
U e schrijver, van  het standpunt uit
gaande dat Amerika aangevallen zou 
worden, betoogt; dat dit land geen af
doende m aatregelen zou kunnen treffen, 
om aan  de ondergang te  ontkomen.

--“ E n  wij voegen d a a f  aah  toeT dat, Wat 
voor Amerika geldt, ook op alle andere 
landen, die bij deze oorlog betrokken zul
len zijn, van toepassing is. W an t reeds 
nu blijkt, hoe de rest van de w ere ld en  
tw ee kajnpen zal uiteen vallen, die 'zich, 
veelal gedwongen, aan de zijde van de 
aanvaller ö f aangevallene zullen scharen.

A4s mogelijkheid van  verdediging, die 
het aangevallen land en zijn bondgenoten 
nog ten dienste staan, w ordt genoemd het

G E E N  U IT W E G
In  een A m erikaans Tijdschrift „T he A t

lantic M onthly”, w órd t Uiteengezet, hoe 
in de komende derde wereldoorlog, w aar
in de partijen dan Amerika en Rusland 
zullen zijn, van een verdediging tegen een 
algehele vernietiging voor elk der beide 
deelnemers geen sprake kan zijn.

van  het standpunt uit
aangevallen zou 

it dit land geen af
zou kunnen treffen, 

te  ontkomen.

W an t reeds 
an de wereld in

genoemd het
te r beschikking hebben van de grootste 
voorraden atoombommen, bacterieën en 
andere dodelijke chemische preparaten. 
V erder zou moeten voorkomen worden

een opeenhoping, van  dé industrie, .men 
zou de bevolking moeten kunnen versprei
den, liefst ondergronds, hetgeen practisch 
niet uitvoerbaar zal zijn, noch door een 
groot, noch door een klein land.

De schrijver geeft alleen de aanvaller 
een kans. W ie  het eerst er in slaagt de 
dodelijke sl.ag toe te  brengen, zal als we- 
reldheerser de rest van de mensheid in
bedwang kunneiy houden........ mits hij er
dan ook voor zotjgt, da t die rest iedere ge
legenheid to t verzet radicaal ontnomen 
wordt.

A rnold Toynbee, een. bekend Ameri
kaans geschiedschrijver, höudt zich in 
hetzelfde tijdschrift ’bezig met de vraag, 
wie een (volgens hem ook onvermijde
lijke) wereldbrand zal overleven. En dan 
geeft hij een kans aan  de van  de „be
schaafde” wereld geïsoleerd levende 
stammen in M iaden-Afrika. D ie zouden 
dan, zonder onzer hedendaagse volmaakte 
techniek, kunnen zien, w at zij nog van de 
wereld terecht kunrien brengen.

Al deze krankzinnigheden, ‘ die in dé 
grond der zaak helemaal niet zo w aan
zinnig zijn,’ m aat w aaraan  de vreselijke 
werkelijkheid, ten grondslag ligt, kunnen 
in een vooraanstaand tijdschrift op een 
cynische wijze ten  beste Worden gegeven,

omdat de heersende klasse onmachtig en 
onw illig is ^ a n  deze waanzin een halt toe 
te roepen.

.Onmachtig, omdat de onbeperkte mo
gelijkheden, die onze techniek de wereld 
biedt, haar over het hoofd zijn gegroeid, 
en onwillig, omdat ze geen afstand  wil 
doen van  haar heersers-positie, maar lie
ver de mensheid Wil laten ten onder gäan, 
dan zich t<» voegen in een gemeenschap 
van* gelijkgerechtigden.

E n  wij?
Kort geformuleerd zullen wij, „dé nul-- 

lioenen werkers, die in aantal verre  in de 
meerderheid zijn, ons bewust moeten w or

gden van  onze nog latente (slapende) 
m acht W ij zullen ons moeten organise
ren, waarbij het minder zal aankom en op 
de i^iteindelijke vorm van organisatie, dan 
wel ó p  de vaste geslotenheid, de solida
riteit, de onbreekbare eenheid in^hande- 
len, de opofferingsgezindheid van ieder 
tegenover de kameraden, de discipline 
tegenover het geheel. O p deze organisatie 
berust de mogelijkheid van bevrijding. 
Een door sterke organisatie heersende 
minderheid kan alleen door, m aar zal, ten 
slotte ook inderdaad door de organisatie 
yan de meerderheid overwonnen wor
den.” (A rbeidersraden bl. 87— 88). s*
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B O E K E N :
”  „V A A R W E L , M IJN  BRO ED ER”

V an het boek „D e Gebroeders As- 
* . .kenazi” van J. J. SingërT iwaa^van wij in

dertijd in onze rubriek „Grepen uit de 
revolutionnaire literatuur” ’ een paar frag
menten hebben opgenomen, is'eéri nieuwe 
uitgave verschenen, onder de titel „V aar
wel, mijn broeder”.

Dit mag wel met een streepje aan de 
balk, daar dergelijke romans meestal mét 
één druk in het niet verzinken. Er staat 
te veel in. dat de gemiddelde lezer niet 
welgevallig~is, er Wordt geen enkele goed
kope oplossing aan de ta n d  gedaan en 
geen valse'hoop gewekt.

„V aarw el, mijn broedèr”, geeft een 
beeld van de opkomst en ondergang van 
de stad  Lodz in Polen,-cfi^van de strijd 

j 'd e r  Joden en industrie-arbeiders tegen 
hup uitbuiters, eerst uit eigen kringen, 
later tegen het Pruisische militarisme. H et 
gevaar, dat dergelijke bóeren iw^l eens 
aankleeft, namelijk dat zij te  veel ..pam
flet, te weinig roman zijn, heeft d e  schrij

ver meesterlijk qntweken. H et is. in elk 
opzicht een kunstwerk. O ok de vertaling 
is prachtig.

De nieuwe uitgave is door de N .V . 
Standaard-boekhandel te  A ntw erpen in 
dundrak in de handel gebracht, zodat zij 
voor meer beurzen bereikbaar zal zijn 
dan  de vorige. En zo 'het yoor arbeiders 
dan ook al niet meevalt, aanschaffingen 
buiten het direct noodzakelijke om te doen: 
dit is een boek om voor te sparen. •

Sterft gij oude vormen 
en gedachten *

Ittj*fcet_-te Lyon gehouden congres v a n ’ 
de Franse socialisten, is scherp de tegen—- 
stelling tussen socialistische regering en 
partij naar voren gekomen.

Hoewel op dit congres de socialistische 
ministers de noodzakelijkheid tóegaven, 
dat door hen eén socialistische politiek 
gevolgd zou moéten w orden,, w at gezien 
de mScht van de andere politieke par
tijen, voor hen onmogelijk is, geven deze 
ministers er de voorkeur aan, het socia-

Internationale Federatie van Bedrijfskernen
Hoewel ons bij het verzorgen van de 

inhoud van dit niimmer van de krant 
het officiële communiqué nog niet heeft 
bereikt, menen wij goed-' té doen, reeds 
thans mede te delen, d a t de op Zondag 
24 Augustus 'j.l. in Parkhotel te Amster
dam gehouden bijeenkomst, -.waarover 
wij d e  vórige keer*'reeds" schreven, ge
leid heek  to t de oprichting van een or
ganisatie van revolutionnaire' propagan- 
da-kernen*in de bedrijven. De hierboven

vermelde. naanT^frerd door de nieuwe 
organisatie aangenom en. U it verschillen
de delen van heé land w aren kameraden 
aanwezig, terwijl ook enkele Belgische 
kameraden • weven' vertegenwoordigd. 
Ook in België' W ordt in ongeveer de
zelfde geest gewerkt. D e volgende week 
kómen wij op d« zatik terug. W ij hopen 
dat de I.r.B , een stevige en principiële 
strijd gaat aanbinden voor de bewust
wording van  d e  arbeidersklasse. • , '

lisme overboord te gooien, om toch 
voöral De Gaulle of de Communistische 

. partijleiders geen kans te geven.
Volgens „H et V rije V olk" zou een re

geringscrisis op dit ogenblik m aar al tc 
zeer het einde van  de parlem entaire en 
democratische regeringsvorm in Frank
rijk kunnen zijn en, om. deze te verdedi
gen, zouden de socialisten met alle demo
cratische bondgenoten moéten samcnwer- 
ken, ook al verschillen zij nog zo m et hen 
in politiek opzicht.

„H et V rije V olk” negeert in haar be
schouwingen evenwel volkomen de groei
ende kracht van de arbeidersklasse, die 
buiten en^ zélfs tegen de democratisch- 
sociälistische en andere regeringsvormen 
in haar macht bewust wordt.

®n toch, slechts een groeiende arbei- 
dersmacht is in staat de Gaulle teSceren. 
Parlem entaire tactiek en in het bijzonder 
het daarbij inschakelen van de arbeiders
klasse voeren slechts van compromis tot 
compromis.
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DE JOODSE TRAGEDIE
r \

4500 Joodse emigranten, die * met hun 
schip Exodus ,1947 voor de kust van 
Palestina verschenen, zijn na hevige ge
vechten met geweld op drie Britse sche
pen gebracht. D aar leven zij, in het laad
ruim opgesloten, achter prikkeldraad in 
verschrikkelijke omstandigheden, mannen, 
vrouwen, kinderen. M en heeft getracht 
zfr- in Frankrijk aan wal te zetten, maar 
ze weigerden aan land te gaan. Z é 'z ijn  
vastbesloten de schepen niet te verlaten; 
w aar ze ook worden heengebracht. Pale
stina is het doel van hun reis en alleen 
d aa r willen zij aan land.

Deze drie schepen zijn nu op weg naar 
Hamburg. D aa r zijn de Britten heer en 
meester en deze zullen hen njet geweld 
van het schip afhalen en naar concen
tratiekampen brengen. Oyermanning, 
brandslang en traangas worden a ls 'm id 
delen van geweld genoemd.

Z iedaar de tragedie der Joden, die zich, 
ruim twee jaar, na de^ massaslachtingen 
in Auschwitz en andere vernietigings- 
Kampen, van H itler-Duitsland herhaalt. 
M aar nu niet in het geheim. V oor de 
ogen van d ^J jrh e le  wereld gebeurt deze 
gewelddaad, alle kranten vullen dage
lijks hun kolommen met dit „nieuws".

De Engelse socialistische (?) regering 
heeft het bevel e’r toe gegeven' ien de 
tragedie voltrekt zich, meedogenloos. Het 
is niet dat dß-^ngelse regering bijzonder, 
wreed is, Q i  ze de Joden terugstoot in 
de hel, waarin ze ten onder gaan .1 Het 
gaat.ook niet alleen o.m deze 4500, wier 
Jot het is in concentratiekampen te Ver
kommeren. H et gaat óm al degenen, die 
fleen andere .mogelijkheid taeer*zien om 
te leven, dan in Palestina, maar w aa r ze 

'niet-w orden toegelaten. Wie mogen aan^ 
nemen dat de Engelse regering de Joodse 
en Palestijns# geschiedenis 'heel onaan
genaam vindt.' M aar zij behartigt dé 
zaken van  de heersende klasse van 
in g e lan d  en die heeft er belang bij, niet 
jnet de heersende klasse, in de A rabisch^ 
landen in conflict te komen. Deze ver
zetten zich tegen de toelating van nog 
m*er Joden, in Palestina, en om de rust

in de Arabische landen; te verzekeren —  
lees om de oliebelangen veilig te stellen 
— vangen Engelse torpédoboten de emi
grantenschepen op, en sturen de opva-x 
renden naar de concentratiekampen terug. 
N iet wreedheid dus is ,h e t motief dat er 
toe leidt, maar zuivere belangenpolitiek. 
W a t niet wegneemt, d a t deze in haar 

. uitwerking even hard  efr meedogenloos is 
als de Hitlerse 'uitroeii^gspolitiek.

Er zijn er die vragen: waarom gingen 
die 4500 niet in FranWrijk aan land, als 
zij e r  toch mochten blijven? Men kan 

. evengoed vragen, waaflonTbïëven zij niet 
in. de kampen in Duitsfend en lieten zich 

“ transporteren n aa r Suriname of andere 
• streken van dé aardbal, w aar zé in een 

moordend klimaat nog< een tijdlang kun
nen vegeteren en dan* te a ro n d e  gaan? 
W ie  zo vraagt, w aant zWl veilig voor 
het noodlot, da t vandaag de Joden- heeft 
getroffen en dat morgen ook hem te  
wachten staat: \V an t Jde uitdrijving der 

1 Joden in Europa is geen uitzondering, al 
mogen dan de directe oorzaken haar bij
zonder karakter dragen. De uitdrijving 
der Duitsers uit het cjoor de Polen be
zette Oostelijke Duitsland en u it Tsche- 
cho-Slovakije om vat 15 millioen mensen; 
,hun leed en ellende^s niet te beschrijven. 
De millioenen Russische boeren uit de 
Oekraine en andere streken aan de Z w ar- 
te Zee, werden naar Siberië gebracht, daar 
zé onqeschikt bleken voor de kolchozen 
van de Russische staa t;'o o k  zij zijn ver
dreven uit het land # a a r  ze honderden' 
jaren lang hebben gewoond en geleefd. 
E n  opnieuw «zullen gehele bevolkings
groepen, als ze n aar de mening van de 
heersende klasse niet in hun machtsorga
nisatie passen, uitgedreven worden.

In de Joodse tragédie verschijnt als in 
een spiegel de tragedie van dé gehele 
moderne kapitalistische wereld. Sinds de 
kapitalistische machthebbers hun geza
menlijke macht *in d e ‘ staafc hebben ver
enigd is de natie de burcht w aarin ze zich 
verdedigen p f van wakruit zij ten aanval 
overgaan. In deze burcht, worden niet 
alleen discipline, maa* ook gezindheid,.

A b . p . k w . I  ISO  b j  vooru itb eta lin g

nationale deugden, enz. gevraagd. Als er 
bevolkingsgroepen zijn, die n aaf het: odr- 
deel van de heersende klasse nie^aan de 
gestelde eisen voldoen, worden zij uit het. 
leven van  de natie verwijderd, in kam
pen ondergebracht, gedeportëerd of uit
gedreven.

H et is beslist niet overdreven dé zaak 
zo voor te stellen, w ant de drie voorbeel
den, die wij genoemd hebben, zijn hele
maal geen uitzondering. Zelfs in het be
zadigde N ederland zijn na de oorlog ruim 
100.000 N.S-B.ers. vaak met hun gezin
nen, in kampen opgesloten. W a t een 
moeite kost het niét om ze druppelgewijs 
weer in het burgerlijke leven op te nemen. 
Trouwens, er w aren plannen genoeg om 
ze naar de woeste streken van Nïeuw- 
.Guinea of Suriname te deporteren. Deze 
N.S.B.ers behoren niet tot een bepaald 
ras, ze hebben zich alleen in de strijd om 
de macht tijdens de tweede wereldoorlog 
onbetrouw baar tegenover dé Nederlandse 
natie gedragen en zijn déarom -^rifire t 
leven verwijderd. D at he t niet to t het 
einde toe is doorgezet, w prdt vandaag 
nog doqr velen als een  inkonsekwentie 
gezien. ~ ’ ‘

De strijd om de macht in de wereld 
is met de tweede wereldoorlog n ie t 'te n  
einde. • Juist het hechter > aaneensmeden 
van de naties, het strakker aanhalen v an ’ 
de teugels, voornamelijk w at de gezind
heid betreft (zié de communistenjacht in 
Amerika) is een der wezenlijke voorbe
reidingen tot de nieuwe wereldstrijd. die, 
als hij m e t de wapenen w ordt uitgevoch
ten, de .derde wereldoorlog zal worden 
genoemd. Reeds vóór, m aar zekef tijdens 
deze nieuwe wereldoorlog, zal blijken dat 
niet allen „goede vaderlanders’" zijn. Z o
lang he t enkelingen zijn, worden zij op- \  
gesloten o f geKkwideerd. Z ijn  he t min
derheden, dan  zal men trachten zé uit (te 
drijven, of, als dat niet gtaat. vermoor
den. V oor de heersende klasse in onze 
moderne wereld bestaat e r geen andere 
oplossing. H et bloedige, meedogenloze 
spel kan pas to t een einde komen als de 
arbeidersklasse, de grote m eerderheid der 
bevolking, in opstand' komt en ‘de. macht 
van  de heersende klasse breekt.

De Joden zijn uit het maatschappelijke 
leven in  O ost- en  M idden-Europa uitgè-



I*'
i.' Z e SlrillëÜ rfa&r Palestina om een 

eigen natie te vormen, om een eigen 
p|aAts ' té jfre&béfl in ” deze strijdende 
WeffJd. 2 i j  koeten te lafirt. De tienduizen- 
d ^ . / ’^ e  d it lan d , tracH en te bereiken, 
gorden  tegengehouden, m aar ook de 
wanhopige strijd V*ftr-de Irgoen Leomie 
in Palestina zelf, 4 iëèlt -geen kans om 'd e  
Joodse natie als een eigen macht te  verr 
werkelijken. D at is het, w at 'ons heden 
als de Joodse tragedie verschijnt. M aar 
*elfs, als ze hun doel zouden bereiken en 
ten. zelfstandige natie worden, dan ont- 
fojSèn ze to c h '^ s t  Hè trageaie, die voor 
alle naties geldt’. Ook de Joodse natie 
zon uitdrijven of vernietigen dégenen, die 
ze als haar vijanden aanziet.

‘Hoe tragisch het gebeuren met „Exo
dus 1947” z ie t óok aan ons opdringt, 
het is geen speciaal joodse tragedie. Het 
is de tragedie van  de gehele maatschap- 
pijl D irect n a  de oo rlo g /in  September 
1945 schreven wij ïn  tSns M aandblad: - 
„D e Joodse tragedie in Europa is geen 
Joodse tragedie m aar de tragedie van de 
gehele maatschappij, ze is het gevolg van 
een maatschappelijk systeem, dat w an
hopig is, d a t altijd weer to t vernietiging 
leidt. Zeven millioen Joodse doden komen 
óp het schuldconto van het imperialisme. 
O ndanks dit afschuwelijk getal, is dit 
geen Joods probleem, maar een der bar
baarse consequenties van  het heersende 
systeem. • , \  .. .

De ondergang van  het Europese. Joden
dom door fascisme en oorlog zal in Jood
se en niet-Joodsè kringen de neiging“ ver
sterken, het z.gtm Joodse probleem door 
de. oprichting van  een Joodse s taa t in_ 
Palestina op te  lossen. Duizenden jonge 
Jóden zullen in gerechtvaardigde af
schud, die zé voor het lot van hun ouders 
en kameraden gevoelen, op de poort van 
ifeze nieuwe gemeenschap in Palestina 
kloppen, om eindelijk rust te  vinden en 
vooral om eindelijk in een land te wönert, 
Waarin ze- nähst pfitfhtén ook rechten heb
ben, en w aar ze g ao v en  bescherming te 

'n ieten. E n  zij zullen moeten ontdekken,
'dat ook t^aar, iWaaf'ze geloven een tehuis 
t t  hefifeen, d é  befcitktóé zonder recht is, 
WnvefSchrfifgi 'oF 'dé bezitter een Jood of 
e ^  fciet-ijóod is. W a t zij voelen , als Jo
denvraagstuk houdt voor de grenzen van 
Palestina niet halt. H et is slechts één der 
verschijningsvormen van het grote alge
mene probleem van het bezit van  de 
macht ;;de macht over de productiemid
delen";

ENGELSE MIJNWERKERS IK STRIJD
„D ertien mijnen in South Yorkshire, 

(Engeland) begonnen een sym path iesta-\ 
king ter ondersteuning van de mijnwer
kers van dé Griïnethorpe-mijn.,v die door. 
de Nationale Kolenraad werden ontsla
gen, om dat zé hadden geweigerd een 
grotere oppervlakte per dag te.bewerken, 
zoals aanbevolen'- w erd door een gecom-' 
bineerde commissie van  de Vaïcbonden en 
dë^K olenraad”.

„Officiële personen vrezen,' dat de sta
king zich snel zal uitbreiden en dat een 
groot deel van de 137 mijnen vóór het 
einde van de week zal komen stil te lig
gen.” (Alg. Handelsblad, 29 Aug.j

Dit korte bericht kpnd/gt een nieuwe^ 
phase in de klasSestrijd' in Engeland aari. 
D e ̂ staking is he t beg^n van  het verzet 
der- Engelse arbeiders tegen de m aat
regelen der regering om de k ap ita lis t 
tische exploitatie v a n  het Engelse be

drijfsleven Wéér voor het kapitaal lo
d e n d  te maken. W a n t als d a t niet ge
beurt-, staakt het kapitaal, dan komen er 
géén nieuwe credieten uit Amerika (de 
3 '/2 millard ‘dollar, in 1946 ontvangen, 
zijn nagenoeg op), dèn—hébben -de ka
pitaalbezitters in  het algemeen geen be
lang bij het functioneren van het b e 
drijfsleven.

De Engelse regering moet bij haar 
wederopbouw van het bedrijfsleven ervan 
uitgaan, da t aan de eisen van  het kapi
taal moet worden voldaan, w ant de.ka- 

'pitaalbezitters vormen samen de heersen
de klasse; hun bezitsrechten zijn en wor
den aldoor opnieuw door de w et gewaar
borgd. E n  nu heeft de regering, samen 
met de vakbondenbestuurders, uitge
maakt, dat. om daaraan  te  kunnen vol

doen, de productie per arbéider ’ moet 
worden verhoogd. Plannen zijn uitgé*' 
w erkt om dit in alle takken van bedrijf 
tot uitvoering te brengen; allereerst in de 
mijnbouw, omdat daar de voorwaarden 
voor h e t slagen van de plannen het gun
stigst liggen, maar ook omdat de kolen 
onmiddellijk tegen goéd geld (deviezen) 
kunnen worden omgezet.

Ruim een week* geleden wist de pers, 
onder het hoofd: „Britse mijnwerkers ach
ter d e  regering”, te melden, dat de lei
ders d er mijnwerkers (lees vakbondbe- 
stuurders) tijdens een onderhoud met de 
regering, „hun hulp  hebben toegezegd in 
het bestrijden van de economische crisis. 
Zij zullen trachten een eind te maken aan 
alle praktijken, die de productie belem
meren en daarenboven zuilen zij hun best 
doen, om de productie op te  voeren.”  De 
Kolenraad (dat is de nieuwe directie van 
de gehele mijnbouw, die staatsmijnbouw 
is gew orden) in samenwerking ' met de 
betreffende vakbondsbestuurders, heeft

■ V

de . dag taak  v an  de r mijnwerkers- ver
hoogd. D e -140 arbeiders in Grünethor-- 
pe zägen de werkverm eerdering Vöör 
zich. Z e  moesten een ,g ro te r oppervlakte 
per dag bëwerken, en zij weigerden. De 
staatsam btenaren en yakbondbestuurders 
maakten korte metten piet hen; ze werden 
ontslagen. M en w éét dat het om een prin
cipiële kwestie g aa t. M aar ook de mijn- 

_werkers weten dit blijkbaar heel goed, 
w ant 13 mijnen, in Y orkshire gingen on
middellijk in sym pathiestaking en „men" 
vreest, d a t he t grootste gedeelte der mij
nen dit voorbeeld zal volgen.

H et gaa t d u s  h a rd  tegen hard. Hoe het 
zal aflopen^ is nog n ie | vooruit te zeggen, 
m aar we zullen er zeker op terug komen. 
M et welke middelen de regering zal 
trachten de strijd te  winnen, heeft de 

*comtnunistische secretaris van. de mijn- 
werkersbond, A rthu r H orner, reeds laten 
weten, toen hij teg e*  de stakers zeide: 
„G aat aan  bet werk, anders volgt over
plaatsing naar andere m ijnen.”

nieuwe allenne’ a 
mm

S p xvd a cu S ’

E r is zeker wel geen gébied, w aar de 
mensheid, als ‘gevolg van de onbekend
heid met he t syfeteem van haar eigen 
schepping met zoveel vallen en ópstaan is 
voortgeschreden, ,d«n d a t der economie. 

•Dit géldt £n hé t bijzonder voor één harer 
kategoriën: het geld. Handelscrisissen en 
productiecrisissen hebben hun noodlottige 
werking uitgeoefend, doch nooit w aren 
zij in hun_££volgen zo verschrikkelijk als 
de geldcrïsis, die wij iaftatïeiaöém en én 
in haar uitwerking met een hongersnood 
te vergelijken is. i.

Talrijk zijn d e j verzuchtingen en ver
vloekingen van  dénkers en dichters ge
richt tegen „de mammon”, die echter zijn 
macht niet in het minst hebben aangetast 
en daarom  voortgaat de mensheid bij 
tijden te  geselen. N u, n a  zoveel „schade 
en schande” liggen de waarheden voor 
het grijpen, of liever voor het aanvaar
den, w ant alles, w at op dit gebied plaats 
vindt, gaat steeds voort de uitkomsten 
te bevestigen der onderzoekingen van 
Karl M arx en  zijn m edewerker Friedrich 
Engels. W ie  het geheim van het geld wil 
begrijpenl hij léze het Kapitaal en zal 
vinden, dkt het geldprobleem een wareri- 
en waardeprobleem  is. Eenm aal to t deze 
uitgangspunten teruggebracht, verliest het 
zijn geheimzinnig karak ter en wijst de 
weg n aar de geidloze samenleving. De 
burgerlijke economische wetenschap, 
voor zover haar verw arrende metaphysi- 

’ scBe producten deze benaming nog ver
dienen, heeft er géén belang bij naar de 
oplossing van h e t probleem té streven, 

^W ij hebben er echter allé fjèlan-g bij een 
düfdefijke voorstelling van  allés, w at het 
"kapitaal betreft, te verkrijgen’ en daarom 
willen wij in eenvoudige, taal zo begrijpe-

B E E l i D
lijk mogélijk onze lezers een inzicht in 
deze stof trachten te geven, opdat de ver
schijnselen, die op dit gebied zich voor
doen en w eldra  w éér in het m idden der 
belangstelling zullen koften, de Sparta- 
cuslezers toegankelijk zullen zijn.

W ie  de zilveren en gouden muntstuk
k e n  door zijn vingers laa t glijden, kan 

zich moeilijk indenken, d a t dit geld oor
spronkelijk niets anders w as d an  één van 
de vele gebruiksartikelen te r bevrediging 
der dagelijkse behoeften. Taalgeleerden 
wijzen o n s  op de verw antschap d er Sla
vische woorden „platno” , d a t linnen be
tekent en „platiti” , dat is betalen. Iemand | 
die deftig wil doen en wiens gewoonte 
is deftig te zijn, spreekt van  pecuniaire 
moeilijkheden in plaats v an  . geldelijke 
moeilijkheden, welk w oord is afgeleid van 
het Griekse woord pecus d.i. vee. Het 
woord geld betekende vroeger tegengave» 
dat nog opduikt in „vergelden”, een on
plezierige tegengave doen, terwijl kapi
taal afgeleid is van capüt, de kop van 
éen rund. In de Ilias van  de Crriekse dich
ter Homerus leest men: E erst w erd de 
overw innaar een groot drievoetig vat 
aangeboden, hetgeen door de '  Grieken 
op tw aalf runderen w erd geschat, doch 
de overwonnéme verW erft een bloeiend 

. meisje als prijs voor het gevecht, door dt 
Grieken geschat op vier runderen/*

H oe dit mogelijk is, d a t vee, linnen, 
huiden enz., in de hoofden, der mensen 
de vorm van geld aannam en, heeft. on? 
de afgelopen hóngerperiodé gejëerd, toén 
het gèïd baardeloos w as gew orden tn 
overa l góederenruil^ plaats vond. Om in

de onordelijke verscheidenheid van  het 
leven met elkaar overweg te kunnen, 

' heeft de mens eenheden nodig om te 
tellen en te meten. E erst w erd de lengte 
der arm als uitgangspunt om te meten ge
nomen: de el, terwijl later de meter, het 
veertigmillioensté gedeelte van  de omtrek 
der aarde, als^ meer-  onveranderlijke 
grootte, doelm atiger bleek. H et w ater 
moet als eenheid dienen voor alle vaste 
en vloeibare stoffen om het sóortelijk ge
wicht vast te stellen. Om de tem peratuur 
te meten dient de temperatuur, die heerst, 
wanneer w ater bevriest en kookt, of zoals 
bij Fahrènheid de temperatuur van  een 
zeer koude nacht en- de menselijke 
lichaamswarmte. Z o  w ordt lengte met 
lengte gemeten, temperatuur met tem
peratuur en soortelijk gewicht met soor- 
telijk gew icht en w at dan in de practijk 
het m eest voor d e  hand ligt, w ordt als 
eenheid of uitgangspunt genomen.
-  Z o  ,is  het begrijpelijk, dat, w aar . de 
gebruikelijke maatstok om w aarde te  
meten, het geld, verdwijnt, w aarde met 
waarde w ordt gemeten, goederen met 
goederen. In  de steden h ech tte 'd e  men
selijke geest zich aan cigaretten, op het 
land aan  boter, om te schatten en te 
meten. Hij greep zo weer terug on de 
middelën def* grijze oudheid, t o '  uil 
ook plaats vond zonder tussenko—o*, van 
het-geld, echter schijnbaar W an t al spoe- 
digh verhiel zich een der'w aren  tot „alge
mene w aar” ea yervulde de rol van  geld, 
algemene tegengave. N iet ieder gebruiks
goed ken daarvoor echter dienst doen. 
Het moet in een algemene behoefte voor

zien en" w aar groter*, hoeveelheden ge
ruild worden, bew aar baar zijn, niet spoe
dig a a n  bederf ondezfcevig. Z o  kan wel 
vee to t ruilmiddel worden, maar geen 
vlees, geslacht vèe. Stellen w e ons dus 
voor een k lg n  dorp  o f  stamgemeenschap, 
w aarvan de leden o p  gezette tijden bij
een komen om hun min of meer overtol
lige zaken te ruilen voor dingen, die zij 
nodig hebben. „ . .7 " '

A heeft rapen over en wil ,ze ruilen 
voor een konijn. Degene die een konijn te 
ruilen heeft, heeft echte r  toevallig geen 
rapen  nodig. A  blijft dus m et zijn beder- 
félijke rapen zitten. J£r zit niets anders 
op. dan  te  proberen .iets te  nemen, dat 
ieder altijd h ee ft e n . nïet bederven kan
—  linnen”— w aarm ee hij dan later weer 
zijn konijn kan ItQpen. Ó p die manier is 
dan he t linnen to t bemiddelaar geworden, 
het gaa t in ' de  hoofden van  de mensen 
een bi/zondere p laa ts innemen, het wordt 
algeméne tegengave, .w aarin men schat, 
d.i. gebrekkig m eet. Z o  vindt het ver
schijnsel van  begripsomvorming plaats. 
D e algemene w aar is niet langer een ge
bruiksartikel, he t is ruilmiddel, koop- en 
betaalmiddel geworden. W annéér nu an
dere zaken, door veranderde om stan
digheden in bet gebruik en de productie, 
deze algemene w aar gaan vervangen, 
b.V. metaal, blijft het oude woord, d a t zijn 
oorsprönkeigke bétekénis reeds verloren 
•had en w ordt- toegepast op een nieuw 
door zijn hoedanigheden beter a a n  de 
nieuwe ruilvoorw aarden aangepast -arti
kel, Z o  kutffteft 4? sloffen, d ie als geld 
dienst .doen, herhaaldeil/k wisseleh* tér- 
wijl het woord blijft. ^

(W o rd t vélvoïfcd;)

Mislukte Intimidatie
H et personeel van  de meelfabriek „Hol

land” is M aandag 25 Augustus in sta
king gegaan, waarbij de officiéél erkende 
personeelskern, d ie samengesteld is uit 
leden van  vakbonden, na enige aarzeling 
de haar aangeboden leiding op zich heeft 
genomen. D at wil niet zeggen, d a t er hiel? 
sprake is van een door de organisaties 
gevoerde staking. H et wil, evenmin zeg
gen, dat er hier sprake is van een zelf
standige kernen-organisatie. H et is slechts 
een typisch voorbeeld, in hoe eigenaar
dige mengvormen zich de strijd van de 
arbeiders in de practijk vaak  vo ltrek t 

W e  zullen over dez4 staking in een 
van d e  komende nummers nog wel een 
en ander schrijven..

H et gaat e r ons d itm aalo m  alleen  een 
bepaalde daad van  de directie in dit con
flict te  signaleren, d ie de laatste tijd ia  
meerdere stakingen te  constateren Was« 
o.m. bij de nu achter de rug zijnde actie 
aan he t Hoogoveflbe drijf. t

De directie van „H olland” zond n J .o p  
26 Augustus alle stakende arbeiders e «  
schrijven, waarin w erd medegedeeld, dat; 
w anneer zij de arbeid niet terstond/ zou- 
den hervatten, zij onmiddellijk ontslagen 
zouden worden.

Dit zou dan moeten steunen op het a r-  - 
gument „contract-breuk”. E n  dat zou voor 
de arbeiders betekenen een verlies van 

dagen loon en een deel van hun pen- 
sioenrechten.

(Complete intimidatie v a a  de arbeiders. 1 
teneinde deze te binden aan door bonden,, 
die het vertrouwen van d e  arbeiders niét. 
bezitten, afgegsloten contracten.

D e vlieger g ing  échter ditm aal niet op„ 
zoals bij de Hoogoyenstaking. D e stakers 
zijn niét aan het w erk  gegaan.

Pech voor de heren!
Een volgende maal w at over de hou

ding van  pers en „overheid” .

Een verheugend bericht en 
een herhaald verzoek

M et voldoening kunnen wij vaststellen, N 
d a t wij bezig zijn onze moeilijkheden te  
overwinnen, D e achterstand in d e  admi
nistratie en in de inning van  de abonné* 
mentsgeldèn worden stevig ingehaald en 
wij genieten van  a l de ka|neraden, en de 
lezers in het bijzonder, goede medewer
king. D o o f  de  financiële liul|» die we on- ' - 
derviaden, mogen wij ook Vertrouwen, 
d a t de positie te dien aanzien beter wordf. 
Lét b .v . Oj* de. nieuwe afrekening Van 
„Spareacas oj» de Vewivfus*’.

N u wif binnenkort de kw itanties voor 
het derde-kw artaal 194? gaan uitzendén, 
verzoeken ' Wif nog eens a lk  lezers, die 
nog  niet hebben voldaan, d it nog  dé Ko- 
mende W f r  t r  doen^H et bedrag  i* ƒ 1.50, 
m aai m «!^% t*t ƒ 1 .9 5  a l t  voorheen, óf 
m e t r s f t  o d k  w e tk ó » ,  c -



Activiteit en Beginselvastheid
E lke poging om  georganiseerd invloed u it 

te  oefenen op h e t gebeuren in de klassenstrijd 
moet uitgaan ^an het verloop en de toekom 
stige ontw ikkeling der massabewegingen. 
M aar- ook, bestudering van de m aatschappe
lijke ontw ikkeling en bestudering vah de 
massabewegingen hééft weinig zin, w anneer 
daarbij n ie t op de voorgrond staat, de wil 
om georganiseerd invloed u it te  oefenen op 
hét gebeuren.

Wie deze gédachten niet in hun volle con
sequentie aanvaard t, doet of desillusies op, 
of hang t vandaag of morgen m et beide benen 
te  slingeren in de lucht, inplaats-van e r stevig 
mede in de, arbeidersklasse te staan. In  beide 

• gevallen is hij voor de strijd van de arbeiders 
van onw aarde geworden.

E r  is veel veranderd en veel aan h e t ver
anderen in h e t kapitalism e. E én ding echter 
blijft, d a t is h e t feit, d a t arbeidërs en pro
ductiemiddelen gescheiden zijn. Wel komen, 
zjj dag aan dag  bijeen, doch. h e t z$jn n ie t de 
arbeiders, die bew ust het productiemiddel be
heersen en gebruiken om daarm ede te  voor
zien in hun eigen behoeften. Zij verkopen hun 
arbeidskracht aan  hen, .die de fabrieken en 
werkplaatsen, de schepen en de mqnen in hun 
m acht hebben, krach tens de heersende m a a t
schappelijke orde. En w anneer die verkoop 
zich heeft voltrokken, brengen de eigenaren 
van die . arbeidskrach t het nieuw aangekochte 
in  contact m et de reeds onder hun beheer
sing staande productiemiddelen. W at dan op- 
nieuw u it dit contact door het verbruik van 
die gekochte arbeidskracht als arbeidsproduct 
verschijnt, behoort in deze orde u it de a,ard 
van de zaak n ie t aan de arbeiders, 'm aar aan  
de eigenaren of althans beheersers van  de 
a rb e id sk rach t e n  van de productiemiddelen.

A an deze eenvoudig opgezette redenering 
doet niets af, d a t e r  ook grondstoffen en 

-eventueel halffabrikaten  worden verbruikt en 
machines verslijten. Deze zijn op hun beurt 
onder dezelfde omstandigheden voortgebracht. 
Zij behoren op hun beurt evenzeer to t de be
standdelen, die beheerst worden of in eigen
dom toebehoren aan  de kapitalist.

E n of nu de s taa t, dan wel, zoals in het 
verleden in hoofdzaak h e t geval was, een 
particulier of. een naamloze vènnootschap a r 
beidskracht ën k ap itaa l beheerst, aan  h e t feit, 
dat de arbeider in die zin geschetden-'is van

de productiemiddelen, doet d it niets af.
Deze m aatschappelijke órde, het kapitalis

me, is de grondslag w aarop de uitbuiting 
van de arbeiders p laa ts  vindt.

__ .H et moderne kapitalism e m et zijn gewel
dige m achtsconcentratie,' zijn reusachtig ge
groeide m achts-tegenstellingen, zfln onder
w erping van al he t m inder m achtige aan  het 
m eer machtige, veroorzaakt, d a t onder een 
toenemend productievermogen toch de u it
buiting van d e  arbeiders geweldig toeneemt. 
E erst nu leert de e rvaring  aan  de arbeiders 
geleidelijk, d a t de s ta a t  m et te r  daad het 
politieke orgaan is van en voor de heersende 

/  klasse. De oude fictie, d a t de s ta a t de ge
meenschap is of vertegenwoordigt, blflkt da- 

. gelijks m eer een illusie.
N aarm ate h e t leven d it bevestigt, wijzigt 

zich de wijze, w a a rt#  de klassestrijd door de 
arbeiders w ordt gestreden. De massa-bewe- 
gingen wijzigen zich dus. Dagelijks wordt 

> het in de practijk de arbeiders duidelijker, 
d a t de s ta a t n ie t is de bemiddelaar tussen 
de partijen, m aar d a t hij partij is. Daarbij 
kan  het n ie t anders,/o f alle organen in deze 
orde, die zich m et de s ta a t  solidariseren, 
m oeten in conflict komen m et de arbeiders, 
die hun klassestrijd voeren. H et kan ons 
soms voorkomen, d a t  h e t langzaam  gaat. dat 
de arbeiders bew ust die toestand constatéren, 
m aar die richting  g a a t hé t u it. )

E lke strjjd, hoe gering ook v an  omvang,
■ is eén bijdrage to t , d it proces. Elke strijd, 

ook die om een centje m eer of minder, leert 
de arbeiders opnieuw u it de harde ervarin- 

;gen, da t zij n ie t alleen tegenover hun (even
tueel particuliere) ondernem er staan , m aar 
da t he t de s ta a t is, die in wezen tegenwoor
dig alle grote lijnen van h e t economische en 
sociaal-economische ïèven aangeeft. En steeds 
duidelijker m oet h e t de arbeiders worden, dat 
d it verschijnsel onvermijdelijk is in de heer
sende orde. Daij. w ordt de strijd e r  een, die 
gericht w ordt tegen  de ondernemer, tegen 
de s ta a t en tegen  de orde. s  

H ét p ro le tariaa t m óet onder de tegenwoor
dige verhoudingen steeds hieer gaan gevoe
len, d a t he t »elf m oet kunnen bepalen, w aar
aan  behoefte bestaa t, w a t m oet worden ge
produceerd en onder w elke voorwaarden die 
productie m oet p laa ts  hebben. D at w il zeg
gen, d a t de scheiding tu s se n . arbeider en

productiem iddel m oet verdwijnen; d a t de a r 
beiders zelf de productiem iddelen gezam en
lijk in eigen handen m oeten hebben, gezam en
lijk m oeten beheren en beheersen.

D it is de groeiènde tendens in de komende 
massabewegingen. De vorige week is door 
kernen van arbeiders opgericht de In te rna
tionale federatie van Bedrijfskem en. Dege
nen, die hun medewerking aan  die oprichting 
hebben gegeven en de wijze, w aarop op de 
oprichtingsvergadering de discussies werden 
gevoerd, w ettigen "de hoop, d a t we h ier te 
m aken hebben m et een poging, om  m et zelf
standige bedrijfskem en ac tief en beginsel
v a s t de propaganda te  gaan  yperen. Zowel in

- de inleiding als in de discussies kwamen 
doel en w eg behoorlijk to t hun recht. H er
haaldelijk kw am  to t uiting, d a t e r  n ie t de 
m inste  behoefte bij de aanw ezigen bestond, 
om een nieuw s tu k  vakbew eging op te  bou
wen, zelfs p ie t w anneer deze een m éér be-

- drijfsgewijze organisatie zou inhouden. Inder
daad de nieuwe kernen m oeten propaganda- 
o rganen en stuw ende k rach ten  zfln in de 
klassenstrijd, voor de gedachte der zelfwerk
zaamheid. van de massa. Terwijl de grote 
nadruk gelegd w ordt op de vitale bedrijven, 
m oeten zij overal worden gevorm d en overal 
w erkzaam  zijnj ook in de strijd  van iedete. 
dag, ook in de strijd om een centje m eer of 
minder, om h e t verzet van de arbeiders tegen 
hun uitbuiting, in overeenstem m ing m et de 
practijk  van het * m aatschappelijke leven, op 
te  voeren van bedrijfsconflict to t klassecon- 
ïlic t, op te  voeren van loon- of arbeidsvoor- 
w aarden-conflict to t m aatschappelijk conflict, 
to t  conflict om de behèersing van h e t econo
mische leven.

W anneer de nieuwe organisatie enerzijds de 
school kan  worden, w aarin  wij h e t zelfbe- 
heren  en beheersen lgren, én w aarm ee wij 
anderzijds propaganda voeren onder de be
drijf sgenoten om in  de strijd  (en“t>p den duur 
in he t gehele economische leven) die grond
gedachten door te  voeren, z a l de nieuwe' in
ternationale  een w aarlijk  nieuwe in ternatio 
nale van de socialistische arbeiders kunnen 
worden. x

Ook van die k an t bezien, is de gekozen 
naam  en w as de aanwezigheid van enkele 
buitenlandse kam eraden een verheugend ver
schijnsel. Alles kom t nu  aan  op de activiteit 
en  de beginselvastheid van de  nie 
nisatie. Daarom , lezers, neem t intensief aan 
d it w erk  deel.

M IS L E ID IN G
O nder de slagzin. „N ederland gaat 

sinaasappelen eten” publiceert een P ro 
vinciaal blad het bericht, da t in de Am
sterdamse haven -o.m. een zending van 
tien ton sinaasappelen m it Suriname a r
riveerde, die bonvrij in de handel zuilen 
worde» gebracht. En concludeert dan, 
dat deze zending voor een uitqedroogd 
land, zoals N ederland1, een .welkome ver
frissing betekent.

In werkelijkheid betekent. dit, da t een 
op de duizend N ederlanders één kilo 
zou kunnen oktvangen. W a n t 10.000 
kilo, verdeeld onder de bevolking van 
bijna 10.000.000 geeft als uitkomst, dat 
1COO dorstige pielen ' een /kilo moeten 
delen. Trouwens, de prijs v a n  ƒ 5.—  per 
kilo zal wel een goede regelaar zijn bij 
de distributie. Proletarische kelen komen 
VO? r j C?e verfrissin9 niet in aanmerking.

Inderdaad, sinaasappelen zijn voor de 
instandhouding, van onze gezondheid van, 
grote betekenis. M aar w ijv es tig en  spe-

caal de aandacht ó p  deze berichtgeving, 
omdat dit soort misleidende berichten 
veelvuldig worden geplaatst met betrek
king tot allerlei dringend benodigde goe
deren.

M et elkander Vestigen idie berichten 
de indruk, dat de doo r onze export ver
kregen deviezen toch zo goed besteed

worden. In  werkelijkheid toont dit geval 
aan, da t in de geleide economie van het 
kapitalisme de volksgezondheid schrome
lijk verw aarloosd wordt. M aar nou ja, 
elke arbeider die er in trapt, w ordt allicht 
bereid gevonden het productietempo me
de te  helpen opvoeren, tot meerdere glo
rie van  he t kapitalisme.

« -----
1e Verantwoording 
„SPARTACUS QP DE VESUVÜIS'

V aste bijdragen:

H . B. te  Z .
J. L. te A.
J. H . te A.
J. V . te A. *
S, D. M. t e A /  .
S. K. te B. P r-ïS c .' 
S s  te  H.

Juli

0.50
0.50

1.—

Augustus 
ƒ 1 —

\ . . 0:50
9» 0.50
»» 1

9 Ï 10.—
»• io.—
»» 2.50
99 7.50
M •5.—
•' 7.50

O . Z . te  A.
J. de  G. te  A.
H . G. L. te  A. 
de G . te  O.
T . U. te  A.
J. V . te A.
J. de G .- te A.

N iet vaste  bijdragen: 
F. de R. te  R. . 
Collecte Kamp 
S. te A.
L. v. d. J, te  A.
O ver boekverkoop 
L. v. A. te A.

10.—
10.—
5.—

3.—
1.—

10.—

, 5.— 
10.—  
2.50

, 7.50 
40.65 

9.75 
1.05 

, 0.15 
* 2.37

-A.

T otaal ƒ 167.97.
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De polsslag van
-W ellich t herinnert U  zich deze uit

drukking nog. die door N ederlands 
hoogst geplaatste am btenares aan het 
einde V in  de eerste wereldoorlog w erd 
uitgesproken. Geheel Europa w as in die 
dagen in beroering. N a de Russische re
volutie Van 1917, .golfde het revolution- 
nair gebeuren in het najaar van. 1918 
over midden-Europa: O ok  de doorgaans 
apathe N ederlandse arbeidersklasse w erd 
eniragszins door d ie stemming aangegre- 
pen. O p enkele g ro te  ' vergaderingen 
kwam d it tot, uitdrukking. E n  al ver-
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handen der Indonesische w erkers is ge
komen. — —r- . -— —

O  zeker, velen zullen een verontschul
diging gereed hebben. De arbeider»
wachten op de besluiten van  hun or
ganisaties.

**“ “ « u‘ jo rra  yicicuen, m et^iiier- zijn teleurgesteld in de houding
le,i Actoren  rek em n ^h o u d en . D aar zijn j a n  de P, v . d . A.. het N .V .V :,d e
allereerst de imperialistische belangen E.V.C. e n z .H e t mag alles zo zijn. M aar
van de groten, in heft bijzonder Am erika. w at die organisaties te  zien» geven was

l l :
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van Heutz. M aar g j  moet, meer dan 
veertig of vijftig jarftft geleden, m e t^ lle r-

D aar is de to t veel g ro ter bewustzijn ge
komen Indonesische$völksmassa en ook 
de belangen van  dete te lligen tsia  van dit 
land. D aar is- bovdndien en daarover 
willen wij het nti i*  het bijzonder eens 
hehben, de N ederlandse arbeidersklasse 
en de vraag in  hoffyerre zij bereid zal 
zijn de imperialistische politiek van  de

—  Zii willen immers zijn een 
deel van  he t gehele raderw erk in het

k laarte , w eldra de p a r t e i  ding van de * N ederlandse b o u r ^ ^ e  ^ g X  —  
r n ï ? "  ° P t  arbeidersklasse toen Z o blijven de onderdrukten, de aeko- 

welhcht nog meer als nu <ille hoop stelde. Ioniseerde volken e»nde arbeidersklasse 
d a t^ z ijm e t wilde denken aan revolutie, een belangrijk elemêpt in het doen en

vaa  d e— laten van de he t — — *— ’

te  verwachten. _________
„ehele raderw erk in het ge

leide economische en politieke leven. Zij 
zullen geen front maken tegen  deze re- 
geringspolitiek, w ant zij weten zich mede 
verantwoordelijk voor de wederopbouw 
en voor de kapitalistische staat.
_ N a de beëindiging van  de bezetting 
hebben de arbeidersr~wanneer zij voor 
hun eigen belangen d e  strijd aanbonden, 
telkens en overal ervaren, d a t de offi
cieel erkende organisaties stelling namen 
tegen de arbeiders en ten aanzien van de£ “ “ ä s r s

Kd“ te „ r  “ Te elem“ t  ^  ™
had vergist, toch stam t uit die periode W ij moeten » r f *  soreken. dehad vergist, toch stam t uit die periode 
ten aanzien van het doorvoeren van her
vormingen voor de arbeidersklasse de 
uitdrukking: met de polsslaig van d e  tijd.’r 

..Gouden trits  van beloften dwarrelde 
door d e  lucht.'' d ich tte  'H enriëtte  Roland 
Holst m et betrekking to t het Rusland 
van 1905. Z o  w as he t in 1918 ook hier. 
En inderdaad werden loonsverhcvging’en, 
verbeteringen van arbeidsvoorwaarden en 
van. de sociale wetgeving in koortsach
tig tempo doorgevoerd. M aar, toen de 
..gevaren” van  ^evolutie afnamen, toen 
de aetiviteit van  de arbeidersklasse af
nam. vertraagde de polsslag. Binnen en
kele jaren was de bezittende klasse reeds 
weer in he t offensief gekomen, om het 
verloren gegane toveel mogelijk terug te 
winnen. H et w as het internationale pro
letariaat, da t aldus in het verleden de 
polsslag van de tijd positief of negatief 
bepaalde.
. aanzfen*van de gebeurtenissen in 
Indonesië speeföe zich in en na de oor- 
•oqsjaren eenzelfde polsslag- en gouden 
beloften-historie af.. N iets liever zou het 
de N ederlandse bezittende klasse zijn dan 
de pacificatie in Indonesië te voltooien 
volgens het recept van  ^wijlen (generaal

W ij moeten ronduit spreken. Afgezien 
van enkele opzichzdfstaagd* gevallen, 
afgezien van  de n iet algem een geworden, 
en slechts korte, proteststaking, naar- 
aanleiding van  d e  e trs te  troepenuitzen
dingen einde Septem bfr 1946,, is de hou
ding van de N ederlandse arbeidersklasse 
meer dan droevig geweest. D e arbeiders
kinderen zijn in  belangrijke aantallen op-

geleid voor d e  strijd .'geüniform eerd en ' 
ewapend, per, schipirovergebracht naar 
de rijkè eilanden, o a  „de vrede te  be

w aren’’, om „een garantie i e  zijn voor' 
dp órde en de doorvoering van  de over- 1 
eenkomst van  Lingadjatti” . En de N e
derlandse arbeiders hebben w at gekan
kerd maar hebben h e rd e r ^ g e d a a n ^ a h s m ^  e ^  d a ^ ^ ^ f z ^ ^  
Onaunstia steek* h,.™ , U n  , a? . .  . .zo vaakOngunstig steekt hun rhoud ii^  af bij dié 
van het proletariaat van  vele buiten
landse havens. Als geyplg däarvan w oïd t 
de Nederlandse zeeaocn daar met de nek 
aangekeken en mijdt i |e n  zijn contact.

De* Nederlandse arbeidersklasse, nauw 
zelf aan  de allererg^*  fascistische te r
reur ontkomen, blyfta ver beneden de 
m aat die strijdbare arbeiders aanJeggen. 
nu het geldt eén reg v in g  te  weerstaan, 
die .de soldatenlaarzen doet marcheren 
om koloniaal bezit t e ‘hernemen, dat in

d e  erkenning deelachtig wenste te  w or
den.

Daarom is iedere speculatie op parolen 
to t strijd tegen d e  regeringspolitiek (re
gering waarin n.b. de sociaal democraten 
zelf zitting hebben) parolen van Strijd , 
uitgaande van deze oude arbeidersorga
nisaties, een Volslagen illusie. M eer dan 
ooit geldt nu ook v o o /  deze aangelegen
heid. dat de arbeiders he t zelf moeten 
doen. Zij bepalen de polsslag óók van 
deze tijd. H elaas, die polsslag is zeer# 
*wak. H et is  de^algemjcne zwakte in de 
allereerste plaats? die voortspruit uit het 
feit, d a t de arbeidersklasse nog ingesteld 
is op de oude verhoudingen in het V«. '
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toe brengt,, strijdmiddelen te hanteren, 
die to t de verleden tijd behoren en op 
organisaties te  vertrouw en, die geen 
strijdorganisaties van  de klasse meer zijn.

Daarbij komt dan. dat door hun  natio^ 
nale ingesteldheid de N ederlandse a r b e i 
ders geestelijk nog zonder w eerstand zijn 
tegen de v wordende geleide economie. 
D e voordelen die in he t verleden de be
zittende klasse h ie r uit het koloniaal
bezit genoot, veroorloofden haar aan 
haar arbeidees een levenspeil te ' verschaf-


