
illioen bondgenoten
Laten we ook in dit opzicht perlijk en open zijn: 
de cultuur-bij eenkomst van jJ. Zondag, belegd 
door de Vereniging van Spartacus-Vrienden is, 
al was de zaal geheel bezet, maar ten dele ge
slaagd. Dit lag nóch aan de organisatoren, nóch 
aan de'medëwèrfcëï^rmaèï Mff vertoonde film 
„400 millioen” »
Voor dergelijke bijeenkomsten mogen van de 
Bioscoopbond geen andere dan ,,cultuur-films” 
gedraaid worden. En de V.S.V. kon over geen 
ander, dan het genoemde product de beschikking 
krijgen. \.
Vóór de vertoning speelde het Mandoline-orkest 
„Amekeco” vijf stukken. Ons inziens was dit te
veel van het goede. Goed was de muziek door het 
zuivere samenspel en de fijne, eenvoudige weer
gave, zonder franje. De bezetting, is echter te 
zwak om het publiek in ’n  grote zaal zo’n lange 
tijd bezig te houden. Door het gehoest en geproést 
hebben wjj de opgenoemdè namen van de werk
jes niet kunnen verstaan, ze leken ons echter niet 
bepaald gezet door revolutionaire componisten; 
maar het was in elk geval heel wat beter%èan^ 
het brutale geschetter,. dat gewöonlijk bij der- 
gelijke gelegenheden ’n  gevoelig oor pijn doet. 
Daarna werd, in een goed gedocumenteerd 
betoog, de film ingeleid. Zoals ons later, tijdens 
de vertoning zeer juist bleek te zijn, zei de spre
ker, dat, zonder een „gebruiksaanwijzing” de rol- 
pren t  onduidelijk is. Het zijn brokstukken u i t  de 
Chinees-Japanse oorlog: gedwongen evacuatie 
van de bevolking naar de binnenlanden, ’n Be
rooide, uitgeplunderde bevolking, waarvai\ we 
ons in West-Europa moeilijk een voorstelling 
kunnen maken. Naast de m^est primitieve werk
tuigen," zien we de opbouw van ’n moderne 
industrie. De inleider maakte duidelijk dat dit 
niets met socialisme te maken heeft, .maar dat die 
nationale opbouw, onder leiding van de Kwomin- 
tang, een kapitalistische opbouw is, met vooral 
Amerikaans kapitaal. Wat de film niet of onvol
doende zien laat is, dat e r teen enorme nieuwe 
klasse in China onstaat: een van honderden mil
lioenen loonarbeiders, die onze bondgenoten wor

den. 'De staat is, om deze in de moderne pro
ductie te kunnen gebruiken, verplicht het anal- 

,„phabedsme té bestrijden en de Chinese taal,
" bestaande uit een groot aantal ingewikkelde figu- 
reh, tot een duizendtal eenvoudigere tekens terug 
te brengen. Daardoor hebben 45 millioen Chinezen 
in twee jaar léren lezèn en schreven, vertelde de 
Inleider. Hoe belangrijk het iè, de ontwikkeling 
van China te volgen, Wijkt o.a. uit het feit dat

.... e r  n p  iedere, vijf mensen vfltf fle aarder Chi-...
nees i s . . .
De Japanners gaven de Duitsers het voorbeeld 
van een „bliksemoorlog”: in tien dagen bezetten 
ze met gemotoriseerde troepen het gehele uit
gestrekte gebied van de provincie Johol. Bij de 
twintig óiillioen Chinezen, die om de vier jaar 
tquens ’n hongersnoodperiode regelmatig omkwa
men, verkommerden er nu, opgedreven door de 
Japanners, langs de wegen velen van vijftig mil
lioen.

De inleider herinnerde er jiog aan dat Tsjang 
Kai Sjek, die in de film een belangrijke rol ver
vult, eerst samenwerkend met de Communisti
sche Partij, na de stabilisatie van zijn regering 
duizenden revolutionairen liet afslachten.
Trotski en Boecharin hadden tevergeefs gewaar
schuwd, dat de Kwomingtang niets anders Was,

, H«™ de partij van de opkomende bourgeoisie. -De 
vrouw van Tsjang, die in culturele zaken ’n op 
de voorgrond tredende figuur is, behoort tot een 
dér grote bankiersfamilie’s. De Chinese „demo- 
cratie’*'is ’n  heel andere dan die we hier kenden: 
feitelijk beheerst de staatsparty, de Kwomintang, 
zoals in Rusland de z.g. Comm. Partij, het gehele
openbare leven • • • -
Aan de film ligt geen eigenlijk verhaal ten grond
slag. Voor wie de Engelse, gesproken tekst niet 
volgen kan, zijn het verwarde, dooreenlopende 
beelden van ellende, teweeggebracht door de oor- 
logsmachinerie van dë Japanners. Stukgereten 
lichamen, ineenstortende gebouwen, rokende 
puinhopen, brandende dolden, vluchtende men
sen, dat alles is geen nieuws meer voor ons. 
Misschien slaagt de V.S.V. er ’n  volgende keer 
in, ’n  film te vertonen, waarvan we iets kunnen 
leren. Overigens is ook de minste els die men 
moet stellen niet vervuld: deze film boeit nietl 
Opbouwende critiek ia éénsporend: dit willen wy 
hiermede zijn.

SCH O U N iS-CU RSU S
Over enige tijd, naar alle waarschijnlijkheid, op 

2 April a.s., zal binnen het kader van de 
,»Arbeidersschool” een nieuwe cursus worden ge
geven. Zoals bekenJ, worden thans reeds .een 
groot aantal cursisten ingêleid iii“ de betekenis 
van het „Historisch Materialisme”. Thans bestaat 
het plan, in een serie lezingen te spreken over 
de grondslagen van - de-.J^elte^gtigglie maat-

llan de Maaskant
De staking bij de Baronie te  Schiedam 
duurt nog steeds vóórt. Heeft zich zelfs 
dermate uitgebreid, dat het bijna onmo- 
gelyk moet worden geacht, dat de fabriek 
met de weinige arbeiders, welke zich voor 
het onderkruiperswerk hebben geleend, 
nog langer door zal kunnen draaien» Er 
zyn reeds besprekingen gaande, waarbij 
de andere fabrieken een deel van de pro
ductie van de Baronie over zullen nemen. 
Hoe de reactie op deze staking reageert, 
demonstreert het beste een bloemlezing 
uit de „Nieuwe Schiedamsche Crt.”, 
waarin we kunnen lezen over een Nazi- 
terreur, welke weerris teruggekeerd. Dat 
de jeugdstormtaktiek van een Max Blok
zijl goede leerlingen heeft gehad en dat 
voor de postende stakers en staaksters, die 
nooit s iets anders hebben gedaan dan hun 
eigen zin volgen, de beste plaats i zou zyn 
in Veenhuizen. Over de aanleiding tot het 
conflict, de hongerlonen, de fascistische 
dictatuur van de directie wordt natuur
lijk geen woord gerept. Want, men waant 
zich ongeveer in voorhistorische tijden, 
wanneer men een blik werpt in het ia - 
brieksreglement. We spraken enkelen, 
over dit reglement en dan sta je werkelijk 
voor verrassingen, dat dergelyke voor
schriften in het huidige „democratische” 
tijdperk nog kunnen bestaan. Klachten,

bezwaren of iets dergeljjks kunnen alleen 
schriftèlyk worden ingèdiènd. Een ander - 
dan de afdelingschef of daartoe speciäal 
gemachtigden mogen niet voor of namens 
het personeel optreden.' Het is ten streng
ste verboden met anderen over grieven 
of- ontevredenheid te spreken. Je  reinste 
vertjeel- en heersmethode dus met geen 
ander doel, dan om de arbeiders te belet
ten zich op welke wijze dan ook te orga
niseren en om georganiseerd tot verzet 
te  komen. -
Natuurlijk is het erg gemeen van die 
Schiedamse arbeiders om .in staking te 
gaan, want in feite is het by de Baronie 
zo slecht niet. Nou ja, ze betalen een 
beetje lage lonen dochT daar staat tegen
over, dat er een spaarfonds is ingesteld. 
Heeft men gedurende 30 weken gespaard, 
dan doet de directie er een zelfde bedrag 
by. Alleen, het gros verdient zo weinig 
dat zy aan sparen helemaal niet toe kan 
komen. Alleen de hoogst betaalden kun
nen daarvan profiteren, de doodgewone 
arbeiders niet. Maar, dat mag ’m niet hin
deren, hét gebaar is er toch. Dan bestaat 
er 'nog een pensioenfonds, premie vrij. 
Wanneer je 25 jaar oud bent en boven 
dien 5 jaar in het bedryf werfcraam, kan 
je lid van dat fonds worden. De meesten 
houden het er echter geen vyf jaar achter 
èlkaar uit, want dan zijn ze meestal al 
veel te duur geworden en blijft dus ook 
hier alleen het gebaar over.

schappij. . , ,
De kameraad, die deze serie inleidingen zal 

houden, g^pt er van uit, dat de cursisten van het 
onderwerp niets weten. Natuurlijk zullen er wel 
cursisten zijn, die'over dit onderwerp al eerder 
lezingen hebben gevolgd of zich zelf hebben be^ 
kwaamd door de bestudering van brochures. 
Daarmee zal in dè ctirsus zelf geen rekening wor
den gehouden. Er wordt van de grond af aan be
gonnen. Dat wil echter nog niet zeggen, dat pre
cies de volgorde van „Das Kapital” zal worden 
gevolgd. De cursus zal, het moge vreemd klinken, 
in zekeren zin van achter naar voren beginnen. 
In het derde deel van ,,Das Kapital” probeert 
Marx de kapitalistische wereld, zoals deze ons 
verschijnt in haar geheel te  analyseren. Deze 
analyse zal ook in de cursus het uitgangspunt 
zijn.
Iedere arbeider voelt, dat deze maatschappij ver
geleken kaai worden met een grote uitbuitings- 
machine. Waarin het ene in beweging gezette 
rad het andere vanzelf meenemt. Welnu, het 
gaat ons in de cursus niet alleen om de kennis 
van de raderen, maar vooral om de kennis van 
het xhechanisme. ,
Nu is dit op zich zelf ook geen kleinigheid. En 
omdat we nu eenmaal /rekening móeten houden 
met t i jd  en mogelijkheden, zullen de eerste 12 a 
13 lezingen zich bezig houden 'm et de vraag: 
Waar komt de winst vandaan? Later, in het na
jaar, zullen andere onderwerpen worden behan
deld. Dan zullen we spreken hoe tegenwoordig 
de prijsvorming eigenlijk plaats vindt, hoe het 
geld van vroeger en tegenwoordig werd gebruikt, 
deveranderingèn die plaats vinden op het gebied 
van.de geld- en kapitaalmarkt, hoe crisissen ont
staan enz. enz. Ook d e z e  onderwerpen zullen niet 
alle in het volgend najaar in behandeling kennen. 
Al deze onderwerpen kunnen pas met succes 
worden behandeld, als we eerst de grondslagen 
onder de knie hebben. Daarom .is het nodig, dat 
diegenen, die a a n . deze cursus deelnemen, zeer 
serieus rijn. Wij mogen aannemen, dat zij, die 
zich voor deze cursus melden, de nodige belang
stelling hebben. Daarom hebben we besloten, de 
inschrijving op de cursus nu vast open te stellen 
en haar op 31 Maart onherroepelijk te sluiten.
Wij wekken onze lezers op, deze cursus te vol
gen, '  rxttutr maken uitdrukkelijk op het vol
genden atfent: Indien zij reeds de cursus in het 
historisch materialisme volgen en zij wensen ook 
deze nieuwe te volgen, dan raden wij hen aan, 
in elk geval niet de cursus historisch materialis
me, hetzij, op te  geven, hetzij voor. één of andere 
keer te  onderbreken. Zowelkeer te  onderbreken.
nieuwe is belangrijk en noodzakelijk, 
voor elke cursus-avond /  0.25).

deze cursus als de
(Kosten

V.S.V. Vergadering
Haarlem. * £* 'c
Donderdag 28 Maart a a  In Gebouw „de Nijver
heid”, Jansstraat 85. Onderwerp: Wat gebeurt er 
in en om Spanje? Aanvang 8 Uur.

Hilversum.
Iedere Vrijdagavond 8 uur. In „Ons Gebouw’, 
Havenstraat. Gelegenheid tot discussie.

Umuiden (Oost).
Voor alle Spartacuslezers. Maandag 1 -April a.s. 
half 8. In Café „Griffioen”, Trompstraat Onder
werp. Socialisme of ondergang.
Amstenfam-Ccoinim, -  ^
Smalfilmavond wegens gebrek aah goede auü 
uitgesteld. Deze avond wordt omgezet to een 
V.S.V. Ledenvergadering. Onderwerp: De Inter
nationale politieke ontwikkeling. Dus d ie  led«1 
op Maandag 25 Maart naar Gebouw „De Arend , 
Breeuwerstraat. Aanvang 8 .uur.
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ding tussen Sjahrir en „extremisten”, 

v thans een feit is.
De spanning tussen de Nederlandse rege- M*n vraagt zich af, hoe het komt, dat de Zoals bekend, was Sjahrir afgetreden 
ring en de Indonesische republikeinen is democraten verstek hebben laten'gaan, omdat hy weigerde voortdurend rugge- 
aar merkelijk verminderet Voor een be- maar evengoed is het Van belang te  weten, spraak te  houden met Djokjakarta, het 
langrijk deel is dit te wijten aan het feit, hoe de officiële Indonesische leiders op centrum van de politieke activiteit Als 
dat de hak-politiek der koloniale reac- de landing hebben gereageerd.' Wel stond goede strateeg was Sjahrir er in geslaagd, 
nairen, zich niet direct heeft weten door in de kranten, dat Sjahrir eerst niét en de oppositie niet alleen u it te dry
te zetten. Elk verstandig mens en daar- toen wél zou hebben geprotesteerd. H et van, maar haar ielfs in zgn beweging te 
onder verstaan wy elk „goed” Nederlan- Handelsblad, uiterst gevoelig ten aanzien doen zwenken. J k  ben te ru g k o m en  in 
der, die begaan is met „ons” Indië, wist van Indische kwesties — het is namelijk een veel sterkere positie dan toen ik ver- 
toentertijd, dat het er-op-los-slaan tot ge- een beursblad — wist te berichten, dat trok. Ik heb volledige bevoegdheid om 
volg zou hebben, dat „wy” Indië onmid- Sjahrir’s protest slechts uit formele over- met de Nederlanders nndpi4tai^H»ling»n te 
dellyk kwyt zouden zyn. Het ingrijpen begingen ontstond. Uitgesloten is dit n ie t voeren — welke önderhandelingen nu 
der democraten, die op een compromis We geloven zelfs, dat het Hendelsblad kunnen beginnen — zonder steeds met 
aanstuurden, heeft de heren met de witte hier een goede gooi heeft gemaakt Want Djokjakarta ruggespraak* behoeven te 
vesten, dan ook voor veer verlies behoed, terwijl de troepen op* 9 Maart landen, houden” Aldus Sjahrir. zou geneigd 
Aan de andere kant is de spanning even- vinden enkele dagen daarna zonder enig zijn, u it deze woorden een anti-democra- 
goed verminderd door het thans uitzenr oponthoud toch de eerste onderhandelin- tische gezindheid af te Toch is
den van troepen. Voor enige maanden gen tussen van Mook en Sjahrir plaats, hiervoor binnen de gangbare opvattingen 
nog, intrigeerden de koloniale kapitalis- En dit, ondanks dat bet contingent troe- der leiders-democratie geen reden, 
ten op allerlei wijzen, schreven zij ophit- pen niet klein, maar aanzienlijk groot
sende artikelen over het mens-onterend was. En 4 dagen na dé landing werd door I* de stryd tegen het imperialisme heeft 
ontreden der „extremisten”, beschuldig- Noel Monka van de Daily MaÜ bericht, de Indonesische intelligentia veel lering 
den ẑ j de in werkelijkheid déod-onschul- dat de Britse en Incfebche troepen door opgedaan uit de strydwyze der bolsjewiki 
dige regering van verraad en zwakte, was een steedft groter aantal Nederlandse ouder het vroegere Tsaren-regiem. Voorts 
van Mook een gevaarlijk individu, me zo troepen, die opgeleid • en uitgerust zijn staan de nationalisten' gedeeltelijk voor de 
snel "mógelijk moest worden teruggeroe- door Engeland en ^n erik a , vervangen zelfde problemen» waarvoor óók de bols- 
pen en richtten zij zich in alarmerende zullen worden/ De Engelsen en Brits-In- jfewiki in 1917—1918 stonden: namelijk, 
oproepen to t de Nederlandse bevolking, diërs zullen hun zware uitrusting met in- een voorzover niet hopeloos verouderd, 
_ .  ‘ t . begrip van veldkanrahen en tanks voor dan toch desolaat projductie-apparaat, veel
De hetzpolitiek van deze koloniale heren de Nederlanders achterlaten. De trpepen, analfabetisme, bedreiging van het buiten- 
is thans voor een zeer belangrijk deel die Soerabaje zullen ovem^nen, zijn land en geen ondersteuning van de revo- 
geëindigd, omdat hun eisen vrijwel zyn hoofdzakelijk in Amerika <^)geleide Ne- lutie door het wereldproletariaat De 
ingewilligd. De troepen, die zij toen eisten, derlandse mariniers, oorspronkelijk be- taak, die daardoor op de bolsjewiki viel
worden thans in Indonesië aan wal g^zet stemd voor de invasie op Japan. We in 1917, werd het verdedigen van de revo-
Dit heeft niet tot gevolg gehad, dat nu mogen dus aannemen^ dat in Soerabaja lutie èn het bestaande productie-apparaat
weer bij het andere deel, de democraten een stel goed -afgerichte vechtjassen op gang brenjên. Voor eenT dergelijke
in het Nederlandse kamp, de strijd ging land zullen worden gezet Daarbij komt taak staan de nationalisten thans ook. Dit
ontbranden. Het weigeren^1 om mee te nog, dat de Nederlandse luchtmacht de betekent dus niet alleen de organisatie
doen, de Indonesische rc publiek in Octo- taak van de R.A.F. ‘ successievelijk zal van de revolutie, maar vooral de organi-
ber 1945 neer te slaan, houdt blijkbaar ovememen. Ea als we dan nog tükend zijn satie van de politieke partij, die onder
nog niet in, dat men zich in Maart 1946 met de buitengewoon grote aankopen van dergelijk«, genoemde omstandigheden,
verzet, tegen het doen landen der Neder- wapens, munitie, kleding e.d. op Hollandia daarvoor de voorwaarden moet scheppen,
landse troepen aan de Indonesische kus*» uit handen van de Australische regering, ♦»Teneinde alle krachten op te  bouwen om
ten. De stormachtige critiek hierop moe- waar de Indonesische regering nauwelijks onze revolutie doelmatig en goed-georga-
ten w|j in hun bladen nog lezen, en de op reageert, dan is het begrijpelijk, dat niseerd door te  voeren”, zegt Sjahrir,
lawaaierigheid hunner openbare demon? we meer willen weteh van de redenen, ”moet <Je leiding vergeleken kunnen wor-
straties heeft zich nog niet herhaald. Als die Indonesische leiders, bij de bepaling den by een legerafdeling, verschanst in
é r  ooit teen reden was voor de heren uit van d it standpunt hebben geleid. «en vesting van ideologie, die uitgerust
het democratische kamp, óm te protes* is met grondige, nauwkeurige Vonnis en
teren,'wejnu, een betere gelegenheid had- Ofschoon we er nog steeds zeer weinig die zich verzamelt in een revolutionaire 
den zy niet kunnen* vinden. van weten, welke sociale lagen de ver- party. Deze revolutionaire partij, ideolo-



gisch zuiver en theoretisch goed" onder- 
. legd, met een moderne, efficiënte organi

satie, is noodzakelijk om de revolutie te 
leiden, dat wil zeggen: alle strijdbare 
maatschappelijke krachten te ordenen, de 
strategie en de tactiek voor de stryd te 
bepalen, de strijdmiddelen en wapens te 

;n en te gpbruiken”scheppe___
deze opvattingen gaat Sjahrir (ètt 

d e  zijnen) de revolutie in. Z\jn opmerkin
gen over Djokjakarta zijn niet alleen van 
tactische aard. Integendeel, hiér is iemand 
aan het* woord, die van deze .wijze van 
regeren een principe maakt, alle overige^ 
schone woprden, gewijd aan democratie, 
klassebewustzijn en klassehegrip ten 
spijt. •
Ofschoon deze kwestie op het oog niet 
veel te maken heeft met de landingen der 
troepjen, was het voor beter begrip' van 
wat nu volgt nodig, daar eerst op te 
wijzen.
Kortgeleden schreef de Times: „'Tenzij 
Sjahrir in de eerstvolgende dagen een 
positieve politiek* gaat voeren, zullen de 
geallieerden gerechtvaardigd zijn te con
cluderen, dat de Indonesiërs te onprac- 
tisch en te onervaren zijn om te helpen 
bij de* reconstructie der beschadigde 
structuur van hun eilanden”. Hierin werd 
dus van Engels-imperialistische kant ge- 
aégd: Sjahrir, maak geen grapjes, onder
handel en snel, anders krijg je  niets”. En 
Sjahrir heeft déze wenk, als goede Oos
terling begrepen en onderhandelt met de 
Nederlanders, die nu in Indonesië als ver* 
tegenwoördlgers van het internationale 
kapitaal optreden. Dit blijkt duidelijk uit 
de grotere troepenmachten die zullen lan
den en uit de materiële ondersteuning 
van Engeland en Amerika. Tegenover

deze macht staat Sjahrir. En daarvoor 
moet hij onherroepelijk bukken. Dit houdt 
in, dat eerst af gerekend moet worden met 
die elementen in het binnenland, die on
versaagd de strijd tegen het imperialisme 
willen voortaetten.
Het is zinloos zic}#in de vraag te verdig- 
pen, of Sjahrir wel of niet gr^ag voor het 

* " ‘ * ie bukt . In-de prac*
tijk van het leven worden liever-koekjes 
niet gebakken, staat m ëii voor feiten, die 
om oplossing vragen. .Zo weet Sjahrir 
dat de industrialisatie — en dat is tegen
woordig een voorwaarde pm tot machts
factor te  worden — zonder buitenlands 
kapitaal niet mogelijk is. Hij zegt het 
troiiwens heel duidelijk in zijn revolutie- 
geschrift, „Onze strijd”: „Zolang wij leven 
in een kapitalistische wereld zijn* wij ge
dwongen er voor te wakien, dat wijt niet 
in vijandschap met die kapitalistische we
reld geraken: dit brengt mèe, dat wij ons 
land zoveel mogelijk moeten openstellen 
als arbeidsterrein, echter op voorwaarde, 
dat het welzijn van ons volk daardoor 
niet Tfrordt aangetast”.
De ontwikkeling in Indonesië gaat dus 
anders dan in Rusland. Daar was een o] 
bouw zondér het buitenland wel mogelijï 
Vandaar ook dat dé fanatieke stryd teg< 
de interventie kon worden begoftnen en 
vportgezet, want er was uitzicht op suc
ces. In Indonesië is een opbouw, zonder 
de rest der wereld niet mogelijk. Daar
voor produceert dit land te' veel stapel- 
producten. Deze inoeten worden uitge
voerd opdat industrie-producten daarvoor 
weer kunnen worden gekochte Daarom 
ook is dit land op een compromis met het 
buitenland aangewezen. En dit is de 
reden* waarom alle krachten die dit in

de weg staan, gebroken moeten worden. 
Vandaar Sjahrir’s strijd tegen de „extre
mistische” elementen. in het binnenland 
èn het zonder krachtig verweer aanvaar
den der Nederlandse landingen. Sjahrir 
en de zijnen weten al tè goed, dat herstel 
vfiuft Indonesië alleen mogelijk is door im
port van vreemd kapitaal èn door het bre
ken van het  actieve verzet  tegen he t im»

WAAROM:. ZWARTE HANDEL?
Er zal wel niémand zijn, die ontkent dat het 
distributiepakket onvoldoende is om ons behoor-» 
lijk te voeden. De toewijzingen yoor melk, boter, 
en suiker bijvoorbeeld zijn veel te  laag. Als ar
gument wordt aangegeven, dat er niet voldoeuip 
levensmiddelen zijn. Daarom kijken we dan ook 
wel een beetje raar op, als we in tie krant lezen, 
dat in een cafetaria in Amsterdam maanden
lang 900 pond boter, 600 pond suiker, 800 liter 
melk, 700 pond meel en 200 pond stroop «per 
week zwart werden ingekocht. En we weten, 
dat dit niet de énige cafetaria in Amsterdam is, 
die op grote schaal zwart verkoopt, dus ook 
zwart inkoopt. Alle heerlijkheden worden open
lijk tentoongesteld en verkocht. ^
Er is dus een grote tegenstelling tussen de 
schraalheid van net distributie-pakket en de 
grote hoeveelheid levensmiddelen, die in de 
zwarte handel verdwijnt. Des te opvrftender is 
het, dat nu voor het eerst* één zegge één, cafe
taria wordt aangepakt. Als we daarbij dan ook 
nog in de dagbladen lezen, dat het qantal var
kens, schapen en koeien, dat clandestien geslacht 
wordt, het aantal, dat voör de distributie be
stemd is, overtreft, dan moeten we tot de con
clusie kómen, dat dit meer .is dan alleen een 

, ontduiking van overheidsbepalingen; hier zit een 
bepaald systeem in. * •

In een kapitalistische maatschappij is geen dis
tributie zonder zwarte har del mogelijk. Het zijn 
twee kanten van een zelfde zaak. Door middel 
van de distributie wil men het doen voorkomen, 
alsof de Aanwezige goederenvoorraad gelijkelijk 
over iedereen verdeeld wordt. Maar waarvoor

is de kapitalist dan eigenlijk nog kapitalist? De 
fabrieksdirecteur, die rond f  10.000.— per jaar 
verdient, zou niet in staat zijn om meer te  
kopen, dan zijn arbeider die met 40 gulden in 
de week moet rondkomen (en dan behoort hü 
nog tot een hoge loonklasse). Dat zou toch wel 
een beetje al te gek zjjn. We herinneren ons een 
uitspraak van Minister Ronyne op het congres 
van de Stichting van den Arbeid: de levens
middelen rantsoenen moeten aangepast worden 
aan de lonen. Omdat er geen loonsverhoging 
kan worden toegestaan, kan er ook geen rant
soen verhoging worden toegestaan.
Als er geen zwarte handel was, zou dat voor 
de kapitalist betekenen, dat zijn levenspeil op 
hetzelfde lage niveau zou worden gehouden, als
dat van den arbeider. Datzelfde geldt natuurlijk 
ook voor de hoge gesalarieërden, intellectuelen 
en ambtenaren. Daarovh wordt er in werkelijk
heid ook niet drastisch opgetreden tegen de 
zwarte handel. De hoge heren Zouden er zelf 
de last maar van ondervinden. Maar al zou het 
hun wel ernst zijn met de bestrijding van’ de 
zwarte handel, ze zouden niet in staat zijn om 
deze te onderdrukken. Door het bureaucratisch 
systeem van controleren regeling-van de dis
tributie en beschikking van bovenal over de 
aanwezige goederen, zonder enige Verantwoor
ding aan de bevolking, is het hele controle-sy- 
steem een wassen neus.
Hetzelfde wat we in .opa vorig nummer gezegd 
hebben over de corruptie, geldt ook voor de 
zwarte handel. De ambtenaren hebben beschik
kingsmacht. Z e , zijn alleen verantwoording 
schuldig naar boven en bezitten een grote be-

perialisme. Daarom ook zullen de troepen 
van het kapitaal ingezet worden tegen 
de „extremisten”*. Sjahrir zal hierbij een 
tragische rol spelen. Zijn hart ligt by de 
arme bevolking, wier sociale positie h!j  
wil verbeteren, zjjn verstand bij het bui
tenlandse kapitaal, dat naar zijn, doch on
juiste mening de voorwaarden hiervoor 
zal scheppen.
De practyk laat reeds zien, dat Sjahrir 
op weg is zich volledig aan het imperia
lisme te ketenen. Hij heeft de draden, die 
hem met de Nationale Conventie verbon
den, losser gemaakt.

Dit is het bégin van liet einde. Want daar
mee wordt het verzet der Indonesiërs 
voor hun nationale onofhankelijkheid ge
broken. Niet alleen door de imperialis
ten. Gevaarlijker, — de stoot komt van 
binnenuit. ^ L.

Ben bericht in *Het Vrije Volk” van 23 
Maart meldt: „Behalve de Volksfrontlei- 
der Tan Malakka # i  enige zijner volge
lingen en Dr. Joesof, de voorzitter van 
de Indonesische Communistische Partij, 
door het Indonesisch leger gearresteerd. 
De arrestaties 'zouden zijn verricht op 
grond van het_jspabttkeinse decreet, 
waarbij maatregelen Werden aangekon- 
digd tegen hen, die ongeregeldheden ver
oorzaken”.

voegdheid tot eigenmachtig handelen. De over
dracht van verantwoordelijkheid naar steeds 
weer andere personen, houdt de mogelijkheid 
van omkopingen in. Neem bijvoorbeeld de kan
toorbediende, die kans zag 8000 kaasrantsoenen
te verduisteren, zonder dat zijn baas het merkte. 
De onoplettendheid van zijn baas doet wat raad
selachtig aan, als we bedenken, dat hij zijn toe
wijdingen krijgt, naar het aantal bonnen, dat 
hij inlevert. Hier zien we gedemonstreerd, hóe 
corruptie en zwarte handel hand aan hand gaan. 
Dat kan ook niet anders. Ze zijn als het ware 
aaneengesmeed. Wat had de corruptie voor zin, 
als er Voor de achterovergedrukte goederen geen 
„zwarte” kopers bestonden ?
Zo zien we een merkwaardige kringloop. De 
bourgeoisie heeft voor de handhaving van haar 
levensstandaard de zwarte markt nodig. Ze 
perst tenslotte niet de winstefi uit de .arbeiders, 
om er net zo’n hongerbestaan van te leiden als 
de arbeiders. De corruptie wordt aartgemoedigd 
en in de hiand gewerkt door-de vraag op de- 
zwarte markt. Natuurlijk zijn er wel arbeiders, 
die zwart kopen, maar dan moeten ze etf iets 
anders Voor missen, voor hén is ne^ eigenlijk 
ruilen. De bourgeoisie eist een hoger rantsoen 
wat dus aangevuld moe^ worden. Daarom zul
len de zwarte handel en de corruptie niet wer
kelijk bestreden worden. Ze zitten beide onver
brekelijk aan het kapitalistische systeem vast 
De bureaucratie en de bourgeoisie hebben ze 
beide nodig.
Alleen In een maatschappij, waar de arbeiders 
zelf de productie en distributie in handen heb
ben, en waar de gehele bevolking is ingescha
keld in dit proces, is een werkelijk rechtvaardige 
verdeeling mogelijk. Dan pas kan er distributie 
bestaan, zonder mogelijkheid van zwarte han
del en de daaraan verbonden corruptie.

y.i ili
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Sedert 14 dagen heeft de vryhéld in
Nederland .hatt.-hBgdie ira ^ . gevonden. _ 1 1.1 ■ » _ ___

VAN DEN ONDERNEMER
.4“!

Ondernemers en oud-liberalen hebben de 
. „Party van de Vryheid” opgericht. In het 

Handelsblad van -12 Maart 1946 werd 
daarvan de wereld kond gedaan. Tot de 
ondertekenaars van liet oprichtingsmani- 
fest behoort o,a. de voorzitter van de* 
Stichting van de Arbeid, Mr^ D. U. 
Stikker * • •**■■̂ ~ ^
Dat juist de heer Stikker hier tot de ge
lukkigen behoort, in het bijzonder te wor
den genoemd als ondertekenaar van het 

' manifest, vindt zyn oorzaak in het feit, 
dat in dezelfde krant, waarin de oprich
ting van de nieuwe , party bekend werd 
gemaakt, op in het oog springende wyze 
werd medegedeeïd: „Brief aan regering 
van Stichting van den Arbeid over het 
voorontwerp van Wet op de Bedrijf
schappen”.
In dit- uitvoerig schryven wordt naar 
aanleiding van de critiek, zoals deze door 

' verschillenden op de regering werd uitge
oefend, enige algemene conclusies getrok
ken van — zo noemt de brief het zelf — 
opbouwende aard, waarover tussen de 
ondernemers en enkele vakorganisaties

vrijwel overeenstemming zal blyken te 
bestaan.

Stichting- van de Arbeid, waarin ook de 
vakverenigingen zyn opgenomen, in deze 
brief tot uitdrukking orengt, dat de on- 
dememersvrijheid zo lang mogelyk moet. 
worden gehandhaafd en zo groot moge
lyk moet zyn.

en de eis van de Party
De hoofdbeginselen van deze conclusies 
kunnen in drie punten worden samenge
vat en komen hierop neer, dat:
1. de „arbeiderswereld” ook mede ber 

„ troldcen moet worden in het dra
gen van verantwoordelijkheid.

2. het beginsel van het zelfbeschikkings
recht — de brief noemt dit de auto-

• * f nomie — zo lang en zo veel mogelyk 
wordt gehandhaafd.

3. de uiteindelijke zeggingschap by de 
Staat behoort.

Ziehier de geloofsbelijdenis van den mo
dernen ondernemer, waartoe hy fciet uit 
„vrye wil”, maar gedwongen is bekeerd. 
We spreken hier uitdrukkelijk over de 
geloofsbelijdenis van den ondernemer, on
danks het feit, dat behalve de verschil
lende werkgevers-verenigingen, de brief 
ook is ondertekend door' verschillende 
vakverenigingen, waaronder het N.V.V. 
Het tweede punt van de hoofdbeginselen 
immers luidt: „Het handhaven zo lang 
en zo veel mogelyk van het beginsel van 
autonomie”. Dit wil dus zeggen, dat de

van de Vryheid, die „vrye uitoefening van 
het bedryf en arbeid en vrye beschikking 
over de vruchten hiervan” wenst, is niet 
veel verschiL De invloed van dé Party 
"vah de Vryheid, de partij. Van de onder
nemers, laat zich dus stevig voelen in de 
Stichting van de Arbeid. .
Ook in het laatste punt is, er tussen het 
voorstel van de Stichting van de,Arbeid 
en het oprichtings-manifest «een opmerke
lijke overeenkomst. Het betreft het staats-

T erw ^  het oprichtingsmanifest der libe
ralen. openlijk uitspreekt, dat de Staat, 
die heeft te waken voor het belang van / 
de gemeenschap, corrigerend moet optre
den, zegt de brief aan de regering, dat 
de zeggingschap wel b y . de Staat beVust, 
maar uiteindeiyk. Dit wordt uitdrukke
lijk geformuleerd.

Het is duidelyk, dat de Party van de Vry
heid in werkelykheid een groter machts
gebied bestrijkt, dan oppervlakkig Hjkt. 
Al mag het zo zyn, dat arbeiders op deze 
party niet stemmen, al zal het aantal ze-

In „Dë Vrijdenker” van 9 Maart vinden we enige 
gegevens over de bevolkingspolitiek der Russi
sche regering. Stalin heeft duidelijk uitgesproken, 
dat hij de Westerse machten niet vertrouwt en 
dat de opbouw van een zeer sterke militaire macht 
noodzakelyk is. Maar voor , de moderne oorlog is 
niet alleen een grote uitbouw nodig_vai\ de vlieg
tuig- en autoproductie, van de staal-, olie- en 
kolenwinning, maar ook een^vergroting van het 
éantal mensen, dat alles moet vóórtbrengen en 
dat de vernietigingsmiddelen kan hanteren.

In dit verband wordt in Rusland de grootste zorg 
besteed aan het opvoeren van het aantal geboor
ten; er worden grote bedragen besteed aan zui
gelingenzorg en aan steun voor de grote gezin
nen. Er is gratis kraamverzorging en gratis ver
pleging van zuigelingen en zeer jonge kinderen. 
In 1945 heeft de Russische staat ongeveer 2 mil- 
liard Roebel aan deze dingen uitgegeven.

Ter bestrijding van de nodige uitgaven is nu een 
nieuwe belasting ingevoerd, waarbij er voor zorg 
■gedragerf* wordt, dat vooral de ongehuwden en 
de echtparen zonder kinderen het meeste bij
dragen. Ongehuwde mannen tussen de 20 en 50 
jaar en ongehuwde vrouwen tussen de 20 en 45 
jaar moeten 6% van hun inkomen als gezins
belasting af dragen; dit geldt eveneens voor de 
echtparen zonder kinderen. Gezinnen -met 1 kind 
betalen 1% en met twee kinderen y ,9U van hun 
inkomen. Voor gezinnen met moer dan 2 kinderen 
bevat het artikel in »De Vrijdenker” geen ge
gevens.

m e d a il l e s .
De Russische bevolkingspolitiek is op de vórming 
van grote gezinnen gericht en daarom krijgende

Russische
beV&lkingspolitiek

______ met-10 of meer Kinderen een medaille,
waaraan de titel <DEN DER SOW-
JET-UNIE” verbonden is, terwijl hun namen in 
de pers gepubliceerd moeten worden. Of de 
moeders zich inderdaad zulke .»heldinnen” zullen 
voelen, wagen we te betwijtelen, omdat geen’ I 1 . J ___ ______ . i  1_:__

„SLACHTOFFERS VAN DE

POLITIEK DER SOWJET-UNIE”. Ondertussen 
zijn er toch ook nog Wél verdienstelijke vrouwen, 
al brengen ze slechts 5 tot 10 kinderen op jie 
wereld. Hun namen hoeven echter niet gepubli
ceerd tè worden en ze moeten eenvoudig genoe
gen nemen met de bescheiden medaille „MOE- 
DER-EER”. Wie het tot niet meer dan‘4 kinderen 
weet te brengen, zal het zonder „eer” moeten 
dooi.
SCHEIDING.
Een belangrijke yoorwaarde voor het vormen van 
grote gezinnen is echter, dat een eenmaal geslo
ten huwelijk niet zo gemakkelyk ontbonden kan 
worden. Daardoor is het trouwen in alle landen 
veel gemakkelijker dan het scheiden. Terwyl het 
levensgeluk van de mensen dikwijls een schei
ding ten zeerste gewenst maakt, wordt deze door 
de staat langs allerlei wegen bemoeilijkt Maar al 
te dikwijls bleven zo mensen -samen leven, die 
niets meer voor elkaar , voelen, die elkaar zelfs 
iedere dag ergeren, zodat het samenleven tot een 
hel w ordt Dit gedwongen samen leven leidt tot 
een karakterbederf, doordat de Ik-zucht bij beide 
party en als zelfbescherming ten" top gevoerd 
w ordt En gewoonlijk ontwikkelt de man zich 
hierbty in hé t gezin als de „kracht-patser”, die 
het hele gezin, dat eigenlijk op een samenwerking 

" van allen behoort te rusten, tyranniseert.
De. geestelijke hygiëne, dat is hier het levens
geluk van de mensen, stélt daarom de mogelijk
heid van echtscheiding, waar dit door de par
tijen wordt gewénst, voorop. De staat trekt zich 
daar echter bitter weinig van aan, houdt bijeen, 
wat niet bij elkaar hoort én niet bij elkaar wenst, 
omdat het kapitaal werkslaven, het leger vechf- 
slaven nodig heeft.

In dit verband is de laatste ontwikkeling van de

huwelijkswetgeving in Rusland van buitengemene 
betekenis. De koers, die op dit gebied is inge
slagen, overtreft » 1̂  de reactionnaire koers van 
de fascistische landen in het Westen. Rusland is 
op de katholieke grondslag aangeland, dat de 
grondslag van glk huwelijk een verbintenis voor 
het leven moet‘zijn. Het decreet op de echtschei
dingen, uitgevaardigd door het Presidium van de 
Opperste Sowjetraad van Juli 1944 getuigt er van.

Wie wil scheiden, moet allereerst zijn verzoek _ 
om echtscheiding in een plaatselijk blad aankon
digen. Dit is op zichzelf al heel lastig, aangezien 
weinig ruimte voor dergelijke aankondiging«*- 
beschikbaar gesteld w ordt De betrokkenen moe
ten zodoende dikwyls maanden op plaatsing 
wachten» Is de aankondiging echter ten slotte 
tot stand gekomen, dan kan een eis bij de volks- 
rechtbank ingediend worden. Daartoe moet eerst 
100 Roebel worden ge&ort en. de redenen tot 
echtscheiding móeten volledig worden aangege- 
ven. De volksrechtbank tracht nu eerst een ver
zoening tot stand té brengen. Levert~dat echter 
geen succes op, dan komt de zaak voor een pro
vinciale, stedelijke of een districtsrechtbank, die 
uitspraak doet Bij inwilliging van de eis moet 
één der partijen echter tussen de 500 en 2000 
Roebel betalen. Onder deze omstandigheden be
hoeft het ons niet te verwonderen, dat het aantal 
echtscheidingen tot op een derde is teruggelezen 
fM a  het invoeren der nieuwe bepalingen. Of de 
staatsterreur de mensen tot in bed vervolgt, 
speelt voor de machthebbers echter geen rol.

Het spreekt vanzelf, dat ieder, die een huwelijk , 
aangaat, hoopt en vertrouwt, dat het een Verbin
tenis voer het leven zal zijn. En wanneer ge
durende het leven blijkt, dat dit niet kan, dan is
de teleurstelling en de ontgoocheling^ groot «K  
noeg. In deze omstandigheden bij elkaar te moe
ten blijven, is een geestelijke marteling voor het 
hele gezin, h ft breken van het besef van per
soonlijke waardigheid. Langs deze weg worden 
geen vrije mensén gekweekt, die een eigen ver-, 
antwoordelijkheidsgevoel kunnen ontwikkelen, 
maar geestelijk gebroken arbeids- en vechtslaven, 
die bff iedere stap van hun leven aan hogere 
machten hebben ie  gehoorzamen.

Maurits Dekker, „De Laars op den nek”.
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„De Arbeidersraden” door P. Aartsz, uitgegeven de arbeiders nu staan: Het is denoodzakelijk-
. door de uitaeverii „De Vlam”, is “ het belangrijk- heid, dat de arbeiders zelf de productie m han-

----- ste wèrK, d f t  sinds1 velé jären oji het gebt«l van den 'nem m , om cfc» « a n k w r  m ta u r l t f» 4 e « l
de arbeidersbeweging verschenen is. De bespre- te doen beantwoorden. Ds^f is niet het vormen
king van het werk is niet eenvoudig. Want in van winst v o o r d e le n ,  maar het voortbrengen
een bespreking moet een overzicht va» de in- van levensbenodigdheden voor .allen En daarbfl
houd gegeven worden, de verdiensten en zwak- moeten alle bedreven tot éen samenhang worden
ten, moeten worden blootgelegd en de betekenis 
van het totaal behoort in het licht gesteld te 
worden. Het zy echter meteen gezegd, dat van 
dit alles by dit boek geen sprake kan zyn, om
dat het daartoe veel te veel omvat. Hier moet 
slechts met aanduidingen worden volstaan.

duidingen van de komende ontwikkeling. Maar 
dat is geen blijvende toestand. Het is een stag
natie, waarin het maatschappelijk bewustzijn 
der massa’s zich nieuw oriënteert. Hier ̂ worden 
nu de strekkingen van de nieuwe, komende 
strijdwijze getrpkken, waarby dan in de massa’s 
meteen een nieuw beeld van maatschappelijk 
beheer ontstaat. De socialistische doelstellingen 
der massa’s nemen een heel andere richting..dflgl~ 
de staatssocialistische opvattingen van de tegen
woordige tijd. Het socialisme blijkt hier een zaak 
van de brede massa’s te zijn, niet gebonden aan 
enig partijprogram, maar van de in geineen- 
schappelijke strijd verbonden bedrjjfspersonelen, 
die alle maatschappelijke macht aan zich trekken.

In 'het voorwoord van de uitgeverij lezen we: 
„Het beeld van de arbeidersbeweging, (Jat. ons 
hier getekend wordt, is niet een reeks van ver
geefse pogingen tot verheffing en be vrij ding; 
en het is evenmin het beeld van een geregelde, 
va§te opmars van de arbeidersklasse volgens 
vastgelegd plan en onveranderlijke taktiek. We 

kens nieuwe vormen van strijd en actie 
en deze groei moet nu in hogere vormen

m ê

telkens nieuwe vormen van strijd en actie 
groeien en deze groei moet nu in hogere yorr 
verder gaan, zoals dat door de ontwikkeling van 
de maatschappij, van het kapitalisme èn de ar
beidersklasse zelf worden opgelegd.”
Aan 'deze hogere vormen is het boek gewijd; . ----- —-------- ~ -
het zijn de arbeidersraden, die de organisatie-' konden handhaven, omdat Rusland nog op éen veel

gebracht. Het persoonlijke bezit van productie
middelen is nu voor de grote massa der be
volkingen onhoudbaar geworden, omdat dit 
precies tot het omgekeerde gegroeid is, van wat 
het eens was. „Oorspronkelijk gelegenheid om . 
aart lederen werker de vruchten van z|jn arbeid 
te verzekeren, is het nu een middel geworden, 
om de arbeiders het vrije gebruik van de pro
ductiemiddelen te beletten”. En de bezittende 
klasse gebruikt de productiemiddelen, om een 
goed deel van de mensen en van de maatschap
pelijke rijkdommen te vernietigen, terwijl de . . j  v - i j
massa’s nauwelijks aan voeding en kleding kun- geen  tw e e  g ro te re  v r ie n d e n  in  a e  w e re ld
nen komen. dan  W y sjin sk i e n  ik ”, v e rk la a rd e ^ B e v in .

V « i j  W y c ite re n  v oo rts: „ . . .  m a a r  w a n n ee r
Aan de ontwikkeling van Rusland wordt ook ♦nfol lrnm t m npfpn He
een hoofdstukje gewijd. We vinden een beschrü- e en  p ro b leem  te r  ta fe l kon^t, m o e te n d e
ving van de str|jd omstreeks 1905 en later in fe ite n  w o rd e n  u ite en g e ze t e n  m o e t een
1917. Hier is de feitel|jke geboortegrond van de 'b e s lis s in g  w o rd e n  g enom en” . . .
arbeidersraden, de Sowjets, die. ach  efchter- niet Qo k  ^  e r  b e s lo te n  w o rd t „ D e u tsc h  k a -

  ____ . . .  m m  . . • ■

Vriendschap van de „groten”.
Uit „Het Vrije Volk” van 18-3.: „Er z*jn

vorm van de komendë massa-bewegingen be
lichamen. Zelferormen de grondslag, waarop de 
arbeidende massa’s zich in de t|jd van overgang 
van kapitalisme riaar communisme bewegen. De 
verdienste van het boek zien we échter vooral 
in de veelzijdige inhoud van het woord. „Arbei
dersraden” is gauw gezegd en men is als ’t  ware 
vanzelf geneigd, daarbij in de eerste plaats aan 
de organisatorische kant van de massa-be- 
wegingen te denken. Maar in werkelijkheid 
wordt ons echter getoond, dat deze organisa
torische kant slechts de uitdrukking is van diep
gaande veranderingen in het maatschappelijk 
bewustzijn van de arbeidende bevolking en van 
nieuwe solfdariteits- en gemeenschapsgevoelens. 
„Ze werden tot nieuwe mensen”. In en door de 
strijd, die Onvermijdelijk uit de maatschappij op
groeit, wentelt zich de hele karakterstructuur 
van de mensen om. Daarom is dit het beste boek, 
dat tot nu t&e oVer de massa-beweging en haar 
organisatie geschreven is. "V,
" Hfl4*- * V* . «* l _ ' V. ’ *'• •/

Het eerste stuk beschrijft „De Taak”, waarvoor

te laag peil van industriële ontwikkeling stond. 
„Rusland was te onontwikkeld en de arbeiders
klasse te klein en te  zwak voor een Werkelijk 
meesterschap van de arbeiders over de produc
t i e . . .  Dus vervielen dë raden, de sowjets, tot 
onmacht, tot aanhangsels van de regerende buro- 
kratie, tot sch|jnvorm”. Maar , „wat zich i î de 
Russische revolutie in eerste symptomen ver
toonde, in de revolutionaire strydvórm en de 
radenorganisatie, zal hier tot volle ontwikkeling 
komen”, omdat we h ier staan - tegenovè*""ülui5 
hoog-georganiseerd kapitaal met een talrijke 
millioenen omvattende arbeidersklasse.

putt”, in de strijdkreet „Brittisch kaputt” 
te veranderen en „Forward to Berlin” in 
„Forward to Moscow”, dan hoeft dit deze 
persoonlijke vriendschap nog helemaal 
niet te schaden. Van grote heren mag je 
zo ’n  kleingeestigheid niet veronderstel
len.

„Voor de Vlag en de Koningin”.
Óver afgryselyke wreedheden die de 
Ambonnezen, als hulptroepen van „het 
Nederlandse gezag”, <ïe laatste maanden 
in Batavia hebben begaan, vermeldt „DeHet hoofdstukje „De Bevrijdingsstryd” geeft de

gronden aan, waaróm het kapitalisme aan het ein-, . t -
de van z’n ontwikkelingsmogelijkheden raakt. Het Waarheid van 23 Maart: 
i£T de praktische onmogelijkheid, steeds nieuwe |j  ‘
afzetmarkten of beleggingsmogelijkheden te ont
sluiten. Want „de aarde is rond, de wereld, dér

-
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mensen • begrensd”. Zyn eenmaal de vele hon- 
derdmillioenen, die de vruchtbare vlakten van 
Oost- en Zuid-Azië bevolken, in de kring van 
het kapitalisme getrokken, dan is zyn hoofdza
kelijke taak volbracht”. „Dan tracht elke kapita- 
listen-groep zich tegen de anderen te handhaven, 
dan wordt feller de onderlinge stryd, in de 
vorm ook van nieuwe wereldoorlogen”. Maar 
zullen de massa’s ooit de. kracht vinden, zich 
aan de dodende greep van het kapitalisme te 

. onttrekken? Dë schrijver antwoordt daarop/dijtt 
e r  ook la te r  zelf n ie t  m ee r u it. H ij k a n  e r  dq mens van nature een strijdbaar wezen is en
m e t z’n  ro m an  n ie t  u itk o m en , om dat e r  dat het instinct van zelfbehoud als diepste aan-

rfol^rvlron ic m pt Ae> drift in allen leeft. „Vrees en onderworpenheid , m e t p rinc ip iee l geb roken  is m e t d e  ^  ook van &  en zij kun-
burgerq. Zyn van Nazi-haat vervulde nen dus heersen, zolang ze by de almacht der
hoofdfiguur, de journalist Tom Garf, blijft meesters de beste kansen op zelfbehoud aan-,
zich, na dè ondergang van zijn surrogaten- bieden”. Deze kansen werden echter voortdu-

C hanlin rend hechter en dit leidt tot revolutionairevpe-
__rioden, Waarin een snelle omvorming van de

mensen plaats vindt, Deemoed en braafheid ver-voelen. Zyn haat heeft geen keerzijde;

„Elke rood-witte vlag prikkelde hen 
tot tomeloze hystérie. Dragers van 
een rood-wit insigne dwóngen ze — 
wanneer ze werkelijk geen enkele 
reden konden vinden hen de' keel af 
te snijden — om dat insigne te ver
trappen en te bespuwen en het ver
volgens in te slikken, soms met speld 
en a l  Maar hun lievelingssport was 
het rond een „pelopor” — een extre
mist heen te dansen, de klewang in 
de hand eh een krankzinnig geglans 
in hun ogen. En als de pelopor dan 
met een paar houwen was af geslacht, 
dqn likten ze met teen verzadigde 
grjjns het druipende bloed van hun 
sabel.. ” yjgj

sfeer
arbeidersklasse. En daar 
romaii, nog tijdens de

U^de vw r ,,de vérdómden in Itanger- De schrüver deelt mede dat die Ambon- ,
:— »> brengt hem niet bij de strijdende Hier ontstaan nieuwe gemeenschapsgevoelens, nezen „geen wezenlijke sympatnie

eindiet de omdat deze de massa’s allem sterk kunnen ben) voor de Hollanders, ze maken slechts
Tom n>aken “  hun atr*d' ,,Het “  het ontwaken uit een afgod van* onze nationale symbolen”.

ah  de S S Ä Ä Ä Ä r  a j w z i d , . o o h w . 1 1 * . » ^
enige hoop op een betere pere ‘zin, niet in kennis, maar in karakter”.'In bezorgd om de belangen van het „moe-

deze strijd speelt de organisatie een eerste rol. derland” want hij schryft: „Daardoor iS
De organisatie is de —---- ““J-----^   ̂ A----- ^----
vrupht van de stryd,
satie tot zwakheid e** ucuchook twu» . _ - _ — ..lands gezag .
Overzien we het boek als geheel, dan ligt de Zie je wel hoe die- „vrienden van De

dene, 
toe

zonder
voor de mensheid. *

Als dë schrijver zich had weten te beper-
nederlaagken, dan zou niettemin zijn boek als ge

heel ons toch hebben kunnen bevredigen.
Thans moeten wjj-het goede van het min- - 0v ^  ---- m  ^
der goede en soms slechte, in elk geväl oorzaak van de huidige machteloosheid van de Waarheid’ opkomen vóór de zo gruwel^*

ons van de 600 bladzyden een Vierhon- v^eniging onbruikbaar z|jn geworden en de
derd teveel. nieuwe er nog niet zyn. Er z|jn slechts aan-

dat -gezag, in naam waarvan deze bestia
liteiten worden bedreven!!

is V .

maatregel têgoi enig lid van het per
soneel

3. Het onmiddeliyk openen van be^pres 
kingen met de vertrouwensmensen uit 
en door het personeel en de E.V.C.

s  takte« in de haven.rfrVi _' j wirfVdT /1  ̂ r è
Elders wórdt op het conflict uitvoeriger
ingegaan. Ec blijven echter voor ons toch

S g Ä Ä Ä T z S Ä
4 Mpart was het advies van T. v. d. Berg:

De staking tyj de „Banmie”. reeds gememoreerde verdeel- en heers- linge ommekeer?
In de stand van dit conflict ia geen ver- over W t hanteren van de „  ^  _
» d ^ to g  „kom en ta 2m^ r .  <to, * ,  „ S g , "
men nu welhaast kan zeggen, dat het con- ^  w  °I«eggtegstermjjn ^  TÏÏT
flict algemeen-is en behalve een aantal °“ t!Iaan van welke, ^ P -  17 -en a w n n S J te to h ^ S d  S ' i S S -
ouda getrouwen het gehele personeel aan 12 Jaref  on^derbrokea in dienst waren
de staking deelneemt. Met het Dersöneel geweest. Verder over het ontbreken van I T ü ™  u woorden gewyd aan
van dé firma Jamin heeft een bedryfever- een,uniform.e. loon- en salari^geling als- t o r d ^ S ^ t ^
gadering plaats gevoadfen waarbii een mede vacantieregeling en zelfe, dat men woroen opgevat als een protest tegen zyn
uiteenzetting van de stand én het ontstaan aa£  personeelsleden schrifteltfk opdracht
van hét conflict is gegeven en het perso- f *  6611 insPecieur van nvm tte » ^ t e s r a d v i ^ ï n  l S j
neel bij voorbaat werd opgewekt, in geen J* ^  vaf  Arbeid> wanneer deze e «  S t f  ^  « tó t^ e T r ie b  i i  f t
geval besmet werk over te nemén. bezoek zou brengen o m « o n d e rz o e k  in e ^ d £ r  t T ^ t ^ S

t r Ä Ä S  s . ' s r . s ï  Ä S S f S t o f t s j B S S t  » ä / ä ä

Äebben. Wy kregen toegezonden een '  toch deze draaterii? TMt kan ^
Manifest uitgaande van personeelsleden in '  hi het kort samengevat ztfn de voornaam- nnTV ^  prestige der arbeiders ten «joJa 
«e buitendienst, dus de vertegenwoordi- 0 ste misstanden, waaromtrent het conflict komen7 Af gezien nos daarvan dnt * A  

ï ^ s  enz., waaruit blUkt, dat reeds ten *  ontstaan, de volgende: m  Mes ^
EtBde van dè bezetting de directie van de en dit aan hun
.Baronie” zich tegenover dit deel van Zwijgplicht over verkregen looasver- ^  ßoede
«ar arbeiders niet al te f*jn heeft gedra- hoging, op straffe van loonsverlaging; |  d, 3 ™

ï Wa. Man heeft het ovwr het ook doorwis 2. Zwijgplicht teg'enover anderen dan de S e ^ T
f '  ̂ •“»; t - •

3. Het

waant zich 
ttschappy);

terug

moeten 
Het niet

■ * _ > 
ontsla-

.

Blijkens het verslag in de 
h ĵ, toen eenmaal door de ar- 

zön advies was opgevolgd, te-
B Ë  ' ‘ tm -.
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Tassen R e ^ «  cn Dinkel
Van een Havenstaking.
Al klinkt het misschien wat vreemd, en zal het 
vooral de Rotterdammers en Amsterdammers 
vreemd in de oren klinken, ook wij hebben hier 
ons haveneonfUct gehad. Dat zat zó:
TV  |w>w ftwcrken  w ordenhier geëxploiteerd  dooi
de N.V. „Sesam”, een half gemeentelijk, half 
particulier bedrijf met aan het hoofd een direc
teur, de heer Bischer. Van dezen heer Fischer 
k»n gezegd worden,, dat hij nogal tamelijk eigen
gereid is. Zijn wil is zo’n  beetje wet en heeft 
hij eenmaal neen gezegd, dan zou het ook neen 
moeten blijven. Nu lag er dezer dagen éen schip 
in de haven, dat Water maakte en er worden 
in de regel voor de lossing van dergeljjke sche
pen speciale laarzen ter beschikking gesteld. Dus 
vroeg mén ook in dit geval hier om. Blijkbaar 
echter had de baas zijn muts scheef staan, in 
Jeder geval -beweerde hij geen opdracht te heb-' 
ben ontvangen om laarzen te verstrekken en 
nnngp7jpn men zonder deze niet in het viezige 
en drabbige water kon werken, weigerden ach
tereenvolgens een drietal arbeiders aan het werk 
te g»«" Ontslag volgde óp de voet en uit soli
dariteit legden tofen ook alle ~andere~arbeiders 
het werk neer. De stakers stelden zich met de 
E.V.C. in verbinding en deze had een onderhoud 
mét den reeds genoemden heer Fischer, welke 
zich echter achter den baas stelde en dus wer
den geen laarzen verstrekt. Het beperkte zich 
echter niet tot dit conflict Ook de havenarbei
ders uit de Hengelose haven opperden het plan 
om de arbeid neer te leggen, evenals de aard- 
appellossers. V : ral dit laatste dreigde mede in 
verband met de achter de rug liggende waters- 
noodperiode een gevaar voor de voedselvoor
ziening te worden én dus werd een bespreking 
gearrangeerd met de commissie van beheer, de 
heer Haman, als toeziend commissaris der N.Vv 
„Sesam” en wethouder Nijjtamp. M en'w ist de 
directie tot onderhandeling te bewegen en deze 
was uiteindelijk bereid met een deputatie u it de 
stakers te praten, mits allen weer aan het werk 
zouden gaan. Na beraadslaging stemden deze 
daarmede in, op voorwaarde dat de bespreking 
binnen één uur zou plaats vinden. De bedrijfs- 
commissie der arbeiders heeft in deze" bespre
kingen bereikt, dat de ontslagen als niet gedaan 
zouden worden beschouwd en dat geen ran- 
cune-maatregelen zouden worden genomen. Over 
de els tot vergoeding van geleden loonschade 
tengevolge van de staking wordt nog onderhan-

bij het verhoog bleek, dat ook andere ambte
naren zich aan deze frauduleuze handelingen 
hadden schuldig gemaakt. Een zevental ambte
naren is hangende het onderzoek geschorst, ter
wijl tegen een aantal anderen proces-verbaal is 
opgemaakt.

Hier  heeft men reeds de voorbeelden-wat-ons
van de geleide economie, dus de instelling van 
een ambtenarertstaat, te wachten staat. Een cor
rupt ambtenarencorps, welke tot diefstal in de 
gelegenheid is en waarvan in negen van de tien 
gevallen de kleine man de dupe is.

.d e l^ p B sJ B p  PL*.,, -
'Aldus het einde van dit op zichzelf zeer kleine 
conflict Het belangrijke hier is echter, dat ook 
deze Twentse havenarbeiders hebben bewezen 
door solidariteit tot iets in staat te zijn. De 
havenwerken frier staan in geen enkel vergelijk 
tot de werkelijke havens in de grotere steden 
en daardoor waren de havenarbeiders dan ook 
altijd verplicht bij een eventueel conflict hun 
mondje dicht te houden. Nu hebben zij zich 
in een bedrijfsorganisatie verenigd en middels 
deze eigen bedrijfsorganisatie zyn zij er dan 
ook in geslaafd een onrechtvaardige daad weer 
ongedaan te maken. , ■< ..

In de volksmond heet het hier „achterland' en 
waarschijrÜyk omdat het woord „achterlijk” 
eveneens met dit achter begint, neemt men veel
al zonder meer aan, dat we hier ook achterlijk 
zouden zijn. Niets is echter minder waar. We 
hebben in  alles ons deel en willen ook in alles 
ons deel hebben. Zo ooit niet de diverse mal- 
verstaties. W anneerje de kranten geloven mag, 
bestaat er in het Westen van het land bijna 

, niets anders dan fraude. Fraude bij de Hark, 
fraude bij de Unilever enz. Nu, we kunnen te
vreden zijn, Want op onze beurt hebben we hier 
onze •' eigen * fraude. oök. M k - ' '

Het was de Winterswijkse politie ter ore ge
komen, dat bij de uitreiking van »distributie
bescheiden aldaar handelingen gepleegd w aren 
die in strijd waren met de voorschriften. Zi) 
stelde zich in verbinding met de C.C.D. en 
Maandagmiddig 4 Maart jJ. deed men onver
wacht een inval in het uitreikingslokaal. Bij 
VerschHlende ambtenaren werden distributie- 
bescheiden in persoonlijk bezit aangetroffen en

STALIN liquideert
Van een lezer:

„Radio Moskou meldt, dat in een vergade
ring van de Opperste Sowjet, Stalin en alle

7 overige volkscommissarissen zijn afgetreden.
- j ‘ Terstond werd de maarschalk balast met de 

vorming vah een nieuwe regering. In ver
band hiermede merken wij^ op, dat de be
naming „Raad van Volkscommissarissen. 
wordt gewijzigd in v„Raad van Ministers”.

* Dit bericht uit „De Waarheid” van 16 Maart is
• welsprekend genoeg. Stap voor stap is de Rus-
* sische burocratie bezig, dé beginselen en vormen, 

die men na de Revolutie van 17 als heilig be
schouwde, te liquideren. Met de dag wordt het 
den objectieven beschouwer duidelijker, dat het 
pure waanzin is om nog van het „socialistische, 
of zelfs wel „communistische” Rusland te sp re- ' 
ken.

| ; ^ d e r d a a d , i é t  ia geen taktiek, zoals men ons van 
„bevoegde zijde” wel eens wijs wil maken.« Het

'  i s  het doelbewuste en consequente doorvoeren 
van het plan: opheffing van de Komintern, sti
mulatie van godsdienst en „nationaal bewust
zijn”, zoals dat ook in de oorlog plaatsvond. 
Alles Wijst er op dat de Russische machthebbers 
behoefte hebben aan dezelfde middelen, die de 
uitbuiters altijd gebruikten om hun arbeids
slaven in het gareel v a n  „gehoorzaamheid aan 
Staat en wet” te  houden. • ■ „ ,
De liquidatie van de" „Opperste Sowjet en „de 
Raad van -Volkscommissarissen” . toont . ons 
arbeiders, dat wij van de Russische burocratie 
niets anders te  verwachten hebben dan verdere 
reactionnaire maatregelen; ofschoon het in 
wezen slechts de betekenis van een naamsver- 
ande ng heeft. Want de politiek die Rusland 
voert is niet van vandaag of gisteren.
Tekenend is het alleen, dat men zo ver durft 
gaan, zonder dat er blijkbaar ergens enige tegen
kanting is- Men acht het zelfs niet meer nodig 
de „schijn” op te houden
Des te  meer wekt het verwondering, dat nog 
zoveel arbeiders, inplaats van te vertrouwen en 
te bouwen op de kracht van eigen klasse, zich 
blind staren üp dat wat niets meer heeft, te 
maken met de „Glorie van de Russische Revo
lu tie^  '

Rectificatie . ï
In het artikel „Voorvechters der ̂ Demo
cratie” van 16 Maart stond dat Prof. Cob- 
b en h ag en  beweerd had, dat door het af
wijzen van Marx1 filosofische grondslag, 
zijn waardeleer als bagatel wordt behan
deld. De tekst is evenwel onjuist afge- 
dcukt en men diént in de plaats daarvan 
te lezen:

„ ...E n ig e  tyd geleden, werd door 
een der Nederlandse professoren, M. 
J. H. Cobbenhagen, beweerd, dat 
door het aïwijzen van Marx* filoso
fische grondslag, zijrl arbeidswaarde
leer en z|jn beschouwingen ten aan
zien van kapitaals-accumulatie en 
ondememingsconcentratie, — het mo- 
nopolie-verschynsel te veel als bega- 
tel wordt behandeld”.

Ze zijn bereid
„De Waarheid” van 21-3. citeert uit ’n 
rede van de pers-attaché Lawrence bij 
de Britse ambassade in Rusland: * „Het 
hoofddoel van de buitenlandse politiek Van 
de Sowjet-Unie is gericht op de verde
diging” . . .  „Het gevaar bestaat echter, 
dat indien de Russen het gevoel zouden 
krijgen, dat er tegen hen wordt samenge
spannen, zij zouden overgaan tot een stra
tegie van offensieve verdediging”.
.Wat „offensieve verdediging” is, weten we 
nog uit de tyd van de Duitse opmars door 
Europa.

BROCHURES
Van SlavonmaatschapplJ to t Arbelders- 
m acht è  ff. 0 ,90 . 1e deel Arbeidersraden 
A f. 1 ,25  bij de Uitgeverij verkrijgbaar. 
Bestellingen w erden na ontvangst van 
postwissel of giro d irect ultgovoerd.

Ingebonden exem plaren „SPARTACUS" 
1 9 4 5 . In verband m et onze beperkte 
oplaag kunnen wi) n iet alle bestellingen 
Uitvoeren. Z || die reeds betaald  hebben, 
on tvangen 'het gebonden exem plaar.

Zij beseffen nog niet dat de vrijmaking van het 
proletariaat uit de wurgende greep van Staats
m acht en „öeleide economie”, alleen ons eigen 
werk kan zijn, steunend op de internationale 
eensgezindheid van alle slaven en onderdrukten.

Frtthllngserwachen  
of Lente In Duitsland

Uit „Parool” 21-3.: „Maandag vonden in 
Hamburg relletjes plaats als gevolg van 
de verminderde rantsoenen. Bakkerswin
kels werden geplunderd en een groep van 
150 mensen viel een voedseltrein aan, 
waaruit zij zakken meel stalen”. % f

V.S.V. Vergaderingen
. IJMUIDEN (Oost).

Maandag a.s. 1 April in café „Griffioen” Tromp* 
straat. Voor alle lezers van Spartacus. 
Onderwerp: „Socialisme of ondergang”.

HILVERSUM

iedere Vrijdag 8 uur» in „Ons Gebouw” $ $ $ *  
straat. Gelegenheid tot disöussie, voor alle Spar* 
tacuslezers. *

<■/* ! ROTTERDAM
Donderdag 4 April 7.30 uur, Breede Hilleilijk 10* 
(Achter Hulppost Maashaven).
Onderwerp: „De komende verkiezingen”.
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