
VIVISECTIE OP DE VRIJHEID
Ik* ben niet tegen vivisectie; maar als ik een 

marmot een konjjn of een rat was, dan zou ik 
daar beslist tegen zijn. Een totaal verschillende 
opvatting dus over een zelf dé zaak. de vivisectie. 
Maar is het wel dezelfde zaak? Het schijnt name
lijk, dat met het verschil van standpunt waaruit 
men heb bekijkt ook de zaak verandert. De mar- 
taot vindt dat hij een marmot is, en als zodanig 
recht op leven en vrijheid heeft. De professor vindt, 
dat hij het recht heeft de marmot op te offeren 
aan de bloei der wetenschap en misschien aan het 
welzijn der mensheid. Hij zou het een inbreuk op 
zijn vrijheid vindtfi als zekere lieden, anti-vivlsec- 
tionisten, die het standpunt der marmot delen, hem 
Zouden belemmeren of beletten zijn vivisectie uit * 
te voeren. Voor zo’n professor is 'een marmot ook 
eigenlijk geen marmot Marmot of hond of koijijn, 
het is hem hetzelfde, als het zijn doel maar dient.
• Hij . kan geen tranen laten wanneer zijn hand 
het beestje grijpt, dat eerst nog tegenspartelt, doch 
onder de zekere greep des professors als verlamd 
met half open oogjes gelaten zijn lot* afwacht En 
Voor zijn vrijheid geeft hij geen duit. Het kwam 
niet bfj»hem op daarnaar te vragen.

Professoren en ändert geleerden hebben allen iets 
.van de Vivisector- Zij kunnen goed scheiden, uit 
elkaar nem^n. analyseren, maar voor standpunten 
ta .v . maatschappelijke problemen anders’ dan dc 
hunnen/zijn ze ongevoelig.

O p de lezers-confetentie tegen het einde van het 
vorige jaar van „De Vrije Katheder ' voerden bijna 
uitsluitend zulke geleerden het woord. De vrijheid 
kwam 'daar ter snijtafel en werd door professor 
Pos, die er het hoogste woord voerde, ondeed, en... 
om hals gebracht.
De analyse van Prof. Pos»

„Het woord, (vrijheid) heeft verschillende 
betekenissen en leent zich daardoor tot mis
bruik en misverstand. Onder v r ij h e i d wordt 
verstaan: le. het doel, waarnaar alle levende 
wezens van nature streven ten einde het eigen 
bestaan te handhaven, te genieten, en te ver
sterken. eventueel ten koste van anderen. Deze 
vrijheid is een door-de natuur gegeven drang in,

'  alle levende wezens. Ze is ook van toepassing (
"  op economische verhoudingen, hoezeer deze het 

stempel der rationaliteit mogen dragen, maar 
die op hoger rationeel plan uitdrukking zijn van 
het primaire streven naar macht onafhankelijk 
van overweging van solidariteit ̂ ïe t medemen
sen. A lï n a t u u r l i j k e  vrijheid is deze vrij
heid van de willekeurige en niets ,sparende in- 
stinct-uitleving scherp te onderscheiden van en 
af te bakenen tegen de geestelijke vrijheid, 
die.....

Nu zijn professoren op hun gebied vaak knappe 
hii en kunnen keurig ontleden, maar als zij het 
mes moeten hanteren op een gebied, dat niet tot 
het hupne behoort glijdt het dikwijls uit. Dit hier
boven is bedoeld als een analyse, en we zullen het^ 
als zodanig nemen, we zullen trachten de professor
te beltypen. maar een keurige analyse?....... foei.
foei. wat een gebruik van de taal. tic weet .zeker, 
dat de geleerden, waar het de exacte wetenschappen 
betreft een heel andere taal. spreken en men daar 
geen Uachten boort als: „dat het bij de grote veel
heid vab verkondigde standpunten moeilijk was ei
kaars taal te verstaan.7laat staan eikaars gedach
tengang te volgen”; dit wéren professor Pos' eigen 
woorden* * ^

W e zullen dus de zin vpor het woord nemen,. > 
en deze wordt ons duidelijk wanneer wij.niet uit 
het oog verhezen tot welke laag in de maatschappij 

'  professoren en dergelijken zelf behoren. De vrijheid, 
die pref. Po« zelf voorstaat „de geestelijke vrijheid”. , 
de vrijheid van een categorie, die zich onder de 
geleide ecooamie breed maakt en onder het staats
socialisme tot bloei en macht komt: de intellectue
len. Doch over deze „geestelijke v^heid” van Prof. 
Poe later. • ■

■Wat Prof. Pos voor eerst op het oog heeft met 
„de vrijheid” , dat woörd./dat „zich leent tot mis
bruik en misverstand” is de kapitalistische vrijheid, 
dié de kapitalisten grondden op een natuur-recht. 
Overal in de natuur ziét men de strijd om het be
staan ca daar de mens ook tot de natuur behoort, 
ligt het Jn zijn wezen, dat ook hij deze strijd voert.

„eventueel ten koste van anderen'.
Deze uitlegging van bet begrip vrijheid had het 

kapitaal nodig tegenover: het „van God gegeven 
recht” van adel en absolutst vorstendom. Vrij moes
ten alle goederen ln- en uitgevoerd kunnen worden 
zonder belemmering van adellijke rechten en tollen.

Dat was voor het kapitaal de ene kant van de 
zaak. De andere was dat het ook vrije arbeid nodig 
had en voor zover het jelf niet „vrij in-slaven 
handelde, een verwoed ^oorvechter was, van de 
afschaffing der slavernij. Vrij moesten dus ook de 
slaven en horigen zijn. * . . .

Deze tweede kant der kapitalistische vrijheid pe- 
treft direct mensen, geen'dingen, ofschoon ze aan 
het kapitalisme als zodaaig verschijnen. Van het 
standpunt van deze mensen beschouwd, heeft de 
vrijheid echter een geheel andere betekenis. Zij be
schouwen zichzelf natuurlijk wel als mensen. Zij 
voelen zich onvrij zolang hun wjl zich naar anderen 
moet richteq, anderen, oyer wier positie zij geen 
zeggenschap hebben, die guiten hun wil en oordeel 
om boven hen geplaatst Jjiïn. Dit laatste is het we
zenlijke der onvrijheid. De germaan had zich ge
durende het gevecht aan jde wil van zijn aanvoer
ders te onderwerpen. Afc vrije germaan had hij 
dezen zeil gekozen en koh ze naar believen af zet
ten. Dat men zich te richten heeft naar anderer wil, 
is dus nog geen onvrijheid. Het zou de germaan niet 
invallen zich daarom, ook gedurende de discipline 
die het gevecht vereiste en die zeer streng Tjas, on
vrij te noemen. Evenmin zou hij zich onvrij noe
men, omdat hit onderworpen was aan natuurrtach- 

'* ten, die hem teisterden, zoals overstromingen en 
branden. Deze, een persoonlijk gevoelen uitdruk
kende betekenis van het woord vrijheid, is dus de 
oorspronkelijke/De taalgeleerden vertellen ons dat 
het woord „vrij” terug gaat op het Arisch J.pri", 
dat ook een subjectief gevoel uitdrukt. nl. liefheb
ben.

Bij het ontstaan van de eerste onvrije mens ont
stonden dus de begrippen „vrij” en „onvrij \  die 
later op allerlei toestandetf en verhoudingen werden 
overgedragen. Twee verschillende plaatsen in .de 
samenleving, twee standpunten; twee standpunten» 
twee uitlegingen van „vr^heid”.
• Alhoewel nu de slaven en horigen er op vooruit 
gingen, wat hun onvrijheid betreft-vrij werden ze 
niet onder het kapitalisme. Het was nu geen god- 

. delijk recht mèer, dat heq dwong naar anderer wil 
te leven „maar een toestand, die natuurlijk leek en 
hun zo werd voorgehoud«*», maar hun toch al spoe
dig hoogst onbevredigend voorkwam. De verkoop 
van zijn arbeidskracht, ofcder de nieuwe kapitalis
tische verhoudingen, was lang niet zo doorzichtig 
als de verkoop van zijn-jjersoon onder de slavernij 
en zijn tusien-vormen. D* slavenhouder en de ka
pitalist hebben echter 
te doen is om de arl 
kunnen halen. Nu mogè

gemeen, dat het beiden 
die zij uit de lichamen 
de arbeiders, ,mannen,

vrouwen en kinderen dif in de fabriek zwoegen 
en zich voor geld gèdure^de een bepaalde tijd ver- 
plichtf hebben daar „naar anderer wil te leven”, 
zich niet. vrij Voelen, één vooruitgang is er toch '  
en een zeer belangrijke, hun lichamen worden niet 
meer in volkomen passiviteit verkocht. Al Is de 
dwang der honger groot, de arbeider moet zelf oor
delen, zelf zijn weg zoeken en zelf de strijd om het 
bestaan voeren. Hij verheert niet meer in de on
mogelijkheid iets voor zichzelf te doen. Daarom kon 
hij zich nu ook verbinden met zijn kameraden en 
gezamenlijk de strijd aanbinden tegen het aantal 
uren dat hij in de fabriek moest doorbrengen, ge
durende welke tijd hij toch „naar anderer wil” 
moest leven en’ dat toch bijna zijn gehele lewn 
ultmfudcte. ^

Zoals begrijpelijk bezao de professor de vrijheid 
niet van het /tapdpunt oer marmot, zödat wij als 
marmotten onze vrijheidïiöpvatting eraan moesteft 
toevoegen. W ie ander* dan wijzelf zullen het. 
standpunt der marmotten. innemen, verklaren en 
verdedigen: wij. kunnen bet niet ov^rlaten aan pro
fessoren en dergelijken, al *ljn ze nog zo geleerd 
en atl kijken ze nog zo vriéndelijk door hun brilk- 
glazen. Met „natuurlijke vrijheid" en inüinct-ult- 
leving heeft de kapitalistische vrijheid dus niets te 
maken, evenmin de vrijheid waar het proletariaat 
naar streeft. Beider vrijhfldsopvattingen zifh maat

schappelijk bepaald en aap elkaar vijandig. De vrij
heid van de arbeider om zelf zijn leiders in  de 
werkplaats en overal elders te kiezen en te allen 
tijde af te zetten, zelf zijn loon en werktijd te be
palen, zich te onderwerpen aan een discipline, die 
hij zelf verkiest, als de germaan van weleer, nu niet 
in de strijd maar in de productie, is in strijd met 
en heeft tot voorwaarde het verdwijnen van de 
verkoop der arbeidskracht, hetgeen de grondslag 
vormt van iedere kapitalistische uitbuiting, hetzij 
bedreven door de staat of door prlvé-kapitallsten.

In een volgend artikel zullen we de „geestelijke 
vrijheid" die de professor en zijn „kameraden” stelt 
tegenover de kapitalistische onder de loupe nemen' 
e^ zien hoe de arbeidersklasse daarbij vaart.

Van vrouw tot vrouw
D it is de titel van een btochure, die ons 

.uit Enschede w erd toegezonden. In  d*t ge
schriftje -wordt- de geschiedenis verteld 
van de Vrouwenbeweging, zoals deze be
gon in Enschedé, direct na het einde van 
de tweede wereldoorlog. W e  krijgen het 
relaas van de strijd van de T w entse vrou
wen tegen wanbeheer niet alleen, maar 
ook tegen de troepenuitzending en .de mi
litaire actie in Indonesië.

W e  lezen verder hoe getracht w erd 
deze bond over het gehele land  uit, te 
breiden, m aar hoe de C .P .N . zich toen be
gon meester te maken van  deze beweging, 
die zich juist teij doel had gesteld, de een
heid onder de arbeidersvrouwen te be- 

. vorderen en zich daaroin los wou houden 
v van elke partij-overheersinfl. A an  dit 

C .P.N .-gew roet is die bond tóen kapot ge
gaan.

En nu moet ons meteen een bezw aar 
van het hart, n.l. dat in de brochure 'ge
sproken w ordt van communisten, telkens 

- als de communistische part« (GJP.N .) of 
haar leden bedoeld wordt. W e  moeten het 
toch wel als bekend veronderstellen fe  de 
kringen van de linkse arbeidersbeweging, 
da t deze^mensen en deze partij in w erke
lijkheid m et communisme niets uitstaande 
hebben. W erkelijke 'com m unisten  zullen 
altijd elke beweging steunen, die het 
klasse-inzicht. van de arbeiders bevorde
ren. W erkelijke communisten gaa t klasse- 
belang boven partijbelang. H et is daarom 
goed, om met dit woord communist voor
zichtig om te ‘springen. M aar afgezien ta n  
dit bezwaar, is e r reden genoeg om het 
verschijnen van deze brochure toe te  jui 

^ chen.
W a n t hieruit blijkt, da t de Twentse 

vrojiwen «ich, niet zo gauw uit het veld 
hebben lateA slaan, en nu de tijd gekomen 
achten, oïn 'opnieuw een poging te  doèn 
de gelederen te sluiten.

l i i t  hun' brochure en doelstelling blijkt, 
dat ze veel verder gaan dan de loonstrijd.

Al hadden wij sommige punten gaarne 
w at meer gepreciseerd gezien, in deze 
punten zit de grondslag v o o r  • iets-goeds.

. H ét is zeer. zeker een vooruitgang de 
vrouw en te organiseren, lo* van  elke 
partij-grondslag.

D an  is verd er ook van groot oplang, dat 
ingezien w ordt, dat gestreden moet wor
den voor een geheel andere ^pmenlevin9 
dan de onze. ,
" Inlichtingen omtrent deze nieuw e bewe

ging zijn te krijgen bij: o ^ .  M w . Grobb 
A t^ h s traa t 44, Enschede. •
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De taak  vah  de in ternationalistische 
k lassènstrijder is in  de eerste  p laa ts de 
eigen heersende klasse te  bestrijden  en 
deze vooral in  h aa r im perialistisch s tre 
ven  voor de arbeiders aan  de kaak  te  
stellen. Zo kw am  K arl L iebknecht to t 
zijn u itspraak: de hoofdvijand s taa t in 
he t eigen land.

A fgezien van  houding, positie en poli
tiek  Van andere  m achthebbers en  be
langhebbenden inzake Indohesië, w aarbij 
wij zowel de regering  van de Repojbliek, 
van de z.g. deelsta ten  als van  alle lan 
den bedoelden die zich thans in  V eilig
heidsraad, O ost-Aziatisch blok of an 
derszins m et de kw estje bezig houden, 
s te lt de W erkelijke socialist in  N eder
land de z.g. „eigen” regering dan  ook 
in s taa t van  beschuldiging D it standpun t 
is ju ist, w an t elke regering  in h e t kapi
talism e voert kapitalistische, en  d a t w il 
in de grond van  de zaak zeggen im pe
rialistische politiek, en s taa t 'daardoor 
m ede schuldig aan ai h e t leed, d a t d aar
uit .voortvloeit.

H et geval Indonesië ligT ^trouw ens 
overduidelijk, zelfs afgezien 'v a n  de 
h ierboven ingënom en stelling. W anneer 
Dr. van  Royen in  zijn laa tste  redevoe
ring  vóór h e t aannem én van de resolu
tie van de V erenigde S taten , N oorw e
gen, C hina en  Cuba; in de V eiligheids
raad er óp w ijst, d a t N ederland zijn ge- 
feég in  Indonesië ontleent aan  de door 
dit land d aa r sed ert 1595 uitgeoefende 
macht» dan  is h e t duidelijk  d a t d it be- 
frust op im perialistische veroveringsoor
logen. Zij, d ie in  h e t verleden  tegen  een 
detgfeljjk géeag hebben gestreden en  da t 
ooit thans nog doen, kunnen  d it  u it- 
gbrigsjbUnt n a tu u rlijk  nim fnef aa n v a a r
den, ook wannfeef zij slechts consequen
te nationalistische vrijheidsstrijders 
»ijn. H ier lig t zeker één  van  de oorza
ken van  de V oortdurende conflicten, d ie 
zich tijdens alle onderhandelingen  se
d e rt 1945 tussen de N ederlandse rege
ling  en  d e  Indonesische nationalisten  
voordeden. De één gaa t Uit van  h e t on
betw istbare rech t op nationale  zelfbe
schikking, d e  ander van in  de loop d e r 
tijden veroverde gezagsposities. O nder-

Avontuur
tussen, w anneer m en  op deze vrij alge
m een gehouden wijze van  beoordelen 
van  de situatie  doorgaat, m oet m en vast
stellen, d a t h e t N ederlands-Indische 
gezag-voor h e t Japanse  gew eld onvoor
w aardelijk  heeft m oeten capituleren, 
w aardoor dus zijn gew elds-m acht van  
elke feitelijkheid w e rd  beroofd. Toen 
he t N ederlandse gezag w iide terugke
ren, vond d it op J a v a  eri S um atra  de 
nationale repub liek  als een evenzeer 
onom stotelijk feit. H et heeft d it m oeten 
erkennen  door een de facto  (dat w il zég
gen „feitelijke”) erkenning . * *

W at sedert dien is geschied, kom t h ier 
op neer, d a t onder de m ooiste praa tjes 
en "beloften — hetgeen trouw ens im pe
ria listen  en koloniale veroveraars n a 
tuu rlijk  a ltijd  doen — voortdurend  gro
te re  gebiedsdelen w eer onder h e t Ne
derlandse gezag w erden  gebracht. O r- 
deherstel, politionele actie, veiligheids
m aatregelen, d a t w aren  de mooie w oor
den w aaronder d it alles p laats vond. 
W erd riiet zelfs van  H eutz, d ie a ls Ne
derlands officier bij de laa ts te  eeuw 
wisseling zijn veroveringen  m aakte, als 
pacificator (vredebrenger) op h e t voor 
hém  opgerichte m onum ent in  A m ster
dam  Zuid aangèm erk t?  M aar wij allen 
w eten  op hoe bloedige w ijze h e t N eder
landse gezag in A tjeh  werd^gevestigd.

* - O :4 . . V  \  f '
Reeds ih deze ?in  kan  dus dë nieuw e 

m ilita ire  actie op Ja v a  en  S um atra , d ie 
rond  dte kerstdagéfi van  1948 begon en 
die thans a lleen  b ijo ff ic ië le  verk laring , 
m aar in .fe ite  niet, is geëindigd* w orden 
aflngpm erkt a ls  ,  een  im perialistisch  
AVötftüuï, ook  al geschiedt - d it  otider 
m edeverantw oordelijkheid  van politici 
dife' tóch j'socialisten” noem en.

Hoezeer h ié r sp rake  is Van ee» ‘avon
tu u r, b lijk t ech ter ee rs t rech t, w anneer 
m en flè g e b e u rte n is^ n  teeiiè t^  in  he t 
r ta m  van  de in te rn a tio n a le  politieke 
Verhoudingen, ' [ ’-IT  .

De Overw eldiging Vap* de repub liek  
b rach t h e t he le  V e rre O o e te n  in  bew e

id Ó p in itia tie f ‘ van  d e  regering  van  
ia kw am en te. * New-DeïHi vertegen

w oordigers van  regeringen  van  een 
tw in ta l O osterse landen  bijeen. N ehroe 
de Indische m in is te rp re s id e n t d ie de 
vergadering  opehde, Wees e r  op, d a t d e j  
aldus vertegenw oordigde lan d en  de hal-\ 
ve om trek  van de aardbol besloegen ên  ' 
h e t grootste deel van  d e  bevolking der 
w ereld  vertegenw oordigden.

Ons is h e t n a tu u rlijk  w el duidelijk, 
Wat d it „vertegenw oordigen” betekent, 
öbk deze V ergaderden w aren  slechts de 
vertegenw oordigers van  de heersende 
klassen van  de betrokken  landen . M aar 
he t gaa t e r  in d it verband  slechts Om 
aan te  geven, w elke alles beroerende 
gevolgen h e t N ederlandse m ilita ire  op
treden  in  Indonesië hee ft verw ek t. In  
heel d it V erre  Oosten w o rd t de eind
strijd  geVoèrd tegen  de oude koloniale 
politiek. En dus nogm aals, w anneer Ne
derland  w ijst op zijn rech ten  sedert 
1595, dan  schijn t zijn heersende klésse 
hog n ie t eens te  begrijpen, hoe ju is t een 
dergelijke stellingnam e to t een  derge
lijke sam envloeiend y erzet in  d it gehe
le  gebied m oet leiden. In  de m achtsver
houdingen, d ie d aa r n u  groeien, is de 
w aarde  van  zulk  eeh argum en ta tie  ge
lijk  nul. i o  heeft dan  h e t m ilita ire  op
treden  van  de {Nederlandse regering  ge
leld  to t de eerste stappen  van  de Oos
terse  Staten n aa r een  n ieuw e blokvor
ming.

-  o  -

M et h e t w oord blokvorm ing betreden 
Wij een  te rre in , d a t nog een nieuw e be
schouw ing vergt. De voorbereidingen 
Van he t n ieuw e g e r e ld  Conflict gaan in 
snel tem po voort. Wy zien n ie t alleen 
de* g ro te  rivalen  A m erika en  Rusland, 
m aar daarom heen  groeperen zich eco
nom ische politieke Unies, d ie steeds 
du idelijker m oeten u ittp rek en  to t welke 
com binatie  zij gaan behoren.

Wij w eten  hoe h ie r de W est-Éuropese 
U nie aan  h e t groeien is, w aarbij de mas
sa’s w orden ingeschakeld in  h e t Ameri
kaanse front. Z w aar zullen  de m ilitaire 
lasten  gaan drukken. O nafzienbaar zijn 
de gevolgen, d ié  d aa ru it in  dè toekomst 
zullen  voortvloeien, w anneer eenmaal 
de frö n ten  to taa l in  bew eging zullen 
komen. Tussen de Skandinavische lan 
den v ind t overleg plaats, op Wélke wyae 
zij een  eigen blok kunnen  vormen.
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Reeds nu  w ord t d it  bem oeilijkt door de 
afhankelijkheidspositie  w aarin  zij s t u k ; 
vqor s tu k  s taan  ten  opzichte van  A m e
rik a  of R usland. H et op treden  van  de 
N ederlandse regering  in 'Indonesië  heeft 
n u  d e  w ordende b lokvorm ing in  h e t 

'  v e rre  Oosten s te rk  bevorderd.
Oök d aar zijn h e t  de heersende k las

sen, d ie nog de algem ene politieke lij
nen h u n n er landen  bepalen. Zij zijn u it 
de  aard  van  de zaak  tegenstanders van  
h e t oude kolonialism e, w aarv an  zij Ne
derland  als een rep resen tan t zien. M aar 
evenzeer zijn zij bevreesd voor g ro te  
sociale gebeurten issen  u itgaande van  de 
m assa’s, en ook voo r h e t h u n  klasse- 
vöorrechten bedreigende opdringen der 
Russische m acht. D aaru it is de b e trek 
kelijk  gem atigde houding van  de con
fe ren tie  van  New D elh i te  verk laren . 
Zij a llen , die d aa r vertegenw oordigd 
w aren  w eten, d a t zij h e t oude koloni
alism e, d a t ook n ie t in  h e t A m erikaanse 
belang ligt, zullen  overw innen. Zij zul
len  h e t overw innen  u it eigen k rach t èn 
m et behu lp  van  de V erenigde S taten ,

. d ie  in  een (zodanige) staatkundige on- 
: afhankelijkheid  van  deze gebieden, he t 

béste  verw ach ten  voor h e t dollarim pe- 
ria lism e d a t belegging zoekt. In  hu n  
gem atigdheid inzake h e t Indonesische 
conflict lig t de .k racht van  de O osterse 
landen,- w an t zij dw ingen Engeland hu n  

.. k rach t te  erkenrièn en N ederland  los te  
la ten  en zij verzekeren  zich in  h e t alge- 

’ « rtieen van  de steu n  van  die landen, m et
.v inbegrip  vari A m erika, die in de Veilig-

-~r*‘ ’̂ h è id sraad  de toon aangeven.
Pe~. conferen tie  van  New D elhi, to t 

** & and gekom en door de N ederlandse
' im perialistische agressie in  Indonesië, is

h e t eerste gezam enlijke op treden  van  de 
O osterse sta ten . M eerdere b ijeenkom 
sten, h ech te r sam engaan, zu llen  volgen. 
O nder de invloed van  de gebeurtenissen 
in  C hina voerde de A m erikaanse poli- 

•- tiek  to t d it voorlopig 'succes, d a t N eder
lands koloniale positie w erd  verzw akt. 
K enm erkend  daarvoor is ook de g ro te  
bevoegdheden die nu  de Commissie van  
goede diensten, w aarin  A m erika dom i
neert, heefit verkregen. De blokvorm ing 
in  h e t V erre  O o sten ' groeit in  een aan  
A m erika sym path ieke  en  aan  R usland 
vijandige, atm osfeer. D at zijn onbetw ist
bare  A m erikaans-im perialistische suc
cessen. En d aartoe  bgeft (gedeeltelijk 
ongewild) N ederlands im perialistisch  
avon tuur m ede gew erkt.

Mexdenfiïng.
FEBRUARI-STAKIN.G

A an de led en  en  sy m plia tise renden  
van S partacus w o rd t m edegedeeld  d a t 
de  B ond  op  25 F eb ru a ri 1949 een

H E R D E N K IN G S B IJE E N K O M S T  £

I A  WO \  K-.SbI.fi
N og steeds staat Indonesië fa het mid- 

'clelpurit der belangstelling. O ök de zit
tingen van de V eiligheidsraad y e rd en  de 
laatste tijd volledig door Indonesië in be
slag genomen. H et resultaat van de laat
ste zittingen is (nu weer) een Amerikaan
se resolutie, die door de V eiligheidsraad 
is^angenom en. H et heeft dit keer lang ge
duurd. Herhaaldelijk is aan de betreffende 
resolutie geschaafd en gesnoeid, om er 
zeker van ,te zijn, da t het vereiste  aantal 
stemmen verkregen zou worden, r ie t re
sultaat w as een serie opdrachten, w aar
van  de N ederlandse vertegenwoordiger 
onmiddellijk verklaarde, da t ze slechts 
ten dele door N ederland uitgevoerd zou
den kunnen worden. H et is dus zonne
klaar, da t N ederland odk deze resolutie, 
net als de vorige; op zijn eigen manier 
zal nakomen. '

Bij dat alles is het opmerkelijk, dat het 
c zw aartepunt steeds gelegd w ordt op 

kwesties, die u iteraard niets met de zaak 
te maken hebben. Z o  ^praat men voort
durend over de datum , w aarop Nederland 
de souvereiniteit zal overdragen aan de 
V erenigde Staten v an  Indonesië. De V ei
ligheidsraad trekt de  datum dichter bij en 
N ederland schuift^ hem verderaf en allen 
willen ze ons doen geloven, dat het een 
zaak van belang is. W ij vragen ons ech
ter af, of het van belan q /s , indien N eder
land werkelijk de somrèreiniteit over zou 

.w illen dragen aan de V erenigde Staten 
van Indonesië, of; da t zou geschieden in 
Novem ber 1950 of M aart J9 5 0 . En we 
vragen ons-af, w aarvoor de'm ilitaire actie 
dan nodig is geweest. M en had dan even

goed de souvereiniteit in Januari- 1949 
over kunnen dragen, hetgeen al détb tóed- 
ver^Teten voorkomen zou hebben.

M aar het gaat ook niet om de^datum.
Hoezeer men ons ook wil laten geloven, 
dat ,,onze” soldaten daar iets groots ver
richten, wij weten, d a t dit grootse niets 
anders is, dan het wederom in bezit ne
men van de ondernemingen in het Re
publikeins gebied. Zeker, men had  dit lie
ver bereikt langs de weg van onderhande
lingen, maar toen bleek, da t de wil van 
de Republikeinse bevolking sterker was 
dan cÖfe der leidefrs, w erd niet geschroomd 
om met kanonnen, mitrailleurs en bom
men het uitbuitingsrecht te heroveren.

D at en niet anders is de N ederlandse 
missie. Zoiets kan men zelf natuurlijk niet 
zonder meer vèrklaren en dan gebruikt 
men mooie woorden als orde, recht en vei
ligheid. D an w ordt gepraat over chaoti
sche toestanden en over de verw aarlozing 
van de plantages enz. l i  ziet, motieven ge
noeg om in te grijpen met militair geweld. 
M otieven genoeg^m  de cultures weer on
der N ederlands beheer te brengen, opdat 
Ook de winsten de N ederlandse kap'itaals- 

✓machten weer ten goede zullen komen. 
■ Daarom moeten de sociale massa-bewe- 

gingen in Indonesië worden neergeslagen. 
Laten we de ontwikkeling van Indonesië 
van de laatste jaren nog eens nader bezien.

- W e  weten, dat toen Japan Indonesië 
ging bezetten, de plantages, die specieal 
of grotendeels voor de uitvoer werkten, 
(thee. rubber, enz.), zo goed als stil kw a
men te liggen. Immers, w aarvoor zou njen 
met de bewerking van die plantages door

gaan, wanneer er toch geen afzetgebieden 
Voor de producten waren. H et is begrijpen 
ijk, dat vele Indonesiërs, overw egend een 
landbouwend volk, zich weer een Stuk 
van de vruchtbare grond toeëigenden en 
weer voor zichzelf gingen bebouwen, zo
als ook hun voorvaders altijd hadden ge
daan. Begrijpelijk is ook, da t de boven
genoemde plantages (rubber bijv.), die 
niet op het voorzien van de levensbehoef
ten w aren ingeSteld, de gevolgen van de 
jarenlange bezetting nog niet te  boven 
zijn. O ok bij de W esterse  landen zijn die 
sporen nog duidelijk waarneem baar.

N a de capitulatie van Japan w erd de 
Indonesische Republiek uitgeroepen. De 
Indonesiërs verklaarden zich onafhanke
lijk en de arbeiders en boeren namen zelf 
de bedrijven ert de plantages in beheer. 
Later ging het beheer over in de handen 
van de arbeiders en boeren, de vakvereni
ging (Sobsi) en de regering. H et is dus 
begrijpelijk, dat de uitvoering van de toe
zegging van de Republikeinse onderhan
delaars, da t de buitenlandse bezittingen 
aan de rechtm atige eigenaars terug zou
den worden gegeven, af moest stuiten op 
de onwil van de bevolking, die nu mede 
die bedrijven in eigen beheer had. E er
stens zouden ze het land, da t ze voor zich 
zelf bebouwen, moeten missen en boven
dien zouden de z.g. rechtmatige bezitters 
niets hebben aan de bedrijven alleen. Om 
die bedrijven ‘productief te maken zijn 
werkers nodig en om de winsten van zo’n 
bedrijf veilig te stellen is^Het ook daar, 
net als overal elders, nodig, dat die w er
kers op de grootst mogelijke manier w or
den uitgebuit. D at de Indonesische bevol
king zich niet zonder meer weer in het 
uitbuitingsgareel der koloniale heersers

gaat schikken hoeft ons Jaiet te verwon- „Aan onè belioort dé wereld nietf*
deren. H et blijkt ook, d a f  d e  wil to t ver-

n rgan iseert in  gebouw  
U reeuw erstraat.

„D e A rend’

I J - E r  zal gezorgd w orden  voo r een  pas
sen d  program m a. N adere m ededelingen  
volgend. H o u d t a llen  dezen  avond  vrij.

We hebben  e r  al m eer de aandach t op 
gevestigd, d a t g rp te  figu ren  op h e t ge
bied v an  w etenschap  en  ook van  poli
tiek  de kunst verstaan , h e t w oord dus
danig  te  h an teren , d a t een  fatsoenlijk  
arbe ider e r  h aas t geen kop of s ta a r t  aan 
kan vinden.

W anneer onze g ro te  le ider P rof. Rom 
m e h e t bijvoorbeeld hee ft over m ede- 
zegging in de bedrijven  of over zijn 
zw aarbem inde bezitsspreiding, dan 
d raa it ie  z innen in  e lk aa r om  duizelig 
van  te  w orden. D at b ren g t zo h e t m etier 
mee,
„ T rap t m en evenw el zo’n  hooggeleerde 
op zijn  beëksteroogde k le ine  teen, dan  
zegt Rom m e k o rt en  k rach tig : „V er
dom m e!”

M en leze slechts: „Boven de W et?” 
van hem  in  de V o lksk ran t van  28-l-’49. 
De eers te  tw ee regels zijn  al tekenend: 
„W at de G roene jgeschreyen heèft over 
h e t lied erlijk  schandalige g e v a l . . . . ” 

En zo gaa t onjse anders zo ongeloof
lijk  vorm elijke Prof. fr is  v an  de lever 
yerder. Men begrijpe ons goed, wij v e r
heerlijken  d e  S ta lin istische  methödeh. 
n iet, d a t  heben  w »  dikw ijls genoeg-nfcat

S> .

u DEMOCRATIE o

voren  gebracht, m aar wij w illen  e r  a l
leen  m aar de aandach t op vestigen, dat 
nu  h e t p r i e s t»  M indszenty betreft, 
Rom m e te  k eer gaat als een  w ilde, en 
kort!

Hij sch rijft over H ongarije: „Hier 
w ord t a lleen  gefo lterd  en  gem arteld. 
H ier w o rd t leugen op leugen gestapeld 
en  elk  rech t v erk rach t. H ier w ord t de 
H eilige Roomse K erk  a a n g e v a l le n .. . .”

Wij w illen  opm erken, d a t a ls b.v. in 
S pan je  m et de Zegen v an  d e  K erk  het 
rech t v e rk rach t w o rd t en  gefo lterd  en 
gem arteld , d a t e r  d an  v an  K atholieke 
zijde geen nijdige a rtik e len  verschijnen.

Wij w illen  opm erken, d a t e r  honder
den  m ensen verm oord w orden  onder 
rech tsverk rach ting  en  opstapeling vaa 
leugens.

Wij verlangen  n ie t bepaald  n a a r  een 
H ongaarse dem ocratie, m aa r d ie  van  de 
h ee r R om m e kan  ons ook gestolen wor
den.  ̂ \
Och-och, We benne toch zo democra
tisch!' • -• *

zet e r is.
W a n t hoezeer men oms ook wil- laten 

geloven, da t er vrijwel tgeeh tegenstand 
meer geboden w ordt, de feiten spreken 
andere taal. Afgezien van  het rapport van 
de Commissie van Goede Diensten (de 
C .G .D .), de- verlieslijsten in de dagbla
den, die vooral niet kleiner zijn, dan tij
dens het oprukken van het N ederlandse 
leger, bewijzen ons, d a t e r wel degelijk 
sprake is van  guerilla-activiteit. En uit 
alles blijkt ook, da t Amerika er geen be
zw aar tegen heeft, dat de Indonesische 
,,ordeverstoorders” worden uitgeroeid. 
Enerzijds beschouwt ze N ederland als een 
min of meer belangrijke bondgenoot in 
W est-E uropa, anderzijds wil ook zij in 
Indonesië niets anders dan kapitalistische 
opbouw, liefst met medewerking van de 
Republikeinse leiders. En bij die opbouw 
zijn die elementen, die de sociale tenden- 
zen vertegenwoordigen en die de bedrij
ven enz. in eigen beheer willen houden, 
natuurlijk onbruikbaar.

H et is duidelijk, d a t het werkelijke vrij- 
heidsstreven der Indonesiërs, het inter
nationale ,  kapitalisme tegenover zich 
vindt. En niet alleen het internationale 
kapitalisme, maar ook verschillende z.g. 
arbeidersorganisaties, die zich dienstbaar 
hebben gemaakt aan  het kapitalisme. H e
laas w ordt door de arbeiders nog niet 
begrepen, da t de strijd tegen onderdruk
king, onverschillig w aar gevoerd, de 
strijd is van de gehele arbeidersklasse, 
ook die van de Nederlandse. W anneer 
de arheiders tot da t inzicht komen, zal de 
solidariteit geen leeg woord meer zijn en 
zal de strijd grotere perspectieven krijgen.

LACHT DAAR?

Dinsdag 25 Ja n . in fo rm eert de  door 
de N ederlandse kiezers gekozen volks
vertegenw oordiging n aa r de bijdrage 
voor onze beveiliging. De h ee r Roosjen 
zegt* d a t ie d er graag  w a t van  w ou w e
ten, n.l. hoeveel d a t allem aal kosten  
moet!! O ver d e  zaak van  deelnem ing 
aan de W esterse Unie, heeft ondertu s
sen de volksvertegenw oordiging n iets te  
zeggen. D at noem t m en dan  een rege
rend lichaam . V roeger m ochten de he
ren e r  over p ra ten  en zelfs een oorlogs- 
begroting afstem m en. M aar nu  gaa t a l
les m odern-dem ocratisch. W ie sp reek t 
er nog van  rech t?  W ordt er m isschien 
een en  an d er verk rach t?

Zoals w e zagen w as e r  een  k leine on
enigheid tu ssen  de h e ren   ̂regeerders 

r  de persoon H atta . D e D rees-klan- 
jen w ilden Wèl, Rom m e n ié t m et deze 

onesiër p ra ten . W e la ten  voor h e t 
«m ent de w erkelijke  oorzaken van  de- 

verschillen  voor w a t ze zijn, m aar 
a leren  enkel de feiten. Rom m e w il

de niet, d a t e r  een  bespreking gehou
den  zou w orden; dus stond  van  tevo ren  
vast, d a t d ie  film  n ie t door zou gaan. 
Voor zijn v e rtre k  n aa r Indonesië zegt 
Drees, d a t h e t v an  de om standigheden 
zal afhangen. Toen hij 22 Jan . w eer op 
Schiphol te ruggekeerd  w as, zei de mi- 
n ister-p residen t a ls an tw oord  op .d e  
vraag, w aarom  hij H a tta  n ie t ontm oette: 
„D it is n ie t h e t gevolg van  een w eige
ring  van  de h eer H atta , doch u itslu i
tend, om dat deze d e  besprek ing  gaarne 
op een andere  p laa ts  w ilde houden  en 
deze p laa ts ons eers t bekend w erd  op 
h e t m om ent, d a t w e op h e t p u n t ston
den  n aar N ederland  te  v e rtrek k en ; wij 
zaten al in  de au to  op w eg n aa r h e t 
vliegveld.”

W ordt h ier w ellich t en igerm ate té* 
k o rt gedaan aan  de w aarheid? „Och 
ik  verw onder mij nergens m eer over,” 
sp rak  D rees, de  v roegere  sociaal-demo- 
craat, en  h ij g lim lachte.

E r  zijn evenw el nog  mensen, d ie zich 
w el verw onderen , maöi1 w ie  he t lachen 
om  deze dingen  al lan g  vergaan  is.

Ciro Alegria schreef in 1940 een roman ooder 
deze titel over het leven van de Indiaanse bevol
king van Peru. Een roman over Peru behoort to< 
de zeldzaamheden van de wereldlitteratuur ea dese 
roman over Peru heeft nog bijzondere kwaliteiten 
bovendien.

Het hoofdmotief is de strijd, die de eenvoudige 
gemeenachaps-Indianen voeren moeten met de ge* 
raffineerde grondbezitter, die zich niet alleen mees
ter wil maken van de grond, waarop zij. wonen, 
maar ook de Indianen voor hem in de mijn wil laten 
werken. Mooi'en zuiver wordt het leven beschre
ven, dat de Indianen in hun gemeenschap leiden, 
waar het leven zo eenvoudig is en strijd om macht 
iets ongekends. Belangrijke beslissingen nemen alleh 
gezamenlijk, de meest betrouwbare en ervaren man
nen worden tot leiders verkozen. Ieder heeft zijn 
taak en plicht en vervult die met plezier. Tot de 
kwade dag, dat de blanke grondbezitter de ge
meenschap gaat bedreigen. De Indianen zoeken 
recht bij een advocaat, die aan de grondbezitter 
gecorrumpeerd is. Talloos zijn de listen en lagen, 
die hun gelegd worden. Grenzeloos naief lopen ze 
er telkens weer in. Maar dapper en eendrachtig is 
hun verzet. Als ze eindelijk gedwongen worden de 
vruchtbare grond te verlaten, gaan ze liever in 
vrijheid de dorre rotsen bewonen, dan zich uit te 
leveren als arbeidsslaven aan de grondbezitter. Ook 
dan gaat de strijd om de vrijheid verder. W ant de 
grondbezitter, verbonden als hij is met de gehele 
heerserskliek, probeert hen op alle mogelijke ma
nieren het leven , zuur te maken. Het barre klimaat 
op de hoogvlakte, de dorre onvruchtbare grond, dit 
alles draagt er toe bij om ben te ontmoedigen. Toch 
houden de hardsten onder hen stand.

Maar vele anderen, vooral de jongeren, verlaten 
dan de gemeenschap en zoeken hun geluk op de 
plantages, koffie-, rubber- of coca-, (een soort ta
bak) ondernemingen. Het vreselijke lot dat hun 
wacht, de schuldslavemij. we kennen het reeds uit 
de boeken van Ben Traven. Zij keren dan ook niet 
weer. De overgeblevenen verdedigen zich hard
nekkig. als de blanke opperheer hen ook van het 
kleine plekje kale grond, dat hun gebleven is. met 
geweld tracht te verdrijven, En één der Indianen, 
die als jongen de gemeenschap verlaten had, en «a 
veel omzwervingen'teruggekeerd is, probeert bon 
verzet een uitgebreider karakter te geven, door de 
Indianen op de nabije rancho’s er in te betrekken.

Het boek eindigt met de overwinning v A  de 
grondbezitter, in werkelijkheid de overwinning van 
de heersende klasse. -

En toch....... als we dit boek uitgelezen hebben,
zijn we, ondanks het tragische einde niet in een 
down-stemming. Onrecht, uitbuiting, mateloze ellen
de, ze zijn ons niet vreemd. De gehele geschiedenis 
van feodalisme en kapitalisme is er van doortrok
ken. -
'  De strijd die: d è *  Indianen voerden, werd en 

wordt overal gevoerd, op talloze manieren, op de 
wijze, zoals dat overeenkomt met het land en zijn 
bewoners. W e lezen hoe tradities, onwetendheid, 
bijgeloof hun remmende invloed uitoefenden in de 
schijnbaar hopeloze strijd. Want-deze Indianen le
den de nederlaag, omdat het kapitalisme hen onder 
de voet moést lopen, met ziin techniek en pro
ductiemethoden en zijn hebzucht en wreedheid.

De solidariteit, de moed en standvastigheid en 
bovenal de liefde voor elkaar en voor de vrijheid, 
die uit deze oqgelijke strijd naar voren kwam. ge
ven ons toch hoop en moed. voor de nieuwe toe
komst. Jj^en toekomst, waarin ook voor alle ge
kleurde volkeren $en plaats is. Nog behoort aan 
ons, de onteigenden, de wereld piet. Ook de arme, 
onwetende Indianen hebben door hun taai verxet 
ertoe bijgedragen, dat eens aan óns allen, de ge
hele wereld wel zal toebehoifcn.

Het onderstaande fragment bewijst dat de schrij
ver zich ook hiervan bewust was.

De leider, van de gemeenschap zegt in een toe-. 
spraak tot de dorpelingen o.a. het volgende:

„Laten we ons land, onze plaats in de wereld 
verdedigen, dat is de enige manier om onze vrijheid 
en ons leven te verdedigeti. Het lot van de. armen 
is overal gelijk, en we vragen al de armen, zich bij 
ons te voegen. Dat is de enige manier, waarop we 
ooit zullen winnen. Al jaren, al eeuwen hebben 
velen gerebelleerd en verloren. W ees niet hang, 
voor een nederlaag, want het is beter te sterven, 
dan' slaven te zijn......**
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W ij hebben Prtrf. Pos in ons vorig aftikel «oeteö 
ondeffireMm echter niet om heai niet meer aan het
woord te laten komen. Integendeel we zijn » « f  g*- 

ffi dë vrfyhMds èsfriratlêa'Vdn dfe hobg- 
Kfetf; dit’ HIJ i\i „gêéftdijfcé StHéfjJ äf-
Bakéöt té&h dè' ttéftidfiljkfe. m im tiitig ê  th  niètt
ÖützJendè in$£incf-uitlévënde vrijheid” van het ka
pitalisme. Voordat wij de professor verder lieten 
prtfted motsten we wel eerst op eén nalatigheid 
Wijzen: het buiten beschouwing laten vén dfe vrij- 
heldsopvattingett der Méssa van flièts-berittèM, die 
zbriä WH 2ëgëH M  fltfHffl aüttórt ëijn ëé te§éti- 
dVërdèètéld «äh dê fcèpltalisttSciie Vrijhéld. Dok
tendêh * é  riiët riäiateti h «  geloof vaa trof. Posy
ääh èë „natuurlijke Vrijtiéld" te Versfórèh. Hij moet 
loch piet alles geloven wét de kapitalististen van 
hun eigen ,,prima” vrijheid ièggefl, of eigenlijk 
zeidem tvhflt dat sthermèn mét de faatuur is doör 
de diödertie verdedigers van Hét kapitalistische pro- 
düctiè-StëlSel étoéër éls éfefi budëfwetS Hüismiddël- 
fjfe ëéH kéht gedëari. Dë snelle ötitWikkelihg dët 
déttiiirwetënseöa|Jt«H hééft iatèri 2iëh, dat ër flèéd 
èèifol§e tRéoflln fijn. Öë mechanische wetenschap 
éfi hef darwinisme lekèn nog tot in het midden der

• vorigë eeuw het laatste woord. Toen dit onjuist 
bieek, sehoot ef voot het kapitalismé niéts an- 
dérs over dari zich als eed inktviS irt éen wólk 
Van duistert iöethapHySiek tërtig té trekken, üu het 
natuurbeeld, déf éërSt dóór eeUWiQe wetten bé- 
hëèrst scheéh, zo otiiékër èb vérafidërlijk bleék.

Dé ailfcrléatStë öiit^ikkèiig heeft éen flrote uit
breiding vari wat men noemt het intellect te zien 
gegeven. De bedrijfsleiding wordt Wetenschappelijk 
gevoérdt eén tecHniék voor het beoordelén Vah 
jtersdneh t.o.v. huri arbeidsgeschiktheid is ehtstaan. 
Vöofr a ll«  Vbfrdefl diploma's en titels géëist. Ka
pitaalbezit alleéb éh hdge. pfcsities zijn niét ttiëer 
VbldoéHde. Miftifetets, bui^ëtnéèSters en wethouders 
zijfi pföÈèSsór, döctör, irigënieür, mëéStër in de 
rechten èn zijn zjj het iiiet dan worden ze het 
gemaakt, honoris causa. $ /a t  voor de generaal 
*’n strepen zijn, dat is Voor de mbdeme leider zijn 
titel. Dit intellect heeft geën hoge dunk vah hun 
voorvaderen, die zich bij hun dtldvërdléneti loütér 
HëtèH leidén door dfr pratdjk. 7>\y komen aan deze 
dëlëefdeh, Viér opleiding zij tteliswaét hebben be
kostigd wél fcat oribehóuWeb voor. Vandaar hun 
geringschatting voor de Vrijheid die deze kapitalis
ten voorstonden; volgens instinct, willekeurig. 
Neeb; de vrijheid jvaar buh hart naar uit gaat is

de géestelijke Vrijheid, die de erkenning 
Van gelijke réchten vart .éllen op de goedereri 
van Hét lëVèa ihteudt daarótö de vöor-

. Vrééfdë IS ttft èën saitienleving wéérih uitbui- 
tiiig én cdhcurtéhtié' zljh vtrVätlöett dobr één 
vërtioUdifitf van recht van alle leden dër ge
meenscha» op de in gemeenschappelijke arbeid 
voort te brengen goederen. Öit recht is quali- 
tatief, d.w.zj het \*ordt bepaald naar de be
tekenis van ieders bijdrage tot het arbeids- 
pftJcéS.

Dié léatisté zin hangt trbtj, ais fe» waaraan op 
Aét léésté mótüént «öö JUÖt Sfèdècfit ls.

Qtialitatléf.......? ....... fecht ....... véh iëdèhs bij
drage......? Ach zo! W f bëÖHjpëH hét! Öé professor
Wil meer, meer van liet vette der aarde, meer dan

* al die kerelè uit dé fabriek met kun bestaetttde 
overalls en <warte handen-. Zb dréait de plétoni-
lèhe liefde Voot de vrtjheid mt op..... dé lièfde
Vtft* de « je n  Bulk. Mbéf aut |é ê t  »bk Hlët ptt>- 
fë«öf. Ófc> dVé VdotVrèa^flé kaH ihferi niét niet Mdr- 
HédM tfÖÜWÉh; niét hm  tfeën hüWéfljk Uit hè- 
rticettih^.

Ai Irij w , éti w«. dét vénïëlf spréékt m
jillSt eV«i èéÜ toe « é ^ d ,  deie laétSfe ïin  kéri 

hiét géihiSt «dFdftri. want ^öörderi „§è-

lijke rechten van 
leven'" mochten e 
Met mócht ééns ïi

•n op de goederen vërt het 
verkeerd worden opgevat. 

Met' móciit ééns Ii|l*n. alsóf de professor tot dë 
gtlijkidékeré bëhöort/Ëri Vóór „gêlijR ’ déét voëlên 
dé Jntelteètuéléji fflél Véél Vööf. Öhdël1 Het Wldër- 
^e tie  KéjfltéMMe, **hén dé kSnséh gébottdért aéri 
kapitöalbezlt. Dét wM onjuist hiétV>éèr, onéetlijké 
iiHmoreél. „Dé getrfélijke Vrijhëid, dié flé erlléri-“ 
nirig vän gelijke rechten van allen Op dé flöedérëtl 
Vari het leven inheudt”* wil zeggen: gelijke kr.nseri 
vóór ieder. Hetzij otid, jong, zwak, sterk, slim of 
dom, allen gelijke kansen.

beze hoge ethiek'komt er op neer, dat zij, die 
dbör dé Hètliür mét eëri krachtig licbééta en scherp 
Vérttéhd begiftigd ÜJri, nog ëéhs ëen extra be- 
lóhlnf krijgen én dé zwakkëri één tktra trap.

Maar fftiSschiën ife ér óüdef- zö’ri „Verhbudirig 
vén récht” ho§ één br. Willem Dfrées orii de flë- 
vdlgeh vén dat recfit wat té vefiéchtéh. En fnis- 
schien ook niét.

IntU8sei\^\Me tecer V/il vah hét maatschappelijk 
product moét ook' dë macht hébben bm zich dat 
„meer" toe te eigenen hij nioet overmacht hebben 
over anderen, die minder ontvangen, te meer daar 
het óp hun kosten gaat.

Dat lijkt de heren intellectuelen leiders niet 
kftéad. De Kapitalsten ihet bun lage instincten

tóü*tjêé ta hatidéfi «é de éfbèldéfS.:.:.. die télfëB 
hèWftfcël riiëi löte: Dié ^röfderi ift het gehele rtfe^ 
fèkt Vafl pref, PM hiét gértöéted; Ze i^ëvéh  allééh 
iri bovengenoemde aafahéling de geléétdt ëVèfi vöéi* 
den géést oni heul iija meer te beiorgen.

Nu ligt dit méér zo in de rfiehselijke natuur. 
Meer wil de méns, altild nleer, houdt ons dé dichtér 
A. V. Scheltema in schone versregels voëf. Het |s 
zijii ontevredenheid met het béstaahdé; het is de 
Vborwaérde vóór zijn Vooruitgang voor zijn mees- 
tërtchaJJ bVer dé riétüut; hêt iS dét <vét Heril bóVén 
hét dief Vérhéft; hét is hét ëtht iriënSélijkë in dé 
feéhi. O *  dat »méér’ té berëikén zét hij hóófd 
en handen ifl beweging. Li« éh gebeld «ijn tot 
zijn dienst. W aar het water de veldeü vérwöéSt tfl 
menien en kudden aan gevérert blootstelt wdrtH de 
rivier in boeien geslageil en danseri dé schépen 
vrolijk op zijn rug ten teken Van overwianing. Oni 
grotere inspanning uit het lichaam van de reus tél 
halen, wórdt hij slim afgeleid tot waar zijn kraehtën 
zich kütlnén véfzainelen om bij het plotseling vrij- 
geVen met dergewéld réitóéthtibé idachiries ln be- 
Vrëging té zetten, die zijn éhenjie als blét één h]h\ 
Vértakt iénüwstéisel diep het léhd invdéten, 
tratópoft én prbdUttie-middéléh ih bewegirig aéttéti 
en dé ddnkere nécht éls met één éards stergeWéiriel I 
verlichten; W aar de aardé zich ënvetzéttelijk tooftt, 
worden springstoffen in zijn ingewahden gëboard, 
die de schatten aan de dag brengen.

(W ordt vervolgd.)
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BRIEF VAN EEN HAVENARBEIDER
W ij ontvirigen ondcrstaandê brief be- 

trfefféfide de havfenstakin^.
„H ét corïllict 'in de haven hëeft zoals 

alle conflicten natuurlijk een oorzaak en 
deze ligt hoofdzakeiijk bij de arbeiders 
zelf.

In de jaren '45—1946 hebben allé or
ganisaties ongeacht kleur of parlementair- 
politieke richting1 zich beijverd om het ar- 
beidstempo zo hoog mogelijk op te voerenj 
riiét als resultaat millioenen winsten voor 
de bezitter en d e  w erkers een hongerfooi. 
ÖHtlaflks dit èllés giiig de propaganda 
„Vóër het arbèidstempo op” gestadig 
döör. Dit köri énige tijd zo doorgaan, om- 
tetiën ènïgé arbeiders ê cent of iets daar- 
böVëtl éx tïa  óhtvingen, wij noemden het 
2\Veèpjésgëld. H et elkaar opjagen van de 
arbeiders koti natuurlijk geen stand hou- 
éën »let gevolg, dat er de laatste tijd aan 
dë haven kalm ^verd gewerkt. H et Am- 
stêfcléms Haven^édrijf w erd er voor ge- 
späfiften. „Beiióojriyk w erken,” zei de Di
rectie, „de kerels lijken wel gek, w at moet 
er van onze vtfnst terechtkomen, dus 
daarom maar defceltde prestatie maar met 
minder volk.*’ D al w erd door de arbeiders 
hiet genomen, eri zo brak dan 11 Januari 
ään dit bedHjf eek staking uit. D aarop wer
den door de S.H>B. ongeveer 50 arbeiders 
naar heTA .H .B; gestuurd. Alle 50 wei- 
gerdèn als maÖer te w erken .' Prompt 
daarop Het de S.H.B. tweehonderd man 
van de D .U .W.^ feomen en deze werden 
ook naar het A.H.B. gestuürd. b eze  twee
honderd man n aiièn  onderling het besluit 
om niet te  gala»  'én ziek te melden bij de
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staketsleiding. D aöfha Wérdeil er nog eén 
tw intigtal vaste S.H .B .-arbéiders ge
stuurd, ook déze weigerden. Zódat het 
conflict zich steeds uitbreidde. Bestuur- 
déts d er E .V .C. hebben in die dagen een 
onderhoud gehad met de burgemeester. 
Dezé bestuurdets hebben de burgermees
ter belöofd het conflict zovéél mogelijk te 
localiseren. O ndanks dit alles hebben ver
schillende S.H.B.-ers (gezien de onge
zonde toestahd w aarin dezen verkeerden) 
fer bij de stakingsleidirig op aangedtoftgeh, 
dat het conflict w erd uitgebrèid. Dit be
sluit w erd dan ook genomen op de ver
gadering van 17 Januari in Krasnapolsky. 
M et gevolg, dat e f hu örtgevèer l l0 0  man 
ifl 9takiftg fcijri.”

Iri ons Vorig riummer hebben we ovet 
dê aan dé gang zijftde Staküïgért ift Am- 
stétdaih rééds UitvOëfig géschrevén. We 
dfükkën dèzé brief af, om dat hij een dui
delijk beeld geeft van  het verloop van de 

'  havenstaking. Hoezeer de bezittende klas- 
se verontrust w ordt door het groeiend 
verzet van de arbeidersi blijkt wèl uit ee« 
artikel in H et Parool» dd. 29 Januari. He* 
Parool komt daar to t de ontdefefahg, dat 
staking ook Voof de stakers allerihinst ee* 
genoegen ia« en dat ftiet iedere stakinfl 
als een C .P .N .-rel beaéhouwd kan  wor
den. H et stelt de vraag of de beslitóinöfen 
van  het college vah ri)ksbemiddelèars die* 
w at sneller geitbmeft kunnen w orién . H«< 
stek  verder vast» dat stakingen flitingeil 
zijn van groetende spahningeft in hrf 
maatschappeliik levettv 
. ja , ja  ̂ de heren krijgen het al etf 
btetje; benaawdi
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S p a n n in g e n  en S t a k in g e n
)e stak ingen , in  h e t b ijzonder te  Am- 
rctóm, ze tten  zich voort. De laa ts te

De sl 
s te n
w eek is e r  e e r  sp rake  v an  u itbreid ing, 
dan  van  teruggang. H ebben de confec- 
tie -w erkers van  de H ollandia-fabrieken  
..K attenburg  en  Co.” h e t hoofd m oeten 
buigen, zonder d a t op d irec te  re su lta ten  
kan  w orden  gew ezen, daartegenover 
staa t d a t  stak ingen  u itb rak en  en  gelei
delijk  in- om vang toenam en in de ta 
baksindustrie. Zo w ord t th an s zowel bij 
de „B ritish”, als bij de „T urm ac”-fabrie- 
ken te  A m sterdam  gestaak t. De w erk 
sters, zowel van  de gem eente, als v an  de 
grote schoonm aakbedrijven, s taken  v er
beten door en  handhaven  hu n  eis van  
een uurloon  van  86 cent. Ook in  d it be
drijf is e r  sp rak e  van  een toenem end 
aantal staaksters. H et conflict hee ft eni
ge b ijzondere kan ten . D oordat h e t h ie r 
vooral a rb e id sk rach ten  b e tre ft, d ie  in  
openbare loka lite iten  w erken , w orden, 
nolens volens, velen  gedw ongen zich e r  
mede bezig te  houden, d ie in  andere  
stakingsgevallen  alles aan  zich la ten  
voorbij gaan. H et bru id je , d a t in  de ver
vuilde trouw zaal h aa r sleep je  zorgvul
dig m oet ophouden, is d aa rv an  w el één 
van de m in st „gedupeerden”. M aar m et 
kantoorpersoneel en  am b ten aren  d ie 
’s-m orgens h u n  w erk ru im ten  in  steeds 
groter s ta a t v an  vervu iling  aan treffen , 
w ordt h e t a l w a t anders. D an  kom en de 
oprr^rkingen los over hygiëne en 
kw eekplaatsen  van  vlooien. En al gauw  
zijn e r  enkelen  bereid , om  n aast h e t 
even afvegen van  h u n  eigen tafe l en  h e t 
legen v an  h u n  asbak, te  gaan  w rijven  en  
boenen, de stofzuiger op te  zoeken en  de 
vloeren te  gaan  doen. H e t kan  n ie t n a 
drukkelijk  genoeg w o rd en  gezegd, d a t 
hierdoor de m eest u itgeb u ite  a rbe ids
krachten onder k leine m iserige a rg u 
mentjes in  d e  ru g  w.ortj^n aangevallen . 
Zij die d it doen, behoren  in  de m eeste 
gevallen to t d a t k leinburgerlijke  m ilieu, 
dat de g edach ten  aan  w erkelijke  solida
riteit en  m edestrijden  n ie t ken t. Toch 
menen w ij op h u n  lafheid  de aandach t 
Je m oeten  vestigen. N aas t de  licham e
lijke hygiëne b estaa t e r  nog ie ts  anders, 
een geestelijke hygiëne. Deze laa ts te  n u

is, als p un tje  bij p aa ltje  kom t, van e rn 
stiger aard, dan  h e t vu il d a t in  enkele 
dagen weg gespoeld en afgelap t w ordt. 
Deze geestelijke vervuiling , d ie ons p e r
soonlijk m oreel aan tast, bedreig t ook 
onze kir^deren op de scholen, w anneer 
zij h e t „verzoek” krijgen v an  hu n  „op
voeders” om w erk  te  doen, d a t de n o r
m ale a rbeidskrach ten  om reden  van  
schandelijke arbeidsvoorw aarden  w ei
geren. Zij ta s t onze klassesolidariteit 
aan. Zij doet ons als v ijanden  tegenover 
e jkander staan. Deze geestelijke vervu i
ling  kan  m en zo m aar n ie t afw assen, 
w an t ze d rin g t in  ons denken  en  geeste
lijk  zijn. W e kun n en  daarom  slechts 
verheugd  zijn, w anneer wij de laa ts te  
tijd  de e rvaring  opdeden, d a t de  ouders 
van  schoolgaande k inderen  zich m et el
k ander gingen beraden  over de op de 
scholen ontstane toestanden  en  de ge
drag ingen  van  een  deel v an  h e t onder- 
onderw ijzend personeel, d a t m et a llerle i 
mboie p raa tje s  over h e t belang van  de 
k inderen, in  feite  w ezenlijke schade 
toebrengen aan  de actie  d e r  w erksters, 
inp laats van  h e t gem eentebestuur- te  
w ijzen op de onhoudbaarheid  van  de 
toestand. S tak ingen  als deze, algem een 
economisch m isschien van  w ein ig  be te 
kenis, dw ingen ons allen, keus te  doen, 
p laa ts te  nem en aan  één v an  de beide 
zijden van  h e t klassefront.

Een zw akke zijde van  d it  conflict is, 
d a t h e t zo gem akkelijk  d e  aandach t van  
de strijdenden  a fw end t v an  de noodza-c 
kelijke actie van  alle  a rbe iders teg en  de 
georganiseerd strijdende heersende 
klasse en  die aandach t r ic h t op h e t p a r 
lem en ta ir op treden  van  politieke p a r
tijen  in  gem eenteraad. De w erkgever 
is. h ie r im m ers 'de overheid. Zo w o rd t 
h e t, voor de,C .P .N . m ogelijk, om m et 
w at p a rlem en ta ir law aai eigen  v oortref
fe lijk h e id 'te  betonen. W anneer d e  ar- 

'  b e id e rs 'e c h te r  w a t v e rd e r zien, m oeten 
zij to t de  conclusie kom en, d a t de S ta 
lin istische pa rtijen  daar, w aa r zij in  h e t 
v e rled e jp p f heden  staa tsm ach t bezaten 
of bew tten , evenzeer h e t bestaanspeil 
van  de arbeiders d ru k k en  .en binden. De 
S talin istische m in isters v an  destijds in

F ran k rijk  en  België en v an  heden  in  
landen  als Tsjecho-SloW akije, kunnen  
daarvoor als voorbeeld dienen.

Ook voor de w erksters  geldt, d a t h u n  
lo t is verbonden m et d a t v an  de gehele 
strijdende klasse, d ie  deze s trijd  zelf
stand ig  zal m oeten  voeren, w aarvoor 
een brede goed georganiseerde bew e
ging van  bedrijf to t bedrijf noodzakelijk 
is.

Ook de stak ing  van  d e  A m sterdam se 
havenarbeiders g aa t nog steeds v o o rt 
W aren  in  d it conflict aanvankelijk  al
leen  de eigenlijke reserv isten  betrok
ken, d ie  in A m sterdam  zijn  onderge
b rach t bij de S.H.B. (Sam enw erkende 
H avenbedrijven) zoals in  R otterdam  bij 
d e  H.A.R. (H avenarbeiders reserve), de 
laa ts te  dagen w erden  sjeeds m eer vaste 
arbe iders in h e t conflict betrokken. Dit 
lig t trouw ens voor de hand . Im m ers, 
losse en  vaste arbeiders w erken  naast 
e lkaar. Al zijn dus de eisen van  de 
S .H .B .-arbeiders e r  op g e rich t dezelfde 
beloning te  verkrijgen  a ls  de vaste ar
beiders (vooral in  de n ach tarbeid  w aar 
zij to t n u  toe geen gelijke toeslag genie
ten  a ls de vasten) de la a ts te n  m oeten 
h u n  dóórw erken  steeds m eer gaan voe
len  a ls  onderkru ipersw erk . Zo zijn dan 
ook in  de afgelopen w eek de vaste ar-* 
beiders van  de firm a  „Scheuer”, „Het 
veren igde C argadoorsbejdrijf ’ en  van  de 
„Kon. Holl. L loyd” ,in s tak ing  gegaan.

De losse arbe iders zijn  spontaan in 
stak in g  gegaan. S teeds m eerderen  van 
hen  .w erden  in  h e t  conflict betrokken. 
De E .V .C .-Transport k reeg  e r  w eldra  de 
le id ing  van. A ls een  zw ak p u n t van de 
actie  m oeten  de stakers w el hebben ge
voeld, d a t de vaste  arbeiders e r  n ie t di
rec t in  W areivbetrokken. D it lag  echter 
in  d e  lijn  v in  een actie onder leiding 
van  een vakbond als de E.V.C. E n  m et 
d it  v raag stu k  hebben  de stakers dan  ook 
voo rtdu rend  m oeten w orstelen. Op de 
verschillende vergaderingen  kw am  dit 
dan  ook to t,u itd rukk ing .

D aarbij kom t, d a t de  tq d  van  afzon
derlijke conflicten in  d e  verschillende 
bedrijven  in  zoverre voorbij raak t, da t 
d aa rin  voor de arbe iders steeds m inder 
m ogelijkheden liggen. W anneer 
Scheepvaartvereniging „N oord” in 
b rie f aan  de arbeiders op  25 Jan u a ri e r  
enige m alen 'op w ijst, d a t loonsverhogin
gen  n ie t zónder inm enging v an  de over-
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