
D e  o r d e  d e r  h e e r s e r s
• W e  weten allemaal, waarom de mili
taire actie in Indonesië is begonnen. 
Pers en radio hebben ons al zo vaak ver
teld, dat het ging om orde, recht en vei
ligheid te brengen in Indonesië. De mens
lievendheid der 'N ederlandse kapitaals- 
machten gaat zo ver. dat ze de Indone
sische bevolking wil beschermen tejfen 
de terreur van de extremistische benden. 
Alleen wanneer die vernietigd zijn is 
opboüw van Indonesië onder leiding van 
N ederland, mogelijk. Ja zeker, Nederland 
kan bij die opbouw niet gemist worden.
De Republikeinse leiders zijn immers zo 
ontstellend «nbekwaam, en hebben zo
weinig verantwoordelijkheidsbesef, dat
het financieel beheer der Republiek 
chaotisch genoemd kan  w orden en veelal 
op eigen voordeel gericht is. D at wist 
de Regeringsvoorlichtingsdienst te Ba
tavia ons- in September 1947 ook al1 te 
vertellen. Een goed ding toch, die Re
geringsvoorlichtingsdienst. Z e doet ons, 
als zó vele"a*dere dingen, denken- aan 
de voorlichtingsdienst van het voormalige 

'G ro o t Duitse Rijk. Alle slechtefihoedanig- 
heden en tekortkomingen van de tegen
stander, worden in de lengte en de breed
te uitgemeten, terwijl angstvallig gezwe- * 
gen w ordt over wanbeheer, corruptie en 
zwendel in eigen gelederen. Dat schaadt 
de goede zaak maar.

Laten we de betrouw baarheid en des
kundigheid van allen die zich geroepen 
voelen, orde Cefi^"veiligheid aan de ge- 

. kleurde volkenen te  brengen, eens onder 
de loupe nemen. D an blijkt al gauw, dal 
het met c}ie betrouwbaarheid maar po
vertjes gesteld is.

W a t N e4erland betreft, herinneren 
w e ons nog de opzienbarende onthullingen 
van de rekenkamer over de geldsmijterij. 
en het wanbeheer van de N ederlandse 
regeringsautoriteiten tijdens de bezetting 
in Londen.

O ver financieel wanbeheer gesproken. 
W e  herinneren ons nog, dfct Nederland 
k o rt na de z.g. bevrijding, zekere koeke
nbakkers naar Amerika stuurde, om in
kopen te doen. H et resultaat w a f  dat 
er w erd ingekocht, w at onbruikbaar was, 
b.v. auto's, die op de Nederlandse wegen 
niet- konden rijden.

O ver corruptie gesproken. W e  hierin
neren ons nog de frauduleuze handelin
gen bij de H.A.R.K., de instelling die 
leniging van de '  nood beoogde. En de 

' nood van  de betreffende ambtenaren 
w erd gelenigd. Zij -de goede stukken en 
de vodden naar -de behoeftige arbeiders, 
alsof die nog geen vodden genoeg hadden-

ren ons nog de gtote bonnenzw endd- 
affaire van  de Unielever. De betreffende 
am btenaar w ordt eerst gearresteerd, doch 
later eervol ontslagen en kreeg een lintje 
voor zijn vele verdiensten en grote be
kwaamheden. En.'......  het distributiekan
toor te  Hattum, die de mogelijkheid tot 
zwendel aantoonde w erd opgeheven.

Z u lke  wanordelijkheden komen voor 
in de N ederlandse orde. Doch ook Enge
land heeft zijn zwendelaffaire in de per
soon van  John Belcliner. En jiie t alleen 
N ederland en Engeland, doch ook. de 
Franse rekenkam er heeft nu opzienbaren
de onthullingen gedaan over roof uit de 
staatskas, door verschillende autoriteiten. 
H et geld w ordt verbrast, terwijl de w er
kende bevolking verkommert.

En zo blijkt, dat de heersers, die dè 
orde willen brengen aan de gekleurde

volkeren, niet bij machte zijn om cor
ruptie en wanbeheer in eigen m aatschap
pij te voorkomen. H et systeem van de 
heersende orde brengt nu eenmaal de 
grote mogelijkheid tot corruptie en w an
beheer met zich mede, omdat er geen 
enkele controle van onderen o p is ,  doch 
alleen maar van  bovenaf.

$Nog w ordt dit alles.’ min of meer ge
dwongen. geaccepteerd, verdragen. M aar 
niet altijd zal dit kunnen doorgaan. In 
Oost-Azi? zijn reeds millioenen in ver
zet gekomen. En ook hier zal de arbei- 

* dersklasse te zijner tijd tegen deze orde 
der heersers in verzet moeten komen. 
E n  zal ze tegenover de orde van  de 
heerser, stellen de orde van  de commu
nistische gemeenschap:

De orde van de communistische pro
ductie en distributie die all^ mogelijk
heid tot corruptie zal uitsluiten, ómdat 
alles beheerd zal worden door de w er
kers zelf.

Georganiseerde samenwnerking tussen arbeiders 
en werkgevers

H et’ werkgeversdom kan tevreden zijn. 
H et parool „M eer produceren en min

der consumeren" belooft een succes te 
worden.' Hoe meer bij de arbeiders het 
begrip rijpt vaü de noodzaak om. ge- 
zamelijk te bouwen, (n a  het puin te heb
ben geruimd) naar die mate zal onze, 
lees kapitalistische, welstand toenemen.

H et kapitalisme weet o,ok te 'leren. H et 
is de samenwerking, zegt hét, tussen de 
vertegenw oordigers van de vak-organi- 

. saties geweest die dit mogelijk hebben 
gemaakt.

Het Handelsblad van Donderdag 6 Jan. 48 
schrijft:

Voor wie de kunst van het lezen van de 
geschiedenis verstaat wordt duidelijk hoe groot 
het verschil is tussen de toestand'op sociaal 
terrein na de eerste wereldoorlog en die van 
thans. E r is momenteel aanzienlijk grotere 
r u s t  onder de »rbeid^s. niettegenstaande de 
economische en internationaal-politieke om
standigheden thans veel ongunstiger zijn. Het 
béste blijkt dit Wfl uit het aantal wegens sta
kingen verloren ‘arbeidsdagen. Dit bedroeg m 
1947 iets meer dan 200.000; in 1920 daaren
tegen bijna 700.000! Het is niet moeilijk om 
vast te stellen, waardoor deze verandering zich 
zo gunstig heeft: kunnen voltrekken. E r is het 
verlangen naar Wederzijds begrip gegroeid in 
den mentaliteit van de door de arbeid op 
elkaar aangewezen groepen van arbeiders en 
werkgevers. Voorts heeft de laaste oorlog ons 
ook de samenwerking tussen de vertegenwoor
digers der vakdflflanisatiels*geleerd.' En deze 
les wordt gelukkig niet zo gauw vergeten.

Geheel tevreden zijn de ondernemers 
nog niet. D e laatste aarzeling bij de 
Stichting, van de Arbeid, moet worden

sof die nog geen vodden genoeg hadden*. weflgenomcn b.y. bij hét toepassen van 
O ver corruptie gesproken. W e  herin--* . Dubliek-rechtelijke bedrijfsorganisatie.
_____ _________ _______ __ J o t  o o n  « • o r h t p r  l i l t  D e n  N r  -
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neren ons nog, da t een rechter uit Den
H aag  een half varken  thuis had. Een .
m an die recht spreekt en anderen we
gens dergelijke overtredingen vonnist N a- ^
tuurlijk w erd hij zelf vrijgesproken, omdat 
de goeie man nergens van w ist en zijn
vrouw  He eigenlijke daderes, of volgens Maar „e^aan wurm ycou..« ..,«------
de aeiikte taal 'd e r  rechters de misdadi- de samenwerkende organisaties van werkgevers
ster was. ——'  ea werknemers en — in gelukkig toenemende

O ver zwendel gesproken. W e  herinne- mate -  gesteund door de erkenning van rege-
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Het is de Stichting van «de Arbeid, welke 
sinds de be Vrijdag voor de komst van betere 
sociale verhoudingen het signaal op veilig 
heeft gezet. Zij Staat als bolwerk van de 
sociale vrede pal tegen alle antagonistische 
en partij-politieke aanvallen op de structuur 
der huidige samenwerking i>p sociaal terreiD- 

Haar bestaan wordt geschraagd door
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ringswege, al zijn er soms betreurenswaardige 
aarzelingen, zoals-bij de inschakeling van de 
Stichting* in de ontworpen publiek-rechtelijke 
bedrijfsorganisaties. Toch moet met klem wor
den herhaald, dat die samenwerking en steun 
dan ook geen enkel moment mogen verslap
pen. De storm giert en de dijk ls nog zwakj

M et een nog hechtere samenwerkinj 
zal er misschien helemaal niet m eer ge-j 
staakt worden, zodat het wederzijds bel 
grip volledig zal zijn.

H ier zien we lie t  gèwilde perspecti« 
van het kapitalisme. Samenwerking tusse 
kapitaal en arbeid met een steeds toe 
nemende' w elvaart voor het kapitaal e 
een steeds soberder leven voor de ar 
beidersklasse. Duidelijker kon het on 
niet gezegd worden. Bij een ongestoord 
arbeidsproces waarbij de winsten rijkelijl 
vloeien zal de m acht van het k ap ita lis t 
toenemen. ' \  •

W è  zien een jiauwe samenwerkij 
tu ssen^de  vertegenw oordigers van 
vakorganisaties en de veriegenwoorc 
gers van het kapitalisme. N aarm ate de 
samenwerking hechter wordt, daalt He 
levenspeil Vvan de arbeidersklasse.

* deze werkelijkheid goed to t ons doe 
dringt dan kan het niet anders of 
discussies en gesprekken in fabrieken 
w erkplaatsen krijgen een koncreter 
houd en de m9gelijkheid om op de grond 
slag v an . het bedrijf front, tegen de v f  
slechteringen te  maken w int daardoor, 
het bedrijf hebben wii geen verschil va 
mening over de noodzaak strijd te vo 
ren tegen de gelïele kapitalistische chac 
die leidt naar oorlog en vernedering na 
steeds grotere uitbuiting; Laten wij 
ook, georganiseerd, van  bedrijf tot 
drijf de- strijd voorbereiden.

D e officiële vakorganisaties rem*« 
deze strijd en als hij e r is vallen zij 
in de rug aan of proberen haar voor o* 
politieke doeleinden te misbruiken.

Samenwerking met deze is niet moj 
lijk en schadelijk. W ij zullen het * 
moeten doen als arbeiders, die weten 
zij w illen.'

De vorige maal hebben w ij. geschreven 
over de positie van  de Amerikaanse ar
beidersklasse en over de ideologie van het 
A m erikaanse proletariaat, die zo geheel 
anders is dan  die van het Europese. Dit 
verschil kan worcfèn verklaard  uit de ge
heel andere historische ontwikkeling van 
Amerika,, uit het feit, d a t het ontstaan van 
het kapitalisme niet gepaard ging aan de 
onteigening en veropuperisering van brede ” 
massa's, zoals in Europa, maar in tegen
deel aair hun materiële opheffing. In Euro
pa heeft de snelle groei van het kapitalis
me in de eerste helft van de 19e eeuw een 
dergelijke massale ellende voortgebracht, 
dat hieruit bij de grote massa het verlan
gen en de wil groeide, dit systeem omver 
te werpen en een nieuwe, socialistische of 
communistische samenleving op te bou
wen. D e later volgende periode van  toene
mende w elvaart, ook voor de arbeiders, en 
van de „samenwerking tussen kapitaal en 
arbeid” heeft nooit dit socialistisch ver-v 
langen kunnen vernietigen, ook al heeft 
deze er toe geleid het te verminken tot een 
schimmig ideaal en een practijk van refor
misme en opportunisme. H et verlangen 
naar een andere organisatie va"n de sa
menleving bleef door alles heen bestaan 
en speelde op kritieke momenten een door
slaggevende rol. |n  Amerika is van een 
dergelijk streven geen sprake en socialis
tische gedachtegangen spelen in het op
treden van de arbeiders geen rol.

Hoewel dit verschil in gezindheid tussen 
de Europese en de A m erikaanse arbeiders 

[ van grote betekenis* is, moet men deze 
^toch oök w eer niet overdrijven. W a n t ook 
ponder dat zij een socialistische opvatting 
Rebben, komen de Amerikaanse ^arbeidefs 

Joch telkens weer in verzet tegen hun uit
buiters. En. de Europese arbeiders hebben 

[ iich evenzeer door het kapitalisme laten 
inschakelen en gebruiken als de Ameri

kaanse  proletariërs. W an n eer tijdens de 
itwikkeling van de kapitalistische satnen- 
ring belangrijke wijzigingen in de positie

V
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der arbeiders komen, zullen de arbeiders 
toch op deze nieuwe verhoudingen m oeten. 
reageren. De heersende ideologieën en 
tradities kunnen dan wel op de^e reactie 
grote invloed hebben, m aar zij kunnen 
toch niet voor ogbepaajde tijd een nood
zakelijk optreden van de arbeiders tegen
houden.

D it geldt ook voor Amerika. En we 
hebben dan ook het volste recht, om on
danks het ontbreken van een socialistische 
beweging, te vragen naar de perspectie
ven van een socialistische ontwikkeling in 
d at land.

V an  belang is het daarbij op te merken, 
dat het kapitalisme in Amerika, dat zich 
tot nu toe steeds heeft kunnen üitbreiden 
en zijn positie verstevigen, thans e^n hoog
tepunt in zijn ontwikkeling heeft bereikt 
of misschien reeds overschreden. H et 
Amerikaanse kapitalisme nëeft thans de 

. grenzen van dat land overspoeld in zoda
nige mate, da t het gedijen van de Ameri
kaanse productie geheel afhankejijk is ge
worden van zijn uitbreiding over de ge- 

. hele wereld. M aar hier 4s het nu juist, dat 
het Amerikaanse kapitalisme op zijn gren
zen stoot. W a n t bijna overal in de wereld 
ontmoet het andere verhoudingen en toe
standen, w aartegen het niet of in onvol
doende mate is opgewassen.

Bij zijn uitbreiding over W est-E uropa 
komt het in een oud-kapitalistisch gebied 
dat door de' verwoestingen van  tw ee grote 
oörlogen en door.de veroudering van  zijn 
technisch apparaat zijn oude, leidende 
positie heeft verloren. Irt Europa vindt het, 
samengedrongen ö p  een klein gebied, een 
bevolking, die aanmerkelijk groter is dan 
die van Amerika zelf, maar die slechts in 
zeer beperkte mate in een goed renderend
uitbuitingssysteem kan  w orden ingescha- 

* jp  deze gebieden, die thans plaats vindt, kan
keld

Liitmgssyst 
. Z elfs de gebrekkige organisatie van

niet geschieden zonder: belangrijke wijzi
gingen in de structuur van het gehele stel
sel. De doorvoering van de geleide econo

mie in Europa, noodzakelijke voorw aarde 
voor zijn economische reorganisatie, slaat 
ook op Amerika terug en doet ook in dat 
land de iftvloed van  de staatsm acht steeds 
toenemen. D aardoor komt ook in Amerika 
het „vrije” kapitalisme steeds meer in het 
gedrang en begint daar een organisatie 
veld te winnen, die men in Europa als 
„socialistisch" zou betitelen, ook al.w ord t 
dit woord in Amerika angstvallig verme
den.

M aar minstens even belangrijk als 
Europa is op den duur Azië. Reeds eerder 
hebben we er op gewezen, hoezeer de toe
komstmogelijkheden van Europa —  en ' 
daardoor van Amerika —  aan Azië zijn 
gekoppeld. W e  zullen .op dit Aziatische 
probleem nog moeten terugkomen, maar 
we kunnen toch thans in het algemeen wel 
constateren, da t in Azië revolutionair^ • 
krachten aan het w erk zijn, die een groot 
deel van dit werelddeel aan  de invloed 
van het W esten  “trachten te .onttrekken. 
De positie van  het W esters  kapitalisme fti 
Azië is zeker uiterst wankel.

En als laätste en stellig niet minst be
langrijke factor moeten we in aanmerking 
nemen de onm acht van het Amerikaanse 
kapitalisme om de Russische tegenstander 
in bedwang te houden. Tegenstellingen 
tussen kapitalistische machten zijn niet, 
nieuw. Z e  kwamen ook vroeger voorben 
w erden d an  door economische concurren
tie of tenslotte in oorlogen uitgevochten. 
M aar bij de tegenwoordige Amerikaans- 
Russische tegenstelling gaat het niet om 
een eenvoudige concurrentie, maar om een 
strijd tussen twee verschillende systemen, 
die niet slechts handelstegenstellingen 
hebben, m aar die over en weer eikaars 
dood betekenen.

Al deze gevaren zijn voor het Ameri
kaanse kapitalisme thans alleen nog maar 
sluimerend, wel dreigend, maar het mo
ment moet komen, w aarop ze acute vorm 
aannemen. W an n eer het zover koint, zal 
het Amerikaanse kapitalisme in een zware 
economische crisis moeten, storten of deze 
crisis in de vorm van een oorlog trachten 
te o  ver winnen.

O p beide mogelijkheden bereidt Ame
rika. »eh  thans voor. M en is bezig te 
trachten de grondslag te leggen voor 
sociale wetgeving, die tot nu toe

oor een 
vrijwej
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ontbrak. Ieder zal echter moeten begrijpen, 
da t door sociale wetgeving een crisis niet 
k?ä  wöWlén opgeióst. D é öpiossihg van de 
crisis is pródtictie. En preductié is slechts 
mogelijk o p  de grondslag van nieuwe 
Winstmogelijkheden. W ä n t het is juist hét 
Wegvallen dér winstmogelijkheden dat'ide 
crisis veröótzaakt. De sociale wétgeving. 
georganiseerd door de regering, kan dus 
de crisis niet óphéffen, maar, hoogstens 
zijn gevolgen v ó ó r r e  brede massa ver
zachten en daardoor misschien revolutio- 
naire béWégingen 'afwéridën. E n  ook de 
oorlog betekent hoogstens een tijdelijke 
bezwéring van dé crisis. W in t  Weliswaar 
kan tijdens de oorlog -— en tijdens zijn 
voorbereiding —  de industrie draaien, 
weliswaar kan winst worden gemaakt, 
m aar uiteindelijk is het vervaardigen van 
oorlogsmaierieel njet het middel om de 
WinstproduCtie uit te breidên. H et gehele 
óórlogsprogram moet worden gefinancierd 
door de staat en de staat kan de hiervoor 
ftodige middelen slechts verkrijgen door 
Verhoogde belastingen, door oorlogslenin- 
jfen of -door het schatplichtig makén van  
buitenlandse gebieden. Oorlog betekent 
roofbouw op de in vorige jaren gemaakte 
winsten, het is de plundering van het ma
teriële bezit, dat is vergaard  door vroe- 
gêre generaties. Oorlog is dan ook niet een 
werkelijk herstel van de Conjunctuur en 
Ook de z.g. opleving na de oorlog heeft 
niet meer te betekenen, dan dat een deel 
dëir industrie profiteert van  het wegvallen 

- der concurrentie. H et is niet het herstel 
yan gezonde productieverhoudingen. In 

‘ werkelijkheid drukken de vernietigingen 
van de oorlog äls een loden last op het na
oorlogse kapitalisme. D? innerlijke kracht 
van  het stelsel w ordt d o o r 1 een dergelijke 
gebeurtenis volkomen ondermijrid. *

H oe we het ook keren of wenden, het ' 
falen van het Amerikaanse kapitalisme de 
wereldproductie opnieuw té organiseren 
légt de innerlijke zwakte van het stelsel 

>. bloot. H et iS de aanduiding van eén crisis 
, die reeds thans bestaat, ook al treedt hij 

*ttog niet aan  ae oppervlakte, maar die het 
stelsel Innerlijk uitholt. En het is deze, 
thans nog latente,c'risis. die niét zal nala- 
tén'zijn invloed op de houding der Ameri
kaanse arbeidersklasse uit te oéfenen.

■Hoé d e  g eb eu rten issen  zich in concréto 
zu llen  o n tw ik k e len , valt thans nog^niet te  
V óórspellen . M aar wei k u n n en  w e  vast- 
ste llen , d a t  d e  w e jv a a rtsp e rio d e , die d e  
Amérikaanse a rb e id e r s  to t n u  toe aan d e  
id eo lo g ie  v a n  h e t kapitalisme h éé ft g ek o p - 
p é tö  é n  a fk e r ig  van het socialisme heeft 
gemaakt, zijn e in d e  n a d e rt . H ét k a n  n ie t 
laiig ttiee r d u re n , o f  d é  Amerikaanse a r
b e id e rs  Zöllen h e t  fa ïén  v a n  h e t k a p ita lis 
m e aan den lijve oöderv indfen . ]Bn d a n  za l 
1 I&  o o k  Jn  Amerika h e t  prttfJés Vah om - 
v o rtö itig  d e r  g éé s ten  m oeten  V oltrekken , 
eén proces, w a a rb ij d e  da tt plaats v in d e n 
d e  a c tie s  aan d e  a rb e id e rs  lessen  lu l le n  
teren rhet re v o lu tio n a ire  k o n sék w en tie s . 
V a É  dè g a n g  Van dit p ro c e s  h a n g t  d e  re- 
vöhtüónairé.tóékoiftst V an a llë  a rb è ïd ë ts  in 
de Wereld af.

- .  w ' •

Naar een nieuwe arbeidersbeweging
W ie gaat cfenken over de noodzakelijkheid van 

eea nieuwe arbeidersbeweging, moet ?lch eerst ver
trouwd maken met een aantal hoofdpunten, die aan 
déze zaak vaat zitten. Helaas moeten Wé vaststellen, 
dat, af  wordt et door vélen wel over „nieuw be
ginnen" gesproken, er van het doordenken van het • 
probleem nog maar weinig sprake is. Deze opmer
king wordt door ons niet gemaakt bij wijze van 
kleinerihg. Z o gafin deze dingen. Wanneer nieuwe 
verhoudingen de ménsen dwingen tot de conclusie 
te komen, dat zij als groepen of klassen anders gé* 
wapesd in de strijd moeten gaan staan, volgt als 
eerste- inzicht: zo gaat het verkeerd, we zullen het 

’ anders moeten aanleggen. En uit de aard van de 
" zaak is dat „andérs” dan hog maar een vaag begrip. 

Wij stellen ons als voprbeeld voor de geest, iemand 
die bezig is het één o t ander te maken en die daar- . 
bij^tot de conclusie komt, dat het werktuig, dat hij 
daarbij gebruikt én d a f tot nu toe heeft voldaan, 
voor het verdere werk ongeschikt is^ Met een kre
gelig gebaar gooit hij het werktuig' aan de kant, 
krabt zich achter de oren en weet niet direct hoe 
hij verder moet. Naarinate de noodzaak bestaat de 
taak af te maken, probeert hij het nog eens, op een 
andere manier, of met een ander werktuig, dat hij 
■oms lukraak grijpt. W il hei, dan nog niet, dan is 

/dieper doordenken ovêr de vraag, hoe het wel mo- , 
gelijk zal zijn. noodzakelijk. En hoewel dit nooit 

_ ten volle opgaat, hebben de mensen daaruit de stel
regel gevonden. Eerst denken, dan doen. In het 
werkelijke leven en 2jeker in het werkelijke leven 
van groepen en klassen, die in het economische 
leven gedwongen worden tot „doen”, gaat deze stel
regel zeker niet volkpmen op. Toch wordt haar 
waarde algemeen erkend.

De ervaring heeft ons duidelijk gemaakt, dat on
der de tègenwoordige verhoudingen de arbeiders
klasse door middel van de staat geen veroveringen 
meer kan maken, zelfs niet meer voor sociale ver
beteringen, die het levenspeil vön de arbeidersklasse 
verhogen. Te duidelijk toont hij nii zijn wezenlijk 
karakter, n .l instrument te zijn 'van de heersende 
klasse voor de handhaving van de kapitalistische 
klassenmaatschappij.

Met alle politieke partijen, die in die staatsorga
nisatie werkzaam willen zijn, en „macht'' willen ver
krijgen, is het niet anders gesteld. Ook zij maakten 
ons uit de ervaringen duidelijk, dat zij niet in staat

ln de arbeidersklaas* als werktuig té dienen.
Latefi Wi) als Vofcrbeeld èens aanhalen Wat dë

zij
Latefi Wi) als VObrbeeld eens aannaiet . . . .  

voormalige S.D.A.P,, zelfs in 1933 no$, toen dus 
de linkervleugel (O.S.P.) reeds wM^Ütgeworpm 
nog schreef ten aanzien van haar Indonesische poli
tiek: ' - ./■

„De sociaal-democratie erkent onvoorwaarde- 
lijk het recht op nationale onafhankelijkheid.”

En iets verder:
„Dfe onvooilwaardell)ke erkenning Van het 

recht op nationale onafhankelijkheid houdt in, 
'dat het elfiddöel dér soc.-dem.-koloniale pblitièk 
een volkomen onafhankelijk Indonesië is. Hier
door onderscheidt de S.DA.P. zich van die bur
gerlijke partijen. Welke bereid zijn, Indonesië ge
leidelijk een grote mate van zelfbestuur. te geven 
en het tenslotte, als het daarvoor „rijp” gewor
den zal zijn, als een zelfstandig deel van een 
Groot-nederlands rijk te erkennen', maar die al
tijd een staatkundige band tussen Indonesië en 

• Nederland willen behouden.”
Stel nu daar eens tegenover de tot tweemaal toe, 

met behulp van de sociaal-democratische ministers 
ontketende koloniale oorlog* omdat dé republiek 
zich niet wilde schikken onder het Nederlandse 
oppergezag. - . f - .

Deze partij is niet meer een werktuig in handen 
van de arbeidersklasse, maar zi) gebruikt de arbei
dersklasse. om deze aahter de belangen van de Ne
derlandse bezittende: klasse te brengen.

Duidelijk is het ons allen, dat het met de vak
beweging niet anders is gestejd. De bestuurders van 
de moderne vakbeweging manen' de Nederlandse 
arbeiders, na het uitbreken van het militaire con
flict in Indonesië, rustig aan de arbeid te blijven; 
zi)- maken buitenlandse reizen om bevriende organi
saties daar te weerhouden van acties tegen dë Ne
derlandse imperialisten: en bevoorzitteren een con
gres van de stichting van de arbeid, waar als parool 
wotdt uitgegeven: de buikriem aangesnoerd, de 
mouwen opgestroopt en vóóruit. (Zie verder onder: 
W at ons opviel!)

Zoals gezegd, wij halen hle* slechts enkele voor
beelden aan uit de dagelilkse ervaringen. Het zou 
ons niet moeilijk vallen om ten aanzien van de 
C.P.N.. met haar vaak walgelijke nationalistische 
propaganda, en de E.V.G.: die bij de fusie-^nder-

Gelukkig, ze zijp weer voorbij, die ellen
dige feestdagen. N iet voor de voorbereid
selen, die we misschien maakten om tra 
ditioneel X) ver al nog eens dé kamers een 
goeie beürt te geven, de verbandgazen, 
(w elke mén. tegenwoordig gördijnén 
noemt) of dé diverse haakprcducteft te 
wassen. H ie t om i e t  extra werk, dat we 
hadden met de kinderen, die met vacantie 
van school thuis Waren. Neen, »in hoofd
zaak om de zaak draaiende te  houden met 
dé porteirtönnaié. W e  lifsten toch ook zo 
graäg kerstkrans 'én  Wéihrtachtsstol.^Ook 
wij bakken zo gwtag olielxjllen en liefst 
met krenten, die dit jäar 2o ïekkér goed
koop warén. Ö ok, gaVett w e de kinderen 
zo grAag ééns eent filmmiddagjé< die hén 
dan Weer eens e v e n  Wan d e 's tra a t haalde. 
D aarom  2eg ik: aelukkig, het is weer
voorbij, m aaf......   het eindje zal de lasten
dragen. O nbetaalde rékèningén bij dé ver
schillende leveranciers, veelal oók kleiné 
mannetjes, diépe tïflipels óp de vóorhóof- 
dèii der huisvrouwen eri uit éindelijk Wéér 
eeri beetje diëpér *in de put. 
r E n  Velk ééri tegenstelling de feestelijk
heden vèfi d it jaar. Féést Vän hét licht in

Brief van een huis1
deze barre donkere dagen, waarin dood en 
verderf rondw aarden op de slagvelden in 
Indonesië, China en Palestina. Ja, ja, ze 
vertellen Jiét allemaal zo heel mooi en aa r
dig. W e  moeten ordé gaan scheppen in 
Indonesië. M aar geef jij je man of je^oon 
maar, moeder. En w aarachtig, ze doen het 
ook nóg. Én hoe krijg je ze terug? V an
daag w érd begonnen met de Ontscheping 
van „De G rote Béér", De gehele dag re
den de rode krUis-auto’s af en aan  met 
slachtoffers uit deze hel, welke oorlog 
heet. M aar, aandacht w erd vooral ge
schonken, aan  de keurig verzorgde kerst- 
menu's, w aaróp zelfs appelbollen stonden 
vermeld. O gen dicht moeders, voor de 
braficards, die er achter stonden. E n  och, 
het Weer w as zo pf achtig geweest onder
weg ëh die bioscoopvoorstellingen waren 
zó leuk. Ja. ja, moeders, w at leuk hè, die 
250 mannén, die met een géhële o f gedeel
telij k K v e ts tan  dsverbij9 tering terüg kwa
men. En ër Worden VóöJF ïo  iets dergélijks 
zulke këüHgë, nétte  Woorden gebruikt

handelingen Van destijds dé stakende Groningse 
landarbeiders ld de steek liét, die bt) haar streven 

r officiële erkenning in het Jongst* verleden 
acties van de arbeidersklasse afwurgde, en die er 
op dit Ogenblik op aafl stuurt, dat de Nederlandse.' 
arbeidersklasse zich tot kleine partiële acties be
perkt; evenzeer te bewijzen,' dat zi) de klasse n ié t, 
dienen, maar trachten te gebruiken. En zoals ge- 

nd, dit zijn reeds de ervaringen y an  de massa 
zelf. : ' .

Zoals de man, die een niet-bruikbaar werktuig 
van zich wegslingert, zijn reeds velen in de Neder
landse arbeidersklasse bereid uit te spreken, dat al 
deze organisaties van de oude stempel van onnut 
geworden zijn..

Maar nu is dan ook het denken en het discus
siëren over wat dan wel bruikbaar is, over wat wel 
gedaan moet worden, meer dan ooit aan de orde. 
Vil de arbeidersklasse nieuwe eigen werktuigen 

maken en gebruiken, wil zi) dus nieuwe, haar dienst
bare Organisaties bouwen, dan moet de vraag wor
den gesteld, aan welkè eisen deze moeten voldoen. 
De man, die een onbruikbare beitpl wegwerpt, maar 
een andere van' gelijke aard en waarde weer op
neemt, doet onbégonnen werk. - 

Wij stelden reeds meerdere malen, dat de nieuwe 
arbeidersbeweging een beWeging van de arbeiders 
zelf moet zijn. Dat wil zeggen, dat de organisaties 
die zij zich scheppen, hun eigen organisaties moeten 
eijn. Organisaties die zij beheersen en gebruiken.

aar hun macht in de bedrijven ligt,' zullen die 
organisaties op het bedrijf moeten steunen. Elk 
verzet van dè arbeiders kan alleen daar zi)n .we
zenlijke kracht vinden. Elke poging tót zelfstandige 
klasseorganisatie te komen in het bedrijf, elke po
ging tot georganiseerd klassèverzet te gei’aken, van
uit het bedrijf, bevordert daarom het dénken over 
waf nodig is. •

Ons orgaan stelt zich tot taak dit denken, dit 
zich organiseren, dit zich op nieuwe basis in strijd 
begeven, te-bevorderen. En het is onze vaste over
tuiging, dat de nieuwe verhoudingen waaronder, wij 
allenrals arbeiders komen te leven het denken*Jjet 
organiseren en het strijdefi op de nieuwe wijze met 
zich zal brengen.

De nieuwe beweging, die komen gaat, is de be
weging van de arbeiders zelf, waarbij zij zich niet 
zullen laten scheiden naar godsdienst en politieke 
richting, maar waarbij door de noodzaak vaa de 
strijd, de strijdeenheid op de basis van het bedrijf 
zal worded gewonnen. De kracht van de georgani
seerde tegenstander zal daarbij aan de arbeiders

leren» dat zij hun strijd alleen op brede basla kun
nen voeren. Hun bedrijfsorganisaties zulleta Van ón
deren op de noodzaak gevoelen van het leggen van /  
verbindingen tuss«n alle strijdende, in bedrijfsorga- 
nisaties verenigde, arbeiders.

E r ls geen réden tot de moedeloosheid, waarover 
allen het zo vaak hebben. Waófiear Wi) dit In het 
oog houden. Niet alleen dat ovfer de gehele wereld 
het verzet der uitgebuiten groeit, maar ook hier, In 
Nederland, Zijn er allerlei symptomen, dat de arbei
ders groeien naar het nieuwe’ vérzet en naar de 
nieuwe organisatorische vormgeving. Ook wanneer 
tijdelijke acUe-comlté’s na eilige tijd weer Wegzak
ken. dan blijft daarvan in onze hoofden wat han
gen en bij het groeien van dè beweging onder de 
arbeiders, zal het tot permanenter organisatie ko
men. W at de Amsterdamse gemeentë-werksters deze 
dagen dóen, is opnieuw een signaal van hèt komen
de nieuwe. Dat het hier vrouwen zijn en dat zij zich 
krachtiger doen gelden dan hun mannelijke mede
arbeiders, is wel opmerkelijk.

W ie dit alles goed verstaat, zal het duidelijk zijn, 
dat bestaande politiekè en económische Organisaties, 
die zeggen een nieuwe arbeidersbeweging voor te 
staan, niet mogen uitgaan van de gedachte, dat zij 
er- he{ begin van vormen, of Willen 'gaan' vormen. . 
Dat zou Ijdeltuiterij zijn. De nieuwe arbeidersbewe
ging laat zich filet dwingen in ëën of ander pasklaar 
gemaakt organisme. Zij groeit als een uit de econo
mische'nood geboren beweging van de arbeiders 
zelf, op de plaats waar zij strijden moeten, het 
bedrijf.

Hebben de bestaande organisaties, die wi) hier
boven bedoelden, dan geen taak? Natuurlijk! W an
neer we dié mening hadden, dan zouden wi] onze 
Communistenbond „Spartacus” vandaag de dag op
heffen. Hun taak, onze taak. is steeds weer te  on
derzoeken wat de arbeiders duidelijk moet worden 
en de gewonnen resultaten in onze klasse te  propa
geren en de groei in die richting te stimuleren. Elke 
beweging die dit eerlijk, zonder bijbedoelingen doet. 
is éen waardevol organisme in de bevrijdingsstrijd 
van de klasse. EQce organisatie,' die uit is op éigen 
handhaving, eigen winst en die ziÜi niet laat leiden 
door de opvatting vafi haar, ondergeschiktheid aan 
de klasse beweging, wordt een rem en een sta-in-de- 
weg. I

Laten wij duidelijke taal spreken. Al die bestaan
de organisaties, die de nieuwe arbeidersbeweging 
voorstaan, kunnen één geestelijk front vórmen. Zij 
kunnen komen tot een samenwerking, waarin op de 
grondslag van vrije discussies alle opdoemende pro-

. . V

e tevens moeder is!
1

•Psychische stoornissen” héét d a t  met een 
heel net W ootd .

En hoe velen zullen er nog volgen? Jullie 
gaven ite toch to  gemakkelijk. gaf ze zelfs 
nog een. goéde raad  mée: dat ze zich d aar 
ginds netjes moesten gedragen en braaf 
op moesten passen. Godbetert, daar hele
maal aan  dë andere  kant van  dé aardbol. 
En ik beloof het je, moedër zal jé veel 
schrijven hoor. M aar fets anders voor hem 
doen, neen, da t kan  toch niet? -<Dat Mag 
toch niét? Eiv nu huilen jullie en klagen 
«teen en been w anneer jé jt  man of je zqpn 
t*rug krijgt met ook zo’n „psychische 
stoornis" of met tJ>.c. M aar zou het dan 
■iet beter geweest zijn, óm hen dan  n iet 

ïrheen te  laten ga(M? Opwekken tót 
'enstweigering is verboden, dienstweige

ring zelf w ordt gestraft met een aantal ja
ren werkkamp) M aar is dit dan  niet hon- 
fcrd maal be ter te dragen  dan de angst, 

-lke je u itstaat bij de  vraag: f jHltte kómeh 
«t terug?“ D d at b rach t je  je kinderen toch 

et vóo* groot? H ieraan zal echtér pas

blemen kunnen worden bespraken. Z f  Im néa i'
gaderingen houden door het gehele land waar 
belangstellende arbeiders hun gedachten 
Uiten. Wellicht kunnen zij eens 
meenschappèlljk discussie- e  
O p dtt terrein ligt eefi groot 
vekL En tenslotte nog éen even' 
naar de zijde van het O.V.B. Laten dé 
van deze economische organisatie toch 
dat haar “kracht en 
gelegen, dat zij binnenkort 
drijfsbeweging van de Nederlandse 
te worden. Reeds nu moest haar Algemene Raad 
vaststellen, dat zij (ook met de E.V.C.) 'een te 
smalle- basis is voor massaal. arbeiders-optredett. 
Wachten op een strijdbaar worden van het N.V.V. 
en een strijdbaar en politiek-vrij worden va

be organisatie toch gaan inzien, 
betekenis niet daarin kan zijn 

nefikort voorbestemd IS de bè-

'3 .E.V .C , is natuurlijk dwaas. Nuttig kan het O.VJ 
alleen dan zijn, wanneer het zich in zijn optreden 
richt op het op den duur In beweging komen v a a ' 
de arbeiders in de bedrijven. Laten zijn ledeil en 
bestuurders de les leren, die destijds Sneevliet te
vergeefs het NJV.S. «feds voorhield: Het N A S .

. heeft alleen dan in de toekomst nog betekenis, wan
neer het zich tot taak stelt turn te knopen bij de 
bewegingen van de massta zelf, uit de bedrijven ge-, 
boren en gebaseerd op actie-comité’s enz.

Hier baat ode voor het O .V A  geen uitwijken, 
uit angst voor CPJN.-iavloeden. Consekwent moet 
het zelfstandig optreden der arbeiders vanuit de be

zen bevorderen; de arbeider* zelf en zelfstandig. 
Tordt dit zijn leidende gedachte, dan ta l het

vertrouwen winnen in d f massa en....../h e t zal
plicht vervullen. T  ;><

drijvei

beidersbdang gegeven worden. 
De oorzaak van de staking is

een einde komen, w annéér ook wij vrou
w en er zelf aan gaan werkén. N iet afschui- 
vén op anderen, neen, zélf de zaak aan 
pakken. A llereerst beginnen met de op
voeding van je kinderen. Steeds w eer wij
zen op  het absurde, dat éne arbeiders
jongen de andere arbeidersjongen af gaat 
slacliten op commando in het belang van  
het kapitalisme. W e  Hebben toch he i voor
beeld gezien aan  de Hitlerjugend waöar al 
vroeg het moorden w erd ingebracht. D aar 
tégenover moeten we stellen de opvoeding 
to t bewuste persoonlijkheid met bégrip 
voor de m edem ens/ b'

Reeds dan zullen w* een mooi eind op 
w eg z ijn  en  k w ek en  w e géén S trijd e rs  voor 
h e t kapitalistisch belang; doch s tr ijd e rs  
v ó ó r  h e t socialisme. -  '*
1 Ik zou wiHën zéggen met een variant: 
M oëdefs alle* laödert vereüigt Ul Indien 
wij w eigeren onze Kinderen voor kapita
listische slachtpartijen t* ófferen, dan 

* rééds zijn w é eëh héél eind ia dé goede 
‘richting. ïn  de richting v aa  de weg, welke 
leidt naar hèt socialisme^

OOK DE VRÓUWEN
KOMEN IN ACTIE

Het overgrote deel van de werksters bij 
meente Amsterdam ging 12 Januari in 
vakbonden hadden hun -leden geadviseerd aan bet 
werk te blijven. Hoewel verscheidene werksters on
georganiseerd zijn, blijkt toch wel, dat de meesten

nieuwe: loon
regeling, die de lonen der werksters nivelleert na
tuurlijk naar de laagste lonen. OorsprnokelHk lagen 
de lonen van 63 cent per nur tot 72 cen t Nu zon
den ze op -65 cent gesteld worden. De koatwlnsters 
verdienden 72 cent. Juist zij zien hun loon dan om
laag gaan tot 65 cent per uur! En d a t terwijl alles 
duurder w ordt De werksters eisen mi een uurloon 
van 86 cent Het zijn dus dit keer de vrouwen, die 
het eerst verzet aantekenen, tegen de- herhaalde 
aanslagen op het levenspeil van de arbeidersklasse 
En ze weten van doorzetten ook «n blijkbaar even» 
eens van self-organlsatie. U it de persberichten kun
nen we tenminste opmaken, dat zich een stakings- 
comité heeft gevormd, dat een' persconferentie heeft 
gehouden. Ook is een deputatie van de staakster* 
naar het departement van Binnenlandse Zaken ge
weest, waar ze natuurlijk met een kluitje In het riet 
werden gestuurd. „In dit stadium van de zaak kon 
het college de dames niet Ontvangen”, schrijft Hat 
Parool In dit stadium van de zaak huilt de hele 
burgerpers om de stoffige scholen en ziekenhuizen.) 
en stelt «ƒ de staaksters daarvoor verantwoordeH|fc . 
Indien deze journalisten bet algemeen wdzfln 
kelijk zo ter harte ging. waarom dan niet aange
drongen op een spoedige inwilliging van de eisen 
der staakstets, dan kon' het‘werk hervat
Maar nee. ia dit stadium van dè zaak worden é t  
werksters, die al twee jaar lang aan het tljntje sija 
gehoudto met vage beloften, weer van het kastje 
naar de muur gestuurd en wordt niet aan toegevea 
van rechtvaardig

Ja. in dit stadium vaa 
ken in Nederland
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Haring en brood — Koffie met appelBöllen
• Ik weet niet of de lezer net zo goed of 

ne t zo slecht met onze roemruchte vader
landje geschiedenis op de hoogte is als 
schrijver dezes. Om het u eerlijk te beken
nen, ik weet er maar een bedroefd schijntje 
van af. H e t is me b.v. bekend, da t Jan 
van  Schaffelaar van  de toren is afgespron
gen, maar w anneer da t’ie dat heeft gedaan 
cn waarom die kerel zo mestogge was. 
heus d a t t>en ik vergeten. Eén ding heeft 
me echter destijds in mijn jonge jaren al 
gepakt, n.l. de ontzettende nood van Lei
den’s arbeidersbevolking tijdens het beleg 
door de bezettende Spaanse overheersers 
cn  het daarop gevolgde ontzet, waarbij de 
liaring en het brood a l le e n  w are goden-

E r w as eens irt Rotterdam  een fabriekje, 
d a t zich in hoofd taak  toelegde op de ver
vaardiging o.a. van laadbakken voor trtcks 
en dat vooral in  de laatste jaren  groeide 
van  fabriekje to t fabriek. D éze fabriek is

jaar van  een gratificatie niets kon komen. 
Zij wilde desondanks toch blijk geven van 
haar w aardering voor het toëgewijde wer

d e n  yan haar personeel en had derhalve 
besloten, da t iedere arbeider tussen koffie
tijd ten kantore eefc.......  warm e appelbol
met een kop koffie in ontvangst kon nemen 
plus een waA derende toespraak natuurlijk.
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SPARTACtNI
d a n k S fa a n edeeprestaties van'v  W  .tappen, doch di? gebeurde te  Rotter- WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS’ae  o e w u u t ■— -------;

had men te danken  aan  de prestaties van 
de arbeiders. Z ó  Omstreeks het scheiden 
van  het oude naar het nieuwe jaar, was 
he t to t op heden nog steeds de gewoonte 
geweest, dat de arbeiders althans voor een 
zeer gering deel Voor hun toewijding wer
den beloond in de vorm van  een nieuw
jaarsfooi of wel gratificatie genaamd. Ook 
dit jaar had het merendeel der arbeiders 
e r  op gerekend, vooral ook omdat het af-

« • 4 J?___A. iaopafween ware uuucû  ci ---- #
- o D af is een van de • gelopen jaar niet d irect een slecht jaar ge-Sp„s ontvangen w e r i  w orden D e bedrijfsleiding

weinige dingen, welke ik goea onurau , ___ _____ ^ ^  da t mefl zo araaa
heb. Goed. zal de lezer zeggen, een üen m aakte echter bekend, da t meti zo graag 

ook dit jaar deze goede gewoonte zou

■>»£ Jappen, doch dit gebeurde te  Rotter
dam anno 19.48; het jaar w aarin  het groot
kapitalisme haar millioenenwinsten kon 
boeken. Kijk. toen w e dit relaas u it de 
mond van  een der arbeiders optekenden, 
dachten wij direct, die knaap, welke deze 
hoon heeft uitgedacht, kent vast zijn va
derlandse geschiedenis goed. „Leiden’s 
ontzet, haring en brood, Leiden is uit de 
nood". En als om de huidige noodtoestand 
van  de arbeidersklasse te honen, stelt deze 
bedrijfsleiding op huichelachtige wijze ap
pelbollen met koffie ter beschikking. Al
leen jammer, da t het merendeel der betref-
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toch n,e',e s t ä t s  U  ̂  „ *, **».-
De lassersstaking
bij de N.D.S.M .
'  H e t is nu al weer enige weken geleden, 
sinds de lassers van  de N .D.S.M . in sta
king zijn gegaan tegen de door de directie 
voorgenomen verlaging der z.g.n. outil-
la  ge-toeslag.

Deze toeslag is gegeven toen na de z.g. 
bevrijding de toestand van  personeel en 
m ateriaal in de ogen der directie nog niet 
Van dien aard  was, dat men reeds een 
goede arbeidsprestatie kon verwachten.

W ij zijn reeds eerder in een vorig arti- 
kelY dieper ingegaan op een kwestie bij 
deze M aatschappij, betreffende het ontslag 
van  een ander deel van hun arbeiders, en 
wij hebben er toen reeds op gewezen, dat 
o.i. het werken in  tarief de verkeerde weg 
w as. Niettemin ging dat echter door en 
er w aren verscheidene arbeiders, die, na
tuurlijk gedreven door de economische 
nood, to t dusdanige prestaties kwamen, 
dat volgens berekening der directie deze 
mensen tè  veel verdienden, zodat dezt: nu 

’ de tijd gekomen acht (met toestemming 
van de tariefcommissie de outillage-toe- 
slag van  deze lassers af te nemen. Dit 
is geen op zich zelf staand feit, want 
overal leiders, bijvoorbeeld bij de bouw
vakken en textielbedrijven, zien wij on
geveer hetzelfde gebeuren, n.l. uitbeta
ling volgens contractlonen, die zijn afge
sloten door de Uniebonden.

M a a r  nu  terug naar de N .D.S.M . 
r  Toen. dit conflict énige dagen aan .d e  
gang was, wefdeh er in  andere.afdelingen 
der M aatschappij, arbeiders tijdelijk (?) 
n aar kuis gestuurd, zonder ontslag en n.p. 
ook  zonder uitbetaling Opmerkelijk, is nu 
échter, dat de Verschillende' partijbladen 
wel éekvëchten ov$r het feit, dat de ene

rijksbemiddelaars en natuurlijk vertegenwoordiger 
van werkgeversbonden en van de officieel erkenc1 
vakbonden.

Alles bij .elkaar ongeveer 1400 man. Totaal inkc 
men durven we niet te schatten. De buikriem zall 
ongetwijfeld een heel eind toegehaald kunnen wor-l 
den vóór het bestaansminimum wordt bereikt. Enl 
mqgelijk zitten er nog een paar nieuwe arbeids-| 
krachten onder verscholen.

organisatie deze arbeiders uitkeert en de 
andere hun naar maatschappelijk steun ver
wijst. H et conflict der lassers w ordt hier
door enigszins op zij geschoven. E n  o.i. 
is dat juist het /belangrijkste. Immers zo 
qoed als bij de N .D .S .M ., H ollandia fa
brieken (textielj ,  W .S .B .Z . (gemeente
lijke schoonm aaksters). Geel I en II ---------------------- -—
(bouw ). Britistf (tabak) zijn de arbe.- KOLONIALE GEEST!
ders en ook de arbeidsters in een strijd ge
wikkeld tegen Hét staatsapparaat. Hierbij 
doet het niet ter. zake, of het ene conflict 
nu gaat om K erstgratificatie, en het andere 
om loonkwestie^ •

Daarom is het ons inziens zo verkeerd 
deze conflicten te  localiseren. H et is ^  
taak der stakende arbeiders hun strijd on
der eigen leiding voort t£ zetten, en. dat 
is het belangrijkste, onverwijld contact te 

• zoeken met de arbeiders in het eigen be
drijf die nog niet staken en die van andere 
bedrijven, om zo te komen tot een ge
meenschappelijke strijd, v

WAT ONS OPVIEL!
Nieuwe arbeidskrachten melden zich!

Ir. A. H. Ingen Housz. president-directeur van 
de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staal
fabrieken riep''de applaudiserende aanwezigen op 
het Congres van de Stichting van de Arbeid het 
volgende toe: '

„Het moet een zaak van eer zijn, in soberheid 
en door harde inspanning, met de allergrootste 
toewijding, tot dit doel (een krachtige industrie) 
te geraken ten bate van het nageslacht. Dus 
buikriem aangeaöóerd. de mouwen opgestroopt 
en vooruit!"

Tot wie deze woorden Hwerden gericht?
Het „Algemeen .Handelsblad” vermeldt wie er 

waren. Prins Beraard der Nederlanden, de ministers 
Stikker, Vän den Brink, Göttzen, Joekes, Lieftinck, 
In 't! Veld en Spitzen. Voorts de commissaris van 

• de Koningin ia de provincie Utrecht, regeringscom
missaris HirschffcM, enkele
drs; Speekenbrink. 
ambtenaren, vertegen

___ secretarissen-generaal,
nog veel kamerleden, hoofd- 

van het college van

„V ooraanstaande burgers van  Soera 
baja schreven, volgens A neta, een reques 
aan de Koningin, w aarin zij verzoeken 
gratie te verlenen aan de mannen van dc 
mariniersbrigade, die''door het H oog Mi
litair Gerechtshof „bovenmatig zwaar 
zijn gestraft voor hun aandeel in de Bon- 
dowoso-affaire. H et zijn militairen, di 
onbewust in moeilijkheden zijn g eraak t ei 
aanspraak hebben op begrip en medele- 
,ven van het N ederlandse volk, aldus hei 
verzoekschrift. A an de burgers van  Soe* 
rabaja zal instemming met deze actie wor* 
den gevraagd.” (O vergenom en uit H * 
Parool van 15 Januari).

H et betreft hier de veroordeelde be* 
w akers van het gevangenentranspoi 
w aarvan 46 Indonesiërs om he t levi 
kwamen tengevolge van verregaande ver
waarlozing en onverschilligheid van  deze 
bew akers. D e vooraanstaande burgers 
van  Soërabaja achten nu blijkbaar de tijd 
gekomen om ronduit van  hun koloniale 
geest te getuigen.

C U R S U S V E R G A D E R IN G  O.V.
O nderw erp i

„PubliekrechUlijke Bedrijfsorganisatie”.
D e vergadering w ordt gehouden in gebot 
„Huize W esteinde”, W êsteinde 3 b 
Fredériksplein, op Donderdag 27 Jan. 8 ut 
V rije  toegang voor lezers van S p a rta r

O nder deze titel is eèn N ederlandse 
vertaling verschenen van  het werk van de 
Amerikaan James Burnham „T he Struggle 
for the w orld” . H et ligt niet in onze be
doeling daarover nu een bespreking te 
brengen, hoewel het zeker de n^oeite 
w aard  is en zal moeten gebeuren.

D e  titel geeft echter zo duidelijk uit
drukking aan  de internationale situatie in 
het kapitalisme, dat menen haar vöor 
dit artikel te  moeten gebruikèn. .

W ij menen dat het mogelijk is, zonder 
een schets te  geven van de ontwikkeling 
van het kapitalisme, de verhoudingen van 
nu direct te stellen. Alles en 'ied er w ordt 
er immers door beheerst. E r is een strijd 
om de wereldm acht gaande. Z elfs die 
idealistische schrijvers en politici, die aan 
het einde van  de tweede wereldoorlog 
droomden, en in d e  pejrs filosofeerden, 
over een verdraagzam e verhouding tussen 
vrije en dem ocratische régimes over de 

I gehele aarde, hoe verschillend /genuan
ceerd die dan ook zouden zijn, zijn thans 
wakker geschud door het daveren der ka
nonnen, het ontploffen der bommen, het 
ratelen der mitrailleurs en het aanhouden^ 
fcoemen van de vliegtuigen die de lucht
brug naar Berlijn moeten onderhouden.

De ervaringen die het publiek‘heeft op
gedaan uit de talloze mislukte conferen
ties, die meer dan drie jaren na de mili
taire en economische ineenstortingen van* 
Duitsland en Japan nog niet tot vredes

verdragen  konden leiden, hebben de illu- v 
jsies gedood, althans de illusionisten tot 
zwijgen gebracht.

De over de gffehele aarde in snel tempo 
I toenemende oorlogsvoorbereidingen, zich 
(Uitende in snelle herbewapening, het rich-,
I ten der productie op militaire goederen en 
het nastreven en afsluiten van militaire en 
economische verdragen, beheersen de pó- 

jlitiek, ja hA  denken van de grote massa.
De opstandige verzetsbewegingen, spe

ciaal in het V erre  Oosten, met hun natio- 
de, zoovel als sociale aspecten, groeien 
it to t om vangrijke'm ilitaire gebeurtenis

ja oorlogen, en vervullen de elkander 
jenstreven.de imperialistische machten 
it grote zorg, in verband rn^t de te  vol

gen politiek.« Politiek, die er op gericht 
moet zijn, de gebieden w aarin zich deze 
gebeurtenissen voltrekken onder hun in
vloed te Icrijgen of te  houden.

D at alles brengt er de mensheid toe, zich 
vertrouw d te maken met het onvermijde
lijke van een nieuwe botsing der wereld
machten. Een fatalisme maakt zich*van ve
len meester, die er zich met een schouder
ophalen van pogen af te maken, onder de 
opmerking, da t we helaas geboren zijn in 
een tijdvak, da t niets dan ellende en leed 
heeft te bieden aan  degenen die het be
leven. '

In dit tijdvak van zich organiserend ka
pitalisme, voelt zich dan ook de alleen
staande mens buitengewoon machteloos. 
Hij w ordt behandeld als een stuk>nate- 
riaal, da t hier of d aa r geplaatst, nuttig of. 
schadelijk is, zijn dienstbaarheid moet be-, 
tonen aan de over hem. gestelde machtep, 
of verdwijnen moet. De* hoog-geprezen 
democratie blijkt daarbij voor deze men
sen, deze individuen, ook »sléchts to t een 
middel to t machtsuitoefening der groten te 
zijn geworden* W a t is de democratie van 
het W esten, w aar de machtigen, F tanco  
en Peron in hun combinatie betrekken, 
w aar zij het Portugese, G riekse en Turkse 
fascisme steunen en handhaven? W a t is 

.d e  volksdemocratie in de Russische in
vloedssferen, w aar de arbeiders geen an
dere rechten kennen dan te  zwijgen en 
te werken om door hen uitgebuit te  wor
den, slechts de imperialistische macht van 
het over hen heersende systeem te vergro
ten? 'D ienstbaar is de mens overal onder 
de ergerlijkste om standigheden leverid, 
aan  zijn imperialisten, die strijden ~T>m de 

■ wereldmacht. Zelfs in een klein land dis 
Nederland, durven de kleine-, zelf aan  de 
groteren onderworpen politici, zoals Koos. 
V or rink, .openlijk te  verklaren, dat zij wei
geren „de kruiers van  de arbeiders” te 
zijn.

Toch is dit beeld, dat ons zo vaak voor 
ogen staat, te  eenzijdig. W a n t de maat
schappij bestaat niet in de eerste plaats uit 
eenlingen. Zeker, als enkeling zijn wij

zw ak eÉi machteloos. M ^ar de kapitalisti
sche .sam enleving, is een klassenm aat
schappij. H et is èep maatschappij van 
heersers en overheersten; van uitbuiters en 
uitgebuiten. En steeds meer vloeien de be
langen der uitgebuiten. de werkelijke pro
letariërs en de uitgebuiten uit de koloniaal 
geëxploiteerde landen, ineen. Hun ver
weer. hun verzet tegen het kapitalisme 
groeit, over alle gevoel van individuele 
zwakheid, to t een sociale, opstandige 
kracht tegen de bestaande orde. Dia 
kracht moet worden to t een zelfstandige, 
die zich bevrijdt van de greep, die elk im
perialisme op hen uitoefent of poogt uit 
te  oefenen. ✓

W ie  zich eenmaal dit inzicht heeft ver
worven, wie zich deel gaat voelen Jvan de 
sociale bewegingen, die elk imperialisme, 
elk kapitalisme, bestrijden, die oordeelt an
ders over rijn tijd en zijn plaats.

Hij zal pogen de w aarheid van  de leu
gen te  onderkennen. Hij zal de  machten 
proberen te  meten. Hij zal .w illen  weten 
w at de innerlijke drijfkrachten zijn in de 
strijd der imperialisten om de wereld
m acht en hij zal zich geïnteresseerd wetén 
bij alle verzet der onderw orpenen en  po
gen dat verzet te  versterken. Hij ziet door 
alles heen groeien een nieuw e strijd om 
de wereldmacht; de strijd der nu schijn
baar machtelozen; de strijd om een nieuwe 
orde, zonder heersers en zonder uitbui
te rs , het communisme.

O ndertussen gaat de strijd der impe
rialisten vdort en in vele opzichten is de 
voorbereiding van het nieuwe militaire 

'w ereldconflict te vergelijken met de voor
bereidingen van de tweede wereldoorlog.

Toen eenmaal het Duitse kapitalisme in 
1933 begrepen had, da t het de strijd om 

‘wereldmacht, de strijd om expansie, alleen* 
met geweld zou kunnen winnen, bracht het 
in eigen gebied die regering 'a a n  de 
macht, die da t consequent nastreefde. N a 
de machtsovername door de nationaal- 
socialistisohe beweging, na de vcJledige 
onderwerping van de arbeidersklasse, 
volgde in snel tempo de bezetting van het 
Saargebied, de aanhechting van Oosten
rijk. de annexatie van het Sudetenland en 
de strijd om Dantzig. D e andere imperia- 

\  Iistische machten werd het steeds duidelij
ker, dat de oorlog onvermijdelijk was, dat

1


