
Een woord tot de sociaal-democratische arbeiders
H et komt ons voor, dat het gewenst is, 

naar aanleiding van het opnieuw opnemen 
van de krijgsverrichtingen in Indonesië, te 
pogen een gesprek te  hebben met hen, die 
wii kortweg hierboveÄ aanduiden als so
ciaal-democratische arbeiders, m aar waaron
der wij eigenlijk veel m eerderen willen ver
staan. Het is onze bedoeling te  spreken tot 
allan wier gezindheid, of traditie oorzaak 
ziin van een gehechtheid aan de Party van 
de Arbeid. Zij, die nog lid zijn van die par
tij, zowel als degenen die b.v. by verkiezin
gen op haar ßtemmen. Wij tw ijfelen er-m et 
aan, neen, wij weten het zeker, dat velen 
van hen ontevreden, ja  verontwaardigd zyn 

‘over de verantwoordelijkheid die ministers, 
leden vèn die partij,, en ja, ook de volledige - 
kam erfracties op zich hebben genomen met 
betrekking to t de in Indonesië opnieuw ont
ketende koloniale oorlog. Het is m et onmo
gelijk, da t sommigen deze laatste uitdruk
king reeds te  ver gaat. Maar wy hechten er 
aan de dingen bij hun werkelijke naam te 
noemen. Reeds wannéér wij uitgaan van de 
door de Nederlandse regering uitgesproken 
motieven, dan is de uitdrukking „koloniale 
oorlog” volkomen op zijn plaats. Drie eeu
wen heeft het Nederlandse kapitalisme in 
Indonesië land. en volk geëxploiteerd. Zyn 
uitbuiting yan de Indonesische massa s is 
schrikbarend geweest. Om het op kapitalis
tische wijze uit te  drukken: duizenden m u- 
lioenen guldens vloeiden als baten naar het 
kleine land aan  de Noordzee. De vele ver
rezen trotse paleizen in alle lustoorden van 
dit landje zijn daarvan een beschamend ge
tu igenis En de cultures en bedrijven, die 
Nederland in het grote eilandenryk „tot 

' stand bracht” zijn evenzeer betaald uit die 
duizenden millioenen guldens, die door de 
arbeid en. uitbuiting van de Indonesische 
massa’s werden „gewonnen”. Het gezag dat 

7 Nederland daar in het verleden uitoefende, 
gebaseerd op koloniale onderwerping.
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W anneer de Nederlandse regering de krygs- 
verrichtingen opnieuw deed aanvangen, om
dat de ntèssa’s in de Republiek-Indonesia 
dat oppergezag niet w illen erkennen, dan 
kan men het ontstaan van h e t kapitalistisch 
koloniaal gezag, niet buiten beschouwing la
ten, en een zelfs alleen om deze reden be
gonnen militaire actie' is dus een koloniale 
oorlog.. Laten wij zeggen w at is, w aht al
leen zo,' sociaal-democratische sympathisan
ten, verkrijgt Uw afkeu ring  en ergernis over 
de ro l van de Partij van d è  Arbeid werke
lijke inhoud. Stellen wij dus vast, dat deze 
partij haar steun verleend heeft en verant
woordelijk is voor een koloniale, imperialis
tische oorlog. __

Wij begrijpen U;w verontwaardiging, maar 
wij weten ook, dat u de oorzaken zoekt m 
veel te  kleine feiten. Stemmen, die wy beluis
terden, spraken er van dat de party  zich te  
veel op sleeptouw liet nemen door de. Katho
lieke Volkspartij (K.V.P.), dat de partij nog 
te zwak was om de regeringsverantwoorde
lijkheid op zich te nemen, enz. Zóu: d it waar 
zijn, dan lag de conclusie voor de hand, dat 
het m eest nodige de versterking van de in
vloed van de partij zou zyn. Het spreekt 
vanzelf, dat juist diegenen, diej  nu  verant
woordelijk zijn voor dé oorlogsdaden, tegen 
een dergelyke opvatting geen enkel berwaar 
zullen hébben. De vraag echter moet by -JJ 
rijzen , of indien het onwaarschynlyke zou 
w orden  verwezenlijkt, indien werkelijk deze 
party., door <*e gebeurtenissen een volgende 
m aäl verste rk t u it dè parlementsverkiezin 
gen te  voorschijn zou treden, zy dan  sozia
listischer, meer anti-kapitaüstisch' zou han
delen. Tot nu toe hebben wy allen Steeds 
ervaren, dat- in  de ontwikkeling van dit ka
pitalisme en bij het groeien, van de sociaai- 

1 democratische partijen hun „verantwoorde
lijkheidsgevoel” veor de orde »toenam en de 
leiders zich nationaler en kapitalistischer 
gingen gedragen. Wij w illen in  dit verpand
h e r i n n e r e n  aan de . verontwaardiging die de
Duitse sociaal-democratie destyds, ook in

Nederlandse arbeiderskringen opwekte, toen 
zij de bouw van pantserkruisers iri', haar p a r - ,
lementair werk aanvaardde Pantserkruiser- 
socialisten werden; zij smadelyk genoemd, ^n 
juist deze partij had in  het Duitse parlem en
taire leVen van het Weimar-Dyutsland zo 
een grote macht. Hóe zouden w e hu  de-so
cialisten van de Nederlandse Party van de 
Arbeid moeten noemen?

-  o  -

Neen, laten wij de oorzaken niet . teveel 
zoeken in  kleine kwesties, w aar het pro
bleem zoveel dieper ligt. W at .ons m h e t bq- 
zondèr opvalt is, dat de Nederlandsf arbei
dersklasse zelf zo passief is. En m ier, het 
valt niet te loochenen, dat de politiek van 
de Nederlandse bezittende klasse ver door
gevreten is onder, de arbeiders. Onze posme 
achten wij teveel-verbonden met dit.stelsel. 
Ook veel arbeiders gaan uit van de gedachte 
dat „wij Nederlanders” wel willen praten 
met de Indonesiërs, dat „we niet-onredelij k 
ziin”, m aar dat dé Indonesiers onhandelbaar 
zijn. „Onze nationale belangen” kunnen toch 
niét weggecijferd, worden. ,

Hier ligt een bèlangryk deel van h e t prc- 
- bleem. Zoals destijds de Duitse sociaal-de- 

mocratie, is ook de Nederlandse P arty  van 
de Arbeid een nationale party en ook de Ne
derlandse arbeiders zijn, bevorderd door de 
oorlogsjaren die achter ons liggen boven

d i e n ,  nationalistisch georienteerd. In  het a l
gemeen is onze redenering niet socialistisch, 
uitgaande van het bestaan van klassen en 
klassenstrijd, m aar nationaal en gebaseerd op 
kapitalistische economische belangen, en 
toch zijn die laatste de onzen niet. Dit is n a 
tuurlijk niet een eigenschap van de Duitse 
en de Nederlandse arbeiders alleen. Neen, 
zodra een land zijn kapitalistische belangen, 
politiek en ideologisch gaat formulieren en 
verdedigen, dan ga*t daarvan ook invloed 
uit op de arbeidersklasse van dat land. ln  
het verleden heeft dat ook daarom sterk ge
werkt, ju ist omdat de opkomst v(an de mo
derne arbeidersbeweging plaats vond in  een 

/nationaal in  opkomst zijnd kapitalisme. Ver
beteringen in de sociale positie van de arbei
dersklasse hielden zeer nauw verband met 
de economische positie .van het nationale k a 
pitalisme en de ontwikkeling van de burger

lijke staat bracht mee, da t - de- verbetering 
van die sociale positie van  de arbeiders 
veelal door middel .van wetgevende arbeid 
werd bereikt. Zo is de arbeidersklasse sterk 
met nationalisme geïnfecteerd geworden. 
Dit nationalisme verzwakte echter het klas 
se-inzicht en daarmede de internationale 
solidariteit van de arbeiders. Dit openbaart 
zich ook nu weer. Deense arteiders, in  dit 
geval nationaal, niet beïnvloed, tonen nel- 
g ine arbeid té  weigeren voor het oorlogs
zuchtige Nederlandse kapitalisme en het
zelfde merken wij. op bij Australische arbei
ders Maar de Nederlandse arbeiders laten 
verstek gaan. Hun eigen kinderen zyn naar 
het oorlogsfront gevoerd. De regering heshst 
over ons, zonder dat ons eigen oordeel wordt 
gevraagd, dè partijen staan achter de rege
ring en wij missen de kracht te  getuigen, 
missen de kracht de koloniale oorlog te  be
strijden. Onvoldoende klasse-inzicht, in  ons 
werkende en door de heersers gepropageerde 
nationale sentimenten, zijn oorzaak van onze 
domheid eri lafheid.
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JCuA-faai. en (ku im etije
Zaterdagavond 18 December.

Duizenden gezellige Hollandse huiskamers stem
men af op de K.R.Ó., mét z'n inderdaad -zeer gees
tige „Negen heit de kjok ". Dit keer een tikje ern
stig in het teken van bet naderende Kerstfeest. , 
Maar Kris, Kras en Kruimeltje brengen met ge
zonde humor de vrolijke noot.

„Daar zitten we weer!" zeggen KHs en Kras. bn 
Kruimeltje piept ec achter aan:

„Ën nog steeds zonder vrede", waarop de oude 
mannetjes: ‘ . M

„Ja, ja. maar toch nog zonder oorlog.
En de tieAduizenJen in de warme gezellige huis

kamers — we lachen of glimlachen en schenken 
een lekker kop thee of koffie.

Dit keer sloeg Kruimeltje de plank mis.
Om elf uur beluisteren we een regeringsverkla

ring, gevat in schone en ernstige woorden, in keu
rig glad gestreken jjlnnen. .  ,

En ik denk: zou het al begonnen zijn? Net als 
bij de D uitsers,'dt Verrassingen bewaren tot het 
weekeind... eerst tdfeslaan... dan een verklaring??

Zondagochtend ? uur. Dezelfde schone verkla
ring. gevolgd door de mededeling, dat Zaterdag
middag 5 uur de ^oHtioneJe, militaire actie begon
nen is. .En zo verbiste Kruimeltje zi^h.

Zij had moeten zeggen: „Hè, hè, daar zijn we 
weer, met ons Kerstfeest en een koloniale oorlog.
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Daarby komt, d a t de hierboven aangedui
de ontwikkeling van het kapitalisme en de 
arbeidersbeweging veroorzaakt hebben, dat 
wij als arbeiders steeds m eer de opvatting 
zijn los gaan laten, dat de arbeiders zelf hun 
strijd voeren. Wij zijn gaan geloven, dat de 
partij en de paHementsfracties, de leiding 
van de vakbeweging en de vertegenwoordi
gers in conferenties en instituten voor de 
sociale w etten de strQd voor ons voeren, ln  
werkelijkheid zijn zij, in  een periode dat de 
staat en de gehele organisatie van het kapi
talisme voortdurend dringen naar een ver
laging van de levensstandaard van de ar
beidersklasse, to t krachten geworden, die 
dit geleidelijk en onder discipline van de 
arbeiders aanvaarden en helpen doorvoeren. 
Onder de tegenwoordige kapitalistische ver
houdingen moet dfe heersende klasse die ver
laging van de levensstandaard der arbeiders 
ook doorvoeren. Zoals in  het vorige tijdvak 
vóór het kapitalisme de doorvoering van so
ciale bepalingen mede als belang vap de 
gehele orde kon worden gezien, zo is thans 
afbraak en aanpassing op de dagorde. P arle
m entaire politiek èn sociaal overleg krygen 
echter daardoor yoor de arbeiders een totaal 
ander karakter. Deze ervaringen zullen de 
arbeiders los m oeten maken Van de to t dus
ver gevolgde politiek. De arbeidersklasse 
zelf zal, zich bevrijdend van nationalisme en 
parlem entaire politiek, de weg van de mas- 
salé .internationale klassenstrijd moeten 
vinden. De teleurstelling van de soc iaa lde
mocratisch georiënteerde arbeiders kan niet 
worden overwonnen door een versterking 
van dë oude partijen. Deze teleurstelling 
moet uitgroeien to t he t besef, dat ae oude 
waarheid, dat de bevrijding. van de arbei
dersklasse alleen he t w erk  van haarzelf kan 
zijn. opnieuw en dieper aa l moeten worden 
doorleefd en betracht. De strijd tegen de ko
loniale oorlog kan ook alleen van dit prin
cipe uit worden gevoerd. Zonder ook maar 
een ogenblik de illusie te  hebben, d a t  met 
deze beschouwing sociaal-democratisch ge
oriënteerde arbeiders direct en tenvolle zul
len inzien welke consequenties dit alles w- 
houdt, die immers een volslagen ofnstelling 
in  hun denken betekenen moet, spreken wtf 
de hoop n itr dat het mag bijdragen to t nieu
we bezinning. ■ > . . .

Geef niét in  de eerste plaats de schuld 
aan Uw partijleiding. Z ek e r,, zij is schuldig. 
Maar het hele oude organisme van de mo
derne arbeidersbeweging is ongeschikt ge
worden voor dé strijd  van nu. Schuldig zyp 
wij allen, wanneer we het niet de moeite 
waard achten over deze problemen te  den
ken en te  discussiëren. Schuldig zijn wy al
len, wanneer we de nieuwe wegen m et op
gaan. Schuldig zijn wij allen, zelfs met onze 
teleurstelling en verontwaardiging, wanneer 
w e/niet pogen als internationalistische klas- 
senstrijders aan het klass.efront der arbei
ders, zich uitstrékkende over de gehele we
reld, „Van Europa to t •Indoüesië, mede v  
bouwen. •

R .  H U L S M A N

Red. ea Adm:

ossjol We*. ut I srM1, s, ijasSH*
JDe Vlam”, postgiro 168797 te A'dam

De geleide economie 
en de arbeidersbeweging

In een vorig artikel (..H et M arshall
plan en de geleide economie” , Sp. 18 Dec.) 
hebben we uiteengezet, hoe de z.g. weder
opbouw van Europa onder leiding van 
Anjerika gepaard gaat met een systeem 
van staatsbemoeiing, dat zich vooral in 
Europa doet gelden, maar ook iri Amerika 
zelf niet ontbreekt. M èer en meer krijgen 
de diverse staten, zoal niet het bezit dan 
toch de controle over grote delen van het 

‘economische apparaat in handen. Z ij re
gelen in- en uitvoer, beheersen de distri
butie der grondstoffen, treden lop met 
loon- en prijsregelingen, houden toezicht 
op de distributie der goederen en., vooral 
ook op het bedrag en het gebruik der 
winsten. Dit stelsel is in het ene land tot 
groter ontwikkelirig gekomen dan in ,het 
andere, m aa^in  alle landen van het W es
ten bestaat het ën  breidt zijn invloed uit.
, Een dergelijk systeejn van staatsbe

moeiing bestond in tal van landen ook 
vóór de Tw eede W ereldoorlog. M aar 
langzamerhand is zijn karakter toch we
zenlijk veranderd. V óór de Tw eede W e 
reldoorlog hadden de staten nog veel meer 
van hun yroegere nationale zelfstandig
heid bew aard en w aren zij nog niet in die 
mate van Amerika afhankelijk als thans. 
De staatsbemoeiing had toen vooral ten 
doel de nationale economie tegen de ge
volgen van de wereldcrisis te beschermen. 
Thans kan nergens van een nationale eco
nomie meer wgrden gesproken en het 
staatstoezicht is eenvoudig geworden tot 
een onderdeel van een stelselmatige rege
ling die alle landen van het W esten  om
vat. H et streven naar economische zelf
standigheid voor een enkel land, zoals dat 
de periode voor de Tw eede W ereldoord 
log in zekere mate kenmerkte, is nu ge
heel onmogelijk geworden. Daarvoor- in 
de plaats is getreden de organisatie van 
een. wereldeconomie onder Amerikaanse 
leiding, w aarin de z.g. nationale staten als 
slechts afhankelijke onderdelen zijn.

'M et de nationale zelfstandigheid fe het 
dan ook voor goed gedaan. H et M arshall

plan en het Atlantic-pact zijn niets anders 
dan de uitdrukking van dit to t één yer- 
groeien der W estelijke wereld. Tegen
over deze wereld staat natuurlijk het door 
Rusland beheerste blok, ! met een andere, 
maar zeker nieu minder straffe interne 
organisatie. Elk land ter wereld is thans 
gedw ongen zich bij een dezer bloks in  te 
delen.

De vereniging van een zo groot aantal 
sterk uiteenlopende gebieden in één en
kele economische en daardóor ook poli
tieke eenheid is echter maar niet zo ineens 
mogelijk. Een dergelijke 'gelijkschakeling

* stuit op allerlei moeilijkheden, die niet 
alleen voortkomen uit de onwil om de 
oude, nationale zelfstandigheid prijs te

* geven, m aar die direct ïn de sociale ver
houdingen der diverse landen wortelen.

.Reeds een beschouwing van  de ver
houdingen in Europa en in Amerika zelf 
m aakt dit terstond duidelijk. V eel duide
lijker zal het straks nog worden, w anneer 
we de Aziatische problemen in onze ge
zichtshoek gaan betrekken. In  d it artikel 
willen w e ons voornamelijk met Europa 
bezighouden.

H et denkbeeld van de „geleide econo
mie’“. d.w.z. het stellen van de nationale 
productie en distributie onder staatstoe
zicht, eventueel aangevuld m et,het natio
naliseren van bedrijven in sommige ge
vallen, ‘is voor Europa natuurlijk niet 
nieuW. H e t ligt geheel in de lijn van  het 
verw aterde en misvormde „socialisme^.

/ zoals da t door de sociaal-democratische 
partijen w ordt voorgestaan. D e grote in
vloed, die de sociaal-democratie door toaar 
vakverenigingen, nog steeds over de a r-  

'  beiderS kan .uitoefenen, is daarbij van de 
grootste betekenis. W a n t de doorvoering 
van de geleide economie is slechts dan 
mogelijk w anneer het belangrijkste van 
alle elementen der productie, de levende 
arbeidskracht, door de s ta a t w ord t be
heerst. .  f . j

W an n eer in een onder sociaal-demo- 
cratische leiding of invloed staand^ staat

de vakverenigingen tot gehoorzame agen-  ̂
ten van  de staatsw il zijn geworden, zijn ' 
de arbeiders zelf hieraan automatisch ook 
onderworpen, tenzij hun tegenstand zo 
grote vormen aanneemt, dat het tot een 
volledige breuk met de- oude organisaties 
komt. Hoe lang het kan duren, eer een 
dergelijke breuk to t werkelijkheid wordt, 
weten we uit ervaring.

De sociaal-democraten zijn echter niet 
de enigen, die streven n aar een dergelijke 
beheersing der m assa’s. Z e  hebben twee \ 
ernstige concurrenten, in de Katholieke 
Kerk en in de Stalinisten.

De Katholieke Kerk, w ier macht zich 
over Z uid-E uropa to t in N ederland uit-, 
strekt, mag als factor in de beheersingr der 
massa's zeker niet worden onderschat. 
O ok al is haar aanhang onder de arbei
ders vermoedelijk kleiner dan d ie ' der 
sociaal-democratie, zij heeft het voordeel 
dat zij haar aanhang door veel primitie
vere gevoelens en daardoor veel intenser 
a£n zich bindt, terwijl zij bovendien een 
veel gemakkelijker middel is om de klas- % 
setegenstellingen te helpen verdoezelen. 
D it laatste is in de organisatie van de ge
leide economie, die nog steeds kapitalis- 

‘ tisch is, een reusachtig voordeel. W an 
neer onder d e  druk  der toenemende^nood 
de klassenstrijd zich toespitst, komt de 
sociaal-democratie onvermijdelijk in een 
tweeslachtige positie, w aarin zij zich wel
isw aar tegen de arbeiders keert, maar met 
te grote aarzeling,-om volkomen doeltref
fend te  zijn. De Katholieke kerk daaren

te g e n  verw erpt positief de klassenstrijd.
In een kritieke situatie kan zij zonder enige 
beperking ontreden als verdediger yan 
„recht en orde” . Z o  blijft zij steeds als 
reserve-m acht op  de achtergrond staan, 
om in geval van nood de leiding geheel 

'e n  ar aan  zich te  trekken. De met haar 
verbonden politieke bewegingen, zoals die _ 
van Franco of van de Gaulle moeten 
natuurlijk in zeer sterke mate gebruik 
maken v an  materiële en geestelijke ter
reur. om de arbeiders in voldoende mate 
te kunnen bedwingen. H et is echter de 
m assa-organisatie der Katholieke Kerk die - 
'hen daartoe in staa t stelt.

Y De andere grote concurrent der sociaal- 
. democratie, de Stalinistische Partij heeft 

natuurlijk ten doel W est-E uropa tyj het 
O ost-Europese blok in te schakelen. Voor 
de doorvoering der geleide economie on-
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ze dus een In cton esië  en  de V e ilig h e id sr a a d

te

de
niet
be-
het

staat

In de V eiligheidsraad is veel gesproken 
over de indonesische kwestie. M aar even
als bij wijlen de Volkenbond, is het ook 
hier veel geblaat, weinig wol. Bij de be
handeling van <Je Indonesische kw esüe is 
nog eens duidelijk gebleken, da t een inter
nationaal '  lichaam, gevormd door ver- % 
schillende staten, met verschillende belan
gen. niet bij machte is. de  wereldorde te 
bevorderen. D e belangen der verschillen
de deelnemers lopen 30 ver uiteen, dat er 
van samenwerking geen sprake kan zij 
doch alleen maar van een onderlinge strijd 
om ieder voor zich, uit een bepaalde si
tuatie de meest mogelijke voordelen te
halen. . , ,

In d a t licht bezien, behoeft het ons met 
te verwonderen dat de 'V eiligheidsraad 
niet bij machte is geweest om de militaire 
actie der N ederlanders te doen stoppen. 
Goed, ze heeft na de eerste regeringsver
klaring van  de Nederlandse vertegen
woordiger, N ederland het bevel gegeven 
het vuren te s ta k e n /Z e  heeft bevolen da t 
de Republikeinse leiders in vrijheid ge
steld moesten worden. M aar m aatregelen 
om N ederland te dwingen die bevelen ook 
na" te komen, werden niet genomen. Zelts 
toen op W oensdag 29 Dec. de N ederland
se vertegenwoordiger in de Veiligheids
raad verklaarde, dat het vuren op Java 
pas op 31 D ec. en op Sum atra enige dagen 
later zou worden gestaakt, w as ec geen

enkele deelnemer die voorstelde om m aat
regelen tegen de-N ederlandse regering-vte 
nemen. Engeland noemde de verklaring 
zelfs bevredigend. En dan te bedenken, 
dat aan de N ederlandse verklaring werd 
toegevoegd, dat optreden tegen indivi
duele o f  collectieve ordeverstoorders 
noodzakelijk zou blijven. En| onder orde
verstoorders worden natuurlijk allen be
grepen die niet zonder strijd het koloniale 
juk w eer op de schouders nemen en na
tuurlijk alle Republikeinse legeronderde
len , dié nog doorvechten. H ier werd dus 
openlijk verklaard, da t N ederland het be
vel van de veiligheidsraad niet had opge
volgd en ook niet zou opvolgen, zij het in 
minder duidelijke bewoordingen. D aarna 
werd de vergadering van de veiligheids
raad zonder meer verdaagd to t 6 Jan. in 
Lake Succes.

U it dat alles blijkt dus overduidelijk, 
dat de Veiligheidsraad in z’n geheel niet 
bij machte is om de orders die ze geeft, 
ook te doen uitvoeren.

Doch tevens blijkt ons inziens uit dat 
alles, dat ook' het machtige Amerika er 
geen belang bij heeft da t de militaire actie 
der N ederlanders vroegtijdig zou worden 
stopgezet. W a s  d a t wel het geval, dan 
achten wij Amerika zeer goed in staat om 
met z’n economische macht, N ederland, te 

• dvftngen de belangen van Amerika niet 
te doorkruisen. D&t Amerika daartoe in

staa t *s bewijst z’n aandeel in de interne 
aangelegenheden van Italië, G riekenland 
en Turkije.‘Zo op Jiet eerst» gezicht, speelt 
Amerika ten ojJzichte van Indonesië dus 
een onduidelijke rol. A an de ene kant ver
k laart ze, dat ze de Indonesische Repu
bliek als een vriend beschouwt en zal blij
ven beschouwen en neemt ze de Republi
keinse leiders in bescherming en anderzijds 
doet ze niets om te verhinderen dat N e
derland de Republiek bezet ert het Repu
blikeinse leger liquideert, voor zover dat 
mogelijk is althans. En inderdaad geloven 
wij dan ook, dat de liquidatie*van het Re
publikeinse leger, Amerika welgevallig is. 
D at leger immers w as een machtsfactor 
op zichzelf en bleek niet bereid zich aan 
de’ spelregels, vastgesteld aoor de Repu
blikeinse en Nederlandse onderhandelaars 
te onderwerpen. Vermoedelijk houdt dit 
daarmede verband, dat de Indonesische 
revolutie niet alleen een nationalistisch 
maar ook een sociaal /karakter~ had. En 
die sociale krachten in de Republiek ble
ken te slërk. tenzijn om door de leiders 
zonder meer op zij te worden gezet. D aar
door kon het ook plaats vinden, da t de 
toezegging, gedaan door de Republikeinse 
leiders bij de eerste onderhandelingen, dat 
de bezittingen van  buitenlanders aan de 
rechtmatige eigenaars terug gegeven zou
den worden, onuitvoerbaar bleken te zijn. 
De uitvoering van die toezegging is als 
zovele concessies, afgestuit op de onwil 
van de bevolking, die de bedrijven en 
plantages mede beheerde. H et is dus be

grijpelijk, da t zo’n sociale ontwikkeling 
evenmin in het belang van Amerika als 
van N ederland i s . ,D aar tegenover staat, 
dat een herstel van het vooroorlogse ko- • 
loniaal bew ind ook geen onverdeeld voor-*  
deel voor Amerika is. De grote winsten 
van een koloniale uitbuiting zouden dan, 
grotendeels N ederland weer ten goedf/ 
komen. Daarom kan Amerika ook niet 
zonder meer achter de N ederlandse mili
taire actie gaan staan en d e  Republiek 
verwerpen. O ns inziens zal Amerika er 
op aan sturen om in Indonesië een natio
nale kapitalistische opbouw /m et Am eri- . 
kaanse hulp mogelijk te maken* D an kan 
het helemaal geen kwaad als de krachten 
die zo’n kapitalistische opbouw in de weg 
staan, eerst door éen N ederlandse mili
taire actie vernietigd worden.

D e leiders die echter bewezen hebben, 
tegenover het N ederlandse kapitalisme 
handelbaar te zijn, kunnen nog wel eens 
bruikbaar zijn voor het Amerikaanse stre
ven en moeten dus in bescherming worden 
genomen. De toekomst zal aantonen in 
hoeverre onze zienswijze juist is.

In  elk géval is het wel duidelijk da t de 
Indonesische bevolking in z’n werkelijke 
vrijheidsstreven, n ie t op de steun van 
A m erika behoeft fe rekenen. Slechts het 
internationaal^ Solidariteitsgevoel en een 
internationaal optreden der arbeidersklas
se kan  een einde maken aan alle uitbui
ting, zowel aan die van  de Europese a r
beiders als aan die van de gekleurde vol
keren.

gaan spe- 
deze be-

Film en Pers doen in deze dagen hun 
plicht, de geest van al, w at N ederlander 
is, te  bew erken .,’t  Is allemaal één en alf 
reclame voor de Romme-en-Drees-man- 
nen. Om de sla-der-op-lui te  plezieren (ge
ven ze plaatjes met onze jongens in- stel-, 
ling. In het Parool discussiëert men over 
de vradg«of H atta een nette vent is, die 
later eventueel nog weer voor een goed 
baantje met uitzicht op pensioen in aan
merking zou moeten komen. H et blaadje 
van Romme, ons, regeringsorgaan, vertelt 
aan brave lieden, die zitten te w achten op 
de van de Brinkse bezitspreiding. d a t er 
met de Republikeinen.'......  D uitsers mee
vochten. (D at komt er nou van, als je die 
M offen een schip voor Keulen stuurt. Als 
ze dan weer wat op krachten zijn, gaan 
ze gauw naar Java om te knokken.) En 
terwijl wij hen bedienen met de moderne 
Amerikaanse wapenen —  nou ja, modern, 
het is van de M arshall hulp — , zijn die
e x t r e m i s  fisch-communïstische loeders zo
gemeen onze jongens met...... . Japanse ge
weren en zo te bestoken. •

DE PUBIE OPINIE
redacteur H ilterm ann met als . opschrift 
Republiek D jokja bestond niet, dat is „het' 
wezenlijk belangrijkste feit ” Noq, wel ge- 
feliciteerd, kerels, dan zijn we der toch 
zo! Een klein beetje gezeur met die ver
velende V eiligheidsraad en dan  zijö we, 
w aar we wezen willen.

D e  Pers is paraat over de hele linieN 
V oor de lieden met de gefcontmantelde 

voor de w ijfjer is,E lsevier ,het blad: kost met fooi
, < • ■ . • 'mee 40 cent èn allerlei geleerden schrijven

er artikelen in. ^ ie  voor de beter-gesi- 
het tueerden best te begrijpen en in elk igeval 

aan  te  voelen zij*. '  . '
H et Kerstnummer van dit w eekblad be

vat als hoofdartikel een beschouwing van

De super geleerde Dr. W illem  van  Ra- 
vesteyn blijkt niet meer zo.pro-Angelsak
sisch te zijn, als tijdens d? eersfe wereld
oorlog. I

„De donkere burger van het P ran ê| 
Rijk w ordt tot op de huidige dag in Frank- 
rijk geheel niet als een minderwaardig 
element behandeld, zoals met alle donker- 
gekleurden in de Angelsaksische landen 
lie t geval'is.”

„L O F V O O R  N E D E R L A N D .
N ederland heeft in zijn kolöpiaje ex pan-] 

siè steeds — of althans overweaend 
meeT het F ranse dan  het Engelse t} 
vertoond. In  Indonesië was er nooit, spraï 
van die scherpe „Segregatie” tussen brt« 
en blank, w aarvan de'-Engelsen to t op 
jongste‘dag in „hun” Indië en elders « 
de Amerikanen in het eigen land W
geven” . ‘ .

H ier is de tussenvoeging „of alt 
overw egend” evenals het gebruik van

woord „segregatie" een schrijvers handig
heidje van W illem, maar ieder gewoon 
Nederlander weet, da t er in onze Oost 
wel es zo iets van Plantersm entaliteit ge
weest is, en dat iedereen, die maar een 
akelig klein beetje teveél bruin in z’n vel
letje had, of een verdacht dubbele naam, 
anders aangekeken en behandeld werd 
dan de raszuiveren. G eleerde journalisten 
barsten niet zo direct van  een leugen.

* o— o ' > >•
Het Parool ponstateerde, dat de bevol

king van  Nederfand op h e t , ogenblik 
[ »»MURW" is, en alles w ordt in het werk 

gesteld om het zo te hquden. Zij. die murw 
moeten blijven, lezen n iet zo ^eel meer 
over de rotzooi. M et lectuur zijn ze vaak 
niet meer te bereiken en het gevaar is 
groot, dat ze op straa t en vooral in <le 
bedrijven dingen horen, die de Firma 
Romme-Drees zouden kunnen schaden.

En daarvoor hebben we dan onzfe Ra
dio! Zelfs voor een bezet land is een 
Zendstation meer w aard  dan  een koèke-* 
_ ikkerswinkel, al verkopen ze in beide 
somtijds zoete broodjes.

ben die zoethouwerij al lang om 5 over 
acht thuis gekregen per „D e gewone 
man”. D ie Katholieke M an heeft al dade
lijk gezegd, da t ie een moeder van  zei» 
kinderen, die der houshouden goed voor- 
m ekaar heeft, veel heldhaftiger v indt dan 
welke meest dappere Indonesiaal. De Ra*' 
dlo vertelt de  zachtmoedige^, hoe ver
bazingwekkend fatsoenlijk onze soldaten 
heel voorzichtig Djokja hebben Ogenomen.- 
L ater lees je van een enkel' ongelukkie, 
maar da t mag h’m niet drukken.

. In het Parool kwam een stukkie voor 
ver een soort m isplaatst heldendom van 
.ömmige onzer jongens in Indonesië, maar 
jjfet is buwe kost, w ant h u ^v rien d en  heb-

Bij het beluisteren van de Kerstgroet 
der Koningin struikelden we over een 
woord, dat ons als ex-Calvinist, vreemd 
in  de oren klonk'. De tekst luidde als 
volgt: „Zij zijn allen in Gods hand en 
geen haar zal hun worden gekrenkt zon
der Jjijn w eten.” W ij meenden altijd ge
leerd te hébben: „zonder Z ijn  W il ’. 
N ieuwsgierig naar de vraag, o f het uit 
de Bijbel aangehaalde de Almacht of de 
A lwetendheid betreft, hebben we M at- 
theüs 10 vers 29, 30 en 31 opgezocht, en 
zo vjel ons oog ook op vers 28. D at leek 
ons nou weer net geschikt voor Republi
keinen: „E nde en vreest U  niet voor de
gene die het lichaam dooden, en d e  de ziele 
niet en  könne dooden.*'

W ij van  Spartacus hebben de vaste 
overtuiging; da t nóóit de-ziel, de geest van 
verzet, gedood kan worden; zelfs niet met 
b e h u lp  van v het geraffineerde middel

DE „HELD” VIRULY
D e Aziatische wereld, in oprechte ver-_ 

ontw aardiging over de vernedering haar 
Indonesische broeders aangedaan, door de 
geweldspolitiek der Nederlandse regering, • 
poogt dezé politiek te ondermijnen. H et 
meest v6or de hand  liggend middel d aar
toe, is het wapen van dc boycot. Een 
ieder, die zich solidair voelt met de Indo
nesiërs, en  daar toe behoren natuurlijk ook 
pacifisten en antimilitairisten, juicht het 
toe. da t tenminste ergens op de wereld 
tot daden w ordt overgegaan. Deze actie 
behoorde in werkelijkheid ondersteund te  
worden door de N ederlandse arbeiders. 
W a a r  dit niet gebeurt, zal toch geen en
kele pacifist o f  antimilitairist het in zijn 
hoofd halen deze actie te doorbreken. D a t 
dachten wij tenminste. E r zijn blijkbaar 
mensen, die d aar anders over denken.

G ezagvoerder V irul^. die zich nog on- 
\ langs in de Palestijnse kwestie zo liet 

voorstaan op zijn pacifistische gezindheid 
en ook voor de oorlog o.a. dopr zijn wel-, 
gering in militaire dienst bij* de K.L.M. (e 
treden, van zich liet spreken, heeft nu 
aangeboden, om de boycot van India te 
doorbreken en te  trachten via M auritius 
naar Indonesië té vliegen. Een aanbieding 
van onderkruipersw erk dus. W ij vrag 
ons af, w at V iru ly  bezielt. Z ijn  
wijze laat het vermoeden opkomen, dat 
pacifisme van  hem nooit ernstig gemeend 
was, m aar da t het om de publiciteit te 
d&en is.

De heer V iruly  moet als pacifist maar 
niet meer zo hoog van  de toren blazen; 
hij w ordt toch niet mee* ernstig genomen. 
O ok hier geldt, hoor mijn woorden, zie 
niet naar mijn daden.

Vervolg van pag. 2 . /e  kokm  
mocratie en Stalinisten volledig te  discre- 

' diteren. <Maar w e mogen niet vergeten, dat 
de ervaring w aaruit de arbeiders kunnen 
leren slechts een concrete kan zijn.. Pas 
dan, w anneer sociaal-democratie in hun 
actie in openlijke botsing komen met het 
directe streven van de arbeiders zal er 
van  een definitieve breuk sprake kunnen 
zijn. %

* T hans is het nog niet zover. H et kapi
talisme is nog bezig zich te organiseren en 
de arbeidersklasse is nog steeds zijn, mis
schien tegenstibbelend, maar over het 
algemeen toch gehoorzamend werktuig. 
W aar en waaneer de breuk het eerste zal 
plaats hebben v ak  niet te  voorspellen. ;  
M aar de tegenstelling tussen het kapi
taals- en h e t arbeidersbelang sp its t zich 
steeds meer toe én brengt de noodzaak 
van het conflict steeds naderbij. E erst dan. 
wanneer de tegenstelling vaa  de a 
dersklasse to t d e  machten van de
arbeidersbeweging openlijk is 
zal blijken welke krachten er 
beidersklasse schuilen.

de ar-in

m i
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WELNU, LATEN WE 
AANPAKKEN!
^ r tA e l - v o ^ rw a a f in ’de n ^ a k e ü j S e Ä l d t  b e 
toogd van meer samenwerking in de linkerhoek var 
de arbeidersbeweging. Wij menen dit te moeten zien 
als een voortzetting van het pogen, dat „De Vlam 
enkele maanden geleden ondernam endat werd aan 
aekondigd onder de titel „Nieuw Begin . Kecf.s 
toen ziin wij ingegaan op deze kwestie. Het resu - 
S ï ï  « £  hela J .  dat «  * c h t .  van d . zl|de van 

De Vlam’ een korte, hatelijke opmerking moesten 
incasseren. Toch was ons standpunt o.i. zeer objec
tief. vrij van wat men groeps-of partijzucht zou 
kunnen noemen. Het kwam hierop neer. dat wij ons 
bereid verklaarden met andere groepen besprekin
gen te voeren over de vraag hoe wi, m Nederland 
kunne, komen tot een werkelijk nieuwe arbeiders- 
beweging. Spartacus heeft daaromtrent zijn opvat
tingen. Anderen vermoedelijk evenzeer. W aar w.) 
uitgaan van de gedachte, dat een nieuwe arbeiders
beweging. die zich werkelijk baseert op de nieuwe 
verhoudingen in het kapitalisme, een beweging van 
de arbeiders zelf moet zijn, zal een dergelijke be
spreking zich allereerst moeten bezig lauden met 
de vraag: hoe dit kapitalisme is en hoe de nieuwe 
beweging van de arbdders zal ontstaan en moeten 
«oeien. Daarbij heel* zeker geen enkele part.) of 
n<Jitieke formatie het recht zich op te werpen als 
het raam waarbinnen het nieuwe begin moet aan- 
vanaen W el kunritn al die politieke organisaties.

■ dte menen daaromtrent in de klasse iets te moeten 
* propageren, met elkaar-overleggen, in hoeverre sa

menwerking mogelijk is. En zeker acht Spartacus 
\ 3  Ï  iri gmeenschappelijké discussieverga- 

deringen enz. gepoogd wordt eikaars standpunten 
beter te  ̂leren begapen. zich te verrijkeo .door 
wisseling van gedachten, tot meerdere klaa J e,° 
»»n<ui<>zindheid te komen, om aldus de weg te banen 
tét een meer gemeenschappelijk politiek optreden. 
D«>r Zodanig opt*den kan aan het nieuwe bewust-. 

'  Ï Ï i n w r o c e s  van de klasse krachtiger worden 
Tewerkt waardoor de groei naar de werkelijk 
nieuwe arbeidersbeweging wordt bevorderd. Maar

noamaals, daarbij moet zich er zeker geen enkele 
J T d e  samenwerkende groepen op laten voorstaan 
dat dit alles onder haar naam of supervisie moe 
«plaats hebben. Goed. wij- zijn niet in onze wiek 
geschoten. dat „De Vlam wat uit de hoogte deed. 
Is het overleg mogelijk en achten ook anderen het 
gewenst, laten we de zaak dan eens aanvatten.

SPê S o " l c h  dezer daaen wenden .o, ver- 
schillende andere groeperingen om een voorbespr 
eking voor een dergelljk pogen te verkregen Zi, 
neemt dan dit initiatief, zonder enige bijbedoeling, 
zonder enig oogmerk van propaganda voor eigen 
organisme. Allen <J* bereid zijn mede deze^pog ng
te ondernemen, komen als g e l i j k w a a r ^ g e  geestelijke

we »e« S a a r  j l W  ~  
aeliike doen, haar te wekken uit de positie van 
duiding en strijdloosheid en daarvoor is het bren
gen van nieuw inzicht van buitengewoon grote be
tekenis.

WAT ONS OPVIEL!

ten^io het licht van de schijnwerper zetten.

1 N ederland  heeft zich dus m ets a a n t r o k k e n  
van  de u itspraken v an  de Veihgheid^aad^De r  -

te zullen beëindigen. Zij heeft zich dus, niet: ge-- 
houden aan de korte termijn, door de Veil.ghe.ds- 
raad gesteld. %

2. Dév N ederlandse regering heeft niet; voldaan
aan de ei^ van dit lichaam, om de republikeinse re
gèringsiuloriteiten vrij te laten. Zij hccft zi<* a” ' cn o . • <’ f r__f n a a n .  W3nover te  gaan, w an- 

de Soekarno’s beloven, zich niet tegen het 
N ederlandse oppergezag te; keren 
d it op een w eigering neerkom t, om  de onathanKe 
lijke positie d ier figuren te herstellen.

3. Minister Sassen bezit de moed. de .Neder
landse bevolking wijs te maken, dat de onder deze 
omstandigheden door dc vertegenwoordiger van de 
republiek in de Veiligheidsraad uitgesprnken ^oor 
den, dat de vijandelijkheden van cje reP ^ J ^  nc' 
tegen de Nederlandse troepen zullen voortduren, 
een republikeinse uitdaging van de Veiligheids
raad is.

4. Minister Drees en generaal Spoor hebben bij 
de jaarwisseling gesproken. Zowel de sociaal
democraat als de sabelsleper hebben het onder de 
tegenwoordige omstandigheden dienstig geacht, be 
v o S  en militairen, in hun koloniale flezagspoli- 
tiek te herinneren aan de tijd van de Vestiging va 
de Nederlandse koloniale heerschappij. Dreessprak. 
„Het is. laten.wij het juist in deze dagen‘ ^ t  dier
heid getuigen; bet is wat waard om Nederlander 
ie lijn. Al nemen wij in de rij der volkeren met 
meer de plaats in. die de Zeven P r o v i n c i ë n  i n  de 
zeventiende eeuw bekleedden, over geheel de we
reld getuigen onae scheepvaart en onze luchtvaart 
van de betekenis van ons land en de energie vai 
zijn bevolking”. Eo -Spoor gebruikte rechtsstreeks 
de woorden van de verwoester van Jacatra J. Pzn. 
Coen, onze soldaten ..hebben iets. groots te doen .|

5 Pandit N ehroe, de m inister-president van 
India, roeb t alle A ziatische regeringen bijeen, om 
het Indonesische probleem  te bespreken. Hierui 
v a lt af te leiden, welk een indruk de gebeurtenissen 
gem aakt hebben in geheel het. ^ n a ü o n a l e ^ n  
sociale beroering verkerende. V erre  O osten. S traks | 
v ind t d a t zijn w eerslag to t in de houding vari/de 
imperialistische landen als A m erika en Engeland.

6 U it . Calcutta en Rangoon komen berichten
over plannen tot vorming van vrijwilligerslegioenen
Uit alle delen van Java komen berichten omtren 
oplaaiende „Terreur", aanvallen op ondernemtagen. 
politieposten enz., alsmede aanslagen op pla.rtersj
en bestuursambtenaren. * ,

W ordt het de Nederlandse arbeiders langzamer
hand duidelijk, dat de bezittende klasse ons in ee n 
langdurig koloniaal conflict heeft gedompeld, onde 
het argument, dat nu maar eens in enkele dagen 
orde zou moeten worden hersteld.

15 JANUARI 1 9 4 9 PR IJS 12 CENT 9 e  Jaargang  No 3

SPARTACUS
WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS"
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ßto&taAiäw oMt)i (Lands*. Vawwjt U!
R. H U L S M A N mO c Vlam**, postgiro

ßte pxMitie- aan de
(Zm & dllaaa& e c n ê e id e ^ M ^ A e

n o g m a a l s  v o o r  d e  v r o u w
.  . .  1 J  L .

W e  la ten  w eer een lezeres aan  het 
w oord, die ons een/ lange brief schree 
nafcr aanleiding v an  hetgeen  in d e  vorige 
num m ers over d it o n d erw erp  geschreven

Schrijfster is van  mening, d a t d e  nood
k re ten  gepubliceerd in  h e t P aroo l n iet ko
m en v a n  een categorie, d ie voor d e  oor
log ,h a a r  tijd  tea-end  en w inkelend door
b rach t, m aar v an  ernstige vrouw en, die 
voor h a a r  huwelijk in  he t volle leven ston- 

■'« den, m aar nuH eruggedrongen  zijn tussen 
d ^  y ier m uren v an  h aa r  Jiuishouding. Z ij 

9 v e rte lt ons, d a t ze zelf in een dergelijke 
situatie leeft, en  g aa t dan  verder:

O f ik mij te  goed ac h t voor dit laag- 
b ij-de-grondse iverk? Ja èn  neen. Ik ach t 
alle v rouw en  d aa r  te  goed  voor. Z o w e l de
im raer-slovende arbe idersv rouw , door de

'  nood der tijden opnieuw  gedw ongen uit 
w erken  te gaan, a ls  .de intellectueel o n t
w ikkelde vrouw  d er kleine m iddenstand,

- . d ie d e r  onderw ijzers, le ra ren  en  am bte- 
- naren . E r  is beter en  m ooier w erk  te  doen, 

d a n  \ he t enge huishoudelijke w erk , alléén 
’ m aar voo r eigen m an e n  kinderen» Alle 

v rouw en  m oeten kunnen  deelnem en aan

het m aatschappelijk leven, tijd hebben  tot 
he t leze'n v an  een goed boek, o f he t ge
nieten v a n  muziek en  kunst. E n  toch ach t 
ik geen enkele vrouw  te  goed voo r strij
ken. dw eilen, w assen, naaien . N een . elk 
w erk  is een geAot. M a a r  zowel voo r de 
nim m er rustende v rouw en  d er k leine mid
denstand . als voor de zw a ar zw oegende 
arbeidersvrouw en, b ied t deze kap ita listi
sche m aatschappij geen uitkom st meer 
W ij v rouw en  zien geen  kans m eer rond 
te kom en met een m aandsalaris  of w eek
loon. V loerk leed  e n  beddegoed  kunnen 
niet vern ieuw d, d e  lakens zijn mOzaikstuk- 
ken v an .vers te llappen , en  alleen  ten  koste 
van  je eigen gezondheid, kun je de k leren 
d er k inderen  nog een  beetje  knap  houden.
' A rbeidersv rouw en  en  de b e te r  on tw ik

kelde vrouw en d er kleine m iddenstand 
m oeten e lkaar n ie t sm alend h e t w oord 

-  „dajnetje” toeroepen, en  ook n ie t in  v e r
velende rad io lesjes verte llen , d a t  w e geen 
snijbonen van  ƒ 1 —  per pond  moeten 
kopen. Ach, als. we; d it nog m oeten leren
v an  d e  ratfio........ N een , sam en moeten we
t ’d en gedachten vrijm aken, om te  komen 
uit deze hel en te strijden  v o o r een w er
kelijk socialistische m aatschappij. W ij w il

len n iet langer m eer zw oegen elk apart 
in ’t enge huishouden, m et als eindresul
taa t, da t onze jongens met zo eindelos 
zorg en moeite groot gebracht, worde, 
opgeofferd in  Indonesië, o f in W est-E u rc  
pa. N een, .wij w illen arbeiden, nog vee 
langer, nog veel zw aarder, terw ille van 
onze eigen socialistische arbeidersm aat- 
schappij, zoals ook in  P alestina gearbei. 
w ordt, in gem eenschap, da t is m et elkan 
der, terw ille van  de opbouw  en er nieuwi
betere gem eenschap. . ,

Als je he t goed vindt S partacus, wil * 
mijn b es t doen. af en  toe eeij, och tend vri) 
te  jneken. om nog .eens te  schrijven. O v '
die snijboontjes, m isschien.

W a n U  als die V A R A -vrouw  o n s  wij* 
lessen geeft, m oet ik altijd denken aai 
voor de oorlog toen  D r. H eyerm ans ons 

/  in H e t V o lk  zijn wijze lessen gaf. Nou, 
d an  moet je  me horen p raten  tegen di
radio, terw ijl ik  stof afneem  of aa r 
jpele °  ---------------pelen schil. M aar zie je. S partacus. schrij
ven  en  aardappelen  jassen, d a t kan  m 
gelijk. E n  daarom  kom ik er nooit toe 
voor jullie te schrijven.

N ou , to t een volgend keer, missen«« 
D e groeten van  m 'n nog ongeschild 
kardappelen  én van  mij,

S partak iné V erste ll

E en vorige m aai hebben w e in het 
kort uiteengezet, h o e  de ontw ikkeling 
n a a r  de geleide economie te rugslaa t op 
d é  Europese arbeidersbew eging. W e  heb
ben gezien, hoe in deze ontw ikkeling 
de politieke beheersing van  de  arbeiders
k lasse door de s ta a t noodzakelijk moet 
toenemen. D e sociaal-dem ocratische p a r
tij is voor deze beheersing  het aange
w ezen instrum ent. Z o  d rin g t déze partij 
in vrijw el alle  landen  in de  ministeries 
door. O n d er h aa r leiding w orden de 
vakverenigingen opgenom en in de al
gem ene staatso rgan isa tie . V o o r de a r
beiders krijgt daardoor de  doorvoering 
van  de geleide economie een socialistisch 
tintje. Terw ijl de nood  hen  telkens dringt 
to t verzet, w erk t de „socialistische” in
vloed op de s ta a t als een ste rke rem, 
w an t h e t is voor de  arbe iders n ie t ge
makkelijk in d ez é  s ta a t hun  klassevijand 
te  • herkennen. O ude trad ities w orden 
niet gem akkelijk gtfbroken en zeker niet 
tradities, d ie zijn verbonden  aan  de her- 

‘ innering van  strijd  en  offers v an  een 
gehele generatie. T o ch  sK>et onverm ijde
lijk h e t feesef van  de w erkelijke toestand  
op d é . lange duur in de hoofden der 
arbeiders doordringen. O o k  dit verbreken 
van de oude trad itie  kost offers en strijd  
en h e t proces van  de vorm ing  van  i^euw e 
opvattingen, van  het zich eigen maken 
van nieuw e strijdm ethoden, is oneindig 
moeizaam. M a ar toch v o ltrek t het zich, 
al gaa t het . dan  ook langzaam  en vol 
schijnbare terugslagen. H ier, in d it groei
proces v an  nieuw e strijdvorm en. van  
nieuwe denkbeelden, lig t de toekom st 
van de  arbeidersbew eging  in E uropa, een 
toekomst, die nog slech ts u ite rst lang
zaam gestalte b eg in t a a n  te  nem en, m aar 
w iens ontw ikkeling  daarom  n ie t m inder 
zeker is. N atuurlijk  kan  deze ontw ikke
ling, lang v o o rd a t hij ;yoltooid is, w ar
den doorkru ist door een nieuw e w ereld- /  
ramp of door bloedige te rreu r w orden  , 
onderdrukt. W a n n e e r  d it gebeurt, komt 
de E uropese arbeidersk lasse vpor w eer 
geheel andere  problem en te  staan .' O p  
het ogenblik w illen w e ons hiermee_ ech

te r  nog niet bezighouden. H ie r willen Wß 
ons beperken  to t het w eergeven van  de 
ontw ikkeling zoals die ziph op  h e t ogen
blik vo ltrek t. D aarbij mogen w e ons 
echter niet to t E uropa beperken, m aar 
w e m oeten onze aandach t in even sterke 
m ate op  andere w erelddelen richten. In 
deze beschouw ingen neem t zeker A m eri
ka  een u ite rs t belangrijke p laats in.

S prekende over A m erika, doelen w e 
hier bijna u itsluitend op de V erenigde 
S taten , w aar de h artad er van  h e t kapi
talism e k lo p t A m erika is n ie t alleen  het 
land m et de meest gew eldige omvang 
.van de productie en met de meest mo
derne productiem ethoden. H et is ook het 
land , J a t  geld t als het bolw erk van  het 
„kapitalistisch  systeem ” , w aaronder dan  
w o rd t verstaan , het klassieke, „vrije 
kapitalism e, in tegenstelling to t de 9elc.ide 
economie, d je  men als „socialistisch 
beschouw t. ,
• In  E uropa is de v ijandschap van  de 

arbe ider tegen de ondernem ersklasse even 
traditioneel als zijn „socialistisch '' ideaal. 
In  A m erika heersen geheel andere  tra -  
-dities dan  in E uropa en  w anneer w e iets 
v an  de positie '<cn van  de strijd  van  ie  
A m erikaanse arbeidersklasse willen be
grijpen .' moeten w e aan  deze kwestie 
speciale aandach t schenken.

In  E uropa  is het kapitalism e o 
gekom en door d é  vernietig ing van  de 
k lasse der • vrije handw erkers. In zijn 
opkom st en groeit m aakte h e t een klasse 
v an  vrije en w elvarende burgers eerst 
to t paupers en daarna to t loonslaven. 
Z o  zoog de abeidersklasse d irec t bij zijn 
geboorte  de h a a t tegen de kapitalistische 
overheersing  in en ook dl h ee ft de pe
riode v an  sociale w etgeving  en de „sa- 

lcapitaal

18e eeuw  en d e  eerste  helft v an  de 19e 
eeuw  n ä a r  A m erika trokken, w aren  ook 
onteigende h an d w erk e rs  en boeren. M a ar 
in A m erika ‘ vo n d en  deze ifiensen een 
N ieuw e g e r e l d ,  w aarin  w elisw aar velen  
ten o n d e r g in g e n ,  m aar w aarin  ieder 
de gelegenheid h£^d zich door eigen k rach t 
omhoog te  w erken , m its hij voldoende 
initiatief b eza t en  to t alles bereid  w as. 
Z o  vorm de zich *n A m erika een blanke 
bevolking, d ie h e t land  in korte tijd 
to t ontw ikkeling  b rach t en die h e t be
w ustzijn m et zich m eedroeg alle m ense
lijke m ogelijkheden ten top te hebben 
gevoerd en  een N ieuw e -W ereld  m et 
eigen k rach t te  hebben geschapen. Deze 
m ensen .vochten zich vrij van  de  koloniale 
overheersing door Engeland, zij vorm den 
hun V eren ig d e  S ta ten  en form uleer5 en 
daarbij hun  opvattingen  over vrijheid *n 
gelijkheid en  de  rech ten  v an  de mens 
om zich door eigen  k rach ten  een N ieuw e 
W e re ld  te  scheppen.

Deze bew oners en bouw ers van  de 
V eren igde S ta ten  vertrouw den alleen  op 
éigen k rach t e n  a a n  deze k rach t o nder
w ierpen zij alles w a t w eerstand  bood 
en m aakten h e t w a a r  mogelijk aan  hun 
belangen d ienstbaar. Z ij verd reven  de 
Indianen e n  roeiden  ze uit. Z ij pleegden 
d e m eest roekeloze roofbouw  op  het 
land. Z ij hielden de  negers in slavernij.- 
L ater, toen ook  in , A m erika werkelijk 
kapitalistische verhoudingen w aren  ge
groeid, w erden  d e  negers na, een burger
oorlog „bevrijd” , zodat zif in dienst kon-

no ae  van s u u a n  — — "7 ..,
menwerking tussen kapitaal en arbeid 
hier de scherpe kantjes w at afgeslepen, 
deze oude vijandschap is toch nooit ge
heel verdwenen, zodat het kapitaal de 
arbeiders alleen kan overheersen door 
zich met een anti-kapitalistisch en so
cialistisch manteltje te tooien.

D e geschiedenis van Amerika is een 
geheel andere. De emigranten, die in  de

kwestie oonog  „u«vu ju  , — ---------- -
den treden bij de kapitalistische onder- 

tnmoog- nemingen in he t Noorden. H ier werden 
zij to t een soort tweede proletariaat, 
terwijl de blanke arbeiders de positie in
namen van  de „hogere” en geschoolde 
arbeid, een klasse, boven de negers en 
in zijn bewustzijn nog sterk vertegen
woordigende de zelfbewustheid van de 
„self made man” . V an  deze positie van 
geschoolde en goed betaalde arbeider uit 
kon de blanke opklimmen tot hogere, 
posities en soms to t die v an  ind“ st™ * ;

T oen  in de tweede helft van de 19de 
eeuw de stroom van  arme, verpauperde 
boeren uit O ost-Europa over Amerika 
losbrak, organiseerde de oüde, bevoor
rechte blanke arbeidersklasse zich in 
de A .F. o f  L.. die meer het karakter had 
van een gilde dan  van  een vakvereniging.
De A .F. o! L. had in de eerste platfB
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