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van het kapitaal te verduren hebben,



de gelijkheid voor allen gehandhaafd kan 
bljjven.

Grepen uit de >nnaire Litteratuur



schillende en goede uitwerkingen 
gehad. . ^ -  -— -——
Allereerst ontvingen wjj vrfl wat cri- 
Ö «  (nog lang niet genoeg); ten tweede 
een aantal goede adviezen/Met beiden 
zullen we ons voordeel doen.
Daarnaast was er een lezer uit Amster~ 
dam en een uit Zandvoort, die resp. 
10 en 2 extra-abonnementen voor het 
gehele jaar 1946 namen, t*u behoeve 
van kameraden, die om financiële ie -  
denen niet langer . abonné kunnen 
bleven.
Het is onnodig om voor deze daad van 
solidariteit dank te zeggen. Evenmin 
ad»tai w ö b et noodzakelijk onze *«e- 
***& »«*« op te wekken dit voor-



p
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Het is bekend, dat Marx eens gezegd 
heeft: „Ik ben géén Marxist”. De grond
legger van hèt wetenschappelijk socialis
me veroordeelde de wijze, waarop ande
ren zijn theori£ kritiekloos, als een eens 
gegeven recept vóór alle mogelijke situa
ties, meenden té moeten toepassen. Marx
n n lf  ...n n  m w in n n in r t  «Tof ÏRrtrttMQ m O

OVER:

/ "— - . —1 . _____ - i-
zelf was van meenrng dat ae theorie, die
hjj had ontworpen, een systematisch 
geordend, uit de practijk van het econo
misch en maatschappelijk leven afgeleid, 
geheel van begrippen was, dat alleen dan 

/f pas betekenis heeft, indien deze theorie 
voortdurend aan de practjjk zelf zou 
worden getoetst en herzien.
Dit is de reden, dat Marx zich scherp 
tegen dogmatiek, d.w.z. tegen elk aan geen 
nader onderzoek meer onderworpen 
theorie met heftigheid keerde. Uit eigen 
studie en u it de bewegingen der Arbeiders 
in Frankrijk en Engeland had Marx ge
leerd, hoe de 'burgerlijke economen, aie 
hij als zijn leermeesters vond op het mo
ment, dat hij in het politieke leven trad, 
de theoretici waren, die het kapitalisme 
als de laatste-maatschappelijke örganisa- 

' tie zagen van menselijke ontwikkeling. Zij 
zagen geen tegenstellingen in het kapita

lism e, . die dit stelsel zelf ten gronde zou- 
. den richten en voorzover zy deze, vaag 

theoretisch vermoedden, konden zij dit 
niet ten einde toe doordenken, o*idat zij . 
de geestelijke gevangenen waren van een 
stelsel, dat nog slechts in haar opkomst 
was en waarvan zij de eerste theoretische 
formuleringen gaven.
Tegen deze starheid van begrippen, tegen 
deze theorieën, die elke verdere ontwik
keling naar nieuwe maatschappelijke or
dening uitsloten, tegen alle doctrinaire 
mmraterij van al diegenen, die de burger- 

v lijKe economische theorieën gebruikten 
om de onmogelijkheid vari het reeds jn de 
19de eeuw opgekomen socialisme te be
wijzen, daartegen vocht Marx met 
scherpte en genialiteit.
Keerdé hij zich enerzijds tegen de bui> 
gerij, aan de andere kant hekelde en over
laadde hy soms met bytnnde spot, al zyn 
leerlingen, die meenden „Marxisten” te 
zyn, indien zij de surah’s, de hoofdstukken 
van „Das Kapital” konden opdreunen.
Als Marx beweerde, geen Marxist te zijn, 
dan richtte hij zich daarmee tot diegenen, 
die meenden de practyk, dus het werke
lijke en ryk gevarieerde leven, al van te 
voren, dus zonder nader onderzoek, in een 
reeds bestaande schematische voorstelling 
te persen. * -

• : rj, * * f V - -ff' ! •' • -V.,.'V : ‘

Het vasthouden aan vroeger gegeven 
politieke formuleringen, wanneer inmid
dels de maatschappij zich heeft veranderd, 
heeft tot gevolg, dat een politieke -be
weging verstart, d.w.z. geen 'actieve 
fundtie vervult te midden van die krachs 
ten, die de vernieuwers zijn van het oude 
maatschappelijke stelsel.
Indiën men niet inziet, in welke nieuwe 
richting deze maatschappij., dus het kapi
talisme, zich verandert, dan begrijpt men 
ook niet de veranderingen, die zich in de 
arbeidersklasse voltrekken, staat men 
vreemd tegenover de nieuwe dóelen, die 
het proletariaat zich stelt. Houdt men vast

1859, dat het uitvoerige werk, - „Die Deut
sch^ Ideologie”, maar *betër overgelaten 
kon worden aan de knagende critiek der 
muizen, omdat hun beider doel, zelf tot 
klaarheid 'te  komen, was bereikt?-. En 
schreef Engels jiièt in eèn later voorwoord 
van het „Communistisch Manifest”, dat

[aan de „oude beproefde strijdtactiek”, 
terwijl de arbeiders hun strijd op nieuwe 
grondslag organiseren en aan al datgene, 
wat nu is verouder^ en dus ook aan het 
toekomstbeeld, dat men zich in het ver
leden heeft gevormd, dan is ten slotte niet 
alleen de theorie verstard, maar is de 
politieke beweging gewoi;deh tot een reac
tionair instrument; dat de arbeidersklasse 
in haar politiek-economische machtsont
plooiing, dat wil zeggen in haar vrijheids
strijd tegenwerkt. V

Wij Spartacisten, willen te midden van de 
arbeidersklasse met haar meestrijden, tot 
het einde toe. Daarvoor is niet alleen * 
nodig, critiek aan de huidige orde en op
bouwende, dat is klaarheid brengende cri
tiek in de arbeidersklasse, maar vooral 
critièk aan ons zelf en aan onze wapenen. 
En ons belangrijkste wapen is de theorie, 
de gesystematiseerde kenhis van de econp-*- 
mische ver an beringenden van de verande
ringen, die zich- binnen de arbeidersklasse 
zelf voltrekken, zowel' wat betreft" de 
nieuwe eisen,. die zij stelt, de nieuwe 
strijdformatie, die zij optrekt ên de rich
ting waarin het verzet zich beweegt. 
Daarbij kunnen wij echter niet alleen vol
staan, met alleen .de veranderingen fe be
studeren, want als strijdende partij ver
anderen wij mee. Wij kunnen alleen de 
vernieuwingen en onze eigen plaats bin-' 
nen de rijen der arbeiders begrijpen, in- 
,dien wij reeds van te voren beschikken 
over een methode, die ons wegwijs maakt 
in de levende maatschappelijke werkelijk
heid, die niet alleen verschijnt iiytechniek 
en wet, maar ook in hartstocm en be
langen. '

En deze methode vinden wij in het- 
Marxisme. Daarmee is dus niet gezegd, 
dat alles wat Marx en Engels hebben ge
schreven, door ons critiekloos wordt aan
vaard. Schreef Marx niet aan Engels i& ;

dit in velerlei opiicht was verouderd?
Wij zouden juist die „Marxisten” zijii, die 
Marx zelf zou bestreden_ hebben,  ̂indien 
wij de resultaten Van uit vroegef tijden 
klakkeloos zouden overnemen. Wy zijn en 
wij {noemen ons Marxisten, omdat wij in 
de eerste plaats en hiertoe zullen wij óns 
beperken, de methode van het onderzoek, 
zoals Marx die hanteerde, tot de onze 
maken.'Ken andere keus hebben wij niet. 
Er blijft ons'niets anders over, dan uit te 
gaan van de verschijnselen en hun wissel
werkingen op elkaar en de samenhang die 
bestaat op te zoeken, d.w.z., het algemeen 
verband, de „wet” te ontdekken, die voor 
een bepaalde periode geldt. En daarbij 
gaat hêt^Qns niet alleen om het opsporen 

de „wet”, maaü-om de wet xvan de

de nieuw-organisatie een nieuwe uit- 
buitingsvorm van het kapitalisme is in de 
periode var*; haar ondergang. Wü weteh, 
dat het kapitaal om sterk te zijn, zöwel 
naaf binnen als naar buiten, zich als een 
oorlogswapen moet formeren, waarbij het 
het gehele economische leven planniatig

uitbuiting, regelmatig kan verlopen. Het 
Marxisme leert ons, uitgaande van de al
gemene theorie en dóór haar toepassing 
op'dé poncrete verhoudingen, de huidige 
veranderingen te zien. als pogingen van 
het 'kapitaal een nieuwe winstbasis te 
vinden. Daarvoor verandert het de organi-. . . . . .  . . ------'v r—: o  -----------------------------------------------------------------------------   — -------  ̂  T, TzzTTi ■

beheerst m et voor een consequente door-, satie van de maatschappij en brengt zo- 
gevoerde productie voor de middelen om 
te j  leven, maar uiteindelijk omdat de 
tegenstellingen niet oplosbaar zijn, op een 
productie voor de vernietiging. Wij weten, 
dat de regeringen pogen de arbeiders in 
centrale vakverenigingen te organiseren, 
hun de „regels van het s£el” op te leggen, 
opdat het plan, dat' is de georganiseerde

doende veranderingen tot s£and in de 
arbeidersklasse. “
Door de toepassing van dit Marxisme 
wordt het levend" en strijdbaar en wordt 
de beweging, die het hanteert, tot het 
actieve element in de arbeidersklasse, dat 
haar poogt te helpen de,lange strijd tegen 
het kapitaal te verkorren.

melk om die pap te koken had hy 
maar je kbn het ook wel met water
maken. En ze hadden van de dame____
nog eeji deken, gemaakt uit materiaal u it 
de afrolspinnery, gekregen. Eh een van 
die oudjes was zo b r utaal geweest. Die 
was nydig geweid en, omdat hjj-deze gave 
als een belediging had gevoeld en die haTw v i v u i g u i g  u o u  5 C V V C 1 U  C U  U 1 C  U d U

de boel de dames naar het hoof d gesmeten/ 
En de dames waren zo kwaad geweest. 
Die man had zes gulden per week enom - 
dat het zo koud was en hg dus ook nog 
kolen moest kopend kreeg hij een gulden 
per week extra. Voor kamerhuur moest er 
per week ƒ 2.50 af en als hij niet een 
menslievende buurvrouw had en èen 
dochter, die bijsprong, was hij al éen tijd 
geleden heel fatsoenlijk dood gegaan.

TUSSEN

PLICHT
„Indien wij van «de vrede niet alleen verwachten 
herstel en wederopbouw, maar ook will eg stre
ven naar vernieuwing van ons - olitieke en 
sociaal-econ. leven, dan moeten wij beseffen dat 
deze alleen tot stand kan komen door een taaie, 
nooit aflatende strijd tegen elke vorm va.i cor
ruptie, zwarte handel, stiekeme sabotage van 
regeringsmaatregelen; lijntrekker^ en dagdie
verij en meer nog door in het gewone werk van 
elke dag, eenvoudig onze plicht te doen, ieder 
van ons op de plaats waar wij staan.” (Parool 
3 -  1  -  ’46) Aldus Koos Vorrink, regeringsge- 
machtigde in Alg. Dienst enz.
Strijd tegen het kapitalisme heeft, hij vergeten 
en ook de Internationale:^ „Hoort Hoe gelijk
heid spreekt:

; v. Geen recht waar plicht is opgeheven 
■Geen p lich t.... waar recht ontbreekt.”
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veranderingen, van de ontwikkeling van 
de maatschappij, dat is dus de ovèrgang 
van de ene maatschappelijke formatie- in 
de andere.
Dit is de methode, die Marx heeft toege
paft en daarmee ontdekte hij dat de arbei
dersklasse wordt uitgebuit, dat de käpita- 
listische maatschappij door haar inwèn- 
dige tegenstellingen in crisis en oorlogen 
uitmondt eri omvergeworpen zal worden 
door een „geschoolde”, Verenigde en ge
organiseerde arbeidersklasse”, die in de 
strijd haar eigen opvattingen over goed en 
kwaad,' haar eigen zienswijze over de 
nieuwe maatschappij, het communisme 
ontwikkelt. ̂
Door de methpde, die Marx toepaste, leer 
den wjj, dat de arbeidersklasse de meer 
waarda>voortbrerigt, dat het maatschappe 
lijk zijn het bewustzijn bepaalt en da 
deze fnaatschappij in een communistisch 
zal overgaan, indien de klassenstrijd to 
het einde toe is uitgestreden. Dit vormt d 
grondslag van het Marxisme. Marx ze 
heeft dit alles tot een samenhangend 
theorie aaneengesmeed, tot een önverbre 
kelyk geheel gemaakt.
Daardoor is het Marxisme voor ons mee 
dan sléchts een methode van onderzoek 
Doordat het geheel van de menselijk 
samenleving en der natuur wordt bestre 
ken en de methode ons leert hoe wy aan 
onze kennis komen, daardoor geeft zij on 
een andere theorie van de kennis, dus ee 
kennistheorie, die principieel verschilt va 
aMe anderen. Daardoor is het Marxism 
in werkelijkheid een wereldbeschouwing.
Doordat dit Marxisme een andere metht 
de van onderzoek en een andere wereld
beschouwing is, gegrondvest op de kennii 
van de vorming van winst, van de 
Wustzijnsinhouden van de mensen en vai 
de klassenstrijd, die de mensen tot nieuw* 
mensen herschept, daardixïr bakent. het 
zich scherp af van alle oude en nieuw* 
socialisten, die in de rhoderne organisatie 
van • het kapitaal de .voorbode van het 
socialisme zien. Wij weten échter, jui: 
door ónze kennis van het Marxisme, dat

I Lokkebrood.
In het regeringsdepót in Enschede waren 
grote hoeveelheden verduurzaamde le
vensmiddelen -öpgeslagen, die bij het ver
trek van -de Canadezen zyn achterge
bleven. Met de verdeling hiervan schijnt 
men tamelyk willekeurig te zyn omge
sprongen, door ze aan een aantal onder
nemers ter beschikking te stellen, in 
hoofdzaak textielondernemers.
E erst was er al grote ontevredenheid, daar 
oorspronkelijk alleen de touwbazên enz. 
met een pakket bedacht werden. Toen 
daartegen protesten kwamen, kregeji qok 
andere; arbeiders een pakket: Echter, 'al
leen tegen betaling van de kostende prijs. 
Tegen het betalen vari wat men ontving 
hadden de arbeiders op zichzelf niets, 
maar hadden ook de bazen betaald? Daar
over rees grote en blykbaar gerechtvaar
digde twyfel. Vooral, omdat men aanvan
kelijk mét de uitreiking van de pakketten 
zo geheimzinnig deed.
De textielarbeiders hebben een meeval
lertje, zoals zo’n pakket, meer dan nodig. 
Het' is feitelyk niet meer dj|n een druppel 
op een gloeiende plaat. Maar er zyn andere 
catègorieën «prbeiders, die het eveneens 
meer dan nodig hebben. Ên die kregen 
'niets. Hetzelfde gebeurde bij^de verdeling 
van een aantal fietsbanden. Juist degenen, 
die ze het hardst nodig hebben, grepén er 
naast. Zijn de grote textiel-ondernemers 
de meest geschikte uitdelers van zulke v 
zaken? Van hun gezichtspunt uit gezien 
wel. Ze, kunnen het gebruiken als lokke
brood voor „hun” arbeiders. Om ïiun te

(V e rvo lg  van  *pmg. 5 )

Spelers iî  een film zonder einde
Ider slaven daar, het neertrappen van hen- 
Izelf Vergemakkelijkt, ̂ i j  begrijpen niet 
rjfet de film van het wereldgebeuren, de 
Ifilm is van hun eigen leven en hun eigen 

*t. Dat zy medespelers zyn in de ryèn 
ran de ongetelde millioenen, die de sla- 

>1 vervullen, dat zijzelf, dat hun on- 
ig gespeeld wordt.

tonen hoe goed ze wel voor hen zijn en 
hoe goed zy om hen denken. En om de nyd 
en afgunst op te wekken van degenen, die 
niets krijgen, tegen hen, die wel „bedacht” 
wórden.

Goedkope arbeid.
De arbeidscontracten ten In  dienst der ge
meente Enschede zyn • bok in oppositie. 
Deze *ïg.n. „losse” arbeiders hebben meer
malen een diensttijd van vier of vijf jaar, 
doch de vaste aanstelling blijft meestal uit. 
En dat niet alleen, maar ook in hun loon 
staan ze ver ten achter bij soortgelijke ar- 

, beiders in het vrije bedrijf. Een monteur 
le  klasse verdient ƒ 35.38; in het particu
liere bedryf ƒ 43.20. Een gemeentetimmer- 
man ƒ 29.15; • particulier ƒ 38.40. Een 
grondwerker ƒ 28,50, particulier ƒ 36.48. 
Door de E.V.C. is daarover by de gemeen
te een onderhoud $angevraagd, wat ge
weigerd werd op grond vanjiet feit, dat 
de E.V.C. niet erkend is. Een belangrijk 
deel van het gemeentepersoneel is in de 
E.V.C. georganiseerd en de E.V.C. dringt 
aan op erkënning en op herziening der 
Ionen van deze arbeidscontractanten. De 
zaak komt in èen van de volgende ge
meenteraadszittingen aan de orde en mis
schien komen we een volgende keer met 
verder nieuws hierover.

Armenzorg. —
We schreven «al eens eerder over de ar
menzorg ie r  gemeente Enschede. Uiter
aard is het to, dat van deze armen-„zorg” 
alleen de wegens lichaamsgebreken of 
ziekte af gekeurde^ en de ouden van dagen 
de dupe worden. We sprakéifc dezer dagen 
een van die oudjes. Hy vertelde, ^dat zy 
een kerstfeest hadden gehad, aangeboden 
door de dames. Ter verduidelyking diene, 
dat het hier betreft een groepje dames 
van de verschillènde fabrikanten, die in 
hun lege tyd ook wel eens liefdadigheid '  
plegen. Ja, het was er wel gezellig ge
weest. Ze hadden twee kopjes koffie ge- , 
had, met wat erbij en na afloop hadden ze 
een pakje meegekregen: een zak bonen, £ 
een zak erwten en een pak papmeeL Neen,

Vrijdags worden de aalmoezen uitbetaald 
en de ambtenaren willen blijkbaar voor de 
een niet weten, wat de ander krijgt. Ze
moeten er geen pottenkijkers by _______
Daarom moeten de oudjes efi zieken in de 
kou buiten bly[ven wachten en één voor 
één binnen komen.

. j ,

,»De nodjen van ons volk hebben de aan
dacht der regering, speciaal die van de 
ouden van dagen”.

De heropvoeding van 
Duitsland 4 \ 1
-? • V .vijs, y «f. i ■*'?• rI*.> s»“- ‘* ' -f v ■' - -

De speciale verslaggever van de R K,
Volkskrant zegt in het nummer v«n 
27 December, dat hy een onderhoud heeft 
gehad met den Nederlandsen kolonel Van 
R«, die in Berlyn zetelt om -met zyn staf 
naar zwervende landgenoten in het Oos
ten te zoeken. In dit artikel komt o.m. on- 
derstaand stukje voor.

Of deze uitlating ten laste van kolonel 
Van Ry dan wel van den specialen ver
slaggever komt, was uit dit artikel niet 
op te maken. Wy vonden het wel interes
sant genopg om ook onze lezers van de 
nentaliteit dezer uitlating te -laten se- 

nieten. * V

„Overigens kan je je als Hollander 
nog wel eens ergeren in Berlijn,/wan
neer je in een kwartier t\jd drie splin
ternieuwe Fongers-rywielen voorbij 
ziet gaan, of wanneer in een restau- 

g ran t het eten op borden van Neder
landse makelij wordt geserveerd. Ge
loof me echter, dat je daar niet eens 
meer kwaad om bent, wannéér je ***** 
de hand van betrouwbare inlichtingen 
gewaar wordt dat naar schatting een 

honderdduizend Duitsers de kxb 
e winter zullen sterven vanwege 

voedsel-en brandstofgebrek en om 
heehgrypende epidemieën*1. |

By die „paar honderdduizend” ontbreekt 
vast en zeker ook; nu weer de bourgeoisie; 
evenals overal is het ook hier het prole
tariaat, dat zyn tol aan deze kapitalistische 
wandaad betaalt.
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Vergaderingen
V.S.V. Amsterdam-Centrum. Maandag 14 Janu
a.'s. 7.30 uur in gebouw De Ar*nd, Breeuwerstri
hoek^PJanciosstraat.
Onderwerp: fBteoco Spanje en houding der ..Deo 
cratiën”. Teèyaity ,qp vertoon van Lidmaatsch 
Nict-ledcn 10 cent inaéc.

V.S.V» Zatphen. Zondag 12 Januari 
Plaats wordt ̂ bekendgemaakt door co&vocaeie. 
Onderwerp: De Partij en de arbeldersklasse. ;

Wat noemen wy eigenlijk Duitsland, als 
het niet het poütieke bouwsel in likwi- 
datie is? Vaak horen we de namen van 
stedfcn, waarmee we eea voorstelling ver-


