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tIAAREEN NIEUWEARBETDERSBEWEGING(3de deel) .

Klass.estrijd en c ommuni ame .

Een nieuwe arbe Lde r abewegLng zal in haar propaganda het woord
c orrrnun i sme na uweI ijks noodig hebbe n . Dat komt) omdat b ij de te genwoor-
dige situatie het commQ~isme niet in de eerste plaats een nieuw econo-
misch systeem is; waarbij het privaat-bezit aai:" productiemiddelen is
opgeheven) maar omdat het communsime in zijn diepste wezen daar ver bo-
~~n uit gaat. Of eigenlijk: het nieuwe economische systeem is slechts
een bepaalde kant) is tenslotte niet meer dan het middel; om het commu-
nis~6 als samenleving lLogelijk te ma~en. Het communisme is feitelijk
het behee r so hen van alle maat Bchappel i jk e krachten door de menac he n
zelf. Zooa18 de natuurwetenschappen door middel van de techniek de n~
tu~rkrachten onderworpen hebben) zoo moet de menschheid de maatschap-
pelijke krachten) die haar nu als een blind proces teisteren) onder-
werpen. De menec hen zelf moeten alle maatschappelijke krachten leiden
en beheeren. Dat beteekent) dat alle functie's in het maatschappelijk
leven door de mas sa t s zelf moeten worden uitgeoefend. Het be't eekerrt ,
dat de organen; die de massa's daartoe scheppen) DIRECTuit hen zelf
voortkomen) het zijn de arbeidersraden. Maar tevens ligt hierin beslo-
te~) dat de massa's daarrnee ZELF uitvoeren) wat ze in onderling over-
le g be sloten hebben .. De scheiding van "wet gevende en u rt voe rende macht 11

valt daarmee weg. De leiding van de maatschappelijke krachten gaat op
de menscnen direct over. Of met andere woorden: de doorvoering van h~
communisme is niets anders dan de doorvoering van de arbeiders-demo-
cratie. Het beheeren van de eo onomiache maatschappelijke krachten ver-
schijnt hierin als een onderdeel van het communisme) als een vanzelf-
sprekendheid) die nauwelijks afzonderlijk genoemd behoeft te worden.

Zoo gezien) begint de ont wfkkeLin g van het c ommunisme niet
pas; als de arbeiders de macht veroverd hebben en dan een nieuwe or-
dening van het bedrijfsleven doorvoeren. De ontwikkeling van het c on.mr-,
n i sme begint nu reeds) op de huidige dag) waar de a r be iders in de klas-
sestryd hun eigen lot in handen nemen door onder eigen leiding te strij-
den. Daar venvezenlijkt zich de arbeiders-democrat ie) die de maa.tsc hap >

pelijke krachten in eigen beheer neemt. De groei van het communi sme :is
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daa rcm niet anders dan de groei van de ze Lf bewe gi rig der massa's. Het
is het ontwikkel ingsproces van de a r oe Lde xsc.democ r at ie. Het is he.t
on t w ikk e Li.n gs p roce n , wa ar Ln de massa's hun e:i.;:sen kJ.2.::3sskr8.chten Lee re n
lej.d~-3::' en b;::·h~~e~r<:;n. Is hr·;': c o-nmun i sme 200 '!e:;:,·g8gros:~d.) dan eerst kan
de pro Le t arisc ne k l e.o se de e o o nom i sc he m2..'lt88hêi~)~)(;::.ijke k rac ht.e n lei-
den er" ·03L8~):C.::'ll. ::TêITler nie t . IvI811 ge c ru th t LlL-:1Vij.ls ~lst wco rd van Ma rx ,
d8.7; e~n IÜ8'J.'x·:; mé.'!.él.tf3cha.pp~.jwo r-It ge borc n in de sc no ot C~8:;:' 0111e. Voor
ons be~~eeke;l~ dit 2.l:~eefl) dat de zelf':x;v\TGg:L.r.,gde r maE'S&.'S s·~eeds meer
tot le·v·eI1!:;b8g)nssl c3.~z8r mas s a t e wo r.l t , dat de kl a a se groeit van een
k Le.s se cQ z,:c,h z e Lf tot een klasse V'YY'C zich zelf) dat de klasse bewust
haar eigen k T'lC ht; en heeft 128.;.t'1' 9.élD,ï!;ir.d.en.

H'i e rn.ee is het c ommun i nme op zijn eenvoudigste en meest we-
zenlijke f o rmuj e 't e r ug gob rac hb . EeJe is voor ieder arbeider d l rec t te
becrijpen) al zal hij de prac t i ec he doo rv oe r i ng ten z.e e rs t e betwijfelen.
Tp(:3~ i ~k wo rc t d aa rme e dU:I.'l.:.·' ·l' ~~T dat o'e a·"b0ia·{"rs_J.·'r..n·,cr-'r:,,':' lR ·(1';0-' ari-.'-t.l - t..- VII .LJV _ .-_'- ...•L t.,X~ • . j -.J_ ~vl_.I"J_.~,IJ._..J .•.•.•. uo a.

de ,c is è.é:n de d ic t a't uur van de a rbe ade r e , of de z v g . dic t a t uur van
het prale~a~i3.at. En tevens bljjtt daaruit) dat cte arb2iJsrs-lemocr3tie
niet 8 ·S8 m3)~,::n he e f t met het s·;:;81,/0:L::' je t van het ::al g\-:,~':e8;'!<3~(:'..(~,-.:(ç::c:~,.t11 •

De v8rclc:,,:1.:;,;:;1.:1gvan het a l gemecne ki':~8r:~cht als een veI(~<:;dj.gh.g '.'2.1'1. on-
ze derroc ro.t i,-ö'::he rc c ht.e n voor te S-C~j}Ien , be t e eke rrt da a rc:n ni et s anders
dan een Lnzi c ht in onze we rk e L'ijk e demoo ra't Lso ne rechten ve rnnde ren .

Dat de mas sa ha a r e i ge '-1 k I as Bel.::1'3.':; ht.e n 1e e Tt 1 e :.de n en co he e-
ren is geen k-ve at Lo van p~'opa~,è'.Yl.c1a.Het is de harde pr8kt~~k van hetTh-
ven) die de mac aa t s in cieze r:~c;lt:i.ng gaat dringen. De IId(-o.iJj::-c:;"é'J:,ü,che
periode 11 is p ract isch Lr.t c rnat iü'''.8.éll af g2sL)"tG~1. Legale erf~8.nü:a:t j.8 IS
kunn2n alleen nog trachten, epkocsndG klasse-actie IS zoo spo8~ig mo~-
lijk te dempen. In een reeks van ne de r l a gon bevrijdt de a rbe ide r-ek.l as se
z ic h van de L,e "1e id in gil.

In deze ve rhoud ingen ontstaat tevans een nieuwe arbeidersbe-
weging) die op geheel n:ï..e~,,::,w8f.;Tond81ag;enrust. Het zijn kleine illegale
gr0spen) die het we zcn Li jl,e v is: de be vr i jdi ng s s t r Ljd in de ze Lf be wegm g
de:c mas sa ' s zien. Daar cn v.'illen ze n o o i.c leao ht voor hun "pa rt ij 11 of
groep. Niet hun o r gan i cat J.e n.oe t st e rk worden) maar hun KLASS~.

Ondert,,;u"s8chen is de groei naar de z e Lf bevre gán g der massa's e en
langdurig proces) dat zich in e en hol van ve r sc hr i kk án gen voltrekt. 1JI:'1nt
nog nooit in de geschiedenis der menschheid stond een klasse tegenover
zooln machtige vijand) nog nooit tevoren tegenover z.oo ' n moordende macht)
nog nooit voor ZOOl n omvangrijke) alles orrv a't t ende taak: ~et- be he e rs cn en
van alle maatschappelijke krachten in de wereld En toch moet de a r be.ä.,
dersklasse deze gewe I oi ge strijd voeren) omdat die strijd onve rm i jdetjk
is) en omdat geen andere macht dat kan. Want de maa t so hap pe Li jk e k rac h..
t en der k ap i.t al iRt .iac he maat schappi j bedr-eigen de heel e mensc hhe rd met
ve rn iet iging. De he e Le meriac hue id z iet met angst e:"l beven de nade rende
!nassa-moord van de gifgassen-oorlog; het resultaat van on geo re Lc.eI de ,
ç'ngetemcle.) onbehee r so ht e , maatschappelijke krachten. Er is n iemand, die
deze massa-moord wil) en tegeliji is Lede re en er van overtuigd, dat l:ÏJ
an gs t Lg dicht naderbij is en 't e ne Lot t e als een ona f'weridbaa r C)LV!ee~lCB-
~re8kt. Het is een waanzin) die ~iemand wil en met de z8kerh8~d va~
pen na.t uu r ramp over de wereld giert. Dat zijn de onbeh8'31'scl1te krachten.
~n omdat dit zoo is) daarom gaat de strijdoI!l de be he e r sc hIn g del' rcaa.t ,
sc happe l i jk e krachten voort. Ook al zijn na de tweede wereldoorlog he e j e
Clf hal ve volken volkomen uit ge rne i d , dan s t aa t nog steeds de beheer ...
;30 hing de I' maat schapgel ijk e k r ac nt e n al s onopgelost probleem) waarmee
een 3e en een 4e we rc Ldo o r l og aan de gezichteei::dGr o pdu ike n . Daa rom
:8 de be hee rsching de r IM1.8t s oha.pre li jk e k rao ht e n HET pr ob I.e em van de re
~J1 yn n rl.A ~k om A nc1A ti jd .



De arbeidersklasse alleen en alleen de arbeidersklasse met
haa r mi.Ll Lce ne n-cnac ht kan deze t aak vervullen. Alleen de ar be i.de ra-;
kl~E3..3e! 1Nant het be Lan gr i jk at e deel van het be he e ruc he n der maatschap-
"Jelijke k rac ht.e n ligt in de baan van het 'ceheerschen der productieve
:..;:rac nt er. , v;acLrèi j het om r.Le uwe bewe g ing swet ten voor de o rrt w i"kkel ing
..~er maat sc ha.ppe L; jke p r od u..:::t ie z eLf g a at . Daarom .kan het aj ï ea een
?PCI'LOTIE~!E ~1'3..S2e zijn) die deze krachten ZELF beheerscht. Dat is
~:leen de arbeidersklasse.

D~ a:rJ)~J-.9-?r~.t~.0-~se §..l)een-, Ir. de t.e ganwo c r d Ige tijd van mach-
teïooFiheicl r i.c ht en de ecci..lal-·è,emoorat:i:ache pa r t Lje n en de buitenland-
sc he filialen van hetè11J8i3ische staatskapitalisme z i oh tot de mi dden ;
ftand en de intelleetueelen) om deze in ~e strijd om de be~eersching
\.~.er productiekrachten te betrekken. Ze zoeken hulp) waar deze n ie t te
v inde n is. Ee rstens r-e hoo re n ze voor een gce d deel N mr tot een pro-
iUC,1; ieve KLASSE en ten tweede leven ze voor zoo ve r ze ven de har.rle I
~even·of de z v g . "v r i je beroepen" uitoefenen) van de me e rwa arde , die
0001' de productieve massa IS worden v o or t geb rac ht . H,J.n lj()G:~::'~8:1 '..;o-v be-
~leen:c:1ing der maatschappelijke prop.uctiekrachten f.:U:-JDG:Q dé,li.l:;:'OlY. ;:-.et
raam v an het k ap l t a.I iRrr,e) van de Lo cn a rbe i d , n iet doo r ore ke n . Eet kan
.-:aa.rolT!alleen leiden tot de pogingen tot de rr.aat sc happe Lt jke cene e r.,
2,"'~ing in de vorm van hct natic:1aal-8ociali8me) de nat :...~:'"2,:~·eIJrci.2:Eing
~er productieve krachten. Of an~ers gezegd: tot scherpere tegenGtel-
:'inge:r.. der productieve k rac ht eri in Lntc rv.at.Lona ï.e maatnt af , tot., _
Tereldoorlog8n.

De ar te i.de r-sk j as se , die alle meerwaarde voortbrengt) kan
.:'.,ai'l.:::,omalleen de bron va n de rr.ee rwa a rde s Lu ibe n en n ie uwe be wegin ga.;
-vet te n voor de maat s c r.ap re 1i "<ke product je geven. Zeke r worden ook de
;:.:id,e:1klassen en .in t e Ll.ec t ue eLen door de onbeheerschte maatschappelijke
:\:T9.C!1'ten met ve rn Let i.g i n g be d re Lgd . Maar nooit k urme n ze a18 klasse
een hu.l pt r oe p vormen voor de doorvoering van n ie uwe be wegi ng swe t t.en
v an de maat ao happe I I jk e pr oduc t re , omdat ze zelf van de me e rwa a rde
:.e veri . Ze er ze ke r k un.re n e en t:;root e r :...of k Le ine r aan tal pe rsonen 'li t
jeze k~~ssen naar de arheiders overloopen. Maar de eerste voorwaarde
~aqrtre is) dat de arbeidersklasse ZELF een machtsfactor is. Als de
-ni dde r.stan d en de .irrt e Ll ec t ue e l e n zien) dat een rnELïVE) e no rme maat ;
echap[elijke kraoht op gaat tredeL in de vorm van tachtige, strijdende
;=.1'oeiders:Yl2.Rsa IS) dan e e rrrt zullen versoheidene van de intellentNeelen
en má dden s t an de r s z Lol; oc d e r.e n ie uwe k r ac h+ o r i en t e e ren . Eerder niet.
;-îet zoe ke n van a ans Lu rt i n g bij de n.Ldde ne t and cf bij de inte~.lectuee-
:.e::l voer daarrx jUiA~ tnt het tegenoverge8telde van wat er mee bedo~d
~0rdt. ~e ar~eiderskln83e :teeft trntRch op haar vaandel te Rchri~veL:
:e arbeiderRklR8se ~lleeL en A..lleer de arbeiCersklasse! Daar ~e worden
.~an pa s de voo rwaar den gele;:;ü tot het :t ov e r l o ope n \l van 'oe1an gr i ..jk e
,:'_'(.o pen ;..1 i t de inte 118(,+, lje eLen en de mi dde nst an d . Klél..sRemacht moe t e n
;1'e 1:p. h1··(>.r. I Kl" r, Ç,<')Yfl[\.<'. h t-; !
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Een kameraad aan de Rijswijksche zendt ons het volgende artikel:

Ir R IJ ti E I D !

Wij allen voor de vrijheid geboren) rcoet en het leugennet door-
boren. Wij kunnen nu niet stillen staan en onze vrijheden zien vergaan.
Maar geef de dictatuur nu ook geen kans want dan verl ies je je yrij-
ne ideka ns . Wil je je werk eLi jk bevrijden gaan? Kom dan niet met nieuwe
hee r sche rs aan.

De bevrijding van de. enkeling is de voorloper ran de bevrij-
ding van allen) want wanneer v:ij niet onszelf ee r st vr i jmaken z i jn vrij
slechto geschfrt tot bruikbaar materiaal voor anderen; en 't is toch
po logis: materiaal is er om gebruikt te worden! Willen viij ons dus vrij-
~aken moeten wij ten eerste geen materiaal meer zijn) maar zicb zelf
bevrijdende individuen. Dit zal toch de eerste stap naar de algemene
~evrijding moeten zijn. We moeten bii de zelfbevrijding Goed opletten)
van t er zijn he ej vele die de v r i jhe Ld wilJ.er ..) ik bedoel hier de di ot a-.
~uurvoor8tanders) 001: zij willen de vrijheid) maar deze mensen vergis-
sen zich) omdat het wezen van de dictatuur onderdrukking is zijn deze
Geusen in tegenst~lling met zichzelf en brengen de mensheid niet voor-
'~it maar bestendiger: het wezen der onderdrukking - wat dictatuur is -
~oor hun tegenstrijdige handelingen en Bcheppen zóó de mogelijkheid van
;1ieuwe onderdrukkingsvorrnen.

Waar dus het wezen van de dictatuur onderdrukking is) kunnen
"ivij de dictatuur ook niet ale waarden tot v r Ljmak In g be schouwe n , en moe-
~en wij de d io t at uur als middel tot vr i jmak i.r.g - ook wanneer ze wordt
~eprecenteerd door onderligGende groeperingen - afwijzen! Want als een
van de onderliggende groeperingen zich ontworstelt uit de greep van deto-
7enliggende groepen en ze behoud de dictatuur als ~idde~ en ze bevestigd
;i.an haar n.acht , dan is er in wezen niets veranderd} alleen haar uiterl ij-
~e VaIr. kan van zwart tot rood) of tot zwart-rood zijn overgegaan) maar
';:e onderdrukking gaat gewoon door en. de vrijheiLd-:blijft in In ijzi.ge orr.-
:{nelling. Zij) die nu de d i.ct at.uur als een midde l ter bevrijding aa nbe ,
velen) zien de tegenstelling - vrijheid of onde rrrr ukk m g - niet) of .....
vat erge. ris: z ij hebben doel bevu st de v e rhei f ing van zi C[1:. zelf op 't 00 g
~ ko§te van het_ Q.ruJk.2.fil'emat_eriaal) de do:ti:[,e~a8Sa!

Zij) die de ve ra ef f äng van aLFên voors'taall-; kunnen nooit mede-
-re rk eri aan Gen of andere dictatoriale macht te bevestigen) want anders
".'ierke~ zij mede de el ende der onderdrukking te be st erid i.ge n tot in '-t on -
s i.ndi ge . Wij zijn nu in de laatste etape tot het jaar 2000) reeds he eb en
',rij allerlei vormen van onde r drukk Lng doorgemaakt, zouden vv::'j het nu niet
SE:-!'lS met de vrijt ..eid k ur.nen p r obcr en? De woorde n-v an DomeLa N'ieu1Frenr.uis
';!lijver~ nog altijd in riet t.eke n de s licl:ts staan: "De lucht is vrij) i".et
::'..cht is vrá j , opdat 't ook de mensne Id zij; da.i r moeten w i ] naar stre\Btt

Het art ikel van deze kameraad geeft aanj e ád in g tot een uiteen-
z.et ting onze 1'zij ds, van wat 1JV ij onde r prol et ar iache dictatuur ve r st aan.
3:erGt echter zullen wij trachten het begrip v r i jne á.d te ontleden zooals
-:,n~e Ln zeride r zich deze voorstelt (of niet voorstelt). Met bovenstaand
artikel geeft hij blijk niet veel te begrijpen van de maatschappelijke
're rl:.o'din.gen: het geen reeds bI ijkt uit de aar hef var. z ijr: betoog. De
,,;>evl'ijding VR.nde enkeling - zoo zegt hij - is de voo r l oope r van de be-
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vrijding van allen. Wij moeten geen materiaal meer zijn) maar zichzelf
bevrijdende individuen.

Wat onze inzender doet is de strijd der arbeidersklasse uit
de sfeer der realiteit halen en in die van de ethiek en het idealisme
plaatsen.

Wat is het kenmerk van de maatsohappij? Dat er klassen zijn:
een heerschende en een overheersohte. De bourgeoisie onderdrW(t de ar-
beider niet als individu) zij overheerscht de arbeidersklasse als klasse.
Daarom kan ook het individu zich niet bevrijden; geen mensch kan zich
zelfstandig aan de heerschende productieverhoudingen onttrekken. Ook
dat kan al eoh t a de arbeidersklasse als klasse.

iTrijheid is een veel gebruikt en veel misbruikt woord, en ook
de begrippen hierover loopen sterk uiteen. Zoo ziet de een de vrijheid
in de toepassing der burgerlijke democratie, de ander ziet als hoogste
uitinb van vrijheid het zichzelf vrijwillig binden aan het algemeen bela~
àbsoLut e v rä jhe id bestaat niet; z ij bestaat ook niet in dB communa i.t isch e
samenleving. Daarentegen bestaat wetmatigheid; zcowe l in het kapitalisme
als ook in het eommun±sme. De kapitalistische bewegingswetten leiden
tot crises, oorlog) geweldige opstapeling van rijkdom aan de eene kant,
tot afschuwelijke ar~oede aan de andere kant. De arbeidersklasse kan
het kapitalisme vernietigen) maar zal daar dan de eoonomi.sohe wetmat i g.,
heid van het communrsme voor in de plaats moeten stellen. Vrijheid is
dus een zeer betrekkelijk begrip. Ook in het oommunäsrne za.l het indi-
vidu zich aan de economische wetmatigheid hebben te onderwerpen. Dit
i9 het wezen der proletarische dictatuur. Wij vinden deze stelling uit-
stekend geformuleerd in "De Grondbeginselen der Communist ische Product ie
en Distribut ie" (Uit gave van de Groep van Internat ionale (Raden )Commu-
nieten) en citeeren dit hoofdstuk daa ron; woordelijk: (blz. 146-147).

DE ECONOMISCHE DICTATUUR IJAN HET PROLETARIAAT.

Ten slatte moeten we nog een enkel woord wijden aan de dicta-
tuur van het proletariaat. Deze dictatuur is voor ons een vanzelfspre-
kendheid, iets waarover men feitelijk niet in het bijzonder hoeft te
spreken) omdat de doorvoering van het communistisch bedrijfsleven niets
anders dan de dictatuur van het proletariaat is. De doorvoering van
het co~munistisch bedrijfsleven wil niet anders zeggen) dan de afschaf-
finb van de loonarbeid; de doorvoering van ~"h e t gel ij k e
r e c h t voor a.l1e producenten op de maatschappelijke voorraden.
Dat is de opheffing van alle voorrechten van bepaalde klassen. Het com-
munist isch bedri jf sleven geeft n Iemand het recht; zich te verri jken ten
koste van de arbeid van anderen. Wie niet werkt I zal niet eten. De door-
voering van deze beginselen is in het geheel niet "democrat isch". De
arbeidersklasse voert het door in de heftigste) bloedige strijd. Van
een "democ ra't Ie " in de z in van de samenwerk rn g der klassen) zooals we
deze op het oogenblik in het parlementaire- en vakvereenigingssteleel
kennen; kán daarb ij geen sprake zijn.

Bekijken we deze dictatuur van het proletariaat echter vanuit
de omvorming der sociale verhoudingen) vanuit de wederkeerige betrekkin-
gen der menschen, dan is deze dictatuur de werkelijke verovering van de
democrat ie. Het communisme wil niet anders zeggen) da n dat de menachhe id
tot een hoo ge re cult uurt rap ove rgaat, doorda t alle maat sehappel i jke
functies onder de directe leiding en controle van alle werkenden komt
te staan) die daarmee hun eigen lot in handen nemen. Dat wil zeggen:
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de democratie is tot levensbeginsel van d3 samenleving geworden. Daarom
is een wezenl i jke democrat ie) die haar 'iVO rtels v indt in het behee r van
het maatschappelijk leve~ door de werkende massats precies hetzelfde als
de dictatuur van het proletariaat.

Het was alweer aan Rusland voerbehouden. om van deze dictatuur
een karikatuur te maken) door de dictatuur var. de'bolsje1Nistische partij
voor de dictatuur van de proletarische KLASSEuit te geven . Daarmee wordt
de deur voor een werkelijke proletarische democratie) het beheer en de
leiding van het maat schappe l Ljk leven door de n.aaaa ' s zel f , gesloten.
De d ic t at uur van eer.. pa rti.j is de vc rrn, waarin de dictatuur van het pro-
letariaat in werkelijkheid wordt verhinderd.

r;'aast d.e soc Ia l e bet eek en i s van de dictatuur vatten we zijn
eoo norri sohe Lnhcud in het oog. Op econor:.isch gebied werkt de dictatuur
zich zoc dan Lg uit) dat hij de nieuwe macrt sch appe Li jk e regelen; waarnaar
het bedrijfsleven verloopt) tot a.l gemcene Geldigheid brengt. De arbei-
ders kUI1.Len a 1 1 e maat acha.ppeLi jk e werk zaamheden zelf bij het c om-.
IDUList.isoh bedrijfsleven änschak ej en , door zijn 'oe g.inse Le n te aanvaarden,
door de product ie voor de gemeenaohap , or.der ve rarrtv-oo rd in g aan de ge-
meenachap , door te voeren. Alle te zarnen voeren de communistische pro-
duct ie doo r .

Het ligt voor de ~and) dat verschillende deelen van het boeren-
bedrijf zich niet direct .aar de regels van .et comrnuniatisch bedrijfs-
:"even zullen voe gen , dat is) zich niet bij de corr.cunistische gemeens chzp
aan al u Lt en . Cok is het waarschijnl ijk dat ve r ecn i ï ï er..de arbeiders het
;orr.r.:unisrr.e dusdanig aul l e n opvatten) d9-t ze de be rijven we l zelfstandig
willen beheeren) maar niet onder controle de :: aan.e njev in g . In de plaats
van de private kapital ist van vroeger treedt de bedrijfsorganisat ie als
ftkapi tal ist tt op.

De economische dictatuur heeft daarbij de bijzondere functie
iet bedrijfsleven naar de at gemeene re gej s te ordenen) waarbij de maat-
?chappelijke boekhouding in het algemeene girokantocr een belangrijke
:unctie ve rv uj t In de maat sohappe Ll jk e boekhouding vinden we de regis-
~ratie van de goederenstroom binnen het communistisch bedrijfsleven. Dat
~il niet anders zeggen) dan dat degenen) die niet bij de maatschappelijke
20ekhoud ing zijn aange sloten 0ok gee n grond.stoffen kunnen kri j gen. Want
:'n het communisme wordt niets tlgekochtH of "v e.rko cht '! • De producenten
:{unnen all een goede ren en grondstoffen van de gemeenschap kr ij gen ter
',·erdere distribut ie of ter ve rc . re bewerking. Wie zijn arbeid echter
::iet in het maat schappej i jk geregelde arbeidsproces wil inschakelen;
sluit daa rmee zich zelf van de comrrunistische gemeenschap uit. Zoo voert
.ieze economische dictatuur tot een zeI f 0 r g a n i 8 a tie van
2.::'le p ro ducent eri , ongeacht of dat klein- of grootbedrijf is) of het in-
':ust r i eel of agrarisch is. Deze dictatuur heft zich zelf ook inde rdaad
i irect op; zcod ra de producenter. hun arbe id b ij het maat schappel ijk pro-
;es inschakelen en wer.en onder de b~ginselen van de afschaffing der
:'oonarbeid en maatschappelijke controle. Dit is dan ook een d ict at uur ,
è.. ie inde rd.aad vanzelf tiaf ste rft 11; zoodra het heel e maat schapr-el ijke leven
OP de nieuwe grondslag var. de afscha.ffing van de loonarbeid staat. Het
:'8 tevens een dictatuur) die zich niet op de punt van de bajone-t voltrekt;
maar die door de econo~i8che bewegingswetten van het corrmunisme wordt
d.oorgevoerd. Niet "de st aa t " Voert'deze economi.sche d ict at uu r door) maar
iets dat machtiger is dan de staat: de economische bewegingswetten.
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BERIOHT o N Z E LEZERSA A N
Wat W1J in het vorig Discussie-orgaan reeds als een mogelijk-

heid vermeldden) heeft zich mt us sc hen r ee d.s bowaa rr.e 5.d. De pol it ie
heeft ons de colportage aan het ste~pelbu~eau Eildardijtkade geweldig
meei I ijk gemaakt .

Voer ons is dit verschijnsel niets bijzonders. Hand in hand
met de verscha~pte polilieke strIjd, met de oorlogsvoorbersiding) gaat
het f as cec r Lngep ro ce s va n het ct aa; sap oaraet . Met de met iveer ing van
het handh ave n de r orde) maakt él8 bour geo io ie elke revol ut ionaire propa-
ganda ol~ogelijk; althans tracht dit te doen. In daze tijd van ver-
s che ::pt 00 r l ogs gevaa r z iet mer; opn .ieuw het ve rsch ijnsel van een grenze-
100ze nat tio nal e opn i.t s Lng na.derbi j xomen . De ms.caa ' e moeten bereid ge-
maakt "\TO reien z Loh v oc 1: (:e .imper i a'l ist ische belangen van het groot kap i-
taal te l~tcn af81achte~.

Var::.ü:.é.u·de verscherpte maatregelen tegen de revo:j.utionaire
propaganda; vs:cQ:;.ar ook da bescherming der fascisten door de politie.
Besc he rmd doe .r de pol:it .iemacrrt t rekken de ze heeren de arbe .ider swijken
in, waarb :Lj het hun niet :300 zee r om ve rspre iding van 1e ct uur) dan wel
om het uitlil<::ken van relletjes te doen is) hiermede aan de bourgeoisie
de welkome aanJ.eiding tot een eclportag~verbod verschaffend. Ook zonder
deze aanj ot.ding zou dit wel gekone n zijn) dus ve r ra st ons dit optreden
n re t . Wij hebben voor de demoorat isehe rechten niet ZOOV881 waarde er ing,
pmdat wij weten dat deze precies zoo ver gaan als de bo ur geo i a ;e toestaEt

Lnt uasc he n achton vvij het van het grootste belang) dat onze
propaganda onder de menschen bI ijft komen. Wij moeten echt e r onze oa-
sis verleggen door zooveel mogelijk abonnéls te wi nne n,... Diegene. die
~us prijs stelt op een regelrratige ontvangst van het discussls-orgaan)
verzoeken wij, zich op te geven als abo nne aan een der ve r sp re idc r e .
Tevens kunnen zij die met ons aynpat.h Lse e re n zich verdienstel ijk maken
door meerdere exemplaren van àns te betrekken en deze door te geven.

Wij vestigen er de aandacht op> dat bij de vve r sp re ide r e van dit Dis-
oussie-orgaan de nieuw verschenen brochure:

ETHIEK EN 800 lALImm
(do or Ant. Pannekoek )

een herdruk van een in 1907 ve r sc he ne n brochure) verkrijgbaar Ls . Deze
brochure bevat tevens een herdruk van het in 1919 in de lINieuwe TijdIl
afgedrukte artikel: IIHet historisch material i8me".
De brochure) (uitgave G.I.C.) kost 10 cent.

Inhoud:
Ethiek en Soc ial Lsme •..•• lnJ.eiding.

De ethiek van Kant.
Het Historisch Materialisme.
Het wezen del' ethiek volgens

Dietzgen.
Het Historisch Materialisme

Tenslotte herirmeren we er aan) dat de 11GRONDBEGINSELENDER OOMMUNISTI-
SCHEPRODUOTIEEN DISTRIBUTIEII bij ons verkrijgbaar zijn tegen de prijs
van 50 cent.

--- __ J
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