaar, dat bij een 
stijging van de goudvoorraad. < ff daling óndefl dit 
derde, het papiergeld respectievelijk, niet daalde of 
steeg. De werkelijke dekking of waarborg voor dé 
bankbiljetten fa dan ook niet de aanwezige voor* 
raad goud, maar »daarover, in een volgend artikel.

k^püaal om- deze kapitalistische opbouw 
te  ïcthinan voortzetten. H et plan van  de 
Engelse regering is daar. “Amerika 
niet met nieuwe middelen over de brug 
komt, deze -uit eigen kracht op te bren
gen. Deze eigeu-kracht is de productieve 
kracht der arbeiders. De regering heeft 
daarom besloten, de ^productie te ver
groten door de w erktaak van de arbeiders 
te verzwaren en daarbij de oude lonen 
te handhaven.
■ In deze rekening zit geen enkele fout. 

Als millioenen arbeiders geregeld meer 
produceren., zonder evenredige tegen
prestaties, moef nieuw kapitaalbezit wor
den gevormd. H et kan dienen voor de 
verdere opbouw, vooropgesteld dat* de 
regering de kapitaalbezitters er toe kan  
brengen, het niet voor persoonlijke luxe 
-te verbruiken, m aar als .nieuw kapitaal ia  
de productie te  investeren.

De Engelse arbeiders, georganiseerd en 
gedisciplineerd in de vakverenigingen 
hebben to t dusver de politiek van de 
Labour-regering gesteund, door zich a a a  
de leiding van  hun organisaties toe te  
vertrouwen. O of dat zo zal blijven is-nog; 
m et;zó zeker. H e t zou öns niet verbazen,, 
als de doorvoering van de nieuwe, hier
boven besproken plannen daarin  een v e r 
andering brengt. De stakingen d er mijn- 
wei-kers, uitgaande van de Grimthorp- 
mijn,- w aar_ d e  ..arbeiders zich tegen de 
yerrw ating van  d e '  w erktaak te w eer 
stelden, is daarvoor , een eerste bewijs.

Sprekers van  de regering hebben deze 
staking een krachtproef genoemd en  ge
zegd, d a t het hier om principiële kwes
ties gaat. Inderdaad, kunnen d e  a rb e i
ders niet gedwongen worden, volgens de- 
plannen, de productie te  verhogen, dan 
schuiven zij daarmee de gehele rekening^ 
van tafel. ,

P E R S F O N D S
Nog was uw /naam  e r niet bij en het 

touw om van  de Vesuvius af te dalen is 
nog niet lang genoeg.

Steunt de uitgave van  Spartacus!
W ij rekenen op U .
Geld kunt U s to r te n  p er postwissel 
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IM B R E 1 E K H A V E M
Als het Amerikaanse vrachtschip* de 

Duitse häven binnenstoomt, trekken de 
stralen van de late middagzon gouden 
strepen op het w ater. A an de oever spe
len kinderen in nee gras.

'Z odra  de kinderen het schip in de 
gaten krijgen, lopen ze mee m et het schip, 
kijken verlangend naar boven. N u komen 
ook vrouwen aanlopen, oude vrouwen, 
sjofel gekleed. Als het schip stilligt voor 
de sluis, blijven ook de Rinderen en de 
vrouwen staan, met vragend opgeheven 
gezichten.

E eïi der vróuwen heeft het typisch op- 
g d » z e n  gezicht en de dikke benen van 
hc^geroi*deem. (Ja, meneer Kupers!) En 
dan vallen reeds de repen chocolade, ge
volgde doos.' in vloeipapier gewikkelde 
stukken gebakken vis. vlees en echt wit 
wittebrood! O p een Amerikaans vracht
schip is de kost zp overvloedig en voed
zaam, Jat ^r dagelijks bakken vol weg
gegooid worden. N u krijgt het een betere 
bestemming. De vrouwen sto p p en d e  pak
jes in hun tassen gaan er gajiW mee naar 
huis. O ok de meeste kiatha'en bew aren 
het. <Ze vechten er niet-Voxq.

Zolang het schip aan de kade ligt, is 
he t iedere avond feest in het beneden
schip. D aar zitten Duitse kinderen in de 
eetzaal der bemanning en  eten met stra 
lende gezichtjes het heerlijke voedsel. En 
•ondertussen vult de bemanning de tpeege- 
brachte  emmertjes met eten en fruit.

Om 4 uur ’s ochtends komen de haven
arbeiders meb w itte gezichten aan boorci. 
V erscheidene van hen zij[n boven de zes
tig. En met hen komt de politie, —  Duitse 
politie met de bekende arrogante en W rede 
natietronies. H et uitladen begint, — ma
gere proleten laden onder politie-toezicht 
„au to’s ” uit de boou*

Prachtigt. glanzen 1-nieuwe „sleén” . 
Een onafzieribare rij moderne wagens 
staan binnen korten tfjd op de wagons; — 
bij gebrek aan beter trekt een oude werk- 
knol de wagens langs de rails. N a de 
auto 's komen de levensmiddelen, bestemd,, 
voor de bezettingstroepen, fijn w it meel. 
balen suiker. V oor de bevolking zijn er 
gedroogde, gioene ei*vten.

H et w erk vordert langzaam. V oor een 
deel is dit te w ijten aan het slechte m ate
riaal. M aar een feit is ook, da t de Duitse 
arbeiders zich niet haasten. Geen wonder! 
T ien uur arbeid per dag .voor 7 M ark. En 
dan gaat er nog 50'pf. af voor een warme 
hap op 't werk. (E en  cigaret kost 6 M ark, 
een brood 80 pf., dè kosten voor het 
levensonderhoud, als: men dit woord ten
minste gebruiken kaU, zijn laag, w ant het 
weekrantsoen voor brood is ongev. h?00 
gr., en af en toe, niet regelmatig, krijgen 
ze per week 50 gr. bbter.)

Als het w érk  gedéan is en het schip 
v aa rt <iit, is het Voör hen tevens uit met 
de verdienste. H et duurt soms dagen, of 
zelfs langer dan een week yoor e r  weer

werk is. Deze w achttijd, krijgen ze niet 
uitbetaald. H et is geen wonder, dat on
danks politic toezicht, de ireeste arbeiders 
een -ex tra '^e  mee naar-huis nemen. Hoe 
zouden ze zich er anders bovenop kunnen 
h ouden^

Velen van hen wonen in houten barak
ken, honderden kinderen en ook volwas
senen zijn in de laatste strenge winter 
doodgevroren. 70 pCt. van de woonruim
te van het stadje is weggebombardeerd.

M en moet bij hen niet komen met praat
jes tvver schuld en boete. Z e  vertelleh jé, 
da t de grote bonzen, 'in  Duitsland zowel 
als overal, in de wereld, in de goedver- 
w arm de huizen zitten en dat dé arbeiders, 
moeten b o e te n z o a ls  ze eerst moesten 
vechten. De arbeiders zijn altijd de sigiaar, 
hoe dan ook. Z e  geven toe, dat ze teveel 
op hun leiders hebben vertrouwd, reeds 
voor Hitler, ia zélfs voor de eerste wereld-, 
oorlog. N u hebben ze geen partij of vak 
vereniging meer, vertrouw en in elkaar 
nog minder. De strijd om bet bestaan is 
zo ontzettend gew orden,— ■ en he t w an
trouwen onderling nog zp groot; i^der 
vecht voor zichzelf.

N aast onze boot liegt een oude Duitse 
vrachtschuit, ó p  Tiet dék  spejen kinderen. 
M oeder breidt, vader leest een krantje. De 
late middagzon zet alles Jn een goud-gele 
gloed. H et ziet er zp vredig, zó  menselijk 
uit. • . * - '

W aarom  zijn er drie wereldoorlogen 
nodig, voordat de arbeiders begrijpen da t 
zv> en zij a lleen, een werkelijke v&ede kun
nen opbouw en......?  .. * /-."V

Staking
Meelfabriek „Holland

f f  4p

Van een,staker ontvingen wij het volgende 
schrijven. s

Ruim veertien dagen duurt de staking aan de.
■ „Holland" en veel verandering is er niet in ge
komen. Het moet voor ons heel duidelijk zijn dat, 
als het er om gaat de strijd tegen het verbonden 
kapitalisme te voeren, wij ook met eenzelfde macht 
daartegenover moeten staan, willen er positieve 
voordelen uit te voorschijn komen.

De eenheid , van het personeel van de „Holland"
Ja voorbeeldig, maar is, wanneer zij tot dit ene 
oedrijf beperkt blijft, onvoldoende. Uitbreiding van 
de actie is voorwaarde om tot meer kracht te ko
men. W el is de solidariteit groot, gelet op de 
flink«» bedragen, die aan geld binnen komen. Veel 
meer zal begrepen moeten worden, dat de stakin
gen die, dan hier dan daar, uitbreken aan kracht 
zullen wiqrjen, wanneer de arbeiders, verbonden 
met elkaar, de strijd aanbinden tegen het onder- 
nemersdom. Zij fiebben geen andere hulpbronnen 
dan Jiun verbondenheid. Pers en regering vinden 
zij, ais het er om gaat het levenspeil te verhogen, 
altijd tegenóver zich. * ■ .

Z o ook hier. De regering staat prestatte-toeslag 
toe, omdat’loonsverhoging niet gegeven mag wor
den. Maar als wij gebruik .maken van d^-staking, 
het enige middel om dit te bereiken, staat de re
gering naast de ondernemer,* dus tegen de arbei
ders. Ook in deze staking zorgen de militairen dat 
het meel bij de bekkers komt. . v ■

Het klassekarakter van de regering verlopend 
aich nooit Alken treedt deze met meer kracht op 
als de eisen boven het door de regering vastge
stelde normen uitgaat. De haven- en zeelledensta- 
Jdnoen, die achter ons liggen, geven daar voor- : 
beelden van. Daar werd met allo. kracht opgetre

den om de staking te breken. De eisen der arbei
ders gingen uit boven hét door de regering vast- v 
gestelde. f

Zo scherp ligt het bij de „Holland” staking niet. 
Toch wordt ook hier de staking tegengewerkt -door 
de hulp van de militairen. Met de pers is het niet 
anders gesteld.

Wanneer, zoals na de oorlog meer en meer ge
bruikelijk is, de arbeiders buiten de vakbond om 
tot staking komen, is het. de pers, die zich op het 
conflict werpt en de publieke opinie beïnvloedt in 
het nadeel der strijdende arbeiders. Motieven zijn 
er altijd te vinden en zeker als het bedrijven zijn 
die mede de voedsel-positie regelen.

Volgens „Het Parool’̂  van Donderdag 28 Aug. 
j.l. dreigde, er 160 torj tarwe te bederven door de 
uitgebroken staking.-Dat-er toen reeds vier weken 
een dekschuit met teveel gemalen tarwe voor de 
wal lag te bederven, speelt geen rol. Dit zelfde 
blad wist uit te rekenen, dat er 240.000 broden 
dreigden onttrekken te Worden aan de consumptie. 
Cijfers spreken duidelijk tot de verbeelding van de 
mensen en daar houden deze heren dón ook reke
ning mee. Verder zou getracht worden de tarwe 
nog als veevoeder te behouden.

Zo zien wij, dat de-pers één lijn trekt met de 
ondernemers. Met zo'n voorlichting - is dan , het 
ontslag van de 172 stakkers „gerechtvaardigd” . 

Alles spant dan samen de staking in n  zo ongun- 
mogelilk daglicht té  stellen. -  ̂

lu weten wij wel dat dit geen nieuws is voor 4e 
arbeiders. Meer dan een^ werd de pers buiten de 
stakers-veraaderingen gpJiouden omdat reeds bij 
voorbaat vast staat, dat men met tegenstanders te 
doen heeft. ^  (

De voorlichting moet dan .ook ter hand geno
men worden door de/ arbeiders zelf. Voor, maar 
zeker tijdens de actie, mpet de oorzaak van h#t 
conflict uiteengezet würden en daarmee tegelijk 
worden aangestuurd op een zo groot tnogebjke so
lidariteit, die tot uitdrukking moet komen door de 
asen van verschillende bedrijven te verbinden, op
dat de actie zo groot mogelijk zal zijn.

■big :
N ji

: -viN . . .  , ' •• -
-• 'H e td an  hiei, dan daar staken zal 0as aan kracht 
winnen wanneer wij bet weten te verstaan onze 
strijd gemeenschappelijk te voeren.

Mislukte oogst of A 
kapitalistisch w anbeheer
_ ') •'

De laatste weken kun je geen grant of 
weekblad meer inzien . o f  je aandacht 
w ordt gevestigd op de droogte, die de 
gewéssën doet verdorren en de oogst laat 
mislukkeen. D at die droogte brengende 
winden uit het oosten kom enSvordt soms 
zelfs Stèlin kwalijk genomen, niettegen
staande de graanoogsten in de O ekraine 
overvloedig schijnen te zijn.

. Terwijl in W est-E uropa de akkerbouw 
tot hé t .uiterste w ordt opgevóerd om zo 
min mogelijk granen én veevoeder uit 
Amerika en C anada te betrekken, ben 
einde de daarvoor benodigde deviezen 
voor het kopen van oorlogsmateriaal te 
gebruiken, w ordt het tot uiterste krachts
inspanning opgejaagde proletariaat, onder 
meer de droogte als oorzaak van ver
scherpte rantsoennering in pers èn radio 
voor gehouden.

A an ons de 'taak , de arbeidersklasse er 
van te doordringen, d a t dit het gevolg is 
van  een kapitalistisch wanbeheer, dat 
vasthoudt aan een prodüctie, die wel op 
w inst maar niet op de behoefte is inge-
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Arbeiders in de bediijven
A rbeiders in de bedrijven. Arbeiders 

I  in de havens en het transportbedrijf, een ’’ 
I ernstig woord moeten wij met. U  spreken.
I Nog beheerst U  gelukkig de afschuw 
I van het fascisme, dat in afgelopen jaren 
I met ruw e soldatenlaarzen een groot deel 
I van Europa binnen marcheerde. Vijf 
I jarén hebben, wij gezucht en gewrokte 
I hebben wij ons nu eens door sabotage én 
I stil verzet, dan enkele malen plotseling in 
I heftige stakingsuitbarstingen tew eer ge- 
I steld tegen ontrechting en verslaving,
I officiële moordpartijen, deportaties van 
I arbeiders en sadisme tegenover mede- 
I mensen.
I De afgelopen oorlog w as een imperia- 
I listische oorlog en haar scherpste aan- 
I randingen van de menselijke waardig- 
I heid vinden haar verklaring slechts d aar

in, dat de kapitalistische tegenstellingen 
I onder het moderne imperialisme geweldig 

zijn toegenomen. Dit kapitalisme maakt 
het ónmogelijk, dat de verschillende ka- 
pitaalsmachteri ook maar in enigerlei 
mate elkaar rustig naast zich kunnen 
dulden. De nationale tegenstellingen na
men en nemen hand over hand toe. Elke 
kapitaalsgroep verschijnt in de vorm van 
een streng georganiseerde economie op 
de grondslag van de natie. Daarom , ter
wijl heel de  wereld smacht naar een vrije 
uitwisseling van  de arbeidsproducten, na- 
*nen en nemen haar moeilijkheden van 
daq tot dag  toe^ Daarom, terwijl een 
ieder in verband met de productiemoge
lijkheden een goed en onbezorgd bestaan 
2ou kunnen genieten, wordt he t bestaan * 
van de grote massa met de dag  meer 
°aar beneden geschroefd. Daarom, ter- 
wijl ons ruimer inzicht over de gehele 
wereld zou moeten worden vergroiot, slui- 
:n zich de naties en stoot de heersende 

Klasse al diegenen- uit, die niet passen in 
■ nat'onaIe eenheid. D e positie van  de 
P>den onder H itler-Duitsland en nu, de 
Positie van al diegenen ook, d ie de klasse- 
ffedachte als de hefboom zien, om tot 
aieuwe maatschappelijke örde te komen.

yrij van iedere uitbuiti*ig, bevestigt dit 
alles. • i

H et nationalisme viert, onder aanvu- 
ring van elke nationale bourgeoisie, hoog
tij. O nuitgesproken geld t het parool: Allen 
en alles één in de natie; één in de voort
durende strijd om het nationale (kapita
listische) bestaan tegenl andere grote of 
kleine imperialismen.

Dit was zo in de tweede wereldoorlog 
èn het is evenzo nu. m het tijdvak dat 
wij met reuzenlaarzen K ard ieren  naar de 
nog onnoemelijk veel erger derde wereld
brand. . p ~

Alle grote stukken arbeidersbeweging 
namen en nemen hun plaats in naast de 
eigen boi*rgeoisie. Zij s allen baseerden 
zich, en baseren, zich zeker nog, op de 
bestaande orde, de ordè van de uitbui
ting van eigen en vreemde arbeidskrach
ten.

De betekenis van bet Indonesische 
conflict is dan  ook niet? anders. Progres
sief- of niet-progressief, alle politici in 
Nederland, die in h e t politieke orkest 
medespelen, is het e r in feite om begon
nen, de w instbronnen t*  behouden uit de 
oude koloniale gebieden iln het verre Oos
ten. De winstbronnen, die vloeiden door 
de uitbuiting van  de Indonesische arbei
ders en boeren. T ege»  het extremisme, 
da t klaar of minder klaar bewust omtrent 
verzer tegen uitbuiting, tiaa r aan de dag 
is getreden, wensen zij allen, met of zon
der hulp van  de Sjahrits. daadwerkelijk 
op te treden. u
■ Uw eigen verzet gaat*immer tegen Uw 

eigen uitbuiting, m aar daarbij zult ge 
moeten leren, d a t allenjjdie overal in de 
wereld strijden tegen kapitalistische uif- 
tuiting. Uw lot- en  strijdgenoten zijn. Uw 
en ons ideaal , is een klasseloze samen
leving, w aarin  d e  arbeiders zelf over de 
arbeidsmiddelen beerscn en de vruchten 
van de arbeid onze eigejn en aller vruch
ten zijn. 3om in  ®1® de Indonesische wer
kers iets ten gunste v a*  d it doel kunnen 
verwachten van de rndvnesische intelli»

A b . p . k w . f  1.50 tHt vooru itbeta ling

gentsia en feodale vorsten, die er naar 
streven een eigen goede machtspositie te 
verwerven in een z.g.n. nationaal onaf
hankelijk Indonesië, zomin kan de Ne
derlandse arbeidersklasse in de strijd om 
haar bevrijding iets verwachten van z.gj *. 
politieke en vakbewegingsleiders, die een 
staatskapitalistische orde wensen en als 
socialisme aanprijzen.

M aar, daarentegen moetei. de Indone
sische onderdrukten en moeten de N e- 

—derlandse arbeiders alles zetten op het 
zelf voeren van de strijd tegen ieder im
perialisme. vooral ook, wanneer dat uit
gaat van hun eigen heersende klasse. In
ternationale solidariteit van alle verwor
pen der aarde  moet uitgaan van de lei
dende gedachte', da t de vijand Van de ar* 
beiders staat in het eigen land.

Zelf moet ge in Uw bedrijf beraadslag 
gen over w at U  in die grote internatio
nale strijd om een nieuwe orde, de a r-  
beidersheerschappij, te doen staat. Geen 
parolen kunt U  op dit terrein van an
deren. en van leiders in het bijzonder, 
verwachten. Zelf moet ge ook to t daad 
^n organisatie komen.

Zij, die deze dingen het duidelijkste 
zien; moeten zich beschouwen als en zich 
organiseren tot propaganda-kernen voor 
de nieuwe gedachte in de bedrijven. Al 
het mogelijke moeten wij met elkaar doen 
om de strijdbaarheid tegen kapitalisme eri 
imperialisme zo groot mogelijk te maken. 
Enkele malen is reeds hier en daar het 
wapen der staking tegen het imperialisti
sche drijven van de N edetlandse bezit
tende klasse gebruikt.

,D e  honderden jaren op de meest erger
lijke wijze uitgeroofde bruine kameraden, 
staan in verzet. O nder yde palmen van 
Java over de saw ahs van  Indonesië mar
cheren wederom soldatenlaarzen om ka
p itaalbezit te herwinnen.«’ Ditmaal zijn 
het de voeten van N ederlandse proleten, 
die macht en gewin voor het 'kapitalisme 
gaan hersteHen. W ij deden, daartegen 
weinig. Arbeiders m buitenlandse havens^ 
weigeren hun hulp aan  die expeditie. 
Daadwerkelijk ondersteunen zij het ver
zet tegen de oude knechtschap. Ook ons 
w ordt de vraag  voorgelegd: „ W a t moe
ten wij doenfê W ij mogen niet wachten
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