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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SPARTACUS

WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS"
Redacteur

R. H U L S M A N

'pÄolataxiSka cMex landm . oaxwqt iL f

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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m ens v er te boven. N im m er meer zal
het w apen-w erktuig h et eigen bezit, het
eigen verlengstuk zijn v an de arm en
h and v a n de individuele mens. K racht
en daarm ede vrijheid kunnen de. strijdienie arbeiders, strijdend voor hun be
staan, slechts collectief w innen, door te
stellen, d at de collectief gebruikte a r
beidsmiddelen hun ook collectief toebe
horen.. E n hier ligt het antw oord op de
vraag , w a t communisme is.
D e sta a t v e rd ru k t
Z odra de mensheid de periode van
klassenstrijd is ingetreden, d e periode
v an strijd om de beheersing v a n de pro
ductiem iddelen, groeien n aast deze ge
w one w erktuigen odk bijzondere. W ij
doelen hier in het bijzonder op de po
litieke instrumentier., w aarm ede de heer
sende klassen pogen hun m acht te hand
haven. De heersende klasse in het kapi
talisme heeft a ls h a a r bijzonder w erk
tuig te deze opzichte de staat. Bij de
ontwikkeling! van dit stelsel is dit staats
a p p a ra a t voor verschillende doeleinden
voortdurend geperfectionneerd en ver
sterkt. H e t w ordt g ebruikt in d e o nder
linge concurrentie d e r heersende mach
ten o v e r de gehele w ereld. M a a r het
w o rd t in het bijzonder g ebruikt naar
bin n en , om de orde te handhaven, d at
w il zeggen, de kapitalistische orde, de
orde, die de w erkers gescheiden houdt
v an de productiemiddelen. H e t is een
•klassewerktuig, d at gebruikt w ordt om de
m acht v a n de betrekkelijk kleine groep
v an heersers,- te handhaven tegenover
d e grote m assa d e r w erk ers bij wie het
verlan g en moet groeien,,-om het collec
tief productiemiddel ook to t een collectief-eigen bezit te maken. D e staait is en
w o rd t steeds m eer het w apenw erktuig
w aarin allen, die d e arbeid wiHen beheer
sen, zich verschansen. H e t its een overbeersm gsapparaat, zij het d a n ook, d at
het hier met burgerlijke-dem ocratie, daar
met volks-dem ocratie w o rd t bemanteld.
W erk tu ig en en w apenen hcbbew hun
betrekkelijke nuttigheid. H oezeer de pri
mitieve mens zich verbonden gevoelde met
zijn wapen, hij kon er afstan d van doen,
feanneer hij tot de-overtuiging kwam, dat
hij h et door een beter verving. W ap enen
die in de ene periode en voor de ene klasse
nuttig w aren, verloren elke betekenis in
een volgende periode en voor-een ahdere
klasse. D e staat is een onderdrukkingsap p araat, in het bijzonder gericht tegen de
•grote massa, w ier kracht niet d a a r maar
in het zelf beheersen v an d e productie
m iddelen is te zoeken. H e t is daarom dat
een strijdend communist, door de ervarin
gen, opgedaan in de strijd v an de klasse,
to t de conclusie komt, d a t de arbeiders
klasse het onderdrukkersw a'pen v an de
sta a t niet gebruiken kan; ja, d*** Mj het
o v eral bestrijden moet.
D e strijd o p h et communisme.
D it inzicht groeit in de klasse der uit
gebuiten. Deze heeft in h aar voorhoede
zelfe, beheerst als ook zij w erd door de
historische ontwikkeling, onder invloed
■'
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HET OUDE STANDPUNT
In de Vlam van 26 M aart lezen we, dat de
Volkskrant van Romme een verband construeert
tussen de C. P. en de Fed. v.. Bedrijfskemen en
dat de W aarheid hierop reageert door de Federatie
een bedenksel te noemen van anarchisten, politie
agenten, spionnen enz.
W ij hebben de W aarheid er niet op nagekeken
maar geloven ook, dat dit overbodig is; wij maken
er ons geen illusies over wat we van Romme zowel
als van de Stalinisten, bij een eventuele' machtsver
schuiving hebben te verwachten. Nuttiger, dan
daarop in te gaan, vinden we een paar woorden
te wijden aan de uitlating die de'V lam zich zelf
over ons laat ontvallen. Deze hebben namelijk be
trekking op onze opvattingen óver de verhouding
van de arbeidersklasse -tot de staat.
De Vlam zegt hier, dat wij uitgaan van het
„oude begrip, dat bij de overwinning van het socia
lisme de staat af sterft."
D aar w y nooit in de Vlam een theoretische uit
eenzetting over haar standpunt t.o.v. de staat heb
ben' aangetn^ffen, moeten wij het met deze povere
uitspraak doen. Zij is echter van zulk een belang,
dat wij haar niet onopgemerkt voorbij mogen laten
gaan en al direct ons bezwaar opperen tegen het
woord „oude" dat wij niet anders dan volkomen
onjuist achten. AlTe socialisten vóór Marx gingen
er van uit dat de staatsmacht op een of andere ma
nier verouderd moest worden en dan aangewend
om het socialisme te vestigep. Bij sommigen was die
uitspraak overduidelijk, bij anderen vager, doch zij
kwamen alle hierop neer. dat er een aan de top ge
plaatste macht moest zijn, die het socialisme door
allerlei maatregelen invoerde. Marx was de eerste
die met dit standpunt brak. Volgens hem is de
komst van het socialisme een gevolg van de be
langenstrijd der klassen en voor de overgangs
periode naar een communistische samenleving stelt
hij, dat de regeling der productie niet door de staat,
maar door de verbonden vrije associaties der so
cialistische samenleving tot stand komt. De passage
betreffende de staat ln het communistisch manifest
beschouwde Marx zelf als verouderd en zijn critische uitlatingen o.a. dat de Parijse commune bewe

„De geschiedenis van de maatschappij, is een ge
schiedenis van klassenstrijden.” Z o ergens, dan
geldt dit zeker voor de geschiedenis van de tex
tielindustrie, meer in het bijzonder die van de ka
toenspinnerijen en Weverijen van Twente. De ge
schiedenis van Twente is er één van de grootst
mogelijke uitbuiting en de diepstgaande armoede en
ontrechting. W e zullen trachten U daarvan een. zij
het ook beknopt, overzicht te geven, waarbij we
natuurlyk niet willen suggereren dat het elders ln
de textielindustrie zoveel beter zou zijn. Ook b.v.
in dè wollenstoffen-industrie heerste en heerst nog
een soortgelijke uitbuiting en we zullen dan ook,
tij het meer terloops, daar nader op terug komen.
W ie Twente kent, jijk aan natuurschoon, maar
ook rijk aan arbeidskracht, die heeft zich mis
schien nog nooit de vraag gesteld, hoe deze ar
beidskracht werd en wordt uitgebuit door een textlelkapitaal, .meedogenloos in al zijn handelingen,
Br bestaat een z.g.n. Twents volkslied, waarvan de
laatste strofe luidt: '„D at is ons zo nijvere Twente."
Welnu, we zullen eens nagaan, hoe en op welke
wijze die nyvere handen van de Twentse werkers
werden beloond Voor. het verrijken van hun pa
troons en voor de arbeid door hen verricht. W e
zullen dan echter eerst hebben na te gaan, op welke
wijze deze Industrie ontstond.
N a de afscheiding van België in 1830 trachtte de
regering hier een textielindustrie uit de grond te
stampen, om aan Noord-Nederland de voordelen
van de uitvoer naar Indië te. verschaffen. Zij steun
de hierbij op de Handel-Maatschappij, een bij ko
ninklijk besluit van *1824 opgerichte vereniging op
aandelen, welke maatschappy in een enigszins an
dere vorm feitelijk het monopolie van de 17e en 18e
«euwse W est- en Oost-Indische compagnieën her
stelde. Als ruil voor de koninklijke bescherming en
de voorrechten, jlle de Handel-Maatschappij ge
noot, beval de regering haar op Java een markt te
vinden voor de Nederlandse textielproducten en

zen had, dat de staat niet zomaar overgenomen kon
worden, zullen de Vlam wel bekend zijn.
D at de 'latere reformisten, die ln deze fundamen
tele kwestie met Marx verschilden — zoals zij Jn
alle fundamentele kwesties met hem verschilden —
het oude standpunt weer opnamen, geeft de Vlam
niet het recht ons standpunt het „oude" stand
punt te noemen. Eerder omgekeerd.
Doch oud of niet, door ons en ook Marx’ stand
punt het „oude standpunt" te noemen, is dus ge
zegd dat de Vlam op het nieuwe (?) standpunt
staat, dat de staat niet afster^ en niet gebroken
moet worden.
Waarom? De Vlam heeft ons sedert haar ver-"
schijnen daaromtrent in het duister gelaten.
W a t ons zelf betreft, wij hebben bevonden dat
dit „oude standpunt" meer dan ooit door de feiten
geldigheid heeft verkregen. Zoals reeds in de Pa
rijse commune, maakten de arbeiders bij massale be
wegingen steeds hun eigen organen, die direct in
qpverzoenlljke tegenstelling kwamen met de staat,
zelfs wanneer dgze, zoals in Rusland, in handen
kwam van revolutionaire sociaaldemocraten, de
Bolsj.ewiki. In Rusland, Duitsland en Italië werden
de eigen strijd- en machtsorganen der arbeiders
doof de staat vernietigd en dat was steeds het keer
punt van de revolutie.
De gedachte* dat de staat het socialisme in moet
voeren, komt in wezen voort uit de onbekwaam
heid van die taak die men aan de arbeidersklasse
toeschrijft. Partij v. d. 'Arbeid, Vlamgroep, Stalinis
ten en Tribunisten, verschillen alleen over de wijze
waarop de staatsmacht veroverd moet worden en
aangewend. Allen menen echter dat de arbeiders
klasse zeif"nlet in staat is het socialisme te vesti
gen. Daarom stellen zij de partij die dit wel kan
boven de klasse. D e klasse moet aan de partij ge
hoorzamen. D at dit tevens betekent dat de klassestrijd als partij-strijd gezien wordt, waarbij de

klasse al of niet mag helpen, is slechts de kopsekwentie van het partij-standpunt. W ij willen het
niet beter weten dan de historie, numr erkennen
wat deze ons leert. Dit zijn twee dingen. Ten eer
ste. dat zola wij reeds opmerkten, de massa's eigen
revolutionaire organen vormen, ten tweede, dat de
partij boven de massa stellen tot strijd tegen en
nieuwe knechting van de massa leidt door middel
van de door de Partij veroverde staatsmachine.
Het is bekend dat de Russische revolutionairen
van 1917 op het standpunt stonden dat de staats
macht moest worden vernietigd. Z ij konden daar
echter practies niet aan meewerken, omdat zij geen
duidelijke voorstelling hadden Van de wijze waar
op de staatsmacht moest worden vervangen, en
zij zich deze door de geringe sterkte van het Russi
sche industriële proletariaat gedurende de revolu
tie niet eigen konden maken.
D at de raden in Rusland zelf de productie, distri
butie en uitwisseling van goederen zouden regelen
was voor een agrarisch land, met hier en daar een
indnstriëel eiland, ondenkbaar. De gedachten kon
den dus die kant niet uitgaan en moesten zich rich
ten op een samen gaan van alle krachten onder lei
ding van de partij, w at ten slotte tot deze vreselijke
dictatuur heeft gelekl.
Door echter de oorzaken van ondergang der re
volutie niet te zien in de slechte leiders, maar in het
louter constateren van w ar objectief ontbrak, het
massaal voorkomen van industrlëel proletariaat
hoogontwikkeld verkeer en transport en moderne
landbouw, is ook te begrijpen wat subjectief of
theoretisch niet aanwezig kén zjjn: een economisch
program voor de revolutie. Het „oude standpunt"?
dat de arbeidersklasse de staat .zal vernietigen, is
door de ervaring van de Russische revolutie en de
klassestrijd in Duitsland, Italië en Spanje verder
ontwikkeld en heeft de noodzakelijke positieve aan
vulling gekregen ln heiw erk: Grondbeginselen der
Communistische productie en distributie, dat, al
mogen er misschien ook fouten en tekortkomingen
ln zijn, het economisch program uitmaakt van de
komende r^denrevolutle.

men afleiden, d a t er in w erkelijkheid
niets aan d e h and was. A an d e andere
k an t w eten we m etx stelligheid, d a t e r
I
ontzaglijk belangrijke dingen gebeuren,
w aar w e nooit iets van g ew aar w orden.
Sinds de bom op Hlrosjim a is gevallen, E n als er a f en toe eens iets bekend w ordt
hebben de kranten vól gestaan v an de gem aakt, is Set meestal in z o 'n «vorm ge
atoom energie. Z e hebben gesproken over goten en v a n zo weinig w erkelijke inde atoombom, over zijn mogelijkheden in  houd, J a t men e r nogi niets wijzer v a n
de oorlog en ov?r de pogingen om hem w ordt. Z odoende kómt men e r o p liet
te „verbieden” . Z e hebben gesproken laatst toe, zich v a n h e t probleem a f te
over de ^atoom-energie als krachtbron,
w enden, en m aar a f te w ach ten w at e r
over medische toepassingen, en nog Veel van komt.
meer. Duizend en een mogelijkheden
T och is een dergelijke houding niet
schijnen in deze nu vrijgem aakte natuur juist. W a t er ook v a n de atoom energie
kracht te schuilen.
mag terecht komen,- zeker is, d a t hij in ,
M aar hoeveel de kranten e r ook over de w ereldpolitiek een rol v a n enorm e
schrijven, de gewone mfems k a n e r nau betekenis' speelt e n zal blijven spelen.
welijks achter kómen, w at. e r eigenlijk Z ek er is odk, d a t zijn ontw ikkeling v an
precies a a n .de hand isi E n het w ordt geweldige betekenis zal zijn voor d e o n t
hem niet gemakkelijker gem aakt door wikkeling v an de klassenstrijd. W a t zal
het feit, d a t d e „deskundigen” elk aar er gebeuren, w anneer werkelijk d e ato o m -'
vaak vierfkant tegenspreken, ja, hun eigen energie d e hele productie zou kunsten
uitlatingen soms na niet m eer d a n e n  omwentelen? Z ou het kapitalism e zich
kele m aanden herroepen om er een tegen nieuwe, onverm oede w egen zien openen?
gestelde opvatting tegenover te zetten. CM zal h et juist leiden to t d e ineenstor
Deze verw arring is niet in d e eerste ting v a n h e t kapitalisme? Z a l een sta a ts
plaats een gevolg v an h et nieuw e en socialistische organisatie /van d e w ereld
ingew ikkelde van het probleem, m aar economie het gevolg zijn? O f zal d e o n t
van de geheimzinnigheid d ie het omhult, wikkeling d e r atoom energie nieuw e m o
en v an de rol die het speelt in d e w e gelijkheden . openen voor d e revolutio
reldpolitiek en in de regeringspropaganda. naire strijd d e r arbeiders? Al dengelijke
D e meeste mensen, die. geprobeerd heb v ragen m oeten w orden beantw oord, w e
ben de uiteenzettingen v a n d e kranten mogen ze niet stilzwijgend voorbijgaan.
op d it terrein te volgen, hebben het al M aar w an n eer w e Zé willen beantw oor
lang moeten opgeven. F antastische be den, kom en w e telkens w e e r v o o r de
richten) bereiken soms déze kan t v a n de moeilijkheid te staan, d a t b e t gehele p ro 
O ceaan, en alleen uit h e t feit, d a t er bleem v an d e atoom -energie v o o r ons
later nooit op w ordt terog gekomen kan een gesloten boek is.
I
In de ontw ikkeling v a n d e arb eid ers-_
bew eging heeft altijd de k en n is vian dé
technische g an g v an h et productieproces
een g ro te to l gespeeld. G een w erkelijke
Geen wonder, dat in 1883 van 868 van deze
actie, geen organisatie is mogelijk, zon
industrle-proletariërs er sledits) 327, hun naam kon
der eén dergelifke kennis. D it geldt reeds
den zetten. V an de overigen, die niet schrijven
voor stakingen, w aar de arbeiders moe
konden, hadden de ouders het Wel gekend, doch dit
was gaandeweg erger geworden. W anneer een
ten w eten w a a r d e «vitale punten zijn v a n
gezin, waarvan vier leden werkten, na aftrek van
een bedrijf en hoe het in verbinding
ning ln een der achterbuurten, een knaapje van
de huur netto ƒ 7.65 per week verdiende, dan kon
sta a t iqet de overige m aatschappij. V eel
even negen jaar, bezig met spinnen. Het kind. voor
dit gezin tot de best betaald« categorie gerekend
meer g e ld t h et nog voor een bew eging
worden. In d orsnee kan de gemiddelde verdienste
zijn jaren weinig ontwikkeld, droeg al de sporen
v a n . verwaarlozing, ellende en afmatting in zijn
bepaald worden op plm. ƒ 4.38 per week. Hieryan
van g ro tere om vang, w a a r h e t g aat om
uiterlijk. De gehavende plunje, die het aan zijn lijf
werd door de patroon voor licht en materiaal nog b « irijfsbezetting op grote schaal e n ten
droeg, was evenals zijn lichaam afzichtelijk vuil.
iets afgehouden. De gedwongdi winkelnering hield
slotte o rganisatie d er productie.
Mager en bleek als het was, tekende het meer lijden
daarnaast de arbeider volkomen in de macht der
D e arbeiders h eeft h e t a a n deze k en
dan gezondheid, 't W as elf uur op. de voormiddag
patroons, die levenslang hun schuldeisers waren. De
en toch had het kind reeds zeven uur arbeid achtem schuld van de vader ging op de zoon over; lp de
nis niet ontbroken. Z e zijn zelf d e uit
de rug. De vader verzekerde mi) zelf, dat dit kind gedwongen winkels waren de prijzen der levens
voerders van het productieproces, en ze
middelen 10 * 15 pCt. en die der manufacturen 30
zeventien uur daags werkte. Terwijl hij slechts
hebben een diepgaande kennis van het
& 40 pCt. hoger dan ln de vrije. Hoe de onder
veertien uur daags arbeidt en de overige aan slaap
eigen en v a n v erw ante bedrijven. M aar
en de voeding wijdt, moest het kind doorwerken,
voede arbeiders ln de fabrieken door de hooget
werden geplaagd moge blijken, dat men zelfs het
onverpoosd van het krieken van de dag tot aan de
m et d e atoom -energie is h et anders ge
sterkmeel moest vergiftigen, daar dit door de ar
late avond, het sobere maal onder de arbeid ge
steld. N ie t alleen d a t deze n ie u w e .ta k
bruikende. V an zijn zesde Jaar bracht deze knaap,, beiders als voedsel werd genuttigd.
van bedrijf geheel in Amerika is gervesT e r vergelijking. De kosten van levensonderhoud
dag aan dag met spinnen door, altijd aan het rad
tiqd, hij is bovendien zo in g erich t d at
in die periode bedroegen: Rundvlees p. p. ƒ 0.45;
draaiende, altijd staande en stappende. En nu het
loon voor de moeltevolle arbeid? V ier sneden droog
schapenvlees p. p. f 0.35, boter p. p. ƒ 0.80. koffie, zelfs d e d a a r w erkende arbeiders geen
p. p. ƒ 0.65. aardappelen per mud ƒ. 3.—, zolen en
roggebrood daags en om de andere dag wat slechte
overzicht kunnen krijgen van h et geheel.
hakken per paar ƒ 130. katoen per el ƒ 0.40, huis
droge aardappelen of een weinig- rijst in water of
A an elke arbeider, ook a a n élk lid v a n
huur ƒ 1.50 per week.
•melk gekookt. W as het werk goed volbracht, dan
het technisch personeel is een
Beziet men dit levensmiddelen-budget en de toen
was het Igon dat hij verdiende f 1.20 per week. l o t
rustplaats was hem een hoopje muf stro met éen
malige lonen, dan begrijpt men dat bij een dergelijke
en zeei beperkte taak opgelegd,
arbeid het sterftecijfer zeer hoog moest zijn, vooral
zak en wat afzichtelijke lompen aangewezen, waar
v an de betekenis hem zorgvuldig verbor
onder de kinderen. Velen stierven dan ook aan
in hij na volbrachte dagtaak met de bestoven en
gen w ordt gehouden. E r is een scherp
longtering. verontreinigde kleren aan het lijf inkruipt. De wal
verbod met anderen over d e werkzaam-^
Botsingen konden niet ultblljven en toen In 1880
gelijke onreinheid, die In zijn slaapplaats heerstehéden in h et bedrijf te spreken, o f een
was voldoende om deze als een' bron van ziekte te
de conjunctuur zich begon t» beteren, kwam er
onder de arbeiders verzet tegen de hun uitbuiten andere afdeling d a n de eigen te *
kenmerken. De onreinheid van huid en kleren, werd
de klasse. De eerste textielstaking brak uit op 12 W ie in zo’n bedrflf w erkt o f e r vroeaer
roij verklaard, kwam omdat hij niet elke week zijn
Jan. 1888, • omvatte 700 arbeiden en duurde 4
linnengoed kon verwisselen en omdat men de ge
ofewerkt heeft, blijft onder
maanden.
woonte heeft zich. slechts eenmaal per w eek-te
bew aking van de geheime staatspolitie. E r
W ordt vervolgd.
wassen."
’

Uit het land va atoen en Heide
verplichtte haar in Nederlandse fabrieken jaarlijks
voor 10 millioen aan katoentjes enz. te kopen. De
Nederlandse fabrieken genoten dubbele protectie:
een openlijke, bestaande in 12 pCt. inkomend recht
van de Engelse boven de Nederlandse katoenen en
wollen stoffen op Java geheven, en een geheime,
ongelimitteerde, die bijpaste al wat te kort kwam.
Onder dit „stelsel” rezen spinnerijen, weverijen en
katoèndrukkeryen als paddestoelen uit de grond.
Voor wat Twente betreft, wérden daar door de
„weldoener der mensheid” T h. Ainsworth, voor re
kening der Handel-Maatschappij weefscholen opge
richt te Goor, Oldenzaal enz., waar aan de Twent
se kinderen de zegeningen van snelspoel en huisin
dustrie geleerd werden en waarmede in feite de
grondslag voor de latere groot-industrie wej-d ge
legd. •
Men spreekt nu nog over de textielarbeiders als
textielslaven en inderdaad grensde hun positie, in
het bijzonder in de aanvangsperlode, aan een toe
stand van slavernij. Vooral de uitbuiting van de
maatschappelijk zwakkeren, meer speciaal van de
kinderen, werd van 1860 tot ruim 1900 zodanig
overdreven en was de invloed daarvan op het be
houd en de ontwikkeling van het geslacht 2o ver
derfelijk en deed zich zo sterk gevoelen, dat, vre
zende, dat de levende krachten van het volk voor
lange tijd zouden aangetast worden, de regeringen
gedwongen werden om in te grijpen. W at bij voor
beeld de tijden van voor 1880 ons te zien geven leert
men het beste uit een beschrijving van Dr. Coronel ln
„De Gids" van i863:
„Op een hete Julidag van het afgelopen jaar
vond ik bij het betreden van zulk een ellendige wo-
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is geen denken aan, d a t men door daar
te 'werken een inzicht kan krijgen in de
gang Van h e t bedrijf o f in de vraagstuk
ken» van d e atoomenergie.
Sléchts aan enkelen der ^.opperste lei
ders" is h et vergund ee» overzicht over
h et geheel te hebben, en het is nog maar
d e Vraag, hoe v er zelfs hun kennis en
inzicht gaat.
O nder deze om standigheden kunnen we
niet anders doen d an t e trachten uit dat,
w af zo nu en dan log is gelaten, ons
een zo goed mogèlijk inzicht te verw er
ven. D it is geen. gemakkelijke taak, maar
het is het enig«, w at w e kunnen doen.
D e technische en m aatschappelijke krach
ten, die hier in hef »pel zijn, zijn echter
te geweldig, te allesbeheersend, d a n dat
w e in o n s niet w eten zouden kunnen be
rustten. D aarom moeten w e proberen ons
door deze opgave heen fe w erken. E n het
zal wei blijken, d a t we daarm ee een
heel eind kunnen komen.
N atuurlijk kunnen w e niet verw achten
alte problem en volledig o nder de knie te
zullen krijgen. M aar het is al heel wat.
als w e d e g ro te technische en m aatschap
pelijke problemen die met d e atoom ener
g ie sam enhangen op een verstandige ma<nie* kunnen bespreken e n als w e orde
w eten te scheppen in de chaotische be
richtgeving, die de k ran ten ons voor
zetten.
W ij, arbeiders, hebben geen belang bij
d e tw isten tassen h e t W e ste rse monopofie-kapitaKsme e n h et Russische S taats
kapitalism e . W ij hébben slechts een in 
ternationaal klassebelang in h et verzet
fllrg uitbuiting e n in de strijd voor
een gemeenschap v u » vrije e n gelijke p ro 
ducenten, h e t Communisme. D aarom moe
ten wij bouw en aan h et klaSBefront.
W a t is communisme ? Vervolg van pag. 2

v a n de opkom ende burgerlijke democratie,
in het destijds nog jonge kapitalisme, het
w ezen van de sta a t niet volledig herkend
N og later meende d e revolutionnaire vleu
gel der arbeidersbew eging, d at zij n a ver
nietiging v a n de burgerlijke stéat, een pro
letarische sta a t kon vestigen. Rusland
h eeft in d it opzicht nieuw e bewijsvoering
geleverd, d at staatsorganisatie geen be
vrijding v a n de arbeidersklasse kan bren
gen. O ok hier voltrok zich een sterker
w orden v an de^klasseoverheersing over d e
arb e id e rs'e n nergens anders ter w ereld is
vermoedelijk de arbeidersslavernij zo in
tens, de arbeidersonm acht zo groot, als
juist daar. H e t minste geringste verzet te
gen d e shecrsende bovenlaag, w ordt d a a r
m et broodroof, k erker en kogel bestraft.
Stel U eens d e vraag , w at e r gebeuren zou
m et arbeiders, die in het Russische be
drijfsleven h u n macht, hetzij, door staking
o f langzaam aan. to t gelding zoude^, wil
len doen brengen. En toch geldt ook voor
R usland, d a t de arbeiders eens, onder de
d ru k der om standigheden, die weg zullen
opgaan. W a t w ettigt-het vertrouw en dat
d e d aar heersende bovenlaag, anders dan
4 ;V :'

H oe ziet Sp artacu s o n ze k la s s e p o s itie ?
De arbeidersklasse is zelf een product van de
kapitalistische productiewijze, zoals die in een
zekere periode van de ^geschiedenis moést groeien.
De komst van het kapitalisme bracht het einde van
het feodalisme. Met andere woorden de heersepde
klassen uit het feodale tijdperk (adel, geestelijkheid
in monarchaal absolutisme) moesten plaats maken
voor de opkomende bourgeoisie, althans een be
langrijk deel van haar macht aan deze afstaan.
AHe destijds onderliggende klassen namen met de
bourgeoisie deel aan die strijd, ook de nog zwakke
arbeidersklasse. De idealen der bourgeoisie be
heersten daardoor ook dë hoofden van de arbeiders’.
Eigen klasse-idealen bestonden slechts zeer vaag,
dóórtrokken van burgerlijke'opvattingen en in de
toch nog maar kleine arbeidersklasse, dan nog-maar
bit een zeer kleine minderheid. De overwinning
van de bourgeoisie was niet direct, niet overal
tezelfdertijd, en niet volkomen. Z o werd de parle
mentaire 'democratische staat een ideaal, waar nog
lang voor gestreden noest worden. E n oit de aard
van de zaak stond de jonge, langzamerhand ontwa
kende arbeidersbeweging in die strijd aan de zijde
van de bourgeoisie. Z o kon het niet anders of de
strijd van de arbeiders zelf, voor betere levensvoor
waarden in een bovendien rijker en rijker wordende
samenleving, volgde de historische banen. De
klassestrijd van de arbeiders richtte zich steeds po
sitiever op verbetering van de sociale verhoudin
gen, te bereiken door vergrote invloed in het staat
kundige leven. De Marxistische stroming in de
sociaal-democratie kon met haar principiële critiek
tegen de tijdelijke stroom des tijds niet op. De
schijnsuccessen bleken te imponerend. De traditie
ook, won het onder die omstandigheden van het in
het algenwen juiste principiële inzicht, dat intussen
zelf ook beperkt was door het feit, dat dit kapita
lisme nog in volle bloei stond en de perspectieven
van het monopolie' en staatskapitalisme te ver af.N u is het zover dat concentratie en organisatie

van het stelsel de posities van het monopolTsmc en
van de staat duidelijk zichtbaar maken voor de
denkende bewuste klassestrijders. Maar de traditie
werkt lang na en de arbeidersklasse als geheel,
vastgeroest in deze tradities, moet nog de ervarin
gen opdoen, dat de staat het organiserend en dwin
gende apparaat is> dat de arbeiders van het zelfbeheersen der productiemiddelen verwijderd houdt.
De strijd der arbeiders' gaat voort, maar nog
moeten zij leren dat elke staatsorganisatie vijandig
is aan hun streven. Nog moetea zij leren dat elk
systeem» dat benut, o p boven de werker» Zelf ge
plaatst gezag, tot onderwerping en uitbuiting voert.
Nog moet groeien het bewustaljn» dat alleen die
klasse kan heersen, die het productie-apparaat be
heerst en dat dus de strijd van de arbeiders ge
voerd, moet worden om het zelfbeheer van de be
drijven en de gehefe economie.
Zolang dat besel niet bi) {dien is dóórgedrongen,
zullen er steedfe weer arbeiders zijn, die toplaats
van op zichzelf als klasse, op anderen, mensen,
partijen en staten gaan vertrouwen. Maar steeds
weer aal dit op teleurstelling uitlopen.
Z o is nu de positie van de arbeidersklasse. Soms
begint een zwakke of sterkere eigen strijd, maar in
het algemeen wordt de klasse gébruikt (foor staat
kundige en économische machten, hetzij van Russi
sche of Amerikaanse eijde, die hun gouden eieren
beloven, om in werkelijkheid van hun goed ver
trouwen en dienstbaarheid gebruik te maken tegen
over de imperialistische tegenstander.
Al het doen en laten van de Spartacus-bond
moet er op zijn gericht, het wordend inzicht in de
klassepositie van de arbeiders te bevorderen en in
de strijd van de klasse actief werkzaam te zijn, op
dat haar klassegenoten, de eigen strijd, voor eigen
doel zo spoedig mogelijk leren strijden. Dat laatste
bedoelt Spartacus met het Derde Front, het arbei
dersfront.

in de overige wereld, anders ook dan in
de gehele geschiedenis der m ensheid, eens
vrijwillig plaats zal maken voor d e thans
aan haar m acht onderw orpen arbeidssla
ven? Immers niets! H eeft men geen reden
vertrouw en te stellen in de heersende
klasse in het monopolie-kapitalisme, had
men geen reden dat-vertrouw en te stellen
in hef H itler-regiem , men heeft-evenm in
reden dit vertrouw en te geven aan de
Russische staatsbureaucratie. De bevrij
ding van de arbeidersklasse is h et w erk
v an haarzelf en die bevrijding is er van
afhankelijk of die klasse leert begrijpen,
d a t h a a r m acht ligt in d e schepping van
eigen strijd- en m achtsorganen in de be
drijven.
H et is geen w onder, d at een oude strij
der als T rotzki, die heel zijn denken had
gericht op de noodzakelijkheid v a n de pro
letarische staat, aan h et einde v a n zijn
strijders-leven tp t w anhoop vervallen is,
bij het aanschouw en v a n w a t internatio
naal en in het bijzonder in R usland is ge
groeid. W a n n e e r hij verklaarde, d at hij
als oude veteraan, „zich verplicht ziet, al
zijn ideeën en zijn oer-eigenste inzichten
te herzien” , dan kunnen wij daarm ede in
stemmen, echter zonder zijn pessimisme in
zake de onm acht van de arbeidersklasse
Om te overw innen, te delen.
W ij wijzen er op. daf ook T rotzki
slechts van die onm acht is uitgegaan, bij
zijn hele conceptie van partij en staat. De
arbeidersklasse zal zich inderdaad volle
d ig m oeten herzien ten aanzien van de wég
én de strijd om het communisme. En zij
zal d a t leren «Eens zal zij béseffen, d at die
strijd h a a r eigen strijd is; d at zij begint in

de bedrijven en om de beheersing v a n de
bedrijven. W a n t communisme, dat is een
gem eenschap der w erkers, die hun eigen
w erktuigen, hun’eigen productie-apparaat
gemeenschappelijk beheersen.
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Vrije mannen en vrouwen
Deze m aand is dan de w et voor
het hulpprogram aan Europa door pre
sident Trum an ondertekend. H et plan
M arshall zal w orden uitgevoerd. N iet
minder dan 5300 millioen dollar zijn voor
zestien Europese landen beschikbaar ge
steld. D aarv an zullen 1000 millioen dolJar moeten w orden terugbetaald. V ier
vijfde ongeveer kan als „geschenk” w or
den aangem erkt. D aarm ee zijn de w el
daden nog niet ten einde. G riekenland
en Turkije ontvangen 275 millioen voor
militaire hulp; C hina 463 millioen voor
economische en militaire^ 'hulp. O nge
veer veertien dagen tevoren sloten E nge
land, Frankrijk en de z.g. Benelux-landen (België, N ederland en Luxemburg)
te Brussel een verdrag van sam enw er
king en bijstand op economisch, sociaal,
cultureel en m ilitair gebied. O p de dag
dat in Europa in de pers het bericht v e r
scheen. van de ondertekening door T r u 
man van de w et voor hulp aan Europa,
verscheen tegelijk de publicatie, d at men
er te W ashington van overtuigd is, d at
Trum an spoedig het A m erikaanse p a r
lement zal verzoeken, de landen die het
vijfmogendheden verdrag ondertekenden,
t,'. -steunen met militaire uitrusting. D e
zelfde dag. d at dit vij fmogen d h e d z r-v e r
drag w erd ondertekend, heeft president
Trum an, eveneens aan h et A m erikaanse
parlem ent (het congres) voorgesteld, de
w etten voor algem ene dienstplicht w eer
in te stellen.
V oegen we daaraan toe, w at aan de
andere zijde door Rusland, in deze dagen
werd bereikt ten aanzien van T sjechoSlowakije en Finland, dan hebben we on
geveer een beeld van de huidige econo
mische en politieke situatie. D at wil zeg
gen, het w ordt ons d an duidelijk, in welke
atm osfeer wij allen leven.
Bij de ondertekening van de w et op
het hulpplan sprak T rum an onder meer •
uit- „V rije m annen en vrouw en zullen
overal hernieuw de hoop krijgen, d at een
maal vrede op aarde zal heersen.” De
pers schrijft: „een overw inning van de
dem ocratie.” . <;.>
M en vraagt- zich bij dit alles als nuch

ter beoordeelaar af, w a t nu toch eigen
lijk onder deze om standigheden de grote
massa begrijpt en ondergaat. „V rije man
nen en vrouw en. G eschenken en wel
daden. Leniging v an d e honger. M ilitaire
bew apening. H ulpplan. Dienstplicht. H er
nieuw de hoop. V rede op aa rd e.” Om gek
van te w orden. Is die hele stam ppot dan
niet voldoende om de massa duidelijk te
maken, d at het alles slechts frasen zijn
van de m achthebbers, om de felle con
currentiestrijd voor de grote massa te be
mantelen?
L aten wij desondanks nog eens ingaan
op enkele .van de hier verm elde feiten .
Duidelijk is. dat in veel m ächtiger vor
men en com binaties d a n in het verleden,
de strijd om grondstoffen- en afzetgebie
den, d e strijd om invloedssferen w ordt
gevoerd. W e l woelen daarbij kleine en
grote imperialistische belangen dooreen,
m aar zoals het kleinbedrijf steeds meer
afhankelijk w ordt v a n bankwezen en
grootbedrijf, zo w orden ook 'kleine kapi
talistische machten en landen steeds meer
afhankelijk van de -grote. Steeds meer
moeten de kleine landen zich..economisch
en politiek inschakelen in het grotere ge
heel v a n d e m ächtiger formaties.
T erw ijl dus niet kan w orden ontkend,
d at de eersten nog hun eigen belangen
hebben, staat het vast, d at zij daarvan
alleen d a n w a t terecht kunnen brengen,
w anneer zij zich instellen op de groten,
ja zich inschakelen in één van de grote
strijdende partijten. Al w a t klein is, w ordt
machteloos en afhankelijk. A ls dit reeds
geldt voor de kleine kapitalistische sta
ten, dan kan men begrijpen, d a t dit in
nog sterker mate van toepassing is, op
de in die kleine staten bestaande onder
nemingen. en dan is het vanzelfsprekend,
d at het proletariaat ©\gyal, als o ver
heerste klasse, in h ét g eh e et niets te ver
tellen zal hefcxbèn, zolang het internatio
naal deze orde als dë. norm ale aanvaardt.
O ok het gebeuren met het z.g. Vijf-,
m ogendheden-verdrag w aarover wij hier
boven schreven, is alleen te begrijpen,
w anneer men d it m achtsstreven van atte
richtingen in het déxfken betrekt. _Hjet
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W esten , met inbegrip v an Engeland,
heeft, hoe verschillende belangen elk aar
ook kruisen, dit gemeen, d at het in d e
tw eede wereldoorlog in betekenis sterk is
gedaald. De economie van elk van die
landen is gedesorganiseerd, hun produc
tiekracht is. zeker in verhouding tot de
w ereldproductie, afgenom en. H un kapitaalspositie en verhouding van in- en
uitvoer zijn veel slechter gew orden. D a t
wil zeggen in de concurrentiestrijd zijn
zij v erzw akt en. stuk voor stuk dreigen
zij in volkomen afhankelijkheid te g e 
raken v a n de grote, nieuw gegroeide
machten. O n d an k s de o p vele punten
bestaande
onderlinge
tegenstellingen,
pogen zij. naast nationale ordening, die
de naam krijgt van socialistische poiitiek,
tot onderlinge sam enw erking te komen.
D aarin zien zij een mogelijkheid, om
zich in de w ereld te handhaven. Zich
te handhaven tegenover R usland...... .
en tegenover Am erika.
M aar de grote tegenstelling R usland—
A m erika beheerst toch d it pogen. De
grootste dreiging voor het W e st-E u ro 
pese kapitalisme is daarbij vanzelfspre
kend Rusland. G eraak t W e st-E u ro p a on
der zijn invloedssfeer, dan b e tek en t dat,
dat de huidige m achthebbers steeds meer
w orden uitgeschakeld. N ieuw e bureau
craten zullen d e kapitalistische heersers
in snel tempo vervangen en de economie
w ordt geheel en al gericht n a a r het
belang van het Russische blok. de Rus
sische heersende klasse.
H et W est-IEuropese kapitalism e kan
tegenover die bedreiging de hulp van
het toch min o f meer aan hem verw ante
A m erikaanse monopolie-kapitalisme niet
ontberen. Z o groeiden naast elkaar V ijfm ogendhedenverdrag ten- M arshall-politiek. Amerika wil steunen, m aar het wil
d at alleen doen. indien daarbij tegem oet
w ordt gekomen, aan zijn verlangen om de
A m erikaanse monopolie-belangen te die
nen. Duidelijk w ordt in. Amerika h e t ver
langen geuit. d a t de steunverlening aan
Europa gepaard nioet gaan. met een af
sluiting v an de ordeningspolitiek. d e n ationalisatie-Rolitiek f n . Engeland en de
andere Europese . landen. 'En al moge
officieel w órden tegengesproken, dat
Am erika dusdanige politieke eisen zou
stellen, de verhoudingen liggen, zo dui
delijk, en ook de feiten zijn zo klaar,
1
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