
VAN DE MAASKANT
De N.V. Chocoladefabriek „De Baronie” ontslagbrief in huis gekregen, terwijl 
te ĵ hiwtnVn is nóg zo’n echte ouwerwetse pogingen van de zijde der directie ijj hét 
firma. U weet wel, „’t Is mijn zaak, ’t  zijn werk worden gesteld om de arbeiders, 
mijn machines en ’t is m\jn personeel, door het aanbieden van individueel betere 
AlWn wij 7ii11pn hpslissgn wat er wel of '  arbeidsvoorwaarden, weer m het bedrijf■■■TT M  i . ■ ■ *----1---- -*■ ........... *■■ ■ ...—■ jyv f y  ■■
niet gebeuren zal”. De grootst mogelyke 
uitbuiting tegen de laagst mogelyke lonen.

mocht zelfs niet gesproken worden en had 
men de brutaliteit om over'loonsverhoging 
te praten of er om te komen vragen, dan, 
was het onverbiddelijk de poort uit. Dat 
was nu al zo’n 37 jaar goed gegaan en 
Hnnk zy de verdeeldheid van het perso
neel, was het ook mogelyk dat dit 37 jaar 
goéd kon gaan. Echter, de arbeiders be
ginnen zo langzamerhand iets te leren en 
ook bij de Baronie gaven de arbeiders- 
biyk iets geleerd te hebben.
Enige weken geleden vroegen enkele jon
gere arbeiders om opslag. Resultaat was 
de oude gebruikelijke methode. De poort 
uit. De E.V.C. wilde bemiddelen, doch 
werd op onbeschofte^ wyze afgepoeierd. 
Enkele weken later vroegen een viertal 
meisjes eveneens om opslag en weer was 
het resultaat hetzelfde. Weer werden be
middelingspogingen van de E.V.C. afge- 
poeierd. Dit ging de arbeiders uiteindelyk 
toch al te gortig worden. Zy staken de 
koppen by elkaar, met gevolg dat zy Dins
dagmorgen 5 Maart in* staking gingen. Het 
ging hier om 150 arbeiders.
De directie poogde direct dit conflict klei-v 
ner voor te stellen dan het was en be
richtte äan de pers, dat het slechts girig • 
om een 80 man en dat het bedryf zonder 
stoornis dóórwerkte. Feit is echter, dat 
van het 250 arbeiders tellende bedryf er 
ruim 150 momenteel in staking zyn en 
practisch alleen het kantoorpersoneel, de 
chefs en enkele oudere arbeiders nog wer
ken. Alle stakende arbeiders hebben een

jg» lnlclcen. Deze vliegen er echter niet in 
en blyven eisen, voor allen betere loon- en 
arbeidsvoorwaarden of anders geen een de 
poort meer in.
En, we behoeven er byna niet eens extra 
melding van te maken, N.V.V., Christe- 
lyken en Katholieken trachten de actie 
van deze arbeiders voor de zoveelste maal 
te doorkruisen, door haar leden te ver
bieden de personeelsvergaderingen te be
zoeken en door zelf onafhankelyk van de 
E.V.C. önderhandelingen met de directie 
te voeren. Doch-de stakende arbeiders zyn 
niet van zins om verbeteringen u it 4e han
den van N.V.V. c.s. te ontvangen. Zy 
willen dit alleen door eigen stryd af
dwingen.
De Bond zonder leden inde bedry ven, het 
N.V.V., heeft dan toch maar bewezen nog 
heel wat mans te zyn. Wat de stakende 
havenarbeiders nog steeds maar niet voor 
elkaar hebben kunnen brengen, heeft- de 
bondam gelapt. Onversaagd heeft men de 
önderhandelingen voortgezet enrhet resul
taat heeft men in de pers kunnen lezen, 
Maandag 11 Maart werden de nieuwe 
voorwaarden van kracht. Het loon voor de 
vaste arbeiders is gebracht op ƒ 39.55, 
zulks overeenkomstig de voor vergelyk- 
bare arbeid geldende lonen. Voor de losse 
arbeiders is een overeenkomstige ver
hoging vastgesteld. Bravo, bravissimo. 
Alleen hebben we zo het idee, dat het gros 
der havenarbeiders met deze regeling nog 
lang niet aecoord zal gaan. Want het 
lykt ons, dat deze regeling slechts als een 
soort afbetaling op de oorspronkelijke 
eisen kan worden opgevat. ; --v-

V.S.V - A M STERD A M
Zondag, 1 7 Maart, 's morgens 10 u. 
draait in Theètër Krit^ripn/Roet^rs- 
jfóaa't, de film over de Chinees- 
Japanse oorlog. ' r.J'
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Kaarten, è f 0.80 verkrijgbaar bij 
de bezorgers en Beursstraat 17,

. Telefoon 40860
Zaal open half 10.
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In Indonesië
Eind verleden week berichtte de pers, dat vier 
bataljons Nederlandse troepen, ter sterkte van 
ongeveer 3000 man begonnen waren, te Batavia 
aan land te gaan; Grotere eenheden zouden tege- 
lijkertijd gaan landen in Semarang, en Sóerabaja. 
ZÓ'maken, gaat het bericht verder, de eerste 
golf Uit' van een totale strijdmacht van ongeveer 
20000 man, welke zich nog op zee bevindt, óf 
gereed staat uit Malakka en uit andere deleU 
.van Indonesië'te vertrekken, -w '. ' ’
Eindelijk is het zo Ver. Eindelijk heeft men weer 
troepen op Java. Eindelijk kan men weer gelei
delijk de macht in handen gaan nemen. Want 
daar is het om te doen, alle besprékingerf met, 
en alle beloften aan de Indonesiërs ayiaan ten 
spijt. We hebben er geen moment aan^etwijfeld, 
of dat, wat de regering wilde, was niets anders 
dan tot een zo spoedig mógel^jke terugkeer van 
de oude toestanden te komen.
Toen Dr; van Mook naar Indonesië terugkeerde, 

'meldde de pers, dat er vier punten waren, waar
over onderhandeld moest worden. Een van deze 
punten was1 de verdediging van Indonesië. Men. 
heeft toen dat bericht wel tegengesproken, doch 
lüi de aanbiedingen die men een poosje latér aan 
Sharir deed, bleek uit niets dat men deze ver
dediging had prys gegeven. Hoe zou dit ook 
kunnen? Men heeft nu eenmaal troepen nodig 
om de belangen van onze bourgeoisie te  be

schermen, want dat er aan deze belangen weinig 
getornd mag worden, staat ook wel vast. Boven
dien kan men met deze troepen druk uitoefenen 
en straks kan .men ze misschien gebruiken om 
zijn argumenten bij de besprekingen wat meer 
„kracht” bij te zetten.
In ieder geval zal men hen straks, als men met 
Sharir tot een compromis is gekomen, voor het 
in toom houden van de „extremisten” gebruiken. 
Zo ziet men dus, dat het voor de Nederlandse 
regering zeer gewenst is dè beschikking over 
Nederlandse ̂ troepen te hebben. We zien tevens, 
dat de regering een politiek van gedold en tijd 
winnen voert, maar dat niets haar van de door 
haar voorgenomen politiek kan afhouden. D.w.z. 
een politiek, die er op gericht is, met de uitbui
ting van het Indonesische volk zo spoedig moge
lijk weer te beginnen. Of zij in hun pogen zullen 
slagen weten we niet, daar dit voor een groot 
deel afhangt van de sterkte van de links van de 
regering^ Sharir staande groepen» die waarschijn
lijk meer het „arbeiderselement”, als men dit zo 
zou kunnen noemen, vertegenwoordigen. In ieder 
geval is voor de Nederlandse arbeiders zaak, de 
ontwikkeling in Indonesië goed in de gaten te 
houden.

Jong echtpaar (Spartacus-vrienden) jo ek t woning 
of gedeelte van woning in Deh Haag of omgeving. 
Brieven onder N a  722 „Spartacus”, Beursstr. J.7, 
Amsterdam. (Adv.)

Democratische Gestapo.
De nieuwe regeerders van likt Franse 
kapitaal trachten ons wys te maken, dat 
nu ook Frankrijk „op weg is naar het so
cialisme”. Een onopvallend "geplaatst be
richtje in „Het Parool” van 7 Maart j.l. 
meldt: „Te Parijs zijn gisteren tydens een 
openbare vergadering 32 Trotskisten’ge
arresteerd, onder wie enkele Nederlan
ders”. De nieuwe heersers-in alle landen, 
gullen als , vanouds, de hun onwelgevalli-' 
gen trachten ohschadeiyk te maken; ze 
zullen de revolutionnairen hier zus en 
daar zó noemen, maar overal staan de uit
voerders van dit- „socialisme” gereed om 
hun activiteit door Gestapo-methoden te 
beantwoorden. . .  Weest op uw hoede!

leder voor zich en----
„God is met ons,” zegt Franco en hy zet 
de Nazi-terreur voort. Hitler gebruikte er 
„de Voorzienigheid” voor. De keizer van 
Japan noemde zich „de Afgezant van 
God”. Engeland dekt zyn* gewelddaden 
met .het mottó: „God bescherme den Ko- 
ning”. De Duitse imperialisten voerden 
reeds propaganda voor de eerste wereld
oorlog met het: „God straffe Engeland”. 
De overvallen op de stakingsleiders en 
revolutionnairen, worden in Amerika ver
richt in „Gods eigen land”. En Nederland 
voerde-zijn schrikbewind in de Oost ook 
al uit, „voor God, vaderland en oranje”. 
Maar „God zy met ons”, lykt ons aan dat 
alles niet vreemd.

V. 8. V. - vergaderingen
Hilversum. * j
Iedere Vrijdagavond bespreking van belangrijke 
onderwerpen in „Ons Gebouw”, Havenstraat 
Aanvang 8 uur.

Amsterdam—West
Maandag 18 Maart a.s. in gebouw ,,Marco Polo”, 
Marco Polostraat 178. Aanvang 8 uur.
Onderw.: Bellamy’s economie.
Niet-leden toegang 10 ct. — . - •

Amsterdam—Centrum organiseert op Maandag 
25 Maart a.s. een smal-film avond, „Als wij 
levenden, sterven, . . ” tnet muzikalemede werking- 
Toegang gratis op vertoon van introductie.
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STENBOND „SPARTACUS
'R edacteur:

T J E Ë R D  W O Ü D » T R A
Voofl. adle«: Beursstraat 17.

Proletariërs  al ler landen, verenigt  U I
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d rieh o n d e rd  ja a r  u itp lu n d e rin g , dé  a llen  watertank”. Men krijgt de indruk, dat de critici van de I.V B.,’alvorens te beweren, dat B. dft 
verenigende idee Jen  gévóïge ha<k „Weg on2e #  *** ^
met de vreemdê heersers!” dat spaart ons de
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Sijiiicii. betaal!
Minister Vos ip naar Amerika geweest en 
by zyn terugkeer heeft hy het een en 
ander gezegd. Zo o.a., dat het tydstipi' 
waarop het bedryfsieven weer vry wel 
geheel aan particulieren zal worden over
gedragen, niet nodeloos Zal worden uit- 
gésteld. Voorwaar, hoopvolle klanken 
voor pnze naar vryhisid hunkerende on-
dernemers. Maar laten we ér direct fey« 
voegen dat het ook „nieuwe” klanken 

in vergelijking met het voorontwerp 
van de wet op de bedryfsschappen met 
sterke regeringsbevoegdheden.
Natuuriyk wil dit nog niet zeggen, dat 
binnen afzienbare tyd de „vrye handel” 
zal zyn hersteld. Wy geloven veelmeer, 
dat minister Vos de bedoeling had de on
dernemers gerust te stellen. Hun critiek 
immers op het voorontwerp wet is niet 
mals én ten slotte is de minister op de 
ondernemersklasse aangewezen. Daarom 
ook, moet hy aannemelyke redenen aan-r 
geven, waarom een vry wel volledig vrije 
handel thans nog niet jmogelyk is.
De regering, de ondernemers Isennènd, 
weet, dat by een intrekken der orde- 
ningsmaatregelen, elke »ndefnem er , zou 
trachten zoveel in te voeren als zyn bezit 
aan buitenlandse geldwaarden zou toe
laten. Een der gevolgen daarvan zou zyn, 
dat door de grote vraag naar één artikel 
in het buitenland door verschillende lief
hebbers, de pry'zen zouden stygen. En 
daarby zou geen der Nederlandse onder
nemers zyn gebaat.
Indien ook de uitvoer zou worden vry- 
gegeven, zouden alle Nederlandse onder
nemers, door hun onderlinge concurren
tie in het buitenland gedwongen worden 
de pryzen onnodig te verlagen.. Ook dit 
zou een verliespost betekenen.
In beide gevallen zou de winst dus ver
minderen. • De ondernemersklasse heeft 
daarby uit den aard der zaak geen belang 
en thans juist niet, omdat '2̂ j voor haar 
opbouw zo veel mogelyk over buiten* 
landse geldswaarden moet beschikken. 
De toestand, waarin het Nederlandse ka
pitaal verkeert, maakt „ordening” dus 
noodzakelyk. En als de ondernemersklas
se, zy het met tegenzin, toegeeft, dat 
staatsingrypen to t op zektre hoogte thans 
noodzakelyk is, darf doet zy dit uit boven
genoemde overwegingen, u it zuivere 
winstbelangen.

V

Dat de regering de ordening niet prys-, 
geven k&n, wordt overigens niet alleen 
dóór de binnenlandse verhoudingen be
paald. Ook het buitenland zelf spreekt 
hier een ̂ woordje mee. De Amerikaanse 
geldschieter? b.v. zyn niet bereid aari> Ne
derlandse particulieren te lenen. Zy eisen 
dat de Nederlandse staat de lening over
neemt, verantwQordelyk is voor dë wyze, 
waarop de kapitalen worden besteed en 
garant is voor aflossing en rente-betaling. 
De uitvoering van dergelyke voorwaar
den eist een reeks vaif, regeringsmaat
regelen en beperken dans in sterke mate 
het de ondernemersklasse ,,aangeboren 
vryheidsgevoel”. IVV̂
Hat î  dus duidelyk, dat dtf Nederlandse 
regering o o k u it buitenlandse overwe»

Om onze 
vrijhfidmW , .

f
I . . * .

gingen de planwetgeving niet zou kunnen 
loslaten. Als bewijs daarvoor behoeven 
we ons niet alleen tot de leningspolitiek 
van het buitenland te beperken. Deze im
mers is slechts een onderdeel van de al
gemeen gevoerde crediet-politiek, waar- 
by dus de voorwaarden worden vastgs- 
steld, volgens welke Nederland in het 
buitenland kan kopen.
Eén der regeringspersonen deelde mede, 
dat ongeveer 3 milliard goederen zal 
worden ingevoerd en slechts 1  milliartl 

% uitgevoerd. Hieruit ontstaat èen schuld- 
: yerhoudiflg aan het buitenlamp die zich 

in het binnenland op zeèr vele wyzen in 
de vorm vah regeringsmaatregelen doet 
gevoelen. Wy wyzen alléén slechts op het 
ambtelyk apparaat, dat nodig is om de in
gevoerde goederen over bedryven en per
sonen te verdelen en de grondstoffen en 
machines e.d. te  vèrzorgen, voor de on
dernemers, die voor de uitvoer moeten 
werken. Dit werk op zich zelf oxx̂ vat reeds 
een uitgebreid terrein van staatsingrypen.

Ofschoon de regering zich wel eens het 
r e ^ t  aaxunatigl, te doen élsof zy alle w is
heid in pacht hééft, weten de ondernemers 
echter maar  al te goed, dat zy met hun
— t— 1 AM-----------T.-----------  —

WAT O N S OPVIEL
.

De anderen zQn even schuldig.
Na twee en een halve dag «verdediging” 
zei Göring tegen zyn „rechters” in Neu
renberg; „Ik concludeer met de woorden 
van~€hurchill: In een stryd om leven en 
dood hebben wettige maatregelen afge
daan.”

W eU f animo.
Minister Mèynen verklapte voor de radio; 
inzake het oproepen van reserve-qfficieren 
en onderofficieren: „Als ik honderd man 
oproep, kryg ik  gedecideerd 100 verzoe
ken om vrystelling”. Hy was van m e n in g  
dat militaire bekwaamheden en leiders-.; 
eigenschappen by de geboorte „van Gods 
wege is meegegeven”. „Wie zich aan deze 
verantwoordelykheid onttrekt, is laf.”

Wat sommige lezers opvalt
Het is ‘dat „Spartacus”-weekblad ’n som
bere geest aderht Inderdaad, in het älge- 
meen is dat juist. Maar wy hebben niet de 
taak* de toestanden mooier voor te stellen 
dän zy iyn. Wel moet het mogelyk zyn 
bepaalde situaties door ’n geestigheid, 
door ironie, die *n glimlach te voorschyn 
rqppt, nog scherper te  stellen.

• ■ . 
critiek op de regering niet al te ver kun
nen gaan. Dat er geordend moet worden, 
is ook hun belang en  daarom ook hün 
opvatting. In de practyk ligt het verschil 
tussen hen beide in de wyze waarop de 
ordening zal plaats vinden. Toch zou men 
zich ten sterk ste  vergissen, indien men 
de tegensteUmgen-^ussen -beide groepen 
te scherp zou zien.
Desondanks is er een groot verschil, of 
men de ordening wil stimuleren door de 
macht in één bedryfschap aart een re
geringscommissaris toe te kennen, ̂ Sf door 
juist diens macht te verzwakken, hem 
slechts een adviserende stem toe te kén
nen en alle macht in handen te leggen van 
het in de bedrijfschap georganiseerde be
drijfsleven.
Hierover loopt de stryd en zoals 
stryd om belangen, zal dezé in georgani
seerd verband worden gevoerd. Voor dit 
doel heeft de ondernemersklasse haar 
„Party van de Vryheid” opgericht.
Indien de ordening, zoals de regeKng zich 
die vogrstelt, werkelykheid wordt, zal 

_ . van de „vryheid? van den ondernemer | 
inderdaad niet veel meer overbly ven. Jufijt^j 
in dit punt, waar vóoï hem alle aantrek- 
kely kheid schuilt, namelyk in  de finan
ciering van het bedryf, zal de regering 
ingrypen. De ondernemer is te veel groot 
geworden met banken (en bankschuldenï
om niet te weten,' dat financieel_
in het bedryf feitelyk betekent, de
fing als zelfstandige onderneming.______
juist is voor hem, waar alles om draait. 
Indien  hy met zelfstandig is, vry is, 
te beschikken over de winsten, die
voortgebracht, dan is hy, en hy voel___
bliksemsgoed, ondanks alle mooie praat
jes van de gemeenschapsfunctie van den 
ondernemer, niet méér de oude. Nu wil 
hy ook niet een ouderwetse ondernemer 
zyn. Integendeel, hy ziet de noodzaak vén 
staatsingrypen, want het is een der. vele 
voorwaarden om nog aan wjnst te kun
nen komen en in vele gevallen zelfs nbg 
om in het leven te  blyven. En ten slotte 
is hy ook nog oud-liberaaL Dat wil niet. 
zeggen, dat htf.tegen de staat ia. Dat heeft 
hy nooit beweerd. Alleen is hlj er niet 
voor de staat, maar dè staat e r voor hem, 
voor de beveiliging van zijn belangen;
Als de ondernemer zich dan ook in de 
„Party van dé Vryheid” organiseert, dan 
hoopt hy die vryheid te  verkregen, waar
bij de winsten, die hy m$akt, door hem 
kunnen worden besteed, zoals hij dat wil 
en dat de functie van de staat, niet anders 
zal zyn, dan corrigerend op te treden 
tegen een ieder, die dit beginsel in gevaar 
brengt. Hy wil, zoals het manifest het 
zegt: „een vrye uitoefening van bedryf 
en arbeid, een vryé^beschikk mg oyéfr de 
vruchten hiervan en een vrye maatschap- 
pelyke organisatie; waarby de staat, wa» < * 
kende voor het belang der gemeenschap, * ' 
een corrigerende taak treeft”.

4 »*»■•' • " V- * ‘ : *
Dit is het ideaal, dat de ondernemers voor 
ogen zweeft. Z yzuilen, als party, geen 
arbeiders trekken. Deze weten heel goed, 
w at de bevrydingseditie van de Liberale 
Staatsparty, de „Vryheidsbond”, voor hen 
betekent.



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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Uitgeverij ..D a  Vlan»'* - r  Amsterdam
Proletariërs  aller la n d e n , verenig t  U I

I I  W% r  I I  r  1 1  A  sch illende  po litieke  p a r ty  en  vertegen -

I K I E l i  V A N  H E T  V E R Z E T  S S ä “ Ä S S S
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-


