
Het Organisatiewerk van Spartacus
H et onderw erp dat wij nu in het kort 

willen behandelen heeft verschillende 
kantenr~Spaftacus* i s '  een voorhoede- 
organisatie in het N ederlandse taalgebied. 
H aar werkzaamheid gaat reeds daarom 
uit buiten de grenzen van dit land, aan 
welke grenzen zij dan ook in dit opzicht 
geen w aarde toekent. O ok in België heeft 
Spartacus zijn bondsmakkers, zij het dan 
d a t hun aantal, evenals trouwens in N e
derland, nog vrij gering is. M aar boven
dien, zij wil een dienend orgaan zijn in 
de internationale arbeidersklasse en ar
beidersbeweging, welke klasse alleen door 
internationale solidaire strijd, welbewust

De Meivergaderingen
De samenstelling van ons vorige nummer was 

te vèr gevorderd om nog berichten op te nemen 
over de gehouden Meibijeenkomsten te Amsterdam 
en Den Haag. Het heeft nu eigenlijk weinig zin 
om in onze kleine krant daaraan nog veel ruimte 
te besteden. Toch willen wij enkele opmerkingen 
maken. Beide bijeenkomsten waren bezocht door 
ongeveer 250 personen, hetgeen zeker voor Am
sterdam iets minder was dan het vorige jaar. Over 
het gebodepe kunnen de smaken verschillen. De 
verslaggevers van beide vergaderingen zijn nu een
maal geen buitengewone bewonderaars van ac- 
cordeon-ensembles, maar in het bijzonder zagen zij 
ln de verleende medewerking op dit punt geen 
bijzondere bijdrage tot het noodzakelijke pogen 
om van de Meibijeenkomsten iets anders en beters 
te maken. Vanuit deze laatste gezichtshoek deze 
beide bijeenkomsten beoordelende, moeten wij he
laas vaststellen, dat zij niet hebben beantwoord 
aan datgene, wat wij enige maanden geleden als 
wenselijk uitspraken, toen wij vernamen, dat zij 
te Amsterdam geheel, en in den Haag mede, door 
de I.F.B.K. zouden worden georganiseerd. En dat 
heeft veel minder gelegen aan de medewerkenden, 
dan aan de gehele voorbereiding, en vooral aan 
de opzet van de zaak.

Jarenlang wordt in deze soort vergaderingen in 
de linkerhoek van de arbeidersbeweging gewezen 
op de oorspronkelijke gedachte die aan de Meidag 
verbonden was. De Meidag zou een dag ;noeten 
zijn van strijd, een dag waarop de arbeiders inter
nationaal. als protest tegen hun uitbuiting, het 
werk zouden neerleggen. Wij weten te goed, dat 
men deze dingen niet kan doorzetten als voorhoede- 
organisaties, wanneer de klasse daartoe niet be
reid is. Dat hebben wij dus niet verwacht. Maar 
wat wij zeker van de I.F.B.K. hadden gehoopt, is, 
dat zij toch zou hebben gepoogd propagandistisch 
ln die richting werkzaam te zijn. Een manifest ver
spreid onder de bedrijfsarbeiders. waarin uiting 
werd gegeven omtrent haar inzichten en datgene, 
wat nu de Meidag moest zijn en hen oproepende 
ter vergadering te komen, daar, in iiet openbaar 
met elkaar te bespreken welke noden en zorgen 1 
ons drukken, welke weg wij in de strijd zullen 
moeten volgen, was o.i. noodzakelijk geweest. Zou 
dit zijn nagestreefd, dan was ook het karakter van 
de samenkomsten een totaal andere geworden. Dan 
zouden niet muziek en declamatie de hoofdtoon r.ijn 
geworden en zouden niet in het bijzonder bekende 
sprekers de overladen programma’s verder hebben 
gevuld, maar dan zou het arbeiderswoord uit de 
bedrijven direct hebben geklonken. Het is niet onze 
bedoeling uitsluitend kritiek te leveren, temeer niet, 
omdat wij weten,, dat wi) niet geheel en al "onder 
zonden zijn in deze aangelegenheid en bovendien, 
omdat wij de organisatorische zwakte van de 
LF.B.K. te goed kennen. Maar, waarheden moeten 
worden uitgesproken. Al is het alleen maar om :'n 
de toekomst onze plichten bewuster onder ogen 
te zien.

Zonder dus te zeggen, dat deze bijeenkomsten 
volkomen mislukkingen zijn geweest, er blijft im
mers altijd wel iets goeds van hangen, spreken wij 
uit dat wij allen met elkaar en in het bijzonder 
de. I.F.B.K. ln komende gevallen er naar zullen 
streven ons verdere werk meer in overeenstem
ming met onze inzichten aan te vatten.

gevoerd voor de verovering van  de be
schikkingsmacht over de productiemidde
len, överwinnen kan. H aar belangstelling 
gaat dus over de gehele wereld en zij zal 
steeds trachten de proletarische krachten 
die groeien uit de zelfbeweging van  de 
arbeiders, internationaal te bevorderen. 
Alle voorhoede- en alle strijdorganisaties 
die in die richting werkzaam zijn, zal 
Spartacus gaarne steunen en bevorderen. 
En het spreekt vanzelf, dat zij pogen wil 
in het bijzonder met buitenlandse voor- 
hoede-organisaties die haar geestelijk 
verw ant zijn, vriendschappelijke verbin
dingen aan ta  gaan, om het w erk zoveel 
mogelijk gemeenschappelijk te  doen en 
ook vooral, om elkaar voor te lichten over 
positie en strijd. Een nieuwe Internatio
nale van voorhoede-organisaties kan en 
moet op den duur op deze wijze ontstaan. 
Qok bij dat ontstaan speelt daarom het 
beginsel ,,van onder op” een belangrijke 
rol.

Spartacus is een voorhoede-organisatie. 
Een. met een bijzonder karakter. Z e  is 
meer dan een organisatie die de zelfbe
weging en de internationale solidariteit 
van de klasse voorstaat. Reeds örganisa- 
tieS met dit beperkte doel kunnen een zeer 
waardevolle betekenis hebben. W ij den
ken b.v. aan organisaties samengesteld 
uit strijdbare arbeiders uit de bedrijven, 
die zich in bedrijfskemen, ter propagéring 
van de zelfbeweging van de bedrijfsarbei
ders, hebben verenigd. M aar Spartacus 
is meer.

De communistenbond is een politieke 
organisatie en zelfs op dit punt onder
scheidt zij zich van  andere revolutionnair- 
socialistische politieke bewegingen, die de 
zelfbeweging en de zelforganisatie van de 
arbeidersklasse nastreven, teneinde het 
kapitalisme te vernietigen en een socialis- 
tisthe maatschappelijke orde te winnen. 
Dat onderscheid is tevens de reden van 
haar zelfstandig bestaan. H aar leden 
achten het namelijk noodzakelijk het 
maatschappelijk leven te leren kennen, de 
ontwikkeling van dat leven te begrijpen 
als noodwendig, in verband met de door 
M arx ontdekte wetten, w aaraan de on t
wikkeling van het maatschappelijk leven 
der mensen onderworpen is. Die w et
matigheid, waaro\£jL_ vanzelfsprekend 

‘ heel veel valt te  schrijven, zien wij met 
M arx in de eeuwenlange loop van de ont
wikkeling der productiekrachten. Deze 
productiekrachten, to t een bepaalde

• hoogte tot ontwikkeling gekomen, stellen 
hun eisen aan het maatschappelijke leven 
en zijn er de oorzaak van, dat de geschie
denis van de menselijke samenleving te 
onderscheiden is in verschillende fasen. 
Z o  onderscheiden we b.v. het feodalisme 
en het kapitalisme, terwijl ook dat kapita
lisme eens zal verdwijnen. .Het inzicht van 
klassenstrijd vloeit ook uit deze maat
schappijbeschouwing voort. Het is d aa r
om, dat de eerste regel van het in 1847 
samengestelde Kommunistisch Manifest 
aan vangt met de woorden ,,De geschie
denis van alle samenleving is tot dusver 
een geschiedenis van klassenstrijd.”

De arbeidersklasse heeft aan deze we

tenschap behoefte, zij moet haar leren 
hanteren, om zich bewust te  zijn van  eigen 
plaats en taak  en om haar houding te 
kunnen bepalen in de strijd. In de strijd 
van  elke dag, naarm ate deze meer het 
karakter krijgt van een principiële strijd 
om de macht, om de orde in het maat
schappelijke leven.

Spartacus is dus de organisatie van die 
voorhoede-arbeiders, die in het N eder
landse taalgebied studie maken vaq de 
ontwikkeling van het kapitalisme als ge
heel en dat doen in samenwerking met 
soortgelijke organisaties in het buitenland, 
met de bedoeling, deze wijze van maat- 
schappij-beschouwing te propageren in de 
arbeidersm assa's, ,die massa met raad en 
daad bij te staan in verband met de ge
w onnen inzichten, de m assa zelf ver
trouwd te maken met de marxistische we
tenschap, en in die massa zelf actief die
nende kameraden te zijn. Een en ander in 
de overtuiging, dat de bevrijding van de 
arbeiders het w erk van  henzelf moet zijn.

E erst w anneer op deze wijze taak  en 
.wezen van Spartacus in het algemeen, en 
toch nog maar kort. is aangegeven, dan 
kunnen wij spreken over de wijze w aar
op Spartacus dat w erk wil verrichten.

T o t de volgende week.

8e verantwoording 
„Spartacus op deVesuvius

over de maapd M aart 1948.

V aste bijdragen: s
J. V . te  A. ƒ 1.— , J. de G. te  A. ƒ 2.50,

H. G . L. te A. ƒ 10.— , J. L. te A. ƒ 0.50.
St. H. te A. ƒ 0.50, S. D. M . te A. ƒ 1.—.
B. N . te A. f 2.50, T h . te B. ƒ 7.50, D.
K.— M. te B. ƒ 5.— . N . A. te A. ƒ 2.50.
B. B. te Z. f2 .— . W . v. d. W . te A. 
ƒ 1 . - .

, T otaal ƒ 36.—.

V erder nog ontvangen:
L. v. d. J. te A. ƒ 1.— , D . M. te A. 

ƒ i . _  Kl. P. te A. ƒ 1.50, J. v. D. te  A. 
ƒ 2.50, J. C. te A. ƒ 2.50, v. d. N . te A. 
ƒ 0.50.

T otaal ƒ 9.— .
O ver ,,De Vlam ” ontvangen:
O . S. te A. f 3 .— , A . S. tevE ; ƒ 1.25, 

N. B. te  A. ƒ1.— , E. B. te  B. ƒ 2.50. 
T otaal ƒ 7.75.
Kleinere giften over ,,De (Vlam” teza

men ƒ 2.53.
T otaal 8ste verantw oording: ƒ 55.28.

T otaal tot en met de 7de verantw oor
ding: ƒ 937.38.

T o taal generaal: ƒ 992.66.
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De Strijd om de Vrijheid
Hoe vaak zal in de geschiedenis, ook 

in de geschiedenis van de arbeiders
klasse, het woord vrijheid als een velen 
begeesterend ideaal zijn gebruikt? Hoe
veel millioenen zullen voor ,,de vrijheid” 
al hun krachten, ja hun leven .hebben ge
geven? Hoe vaak zal de eens gewonnen 
vrijheid diepe teleurstelling hebben qe- 
bracht?

Denken wij even aan de Duitse arbei
dersbeweging, voor het aan de macht ko
men van Hitler. Millioenen arbeiders hie
ven de vuist en lieten hun leus „Freiheit”, 
weerklinken. Hoevelen van  hen zijn om
gekomen in de concentratiekampen? Hoe
velen van Hen zullen verlangd hebben naar 
de Vrijheid?

Denken wij aan de jaren dat Europa 
zuchtte onder de heerschappij vaji het 
fascisme. Hoeveel millioenen zullen ver
langd hebben naar de bevrijding? Hoe
velen hebben er hun leven voor geofferd?

In de eerste periode na Mei 1945 tracht
te de N ederlandse regering het geruïneer
de kapitalistische economische leven op
nieuw op de been helpen, doormiddel 
van de door haar geleide economische or
ganisatie, onder het argument, dat dit land 
zijn werkelijke vrijheid lilleen op deze 
wijze zou kunnen herVinnen. Een streep 
door haar rekening dreigde te worden het 
streven van de Indonesiërs naar nationale 
vrijheid en het streven van de meest ver
drukte lagen in Indonesië (boeren en ar
beiders) naar meer sociale en economische 
vrijheid. H et vrijheidsverlangen van het 
..herrezen” Nederland bleek weldra won
der goed gepaard te kunnen gaan met het 
terugdringen, versplinteren, kortwieken en 
dwarbomen van dit streven der- Indone
siërs.

En ook, de door de nieuwe N ederland
se regeerders uitgestippelde w eg-naar een 
9evestigde vrijheid in hët eigen land, bleek 
door verschillende maatschappelijke groe
pen en klassen niet als bijzonder begerens- 
Waard te worden gezien. De aanbevolen 
geleide economie verkreeg uit bepaalde 
dringen van de heersende klasse, die zich 
*e zeer gebonden voelden, zowel in het pro
ductieproces als in de handel, weldra de

naam van regeringsdw ang, bureaucrati
sche dwingelandij, enz.

De nieuw gewonnen vrijheid bracht ook 
de arbeidersklasse bittere teleurstelling. 
A rbeidsplicht en verkorting van het recht 
om van patroon te  veranderen, schaarse 
toemeting van  levensbenodigdheden door 
middel van handhaving der distributie, 
door de overheid gereglementeerde loon
stop bij een stijgend prijspeil, militaire 
dwang en onderkruipersw erk van onder 
krijgswetten levende soldaten, tegenover 
arbeiders, die van hun vrijheid om het 
werk neer te  leggen, gebruik maakten, 
w aren dan ook w aarachtig geen feiten, die 
de arbeidersklasse enthousiast zouden 
kunnen maken.

W ij spraken over het jongste verleden, 
over de pogingen van 1945 tot 1948 om 
de ..wederopbouw” van een „vrij” N eder
land langs de weg van de geleide econo
mie te verwezenlijken. H et is als geheel 
geen verheffend beeld geweest. H et was 
bovendien een mislukte poging. E r zijn 
allerwege in dit land weerstanden tegen 
gegroeid; in de handel, onder de boeren, 
onder1 kleine neringdoenden, onder groe
pen van industriëlen en onder de arbei
ders. De arbeiders het laatste genoemd, 
om er aan  toe te voegen, dat hun weer
stand door gebrek aan inzicht en organi
satie van hen zelf, niét krachtig en be
slissend is geweest. Gaandeweg zijn, als ' 
gevolg van een en ander, ook in het po
litieke partijleven de tegenstellingen ster
ker gew orden tussen degenen, die voor
standers w aren der geleide economie en 
hen, die zich daartegen verklaarden en 
meer vrijheid verlangden in het econo
mische leven. .

O nder de druk van al deze omstandig
heden en s te rk  bevorderd door de gehele 
wereldsituatie, w aarover dadelijk iets 
meer, werd het verlangen bij de katholieke 
coalitie-genoot in de Rooms-rode rege
ring groter, w at matiging in de geleide 
economie te  brengen. Steeds sterker werd 
de aandrang in de Katholieke Volkspartij 
nanr w at minder leiding van overheids
wege en w at groter economische vrijheid 
in het bedrijfsleven. O nder dié omstandig

heden moest ook de sociaal-democratie 
terugtrekken en sterker zijn nu ook de 
klanken geworden uit de kringen van haar 
ambtsdragers. De nieuwe minister In ’t 
Veld van de Partij van de Arbeid liet 
reeds geluiden in die richting horen en 
zijn opvolger in Zaandam  in de functie 
van Burgemeester, de heer Thomassen, 
achtte het blijkbaar wenselijk in zijn in- 
stallatierede nadrukkelijk te verklaren:

„O p het stuk van nijverheid ligt er 
in de Zaanstreek nu eenmaal een kost
bare traditie, die men in vele andere 
delen van het land node ontbeert. Bij 
de noodzakelijk geworden uitbreiding 
der nijverheid mogen de durf, fantasie 
en ondernemingslust niet worden ver
drongen door de sfeer van een bureau
cratische tredmolen. Moge de schaars- 
te-economiè talloze dwingende voor
schriften onvermijdelijk hebben ge
maakt. de toekomstige industriële ont
wikkeling kan door dwang in geen 
enkel opzicht worden gediend.” (

De voorheen met vernieuwingsdriften 
bezielde A.J.C.er, grijpt aldus terug op de 
..traditie en zijn staatssocialistische idea
len worden door hem gereduceerd tot een 
in het verleden ,'.onvermijdelijke politiek 
van schaarste-economie” .

Het is duidelijk, dat de oorspronkelijk 
gedachte plan-economie hiermede wordt 
opgegeven. De sociaal-democratie, be
vreesd dat zij toch bij de komende ver
kiezingen aanhang verliezen zal bij teleur— - 
gestelde arbeiders, poogt te voorkomen, 
dat zij als zondebok voor de • resultaten - 
van de geleide economie zal opdraaien •en 
zodoende ook naar de andere zijde stem
men zal verliezen. Zij steekt de”vlag u j t ^ ~  
van de „economische vrijheid”, zoals'zij 
eens en toen weldca gevolgd door de Sta- 
linistische^partij, de vlag van de natie, de 
nationale „vrijheidsvlag” ging uiïsteken.

M aar zoals reeds gezegd, ook de gehele 
wereldsituatie spreekt in deze kwestie een 
belangrijk woord mee. „D a steekt was 
hinter mein Junge” zou destijds een revo- 
lufionnair zanger hebben gezongen.

De nationaal geleide economie is in 
zeker opzicht een totale mislukking ge
worden. N aast d̂é teleurstelling en de 
tegenzin in het binnenland, bleek na en
kele jaren, dat er op deze basis aan een 
; . Vervolg op pag. 4
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VAN HET STAKERSFRONT
De W aarhe id  van H  Mei meldt, dat 

een groep H aagse bouwvakarbeiders, ten
gevolge van de houding van  het bestuur 
van de bij het N .V .V . aangesloten bouw- 
vakarbeidersbond inzake het conflict bij 
de K.L.M.-nieuwbouw, besloten heeft zich 
collectief af ,te scheiden. O nder de betrok
kenen w aren er, die 25 jaar en langer lid 
waren. Er is een comité gevoripd, dat zich 
met een manifest tot alle bij het N .V .V . 
aangesloten bouwvakarbeiders in Den 
H aag zal wenden. V oorts zou het in het 
voornemen liggen op bepaalde voorw aar
den besprekiri'gen tot fusie met E .V .C. 
Bouwvak te openen.

M ede in verband met bovenstaand be
richt lijkt het ons nuttig en nodig iets 
meer over dit uittreden en de aanleiding 
er toe te zeggen. Plm. 7 weken géleden 
eisten de metselaars en opperlieden, w erk
zaam bij de nieuwbouw-K.L M . te  D en 
Haag, een verhoging van hun werkelijke 
loon met ƒ 5.—  per week. O p dat moment 
ontvingen zij weliswaar wekelijks plm. 
ƒ 50.— , doch hierin was begrepen de z.g. 
„zw arte’'- kleding- en prestatietoeslag.

Deze toeslag zou verdwijnen en dus 
eisten deze arbeiders verhoging van hun 
werkelijke loon. Deze eis werd afgewezen 
en dientengevolge besloten ze te staken. 
Deze staking omvatte ongeveer 50 man en 
dezen trachtten, zij het vergeefs, hun me
dearbeiders, timmerlieden,^ vlecht££§, enz., 
eveneens tot staking te bewegen. Drie 
weken daarna kreeg echter ook deze 
groep arbeiders de mededeling, dat 
hun kleding- en prestatiegeld ad. ƒ 7.50

per week niet langer zou worden uitbe- 
taald. N a v^ngadering besloot men met 
135 tegen (18 stemmen to t staking over te 
gaan. V anzelfsprekend verzette de Unie 
zich heftig tegen deze staking» Christelij- 
ken en Katholieken slingerden Eufl ban
bliksems en ook het N .V .V . probeerde 
van alles om dit conflict te  doen beëindi
gen. De in het N .V .V . georganiseerden 
drongen bij hun bestuur aan op een ver
gadering. lieten op het werk een petition
nement circuleren, waarin eveneens op 
een spoedvergadering w erd aangedron
gen. Eindelijk, nadat men een drietal we
ken vergeefs gepoogd had het conflict om 
hals te brengen, w erd een vergadering op 
3 Mei toegestaan. Veel resultaat schijnt 
deze bijeenkomst niet gehad te hebben, ge
zien het bovengenoemd besluit to t afschei
ding van het N .V .V .

Dit conflict heeft enige eigenaardig
heden. De kleding- en prestatietoeslagen 
werdéii n.l. niet door de aannemer Boers- 
ma betaald, doch door de K.L.M., de heer 
Plesman. En deze zou, naar hij verklaarde, 
nog steeds bereid zijn de toeslagen te be
talen. D it zou echter door de rijksbemid
delaar geweigerd zijn. Ook het vorig jaar 
was er op hetzelfde bouwwerk eveneens 
een loonconfjict, doch dit was binnen en
kele .dagen opgelost. H et vermakelijke feit 
deed zich toen zelfs voor, d a t de heer 
Plesman, die op een stakersvergadering 
aanwezig was. een stakerslijst onder de 
neus geduwd kreeg en daarop voor 
ƒ 1000.—̂  intekende en betaalde. N u liet 
hij zich echter wijselijk piet zien.

De N .V .V . leden hebben zich dus nu 
van hun organisatie afgescheiden; omdat 
zij eindelijk tot de ontdekking zijn geko
men, d a t zij n ie t bij een strijdorganisatie 
w aren aangesloten. D eswege overwegen 
zij aansluiting bij de E .V .C . O f dit een 
verbetering voor hen zal betekenen, moet 
ten sterkste betwijfeld worden niet alleen, 
doch in feite komen zij daarmede van de 
regen in de drup. Z ij werpen iets on
bruikbaars van zich af om een ander iets, 
maar even onbruikbaar in de strijd, weer 
op te nemen. V ast s taa t voor ons, dat wc 
hier te  maken hebben met een grgep tot 
strijd bereide arbeiders. D it bewijst hun 
"verbeten strijdwil en hun verbeten vast
houden ondanks alles. M aar met strijdwil 
alleen wint men geen strijd, daar komt ook 
nog zo iets als inzicht bij te pas. En dit 
inzicht, daar geven zij blijk van, bezitten 
ze nog niet. Z èkeï, de E .V .C . is in dit 
conflict de enige drganisatie, welke hen 
financiëel steunt. Doch dit is nog geen 
bewijs, dat dit uit strijdwil geschiedt. 
W anneer die werkelijk aanwezig zou zijn, 
zou de E.V.C. in het belang van de strijd 
trachten to t uitbreiding over te  gaan o.a. 
bij de nieuwbouw-stadhuis, bij de grote 
en kleinere bouwwerken in Rotterdam en 
Amsterdam. Zij deed dit niet in het bouw- 
vakconflict te Amsterdam en doet dit ook 
nu niet, omdat ze niet in de allereerste 
plaats op uitbreiding v a n ’Jiet conflict be
dacht is, doch wel op uitbreiding van het 
ledental en op het kweken van onrust in 
het N .V .V . uit concurrentie-overwegin- 
gen. De inzet van dit conflict was goed, 
eigen strij-d onder eigen leiding. W a t men 

"nu gedaan heeft is het u it handen geven 
van  eigen leiding in handen van derden.

Van de Maaskant
I _

Ze waren beiden 68 jaar oud. Vroeget waren 
ze in goede doen geweest, tenminste voor zover 
een arbeider dat kan zijn in deze kapitalistische 
maatschappij. Hij was altijd een goede werkman 
geweest en verdiende behoorlijk om in het onder
houd van zich en zijn gezin te voorzien. Ze hiel
den van mooie dingen, antieke pulletjes, enz. en 
mede uit het oogpunt dat het misschien te zijner 
tijd nog wel eens van pas kon komen, hadden 
ze van tijd tot tijd een en ander gekocht. Nu 
waren ze oud geworden, hij niet langer tot wer
ken in staat en dus overgeleverd aan de liefda
digheid. Neen toch niet; op hun oude dag hadden 
ze toch nog een vader gevonden, vader Drees, 
en die vader zou wel voor hen zorgen. Echter, 
die vader zorgde maar zeer stiefvaderlijk voor hen 
daar ze, zegge en schrijve, ƒ 18.— per week voor 
hen beidjes ontvingen. Niet genoeg om van te 
leven doch ook niet genoeg om te sterven. Soc. 
Zaken, zoals tegenwoordige met een deftige naam 
het instituut Armenzorg wordt genoemd, moest bij-

W ij juichen het toe, dat deze groep ar
beiders zich in een manifest tot hun mede- 
kameraden gaat wenden, doch de inhoud 
van dit manifest zal geen andere mogen 
zijn dan een opwekking to t deelname en 
ondersteuning van hun. strijd, een strijd 
onder eigen stakingsleiding, zonder eni
gerlei inmenging van welke organisatie of 
politieke beweging ook. Alleen zulk een 
manifest zal practische resultaten af" kun
nen werpen, practische resultaten ook 
voor andere delen van de strijdende arbei
dersklasse. W ij stellen ons voori dat de 
H aagse kern van de I.F.B.K. als voorlich
tend orgaan in deze goed werk zal kun
nen verrichten.

springen. Ze kregen er nogt ƒ 6.— per week bij 
en hadden dus tezamen het vórstelijke inkomen van 
ƒ 24.— per week. Daar konden ze zo ongeveer 
het leven bij houden doch meer ook niet. vVan- 
fleer er iets bijzonders gekocht moest worden kon 
het er niet af en er moest toch zeker wel eens iets 
vervangen wordden, dat inmiddels versleten was. 
Langzamerhand verdween hét een na het ander 
van de vroeger gekochte mooie spulletjes, van de 
opbrengst waarvan men zich het noodzakelijke 
aanschafte. Op deze wijze sloegen de beide oudjes 
zich er doorheen, scharrelden wat men noemt door 
het l^ven. '

Dezer dagen, al betrekkelijk laat in de avond 
werd er aan hun woning gebeld. Daar ze per 
advertentie weer iets te koop hadden aangeboden, 
dachten ze aan mogelijke refjectanten. Het bleken 
echter twee heren van Soc. Zaken te sfljn, die 
toegang tot de woning verlangden voor contröle. 
Overbluft lieten de oudjes hen binnen en de heren 
verlangden op hoge toon te weten hoe ze zich al 
die extra uitgaven konden veroorloven, of ze nog 
geld op de spaarbank hadden, enz. Een spaar
bankboekje ten bedrage van ƒ 100.— kwam te 
voorschijn en bij de huiszoeking, waartoe deze 
„heren” zich eveneens gerechtigd achtten, kwam 
nog een bedrag van plm. ƒ 200.— te voorschdjn. 
Een en ander werd meegenomen en de controleurs 
vertrokken met de mededeling, dat ze er wel meer 
van zouden horen. De oude baas moest op kan
toor komen en daar werd hem te kennen gegeven, 
dat hij geen recht had geld in huis of op dé spaar
bank te hebben. Hij moest een stuk tekenen, waar
bij hij afstand deed van hetgeen bij hem in beslag 
was genomen, ƒ 25.— zou hij er van terug krij
gen, maar dan moest hij het niet meer in zijn 
hoofd halen verder nog iets te verkopen. En de 
toeslag van ƒ 6.— per week zou ‘ bij wijze van 
strafmaatregel worden ingetrokken. Over zijn ze
nuwen heen, weigerde hij natuurlijk deze verkla
ring te tekenen.

Deze zaak zal nu in handen gegeven worden 
van een advocaat om uit te maken, of een der
gelijk optreden in onze „democratische rechtsstaat” 
zo maar zonder meer getolereerd kan worden. W e 
vermelden het hier als een voorbeeld hoe een af
gewerkte proletariër wordt behandeld en op welke 
wijze er voor de kinderen van vadertje Drees 
wordt gezorgd.

Ip dit verband begrijpt de lezer wel, dat ons

gevoel dat we in een democratische rechtsstaat 
leven, nog versterkt werd, toen we een deaer 
dagen in „Het Handelsblad" lazen, dat maatregelen
zullen worden geqomen H.M. Koningin Wilhel- 
mina na haar aftreden nog een inkomen van staats
wege toe te kennen.

H
De?er dagen bezochten we een openbare ver

gadering, uitgeschreven door de kern Havenher- 
stel, die in het teken v an . pro page ring voor de 
gedachte van het zelf doen stond. Een bijeenkomst, 
welke in opzet en organisatie geheel afweek van 
het gebruikelijke type arbeidersvergaderingen. Uit 
hun midden hadden deze arbeiders een hunner 
kameraden gekozen, die een inleiding moest hou
den over de strijd der arbeidersklasse en welke 
middelen zouden moeten worden aangewend om 
tot verbetering te komen. Ook arbeiders uit andere 
bedrijven waren uitgenodigd terwijl van tevoren 
was bepaald, dat geen vertegenwoordigers van vak
bonden 06 politieke partijen het woord zouden 
kunnen voeren. Deze vergadering was uitsluitend 
bedoeld om van gedachten te wisselen over de 
strijd in de bedrijven, men wilde dit niet laten 
vertroebelen door discussies over vakbonden of 
politieke partijen.

Het is natuurlijk mogelijk. dat men het met alles 
wat. op deze vergadering naar voren werd ge
bracht niet geheel^ens is. Te waarderen valt in 
ieder- geval, dat deze arbeiders het aangedurfd 
hebben een dergelijke openbare vergadering te be
leggen. Als winst kan aangemerkt worden, dat 
getracht werd elkaar te begrijpen en tot overeen
stemming te komen. J

Winst was ook, dat uit de discussies bleek, hoe 
men aanvoelde, dat de vakbeweging nog slechts 
als een soort verzekeringsmaatschappij tegen de 
nadelige gevolgen van werkloosheid e tc  moest 
worden gezien.

Dergelijke vergaderingen kunnen zeer zeker nut 
afwerpen en er toe medewerken, dat het „«erft 
gij oude vormen en gedachten” werkelijkheid gaat 
worden.

Noot van de Redactie.
Graag hadden we gehoord, wat er nu eigenlijk 

op deze bijeenkomst besproken werd.

Vergadering,
Twee jaar geleden, bij de vorige verkiezingen, 

stond ik hier op dit zelfde podium. Er was een 
andere spreker, maar het gesprokene week niet 
veel af van datgene wat U hier vanavond van 
deze spreker hebt gehoord. Hij kwam namens de 
Waarheid, U  de waarheid verkondigen en ik neem 
aan. dat hij meende, dat hij in dienst van de 
waarheid sprak. Ik neem niet aan dat hij de 
waarheid vertelde. Hoe is dat mogelijk, in dienst 
van de waarheid leugens verkondigen, want daar 
komen toch mijn woorden op neer. Toch is dit 
mogelijk. Een eenvoudig voorbeeld moge mijn be
doeling verduidelijken. Wanneer een moeder haar 
kind vertejt, dat er in het nabije woud monsters 
huizen, die het verslinden, om te beletten dat het^ 
zich te ver van huis begeeft, dan spreekt deze 
moeder niet de waarheid. De leugen moet hier 
echter dienen om het kind te behoeden vóór een 
gevaar, en dit gevaar is wel een waarheid. De 
moeder begreep, dat het kind in zijn onnozelheid 
te veel op zichzelf vertrouwt en het gevaar waar-, 
aan het zich blootstelt niet zou begrijpen wanneer 
zij het de waarheid zou zeggen. Zo n leugen achten 
velen geoorloofd en te rechtvaardigen omdat het 
kind niet begrijpt. Mijns inziens is die methode 
voor kinderén reeds fout. Maar, als U hier dus 
allen gelijk gesteld zou kunnen worden met kinde
ren, die het gevaar niet konden begrijpen waar- 

’ aan zij blootgesteld zijn, dan was het begrijpelijk, 
dat de spreker van hedenavond en ook - hij, die 
twee Jaar geleden hier optrad, U leugens ver
kondigde. Doch laat ik U eerst bewijzen, dat de 
spreker de waarheid niet zei.

Zoals ik reeds zei. stond ik hiér twee jaar 
geleden op ditzelfde podium en in mijn debat zei 
Ik onder meer, dat het mij verwonderde, dat de 
spreker van dien avond meerdere malen het woord

„oranjékliek" had gebruikt, aangezien op de front
pagina van de Waarheid dikwijls het portret van 
H.M. had geprijkt. De spreker bleef mij het ant
woord schuldig. Het schijnt echter, dat leden of 
in elk geval vergaderingbezoekers toen geen ge
noegen hebben genomen met het negeren van mijn 
debat en zich in woord of geschrift tot de W aar
heid hebben gewend.

De partij van de Waarheid, de C J3. gaf nu in 
de plaats waar dit debat had plaèts gevonden, 
in Hilversum een geschrift uit, getiteld „Actie”, 
waarin het volgende voorkwam.

Een Trotzkist aan het woord.
Het gebeurde op onze vergadering in Ons 

Gebouw, waar een Trotzkist heftig van leer 
trok tegen de partij en ons blad „De W aar
heid. Jullie zo riep hij uit, zijn reeds v*  ver 
verwaterd, dat zelfs het portret van de ko
ningin op de voorpagina in jullie krant staat. 
Zeg eens dat ik het .lieg?

Neen,' deze man loog niet, maar hij vergat 
echter een ding. Deze foto stond in de krant, 
bij de begrafenis van onze vrouwelijke partij
genote Hannv Schaft en tientallen andere ka
meraden, die in de strijd tegen de bezetter 
gevallen waren. Daarom was het juist de 
moeite waard om dit vast te leggen, want het 
gaf blijk, dat men ook in deze kringen moet 
erkennen, dat onze kameraden hun leven voor 
de bevrijding van ons land gegeven hebben. 
Maar dit zag deze man in zijn verblindheid 
ovér het hoofdi

Ik dacht toen ik  dit onder het oog kreeg, wat 
zal ik doen. Proberen de andere kranten van De 
Waarheid te nékken te krijgen, waar H.M. in 
prijkt zonder kranslegging of wachten tot ze er

weer in staat. Ik besloot tot dit laatste, zeker als 
ik was, dat dit zou plaats vinden. Zo vond ik 
dan ook in het nummer van 31 December 1946, 
dat ik zoals U ziet bij me heb, weer H.M. af- 
gebeeld. met een beschrijving van haar ontvangst 
aan de grens van de hoofdstad, door Burgemeester 
d'Ailly. Ik zal U piet het hele relaas, dat een 
blad als „Trouw” zou hebben gesierd, voorlezen, 
doch slechts vermelden, dat De Waarheid nog 
bericht, dat ook de kamerheer Jhr. F. J. E. van 
Lennep aanwezig was en de hoofdcommissaris 
overste Kaasdrager, dat het dochtertje Olga vän 
de burgemeester H.M. een bouquet rose anjers 
overhandigde en dat H.M. enige woorden met het 
meisje wisselde, dat de koningin in haar auto met 
het gloednieuwe nummer HX 1 haar weg vervolg
de, op het balkon kwam enz., enz. »

Ik geloof nu niet, dat er iemand in de zaal -is. 
die nu nog zal menen, dat dit niet een duidelijk 
bewijs is van liegen door de Partij van de W aar
heid. W at II echter niet duidelijk zal zijn is. dat 
dit liegen de grondslag is en moet zijn van haar 
hele politiek. Het moet de grondslag zijn van alle 
politieke partijen die menen, dat de partij, d.i. de 
leiders, de massa van arbeiders en daarmee de 
mensheid zullen bevrijden. ,.w . ..

Alleen de C.P. doet dit bewuster t a  daarom 
brutaler, hetgeen sterk tot uitdrukking komt in het 
feit dat zij het orgaan van de leugen, „De Waar
heid", noemt. '

Maar geen leugens kunaen de arbeidersklas»

dienen, zij is geen klasse gelijkgesteld kan 
worden met onmondige kinderen, maar een strij- 
dende klasse, die opkomt voor haar belangen. Al
leen het hoogste weten, en dat js de waarheid, 
kan haar nut brengen en steunen in haar strijd.
- Voorzitter, deze spreker weet 'heel goed dat 
hij de waarheid niet zei. omdat hij meent, dat 
hij spreekt voor onmondige kinderen, die men de 
waarheid niet zeggen kan. Hij meent dat men de 
bevrijding naderbij komt, door grote massa’s om 
2ich en zijn partij te verzamelen die mëtf slimheid 
geleid moeten worden, een blind vertrouwen in 
hem en de partij hebben en onverbiddelijk alles 
op moeten volgen, wat leiders en partij gebieden, 
ln dat vertrouwen zijn zij nog versterkt geworden, 
door het zeldzame succes, dat de nationaal-socia- 
listische partijen ten deel viel, met name de partij 
van Hitler ln Duitsland, die er een voorbeeld van 
heeft gegeven hoever men kan komen met leugen 
en bedrog. Trouwens alle politieke partijen hebben 
figuren als deze man min of meer tot leermeesters 
gekozen, bewust of onbewust, want allen zijn er 
°P u it om massa's om zich heen te verzamelen 
en deze te „leiden", dit leiden, voorzitter, plaats 
«  tussen aanhalingstekens.

Deze taak komt hun betrekkèlijk gemakkelijk 
voor, het schijnt hun de enige weg. In de ge
schiedenis hebben de massa’s steeds koningen, kei- 
*ers en dictators gevolgd, de massa is traditioneel 
volgzaam. Daarbij werd leder eigen optreden altijd 
bloedig onderdrukt. W ie tegen deze volgzaamheid

vecht, vecht tegen een traditie en niets is zo taai 
in zijn weerstanden als dit laatste. Kameraden, 
de invloed van de traditie acht ik zo groot.' dat 
ik mijzelf steeds op dit punt onderzoek en con
troleer. W at doen echter de „leiders” of liever, 
wat zijn zij genoodzaakt te doen om massa's te 
winnen? Zij binden aan bij deze tradities, houden 
ze levend of wekken ze weer op tot nieuw leven.

Zó worden hun rijen versterkt door groepen in 
de maatschappij, wier ogenblikkelijk belang mee
brengt, deze tradities te behouden. Ik bedoel groe
pen uit de kleine burgerij en intellectuelen. Vele 
arbeiders staan echter totaal onverschillig of vijan
dig tegenover de hier bedoelde traditie van het 
koningschap, zodat de Partij van de Waarheid 
in een arbeidersvergadering als deze, haar pro
paganda hiervoor moet ontkennen, wil zij haar 
aanhang niet verliezen. W ant in de fabrieken 
leren de arbeiders zin voor bet praktische, het 
geloof aan koningen en keizers komt hen als ouder
wets, belachelijk en barbaars voor. v

Anderzijds echter wil men ook vélen tot zich 
trekken uit de kleine burgerij, die zoals ik reeds 
zei. veel meer met Oranje-traditie besmet zijn. 
Vandaar dat herhaaldelijk het portret van H M. 
in de W aarheid prijkt.

Maar noch hun schelden op de Oranjekliek 
noch hun betuigingen van eerbied voor het huis 
van Oranje zijn door hen gemeend. Het moet beide 
dienen <?m de massa te vangen. Dit moeten ook 
de leuzen „Ratio Koster Vrij", „Hogere lonen, 
lagere prijzen", hun huilen over de hoge uitgaven 
voor het leger enz. enz. — Ja voorzitter, Ik zal 

' direct eindigen. — Al deze leuzen, iedere houding,' 
die zi) aannemen, moet dienen óm meer aanhang 
te winnen.

En waarvoor moet deze macht dienen? Om aan
stonds, wanneer het grote cbnflict, het grootste

dat de wereld ooit gezien heeft, uitbreekt, al de 
massa's, die zo gewonnen zijn, in deze vernieti
gende strijd te werpen. De kranten berichtten on
langs, dat Rusland 9H  %  van zijn bevolking in 
de oorlog heeft verloren. Tracht eens te schatten 
welk percentage dat is van de strijdbare bevolking. 
Inderdaad, Rusland kwam zegevierend — wat men 
zegevierend noemt — uit die strijd te voorschijn 
door zijn massa's, door zijn mensenmateriaaL Mu
ren van lijken zijn gevormd om de vijand tegen 
te houden en men vraagt thans uw stem om U 
bij deze verkiezingen voor een der beide elkaar 
vernietigende partijen te verklaren. W ant in dit 
teken staan de verkiezingen: .vóór Rusland of vóór 
Amerika. Vóór de zich breed makende brutale 
Russische staatsbureaucratie of Vóór het zatte 
Amerikaanse kapitaal. Dit krijgt men niet van U 
gedaan zonder leugen en bedrog en valse voor
spiegelingen. En zoals in de eerste en tweede 
wereldoorlog, belooft men. U weer. dat dit de 
laatste zal zijn en dat dan vrede, welvaart en 
democratie zullen heersen. Beide machten zeggen 
daarvoor te strijden. Doch voor de derde keer 
zult gij bedrogen uitkomen. Wij zullen niet eerder 
vrede en welvaart voor de werkende mensheid 
kunnen verkrijgen, voordat wij een eind — ja. 
voorzitter, ik zal nu werkelijk ophouden — voor
dat wij een eind aan alle overheersing hebben 
gemaakt N iet voordat wij onze eigen macht in 
eigen organisaties hebben opgebouwd, want de 
arbeidersklasse kan alleen zegevieren door een 
einde aan a lk  overheersing te maken. Kiest daar
om Uzelf, maakt uw eigen organisatie en voert 
daarmee de strijd tegen de dreigende vernietiging, 
tegen uw ondergang, tegen de ondergang der 
heid.



zelfstandig herstel van het kapitalistische 
economische leven niet te denken viel. 
V oor d it herstel w as in alle landen van 
E uropa hulp van buitenaf nodig. D e stra
tegische en economische macht van Ame
rika eri Rusland, de beide nieuwe tegen
standers in de strijd om wereldmacht, kre
gen elk in bepaalde delen van de oude we
reld belangrijke invloed. De laatste in 
O ost- en midden-Europa, de eerste, zij het 
w at later, meer en meer in Zuid- en W est- 
Europa. De onmogelijkheid van de W e st
en Zuid-Europese landen, eigen econo
misch leven opnieuw op te bouwen, voer
de hen in de armen van het Amerikaanse 
monopoliekapitalisme. Dit moet en wil, als 
elk kapitalistisch stelsel, zijn invloed en 
macht vergroten, andere gebieden aan 
zich onderwerpen. En het w ordt daartoe 
in deze tijd nog met temeer kracht gedre
ven. omdat het zich wapenen en ve/ster- 
ken moet tegenover zijn tegenstander, het 
staatskapitalistische Rusland. Amerika met 
zijn enorme kapitaalmacht, $amengevat in 
grote monopolies, sterk in een min of meer 
vrije wereld-concurrentie, is niet gediend 
van economische barrières in de vorm van 
tolgrenzen, gepaard gaande met invoer
verboden van goederen en' deviezen-uit- 
voer-verboden. H et kan die alleen gebrui
ken, w anneer ct^zen zijn monopolies be
gunstigen. D at is de oorzaak, dat de na- 

‘ tionale planeconomie van de bedoelde 
Europese landen als mislukt moet worden 
beschouwd. Zij zal geleidelijk aan worden 
beëindigd en w at er van zal overblijven, 
zal een totaal andere betekenis hebben. 
D e resterende staatsbemoeienis zal de 
strekking hebben de Amerikaanse credie
ten veilig te stellen, de Amerikaanse eisen 
op handels- en industriëel gebied door te 

s voeren, al zal in naam natuurlijk de N e
derlandse wederopbouw daardoor ge
diend worden. De stromingen in N eder
land, die de economische vrijheid voor
staan. zullen dus zogenaamd winnen. In 
feite is het het Amerikaanse monopolie
kapitalisme dat zijn vrijheid op ons gaat. 
botvieren.

Z o  kunnen wij verwachten, dat geleide
lijk de dirstributie-bepalingen zullen wor
den opgeheven. Z w arte en w itte markt 
zullen versmelten en het prijspeil zal dien
overeenkomstig worden genivelleerd. Dat 
wil zeggen d a t de prijs van de tot nu toe 
gerantsoeneerde artikelen omhoog zal 
gaan. D at de kosten van levensonderhoud 

.voo r de brede massa nog meer zullen stij
gen.

W ij wezen er reeds op, dat niet alle 
leiding in de economie verdwijnen gaat. 
D e prijsstop zal in belangrijke mate ver
dwijnen. De loonstop zal gehandhaafd 
blijven. D at zal worden gemotiveerd met 
het argum ent, dat de consumptie van de 
N ederlanders laag gehouden moet wor
den, om het kapitaalherstel, de wederop
bouw te dienen. In feite betekent het, dat 
de grote massa zich grotere ontberingen 
zal moeten getroosten, om dit terrein voor 
het Amerikaanse kapitaal rendabel te ma
ken. .

Daarbij komt, dat deze gebieden, op-

Vervolg van pag. 1 SPARTACUS ALS WERKGEMEENSCHAP
Ditmaal menen wi) kort te kunnen zijn. In de 

laatste artikeltjes/over Spartacus hebben wij met 
elkaar besprokerT wat de dragende gédachten om
trent organisatie van de klasse en de voorhoede 
waren. Men zal hebben begrepen, dat de voüe 
taak van de bond buitengewoon omvangrijk 
is Deze georganiseerde zelfwerkzaamheid van de 
bondsleden werd in het verleden nog door geen 
enkele partij of bond zo positief nagestreefd. Het 
is immers niet alleen de kwestie, dat allen moeten 
medewerken. Propagandistisch en in woorden en 
in feite zijn er dan toch instanties, die van bovena 
het geheel dirigeren. Het bijzondere is, dat er bij 
Spartacus geen „van boven” bestaat, niet mag 
bestaan. Alle werkzaamheden worden op de ver
schillende conferenties in beschouwing genomen 
en daar verdeeld en verantwoord.

Internationale contacten, de propaganda in het 
algemeen en plaatselijk. de alzijdige verzorging 
van de krant en de uitgeverij, het interne contact 
tussen de plaatselijke kernen en de verschillende, 
met onderdelen van het algemene werk belaste
werkgroepen, enz. .

Zo is er in dit streven een voortdurend gebrek 
aan arbeidskrachten om het gehele instituut, dat 
een ware werkgemeenschap moet zijn, a.h.w. een

genomen in de Amerikaanse invloedssfeer, 
ook militair verzekerd moeten worden. 
Ook daarom trent lopen onderhandelingen 
met Amerika, waarbij reeds wordt gedacht 
aan een nieuwe Leen- en pachtwet. N ieu
we militaire credieten, nieuwe lasten. En 
ook indirect zullen die lasten toenemen. 
W anneer in Europa sterke legers zullen 
worden gevormd, betekent dat, dat jonge 
krachten aan het productieproces onttrok
ken zullen worden, waardoor de productie 
gedrukt wordt. Krachten, die wel mede 
zullen consumeren.

Veel van hetgeen wij ten opzichte van 
de doorvoering van de Amerikaanse ,,vrij- 
heids-idealen’’ ook voor Nederland ver
wachten, is reeds in België te constateren. 
D aar is men na de „bevrijding” yan de 
aanvang af, in die richting van vrije eco
nomie, gepaard aan, loonstop, veel sterker 
werkzaam geweest. H et gevolg is, hoge 
prijzen en lage lonen, zodat de arbeiders
klasse zich „vrijwillig” de gewenste so
berheid weet opgelegd. Ook het kleine 
zakenleven gaat daaronder gebukt.
^ / l n  die richting is eén crisis v'oor de 
grote massa te verwachten, terw ijl de kä- 
pitaalbelangen veilig gesteld worden.

V oor de arbeidersklasse dient zich dus 
,,de vrijheid” opnieuw aan, de vrijheid van 
uitgebuit te worden.

En toch, het verlangen, ook bij de a r
beiders. naar vrijheid zal blijven. M aar 
wij moeten met elkaar-leren, dat zodanige 
woorden geen vaste begrippen zijn. Dat 
vrijheid in de ene of de andere maat
schappelijke periode en voor de ene of 
de andere klasse een totaal verschillende 
betekenis heeft.

Vrijheid voor de'arbeiders, dat betekent 
in de allereerste plaats, vrijheid om te 
vechten tegen/elke uitbuiting, vrijheid om 
zich voor diZ strijd zelfstandig te organi
seren, en tm slottë de vrijheid om te be
schikken, zélf te beschikken, over de pro
ductiemiddelen —  de fabrieken en de be
drijven — pm ze in vrije maatschappelijke 
arbeid te penutten voor de voorziening 
in ons aller behoeften.

D at is voor ons Vrijheid.

bedrijf met verschillende onderdelen, te doen fünc- 
tionneren, zondek leiding en toch in behoorlijk
verband. ,

Daarvoor zijn nodig: schrijvers, correspondenten, 
administratieve krachten op financieel en ander 
administratief terrein, expeditieverzorgers, propa
gandisten, vertalers voor allerlei talen, enz. teveel 
om op te noemen. Ook in het plaatselijke werk 
moet in veel behoeften worden voorzien. De plaat
selijke en bedrijfspropaganda moet worden ver
zorgd. de krant bezorgd, contact met lezers onder
houden enz. ,

De lezer zal begrijpen, dat het hier niet de 
plaats is over dit alles zo te gaan uitweiden, dat 
ons organisme naar buiten geheel wordt opën- 
gelegd. W at in dit artikel onze bedoeling is, >s 
duidelijk te maken, welke moeilijkheden er aan 
dit nieuwe pogen verbonden zijn en hoe eigenlijk 
een lidmaatschap door enkele betaling van een 
contributie niet kan bestaan; dat deze betaling al
leen nodig is, om de allernoodzakelijkste uitgaven 
aan drukkers en andere leveranciers te kunnen

d°Maar de eigenlijke contributie, de eigenlijke bij
drage, bestaat in de in de gemeenschap ingebrachte
arbeidskracht. . . .

Neen, feilloos werkt dat alles nog met, maar 
toch' bewees reeds^de practijk, hoe goed op die 
wijze kan worden gewerkt, hoeveel kan worden 
gedaan, en hoe opvoedend voor allen deze me
thode werkt.

En nu gaan wij deze serie besluiten. Wij doen 
dat met een dringend beroep op allen, die menen 
iets te kunnen bijdragen aan dit nieuwe streven, 
om zich aan te melden. Een enkel berichtje van 
opgave als lid-medewerker is voldoende, al zullen 
wi) daarbij graag vernemen, waar de aanleg en 
het verlangen' heen gaat, m.a.w. welk werk de 
toetredende het beste ligt.

G r o te  p a r t i c u l i e r e  v e rm o g e n s  i n  

d e  w e re ld
De United Press gaf in een artikel van zijn 

Londens bureau (9 Aug. 1947) de volgende schat
ting van de grote particuliere vermogens ui de 
wereld:

Nizam van Hyderabad $ 3.000 000-000
Maharadjah Gaekwar, Baroda $ 280.000.000
Groot Britannië: icnrvvtfW)
Sir John Ellerman $ j 50-000-000
Hertog van Westminster $ 120.00U.UW

f Ä a r c h  $ 120.000.000
Nederland: „ é n rn rw i
Koningin Wilhelmina 1 ^ 0 0 -0 0 0
Daniel van Beuningen $ 30.0UU.UUU
Zwitserland: ,‘cnnn<wi
Emil Georg Beuhrle $ 15.000-P00

Joseph McGrath $ 5.000.000

u Z i ï t o , ? T m $ 1.000.000.000
John D. Rockefeiler, Jr. $ ^W.CmOOO
Pierre duPont $ 3.500.0UU.UUU
S.mon Patino (wijlen) ‘ $ 3.500.000.000

. C o r r e c t ie
In ons artikel „De rekeneenheid van het Com 

munisme” in Spartacus no. 21 (vorige week) is 
in de 3e kolom een verwarringwekkende fput ge
slopen.

De derde alinea moet als volgt worden gelezen. 
De 50 Mil. uur aan product voor de tweede 

soort bedrijven, kan dus alleen van de 1250 Mü- 
uur aan product worden genomen, die overblijven 
nadat de machines en grondstoffen van de pro
ductieve bedrijven zijn hersteld (3U00 min 1750 — 
1250. En daarvan gaat af de 50 voor de 2e soort. 

• bedrijven. Rest is 1200). Van dit overschot, UW 
Mil., moeten ook de arbeiders van de openbare 
bedrijven meedelen met hun 300 Mil. uur aribei- 
Er is dus 1200 Mil. uur product voor 1550 Mi', 
uur arbeid, ‘zodat voor ieder uur arbeid slechts 
1200: 1550 =  0.77 uur vergoeding kan worden 
verlangd. Bij een werkweek van 40 uur wordt 
dus 40 X  0.77 =  30.80 uur vergoed.
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De Kerk, in het Koor
„C om m unism e” .

E r gaat een spook door Europa; het 
spook van het Communisme. D at waren ( 
de .woorden waarmede honderd jaren ge
leden het Communistisch M anifest aan
ving. De bourgeoisie was met schrik ge- ^  
slagen door het ïillerweigen opkomen "van 
de jonge arbeidersbeweging. Wederom 
w aart dit spook rond in deze dagen. M aar 
nu geldt het. voor de gehele aarde. Boven
dien, het is nu een afgrijselijk spook, dat 
de monopolistisch-kapitalistische macht
hebbers de mensen voorhouden. Immers, 
niet in de eerste plaats achten zij het nu 
noodzakelijk het werkelijke communisme 
als een schrikbeeld voor te stellen. D aar
voor is thans de vrees niet groot genoeg 
en de macht, het bewustzijn en de strijd- .. 
organisatie van de arbeidersklasse bij lange 

ook n ie t ver genoeg gevorderd. De 
strijd is nu gericht tegen de staatskapita
listische wereldconcurrent Rusland, die 
zichzelf nog tooit met* het kleed van het 
communisme, maar die daarmede niets ge
meen heeft.

De Russische machthebbers hebben er, 
in de politieke verhoudingen van nu, van
zelfsprekend belang bij, oje traditionele be
naming „communisme” irt de propaganda 
o.nder de arbeiders, die leven in de sfeer 
van het monopoliekapitali'sme te Gebruiken 
om die arbeiders in him—strijd tegen de - 
eigen klassevijand sympathiek -voor hen te 
stemmen.

De heersende klassen buiten Rusland 
kunnen dat slechts dankbaar aanvaarden, 
begrijpende, dat zij, wanneer ze er in sla
gen, de massa’s vrees in te boezemen voor 
het totalitaire, iedere vrijheid verdrukken
de, armoede distribuerende, z.g. commu
nistische Rusland, zij twee vliegen in één 
klap slaan. De massa zal dan dienstbaar 
zijn in" de strijd tegen de imperialistische 
tegenstander, maar zij zal bovendien ook 
een injectie krijgert tegen klassenstrijd en 
strijd voor werkelijk communisme;

Fascisering.

H et laatste halfjaar is, als 'gevolg van 
de groeiende tegenstellingen tussen de 
wereldmachten, in het bijzonder tussen 
Amerika en Rusland, en de inschakeling

van W est- en Zuid-Europa in het Ame
rikaanse gebied, de aanvankelijk in A m e
rika begonnen campagne tegen hét „com
munisme”, ook in Europa met kracht b e 
g onnen . Nog is het hier niet zover, dat 
er. zoals in Amerika, wetten in behande
ling zijn, die practisch het legale bestaan 
van een communistische beweging ónmo
gelijk maken; in dit verband met commu
nistische beweging, met veel weerzin van 
onZe zijde, ook bedoeld de Stalinistische 
partij. M aar ook hier is men in die rich
ting toch „dapper" werkzaam, hetgeen 
blijkt uit de spoedbehandeling, die het 
wetsontwerp op de mogelijke invoering van 
de Burgerlijke Staat van Beleg in de beide 
Kamers van het Nederlandse parlement 
verkreeg. En hiermede noemen wij maar 
één  van de vele symptomen. Een werkelijk 
strijdbare arbeidersklasse zou dergelijke 
gebeurtenissen, zonder zich in het Stalinis
tische front te laten inschakeletj, zeker niet 
zonder strijd hebben mogen laten voorbij
gaan. Er is ongetwijfeld sprake van snelle 
fascisering v a n 'h e t  openbare leven. En 
het mag zeker nog w eheens naar voren 
worden gebracht, nu allen en_ in het bij
zonder ook de democraten en socialistische 
groepen en partijen, tot aan de Vlam  toe, 
bij het dan de orde komen van de over
dracht der kroon, er zo hoog van opgeven, 
dat de straks aftredende vorstin zich steeds 
,,zo trouw hield aan de burgerlijk democra
tische constitutie” , wat Dr. J. v. d. Tempel 
schreef in zijn boek „Nederland in Lon
den” .

H et Bureau Inlichtingen van het Lon- 
dense Departement van Oorlog liet zich 
in 1#43 inlichten door een in bezet N eder
land levend „intellectueel”, die mededeel
de. dat:

„de grondvraag is, hoe met een 
krachtig zelfstandig gezag, xook de 
rechtsgedachte kan worden behouden. 
Een terugkeer to t vormen van demo
cratie, die wij hier voor de oorlog heb
ben gekend, wordt door de meesten 
niet meer nagestreefd. Daarom geen 
heroprichting meer van politieke par
tijen, voordat, w aar nodig onder lef* 
ding van de ^regering, is vastgesteld 
welke mogelijkheden tot samengaan 
van oude groepei* bereikbaar is.”

„H et te voeren beleid zal niet, zoals 
bij de eigenlijke staat van beleg het 
geval is, door de militaire noodzaak 
alleen worden bepaald, maar vrijwel 
van de aanvang af op de staatsrech- 
terlijke-publieke opbouw gericht moe
ten zijn.” ^

„De opperbevelhebber, die met deze 
taak belast wordt, zal hier dus niet 
moeten staan als gemachtigde van een 
boven hem staand burgerlijk, en dus 
politiek gouvernement, maar zijn po
sitie zal er voorlopig één moeten zijn 
uit eigen hoofde^ beter gezegd: hij zal 
zijn gezag moeten ontlenen aan het 
vertrouwen, dat de koningin zelf, 
rechtstreeks in hem stelt. Ongetwijfeld 
wordt daarmede de persoon van de 
koningin ook in de regerings-verant- 
woordelijkheid jegens het Nederland
se volk betrokken, maar dat zal in 
de toekomst, ook voor normale ver
houdingen, nooit meer geheel zijn te 
ontgaan."

Dat was toen maar een advies, maar 
een advies, dat ook aansloot aan en weer
gaf wat er in de Londense kringen leefde.

Dr. v. d. Tempel bespreekt dan de vraag 
..hoe de Kroon stond ten aanzien van dit 
drijven” .

„De koningin", zegt hij, „trad in 
haar redeneringen  altijd als de con
stitutionele vorstin naar voren. M aar 
de Constitutie is, per slot van reke- 
ning^niet onveranderlijk.”

„H et begon voor te komen dat de 
koningin sprak van haar toekomstige 
terugkeer naar bevrijd Nederland — 
een niet onbetekenende nuance ten 
aanzien van de alledaagse opvatting, 
dat de regering, in dit verband de 
koningin èn de grondwettelijk verant
woordelijke ministers, zodra de ge
legenheid daartoe kwam, zouden te
rugkeren.”

„Geleidelijk aan begon de koningin 
ook nadrukkelijker haar invloed te 
doen gelden in allerhande regerings- 
aangelegenheden. H et proces was zeer

■ geleidelijk doch effectief.” . .

Ruimtegebrek belet ons hierover meer 
te brengen. Moge de lijdensweg met het 
Militair Gezag (M .G .) de lezers verder 
nog duidelijk voor ogen staan, als bewijs 
hoe aan de toppen van het „gèzag" de 
wil naar verkorting der burgerlijke rechten
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