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de Russische staat daarvan niet uitgezon~ 
derd wordt, was het toch duidelijk, dat 
hier sprake was van een tegen hem ge
richte zet op het wereldsch^akbord. n De Westerse pers sprak van een edel
moedig en onbaatzuchtig gebaar van de 
V. S. van ^Amerika.

Met spoed traden Bevin en Bidault, d^ 
ministers—vaa—buitenlandse- zaken - van-

S p artacn s op de V esuvius. Over bezitsrech

ï: IÉi'

Engeland e'n Amerika met elkaar in con
tact en richtten, namens ,hun regeringen, 
een uitnodiging aan Rusland tot gemeen
schappelijk overleg.

Economisch en politiek moest dus aan 
de orde komen in hoeverre Europa kan 
Worden saamgesmeed. Daarvan zal Rus
land, krachtens zijn gehele stuctuur en 
positie — ook zijn machtspositie — nim
mer deel kunnen uitmaken én deze Euro
pese, constellatie zou dan finnnciëel-eco- 
nomisch van 'He grote neef uit Amerika 
afhankelijk worden. Het geval ligt duide
lijk, maar de consequenties van de tegen
woordige situatie zullen onvermijdelijk 

en.
Zo kwam op 27 Juni de conferentie te 

Parijs bijeen. En wat noodwendig ge
beuren moest* gebeurde. Het overleg mis
lukte. Engeland en Frankrijk stelden de 
opstelling voor van een samen vattend 

lan betreffende de Europese economie, 
daar Rusland, bij monde van Molotow, 

dat de grote tegenspeler van Amerika is, 
moest zich daar tegen verklaren. Niet 
alleen moest het terecht vrezen, dat de 
Oost-Europese landen door de dollar- 
hulp en de inschakeling in een Europees 
blok van Rusland zouden worden losge
weekt, maar nog minder kon het, in zijn 
tegenstellingen tot Amerika, — en dat 
wisten de anderen van te voren - eco
nomie en politiek van eigen machtsge
bied ondergeschikt maken aan een z.g.n. 
Europees belang, laat staan aan dat van 
zijn grote rivaal.

Onder het motief, dat door een samen
vattend Europees plan, de behoeften van 
elk land niet tot hun recht zouden kun~ 
nen komen en de ldeine landen hun on
afhankelijkheid zouden verliezen, wees 
hij zelfs een compromisvoorstel van 

... sl??ankrijk af, waarna de conferentie werd 
gesloten.

Zowel de Amerikaanse edelmoedige 
hulp aan een zich coördinerend Europa, 
als het even edelmoedige' opkomen van 
Rusland voor de belangen der kleinen, 
zijn de coulissen, waarachter ieders 
machtspolitiek en de strijd tegen elkaar 
schuil gaan.

Ook de tijd dringt. De positie van de 
West-Europese landen wordt steeds ho
pelozer. De arbeidersklasse moet wel 
rebelleren tegen de verhoudingen waar
onder zij leeft. En bovendien groeit bij 

/  de bourgeoisie de vrees, dat de Stalinisti
sche partijen in deze landen het spontane 
verzet van de massa zullen benutten voor 
uitbreiding van hun invloed.

Het ergste is dt toestand In Frankrijk. 
Directe fiomger cn een» totaal gemis aan 
enige, zifjfcët ook nog zc* Ltscheiden, be- 

l, dringt ae arbeiders

U heeft in ons Vorige nummer, de ge- Hierbij drukken wij een invulformulier 
sténciMe krant no/27, gelezen hoe wij er af, dat naar wij hopen door velen zal 
toe kwamen om deze, een glimlach op- worden ingezonden. Wij denken aan 
wekkende titel, __maandelijkse . bijdragen, .van., vijftig- cent'
precaire situatie uiteen te zetten en een 
begin van uitvoering te geven aan de 
plannen, die ons *van de zijde van de 
Spar tacus-vrienden > bereikten.

De slaven, omsingeld door het Romein
se leger, vlochten dus het koord,’* dat hun 
door afdaling fn het ravijn, mogelijk 
maakte zich opnieuw aan de dreigende 
nederlaag te onttrekken.

Zo moeten d us. ook wij de moeilijk
heden van vandaag weten te overwin
nen. Er wordt dus een beroep gedaan op 
allen, die het 'bestaan van onze krant 
nodig achten.

Wij beloofden in dit nummer nadere 
aanwijzingen te géven welke organisato
rische regelen wij zouden treffen om een 
regelmatige en blijVende hulp tot stand te 
brengen.

Het aidres van de penningmeester van 
het nieuwe blijvende fonas „Spartacus 
op de Vesuvius” is P. Nansink, Hout- 
mankade 25 IV, Amsterdam Centrum.

iDe bedoeling is dus, dat wij het fonds 
vormen en in stand houden door regel
matige maandelijkse bijdragen uit onze 
vriendenkring.

—-------------------- H------------ ------ ;-----------

een gulden en voor wie meer kan doen, 
een hogevre. De wijze van inning voor 
hen, die het bedrag niet per postwissel 
aan bovenstaand adres willen opzenden, 
zullen wij zoveel mogelijk door plaatse
lijke inning trachten te regelen. Dat 
houdt tevens de mogelijkheid in, dat voor 
kameraden wie het moeilijk zal vallen het 
gehele bedrag per maaad ineens te stor
ten, wekelijkse inning kan worden gere
geld. Onze plaatselijke organisaties kun
nen zich daar direct actief mee gaan 
bezighouden 'ók het winnen van deze, 
laten we ze maar noeüien, donateurs.

En nu, vrienden van Spartacus en wer 
kers voor de krant, komt het er op aan 
het reddende kocrd te vlechten. \

Allen bereid en allen aan hek werk. 
Zendt ons Uw formulier. Werkers, haalt 
ze op en voërt liw  campagne.

Spartacus op de Vesuvius. Verzekert 
ons verdere werk. Wij in Amsterdam 
kennen ook onze eigen opgaaf: in zo kort 
mogelijke tijd te regelen, dat het om de 
andere week verschijnen van een gedruk 
te en gestencilde krant vervangen wordt 
door een definitieve oplossing.

' ' " ' ‘m ë

voortdurend naar de strijd tegen de 
hele Franse plan-politiek. De enot ^_ 
stakingen van de laatste maanden, in het 
bijzonder de jongste spoorwegstaking, 
noopten de regering ’ de loonstop-barri- 
cade teigenover de arbeiders prijs te 
geven. Zij heeft echter direct gepoogd 
een nieuwe stelling te betrekken. De 
plan-poliiek, die in dat land met zijn vele 
kleine en in het bijzonder landbouwbe
drijven, toch al niet tot een beheersing 
van het prijspijl kon komen, wordt au 
door het kabinet in zoverre zelf gewij
zigd, dat eén verhoging van tarieven éQ 
prijzen, vooral in de staatsbedrijven én 
die bedrijven, die onder een staats-mono- 
polie werken,, wordt doorgevoerd.

Het is duidelijk, dat het h| de bedoe
ling ligt op een iets hoger plan, b.v. 15 
of 20 percent van lonenr- en prijsverhej^ 
ging opnieuw stelling te nemen, 

n De binnenlandse Franse politiek is 
door het plan Marshall tijdelijk, uit de 
internationale belangstelling verdreven. 
Duidelijk is echter dat het verloop van 
de besprekingen met Rusland te Parijs 
de politieke verdeling van de wereld en 
in het bijzonder van Europa sterk heeft 
bevorderd.

Ook de Franse bezittende klasse en 
haar nationale partijen moeten nu in de 
blokvorming een keuze doen. In die om
standigheden is de- regering' Ra ma dier

veel sterker komen te staan. Bij de 
juist gestelde vertrouwensmotie voor d 
regering waren niet minder dan 331 va 
de 578 uitgebrachte stemmen in de vol 
vertegenwoordiging vóór de regering 
Een terugkeer van de P.C.F. (Frans 
Stalinistische Partij) in de regeringsban 
ken is dan ook voor de toekomsl hoog 
onwaarschijnlijk geworden.

Frankrijk en Engeland hebben nu mi 
spoed 22 Europese landen tot . een coi 
ferentie te Parijs uitgenodigd. . Thj 
moeten al die landen hun keuze in dl 
blokvorming doen.

De tijd dringt. Zal de West-Europe. 
concentratie, zullen de Amerikaanse kr< 
dieten, tijdig genoeg komen, om het «grol
gevaar van hetzij een revolterend Eur< 
pa, of een onder Russische invloed rak< 
Europa te keren?

Dat is de vraag waarvoor Amerikaai 
en Europees kapitalisme zich zien g< 
plaatst.

De vraag voor de arbeidersklasse ii 
of zij tegenover Amerikaanse „edelmoi 
digheid” en Westerse of Russische „plai 
matigheid” voldoende zelfstandige 
goed georganiseerde opstandigheid 
plaatsen. Alleen» wanneer dat gebeui 
openen zich werkelijk voor haar bet 
perspectieven. H ifi

hfsgfi -na de 2e wereldoorlog is de in- met de prijzen te beconcurreren, of
menging van de staat in het bedrijfsleven bij ze de atzetmarkt onderling V ‘
tot een van de belangrijkste kenmerkei De vorming van deze kartels g
yan de moderne economie geworden. Men lanq niet aitijd vrijwltlig. Maar
kan dit ook anders zeggen': de staat veS dé f abi ’*
zekert zich meer en meer het beschik
kingsrecht over de productiemiddelen eö 
over de vervaardigde producten. iHij be
paalt, hoeveel getabriceerd zal worden, 
wat zal worden vervaardigd en tegen 
'welke prijzen de goederen in het verbruik 
zullen overgaan. En de staat doet dit, 
ofschoon het bezitsrecht van prpductie- 
middelen en producteu bij de afzonder
lijke kapitalisten blijft berusten. Het is 
dus, alsof de staat zegt: Wie. het bezits
recht heeft, interesseert mij niet, als ik 
maar het beschikkingsrecht heb. 
y - W at we nu zo duidelijk zien gebeuren, 
is echter geenszins zo plotseling uit de 
lucht komen vallen. Integendeel, het is 
het voortzetten van een ontwikkelingslijn, 
die al heel vroejg binnen het liberale ka
pitalisme begon. W e willen deze lijn in 
korte trekken schetsen.
Iedereen weet, dat bij het begin der in
dustriële ontwikkeling de werktuigen en 
machines nog vrij eenvoudig waren, ter
wijl een groot aantal kleine ondernemers 
elkaar beconcurreerde. Deze concurrentie 
leidde echter tot verbetering der techniek 
en daarmee tot steeds kostbaarder machi
nes. Weldra eiste de inrichting van een 
fabriek zulke grote kapitalen, dat deze 
niet door een enkele kapitalist beschik
baar gesteld konden worden. Zo legden 
vele kapitaalbezitters dus geld bijeen tot 
oprichting van een groot bedrijf, waarin 
ieder „aandeel” had: De Naamloze Ven
nootschap.

Dit lijkt ons nu heel gewoon, maar 
toch bracht het een eigenaardigheid met 
zich mee, die de verstgaande gevolgen 
na zich zou slepen. W ant terwijl vroeger 
iedere kapitalist zijn eigen kapitaal be
heerde, er zelf mee „werkte*’, moest er 
nu een directeu? benoemd worden, die 
het beschikkingsrecht over hef hele ka
pitaal verwierf, hoewel hij er zelf dikwijls 
heel weinig had bij gelegd. De bezitters 
droegen het recht om met dit kapitaal te 
„werken”, op de directeur over. Hier 
voltrok zich dus een scheiding vah het 
bezitsrecht en het beschikkingsrecht De 
directeur had tot taak, voldoende winst 
met het kapitaal van alle aandeelhouders 
te maken en indien hij het winstmaken 
niet goed verstond, werd het beschik
kingsrecht hem afgenomen en op een 
ander overgedragen. Daarmee* was de 
grote strijd tussen de kapitalisten om el
kaar het beschikkingsrecht over de ka
pitalen af te kapen, tegelijk ingezet.

— O — • 'i j
Kartels. Eén van dè maniereh, waarop 

zich dat voltrok, was het vormen van 
kartels of ondernemersbondgenootschap- 
pen. Fabrieken, die een zelfde product 
vervaardigden, sloten een bondgenoot
schap, waarbij ze afspraken, elkaar niet

in
aten er niet in ae 
t. de kapitalen va* 
f krijgen, maar dat

'  Ifcïl
de fabrikanten niet nfee wilde doen 
als een „wilde” ondétheming besc 
en die moest de strijd tegen het kartel 
opnemen. Meestal werd de* onwillige fa
brikant dan dood-geconcurreerd, of het 
werd hem onmogelijk gemaakt, grondstof
fen te betrekken. H ^  einde was meestal, 
dat de „wilde” onder neming zich onder
wierp uit vrees voof bankroet.

Hief zien we het verder voortschrijden 
van de scheiding tussen het bezitsrecht 
en het beschikkingsrecht. De verbonden 
ondernemers dwongen de nog onafhanke
lijke zich aan bepaèld^ regels voor de 
productie en voor de prijzen te houden, 
d.w.z. hun werd voorgeschreven, hoe ze 
huil kapitaal moésten beheren. Anders 
gezegd: de reeds verbonden ondernemers 
verwierven het beschikkingsrecht over de 
kapitalen van anderen, hoewel ze er vol
strekt niet de bezitters van waren.

Banken. Ook de ontwikkeling van het 
bankwezen voerde tot een verdere schei
ding van bezitsrecht en beschikkingsrecht. 
De banken zijn de gïote verzamelpunten, 
waar kleine en grote bezitters gelden in 
bewaring geven. En de banken lenen dat 
geld dan weer uit. Daarmee werden de 
bankdirecteuren wel niet de bezitters van 
deze kapitalen, maar wel de beheerders. 
Met de 'bijeengebrachte millioenen beheer
sten ze een groot deel yan het economie 
sche leven. In  werkelijkheid reikte de 
macht van de banken veel verder, dan 
aan de bij hen 
lezen is.

Dat is gemakkelijk ; 
een onderneming ’ 
ze daartoe bij de

i  om net „dc 
om er over te

■ p e  
handen van 
sneller

gemeend, dat deze centra 
pitaalmacht de concurren 
de kapitalisten zou 
langs deze weg een 
bedrijfsleven onder 
komen. Daarmee zou 
vrij algemeen g< 
vaar voor oorlogen veri 
crisissen niet meer : 
schreef de sociaal- 
sor Van
mer van „ _ _ ______ _____

.jeki' '*t

lening” vn i s f-
'  11 B  I
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drijf sie ven zo sterk 
banken georgan 
was echter nauwe _ 
ste crisis die we ooit hebbi 
’29) brak uit. En juist ' 
het bedrijfsleven het 
dend” waS' in de iin  \ 
deren, werkte de crisis het meest ver
woestend. Deze „ordening” der produ« 
tiekrachten heeft met een organisatie vo< 
de menselijke behoeften niets te maken 
betekent alleen, dat -de kapitalen zich 
mächtiger slagorde scharen, om de on
derlinge strijd heftiger te kuniien voeren.' Q  _ _ _

,.t terecht .iM aar 
deze willen de gelden: dikwijls alleen be
schikbaar stellen, als 'Ze zelf aandelen in 
die onderneming krijgen en één van hun 
beambten zitting krijgt in de Raad van 
Commissarissen. Daärmee verovert een 
bank dan fyéfc medebeschikkingsrecht over 
de kapitalen van die: onderneming.^

—■ o *— .
Financierings-kapitaal. Aanvankelijk 

werden de banken zó machtig, dat ze 
grote delen van het industrie- en handels
kapitaal aan zich onderwierpen: de bai*- 
ken veroverden zich overal een plaatsje 
in de Raad van Commissarissen. Maar bij 
het nog mächtiger uitgroeien, van het in- 
dustriekapitaal had een omgekeerde wer
king plaats: de grote iijdustrie-concerns 
begonnen de aandelen van de banken te, 
kopen, om zich in d«n leiding van de ban
ken te kunnen mengen 1 Daarmee kregen . 
ze dan, behalve de beschikking over de in 
eigen onderneming belegde kapitalen, te
gelijk de beschikking tover de bij de ban
ken belegde gelded^er spaarders. Zo 
werden industrie- mé bankkapitaal aan- 
eenge&nèed, wat min wel. met dé naam 
■ . '• •: f -

L ' ; ■ JHL" ‘ • '• I

mie

%De Zomerwee van ons■  mp (9 tot 16
Aug.) nadert. Het kamp wordt gehouden 
bij en in het kamphuis „De Lage Vuurse’ 
nabij de treinhalte Hollandse Rading, in 
het Gooi.

Deelnemers met eigen tent 
verschuldigd, alle anderen ƒ 12 
deren beneden 6 jaar half geld.

W aar het nu op aan komt, is het vol
gende.

Alle deelnemers, die gebruik ma 
van een slaapplaats in het kamphuis, moe
ten vóór 15 Juli een storting hebben ge
daan van ƒ 12 .̂—, alle anderen van ƒ 5.—.

Dus niet lat^r dan 15 Juli.
Voor verdere mededelingen moeten wij 

verwijzen naar onze noodkrant van 5 
Julij.1.
is . ^

1
.(w.. ■ui
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« O  een Amerikaans tijdschrift, gep 
Augustus 1933, waarin gezegd wordt:

ticuHère wapenfabricage de 
is, beweren ze ln hun laa

m

W e zijn er sp langzamerhand aan <ge- 
wend ieder dictatoriaal regiem „fascis
tisch" te noemen. En wanneer we bij het 
W90«l „fascisme" denken aan staats- 
dictatuur, meedogenloze Uitbuiting en on
derdrukking van dë brede massa’s, aan

g m
B i

t e

Verdrukking van dé brede maséa’s, aan 
terreur en concentratiekampen, aan mili
tarisme, aan leidersverheerlijking, kruipe
rij en corruptie, aan het tot in uiterste 
konsekwentie doorgevoexde eenpartij- 
stelsel, aan beheersing van onderwijs en 
pers ten behoeve van een eenzijdige re- 
geringspropaganda, aan het gewelddadig 
onderdrukken van elke nog zo milde op
positie, dan slaat deze beschrijving punt 
voor punt op het China van Tsjang Kaj 
Tsjek.

Toch moeten we in h^c oog houden, 
dat dit z.g.n. „fascistische" China, dat 
misschien tot op zekere hoogte kan wor
den vergeleken met het fascistische Italië, 
Spaiye, Hongarije of Roemenië, hemels
breed verschilt met het nationaal-socia- 
listische Duitsland,

Duitsland bezat alle onderdrukkings- 
jniddelen vanj het fascisme in de hoag ste 
perfectie, maar ze werden aangewend in 
dienst van een hoog ontwikkeld indu
strieel kapitalisme, mét als onmiddellijk 
doel politieke en economische wereld
heerschappij. In Duitsland werd niet 
alleen de massa onderdrukt, maar parti
culiere strevingen van afzonderlijke ka
pitalisten werden onderworpen aan de 
organisatie van het geheel, voor het ge
zamenlijk belang van de kapitalisten
klasse, voor zijn binnenlandse en inter
nationale^ machtsorganisatie. Enorme 
machtsmiddelen werden opgebouwd, die 
de Duitse bourgeoisie in staat stelden de 
grdotste machten ter wereld uit te daigen 
en opvde rand van de vernietiging te 
brengen. China heeft niets van dit alles. 
Het „fascisme** in China dient alleen voor 
de handhaving van een primitief uitbüi- 
tingsstelsel, waarin elke afzonderlijke uit
buiter slechts op eigen winst bedacht is 
en volkomen onverschillig blijft tegenover 
het geheel. De Chinese staat is geen wer
kelijke machtsorganisatie, noch^paar bin
nen» noch naar buiten, want^ hoewel hij 
sterk genoeg is om de massa's in slaver
nij te houden, heeft hij niet de geringste " 
zeggenschap over de leden van de bezit
tende klasse en is inderdaad slechts her 
instrument van hun grillen. Als machts
factor in de internationale politiek is 
China niets anders dan een caricqtuur.

Niets karakteriseert de tegenstelling 
met het nadonaal-socialistische Duitsland 
beter dan een beschrijving van de orga
nisatie van het „machtsinstrument** bij 
uitstek van de fascistische staat: het leger.

Tijdens de Japans-<Chinese oorlog be- 
reikte het Chinese regeringsleger een 
nominale sterkte vaa 12 millioen man. In 
V$rkelijkheid was het niet groter daifèÉ

panners, maar zij waren gestorven aan 
malaria, tuberculose, dysenterie en hon
geroedeem of (gedeserteerd.

De mobilisatie vond plaats bij decreet. 
Vanuit Tsjoenking kwam bevel dat een
bepaalde provincie een zeker aantal man- 
nen moest leveren. Dit aantal werd dan 
verder verdeeld pnder de verschillende 
plaatselijke bevelhebbers. Deze organi
seerden dan een klopjacht en wanneer zij 
niet genoeg gezonde mannen konden vin
den namen zij alles wat in hun handen 
viel: oude stumpers en zieken, om het 
aantal vol te maken. Ër volgde dan een 
lange, afmattende tocht naar de recruten- 
kampen. Duizenden stierven onderweg. 
Groter nog was het aantal dergenen die 
in de kampen zelf omkwamen, door hon- 
ig^r en kiekte, ffet feger was immers wei
nig meer dan een uitbuitingsobject voor 
de officieren. Zij beheersten de toewijzin
gen voor, rijst en! zij waren het, die het 
grootste deel hiervan in de zwarte handel 
brachten, terwijl de soldaten hongerden. 
Zo ellendig was de tóestand dergenen 
die tenslotte aan het front belandden, 
dat van enige militaire activiteit geen 
sprake kon zijn en waar dé Japanners tot 
de aanval overgingen, kostte het hen 
weinig moeite een grotere overmacht van 
Chinese soldaten te verslaan, ondanks de 
hardnekkigheid waarmee deze laatsten 
meestal Vochten. •

was geen sprake van een militair 
erantwoorde verdeling van de troepen 
n het front. De beste troepen werden

doorgaans gelegerd aan de grens van het 
door de communisten bezette gebied en 
werden dus niet gebruikt in de strijd tegen 
de Japanners. Op vitale punten was dik
wijls nauwelijks een bezetting aanwezig. 

- P e Japanners, éie  er geen hqil in zagen 
grote troepenmassa*s ter beschikking te 
stellen voor een verovering en bezetting 
van geheel China, maakten van de toe
stand gebruik doo  ̂ allerlei schijnmanoe- 
vres tegen verschillende punten; daardoor 
werden de Chinese troepen gedwongen 
tot afmattende marsen van het ene pun 
naar het andere. W aar het de Japanner 
werkelijk ernst was, stortte de Chinese 
verdediging als een kaartenhuis ineen 
zoals in 1944 in Honan en Midden-China 
waar de Amerikaanse luchtbases waren 
gelegen. •

In werkelijkheid was het Chinese lege* 
slechts de speelbal van woekerende amb

tenaren en officieren. De uitgemergelde 
soldaten zelf hielpen zich door plunderin
gen van de boeren en maakten zo voor 
hen de toestand nog ellendiger dan de 
verwoestingen en de afpersingen door 
staat, ambtenaren, woekeraars en mili
taire autoriteiten alleen dit al deden.

Zo gedesorganiseerd als het Chinese 
leger was, zo is ook de economie. In het. 
vorige artikël, bij de beschrijving van de 
hongersnood in Honan hebben we hier 
reeds een indruk van gegeven. Door ver

lies van arbeidskrachten, overstromingen 
en verwoestingen, requlsitles en plunde
ringen is de agrarische productie ontzag-

kel

twee

■ |R |K ■ ■ ■
an de relatie* tussen China en de uitbuitende 
Wil begrijpen. Er rijn in Amerika der ~  '
'te strominaen Jen aanzien van v in

lijk belemmerd. Terwijl de fcgerina voort- de tegenover China te volgen politiek, zijn het breken  ̂
ging rijst van de boeren te „kopen' of te De eerste stroming is van mening, dat aolf der PKin^
vn rnpfpn  f M l i ’MAi UAUA.  1 . X___ tl_____ i t . . ■ . . - - . . _vorderen ter voorziening in de behoeften het Amerikaanse büang eist dat in China tegen Ee_
van het leger, was in werkelijkheid voor „geordende” toestanden worden gesticht lijk democraten" en 
de grote massa van de bevolking, d.w.z. en dat het teg 
voox“1ïöeTêa7^öldafën7'Tcb^ïës'ëirTagere tö^ë^nBêtwaam
ambtenaren practftch* geen voedsel be- bonden is aan 
schikbaar. Alles verdween in de zwarte ten die leven 
handel, waarin de Japanners niet de die elke org 
slechtste afnemers waren. Het gevolg was systeem b ’ 
een enorme prijsstijging va** de rijst en hun partfc 
een steeds toenemende inflatie. Inderdaad Deze 
was het drukken van steeds meer geld 
voor de regering het enige middel om een 
dreigend bankroet te yöorkomen. De inf- 
flatie in China is dajQ ook geen berede- ( 
neerde regeringsmaatregel, zoals b.v. de eenvou 
inflatie die een jaar geleden door de Ros- den b 
sen ih Hongarije op touw werd gezet, 
maar een direct gevolg van het niet 
heersen van de toestand door de ’ 
ring. De ontzaglijke stijging der *p;
in China is eeflr voortdurende b r o n __
„onrust*- onde/^ de bevolking en verhin-

tegënwoor
ü l ge- een bu

__— r_  f-een telt

5 ! " “
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dert een regeltaatige organisatie der pro- is gelegen in .de beheersing der massa's, 
ductie. Maar* de grote rijsthandelaars en Het overgrote deel van China wordt nog 
andere woekeraars profiteren. Ook nu steeds beheerst door de‘private uitzuigers 
nog neemt^9eze inflatie steeds grotere Cn de »georganiseerde kapitalistische pro- 
vormen aan en is door de regering blijk- ductie is ö  n nict dóórgedrongen,
maar niet tegen te houden. agrarische hervorming in C h L .

Men moet deze toestand van de Chi- noodzakelijke voorwaarde is voor
nese economie goed in het oog houden, stand komen vêÉ  _
wanneer |nen de tegenwoordige ontwik- pitalistische uitbuiting, zou betekenen, dat
■HfeHlMttlilMËBifeBMB _

im'M

De Uitgeverij „Plutarchus” heeft, met de uitgave 
van het boek „De dood betaalt Dividend” door 
Fenner Brockway en Frederic Mullaly, de anti
militaristen van waardevol materiaal voorzien,
voor zoover, bet dc sluier oplicht, die ov«r de - Tin
practijken van de grote internationale wapenoon- waenfabricage. De wapenfabrikanten beheersen
cerns hangt.

De schrijvers laten aan de h a n d __ ..
van het Nye Comité, een Commissie vnn 
zoek omtrent de Particuliere Wapenfabricage, en de 
Handel in Wapens, in Mei 1935, en uit briefwis
selingen, jaarverslagen van grote wapenconcerns 
zien, hoe de mensen door mooie leuzen en phrasen

pers en de regeringen en zetten tot oorlog 
Zij verwijten de wapenkapitalisten dat zij h< 

nationaal belang negeren, daarbij vergetende, dc. 
tot 1939 de Britse regering met Duitsland tot over] 
eenkomst trachtte te komen, vriendschappelijke 
trekkingen met Hitler-Duitsland onderhield en 
op uit was, om doör gezamenlijke kracht

de

bedrogen worden en deffood ingedreven door ge- ning SoVjet-Rusland aan te vallen. In die tijd
wetenloze, kapitalisten. Duidelijk is, dat winstbejag delden de wapenfabrikanten niet* tegen het „na

oFVan

voor hen het enige is, waar het op aankomt. 
Interessant is b.v. de publicatie van de annonce,

,vvij vau v^uruss w ngn i, neooen
dappere Amerikaanse ’ vlieger dit te zeggen’*.......
„Geen fout van onze kant zal U een verdere kans 
onthouden. Het beste in bekwaamheid en kunde 
U te geven, dat is onze taak in deze oorlog •— 
vliegtuigen bouwen, waarin elk onderdeel — elke 
klinknagel — U er doorheen zal helpen.”

Een maand voor het verschijnen van deze ad- 
'entie werd een dochtermaatschappij van Curtiss 
fan;’ aangeklaagd wegens „het produceren en het 
regering doen accepteren van defect, minder

waardig en onvoldoend vliegtuigmotor-materieel".
Aan de hand van talloze documenten wordt 

verder aangetoond hoè Engelse en Amerikaanse 
wapenconcerns Hitler-Duitsland hebben bewapend.

naai belang”, toen zij wapens naar Duitsland e: 
porteerden. De schrijvers hebben niets tegen Wi 

iproductie en niets tegen een oorlog, die in 
van de Natie gevoerd wordt, 

laatste hoofdstukken zijn n.l. een pleit 
ie nationalisatie van de wapen«industri< 

voorlopig tot een land 'beperkt — Engeland 
het voorbeeld moeten geven — daarna op int 
nationale schaal. De schrijvers beginnen met i 
te tonen, dat een genationaliseerde wapen-indusl 
uit nationaal oogpunt voordeliger zoii zijn,

„Het zou oneerlijk zijn voor te wenden,__
een kapitalistische maatschappij de stimulans i 
particulier voordeel niet werkt- als een mach 
aansporing op uitvinders, maar omdat we de a 
hele kwestie beoordelen in het licht v a n  h e t n  
t i o n a a l  b e l a n g  (spatiëring van Sp.) en 
het militair overwicht op vreemde naties, moet

extra>-üitgaven de Staat eigenaar z^u 
van waardevolle fabrieken en zod 
koop had gedaan. Het is waar, dit 
naamste beweegreden voor dë

maar het is t ___ , ____
zuiver finan- 

nationalisatie vraagt

!i w 'djf
we moeten de 

verstoren. Een 
mische structuur van een

- — ------------  .— . deel ontstaat niet doordat de
vragen ons af, of het voor een soldaat iets neemt”. Iedere grote omwenteling in

zal uitmaken, of hij sneuvelt door wapens waar- domsverhoudingen gaat gepaard met
van hij de herkomst niet weet, of door genationali- die het scherpst gevoerd wordt daar, waar
seer<fc wapens. Het antwoord moet luiden, dat hij wenteling het verst wordt doorgevoerd. Nu heb-
in beide,gevallen geofferd wordt voor kapitalis- ben de schrijvers het in hun boek nergens over

klassenstrijd en ook niet over verandering in de 
eigendomsverhoudingen. Want een genationaliseerd 
bedrijf verwisselt ln feite niet van eigenaar. Het 
bedrijf is dan niet meer in handen van een onder- V
nemer, maar het is het eigendom van de kapitalis
tische klasse in zijn geheel. De vroegere eigenaars 
krijgen meestal behalve een aanzienlijke schade
vergoeding, 
langrijke le

. f ' .t . - -
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tische belangen.

De schrijvers zelf zien wel in, dat met 
nalisatie van de wapen-Lndustrie de oorfed jiSl niet 
uitgeschakeld is. Dat er daardoor een tegenspraak 

)t in de gehele opzet van hun boek, zien ze 
Hoewel ze voortdurend betogen, dat de Dar-

oen. De 8 millioen overigen waren
a-

011 L__ _ , A T j  j----   « v rro j^ i, wij eèn beslissend voordeel te berde brengen, d
S  ,manne‘)es “  regêringsmoDopolle beeft boven particulier ond
hun ^ ^ o ^ d e n ^ a ^  ongestoord nemeB;«Al* de regering een militaire uitvinding

Het zwakke punt van bet boek is echter, dat
* . rag_r

gesneuveld of gevangen door de }a
de schrijvers een veel te eenzijdige kijk geven op 
net ontstaan van de oorlogen. Volgens hen is de 
bron van alle kwaad en ellende de particuliereM ||{

handen krijgt, dan kan zij die, als zij wU. voor zich*] 
zelf houden — om duidelijke redenen. Om redent- , 
die even duidelijk zijn, verkoopt de particuliere fe'j

*zijöfti(

i
7** . t •

resultaat,

naties steds zullen blijven strijden om de welvaarts
bronnen der aarde en haar genationaliseerde be
wapeningen zullen deze wedstrijd weerspiegelen vertellen zij ons niet.
door naar omvang en de doeltreffendheid van haar 
vernietigingskracht. 'Toch koesteren de schrijvers 
de illusie, dat een wereldvrede verzekerd zal zijn:
..indien een Internationaal gezag gevestigd wordt 
met -'een Hof van Arbitrage en een internationale 
politiemacht, Toezicht en inspectie op de wapen- 
productie in alle landen door dit gezag en een 
Internationale Economische Raad die de wereld- 
luchtvaartdienst beheert en de wereldxijkdommen 
aanwendt voor de wereldbehoeffcai. Dit zijn de 
eerste stappen, „tenzij de mensheid besluit een veel 
grotere stap te nemen."

En dan komt hetl „W e zullen niet alleen éisen

toch nog een winstaandeel en een be
langrijke leidende functie. Ze moeten slechts een 
deel van hun macht afstaan.

Hoe zij zich de coöperatieve naties 
j ons niet. Maar, volgens hen 

alles geschieden binnen het raam van het 
Hsme. Dat blijkt duidelijk, ook uit de toelicht 
die zij in de verschillende hoofdstukken 
Kortom, de schrijvers negeren de macht en ... 
kracht van de arbeidersklasse. Zij hebben al hun 
hoop gevestigd op de veranderingen van bovenaf, 
op parlementaire, internationale gerechtshoven, een 
gelouterde volkenbond.

Daarom is het, dat we onze verwondering 
spreken, dat de uitgever^' die toch ook reeds af- 
prekend hebben met de oude 
hebben uitgegeven zonder!
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| Engelse banken zetten in bun boeken,
£  dat de Nederlandse regering zoveel getij

van hen tegoed beeft en zij dus voor Ne- 
, derland zullen betalen, als een Neder
lands kapitalist, met toestemming van 
zijn regering», iets in hun land koopt, 

tè- Natuurlijk zijn er bepalingen over terug-
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of althans de revolutie in andere landen 
vermeerderde de taken van de nieuwe 
staat nog met die van de verdediging 

|a a a r  buitèn. |De socialistische oase in de 
kapitalistische woestijn moest in staa?ge
steld worden om zich te verweren tegen 
aanvallen.

---- - Deze - theorie* Is valko Aen" togisdirwais^
neer we de toenmalige Russische verhou
dingen in aanmerking nemen. Eeij andere 
oplossing voor de bestaande moeilijk
heden dan. die, waar de bolsjewistische 
partij voorstond, was er niet. Maar het 
spreekt ook vanzelf, dat de ontwikkeling 
in Rusland steeds verder van de revolu- 
tionnaire doeleinden, die ook Lenin zich 
gesteld had, afweek

De nieuwe heersende klasse.
De nieuwe leidersgroep, dus zij, die nu 

de productie en het gehele economische 
en maatschappelijke leven beheersten, 
mocht dan van plan zijn om te gelegener- 
tijd haar macht aan de arbeiders over te 
dragen, in de practijk was dit een waan
denkbeeld. W ant het ligt voor de hand, 

jdat de nieuwe heren een klasse gingen . I 
vormen, aangezien zij een^Bepaalde plaatST^ 
in het productieproces en in de maat-

_  scji^ppij innamen, die even veel verschilde 
van die van de arbeiders als de positie 
van de generaal van die van de soldaat. 
Ook elke generaal zegt, en wellicht me
nen sommigen het ook, dat hem het be
lang van „zijn** mannen boven alles gaat, 
'maar in de practijk is hij het, die de 
macht en al de voordelen daarvan heeft, 
terwijl de soldaat moet gehoorzamen en 
blij zijn met zijn soldij, die misschien een 
honderdste van die van zijn „superieu
ren*' bedraagt.

Het is de positie, welke zij in de maat
schappij innemen, die het denken van alle 
sociale groepen bepaalt. Zo moest ook de 
vroegere revolütionnaire voorhoede, thans 
heersende groep, tot nieuwe denkbeelden 
komen. lEn de ontwikkeling, welke in Rus
land heeft plaats gevonden, toont duide
lijk aan, dat de nieuwe b/ren jaagden 
naar rijkdom en macht eti alle uiterlijke 
kenmerken gingen vertonen van een uit- 
buitersklasse. Ging Trotsky in 1918 nog 
als gemachtigde* der arbeiders met zijn 
pakje brood onder de arm in een eenvou
dig costuum onderhandelen met de rijk 
uüigedoste Duitse en Oostenrijkse minis
ters en generaals, thans laten de Russi
sche maarschalken ziet trots fotograferen 
in blinkende uniformen, die dik met alle 
mogelijke ridderorden bezaaid zijn en zijn 
er in Berlijn en elders cantines voor offi
cieren en „gewone" soldaten.

En de taak, welke deze nieuwe heer
sende klasse verrichtte, was die van het 
leiden, het organiseren van de productie 
en van de gehele maatschappij. W ant zij 
heeft, zoals elke heersende klasse, een 
taak, een noodzakelijke taak, om de be
staande maatschappij te leiden. Zif ont
wierp dë grote pfonnen, waardoor Rus
land ftft economische en daarmee tot po- 
fitfëte macht kon komen. Zij voerde de 
harde oorlog tegen Duitsland. Zij is» als 
e11 e heersende klasse, noodzakelijk, zo

Uuig de arbeklers er Üiet in slagen zelf 
de productie in handen te nemén. Dè 
Russische leiders versterken hun macht 
voortdurend. En nooit zullen zij die macht 
vrijwillig opgeven.

Onderlinge strijd.
—De nieuwe " machthebbers—regeerden:
•krachtig over de arbeiders én de hoeren, 
maar zij kwamen onderling tot bloedige 
strijd. Wanneer de ene heersende klasse 
door de andere verdrongen wordt, ont
staat er een wedloop naar de sterkste 
machtsposities. In het Frankrijk van de 
grote burgerlijke revoluties is yeel bloed 
gevloeid van tegenstanders van de revo
lutie, maar ook van hen, die de toenmali
ge heersers naar de kroon staken. Na
tuurlijk tooien de tegenstander* zich bij 
dergelijke gelegenheden graag met fraaie 
leuzen, die het doen voorkomen, alsof zij 
principiëel tegenover elkaar staan in 
kwesties, die de beginselen raken, maar 
meestal gaat het in een dergelijke strijd 
er voornamelijk om, wie van de vroege
re bondgenoten de machtigste zal wor
den. Duidelijk blijkt dit, wanneer, zoals 
m Rusfaiid gêbeurde,’̂ e 'ïe lle  tegenstan
ders zich verzoenen om samen de arbei
ders te bestrijden. Wij denken hierbij aan 
de gebeurtenissen in Kronstadt, waar 
Trotsky het bevel gaf om op het prole
tariaat, dat zich tegenover de bureau
cratie probeerde'te handhaven, Té~ schie
ten. Ook nadat hij in botsing met Stalin 
was gekomen, meende Trotsky, dat hij 
juist had gehandeld. Wij willen .met deze 
opmerking niet beweren, dat '.Trotsky 
geen verdiensten hééft gehad ten opzichte 
van de strijd van het proletariaat, maar 
alleen aantonen, dat, toen er eenmaal een 
leidersklaSse gevormd was, die leiders 
gemeenschappelijke belangen hadden, die 
zwaarder wogen dan de onderlinge con
flicten in „de top**.

Daarom zijn die conflicten historisch 
ook alléén maar belangrijk als verschijn
selen, die aantonen» hoe groot de macht 
van de heersers; was, die zich een der
gelijke vinnige strijd, waarin vele slacht
offers vielen, konden permitteren zonder 
te gronde te «gaan en als bewijs van de 
ondergang van de oude kameraadschap, 
die deze mensen vroeger in de strijd tegen

het tsarisme verbond. Zij hebben geen 
belangrijke invloed gehad op de ontwil^ 
keling van de Russische maatschappij. 
Hoogstens heeft het feit, dat de macht nu 
meer dan ooit in weinige handen werd 
geconcentreerd, de scherpere uitbuiting 
van het proletariaat versneld.

In een vólgend artikel willen wij de 
economische ontwikkeling bespreken.

Op het ogenblik wordt in New York 
een internationale textieltentoonstelling 
gehouden waaraan o.a. ook Nederland 
deelneemt. Ons land treedt daarbij zeer 
op de voorgrond en komt te voorschijn 
met een grote collectie dames-, heren
en kinderconfectie. Eén der Nederlandse 
woordvoerders verklaarde daar, volgens 
het Handelsblad van 10 Juni, dat men via 
deze tentoonstelling hoopte te bereiken 
aat de Nederlandse afzet in de U.S.A. 
belangrijk zou worden vergroot. Tevens 
verklaarde hij, dat momenteel van 
de totale Nederlandse textiel-productie 
meer dan 60 pet. wordt uitgevoerd. *

Ai, wat een loslippige Nederlandse 
woordvoerder! Hij kan toch weten dat 
we hier in Nederland alle berichten oxtt- 
trent gebeurtenissen in en om de U.S.A. 
met aandacht lézen. Hier wordt ons 
steeds weer verteld, dat slechts een ge
ring percentage van de productie wordt 
uit~evoerd en gaat hij daar rustig in 
New York verklaren, dat dit integendeel 
meer dan 60 pet. bedraagt. Voortaan 
beter óverleg met elkander plegen, mijtte j 
heren! Daarnaast zijn we liet volkomen 
met de directeur van-het Centraal Ba-1 
reau voor Statistiek eens. Voortaan ztfH 
len we zijn statistische overzichten niet 
alleen met een korreltje zout némen doch| 
minstens met een pond zout.
■-------  — •— -——  ï------------------
Vierde nagekomen verantwoor-j
ding Trotz A l l e d e m ^ ^ l ^ ^ ^ i

Lijst 30 ƒ 9.50; Lijst 31 ƒ I,—: Lijit 34j 
ƒ 13.50: Lijst 29 ƒ 2.50; Lijst 40 ƒ 1,1-5;! 
J, H. te A, ƒ t& fi T. U. te A. ƒ 10.—. Vanj 
de Schilder ƒ 5.—. Samen ƒ 43.65.

Spartacus op de Vesuvius.
Ondergetekende is bereid tot ondersteuning van het w e e k b l a  

' „ S p a r t a c u s ” als donatie regelmatig bij te dragen:
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in de Indonesische leiders zich op 
pf andere w^ze afzijdig, dan be- 

I h mogelijkheid dat het plaatsehjke, - 
[ktijdige, min of meer primitieve 
ian dè bevolking door de Neder- 
iacht kan worden gebroken. Dan 
e tot bewustzijn en zelfstandig- 
omen bruine werker weer terug- 

I in de toestand yan koloniale 
an en dé besten der revolution- 
litgeroeid.

-■ aat er dus om óf het Nederland- 
.«• M komt te staan teg^atöVermr*

Ir/ [ blok van nationalistisch ^carak- f 
dat de politionele maatregelen 

ïelijk zullen z#n gericht op het 
I I  Van de ruggegraat van de geliele

f3, dat is het neerslaan van de 
van de sociale omwenteling.

, Ingen zijn in de praktijk niet zo 
fee scheiden; waar gehakt wferdt 
p aanders. Deze ontwikkeling van 
i voor de Indonesische bevolking 
ip en zal het ook worden voo* de 
pdse. Een kleine of een grote 
iet is om het even. Ook dit con- 
èen onderdeel van de uiteindelijke 
n de wereldmacht, in welker don- 
ïaduw wij allen reeds leven.

: |  oed als het wérfldkapitalisme 
kan worden vervangen door een 
mspannende activiteit der ‘ wer- 
evolking, zo goed kan de Indone- 

kt evolking slechts geholpen worden 
: arbeidersklasse van de gehele

^ereldkapitiBsine wordt niet |  in ^ 
en een stoot vervangen door een 

 ̂ stische ordening van het leven 
e. Daar is strijd, een lange en 
rijd voor nodig. Jarenlange klas

op grote schaal. In deze strijd 
^  de hoofden het einddoel in grote 

tot klaarheid komen. De arbei- 
>eten eerst een beeld, een idee, 
rip hebben van de andere grond— 

r der samenleving. ïn  de hoofden s 
»  omwenteling plaats vinden. In 

*  ̂ ïoudende striju, die grote groepen 
i zal omvatten, kêm dan het beeld 
van een nieuwe maatschappij en 

tegelijk daarmede en in wisselwerking 
met elkaar, komt het be«3rip van de mid
delen dié naar het doel leiden.

Ih dë geschiedenis^ dér laatste jaren 
komt steeds meer het zelfstandig han
delen van grote delen der arbeidende be
volking op de vooigirond.


