heeft te vormen op internationale grondslag in de
bedrijven. Dat de enige politiek welke geoorloofd'
kan worden arbeiderspolitiek is en dat deze poli
tiek haar grondslag vindt in de bedrijven. Dat men
zich niet langer op sleeptouw zal moeten laten
nemen door welke parlementair-politieke partij ook,
doch dat men zelf eigen lot in eigen handen zal
moeten nemen.
Dit is het enige, wat tot de arbeiders gezegd
zal kunnen worden en indien ook de huidige op
positie deze taal niet weet te spreken, dan kan
er naar onze mening zeker geen winst uit voortvloeien.

Tussen R egge en. D in k e l
De rechtszaal te Almelo bood Maandagmiddag
8 Mrt. een ongewone aanblik. In de beklaagden
bank hadden enkele wetsovertreders plaats geno
men, die men daar gemeenlijk niet licht zou aantreffen, n.l. de Gebrs. van Heek en C. W . Wisselink, beschuldigd van het overtreden der vast
gestelde bepalingen der C.A.O. De tenlastelegging
sprak over het betalen van „zwarte” lonen aan
spoelsters bij van Heek 67.7 cent en bij WisseHnk 64.6 cent, terwijl de bindend verklaarde loon
regeling van 48 cent spreekt.
W at kan het toch vreemd lopen in de wereld,
de heren van Heek en Wisselink in het beklaag
denbankje' tengevolge van hun „humaniteit” om
aan hun arbeiders hogere lonen te betalen dan
waarvan de C.A.O. spreekt. De Gebrs. van Heek,
bij de Twentse textielarbeiders bekend als de
spreekwoordelijke bonte hond, waar. de arbeiders
in een reeks van jaren telkenmale in verzet moes
ten komen wegens herhaalde aanvallen op hun
levenspeil, nu in de positie geplaatst om het spit
af te moeten bijten in een strijd tegen de staat
ter verdediging van arbeiderslonen. W e hebben
zo'n vermoeden, dat zelfs de heren van Heek
en Wisselink niet hebben gedroomd ooit nog eens
in een dergelijke positie geplaatst te zullen wor
den. E n ook de secretaris van de Enschedese Fa
brikantenvereniging, Mr. van Eek, welke als getulge-deskundige fungeerde, zal zeker wel nooit
gedroomd hebben, dat hij nog eens voor de recht
bank zou moeten verklaren: „de lonen, door de
fabrikanten uitbetaald, zijn economisch verant
woord". W ij hebben ook wél eens het, weliswaar
twijfelachtige, genoegen gesmaakt met deze Mr.
van Eek kennis te mogen maken, doch dan be
weerde hij steevast „dat de lonen, die de arbeiders
wilden, economisch niet verantwoord waren”. „Het
kan verkeren” heeft Brederode reeds eerder ge
constateerd. Daarnaast achtte hij het bezwaarlijk,
dat de C.A.O. niet toestaat dat de vrouwelijke
spinners niet hetzelfde mogen verdienen als de
mannelijke. Normaal was tot op heden, dat de
heren textielfabrikanten juist door middel van de
vrouwelijke werkkrachten trachtten de lonen te
drukken. Hij vervolgde. met te zeggen „het loonplafond is ons door de Rijksbemiddelaars opge
drongen”; A ls. een moderne editie van Pilatus
waste hij dus reeds bij voorbaat zijn handen in
onschuld.
Het moet voor deze Twentse textielbaronnen,
die altijd onbeperkt heer en meester in hun fa
brieken zijn geweest, heel wat zijn de staat als
tegenspeler tegenover zich te vinden. Hoewel, en
dit moet er tegelijkertijd aan worden toegevoegd,
zij vanzelfsprekend dezelfde staat dankbaar zullen
zijn. Door dit regeringsingrijpen wordt hun winst
niet onbelangrijk vergroot en kunnen zij zich te
genover hun arbeiders toch nog voordoen als de
verdrukte onschuld, die wel anders wil dóch niet
anders kan.
Hoe moeten daarnaast de bestuurders van de
vakbeweging zich gevoelen, die getracht hebben
aan de arbeiders deze C.A.O. aan te praten, als
een overwinning, als een stap vooruit in de goede
richting. Hun partners in deze, de heren fabrikan
ten, laten hen wel lelijk in hun hemd staan door
te beweren, deze C.A.O. werd ons opgedwongen
door de rijksbemiddelaars. De officier van Justitie,
Mr. Stuurman, zet hen daarnaast nog meer te kijk
door zijn uitlating: „de vakbonden hebben de
grootste moeite" de arbeiders er vau te overtuigen,
dat loonsverhoging niet wenselijk is in ’s lands
belang”. W erd hiermede ergens duidelijker onderstreept hetgeen we steeds weer beweren „dat de
vakbeweging niet is een instrument in handen van
en ten behoeve van de arbeiders, doch een in-
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PROEFTIJD voor SPARTACUS
Zo was de laatste fase van de bezettingstijd
door de, Spartacus-beweging goed gebruikt. De
bondsleden hadden léren begrijpen, dat de arbei
dersklasse met de oude strijd- en organisatie-methoden het kapitalisme niet kon overwinnen. Heel
de strijd, heel de overwinning, heel de organisatie
van een niéuwe, een' communistische orde, moest
gedragen worden door de klasse _ zelf, beheerst
worden door de klasse-zelf.
' Maar ook in Spartacus-kringen was, als voor
heen in alle revolutionnaire organisaties, de ge
dachte ontwijfelbaar aanwezig, dat machtige re
volutionnaire golven de oorlog zouden volgen. En
in dit grootse verzet zou de arbeidersklasse, door
de omstandigheden gedreven en met bevordering
door de voorhoede, de nieuwe vormen van strijd
en organisatie wel vinden.
Echter, afgezien van een aantal grote stakingen,
kwam de massa niet tot grote, de maatschappij
omwentelende, bewegingen. Hier en daar traden
nieuwe verschijnselen wel is waar aan de dag,
maar weldra werden ti j toch weer in organisatie
vormen geleid, die sterk herinnerden aan het ver
leden. De revolutie bleef uit. Bevrijdingsvreugde
was veelal overheersend. Het nationalisme had
niet uitgediend. Autoinatiseh gingen de begrippen
van strijd weer de oude, hier en daar met wat
naar nieuw inzicht gevarieerde, banen op. Zelfs
de Spartacusbond zelf had tijd nodig om eigen
organisme aan te doen sluiten, aan de nieuw ge
wonnen inzichten. Het eerste kleine legale krantje
was voor die twijfelpositie van bond en klasse
wel bijzonder typerend. Twee grote artikelen, beide
beginnend en eindigend met een vraagteken: W at
gaan we doen? W at hebben we geleerd?

.

Theoretisch meenden we klaar te zijn. Maar
wat wij wisten, was de massa niet duidelijk. W at
wij theoretisch gewonnen hadden, moest in hét
leven, in de maatschappij, in de klasse, in de
eigen organisatie tot levende werkelijkheid wor
den. En daarom, omdat dit nog niet bestond, omr
dat daarvoor in en door de klasse gewerkt en
geleden en gestreden moest worden, daarom maak
ten we door, klasse en kleine voorhoede-organisaties in verschillende landen, de terugval naar het
oude, het ontmoedigende van niet verder te komen,
ja te vervallen in allerlei moeilijkheden.
' De toen aanbrekende periode was een van twij
felen en zoeken, omtrent eigen organisme en het
contact met de klasse.
Zonder kleerscheuren is dat niet gegaan. Brok
ken zijn gevallen, maar de ervaringen omtrent het
worstelen van de klasse zelf, omtrent de eisen die
aan het bondsorganisme zelf moesten 'worden ge
steld, wilde het worden tót een door de werkers
zelf gedragen arbeidsgemeenschap, al die ervarin
gen schiepen in Spartacus een nieuwe innerlijke
kracht
Die nieuwe kracht blijft gebaseerd op de in de
oorlog gewonnen begrppen, omtrent de structurele
wijzigingen van het kapitalisme en daardoor van
de klassenstrijd. M aar zij is nu versterkt door
het besef, dat de klasse en wijzelf de nieuwe strijd
en organisatie eerst langzaam leren doorgronden.
In dit opzicht heeft Spartacus zijn stellingen voor
een groot deel gevonden. Ook - daarover willen
wij in deze korte stukjes, vaö week tot week iets
vertellen. W at wil Spartacus? Hoe staat Spartacus
in de klasse? Hoe wordt zijn eigen arbeidsgemeen
schap opgebouwd? D at alles komtaan de orde.

Meibericht I.F .B .K .
Helpt ons met de
I.F.B.K. verzoekt ons te berichten,
;
propaganda datDehaar
M eivergadering te Amsterdam
HELPT ONS M ET D E PROPAGANDA.
Uit de inhoud van Spartacus van de laatste
maanden zult U hebben begrepen, dat de positie
van de arbeidersklasse door de ontwikkeling van
de internationale politieke verhoudingen veel moeilijker wordt. Zowel van de zijde van het‘Westerse
monopoliekapitalisme, als van het Russische staats
kapitalisme, wordt een zware druk. op haar uit
geoefend. Goedschiks of kwaadschiks wil men de
klasse indelen in de imperialistische fronten. Spar
tacus verdedigt consequent de vorming van het
derde, het arbeidersfront. Die propaganda moet
zo krachtig mogelijk worden gevoerd en daarvoor
is de hulp van U allen nodig. W ie helpen wil
het weekblad onder de arbeiders te brengen, heeft
maar een seintje te geven aan de administratie en
hem worden wekelijks een • aantal kranten toege
zonden. Ook in dit noodzakelijke werk geldt, dat
we het zelf moeten doen. W ie meldt zich aan?
strument in handen! ,van de staat, teneinde de
belangen van de staat te behartigen"?
Dit proces is leerzaam van verschillende kan
ten. Ten eerste demohstreert het nog eens duide
lijk hoever de staat béreid ls te gaan in haar strijd
voor behoud van de loonstop; ten tweede wordt
nog eens onderstreept, het arbeidersvijandelijke op
treden van de vakbeweging. Laten de arbeiders,
en speciaal ook de textielarbeiders, hieruit toch de
zo nodig* lering trekken. Keert l i af van deze
vakbondsbestuurders, zorgt er voor dat zij niet
langer U ten verderve kunnen voeren! W ordt U
toch van Uw eigen kracht bewust. En heus, men
vreest die kracht, die Uw tegenstander blijkbaar
op de Juiste waarde weet te schatten. De ver
dediger van Mr. Noyon ging in zijn verdedigings
rede diep op het gevaar van doorvoering van
deze C.A.O. in en uitte zijn vrees voor de macht
der arbeiders. E n inderdaad, deze macht is zeer
groot, wanneer gij er zorg voor draagt, deze macht
niet aan anderen te delegeren, doch deze zelf in
handen blijft houden. Vormt derhalve in de be
drijven Uw propagandakernen! Bouwt daarnaast
Uw eigen strijdcomité's en neemt gezamenlijk met
Uw kameraden uit de andere bedrijven de strijd
op ter verdediging van Uw levenspositie! O p ten
strijd, doch doet het zflfl

gehouden w ordt in het gebouw Frascati
in de N es en d at zij verzekerd is van zang,
declamatie en muziek. N adere mededelin
gen zullen binnenkort volgen.
Een en an der verheugt ons. W ij hopen
echter dat, zoals wij reeds schreven dat
noodzakelijk zou zijn, de I.F.B.K. al het
mogelijke zal doen, om te breken met de
oude M eidagsleur en e r alles in de voor
bereiding op zetten zal, d at deze M eiver
gadering het karakter krijgt van een appèl
van alle revolutionnaire bedrijfsarbeiders.
” Zowel de propagandistische voorberei
ding, als de bij voorkeur door bedrijf sarbeiders te houden speeches, moeten ge
baseerd zijn op de nood en de strijdpositie
van de A m sterdam se arbeiders.
Alleen zo krijgt de M eidag als dag van
verzet betekenis. N ogm aals, wij hopen dat
de I.F.B.K. d a t met alle ernst zal na
streven.

Bericht aan de
kwartaalabonnees
H e t eerste k w a rta al loopt ten einde.
Verschillende abonné’s hebben het v er
schuldigde voor het tw eede 'kwartaal
reeds overgem aakt.
W ij verzoeken al
diegentem, die d a t nog niet deden, daartoe
over te gaan. T e sto rten liefet op post
rekening 168797 t. n. U itgeverij „De
V lam ” ie A m sterdam Z u id 2, Postbus
7046, een b edrag v a n tenm inste ƒ 1.50.
Tenminste! W a n t wij hopen, d a t velen,
een bedragje daarbij zullen doen, voor
versterking v a n h et fonds: „Spartacus op
de V esuvius.”
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De kracht onzer klasse
Theorieën hebben jn het m aatschappe
lijke levien alleen d a n -waarde, w anneer
zij beantw oorden aan de werkelijkheid.
H aar aanhangers kunnen in het begin
gering in aantal zijn, enorm e moeilijk
heden kunnen die w einigen aanvankelijk
hebben te overw innen, m aar dezen vin
den jn d e ' bevestiging, van hun theorieën
niet alleen de gracht hun opvattingen
onder alle om standigheden te blijven uit
dragen, m aar op dien d u u r, moeten deze
theorieën vlees en bloed w orden van
allen die de juistheid e r van a a n de lijve
ondervinden, van allen, die to t d e er
kenning komen: dit is d e in w oorden
w eergegeven werkelijkheid.
-Z ij die de m ethode v an m aatschappij
beschouwing, die er van uitgaat, d at de
productiekrachten uiteindelijk de verhou
dingen regelen w aarin de mensen in het.
productieproces to t elkaar staan, menen
te hanteren bij hun oordeelvorm ing over
de te v erw ach ten . economische en poli
tieke ontw ikkeling, zijn niet bij voorbaat
verzekerd v a n de juiste uitkomsten.
Zij kunnen factoren verw aarlozen, die
een beslissende invloed hebben op de
‘gebeurtenissen. E r kunnen nieuwe, tot
dusver onbekende factoren optreden, die
het resultaat van hun theoretische be
schouwingen doen afwifken van de w er
kelijkheid. Klimaat, aardrijkskundige lig
ging, politieke geschiedenis en nog veel
meer, mogen bij elk onderzoek niet w or
den verw aarloosd. E r w orden dus en er
zijn in het verleden op dit terrein, onge
twijfeld fouten gem aakt. H e t historischmaterialisme is dan ook, vooral om dat het
maatschappelijk leven voortdurend in be
weging is, zeer moeilijk goed te hanteren.
•M aar met dat al is deze m aatschappij
beschouwing de enige, die tot werkelijk
goede resultaten kan leiden, juist om dat
zij uitgaat v an de m aatschappelijke w er
kelijkheid.
O ns hernieuw de onderzoek.
D it alles kw am in onze gedachten, nu
wij opnieuw d e ivraag overw ogen, w at
geschreven diende te w orden, toet betrek
king tot d e positie w aarin de arbeiders
klasse in dit steeds meer in tegenstellin

gen verscheurd gerakende kapitalisme, is
komen te verkeren.
G edurende de bezettingstijd 'heeft de
Com m unistenbond zich bezig gehouden
met de v raag in hoeverre de m aatschap
pelijke , ontw ikkeling van de productie
m iddelen, nieuw e verhoudingen in m aat
schappij en 'klassen h a d gebracht. H e t is
ondaanlijk-daarover n u breed uit te wij
den. D a t gebeurt regelmatig in artikelen
van allerlei aard. W ij willen slechts aan 
dacht v rag en voor die conclusies, w aarin
wij vaststelden, dat wij • een periode te
gem oet gingen van geweldige imperialis
tische botsingen, een gericht w orden van
de '^productie op vernietigingsm iddelen.
een tijdvak van fascisering van het gehele
m aatschappelijke leven onder leiding van
zich in de staten sterker dan ooit genes
telde heersende klassen of kasten, en ten
slotte v a n een steeds groeiende bedrei
ging v an d e arbeidersklasse met totale
onderw erping, onmondigheid, uitbuiting
er» behandeling als willoos maiteriaal.
W ij laten nu even na te herinneren
aan w at te deze aanzien onze conclusies
w aren aangaande de verdere strijd van'
de arbeidersklasse. W ij komen d aar
strak s op terug. N u wijzen wij e r op, hoe
wij in de eerste dagen van w a t men „be
vrijding” noemde, doormalle strom ingen
en politiéke richtingen a ls fantastische
pessimisten, (men vergeve ons de zo
eigenaardige uitdrukking) w erden aange
wezen.
E n zie nu de werkelijkheicf. H oe vol
komen beantw oordt zij aan het beeld, dat
wij door ons historisch-m aterialistisch on
derzoek om trent het kapitalistisch per
spectief konden geven. Reeds- hieruit
blijkt,, w elk een kracht de historischm aterialistische m aatsehappij-studie voor
de strijdende arbeidersklasse is. H e t geeft
ons de overtuiging als ^Spartacisten hoe
nuttig, hoe noodzakelijk, een politieke
voorhoede-organisatie is, die deze metho
de gebruikt en propageert.
-

• T h eo rie e n practijk.

T h eorieën ‘h ebben in het m aatschappe
lijke leven alleen d an w aarde, w anneer
zij beantw oorden aan .de werkelijkheid.
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richtsnoer voor de klasse zijn in h aar v er
der optreden.
C onstaterende, d at de organisatie van
het moderne kapitalism e'in grote m achts
concentraties, w aarin monopolies, s ta a ts
organisaties, partijen, -vakbonden enz. to t
grote ineensluitende apparaten zijn g e 
worden, ter kneveling en uitbuiting van
de arbeiders, moet op den duur het v e r
weer van de m assa sterker w orden en ge
dragen door een klaarder in zich t H e t is
dus onze plicht met onze inzichten deel te
nemen a ^ n de strijd van^de klasse en- in
die klasse d a t inzicht te m aken tot de
dragende gedachte v an de strijd.
De beide grote imperialistische m achts
concentraties pogen niet alleen d e arbei
ders direct in het productieproces uit te
buiten, zij willen hen ook in de onder
linge politieke strijd om de m acht, leder
voor zich dienstbaar maken, dienstbaar
dus aan het W e ste rse monopolie-, of het
Russische staatskapitalism e.
D e klasse, die zich verzetten moet
tegen die totale uitbuiting en w ier v e rte t
zich daarom steed s sterker moet richten
tegen de grondslagen .van die uitbuiting,
de kapitalistische orde, die oorzaak is v an
het feit d at de arbeiders niet zelf de,
productiem iddelen beheersen, moet dus
opnieuw leren, onder de nieuw e verhou
dingen de eigen klasselijn te (vinden. Zij
moet tot eigen klasse-organisatie komen
en daarm ede de strijd ingaan tegen elk
kapitalistisch
uifcbuitingssysteem.
Nu
spreekt het vanzelf, d a t w anneer de a rbeidens die eigen strijd voeren binnen de
Russische invloedssfeer, zij door de v er
zw akking van dit kapitalisme, indirect het
Russische staatskapitalism e in zijn strijd
tegen het W e ste n verzw akken1. O m ge
keerd is onvermijdelijk, d at w anneer de
w esterse arbeiders hun strijd voeren, zij
de positie v a n het w esterse kapitalisme
tegenover het Russische blok verzw ak
k en .M aar w anneer dit consequent door
hen w o rd t aan v aard , w ordt overal het
kapitalism e bestreden en verzw akt. O m 
gekeerd, behöeft geen. enkel arbeider er
aan te twijfeien, d at w anneer de arbeiders
Werkèlijk de strijd om de m acht gaan
voeren, alle heersende m achten zullen
Samenspannen, om de overw inning van
de arbeidersklasse te v o orkoken.
W a t de m achthebbers pogen.
In d e positie v a n nu, pogen de beide

imperialistische tegenstanders de arbei
d e rs aan zich te binden en voor zich te
benutten. V e o r strijdbare arbeiders is d at
voor zover het huri oude vijand, het wes
terse kapitaal, aangaat, in het algemeen
wel duidelijk. De arbeiders van W e stE uropa ‘m oeten echter leren begrijpen,
dart d e schijnbare belangengemeenschap,
v a n hen met het Russische staatskapita
lisme inderdaad islechts schijn is. D e a r
beidersklasse heeft tot taak ergten macht
te formeren tegen elk kapitalisme, tegen
de gehele kapitalistische organisatie. R us
land heeft slechts het doel, de arbeiders
voor zijn belangen te misbruiken.
In de naaste toekomst zal deze kwestie
regelm atig aan de orde komen bij elk stuk
strijd van het w esterse proletariaat. Reeds
nu is d a t begonnen. H e t jongste stakingsparool door de C .P .N . in A m sterdam uit
gegeven, hield geen v erband met zelf
standige klasseactie. . H et pairool w erd
gegeven, om dat men d e arbeiders rwilde
gebruiken als middel om drulk uit te oefe
n en met betrekking to t het stalinistische
verlangen deel te blijven uitmaken van
staalkundige bestuursorganen; in dit ge
val de wethouderszetels. D egene, die dui
delijk inziet, w at de taak v a n zulke be
stuursorganen in het kapitalism e is, komt
ook hier weer tot de ervaring, d at de
oude gedachte v an verbinding v an p ar
lementaire- en buüen-parlem entaire actie,
frase is gew orden. 'Een frase, die de a r
b e id e rs afleidt v an _£igen klassetaalk. T o t
d it inzicht moeten de m eestbew usten de
klasse w eten te brengen, hoew el wij heel
goed begrijpen, d a t h et voor strijdbare
arbeiders niet mogelijk zal zijn, in het be
drijf te blijven, w anneer de bedrijfegenoten besluiten' tot .staking o v er te gaan. •
H et g a a t e r hierbij echter om met h a n d 
having v an strijd-solidariteit, vóór de
actie w o rd t begonnen inzake v erw arren 
de en schadelijke doelstellingen, de a r 
beiders vastberaden en duidelijk^de w aar
heid te zeggen.
'
Spartacus b rengt klaase-inzicht.
In alle arbeids-conflicten moet de Spartacist zich bij zijn optreden steeds laten
leiden door zijn klasoe-inzicht Daarbij
zal in het bijzonder gpelden, d at er op
dient te w orden gelet, of de bedrijfsarbeidfcrs «elf, niet eignen inzicht en met eigen
doel, de strijd aanvatten. E r zal front ge
m aakt moeien w orden tegen elke poging
om de strijd uit eigen handen te geven
en de leidirfg te leggen in handen «van an 
deren, hetzij partij- o f vakboadsbureaucraten. M aar ook zijn in deze gevallen
v an belang de m ethoden die w orden toegepast. Juist om dat wij duidelijk inzien,
da* h e t verzet van de arbeiders niet van
daag óf morgen zo m aar spontaan overal
tegelijk uitbarst en' in k laar bew ustzijn zal
w orden gevoerd, moet onze propaganda
t e t o p zijn gericht duidelijk te maicen. dat
verzet op den duur alleen mogelijkheden
geeft, w anneer het zich o v er b re e d front
rich t tegen het gehele kapitalistische u itbuitingssysteem . W o rd t d it begrepen,
d an zullen brede lagen v a n arbeiders hun
gemeenschappelijk gevoelde behoeften, in
concrete eis ep form uleren. Een zodanige

DE VOORJAARSCONFERENTIE
W a n n e e r deze k rant uitkomt staat de
conferentie v la k voor de deur. Z aterdag
en Z o h d a g 3 en 4 April zullen w e op
nieuw bijeen zijn; bondsleden en genodig
den. H et belooft een belangrijke bijeenko %9 'tte w orden. A an de ene zijde mo
gen wij vaststellen, dat de bond, hoe klein
zij ook nog is, een* organisatie is van
geestelijk eensgezinde kam eraden; een
organisatie d ie in de arbeidersbew eging
een vooruitgeschoven stelling ^inneemt,
door haar uiterst consequent historisch
materialistisch klössestandpunt. W ij allen
voelen haar als een onmisbaar b estand
deel van de naar vernieuwing w orstelen
de N ederlandse arbeidersbew eging. W ij
weten bovendien, d at in vele landen op
gelijke w ijze rwordt gepoogd de interna
tionale arbeidersbew eging tot nieuwe
kracht te doen komen. H et internationaal
zoeken van nieuw e organisatorische congemeenschappelijke en zelfstandige strijd
van de klasse, internationaal gevoerd,
doet tegenover de fronten d er imperialis
ten het derde front ontstaan, het klassefront d e r arbeiders.
In deze gedachten ligt de kracht onzer
klasse.

N u wij onlangs een stukje brachtens als
dispuut met „de Linie” over medezeggen
schap ^en zeggenschap, komt het ons goed
voor, iets te publiceren over G o rter's dicht
werk „De A rbeidersraad”. V an alle ver
zen die hij maakte, beschouwde hij deze
de beste, om dat zij een inhoud hebben van
het allerhoogste, d at hij in zijn leven vond
en tot uitdrukking kon brengen. Hij zegt
daarin o.m.t
Maar Tc had in deze donkre maatschappij,
W aarin de strijd woedt van de heerser» en
De arbeiders, en waarin ’t niet licht vinden
de Schoonheid is. nog vijftig Jaar te gaan.
Voor ik haar vond, de zoete harmonie In rythme en melodie van mens en wereld.
Volkomen beeld van de tijd en mij zelve,
En ik had veel te leren, voor ’k haar vond.

V olgens G orter is een dichter een
schoonheidszoeker. E n hij vertelt, w aar hij
de Schoonheid zocht en w aar hij haar
voad.
Ik zocht de Schoonheid in de grote Natuur,
Ik zocht de Schoonheid bij de grote dichte’rs,
In d’wereld der stof en des geestes.

N a d at hij van W illem Kloos geleerd
had, dat het schone ideaal en van Alberdingk Thijm, d at het reëel moet zijn, zoekt
hij naar „het reëel ideaal”.
Hoewel de Engelsen een grote invloed
op hem hadden, w at het ideële, en de

tacten van de klasse, legt o n s de plicht
op. ook buiten* de N ederlandse grenzen
actief w erkzaam te zijn. Z o zijn w e ons
bew ust van het feit, d at wij opnieuw de
vlag van het communisme, die dreigde
neergehaald te w orden, verder dragen.
_ Anderzijds, de omstandigdfedén w a a r
onder in de kom ende periode de arbei
dersklasse verder zal m oeten strijden, zullen
bijzonder moeilijk zijn. D e oorlogsstemming is w eder aanwezig, als gevolg van
de enorme tegenstellingen w aarin zich
het kaptalism e bevindt. W ederom en
sterker dan ooit te voren beogen de
klassevijanden de arbeiders in te scha
kelen in de imperialistische fron'ten. H oe
zullen wij deze periode in de klasse w erk
zaam zijn? Zullen wij, zal Spartacus, zijn
taa*k verstaan, zijn plicht dazn? D at is
het w at deze conferentie g aa t bespreken.
D e w il is aanwezig! M a a r onze krachten
m oeten w orden versterkt! H oe we die
strijd zullen ingaan, is h e t probleem d at
we met elkaar zullen bespreken, om d a a r
na in sterke' bereidheid ons ten volle in
te zetten.
V orm ing van h et Klassefront!
Spartacus houdt stand!
T o t Z aterd ag , kam eraden! *

De dooden van Griekenland
zijn de eerste slachtoffers van de derde imperialis'
rische oorlog.
(In verkorte vorm overgenomen uit l'Intematk>'
naliste van Januari 1948, het blad der linkse com
munisten van Frankrijk.)
Het uitroepen van de regering Markos was een
belangrijke gebeurtenis ln de internationale politiek. De pers gaat de lezers opwarmen met ellen
lange discussies ln de comniissies van de U.N.O.,
met onuitgegeven ophelderingen over de onver
mijdelijke buitenlandse inmenging in Griekenland
en de niet minder onvermijdelijke beloften van noninterventie. Anderen zullen zeggen, dat de strijd
tussen de democratische en totalitaire krachten een
beslissender fase is ingetreden. Dat men daarin de
laatste hoop ziet van de beschaafde wereld; welke
hoop is gericht hetzij op Athene, hetzij op het
maquis, al naar men l’Epoque-dan wel de Homanité leest. (Dus Amerikaans of Russisch georiën
teerd i$.)
Wij, die weigeren een keuze te doen tussen de
regering Sophoulis en de regering Markos, zijn
weinig talrijk.
W ij zijn verwonderd, noch verlegen over dit
isolement. Wanneer in de gehele wereld, behalve
de revolutionnaire kernen, alle partijen, liga's en
vakbonden van de anachronistische (in de tijd
rekening bewust of onbewust fouten makende) ver
dedigers van troon en altaar, tot de trotskiisten
toe. zich in feite hebben ingedeeld bij één van de
imperialistische bloks, dan is het volkomen nor
maal, dat diezelfde partijen zich solidair verklaren
met één der beide Quisling-regeringen .
Wanneer hij verklaart, dat de democratie niet
sterker gefundeerd is te Athene dan bij Markos,
dan bemantelt Blum (Frans sodaal-democraat) be
schaamd de steun die de Franse socialisten ver
lenen aan het Amerikaanse imperialisme, dat
de touwtjes trekt bij Sophoulis.
Bfun* critiseert de monarchaal-fascistische sa
turnaliën (feesten) te Athene, maar de opvolgers
van de beul Metaxas (leider van vroegere Griekse

Maar 'k kon niet vinden d'ldfcaliteit.
Die beantwoordde aan mijn werklijkheid.

D an komt in zijn leven K arl M arx:
Gij waart het, die mij hieruit de weg weest,
Die met één slag alle nevels versehe urdet
Van natuur en verleden, en ad) toondet
De waarheid in het volle daglicht.,
*

D an w eet hij zich te wenden t o t : .
D E ARBEIDERS
Uw wereld is reëel, uw stof is reëel
Niet minder reëel is Uw ideaal.
"
’t Is dus mijn werk. uw idealiteit
Te doen weerklinken 'bit uw werklijkheid.

----

E n nu ook kan hij het „reëel ideaal" be
zingen:
Niet met der blinde hoop ontembre energie.
Niet met van ’t verre doel vage visie.
Maar met de klare vaste Fantasie.
*'
W a n t:
T o t vóór de wereldoorlog, waarin de heersers
De arbeiders vermoordden bij millioenen.
Kenden dezen de weg ter overwinning nift.

Hat Spaanse voorbeeld.
Laten wij het geval der Sophoulis-regering even
laten varen, om aandacht te vragen voor dat van
de Markos-regering. Immers geen enkele proleta
riër zal eigen strijd verwarren met die van de
Atheense huurlingen van het Engels-Amerikaanse
kapitalisme. De stichting van de Markos-regering.
de steun die de bondgenoten, of de slachtoffers
van het stalinisme haar verlenen, de herleving
van de anti-fascistische mystiek in de vorm van
een „anti-imperialistische” kruistocht, stellen ons
tot taak, te herinneren aan de tragische Spaanse
ervaring, waarbij wij ons in een gelijksoortig iso-

Het Griekse proletariaat prn rBma»i v aa het staf

Het stalinisme heeft fta Griekenland schoon schip
gemaakt met alle klatergoud en hulptroepen waar
van bet zich in Spanje heeft 1
ln een vorig artikel haalden wi}
uitgaande van Griekse revolutkmnairen.
toonden hoe de bewapening, de organisatie
de directe actie der massa’s was geremd, gestppt
en onderdrukt ten voordele van de uitsluitende en
totalitaire stalinistische Iddtag. D e t s H n a j f tast
ten noch het kapitalistisch eigendom, noch de kerk
beidsvoorw aarden en gaan dan spreken aan en ontketenden de slechtste fl<»iwi»iitn«rli*
van medezeggenschap, die echter zelfs in en nationalistische hartstochten. Hun eerste daad
haar b eperkte'doel, niet de medezeggen was het organiseren van een wild-pogrom van de
revolutionnaire strijders vaa eOge richting.
schap der arbeiders, m aar die der bureau
Maar toen na ontzettende nederlaag
Het program vaa Markos is het verzet „zich
De Russische arbeiders zich verhieven,
craten betreft.
*
wapenen, zich verenigen, vechten!”
V oor wie en waarvoor? Het Russische regiem
Toen vonden zij de weg ter overwinning.
Z o ontstaan de theorieën over sociale
ea de regiems ingesteld ta de volksdemocratieën
D a t reëel ideaal en de revolutie hadden politiek en ordening, w aarop door stude geven antwoord op déze vraag.
Veel duidelijker dan in Spanje of ia de holoniale
niets gemeen met het huidige Rusland, renden graden, doctorstitels w orden be
noch met het kapitalistische zuurtje r.de haald, w a aro p zelfs leerstoelen w orden conflicten, doet de oorlog in Griekenland zich
voor als een épisode, een schermutseling ia de
medezeggenschap”.
gevestigd aan de hoge scholen..
vijandschap der imperialisten. Ongetwijfeld vloeit
O ver dit en over zodanige geleerden o.a.. het bloed vaa Griexae arbeh ta a ca boeren ia de
De Raden der arbeiders, die de macht
gevechten ea bij parate execmties. Doch zij zijn
Voor zich hebben genomen, alle macht.
zegt G orter:
slechts werktuigen in eea strijd, waarvan de lei
ding en de belangen zich te Moskou, te Londen
Hoewel de Russen zich niet handhaven,
..... de geleertfen.
ea te New York bevinden.
Noch de Duitsers, noch enig ander volk
DTe dienen het 'vexdoemde kapitaal.
Q atwMuÜag m het Griekse ïiM ig É *
De zegepraal nu reeds bereiken konden,
Die met hun kennis ’t kapitaal versterk«**,
B e ingewikkelde behoeftea van hun politiekStaat nu <le ster der Raden als een leidster
— Die met hu» kennis ’t Kapitaal verkopen.
militaire strategie verplichtten destijds de AngelBoven de wereld van het kapitaal
saksers Rusland de vrije hand te laten in de BalEn de arbeid helpen te ondM rakken.
En van de arbeid, en verlieht de weg
km* gedurende de slotaanval op Hitler. Alleen
Voor alle arbeiders der ganse wereld.
—
de laatste onthullingen van Byrnes bevestigen
H oor w at G o rter, niet alleen een dich
het — Griekenland bleef behoren tot het o&rlogsDe leiders van het kapitalism e ïien deze ter, m aar ook een denker van g ro o t for terrein vaa de geallieerden. De Britten vestigden
opkomende m acht der arbeiders als h e t maat, zoals ook D r. v. d. M eij in „de er een bruggehoofd. Sedert hebben de Amerikanen
dreigende gevaar en bedriegen hen met Linie” beamen móet, zegt over d e zeggen de Engelsen vervangen in de zware taak een re
gering te steunen, dte aan hen verknocht is!
mooie praatjes over democratie. Zij zoe schap .niet over d e m edezeggenschap) der
In een eventuele strijd om Suez, de Straife-Settleken en vinden contact met de bureaucra arbeiders over de productie: . ■
meats en het midden-Oosten, is Griekenland eea
belangrijke strategische positie. Evenzo voor het
ten, die de groot gew orden vakbonden en
doordringen in de BaBtan. Het accoord der im
centrales beheersen, als bedrijfsdirecteuren W ant alleen zija zij niets, de arme arbeiders.
perialisten kon slechts kortstondig zftn. De «tri#
en die uit zorg voor h u n organisaties, lie Maar in hun Raden zijn zijtalies. Alles.
om de invloed e n de macht ontplooide zich in de
In hun bedrijven maken zft dé Raden
ver compromissen zoeken, dan strijd te En dezes nemen de gehele arbeid
f t g u» op ^ PoUch v ; ,
*.
LJecemoer 1Jx 1. u e militaire en pouueke strijd
aanvaarden; met dezen die willen mede O p heel de aard aan zich, aaft zich aHeen.
is practisch nooit geëindigd in Griekèdand. maar
werken aan ordening in h et kapitalisme. Die arbeiders alleen in hunne Raden.
ondergaat veranderingen en ootupeoatusea, inSierZij ordenen samen het overleg over a r W ant Ztj zijn het, die d’eentteid brengen óp and» b*nd éiet de ontwikkeling VM de Inter-imperiaUs-

Iets over „de )eidersraden”
Fransen, w at het reële betreft, verklaart
hij:

regeringen), de leveranciers van de executiepalen
en het bagno in de F jeïsche zee, de ongeneeslijke
en wrede vijanden van de arbeidersklasse, worden
desondanks door hem beschouwd als bondgenoten
in de strijd tegen de Russische invloed.
In de Trotskiistische „La Verité" verklaart Marcoux, dat de revolutionnaire voorhoede zich vrij
moet maken van Moskou, maar ondersteunt de
vroegere slingeringen van de Stalinistische politiek.
Hij stelt de vraag: „Zal Moskou ditmaal de P a r 
tisanen helpen door flinke wapen zendingen, of zal
het de regering Markos benutten als wisselgeld”
(bedoeld wordt, deze regering slechts te gebruiken
naar gelang het Russische belang meebrengt.)
Het is de lavérende lijn. die de Trotskiist aan
de stalinistische bureaucratie verwijt, een hnnHinq
gelijk aan die, welke zij in andere landen, aan
neemt; w aar iedere Stalinistische draai afwisselend
hoop of verontwaardiging verwekt bij de Trotski
isten, die altijd hardnekkig de ware gedragslijn
willen uitstippelen voor het Russische kapitalisme
waarvan zij de onvoorwaarde lijke verdedigers zijn.
Het is mogèlijk, dat Moskou de wensen van de
Trotskiisten ditmaal vervult, die dan zonder dra
len de frisse vrolijke oorlog kunnen verheerlijken,
tot glorie van het Kremlin. maar in duidelijk ver
raad van doel en middelen van de communistische
• revolutie en van het internationale proletariaat.

Jement bevonden als oppositie tegen beide
regeringen.
Bij afwezigheid van een m»nri««i»-k+
Spanje, het afstand doen van het C C d e s ...........
ten gunste van Companus (de president van Bar
celona) de samenwerking van de ><fcn hiuUn en de
P.O.U.M. met de burgerlijke republikeinse regering,
de druk van alle imperialisten gezien in het raam
van da algemene terugtocht van bet proletariaat
en de oorlogstoebereidselen voor de tweede we
reldoorlog, aarzelden wij niet te verklaren, dat de
oorlog een imperialistisch karakter droeg. De enige
houding tegenover Negrin (republiek) en Franco
was geweest, de vernieling van de burgerlijke staat
en de greep naar de macht door proletarische or
ganisatie* op een communistisch program.
Spoedig veranderde de Spaanse burgeroorlog
openlijk in een nationalistische en imperialistische
maskerade en sommigen, die ons twee jaren te
voren overstelpten met spotternijen, wezen sta
linisten en republikeinen aan. als de doodgravers
van de Spaanse revolutie. Vandaag vervallen be
wuste en onbewuste handlangers van het stalinisme
in dezelfde fout ten opzichte van Griekenland.
En toch, al kan men de dwalingen van 1936
'niet verontschuldigen, men kan ze begrijpen. De
19de Juli van dat Jaar had het proletariaat zijn
wapens, zijn militie, zijn comités nog. De anar
chisten wekten golven van libertairop. De P.O.U.M. en de G N .T .-F JU .
de revolutionnaire verklaringen. Jk
hoeveel anderen waren nog niet vermoord ea de
revolutionnairen hadden nog geen >*««<« gr mankt
met de stalinist ische tsjeka van Barcelona en V a 
lencia. E n bovenal, er was nog niet de ervaring
van deze laatste tien jaren, waarin het stnltnfcttar
dwars door zijn strategisch* wendingen steh beeft
doen gelden als een meedogenloos instrument vaa
de contra-revolutie ten dienste van de uitbuiten
van Rusland.

2

tische verhoudingen. Door het beruchte pact van
Varkit^a ontwapenden en verloochenden de sta
linisten destijds gedeeltelijk de arbeiders, die zij
de vorige dag in de strijd hadden geworpen. Het
weer toenemen van de activiteit van de guerilla's
en het uitroepfcA van de regering Markos nu, staan
in betrekking tot de vorming van de Kominforjn,
het échec vain de Londense conferentie en het
daarop gevolgde stalinistische offensief tegen Ame
rika en zijn bondgenoten.
Momenteel is Griekenland het terrein waar de
imperialisten het felst tegenóver elkaar staan. Met
de wapens en met de diplomatie. De Amerikaanse
marine in de Middellandse ‘zee wordt versterkt én
Wasihngton bewapent intensief zijn Griekse huur
lingen. De „volksdemocratieën" (de balkanregeringen) verlenen steun aan de „rebellen en men
meldt, dat deze nu beschikken over bombarde
mentsvliegtuigen.
Het andere Griekenland van Tsaldaris-ïsophouHs. lfd van de U.N.O. en gesteund door Washing
ton, onderstreept de ernstige situatie, die een even
tuele erkenning van de regering Markos door
Rusland en zijn satellieten zou teweeg brengen.
Ma&r laten wij niet uit het oog verliezen, dat
de Griekse kwestie zich voegt in het algemene
raam van het inter-kapitalistische conflict. Morgen
zal zij misschien niet meer die grote betekenis heb
ben en .zullen Iran of Korea (denk ook aan Praag)
waar nieuwe „fascisten” en „democraten" opnieuw
elkaar zullen trotseren, die plaats innemen. Het
slagveld is de gehele wereld en de goedwillige
soldaten zijn de proletariërs onderworpen aan de
ideologische druk van hun democratische en sta
linistische uitbuiters.
De doden van Griekenland zijn de eerste slacht
offers van de derde imperialistische wereldoorlog.

Moment-Opname uit het
land van de Dollar
D e Rode Proleet.
W ij willen eens de aan d ach t vragen
voor de huidige toestand van de enige
tienduizendentallen overgebleven Indianen in Am erika. In dit „vrije land, w aar
iedereen gelijke kansen heeft” (zo w ordt
h e t tenm inste de schoolkinderen geleerd
en zo gelooft het iedere w elvarende Ame
rik aan ) sterven de oorspronkelijke bew o
n ers van d it land uit door ondervoeding.
D e Indianen zijn, juist als zeldzame
exem plaren v an een verdw ijnende dier
soort, in reservaten bijeengebracht, al is
de aanleiding grotendeels anders. W a t
d it betekent kunnen w e u it een rapport
vernem en van ondernem ende journalis
ten, die het reservaat v an de N avajoIndianlen bezochten.
D e grond in di’t reserv aat is steenacntig en zeer dor. D e voornaam ste bron van
inkom sten voor de N av ajo ’s is de scha
penteelt: D e opbrengst hiervan is lang
niet toereikend om de mensen te voeden
en te kleden. H e t kan er ’s w inters zeer
koud zijn. De kleding is dan absoluut on
voldoende, d a a r deze bestaat uit w a t lom
pen, terwijl sfhoeisel of andere voetbedekkingi een ongekende luxe is. D e a r
moede is er zelfs zo erg, d at de helft van
de kinderen sterven v o o r zij de school
plichtige leeftijd hebben' bereikt. T ro u 
w ens de »woorden .schoolplicht voor een
N avajo-kind” zijn een aanfluiting. De
w einige scholen die er w aren, zijn on
langs gesloten. N iet uit gebrek aan be
langstelling, w a n t de kleine N av ajo ’s lie
pen uren v^r om ,de school te bezoeken
en sm eekten om toegelaten te worden!
D e geneeskundige verzorging is al
even slecht. O p 24000 vierkante mijlen is

Wat propageert Spartacus?
„Spartacus” dat is in dit verband De Commu
nistenbond Spartacus. Spartacus wil er aan medewerken, dat de arbeidersbeweging opnieuw opleert,
in nieuwe vormen. Vrij algemeen is de opvatting,
dat de beweging in haar oude vormen is vastge
lopen, dat de klasje enorme nederlagen heeft ge
leden en lijdt. Toch weten wij, dat het kapitalisme
een maatschappelijke orde is, die, doordat anderen
dan de arbeiders de productiemiddelen beheersen,
deze arbeiders uitbuit. W ij weten, dat de arbeiders
voortdurende worden gedreven, om tegen die uit-„
buiting te strijden. Bovendien, die uitbuiting neemt
steeds ondragelijker vormeri aan, tot de meest
alzijdige knechtschap toe. De reusachtig groeiende
imperialistische tegenstellingen in het kapitalisme,
die ons van oorlog tot verschrikkelijker oorlog
voeren, dwingen overal het stelsel de verhoudingen,
waaronder de arbeiders leven, te verslechteren.
W ie de strijd daartegen noodzakelijk acht, ziet
zich als vanzelf voor de vraag gesteld, hoe de
arbeidersklasse dan toch steeds nederlagen lijdt.
En anderzijds, op welke wijze deze fatale cirkel
gang van oorlog tot oorlog, van slavernij tot erger
slavernij, kan worden doorbroken.
Voor de beantwoording van die vragen, moeten
de massabewegingen van de arbeidersklasse, zoals
die in het verleden aan de dag traden en zoals die
nu tot uiting komen,-en de eisen waaraan die be
wegingen moeten voldoen, worden gekend en be
grepen.
.
•
Bij een dergelijk onderzoek, blijkt alras, dat de
structuur van het kapitalisme lang niet overal de
zelfde is, maar vooral dat zij in de loop van de tijd
belangrijk is veranderd. ' En dan wordt het ver
klaarbaar. dat de arbeidersbeweging onder ver
schillende maatschappelijke voorwaarden, ook ver
schillende strijdvormen hanteert. Maar ook wordt
begrepen, dat in de hoofden van de arbeiders
oude, versleten, maar als „beproefde" strijdmidde
len en organisaties bekend zijnde middelen en orga
nen, een betreurenswaardig taai leven hebben. Al-

slech'ts één veldarts, één reiziende tan d 
arts en één verpleegster. V oorheen w as
het iets beter, m aar gedurende de laatste
vijf jaren zijn vijf van de zo nodige kleine
hospitalen gesloten.
D e N avajo-Indiaan is belastingplichtig
en als h et op betalen aankom t w eet de
A m erikaanse regering hem wel te vinden
ook! M aa r, w anneer het sociale voor
zieningen betreft, is vadertje sta a t hem
vergeten. T och besteedde de U.S.A. 80
jaar geleden $ 1,00.000.000 om de India
nen te dw ingen in de reservaten te gaan
wonen en bestuurders zw oeren 'hen zelfs
d en heilige eed, d at voor onderw ijs ge
zorgd zou w orden en er voor iedere der
tig kinderen een onderw ijzer zou komeh.
In d e practij'k hebben 60 pCt. van de
kinderen nimmer een school kunnen be
zoeken.
T o en in de stadjes, in de nabijheid ivan
het reservaat gelegen, het aantal t.b.c. ge
vallen 'toenam, kwam de ellendige toe' stand v a n de N avajo’s aan het licht, daar
het reserv aat de besm ettingshaard bleek
te zijn.
N u trekken- de N avajo’s de aandacht
van de pers en w orden Rode Kruis ambu
lances ingericht om de aangerichte schade
w eer enigszins te herstellen.
W il men de N avajo-Indianen werkelijk
voor de ondergang behoeden, dan zullen
Rode K ruis am bulances alleen hen niet
kunnen redden. Nodig is d at o v er het^ ge
hele gebied een bevloeiingssysteem ‘worde
gelegd, zoals dat in de Tennes§ee-vallei
is geschied, zodat de dorre vlakten in
vruchtbare gebiedèn w orden herschapen.

leen dan wordt het begrijpelijk waarom zoveel
nederlagen moeten worden geleden. Komt men tot
dit begrip, dan eerst wordt men vatbaar, voor het
geen in de volle omvang Spartacus wiL
Eén van de historisch ten volle te verklaren oude
begrippen, is, dat de arbeiders, hoe dan ook, de
macht in de staat moeten veroveren. Bijna in alle
richtingen heerst nog deze gedachte. Maar toch, ia
Rusland eerst, in Duitsland later en nu hier e»
overal, blijkt, dat de nieuwste ontwikkeling van
het kapitalisme zelf gaat in de richting van staatsordening in het economische leVen. En wat-blijkt?
De staat is niet en wordt niet de gemeenschap der
werkenden. De werkenden worden meer onderwor
pen eh sterker uitgebuit. Aan de top van dit nieuwe
of vernieuwde economische en politieke leven staan
oude of nieuwe machthebbers, die de- productie
middelen beheersen. En daarom blijven de arbeiders
de uitgebuiten. Politieke partijen van de oude stem
pel en vakbewegingen doen aan die onderwerping
van de arbeidersklasse mee. Ook daarin heersen,
als in de bedrijven, de topdirecties.
Zo kan het niet anders, dan dat telkens, wanneer •
de arbeiders blijk geven vertrouwen te stellen in
de staat, in de partij, in de vakbeweging, als instru
menten, die het voor hen, arbeidiers, wel klaar zul
len maken, dat vertrouwen wordt beschaamd.
Zo is overal over de gehele wereld, hier zwakker,
daar sterker, een proces gaande in het denken van
de arbeiders en daardoor ook in hun optreden, dat
verheldering brengt over dit belangrijke punt: we
kunnen van niemand, van geen enkele instantie,
van geen enkele persoon, iets verwachten op het
punt van onze bevrijding; de bevrijdingsstrijd en
ook de primitiefste strijd om het bestaan van de
klasse, is een strijd van onze klasse zelf. Niet
een strijd van iedere arbeider afzonderlijk, natuur
lijk, maar een zelfstandige strijd van de klasse,
een georganiseerde strijd dus; een strijd van de
klasse zelf.
Dat wil Spartacus propageren.
De volgende keer iets over de vraag, hoe Spar
tacus meent, dat de klasse in dit opzicht er Voor
staat en hoe zij vordert.

M aar daf gebeurt slechts, w anneer men
de zekerheid heeft, dait h et daarvoor be
nodigde kapitaal in de toekom st zijn w in
sten zal afw erpen. W aarschijnlijk zien de
kapitaalbezitters in A m erika op het ogen
blik meer voordeel in beleggingien' van
andere aard. D us moet de N avajo lijden
en sterven.

Een opgevangen k la n k u it .
Am sterdam s R aadsdebat!
Wedijver in vaderlandsliefde!
De heer "Sal T as (P.v,d.A.):
„De communisten hebben ongetwijfeld grote moed
getoond en vele offers gebracht. Zij zijn gevallen
voor het communisme.**
De heer Brandenburg (CPN.):
Leugenaar (rumoer).”
(Uit Parool van 25 Maart 1948).

Zom erkam p 1948
Wij komen nu toe aan de.outillage van het
'„Plankenhuis”. Daaro(v er het volgende.
Het kamphuis bevat vier zalen (slaapzalen) wel
ke keurig verzorgd en zeer licht zijn. Verder een
prima eetzaal, die tevens als dagverblijf dienst doet.
Prachtige waslokalen en enige douche-cellen. Dus
zoals men ziet alles in orde.
Nu, bij het verschijnen van dit krabbeltje, de
' voorjaarsconferentie bijna aanvangt, verwachten
wij, waar er diverse kameraden uit het land dan
in Amsterdam zijn, dat van alle kanten de aanmel
dingen binnenkomen. Dit is ook gewenst daar het
voor de organisatie overzichtelijker is, wanneer bij
tijds de aanmeldingen binnen zijn.
Deelnemers storten ƒ 3 — per maand, per per
soon, en de totale kosten voor een hele week be
dragen ƒ .25.— p. p. Kinderen Jot tien jaar ƒ 12.50.
Nog steeds kunnen opgaven gezonden worden
aan KEES v. d. KUIL, le Oosterparkstraat 127 fl.
Amsterdam Oost.
___
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Wat is C om m unism e?
Proloog.

van de menselijke samenleving op de
Stellen wij ons een prim itieve volksstam voet te volgen. W ij sèeilen alleen vast,
voor de geest. Z w ak in kracht tot ver d a t naarm ate de ontw ikkeling v a n w a
w eer tegen de machten d er natuur, teglen penen en w erktuigen v e rd e r voortging,
de roofdieren, tegen andere volksstam  nieuwe, andere, m aatschappelijke o rga
men, moet zij haar strijd om het bestaan, nisaties dan stammen noodzakelijk w er
het bestaan v a n de stam en elk van den. D e mens kwam krachtiger te staan
haar leden voeren. E lk v an h aa r leden in d e natuur. D e wijze w aarop hij in zijn
bezit zijn persoonlijke lichamelijke kracht levensonderhoud voorzag met betere
w erktuigen, en vooral met w erktuigen,
en zijn geestelijk, hoezeer odk nog be
perkt, verm ogen. Hij beseft, uit oeroude die niet ieder meer voor zich kon be
ervaring, d a t zijn bestaan in de meest zitten,, w aren e r oorzaak van, d a t zich
directe zin van h et w oord, afhankelijk van tijd to t tijd h et m aatschappelijk le
is v a n zijn stam, zijn gemeenschap. Zijn ven wijzigen moest, beter gezegd, d at de
geringe kracht, moet e r dus op zijn g e  mens gedw ongen was, d aarin wijziging
richt d e stam , in h a a r en zijn strijd om te brengen. Al w at wij daarna consta
het bestaan, te handhaven. Z ij zijn niet teren*, komt e r op neer, d a t d e historische
veel anders, dan middelen tot vergroting om standigheden er toe leidden, d a t in
van de individuele kracht van elke stam  de menselijke gemeenschappen een voort
genoot. A nders gezegd, zij zijn verleng durende strijd ontstond, over het beheer
stukken, versterkingen van dat w onder sen v a n d e w erktuigen, d e productiem id
lijk mooie, natuurlijke instrum ent van het d e le n ,oök wel voortbrengingsm iddelen
menselijk lichaam, arm m et hand. D e ste genoemd. H e t beheersen van die p ro 
nen beitel, de w erpsteen, d e speer en ductiemiddelen, die de producten van de
de w erpspies hebben allen d at karalkter. arbeid steeds meer kunnen verm enig
Elk strijdbaar lid van de stam bezit deze vuldigen, biedt d e mogelijkheid een
w apenen en een wezenlijk verschil is e r steeds groter deel v a n die rijkdom zich
tusslen w apen en w erktuig niet. Z ij zijn te doen toevloeien.
D e gem eenschappen d e r mertsen, het
hem in alle opzichten 'bestaansmiddel. Hij
w eet d at hij er zichzelf en zijn stam mee m aatschappelijke leven, splitsten' zich d a n
kan handhaven tegen aanranding* en hij •in klassen. H et b e z it' (het beheersen)
w eet ook, d at het w apen-w erktuig n o  v an de bodem, is één van de eerste o o r
dig is, om datg en e op de natuur te ver zaken van klassenstrijd. W ie 0een grond
overen, w a t‘ hem dienen moet voor voe heeft, w ordt afhankelijk .hetzij als slaaf
ding, kleding enz., kortom , hetgeen hem of horige, of als schatplichtige van degeen, w iens bodem hij bew erken moet
in staa t moet stellen te leven.
of
mag. H e t gebruik maken van d e
O n d er geen om standigheid zal d e p ri
mitieve mens zonder meer afstand doen molen, die aan de „ h e e r" behoort, w ordt
van deze wapen-»werktuigcn, om dat hij niet anders toegestaan, dan tegen a f
weet d a t'd it het einde is van zijn eigen stand van een deel van het product, het
meel. (En telkens wisselen, in verband
plaats in de gem eenschap, de stam, en
de ondergang v an d e Mam als geheel -be met de zich voortdurend ontw ikkelende
tekent. Z ozeer is hij d aarv an overtuigd, w erktuigen of productiekrachten, de klas
dat d e doden hun w apenen w orden me senverhoudingen; telkens veranderen ook
degegeven, om hen te dienen i r het in v e rb an d daarm ede, d e m aatschappe
lijke politieke verhoudingen. Alle in
..hiernam aals".
klassen gesplitste m aatschappelijke o rr
ganisaties en alle klassenstrijden, vin
M aatschappelijke orden gesplitst in
den hun oorzaak in het pro b leem : wie
klassen.
beheerst de productiemiddelen. H et o p 
H et is binrten' het bestek van een weefk- komen d er burgerij is tè verklaren uit
W ad-artikel onmogelijk, d e ontw ikkeling het feit. d a t de ontw ikkeling van het
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hsniw erh fu ig in die periode met zich
bracht, d at d e smid len de schrijnw er
ker, de baltker en de w ever, zelf w eer
met eigen w erktuigen zich sterk en vrij
gevoeklen en w erkelifk w aren zij ook
de krachten, die het m aatschappelijke
leven opw aarts stuwden.
L aten vjij hiermede, kortheidshalve,
onze historische beschouwing beëindigen.
H e t m o d e rn e kapitalfom *
H e t m oderne werktuig, te r voorzie
ning m de menselijke behoeften, is niet
meer het w erktuig d a t in handen is v a *
beheerst w ordt door. d e individuele
mens. G ew eldige fabriekscomplexen m et
ingeniense installaties, zijn d e middelen,
om in collectieven v a n duizenden en
tienduizenden w erkers, w aarbij ieder v a n
hen een kïeine deel-arbeid b ijdraagt. een
rensachtige productie te scheppen. N a a r
en van o v eral gaan en komen eindpro
ducten en grondstoffen, hetgeen mogelijk
w o rd t gem aakt d o o r een evenzeer m aat
schappelijk gew orden verkeersw ezen, te
w éten scheep- en luchtvaart, gepaard
aan de indirecte middelen v an telefoon,
telegraaf, radio enz. D aarm ede is een
einde gekomen aan d e zelfstandigheid
v a n de kleine burger. D aarn aast is dos
een nieuwe klasse v an de uitsluitend a r
beidskracht bezittende w erkers ontstaan,
d ie geen an d er contact met dit produc-'
tie-ap p araat heeft, dan d a t h a a r leden
aan de beheersers van h et geheel h u n
arbeidskracht moeten verkopen en o p
die wijze de onderw orpenen zijn. Zij,
die de w erktuigen, de productiemiddelen,
beheersen, zijn d e heersers, onverschillig
of zij hun directieven (opdrachten) ge
ven v a n uit de directie-kam ers d er mo
nopolies, o f de regeringsbureaux v a n de
staat. D it alles bestaat in- Europa, zowel
als in A m erika en Rusland. D at is de
jongste fase van het kapitalisme. E r
zal geen vrijheid voor dc mens zijd»
zolang niet de millioenen w erkers de
oeroude w aarheid opnieuw verwerkelij
ken, zelf m eester te zijn over het w erk
tuig, over h et productieapparaat. -De pri
mitieve mens zou zijn w apen-w erktuig
nimmer afgeven. W ij zijn het kw ijtgeraakt
D aarom leven wij. ondanks d e vergevor
derde m aatschappelijke verhoudingen, in
slavernij. H e t oude keert nimmer w e e r ..
W ij zijn .h e t stadium v an d e primitieve
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