
K L A S S E  EN M A CH T
Spartacus is zich bewust van de noodzakelijk

heid der klassestrijd. Elke actie, gericht tegen uit
buiting en onderdrukking, wordt door ons toege
juicht en zo mogelijk bevorderd. Dé' strijd onder 
een zelfgekozen leiding, die verantwoording schul
dig is aan de arbeiders, wordt dan ook' steeds dbor 
ons gepropageerd. Natuurlijk is het ons niet om 
de strijd alleen te doen. Alleen een propageren van 
de strijd, zonder die strijd een wezenlijke inhoud 
te geven, zou zinloos zijn. Strijd is een middel, om 
tot het doel te komen, n.l. een gemeenschap van 
vrije werkers. Een gemeenschap, waarin de .ar
beiders zelf het productie-apparaat beheren en de 
volle beschikking hebben over hun producten. Dus 
van loonslaaf tot vrije arbeider. He* is logisch dat 
zoo gemeenschap niet uit de lucht komt vallen, 
maar dat er voor gestreden zal moeten worden. En 
het is noodzakelijk ons nu reeds vertrouwd te ma
ken met die strijd voor een communistische ge
meenschap. Reeds nu moeten we ons afvragen van 
welke middelen we in die strijd gebruik mogen 
maken. W e denken daarbij vooral aan het al of 
niet gebruiken van geweld. Sommigen staan nog 
op het standpunt, dat het gebruik van geweld on
geoorloofd is.

Wij kunnen het daarmee niet eens zijn. Wij ken
nen de arbeiders het volste recht toe, om zich des
noods met geweld te verzetten tegen hun uitslui
ting. W e vragen ons zelfs af, of zij, die bij een - 
rèvolutie aan de kant gaan staan, of protesteren 
tegen het gebruik van geweld, hun geweten niet 
zwaarder belasten, dan zij die actief aan die revo
lutie deelnemen. Vergeten we vooral niet, dat de

machthebbers nooit vrijwillig van hun macht af
stand doen. Zij zijn niet behept met ethische be
zwaren en zullen van alle machtsmiddelen gebruik 
maken om dc strijd van het proletariaat te onder
drukken. Hier blijft als laatste redmiddel over, de 
macht van de arbeidersklasse, gesteund door wa
pens. Wanneer de arbeiders om ethische of andere 
redenen hiervan zouden afzien, zouden ze daar
mede de revolutie prijsgeven, waardoor een maat-* 
schappijvorm zou blijven voortbestaan, die oneindig 
meer slachtoffers eist (maar dan in hoofdzaak van 
de arbeidersklasse) dan welke revolutie ook.

Ook wordt wel eens beweerd, dat het zo moei
lijk zal zijn om in een revolutie de boerenbevol
king mee te krijgen, omdat xt in wezen reactionnair 
zou zijn. En of het dan geoorloofd zal zijn om 
dwang te , gebruiken, indien die boerenbevolking 
weigert haar product aan de gemeenschap te leve
ren. Dat de boerenbevolking in het algemeen 
reactionnair is, is niet geheel juist. In sommige lan
den misschien, zoals b.v. in Frankrijk, waar het 
leven op het platteland nog zoveel voordelen heeft 
bij dat van de stedelingen. Maar denken we eens 
aan de Russische revolutie en speciaal dan aan 

(de Oekraine. Hier was de boerenbevolking vooral 
niet minder revolutipnnair dan de anderen. De 
bloedige strijd tussen het rode leger en de boeren 
verzameld rondom Machno, was een, gevolg van 
hun weigering, huti producten aan de centrale re
gering der Bolsjewiki te leveren. Niet omdat ze 
reactionnair waren. Integendeel, ze wildeó hun pro- 
cfticten alleen leveren aan de arbeidersraden.

Bij dat alles komt nog, dat de landbouw zodanig

georganiseerd is (;we kunnen haast zeggen ge
ïndustrialiseerd), dat de plattelandsbevolking niet 
minder verarmd is dan de arbeiders in de grote 
industrieplaatsen'. Mocht bij een revolutie een deel 
der boerenbevolking de maatregelen, genomen door 
de arbeiders zelve, inplaats door een "centrale 
macht, toch saboteren, dan zijn de arbeiders vol
komen gerechtigd dwang te gebruiken.-Ze staan 
dan voor de keus dwahg te gebruiken of de revo
lutie te laten mislukken. En een revolutie te laten 
mislukken terwille van de belangen van een 
reactionnair deel der bevolking, zou zinloos zijn.

Natuurlijk moet ook de gemeenschap aan zijn 
verplichtingen voldoen. Het spreekt vanzelf, dat 
elke bedrijfstak, dus ook de landbouw, een gelijk
berechtigd deel van de gemeenschap behoort te 
zijn. Levert dus de landbouw zijn prodücten aan 
de gemeenschap, dan heeft ze het recht op een 
gelijke* hoeveelheid producten (gemeten in arbeids
uren) in de vorm van levensonderhoud, landbouw
werktuigen, kunstmest enz.

Dit alles neemt niet weg, dat wij het gevaar van 
het aanwenden van geweld inzien. Het risico dat 
een bepaalde groepering de macht tot zich trekt,' 
bestaat zeer zeker. Daarom geen centraal machts
apparaat maar gewapende bedrijfsarbeiders. D aar
bij, er is geen weg zonder risico. Strijd sluit altijd 
risico in.

Tenslotte dit nog. Revoluties -worden niet ge
maakt. Ze worden geboren uit de ellendige levens
omstandigheden van de arbeidersklasse, die ook 
niet, vrij is in het kiezen van haar middelen.

Onze taak is, het te bevorderen, dat die klasse 
een macht gaat worden, die in revolutionnaire 
perioden van betekenis blijkt te zijn. Een macht, 
die in staat is, datgene te verwezenlijken, waarvoor 
wij dagelijks strijden, n.l. het Vrije Communisme.

Het O.V.B. en de; zelfbeweging vair de arbeidersklasse
Voor zover ons bekfcnd. is het officiële .verslag 

van het oprichtingscongres van het Onafhankelijk 
Verbond van Bedrijfsorganisaties nog niet versche
nen. Dat maakt het niet gemakkelijk, meer in 
details te treden, dan wij in ons eigen, uiteraard 
maar zeer korte, verslag in ons nummer van 6 No
vember deden. De wijze waarop op dat congres 
de voorstellen van de groep Amsterdam aan de 
kant zijn geschoven, was voor ons, die daarin veel 
goeds zagen, wel zeer teleurstellend. Die teleur
stelling gold niet eens zozeer het feit, dat die voor
stellen niet werden aanvaard, want wij hebben er 
oog voor, dat de ontwikkeling naar een nieuwe 
arbeidersbeweging in een periode, zoals wij nu in 
Nederland doormaken," maar geleidelijk kan plaats 
vinden. Althans'geldt dat, wanneer wij die bewe
ging eens uitsluitend bezien als een kwestie van 
organisatorische vormgeving en daarmede verband 
houdende beginselverklaringen, zoals ir$iet O.V.B. 
aan de orde was, terwijl het begrip „nieuwe ar
beidersbeweging” natuurlijk veel meer is. Het is 
zelfs waarschijnlijk, dat indiens eens de arbeiders
klasse werkelijk zelfstandig tot massa-beweging 
komt en naar daarbij behorende organisatorische 
vormgeving gaat streven, zij zeer snel over organi
saties als het O.V.B'. heen zal groeien. Wij nemen 
aan, dat ook diegenen, die nu met hun volle in- 
jstemming achter de congresbesluiten van het 
O.V.B. staan, t.z.t. zulke georganiseerde massa
bewegingen zullen toejuichen, wanneer zij inzien,

• dat hét dan nieuwe ook beter zal zijn. Evenzeer
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Vervolg van pug. 3, 3e kolom 
worden. Z e  beschouwen hen als wezens 
.van een lagere <rcde. Dit is de achtergrond 
van de Bondowoso-affaire. Doch niet van 

.d e  BondowoSpzaak alleen! Alle rechts
zittingen van a e  laatste tijd,' waarbij aan 
het licht komt, hoe beestachtig en hoe 
mensonterend1 gehandeld w erd en wordt, 
hebben een zelfde achtergrond.'D e basis 
van deze excessen is het stelsel, dat de 
gelegenheid schept tot mishandeling, ver- 

. nedering, machtsmisbruik. Een stelsel, dat 
berust op macht en overheersing.

........ De zitting duurt v o o rt. 'Z e  duurt
lang, maar niet eeuwig!

nemen wij aan, dat allen die nu actief lid van het
O.V.B. zijn, zich tot taak stellen, de Ontwikkeling 
van die organisatie zodanig te doen zijn, dat het 
verbond in die groei naar een nieuwe arbeiders
beweging een waardevol werktuig aal zijn. De 
enige bestaansgrond voor het O.V.^. zal immers 
voor ons allen zijn dat zij een nuttig werktuig van 
de arbeiders is in hun economische strijd, die tevens 
meer en meer wordt een strijd om een nieuwe 
maatschappelijke orde, het socialisme, zijnde een 
gemeenschap waarin de arbeiders zelf de maat
schappelijke welvaartsbronnen beheersen.

Irf d it . verba'nd moeten wij nog melding maken • 
van de aanvaarding van een amendement in de 
statuten, waarbij wordt uitgesproken, dat „de eigen
dom van en de beschikking over de productiemid
delen in handen moeten worden gelegd van door 
de arbeiders in te stellen organen."

O p zichzelf is dat ongetwijfeld een veel duide
lijker omschrijving van wat als socialisme’ wordt 
gezien, dan hetgeen hierover in het aanvankelijke 
ontwerp werd uitgesproken.

Wij willen geen spijkers op laag water zoeken. 
Wij nemen dus aan, dat de grote meerderheid van 
het congres daarbij w<fl heeft begrepen, dat van 
een „in handen leggen” wel nimmer sprake zal zijn, 
doch dat deze passage beter zou zijn geformuleerd 
met „in handen nemen”»

Toch is deze opmerking van grote betekenis, 
want door de arbeiders in te stellen organen kun
nen alleen dan de productiemiddelen in handen 
nemen, wanneer zij machtsinstrumenten van de 
klasse zijn geworden en dat laatste kan alleeii in 
de strijd gebeuren. De goede lezer zal het verband 
begrijpen tussen dit en hetgeen wij opmerkten over 
de organisatorische vormgeving van de massabe
wegingen. "

Onze teleurstelling betrof dan ook voornamelijk, 
dat aan deze belangrijke vraagstukken geen aan
dacht op het congres is besteed. W aren-de voor
stellen van Amsterdam ook in bespreking geko
men, dan was er aanleiding geweest, om op dit 
alles de aandacht te vestigen, want juist de Am
sterdamse voorstellen raakten deze punten prin
cipieel aan. En daarom ook, was de door Amster
dam voorgestelde organisatiëgrondslag zoveel 
juister, waar zij uitging van de vorming van een

• varbond, niet gebaseerd op landelijke bedrijfsbon- 
den, maar van de organisatie van de werkers in 
elk bedrijf.

Maar, zoals gezegd, het ls ons duidelijk, dat ook

in het O.V.B. Keulen en Aken niet in één dag 
kunnen worden gebouwd. Wanneer dus het lan
delijke O.V.B. na zal streven, om geleidelijk v de 
weg van dit inzicht in te slaan, en zij althans. Am- 

' sterdam en anderen de gelegenheid geeft hun in
zichten te propageren -en zover mogelijk toe te 
passen, dan menen wij, dat er een mogelijkheid is

i óm actief in het O.V.B. en haar grootmaking te 
arbeiden.

Het is on^ bekend, dat Amsterdapi een compro
mis iri die richting nastreeft. W ij juichen dat van 
harte toe. Wanneer de organisatievorm van het
O.V.B. in dé gegeven omstandigheden; krachtens 
de wijze van’ zijn ontstaan uit een vakcentrale 
(E.V.C.), moeilijk anders kon worden, dan zij 
werd, dan moet men beseffen, dat wat nu gefor- 

jnuleerd werd als statuten en reglement geen 
dwangbuis mag worden voor diegenen, die meer 
rekening willen houden met de eisen waaraan een 
komende nieuwe arbeidersbeweging zal moeten vol
doen. Laat men dus in dit opzicht Amsterdaih geen 
dwang opleggen. Laat anderzijds Amsterdam en 
diegenen die het met haar eens zijn, al het moge- 
lijke doen om, op de basis van eigen grondstellin
gen, een zo goed mogelijke organisatorische sa
menwerking te bereiken.

Gunne men anderen (de echte vakcentrale-krin- 
gen) de vreugde van de boer die kiespijn heeft, 
over de dan bestaande organisatorische verschillen. 
Laat men er zelf in het O.V.B. van uitgaan, dat 
federatief gestreefd moet worden naar de juiste 
vormen van nieuwe strijd. Dan. dat is onze over
tuiging, zullen allen kunnen werken aan de uit-, 
bouw van het O.V.B. een uitbouw, wat betreft 
het ledental, een uitbouw wat betreft het begrip 
van strijdorganisatie, want belde'heeft het O.V.B. 
zo buitengewoon hard nodig.
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Israelische- Problem en
Toen nog geen jaar geleden de A ra

bische legers van drie kanten Palestina 
binnenvielen, dachten zeer velen, da t de 
Joden een nieuwe tragedie tegemoet gin
gen. W e  wisten immers, da t de Arabie
ren en E gyptenaren de volledige steun 
van Engeland hadden. En velen dachten, 
da t d it handjevol Joden in Palestina vech
tend ten onder zou gaan. En zelfs toen 
zij in Mei van dit 'jaar, vol moed en hoop 
in een nieuwe toekomst, de Joodse S taat 
uitriepen, twijfelden wij, of dit staatjë zich 
kon handhaven temidden van zoveel 
vijanden.

Langzam erhand w$rd het duidelijk, dat 
ondanks hun numerieke minderheid de 
Joden militair de sterkste w aren en nu 
kunnen we gerust zeggen, dat de A ra
bieren volledig moesten wijken. De Jo
den hebben gevochten uit bittere nood
zaak, voor hen w as het een strijd om lie t 
bestaan, niet alleen voor diegenen, die 
reeds in Palestina waren, maar' ook voor 
de duizenden die als, displaced persons 
een ellendig bestaan in de kampen voerden.

W aarv o o r vochten de Arabische le
gers? Zij vochtèn voor de belangen van 
de heersers, de Emirs, de grootgrondbe
zitters en oliekoningen. H et is een on
omstotelijke w aarheid, da t de meeste A ra
bische fellachen, die in de dorpen *n de 
nabijheid van de Joodse nederzettingen 
woonden, geen vijandschap voor de Jo
den voelden, en zeker niet genegen w aren 
tot strijd. E r zijif gevallen bekend van 
wederzijdse hulp in de oorlogstijd. Z o  ook 
is het bekend, d a t de leiders van  het 
Joodse kinderdorp Ben Shemen gew aar
schuwd w erden door naburige A rabieren, 
dat zij beter deden de kinderen te eva
cueren, en deze A rabieren hebben de kin
deken toen zelf door de gevaarlijke zones 

. geleid.
, Deze feiten zullen ongetwijfeld to t de 
Overwinning hebben bijgedragen.

Z o is de Joodse staat dan nu een feit 
geworden en daarm ede zijn geheel nieuwe 
verhoudingen gegroeid op het gebied, dat, 
hoewel klein, toch altijd een belangrijke 
rol in de wereldpolitiek heeft gespeeld.

Palestina heeft èn door zijn strategische 
ligging èn door het feit, dat de oliepijp- 
leiding van  Irak  in H aifa uitmondt, altijd 
de begeerte opgewekt van de imperialis
tische machten. E n  ook in de oorlog, die

er nu gevoerd is en die nog niet geheel 
ten einde is, hebben oeze imperialistische 
m achtsbegeerten een rol gespeeld. H et is 
b.v. bekend geworden, dat, nadat de E n
gelsen Palestina verlaten hadden, de Jo
den wapens uit O ost-E uropa kregen. De
ze eerste wapenzendinaen in een tijd, dat 
de toestand voor de Joden daar uiterst 
benard was, heeft zeker belangrijk bij
gedragen tot de latere overwinningen van 
Israel.

Anderzijds blijkt uit de politiek van de* 
U N O  en zeer zeker uit de zigzagpolitiek 
van Amerika, die in werkelijkheid de 
U N O  beheerst, d a t Amerika Israel onder 
contröle wil houden.

Deze strijd van  de wereldmachten om 
Palestina is niet nieuw. Als we van nieu
we verhoudingen spreken bedoelen we de 
nieuwe verhoudingen, w aaronder de 
men&n daar komen te leven. Immers kort 
na de eerste wereldoorlog begon de im
migratie op ruimere schaal naar Palesti
na, een immigratie, aangemoedigd door 
de Balfourverklaring, w aarin door Enge-« 
land aan de Joden ^etn „N ationaal T e
huis" in Palestina w erd toegezegd. De 
eerste kolonisten hadden met ontzaglijke 
moeilijkheden te kamden. N iet alleen in 
de strijd met de natuur (moerassen, kli
maat enz.), m aar ook bve^vallen van Be- 
doeïnen en A rabieren, bemoeilijkten hun 
bestaan. Z o  is Palestina van  meet af aan 
opgebouwd, met „hët zw aard en de 
ploeg’*. Hoe gaarne de kolonisten ook het 
zw aard in een ploeg^touden hebben om- 
gespuwd, het w as hiin niet v ergu ld . Iri 
de allereerste plaats niet. omdat Enge
land, dat het m andaat over Palestina had, 
het de A rabieren naa* de zin “wilde ma
ken, die immers de olie-concessie^ te ver
geven hadden. E n  d e  Arabische groót- 
grpndbezitters voelden niets voor de aan
tasting van het eeuwenlang bestaande 
feodalè stelsel. :

U it de noodzaak fich te verdedigen 
ontstond de organisatie de H agannah, die 
illegaa| moest werkeji. om dat Engeland 
de Jóden het bezit van  wapenen verbood. 
Deze H aganah w as een echte arbeiders- 
militie. d ie 'alleen oètféd , w anneer de ko
lonie aangevallen en w aarvan de
leden door de kolonk ' w erden aangewe
zen. Zoals we w eten, werkte het meren
deel der kolonies al« arbeidscollectieven.

Oorspronkelijk meer als experiment be
schouwd, bleken ze al spoedig de vorm 
te zijn, die voor het leven en de mensen 
aldaar de meest geschikte was.

Verscheidene arbeidersorganisaties 
groeiden uit deze collectieven, w aarvan 
weldra de H istadruth de machtigste werd. 
Als vakvereniging om vatte ze nagenoeg 
geheel werkend Palestina, w at ruim 72 %  
van de bevolking was. Z iekenhuizen en 
theaters w erden door de H istadruth ge
bouwd, kranten uitgegeven.

D e H aganah is door de jongste ont
wikkeling van  illegale arbeidersmilitie uit
gegroeid to t de sterke militaire macht van 
de staa t Israël. Z e  staat nu ondér he t di
recte opperbevel van de M inister van 
O orlog, ze is èen staand leger, zoals iede
re natie da t heeft. D aardoor is de H a
ganah dus in werkelijkheid de controle 
van de % rbeiders ontgroeid, ze is tot 
s taatsapparaat geworden. W elke  conse
quenties da t voor de toekomst zal hebben, 
moeten we nog afw achten. W o rd t ook 
de H istadruth  ingeschakeld in het staats
apparaat? W e  hebben in de berichten, die 
liit het land kwamen, nog^nietq, gevonden 
da t daarop wijst. V olgens een artikel van 
A rthur Koestier in „Elsevier” van  25-9- 
’48 zou de H istadruth zo een geweldige 
econom isthe macht vormen, dat men van 
een staa t in de s taa t zou kunnen spreken«

O p het ogenblik beschikken we niet 
ovef het nodige m ateriaal om deze mede
delingen te  kunnen controleren. De po
sitie van de H istadruth zal zeker onder 
d ë  o$fen moeten worden gezien. W el heb
ben we verondersteld, dat, nu Ist^el een 
officiële regering heeft gekregen, het 
spoedig uit zou zijn met de vrije arbei
derscollectieven. Bij nadere beschouwing 
echter zou d a t toch niet per se het geval 
hoeven te  zijn. W e  mogen niet uit het 
oog verliezën, da t deze collectieven zich 
vijf en twintig jaar hebben kunnen hand
haven. E r is een generatie opgegroeid, 
die niet anders gekend heeft, terwijl ook 
de communale levenswijze zo in de men
sen is gegroeid, dat zij Xhl eeker niet mak
kelijk zullen prijsgeven. De arbeiders uit 
de collectieven zijn sinds jaren gewend 
zelf te  beslissen, da t betekent zelf over^ 
de vraagstukken na te  denken en zij zul
len zich daarom niet zo gauw gewonnen 
geven voor een propaganda, die tot doel 
zqu hebben om hun in hun rechten te  be
knotten. In h ft feit. d a t de arbeiders door 
de oorlogsomstandigheden hun gewapen
de macht aan  liet cen tra le  commando van
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de regering moesten onderw erpen, schuilt 
natuurlijk een gevaar.

De practijk zal ook in deze kwestie 
moeten uitwijzen w aar d it op de duur pp 
Uitloopt.

H et bestaan van een sterk militair ap
paraat heeft zeker in een lpnd als Pales
tina veel te betekenen. W a n t Israel ligt 
immers temidden van een Arabische we
reld, w aar .nog steeds de feodale vórsten 
de macht in handen' hebben. Een land als 
Israel, met zijn aanzienlijke Europese be
volking, zijn sterk proletariaat en zijn snel 
uitbreidend industrie-apparaat, zal zeker 
nog meer dan vroeger het geval was, zijn 
zuigkracht uitoefenen op de Arabische 
arbeiders- en boerenbevolking. De le
vensstandaard van de Israelische bevol
king zal aanmerkelijk hoger zijn dan die 
ven de omringende Arabische.- H et kan 
niet uitblijven, dat daardoor de Arabische 
arbeiders en boeren mede omhoog getrok
ken zullen worden en een bedreiging zul- 
,lën gaan vormen voor de feodale mach
ten. D it is de oorzaak van een blijvende 
vijandige houding der Arabische macht
hebbers.

H et zijn echter niet alleeri de Arabische 
heersers, die de „vredige opbouw '' van 
Israel in de 'w eg  staan, het is de situatie 

' ih de gehele w ejeld. Israel, in het brand
punt van de imperialistische belangensfeer, 
zal zeker niet uit de maalstroom van de 
politiek der machtigen kunnen blijven. 
H et kapitalisme heeft de wereld in een 
situatie gebracht, d a t geen énkel land bui
ten de strijd 'der heersers kan b li^en . Ook 
Israel zal genoodzaakt zijn kleur te be
kennen, voor of tegen Moskou, voor of 
tegen W ashington. . '

W a n t ook Israe l kan  niet zonder kapi
taalsinvesteringen, teneinde die millioenen, 
die n u  een tehuis in Palestina zoeken, een 
bestaan te bieden. G rondstoffen, ijzer en 
staal, ruwè katoen, petroleum, zijn onont
beerlijk en moeten ingevoerd worden. In 
deze tijd betekent kapitaalsinvestering 
Dollar-investermg. En we weten, w aar 
Amerika met haar D ollars komt, wenst zij 
de economische en politieke contröle. 
V oor Israel zal geen uitzondering ge
m aakt worden.

A F SC H E ID
E en  van onze Rotterdam se makkers be

richtte ons. da t Z a te rdag  20 November 
ih een ziekènhui? a ld aa r overleed Piet de 
Krämer, nad a t hij d aar als gevolg van 
zijn ziekte zeven weken ernstig had moe
ten lijden. Piet de Kram er behoorde niet 
tot Spartacus, m aar hij stelde ln  de ar* 

[ersbewtging steeds de grootste be
langstelling. Hij bezocht vele van  onze 
bijeenkomsten, w aar hij op geheel eigen, 
zeer impulsieve- wijze vaak. aan  de dis
cussies deelnam. W U  voldoen daarom 
gaarne «an het verzoek ook in  onze k ran t 
ajacfceici van  deze de arbeic&rsklasse toe
gewijde kam eraad te  nemén. *4

MACHTELOOSHEID DER ARBEIDERS
Als gevolg van  de vele  w erkzaam heden is 

e en 'besp rek ing  achterw ege gebleven van  de- 
verta ling  van een artike l, d a t onze trouw e 
kam eraad, die regelm atig  u it  h e t F rans v e r
taa lt, ons enige m aanden  geleden toezond 
en d a t was afgedruk t in  h e t F rans-ta lige  * 
b lad  der Belgische L inkse - Comm unisten, 
„L’In ternationaliste” v an  M ei 1948. H et 
probleem , d a t in  d it a rtik e l w ord t aange
sneden en w aarin  enige m alen kennelijk  
rech tstreeks tegen onze opvattingen  w erd 
gepolem iseérd, hêeft ech te r ijog niets van 
zijn ac tua lite it verlo ren  en  w ij gaan tem eer 
daarom  nog gaarne  op de  beschouwingen 
van  deze B elgische m akkers in, om dat on
langs in  een bijeenkom st v an  één van onze 
kernerf door een n ie t by  onze bond aange
slo ten  N ederlandse kam eraad  hetzelfde on
d erw erp  w erd  besproken, zy h e t dan, d a t de
ze h e t ju is t van  de  andere  k an t benaderde. 
In  beide gevallen  ging h e t om  de «positie 
van  de arbeidersklasse in  h e t huidige k ap i
ta lism e en daarbij vooral om  de vraag, of 
een revo lu tionnaire  partij noodzakelijk was 
en w at h aar taak  w as. D e belangrijkheid 
van  h e t probleem  der n ieuw e strydorgani- 
saties der arbeidersklasse heeft e r  toe geleid 
d a t ^besloten w érd, h e t de volgende confe
ren tie  aan  de  o rde  te  stellen . In  zoverre 
is dan  d it a rtike l d i^  tevens te  zien, als een 
bescheiden begin van de  behandeling van 
d it onderw erp.

7—0 —
Onze beperk te  ru im te  veroorlooft ons 

slechts een globaal overzicht te  geven van 
h e t bedoelde Belgische artike l, d a t dezelfde 
ti te l droeg als wij nu  gebruiken. Aanleiding, 
.w as een actie van  de  vakbond d e r B e lg i- ' 
sche boekdrukkers. M aar de  beschouwing 
ging v e r bu iten  d a t raam . Inderdaad  w as 
deze actife n ie t m eer d an  de aanleiding. V ast
gesteld  w erd, d a t de leiders van  deze vak 
bond bleven in  de  lijn  van  de trad itie  van  
de  klassenstrijd  op h e t te r re in  van de  eco
nomische eisen. Zij b rach ten  de mening to t 
uiting, d a t de  vakbonden  de belangen van  
de  arbeidersklasse m oesten verdedigen, zon
d e r in  h e t m inste rekening  te  houden m et 
de  kapitalistische gang van  zaken en  geen

enkël ogenblik  hee ft deze vakbond een  hou
d ing aangenom en te n  gunste v an  h e t hers te l 
van  he t kapitalism e, d a t slechts kan  w orden 
verkregen  ten  koste van  de arbeiders. De 
leiders bleven bezield door de  revo lu tion-, 
na ire  syndicalistische geest. D aarb ij w erd  
door h e t b lad  n ad rukke lyk  vastgesteld , d a t 
de heersende m ening van  de aangeslo tenen 
n ie t anders konden  zijn, dan  d ie  in  de  a r 
beidersklasse in  he t algem een. •

O ndanks deze krach tige  houding v a n  de 
vakbondsleiding liep tenslo tte  de  ac tie  mis, 
doordat de  regering  de  tegenover de  w erk 
gevers bere ik te  resu lta ten  annuleerde, w aar
door de oude loonvoorw aarden w eer van 
k rach t w erden.

De les die „L’In ternationaliste” u it deze 
gebeurtenis* tr e k t is, Jdat de vakveren ig ings- 
m ethoden n ie t m eer/ voldoende zijn om  a r-  
beiderseisen te  verw ezenlijken. De to ta lita ire  
ontw ikkeling  van  'Se kapita listische m aa t- 
sqjiappij n aa r h e t staa tskap ita lism e e is t een 
overeenkom stig  rich ten  en  herscheppen van 
de  m ethoden van  de klassenstrijd.

H ier echtjer w yzen zij n ad rukke lyk  de, ons 
toegedachte, veronderstelling  af, d a t de  v ak 
bew eging sléchts daarom  n ie t m eer in  s taa t 
is, de s trijd  te  leiden, om dat zy een  o rgan i- 
sa tie -type  is, gebaseerd op de  beroepen.

V erder zegt h e t blad, d a t de  n ieuw e m as- 
sa-organisaties gebaseerd op h e t bedrijf, 
even onbekw aam  zullen  zijn to t h e t leiden 
van een  w instgevende strijd, om dat d a t n ie t 
afhang t v an  een vfcrm v an  organisatie, 
m aar van  d e  strijdm ethoden, v an  de  rich ting  
d ie  m en a a n -d e  strijd  geeft.

H et is duidelijk , d a t „L’In ternationaliste” 
h ie r b lijk  geeft onze opvattingen  n ie t vol
doendé te  kennen. ‘W ant ook wij zijn  van  
mening, d a t de  oplossing van  h e t probleem  
n ie t slechts m oet w orden gezocht in  een  ver
andering v a n  vakorganisatie to t bedrijfs
organisatie. E n in  difr verband  is h e t goed 
op te  m erken , d a t de  gevaarlijk  gebru ik te  
w oorden „een overeenkom stig rich ten  en 
herscheppen v an  d e  m ethoden v an  de  k las
senstrijd” door de  oude staatssocialistische 
rich tingen  m eerm alen  w orden gébezigd, om 
hu n  organisaties van  h e t vakbondstype tot 
h e t bedryfsbondtype te  reorgan iseren . H et

x  ten  1 
\  tot 2

Beid

We zitten  e r  w eer m idden  in. Of je  w ilt 
•of niet, je  on tkom t n ie t aan  h e t algenjeen 
spectakel, d a t een  deel is gew orden van  h e t 
N ederlandse volkslevén. Zelfs w anneer je  
geen k inderen  heb t, geen vrouw  of meisje, 
d a t zo nodig een cadeautje  m oet hebben of 
geven, wanrtfeer je  je  leven  binnenskam ers 
to taa l van  alle S in terk lazery  vrij k u n t ho u 
den, dan  nog kom t de  m assale poppekasterij, 
zo gauw  je  je  n e u s  bu iten  de  d eu r steek t, je  
op je  lijf vallen.

D aarom  is h e t m isschien n ie t onaardig  e r  - 
ook es een enkel w öórd over te  zeggen. * 

Somm ige opvoeders w aren  en zyn tegen 
de  leugen, d ie  e r  z it- in  h e t verhaal, d a t de 
goede S in t v an  alle  zoete k indertjes houdt, 
en  ze allem aal w a t b reng t. H et sch rijn* ide  

; on rech t van  gro te  overdaad  en  h e t absolute 
gebrek, de  gro te  tegenstelling  tussen k inde
re n  en  k inderen , verpes t h u n  alle pleizier, 
d a t ze m et k inderen , d ie  d an  nog w el iets 
krnm en krijgen, zouden m ochten beleven.
• Maar de arbeidersvrouw, .die zelf haar 
eigen jongens toch o zo graag eens blij 
maakt, al is het dan m aar met een kleinig
heid? . • .

. „Nee,” zeggen andere modern-ingestelde- 
menften, „we moeten onze jeugd niet ver
giftigen met onwaarheden. Laten we zoveel 
mogelyk eerlijk zijn tegenover onze pupil*- 

. len. Leer de kinderen vroeg, zo vroeg als 
het kan. de werkelijkheid zien.” t 

Het gevoelsstarjdpunt van  de eerstge- 
noemden kunnen we Ons volkomen inden
ken en billijken, de redenering v in  de laat- 
sten moeten wij bestrijden. H et kind heeft, 
evenals de volwassene, behoefte aan fahta- 
sië. ó m  d e ié  afgezaagde uitspraak nog eens
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te  accentueren. w »*t flpg rr^nnr cs

zo: „Fantasie is een levensbehoefte voor elk 
normaal, en zeker voor een opgroeiend ipens. 
Het zou een onderwerp op zichzelf zyn, 
te  belichten hoe het kind ju ist h ie r het 
slachtoffer is van onze van God gegeven 
kapitalistische samenleving. Maar als dan 
een jongen van de bak van een ouwe kin
derwagen een A1JTO heeft gemaakt, of als 
een meisje zegt tegen een éénarm ige pop, 
dat ze de dokter zalr vragen, haar kindje 
béter te maken, treden de eerlijkheidsapos- 
telen dan naar voren om de kleinen u it de 
droom te  helpen? Gaan diezelfde mensen 
niet naar de schouwburg en bioscoop? Is dat 
dan echt? En zou je  he t aangenaam vinden, 
als je  net onder de indruk ben t van een to
neelspeelster, d ie een enorme zielestryd uit
beeldt, dat iemand achter je  opmerkt: „Die 
m alle meid, nou die heeft anders maling aan 
alles!”? s \

Het Sinterklaasfeest is toneel.
„Ja,” zegt men, „m aar het is tenslotte een 

Rooms feestje én  dan kun ie  de kinderen 
ook Wel K en t- , Paas- en P inksterfeest laten 
meevieren.”

Hiermoeten wé w el iet» van  de levens
loop van deze heilige, ook nadat ie a l lang 
te r ziele was, vermelden. '
- Klaas dan was niet Rooms, om de eenvou
dige red?n, d a t ie  e r  eerder w as dan  de schei- 

tussen Rome en Konstantinopel, 
was aartsbisschop van M yra in  het ter 

genwoordige Turkije en nadat ie  Vtonweg» 
dé Christenvervolging dopt een  Romeins to»*

k t vanzelf, d a t hu n  verlangén  de o rg a - 
tievorm en te  rich ten  op „goed” gecen- 

aliseerde bedrijfsw ijze  organ isatie  sléchts 
eg t, de inschakeling  van  de  arbeiders - 

_./eging in  h e t georganiseerde kapitalism e 
oeltreffender te  doen zyn. H et b lad  m aak t 
us vari onze voorstellingen, overigens m e- 

w y n ie t te  kw ader trouw , een  k a rik a - 
ur. ' .
H e t vervo lg t dan: H eden zyn alle s tak in - 

en  politieke stak ingen  gew orden. D at is 
ch ter n ie t door "het feit, d a t de arbeiders 
un  s trydm ethoden  v erbe te rd  hebben; ee r-  
e r  h e t tegendeel'. E lke stak ing  is politiek, 
m dat e r  n ie t één  staking is w aarm ede de 

a t zich n ie t bem oeit. Im m ers de s ta a t is 
e t u itvoerend  orgaan  gew orden v an  de  ge-, 
ide économie van  de  bourgeoisie.
Ook h ie r in  zijn  w y het, in  h e t algem een, ’ 
e t „L’In ternationaliste” eens. D at ge ld t 
k, w anneer zij w ijst op de noodzakelijk- 

eid da t de  n ieuw e arbeidersbew eging zich 
os m oet m aken  v an  de  nationale  ingesteld - 
eid en dus de  nationale  program m a’s. A l
ans, to t zover. N u  ech te r kom en de w e r-  

elijke verschillen , d ie helaas nog besta&n 
ossen de L inkse com m unisten, ook w el ge- 
oemd „B ordigisten”, en  „Spartacisten” aan  
e t licht. „L’In ternationaliste” zoekt de 
achteloosheid van  de arbeidersbew eging in  
et feit, d a t steeds g ro tere  aan ta llen  • a rb e i- 
ers van  h e t p rogram  van  de K om m unis- 
; che In te rn a tio n a le  zyn overgegaan n a a r  de  

nationale p rogram m a’s. D it en  h e t v e rd e r 
volgend feit, d a t de  B ordigisten de m a c h ts - '. 
‘retor van  de  arbeidersk lasse gebonden ach
ten aan  d e  vorm ing  v an  een  in ternationale  . 

lassepartij (om dat de  aank lach t d e r m as
sa’s tegen  de  s ta a t op de ba^js v an  o rgan i- 
atie d e r m assa’s a ltijd  slechts tot. algem een- 
eden beperk t b lijft) is h e t w ezenlijk v e r-  
-hil tussen  hen  en  Spartacus.
W ie de opvattingen  van  S partacus w il b e - 
ijpen m oet zich ee rs t realiseren , d a t de  be

ginselen v an  de  derde  in ternationale  zich in  
zoverre n ie t onderscheiden van  d ié  v an  de  
sociaal-dem ocratie, d a t zy beiden de beheer
sing van  de productiem iddelen , de  beheer
sing van  h e t economische leven, n ie t door 
de arbeiders zelf, m aar door de  s ta a t w il
len. De u itkom sten  in  h e t R usland van  he
den, de volkom en knechtschap v an  de  arbei
dersklasse, v inden  hu n  oorzaak, n ie t in  d a k 
plaats gehad  hebbende ideologische w ijzigin

gen, m aar in  de omstandigheid, d a t de staat 
de heerschappij óver de productiemiddelen 
en ‘dus over he t economische en  politieke 
leven heeft. Een terug n aar de grondslagen 
van  de derde internationale kan daarom de 
machteloosheid van de a rb e id ersn le t ophef
fen, m aar slechts bevorderen. Een zodanig 
terug voert niet naar socialisme, doch naar 
een to talitair staats-kapitalism e.

Alle macht aan de arbeidersraden, dat is
volntiegeen dem agogische leuze, d ie  n a  d e  revoi 

en  de m achtsovernam e d o o r een eom m unis- 
tische partij w o rd t opgeborgen, erger, g é li-
3ui deer d. H aar doorvoering door de a rb e i

ers zelf “k an  slech ts to t d e  opbouw  van  h e tr  
socialisme leiden.

H et is vanzelfsprekend, d a t  zulke a rb e i
dersraden  — of ‘hoe m en  ze ook w il noe<- 
m en  — n ie t m aar in  een  ko rte  revolu tion
n a ire  periode u it  de  grond sch ieten  en  d a a r
n a  w eer m oeten  verdw ijnen. O ngetw ijfeld 
m aak t de organ isatie  v an  % h e t kapitalism e, 
en  de gro te  ro l d ie  daarb ij de s ta a t speelt, 
nodig, dat de bew egingen van  de  arbeiders
klasse nieuw e vorm en v inden . ^-Daarbij zij 
d irect erkend, d a t h e t n ie t a lleen  gaat om  
nieuw e vorm en. W ant d ie  n ieuw e vorm en 
kunnen  slechts g ro te  w aard e  verk rijgen  w an 
neer n ieuw e inzichten  in  d e  hoofden van  de 
arbeiders groeien. D e zich w ijzigende s tru c 
tu u r  v an  h e t kap italism e za l d ie  groei riiet 
zich brengen . M aar ook w y  zijn van  m e- • 
ning, da t een com m unistische p a rty  in  d a t 
bew ustw ordingsproces v a n  de klasse, - be
w ustw ording o m tren t h a a r  eigen dagelijkse 
strijd  en  taak  n u  en  in  de  toekom st, een  gro
te  opdrach t heeft. D e p a rtij m oet door regel
m atig  onderzoek in  k la re  form ules d e .a rb e i
ders d it alles duidelijk  m aken. H aar leden 
m oeten, g este rk t dopr h e t verk regen  inzicht, 
actief aan de k lassenstrijd  deelnem en. M aar 
de k lassenstrijd  b ied t a lleen  dan  g ro ter w or
dende perspectieven, w anneer in  de  w erken 
de  m assa h e t bew ustzijn  van  de  noodzaak 
van zelf-optreden, •zelf-behéersen veld  w in t. 
U it de  n ieuw e strijdorganen , d ie  hu n  grond
slag v inden  in  de  bedreven , m oeten  groeien 
de  .nieuw e m achtsorghnen. D at w il zeggen: 
strydorganen  en  m achtsorganen zijn in  w e
zen dezelfde.

O ver ta a k  eri weZen v a n  de  p a rty , en  over 
de  grenzen d aa raan  gesteld, hopen w y b in 
nenkort nog nad er te  schryVen.

LAAS 3
kt lange tijd gevangen gezeten had, stierf 
hy 6 December 345 (of 352).

Hij w erd  de beschermheilige van de 
schippers op de Middellands? Zee en  la ter 
van alles, w at naar pek en teer rook. Toen 
nu de tegenstelling tyssen de Rooms- 
Katholieke • en  de Grieks-Katholieke Kerk, 
tussen PauS en Patriarch, steeds groter, werd, 
toen ging het e r om: Wie zou de gelukkige • 
bezitter van de heilige botjes, de relequien, 
van deze W onderdoener zyn? Ze lagen daar 
nog steeds de afgunstige ergernis op te  wek
ken in  Klein-Azië, ergernis van de steden 
aan de Adriatische Zee, die zich om Rome 
hadden 'geschaard. Toen zorgden een aan
tal monniken voor een kleine verrassing. De 
vrome m annen vermomden sich als m atro
nen, en w isten de Grieks-Katholieken het 

beente van de goeie Sint handig te  ont- 
itselen. Ze kwamen 9 Mei 1087 daarm ee te 

Bari, een handelsplaats in  Zuid-Italië aan 
en sindsdien is Sinterklaas Roomse. Heilige 
en vinden we in  de handelssteden van W est- 
Europa S t-N icolaas-kérken, evengoed als 
in Rusland bijvoorbeeld. '-*
, Merkwaardig is, dat in  een Calvinistisch 
«and als Holland en Zeeland h e t K atholiek
e n  van dit zeemansnummer helemaal geen 
bezwaar bleek te  zyn om er in  te  komen. 
Wanneer w e bedenken, da t in  1619't e  Dor- 

cht de syrfQde gehouden werd, w aar d d  
lvinisten definitief hun  godsdienst alsv

November 1918
Al a a n v a a rd e n  de sociaal-democra tisch« 

partijen  dus in  het begin van de eerste we
reldoorlog zonder ernstig verzet de nationa
listische godsvrede-politiek der partijleiders«’ 
toch ontstonden weldra daartegen weerstan
den.

De kleine groep marxisten, d ie zich rond-' 
Gorter, Wijnkoop, Van Ravensteijn en  ande
ren  had geschaard, vond plotseling gehoor.
Zy w erd van een party  op papier een w er- , 
kelyke* partij en deze S.D.P. heeft in  het be* * 
gin van deze oorlogsjaren schitterend w erk- 
v e r r ic h t . Door haar eis yan „demobilisatie” 
en h aar propaganda-leuzen „de vijand staat, 
in  he t eigen land” en „liever de nederlaag 
dan  schuldig aan de oorlog” w ist zij hee l1 
w at goede krachten to t zich te  trekken. Men 
moet w el bewondering hebben, n iet in  de. 
eerste plaats voor deze kleine groep, maar  
w el voor de marxistische methode, die haar 
in  staat had gesteld de gang van zaken zo. _ 
ju is t te  voorzien. Alleen, he t kwam. alles 
veel erger uit dan zy verw acht had. D at de 
overgave aan de bourgeoisie zo volledig zou 
zyn, dat het orgaan van het bolwerk der 
soc. democratie de SP.D . nog enkele , dagen 
voor het plotselinge einde gevuld was m et. 
grote advertenties, die aanmaanden om op de 
oorlogslening te  tekenen en de bloedige 
strijd  vol te  houden, dat hadden zy in  1909 
toen zy u it de party  traden  waarschijnlijk 
niet gedacht

Wel bleek deze uittreding, overigens vol
kom en gerechtvaardigd. Indien d it niet ge- j ~ 
beurd was, was het marxisme h ie r te  lande 
zeer Waarschijnlijk ondergegaan, terw ijl he t * 
n u  door zyn steeds opnieuw toepassen van 
de historisch-materialistische methode op 
schitterende resultaten kan bogen. Men den
ke bv. aan de voor die tijd ju iste zienswijze ✓ 
v an  de u it de S.D P. voortgekomen „Hol-, 
landse school” t.a.v. de analyse van de ont
wikkeling der russische revolutie, die tegen 
alle hautaine minachting van h aar leiders 
(de kinderziekte van h e t Communisme) vol
kom en bevestigd is geworden. .

Toen het einde van de oorlog 1914/1918 
kwam, was de oppositie in  de sedert 1917 in

AATSgodsdienst consolideerden, w aar de. ^
ATENbijbel aan  te  danken is, en we le- voor de arbeidersklasse j$,

zen dan, dat in  diezelfde% tad dertig ja a r 
later voor het eerst van stadswege de kin
deren onthaald w erden te r  gelegenheid van 
’t  feest van St.-Nicolaas, dan begrijpen we 
wel, dat e r  andere factoren dan die van kerk  
en godsdienst in he t spel waren*

H et verhaal van Sinterklaas met de arm e 
edelman is heus niet v an  een gouvernante. 
Typisch m atrozenromantlek;

Een arm e edelman had1 drie mirakelmooie 
dochters, w aar ie erg m ee z a t  Sinterklaas 
bezocht ’s nachts de kuise maagden en 
schonk elk to t bruidschat een grote bal 
GOUD. Gelukkig maar, anders hadden ze 
prostitué moeten worden! (Aan dit laatste is 
duidelijk te  zien, dat he t matrozen-roman- 
tiek is.) ' • U  • >
• We moeten het o p tr^ e n  van  dé geheim
zinnige oüwe heer dus ontdoen van alle re 
ligie (anders zouden d e . Moskouers nog in  
staat zijn hem voor Zichzelf op te  eisen) en  
doodgewoon vergelijken tnet het aan boord 
komen van Neptunes. Wij geloven niet, dat 
e r mensen zijn, die principiële bezwaren heb
ben tegen het traditionele chijntje aan  de 
evenaar.

De vt-aag, die eenf arbeidersvrouw voor
gelegd krijgt, is niet: K rijgt mijn Eduardje 
geen complexjes, van d a t «warte poilumT 
Neen voor haar is  h é t  probleem: Hoe krijg 
ik  in  deze dure  rottyd  een klein aardig
heidje voor mijn kinderéri, d ie . w inkels en 
bazats vol zien liggen en  nög te tong sijn  om 
te begrijpen, d a t allés,, w at géjrfOduöewd 
wofdt om hét leven te  tefcitfiUet

in  gem eenteraden en parlem en t had hier 
ook niet nagelaten zyn stempel op het we
zen der partij te  drukken. .Ophemeling der 
leiders en-gelegenheidspolitiek (opportunis
me) hadden reeds vóór he t u itbreken der 

issiscKe Revolutie oppositie verw ek t die 
d en  beginne vooral gericht was tegen het 

r .j-ty kiezen der SJ>P. in  h é t wereldconflict, 
aan de zijde der geallieerden. De oppervlak-; 
kige voorstelling, dat Duitsland de oorzaak 
van het uitbreken van de oorlog was, omdat 
he t de eerste klap had gegeven ging er by 
de massa gretig in. Het grootste dagblad hier 
te  lande, , Telegraaf’ m e t zijn volksblad, 
„De Courant” was een speciaal tegen Duits
land gericht blad gewordeh en had de „pu
blieke opinie” danig beïnvloed; de algemene 

' stemming was anti-Duits. Om aanhang te  
w innen stuurden de leiders van Ravensteijn 
en  Wijnkoop omstreeks 1916 in  die richting 
en meenden de S.D.A.P. op die manier de 
loef af te  steken d ie een grotere neutrali
te it in  acht nam, alhoewel h lh r  leden ook 
voor het'overgrote deel door de anti-DuitSé 
stemming w aren aangetast

De gebeurtenissen in  Dult$lapd w aar het 
«an h e t einde v a n .d e  oorlog to t raden 
miflg was gekomen, gaven de leider der 
landse soc. -democratie een bevlieging.

'w ijl zijn partijgenoten in  Duitsland bezig 
w aren de raden, die d |tar ontstaan waren 
om hals te  brengen, had hij he t h ier op e «
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niets. Dat is de beroemde „phantasie” van 
Troelstra en mede zijn beruchte vergissing.

Evenmin als de S.D.A J*. had de C P . begrepen 
da t men bewegingen niet van  bovenaf kan 
winfcpn, tenzij m en bewegingen als r ie  van 
H itler op het oog heeft en dan gaat het nog 
maar niet ineens. De C.P. en h e t Ned. Arb. 
Secretariaat hadden in  de Amsterdamsche 
Beurs voor de Diamanthandel een grote ver
gadering en demonstratie uitgeschreven, die 
gevolgd werd door een optocht langs de 
kazernes in de Sarphatistraat. E r w erd al 
gauw met scherp geschoten, w at enige slacht
offers eiste. De mensen vluchtten. Toen de 
Zondagmorgen daarop volgend een protest
demonstratie werd gehouden, die vanaf het 
Beursplein vertrok, om vatte deze enige hon
derden mensen, w aarvan er gedurende de 
wandeling zoveel afvielen, dat toen zij ach
te r  het Rijksmusehm ontbonden weed, het 
n iet m éér dan een oploopje leek. Zo eindig
den de door de leiders van bovenaf gemaak
te  „bewegingen” in  Nederland in  de „revo- 
Iutie-dagen” van November 1918. Van initia
tief van de massa’s, van zelfstandig optreden 
der klasse was hier geen sprake.

In  Duitsland daarentegen was w él bewe
ging ontstaan. H et parlem entarism e en  de 
leiders-politiek hadden nog niet bewerkt, 
da t de arbeiders , stilzwijgend alle ellende, 
die de oorlog over hen had uitgestort, ver
droegen. In Januari 1918 w aren er stakin
gen geweest in de munitie-fabrieken, die de 
Tegéring als waarschuwing hadden gediend. 
Hoe precies het einde kwam is moeilijk te  
zeggen doch 'zeker is, dat het oplossen van 
he t front samenviel met het in  bezitnemen 
van de vloot door de matrozen; de Vloot die 

* uitgevaren was om in een laatste wanhoops
poging van het keizerlijke régime de En
gelse slag te  leveren. Van een ordelijke te 
rugtocht van he t leger was geen sprake.

**■ Grote troepen trokken dwars door Limburg, 
waar een levendige handel gedreven werd 
in  Duitse wapens. In  S ittard  zag m en ze 
openlijk in de winkels te  koop liggen. Wü 
mogen dus gerust zeggen, dat de Duitse a r
beiders een einde aan de oorlog m aakten en 
wel van onderen op. De meest bekende figu
ren, die de uitdrukking gaven aan de revo
lutionaire tendens in  het proletariaat, gedu
rende en na de oorlog w aren Rosa Luxem 
burg Qp K arl Liebknecht.

Consequent zetten zü met het radicale ge
deelte der arbeidersklasse dat m et’ hen de 
Spartacusbond in  he t leven had geroepen, 
de strijd door, na afloop van de oorlog tegen 
de sociaal democratische regering van Ebert 
en Scheidemann, die de contra-revolutie ver
tegenwoordigden. Ebèrt was zelfs tegen het 
heengaan van de Keizer en Scheidemann 
riep de républiek uit, om de revolutionairen 
onder Rosa en Liebknecht de wind u it de 
zeilen te  nemen. De Onafhankelijke Soc. 
Dem. Partij, die zich van de oude partij se
dert 1917 had afgescheiden en die toen het 
bleèk, dat Duitsland de oorlog niet zou win- 

. nen ook tegen de oorlogs-credietert was gaan 
stemmen, diende om het revolutionaire ver
zet op te  vangen en in parlem entaire banen 
te  leiden. De Spartacusbond was anti-parle- . 
mentair. Scherp waren de aanvallen vooral 
van Rosa Luxem burg op de leiders van die 
partij, w aar o.a. ook Karl Kautsky toe b e
hoorde. Wij weten dat K arl Liebknecht erty 
Rosa te  zamap m et het strijdend gedeelte 
van de arbeidersklasse onderging en opder\ 
toezicht en zelfs aanzetting van de sociaal
democratische pers werden zij door een of- 
fideren-troep vermoord.

Dit was het verschil tussen het ein
de van de eerste en de tweede we
reldoorlog. De tijd tussen de beide 
wereldoorlogen h e e ft.d e  arbeidersklasse in 
Duitsland geen goed gedaan. Door de krach
ten  die zij zelf beschermd en gekweekt heeft, 
is de Buitse sociaal-democratie te n  slotte 
vernietigd. De Duitse arbeidersklasse door 
haar opgevoed in  discipline aan de partij, p a r
lementarisme, leidersverering en afzien van 
alle zelfstandig optreden, s tak  geen hand 
meer u it toen H itler de Soc. dém. partij vin 
1933 vernietigde. D at had zij nog wel ge- 

.daan, toen tw aalf ja a r daarvóór de sociaal-* 
• democratische regering door . de Duitse 
•fficieren was weggejaagd en  door het u it-

k

V an p r o e f a b o n n é  to t  a b o n n é
Nog een enkel w oord to t onze proef

abonnees, die wij met dit nummer voor 
de vierde maal ons blad  toezonden. W ij 
hopen, da t het niet de laatste  maal is da t 
zij ons blad ontvangen, maar da t zij ons, 
nu directieven berichten, dat wij hen als 
abonné mogen noteren.
« Laten wij nog even releveren, w at wij 
in onze vorige artikeltjes schreven. „Spar
tacus” beoogt de crisis, die de arbeiders
beweging doormaakt, door historisch-ma
terialistisch onderzoek t̂e leren begrijpen, 
om dat het begrijpen voorw aarde is, om 
to t een nieuwe strijdbare, op het socialis
me gerichte, beweging te komen. De re
sultaten van die onderzoekingen wil zij 
dan in de arbeidersklasse dragen. H aar 
leden kunnen, gesterkt door de gewonnen 
/Inzichten, beter hun plicht in de klasse
nstrijd vervullen. Eén van  de fundamentele 
punten die in de loop der jaren door revo- 
lutionnairen w erd opgemerkt is, dat de 
oude stelling, dat-de uitbuiting alleen kan 
w orden opgeheven, w anneer de arbeiders 
zelf en collectief de productiemiddelen be
heersen, een veel dieper betekenis heeft, 
dan in* het verleden in het algemeen w erd 
gedacht. De ontwikkeling van  het kapi
talisme bracht mede, d a t ook door de ar
beiders de staat w erd  gezien als een in
strument, d a t zij zouden kunijen benutten 
om tot socialisme te komen. Eigenlijk 
w erd de s taa t gezien als een (mogelijk) 
orgaan van de gemeenschap. O nder de 
nu groeiende kapitaliAische verhoudingen 
blijkt echter meer dan  ooit, dat hij een 
onder*drukkingsapparaat is. N u hij steeds 
meer het economische en sociale leven 
gaat leiden en beheersen, w ordt de arbei
dersklasse door zijn optreden, ja vaak 
rechtstreeks door hem, veel scherper uit
gebuit, dan in de bloeiperiode van het 
kapitalisme. De »diepere betekenis van de 
gedachte, dat de arbeidersklasse zelf de 
productiemiddelen moet beheersen, blijkt 
,nu uit de pogingen van de klasse om 
zelfstandig strijd te  voeren en door haar
zelf beheerste organen voor die strijd te 
scheppen.

Die n ieu w e , vormen van  strijd, die 
nieuwe strijdorganen, vaak nog maar van

tijdelijk karakter, wijzen de w eg n aar blij
vende eigen machtsorganen, die niet al
leen om het directe bestaanspeil, zelfs niet 
alleen voor de socialistische revolutie no
dig zijn, maar die ook de collectivistische 
proletarische orde van de toekom st zul
len moeten dragen.

Zow el voor de dagelijkse strijd, als 
voor het verwezenlijken van  een nieuwe 
orde. gebaseerd op een productie naar de 
behoeften der werkers, is dus het uitdra- 
gen van deze nieuwe inzichten van ge
weldige betekenis.

Immers de klasse kan op de duur en 
in het algemeen alleen dan met succes 
haar strijd voeren, w anneer zij een juist 
begrip heeft van haar positie. Zij kan al- 
lécn dan haar strijd richten op het so 
cialisme. wanneer zij weet, da t d it socia
lisme to taal andere economische grond 
slagen voor het productie- en distributie 
proces zal hebben dan het kapitalisme.

Daarom  zal de lezer voor zover de 
ruimte van Spartacus dat toelaat, en met 
aller hulp hopen wij er toch nog eens in 
te slagen die te  vergroten, daarin  steeds 
ondprwerpen behandeld vinden, die hem 
het gemakkelifker maken zich een oordeel 
te vorm en.hoe de strijd van  de klasse ge
voerd moet worden, aan  welke eisen de 
strijdorganisaties moeten voldoen, hoe de 
sityatie van het kapitalisme nationaal en 
internationaal is en hoe wij, arbeiders in 
het klassefront, het socialisme kunnen be
vorderen.

W anneer wij spreken van  gemakkelij 
ker, dan bedoelen wij niet gemakkelijker 
in de platte zin van  het woord. Gemak
kelijk zullen wij het socialisme nimme? 
bereiken. M aar dat socialisme, een maat 
schappij van vrije en gelijke en toch col 
lectieve werkers, kunnen w e alleen zelf 
veroveren. En wie da t mede wil verwe 
zenlijken moet weten w at hij wil. Aan dit 
weten, ja aan het moeken n aa r dit weten, 
wil Spartacus bijdragen. Is d a t de moeite 
w aard, abonneert U dan. Betoont dan, 
door U w  verder actief medeleven, door 
met vragen en opmerkingen te komen, dat 
U  w ilt medewerken aan ons gezamenlijk 
streven. W e'm oeten hfet immers zelf doen

breken van geweldige stakingen tegen 
deze staatsgreep snel he t roer w eer in  han
den kon nemen. H aar contra-revolutio- 
naire traditie getrc/uw, verbond de sodlaal- 
democratie z ic h to e n , m et haar belagers 
van gisteren en  r id itte  onder de arbei
ders van de Ruhr, d ie m et hun  snel georga
niseerd verzet de m ilitairen nederlaag op 
nederlaag hadden toegebracht, een waar 
bloedbad aan, nadat zij ze eerst te  zamen 
met de communisten m et parlem entaire 
middelen td e  beruchte Bielefelder overeen
komst) verdeeld had. Steeds wanneer de 
Duitse arbeiders blijk gaven van  te  willen 
strijden, vervulde de sociaal-democratie d^ 
rol van domper of bestrijder van het ver
zet. Is het te  verwonderen, dat een klasse, 
die 30 opgevoed is geworden, n iet in  staat 
Was zich m et de geest en  m et de daad tegen 
het nationaal-socialiBifle te  weren, en de so
ciaal-democratie na zich de vijandschap en 
d e  onverschilligheid van de arbeidersklasse 
op de hals gehaald te  hebben een roemloos 
einde vond? De parlem entaire middelen die 
zij nog tegen het nationaal-socialisme tracht
te  aan te  wenden, w a rm  slechts stuiptrek
kingen van de naderende dood. •

Lezersvergadering te Amsterdam
V oor onze lezers en proefabonnees 

houden wij op V rijd ag '10 December a.s. 
een bijeenkomst, w aar wij als onderwerp 
behandelen: De Positie van  d c  !arbei 
dersklasse en onze taak.
• Ruime gelegenheid voor discussie.

De bijeenkomst, die gehouden w ordt iö 
Krasnapolsky, vangt om ^cht u u r preci 
aan. *

V ooral onze proefabonnees, die belang
stelling kregen voor onze lectuur, wÖn| 
den uitgenodigd deze samenkomst te be
zoeken.’ - ,V.
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AMERIKA IN EUROPA
De positie v a ^  E uropa in  de w ereld  

is tengevolge van  de Tweejip W ereld
oorlog volkom en gewijzigd. De E uro
pese sta ten , d ie gedurende verscheidene 
eeuwen* de v rijw el onbestreden h ee r
schappij hebben  gevoerd over de aarde, 
hebben de hegem onie thans aan  A m e
rik a  m oeten  afstaan. Deze m achtsver-

Europa g ro te  cred ie ten  v e rstrek t, w aar
door he t de voor zijn  „opbouw ” beno
digde grondstoffen, m achines en  levens
m iddelen u it A m erika  zal k u nnen  in 
voeren.

H et w ord t vaak  zo voorgesteld, alsof 
h e t M arshall-p lan  een soort liefdadig-

irnvt A---_____ ____ ••HKa m oeten afstaan. Deze m achtsver- # heid  van  de zijde vah  A m erika zou zijn 
schuiving is fe ite lijk  reeds tijdens de In  w erkelijkheid  betek en t h e t de v er
v erste  W ereldoorlog begonnen. T ijdens 
de laa ts te  oorlog is zij ech ter zover vol

wezenlij king v an  enorm e A m erikaanse 
kapitalistische belangen. Door h e t M ar-

. H*»t probleem  doet zich ech te r voor, 
d a t deze gehele expansie van  h e t Ame-' 
r ikaanse  productie-systeem  op Europees 
gebied geen zin heeft, w an n eer de E uro
pese industrie  n ie t in  s ta a t is zijn  w in
sten  te  realiseren, door zijn  «producten 
op de in ternationale  m a rk t te  verkopen. 
W elisw aar hee t h e t in  d e  propaganda, 
d a t h e t 4 e  bedoeling v an  h e t M arshall- 
p lan  is  „Europa op eigen benen  te  doen 
s taan ”, m aar deze fo rm ulering  is m is
leidend. De ontw ikkeling v an  een  au to 
noom  Europa, d a t geheel i n n ig e n  b e 
hoeften  kan  voorzien en  daarom  ook 
geen buitenlandse -handel m eer nodig

shall-p lan  w o rd t h e t A inerika m ogelijk h ee f^  is n ie t in  overeenstem m ing m ettooid, d a t Europa, m et uitzondering van  
Rusland, als fac to r in d e  w ereldpolitiek  
nauw elijks m eer schijnt m ee tye tellen, 
ïn* elk  geval is E uropa in  volkom en af
hankelijkheid v an  A m erika gekomen.

Deze afhankelijkheid  is n ie t in  de 
eerste p laa ts  een  politieke. S lech ts in  
enkele uitzonderingsgevallen, zoals in  
G riekenland en  in  Ita lië  (en n a tu u rlijk  
in D uitsland) h ee ft A m erika zich rech t
streeks en  openlijk  bem oeid m et d e  in 
terne politieke aangelegenheden d er 
Europese sta ten . Nog steeds w o rd t de 
soevereiniteit v a n / de Europese s ta ten  
officieel e rkènd  en  in  theorie  zijn deze 
staten even zelfstandig  als ze ooit ge
weest zijn. M aar economisch is 'E u ro p a  
•pheel afhankelijk  gew orden. D it w e
relddeel, d a t Jiet kapitalism e heeft voort- m aken  van  nieuw e w in st mogelijk. O p <?e  A m erikaanse economie w o rd tb eg rë^
gebracht en  d a t m  die tijd  de productie- dezew ljze’w o rd t E uropa fe ite lijk  opgeno- pen. D e drang, E uropa m et behu lp  van

verdinzendvou- m en in  de A m erikaanse econom ische ex- A m erikaans kapitaal w eer op te  bou-
pansie. H et feit, d a t d e  u itbu iting  h ie r

gem aakt zijn e x p o rt te  verg ro ten  en 
daardoor zijn in d u strie  d raaiende te  
houden. O ngetw ijfeld iS h e t-w a a r , da t 
A m erika slechts ongeveer een tiende 
deel van  zijn to ta le  p roductie  expor
teert. Toch is deze ex p o rt voor bepaalde 
delen  van  d e  A jnerikaanse industrie  van  
de grootste betekenis. E n  w a t nog be
langrijker is, h e t  M arshall-p lan  schept 
de m ogelijkheid, de w ihSten d ie in  de 
A m erikaanse in d u strie  2 ijn  gem aakt op
nieuw  productief te  m aken. H et v er
strekken  v an  cred ie ten  a a n  h e t buiten* 
lan d  w ord t m ogelijk  gem aak t doordat 
de A m erikaanse in d u strie  zelf w inst op- 
levert. Deze w insten , in  E uropa belegd, 
m aken h ie r  n ieuw e productie  en  dus h e t

de A m erikaanse belangen. W an t op deze 
wijze zou Europa n ie t in  s ta a t zijn, zjfn 
schuldverplichtingen tegenover A m e
r ik a  n a  te  komen. E uropa k an  aan  deze 
verp lich tingen  im m ers a lleen  voldoen, 
w anneer h e t goederen n a a r  A m erika 
kan  uitvoeren, of wanneet* h e t  d e  be
schikking heeft over in tern a tio n a le  va
lu ta , d ie  ook. slechts k a n  w orden  v er
k regen  door export n aa r  n iet-Europese 
landen . D aarom  is h e t voor A m erika 
noodzakelijk, d a t de  E uropese industrie  
e rop  w ord t ingericht, d a t h ij a an  de we
re ld m a rk t kan  deelnem en. __*

O p d i t  p u n t doet zich ech te r een  te 
genspraak  voor, d ie  n a a r  h e t schijnt 
steeds du idelijker door de le iders van

capaciteit d e r  w ereld  ____________
ligde, d a t door zijn m assale en  goed- 
cope w aren  de w ere ld  aan  zich onder
wierp, ziet th an s zijn prodiictie-appa- 
teat g rotendeels verw oest, te rw ijl de  
ivergebleven resten  hopeloos v er
ouderd zijn in  vergelijk ing to t de in  de 
tweede W ereldoorlog opnieuw  gem o
derniseerde A m erikaanse industrie. Bo
vendien onderv ind t de econom ie nog 

te r  m oeilijkheden door een enorm  
tegen schuldenlast en >belemmerin- 

in  h e t goederenverkeer, zoéls d ie 
u itd ru k k in g  vinden  in  deviezen- 
ingen, contingenteringen  en  andere  
■kingen.

Europa w e rk t than s aan  zijn „op- 
w ". D eze „opbouw ” v o ltrek t zich, 
r  zover h e t  W est-Europa betreft, 

d e  s te u n  'van A m erika. D oor m id- 
h e t M arshall-p lan  w orden  aanC

zich v o ltrek t doop tussenkom st van  de 
E uropese bourgeoisie, kan  h ie r n ie ts  aan  
verandëren . De g ro te  schuldverplich
ting, die E uropa t .a .v .. A m erika m oet 
aangaan, be teken t d a t de A m erikaanse 
bezittende klasse in 'd e  vorm  van  ren te 
betalingen aansp raak  kan  m aken  op een 
aanzienlijk 'deel van  de in  E uropa ge» 
realiseerde m eerw aarde, D e m et behulp  
van  A m erikaanse credieten . in  Europa 
opnieuw  opgebouw de Industrie , d ien t 
ook als onderpand  voor d e  d o o r A m erika 
v erstrek te  voorschotten* Door die tegen
w oordige A m erikaanse {economische po
litiek, w aarvan  h e t M arshall-p lan  een  
onderdeel is, w ord t E uropa langzaam  
veranderd  in  een  kap ita listische ontw ik
kelde kolonie i van  h a t A m erikaanse 
kapitaal. ' ;

w en, d ie  ten  dele  te  begrijpen is in  het 
raam  v an  de A m erikaanse strijd  tegen 
R usland, is ook voor een groot deel toe 
te  schrijven  aan  de dw ang to t export 
van de A m erikaanse industrie. A m erika 
zelf is ech ter n ie t in  s taa t veel Europese 
p roducten  op te  nem en. Door de w eder
opbouw  van  Europa te  bew erkstelligen, 
sch ep t h e t in  w erkelijkheid een nieuw e 
industrie , d ie straks als concurren t van  
de A m erikaans^ industrie  zal optreden 
op de w ere ld m ark t W anneer de groei 
v an  de Europese industrie  e rto e  zou lei
den, d a t  de A m erikaanse Industrie  zelf 
h a a r  exportm ogelijkheden rfé t ink rim -' 
pen, zou h e t resu laa t v an  deze gehele 
ontw ikkeling ju is t h e t tegendee l- zyn, 
van  w a t m en in  A m erika h ie rv an  hoopt 
te  verw achten. .

D aarom  is m en in  A m erika reeds


