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Weer wordt ge opgeroepen om te demonstreren. Men roept u op, om de politiek van
Van Mook, van de „dBocwttiache” Nederlandse regering de politiek van fan,evereenkomst tussen de regeringen van Schermerhom en Sjarir, te steUMp.
Men zegt u, dat gg die moet s te u n « tegen het streven van de reactionaire scherp
slijpers, die willen dat er een openlijke en bloedige onderwerpingsstrgd gevoerd zal wor
____
den tégen de in opstand zijnde Indonesische bevolking.
v-''
Zeer zekér is er verschil tussen de voorstellen, die Van Mook naar Batavia
bracht en
het scherpe optreden, dat het „Trouw”-kapitaal e ist
MAAR H IT IS DEZELFDE POLITIEK!
Het is dë politiek van hei Nederlandse, op verdere uitbuiting en uitpersing azende,
groot-kapitaal- Beiden, „democraten* e n reactionairen, willen hetzelfde doel: Zover
mogeltfk herstel der heerschappij over de 70 millioen w erk o s in Indonesië.
ALLEEN DE MIDDELEN VERSCHILLEN!
De regering, wier politiek gtf geroepen wordt te ondersteunen, is mede-verarftwöordeUjk
voor de bombardementen van Soerabaja, voor het verbranden der Javaanse dorpenjtfroor
hei uitmoorden van Bekassi, voor de dood van tienduizenden Indonesiers.
Eerst toen haar geweld ver tekort bleek te sctoeten, sloeg ztf de weg in naar de oyereenkomst m et de regering Sjarir.
9
*
^ ^
Onder toericht en medewerking van de vertegenwoordigers van het Engelse kapitaal,
het grootste koloniale roof-kapitaal dat de wereld ooit zag, zal er nU door drie
regeringen onderhandeld en beslist worden, hoe de mfecht over de Indonesische arbei
ders en boeren en hoe de baten» die daaruit geperst kunnen worden, zullen w è d en
verdeeld. Verdeeld tussen de oude heersers van het Nederlandse kapitaal, de nieuwe
opkomende, heersersklasse in Indonesië, en het üigelse en Andere grootkapitaal der
wéreld.
d
Arbeiden, is het uw bedoeling, diarvoor te demonstreren?
•
*
Als er in u iets leeft aan solidariteit met de werkers van Indonesie, die met geweld en
door. overeenkomsten der oude en nieuwe heersers tot de werkslaven van het kapitaal
worden gemaakt,
^
als gti begrypt dat het lot van alle verdrukten, van alle ellendig«, zowel hier als daar,
met elkaar is verbonden,
M
als gij wilt demonstreren tegen de moord en roofpolitiek dér scherpslijpers:
i
Vergeet dan de sluipende moord en de huichelende diefstal niet!
K eert u^tegen het doel en de middelen van beide.
Laat het woord ‘van arbeider tol arbeider gaan:
Geen werk voor de moord op de arbeiders van Indonesië.
*
Geen soldaten, geen schepen voor het imperialistische kapitaal.
Geen steun aan de politiek van verslaving der Indonesische en Hollandse werkers.
*
En laat dat woord horen waar het verstaan en tot daad kan worden:
IN DE BEDRIJVEN!
‘“•V...* .

COMMÜNISTENBÓND „SPARTACUS".
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verstaat bovendien geen Nederlands, de
stakker.
H*j zou zelfs de laatste redevoering van
cfen sociaal-democratische'n fractieleider in
deTw eede Kamer niet in het origineel
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Welk een genot ontgaat hem:
<daaronder katholieken, vrtfzinnig-democraten,
„Democratisch-personalistisch socialisme , *hristelijken, sociaal-democraten. Het is dus. een
was het onderwerp van deze redevoering, allegaartje, maar waarin dejdeelnemers^het op
dl« h at entrée voorbereidde - de » t o e
„Partij van de Arbeid”. De redenaar wee
een grote ról zal spelen bij de 4ordening van het
wat dit betekent. Wij weten het ook, on- bedrijfsleven, dat de ondernemers niet meer
idahks de'aaneenrijging van bijvoegeltfke „vrij” over hun' bedrijven en over dé arbeiders
beschikken, maar dat de productie met
naamwoorden. Maar de redenaar doet, als kunnen
alles wat er zo bij komt volgens de richtlijnen en
of hij nog een bijzonder weten, e$n ge onder toezicht v^n.de staat moet komen. Daarbij
heim
weten
in «reserve
dat ;wij
neun w
e ie n 111
a c i v c heeft, vu»
^ nog 1S
net er oook
o k over eens, uai
veiauu«ci»irc
is men het
dat verschillende
n ie t b e g re p e n h e b b en . H rj w e e t n a tu u rlijk ,

er
-*ogering mogelijke staatsinmenging, dat is het be
houd van de „ondernemersvrijheid” en die bijv.
ten aanzién van Indonesie^Je oude koloniale toe
standen willen handhaven. Andere kapitaalgroe
pen zien hun belangen het best behartigd bij
groeiende staatsinmenging. En niet alleen kapitaalgroepen: ook verschillende sociale tussen
lagen, zoals hoge amtenaren, intfenieurs en dergdijke, menen baat te vinden bifverder grijpen
de „ordening”, en noemen dit zelfs „een weg naar
het socialisme”.

H?t is van belang deze
verschillen van
----- -------, __belangen.
grote bedrijven in direct staatbezit overgebraoht tussen de
tussen
hieruit tegenwoordig de tegenstelling - tussen
moeten worden.
„conservatief’ en „vooruitstrevend” wordt ge
distilleerd^ Is deze benaming echter juist? Dat
Het doet op -het eerste gezicht wel wat vr
aan, dat aan deze „Partij van de Arbeid” groe zij, die' het oude zoveel mogelijk wensen te hand
peringen van onverdacht kapitalistische huize haven. -conservatief genoemd worden, is nogal
meedoen. Dat eist een verklaring. En deze is duidelijk. Maar kunnen zij, die op vérde* ingrij
aanspraak
ook wel te vinden, als we bedenken, welke ver pende staatsbemoeiing' werken,
.gen
n
«
.
maken
op
de
fiaam
„vooruitstrevend?”
We
menep
anderingen het- kapitalisme zelf in de laatste
heeft
ondergaan
en
hoe
de
politieke
van
met.
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deelname
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m’ddelen
rm
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maatschappelijke
constateren we, dat er nu slechts enkele grootmachten zijn overgebleven: Amerika, Rusland en klassevoorrechten in stand te houden. Het gaat
Engeland. De andere staten hebben aan onafhan ér hier helem aal'n et om, de productiekrachten
kelijkheid en aan betekenis ingeboet, doordat onder het beheer en de leiding van de werkende
hun economisch leven gericht moet worden naar mensen te brengen. En het gaat er evenmin óm,
dat van. één of twee van het drietal groten. de werkende mensen tot meesters over de door
Natuurlijk vloeit daaruit voort, dat ook de bin hen vervaardigde producten te maken. Integen
nen» en de buitenlandse politiek zich oj> deze deel: de werkende mensen krijgen over al deze
dingen minder te Zeggen dan ooit. Daarom zijn
groten moet oriënteren.
de stromingen, die tegenwoordig staatsmonopolie
x Maar dat is nóg niet eens het belangrijkste. en door de staat geleide economie voorstaan, nog
Van nog groter betekenis is, dat de staat tot zeker niet vooruitstrevend te noemen. En het
leider van ’t kapitalistische bedrijfsleven worden werkt voor de arbeidersklasse dus zeer, mislei
moet, dodrdat de hele economie zich in de hele dend, als de partijen nu de boer opgaan met prowereld voortdurend meer in monopolistische pagandaleuzen: Vóór de vooruitstrevendheid,
__________tégen
het conservatisme. Want daaronder-wordt
vormen is gaan bewegen. Het liberale
kapitalis
geworden en zodoen- dan de werkelijke tegenstelling, die Kapitaal en
me is daarmee <
•k nu reeds, in het al- -Arbeid begraven.
de ligt'het Hbe:
_...... ....... .......vlA..-. ............ .....;v......... ........
gemeen genomfen, achter ons. De „geleide eco
nomie” is dwingende eis géworden, "om het kapi Zo ligt dan nü het plan voor ons, dat de politieke
talistisch ''bedrijfsleven als gehéel te kijnnen studiecommissie, samengesteld door de Neder- s
landse Volksbeweging* de S D A P ., de Vrijz. D.B.
voortzetten.
en een. deel van de katholieke Christofoorgroep, v
Deze verandèring is niet alleen een ver an dring aangeboden heeft als grondslag voor de oprich
in-'het bedrijfsleven, maar oefent tevens haar in ting van een „Partij van de Arbeid”. Hierin zou
vloed uit Op de samenstelling en op de organi den genoemde partijen dan opgaan, terwijl ook
satie van de klassen, op de staatsorganen en op andere' organisaties nog kunnen toetreden* Het is
het partijenstelsel. Want de bezittende klasse is de partij v^n de geleide staatseconomie. Want
in Jiaar particuliere belangen geen eenheid. Som zulk een economie kan niet afhankelijk zijn van mige kapftaalgroepen hebben belang bij een toevallige verkiezingsuitslagen en combinaties—
sterkere oriëntatie op Amerika, andere hebben . van verschillende partijen. Het Duitse kapitalisme
meer bij een Engelse verbinding belang en er wist het in 1933 heef goed: één partij en één
zijn er zelfs, die belang hebben bij een goede politiek.

dat ieder, die een beetje nadenkU het wer
kelijk partijdoel doorschouwt, ^precies z o
goed en zo duidelijk als de reden en het
doel der aanstaande fusie tuésen N.V.V.en E<V.C.-leiding. Ieder wjpét het of kon
het weten. Maar de meesten spelen mee,
dat ze nog verrast knapen worden. Het
grote politieke en val^&enigings-coricen, tratiekamp der Nedérlitndse arbeiders
klasse is in voorbereiding er? de C.P.N.
haast zich, om de aansluiting bij deze „be
drijfsorganisatie” der uitbuitii\g niet te
missen. Haar E.V.C.-exponenten hebben,
zoals niet anders te verwachten wik, de
vrien<Jen van het N.V.V. verzekerd, dat de
„Stichting van de Arbeid” de. aangewezen
overkoepeling voor kapitaal en arbeid in
Nederland is.
Alles zeer geheimzinnig? Helemaal niet.
Nieuwe (nieuwe?) woorden voor het oude
lifed, dat Ferdinand Lassalle al gezongen
heeft. De arbeid k r ^ t „haar plaats” in de
staatseconomie, „medezeggenschap” bij de
reglementering van haar eigen onmacht.
Sommigén noemen dat „functionele demo
cratie”, anderen spreken van „democratisch-personalistisch” socialisme Allen
menen ze hetzelfde,’weten ze hetzelfde,
willen ze hetzelfde* Behoud der spelregels,
waarnaar de „uitverkorenen” pijpen, en ’t
volk danst, n iet' alleen op vaderlandse
feestdagen, maar ook aan de lopende band
en aan de machines en soms de oorlog in
en hét massagraf.
De C.P.N. is jaloers. Haar^grote F rafpe
zusterpartij zit al iij het orkest en speelt
op alle instrumenten mee. De eerste viool
gaven ze samen met Leon Blum aan den . wegens hun vak, meestal merkwaardig ^ der kolen- en levensmiddelenpryzen. smasociaal-democraat/ Gouin. Maar ^direct oi^d, en verliezen nooit een oorlog. D at- kelijk op te dissen. Thorez (heeft in dit op
daarachter zit al Maurice Thorez als een laten ze" namelijk aan het volk over. Zij J zicht bijzonder grote ervaring. Tien jaar
van dé beide vice-presidenten en minister winnen alleen en zij zijn dikwijls beledigd, geleden heeft hij al eens meegeholpen, het
zónder portefeuille. Zijn collega is geen In werkelijkheid verraadt het verloop van verzet der Franse arbeiders te breken,
sucmuaw ofuxcommunist,
wnmiuuiov, maar
***««* een burger- de vorming der nieuwe Franse regering, Men heeft haast in Frankrijk met de vorsocialist
lijk republikein. Enoverigens hebben de dat het slecht met Frankrijk gesteld is. mine der nieuwe regering, want meÄ heeft
drie grote partijen, sociaal-dptnocraten, de Zijn valuta en zijn financiën z^jii ontred- ten spoedigste een minister nodig, die
Franse collega’s van de C.P.N. en de bur- derd, zijn ambtenarenapparaat is reus- weer naar .de U.N.O.-vergadering in Longerlijk-katholieke partij, de Instrumenten achtig en kostbaar, de productie nog lang- dëfo kan gaan, waar het juist interessant
eerlijk onder elkaar verdeeld.
» zaam, het buitenlandse crediet hiermee bégint te worden,
a u w «Had« geen
v * zin
o vmeer.
e r Waarom
e e n k o m e n d onvoldoende. Generaals
x
_
h •
De uGaülle
niet? Dat weetf zegt men, niemand zo pre- verliezen nooit een oorlog en natuurlijk . Als de nieuwe Franse mmteter vart>Bmcies, doordat hij zich zo geheimzinnig, snel staan zé niet graag aan het hoofd van een tfcnlandse Zaken weer terugkeert naar
en abrupt in hét privé-leven teruggetrok- staatsbankroet. Daarvoor zijn burgerper- Londen, zal hy zich meteen 'weer thuis
ken heeft. Men’wyst erop, d at hij helemaal . sonen beter geschikt ,in het bijzonder so- voelen. Daar speelt men ook geheimzinn g
zo nukkig is en in d e le rs las-me» zelfs ciaal-democaten en „communisten , die en loopt m, en voor de vergaderzalen met
van dictatoriale neigingen. Generaals zijn- -beter de juiste woorden kunnen vinden, een „wetende gelaatsuitdrukking, rond.
moÄiyke mensen. Zij worden, ondanks of om den Fransen arbeiders de verhoging Wysjmski, Molotov s vertegenwoordiger,
,_V
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Maar hier in het „democratische^ West-Ëuropa
gaat de weg naar de totalitaire economie en poli
tiek omzichtiger. Indien mogeiijk, moeten de
oude partijverhoudingen en de oude parlemèhtaire gebruiken democratisch worden opgeruimd
of aangepasvwaarbij de oude uiterlijke schijn be
houden blijft. iBn daarbij wil men even dankbaar
als het Duitse fascisme gebruik maken van het
voor de arbeiders~verlökkende woord SOCIALISME.
Dienstig voor de liieüwe kapitalistische pölitiek
isVgen zo groot mogeiijke samenbundeling van
mensen en groepen, die, zij hét bewust of onbe
wust, accoord gaan met de nieuwe maatschappe
lijke organis&tie. En men zal pogen voor die be
weging een zekere geestdrift te kweken. Dit
waarborgt een regelmatige voortzetting van de
op dit doel gerichte regeringspolitiek. H etlnaakt
een brutaal uitgesproken fascistisch ingrijpen in
de pariementair-pojitiek^verhoudingen overbo
dig. Het waarborgt ook, zo meent men in die
kringen althans, het 'zonder sociale schokken
doorzetten van die politiek. „Het verzet tegen de
kapitalistische maatschappij” wil men „samenbundelen”.
Maar de staat blijft. Hij wordt veelal de werk
gever of mede-werkgever aan wie de meer
waarde uit het arbeidsproces toeväit» Hij wordt
de grote uitbuiter en Via de staat worden de
jèn ten en dividenden gegarandeerd. Dan voltrekt
zich, wat Kautsky en Wilhelm Liebknecht op het
södaal-democratische congres te Berijjn in 1892
voorspelden: dat het kapitalisme tot verregaande
staatsbemoeienis en tot kapitalistisch staatsbeheer
met verscherpte uitbuiting zou groeien. En ze
meenden, dat dan de leuze moest gelden: staatskapiialisme of communisme.
Dë nieuwe politieke combinatie maakt zich ge-,
reed, om reeds bij de volgende verkiezingen ge
sloten op te treden, als de plannen tot de „Partij
van de Arbeid” worden aanvaard. En daarbij
.zullen dan naast de misleidende naam, ook de
rode vlaggen worden misbruikt. Zo wordt dan
de 50-jaïige SX).AP. m de gedegenheid gesteid
dei breuk
de klassestryd, ook ideologisch te
voltooien.
.

ken, waarvóór echter Rusland en Engelang nu weer niet të vinden zijn. Die me
nen, dat huji- veiligheid éen Indonesisch
debat in de Veiligheidsraad dringend
noodzakelijk maakt.^Dat vinden ze, hoewel
zé het heel anders zeggen en onder hun
respectieve veiligheid twee verschillende
dingen yverstaan, die elkaar zeer slecht
kunnen verdragen, zoals Perzië en Grie
kenland bewijzen. Gezegd wordt dit alles
heel ancjers, maar als ze spreken van de
vrijheid en welvaart van het Indonesische
volk, dan weten zy, dat wij weten, aan
welke vrijheid en welke welvaart ze daar-f
bij denken. En alle andere U.N.O.-gedelegeerden spelen weer mee en knikken e m ^
stig met het hoofd en doen, alsof hun u it'
hun acten en gesprekken een geheimzin
nige kennis aanwaaide, de kennis hoe men
de wereld op de duur tot een oord zou
kunnen maken van zich op hun gouden
vrijheid verheugende slaven.
. Weinig* hoort men hierbij van de Amerikanen. Die hebben iets, dat men in een
Hollandse krant van onkreukbaar antirevolutionair karakter (ze behoort aan de
S.D.A.P.) met zeker leedvermaak; econo
mische burgeroorlog, genoemd heeft. Daar
staken, op het ogenblik dat dit geschreven
wordt, ruim twee millioen arbeiders, om
een loonsverhoging vaindeiftig procent, die
Trumann voor de industrie te dragen
vindt, maar waarvan de industrieeigenaars niets weten willen, tenminste
niet zonder prijsverhoging, dié praktisch
een teme c-doen van ïoonsvernoging be
tekent.

v -M E

« REGENBOOG
Heel sterk leeft nog de herinnering van jaren
terug, 4e herinnering, aan de film „Potemkin”.
Het stralend finde van deze film, de verbroe
dering en de solidariteit, moest doorgezet worden
over de gehele wereld om onder het slavenjukvan heVkapital isme uit te komen. De geweldige
strijd der Russische arbeiders en boereh in de
jaren 1917—1918 bracht deze film, die de revo
lutie van 1905, ontstaan op de pantserkruiser,
voor onJ tot leven 'bracht, voort. De reactie van
het publiek, dat deze film toen zag, uitte zich in
het spontaan zingen van de'Internationale. Hier
zagen we voor het eerst in woord en beeld, hoe
het kapitalisme bestreden kan worden.

En het bleef niet bij „Potemkin” alleen. Na enige
tijd kwam de film „Tien dagen, die de wereld
deden wankelen”. Ook deze fünj drukte de revo
lutionaire kracht, de internationale solidariteit en
verbroedering uit en klopte aan het geweten der
%arbeiders over de gehele wereld. Al heel vlug
zagen de kapitalisten het gevaar in van dit soort
revolutionaire propaganda en verboden deze films
overat Dit was' na de eerste wereldoorlog
1914—1918.
•

;

i

Na een half jaar zogenaamde be Vrijding
schijnt we^r een product der Russische filmmaat
schappijen en wij waren nieuwsgierig naar dè
inhoud. De film „Regenboog” beeft ook een cli
max etc ook hierop reageerde het publiek. Maar
hoe tegengesteld aan dat, w at wij bij „Pantser
kruiser Potemkin” beleefden. Hier was geëfi
sprake.van internationale verbroedering en ;
dariteit, hier was alleen nationalisme en-haat
h et woord.
.

In deze film komt tot uitdrukking de
atmosfeer, die de • geallieerde
propaganda in dè afgelopen vijf
Loorlog ndBovendien wil de regerihg^te dienstplicht dig ^achtten. De fiira ^^Regenboog” heeft-hier
‘ *og
PGCJL5; Mei 1946, de datum waarop cte des een dosis aan toegevöegd. Deze film wordt niet
Hëï is duidelijk, dait van het parlementairisme betreffende wet afloopt, voor onbepaalde verboden, maar weid in Engeland bekroond: Hij
voor de arbeidersklasse geen heil meer te ver tijd verlengen. En in Japan, is hef tot on- . beantwoordt volkomen aan de geest, waarin de
wachten is.' De verkiezingen on het .hele parle geregeldheden onder Amerikaanse sol massa wordt opgevoed. De ciimax van de film
mentarisme dreigen de arbeiders meer ri«r> ooit. daten gekomen, die een „sit-down”-sta- wordt uitgedrukt in de woorden, door een vrouw
af te leiden van de werkelijke tegenstelling:
uitgesproken. In haar woorden komt het gehele
Kapnaai legenover Arbeid, een tegenstelling, die king begonnen zijn. Zou Amerika de won- verval van dat, wat-vo<w de arbeidetö e ei^ het
met in het pariement, m aar in d e bedrijven tot dermooie oorlog toch niet zo geneel en al revolutipnaire Rusland was, zo sterk naar voren.,
uitdrukkmg komt, in de zelfstandige strijd van gewonnexTixebden als fabrikanten en hun dat het nodig is, dit onder de aandacht der ar
de arbeiders. Daarom is het .in verkiezingstijd
beiders te brengen. Ze zegt:
niet onze taak aan .het parlementairisme deel te collega^ in de-banken gemeend hadden?
„Doodt te niet, maar laat ze terugkeren naar hun
'nemen, maar we moeten ook deze tijd benutten, Wij willen niet ook een geneim weten eigen vervloekt vaderiand en laat ie hun eig en .
om ^duidelijk te maken, wfi£r het om gaat en, voorspiegelen. Neen, deze- economische vrouwen en kinderen zien verhongeren.”
w éér de taak van de arbeiders ligt. Dat is het stryd heelt nog geen politiek karakter in~ Ook nu reageert h e t publiek, niet met een Inter
strijdende bouwen aan eigen raachtsorganen de engere zin van het woord. Voorlopig nationale, maar m et een luid appiaus.
tegenover die van het kapitalisme.
zet nog de regering de levensmiddelen- Er i! een moment in de film, dat men een vrouw
fabrieken, waarin gestaakt wordt, in wer laat zeggen: „Hoe zou de wereid eruit zien, als
vrede is?” Zij behoort bg een groep gevan
king. D{ arbeiders doen het nog niet, het
genen en het is een gevangene, die haat ant
is kwaad op de Veiligheidsraad, die de waarschijnlijk denken ze er niet èens aan woordt: „Je moet. zeggen, hoe zal de wereid ei uit
zien, wanneer de laatste mof vermoord is.”
Perzische klacht tegen de Russische in en wachten ze eróp, tot de C.LO. of de Na
deze woorden gaat e r een goedkeurend ge
A.FX*.,
hun
vakbonden,
het
zaakje
voor
vasie (zo noemen wij da tl) ter sprake wil
mompel door de zaal. Wij kijken naar onze mede
brengen. Rusland wil wel over Indonesië ben in orde maken. Zij hebben ook zo iexs arbeiders om ons en wij begrijpen, hoe verpes
en Griekenland, echter niet over Perzië als, een overkqepelingscommissie. Maar tend de propaganda werkt, cue ons van elkander
en die ons bewust,wordt voorgezet om
spreken. Perzië is weliswaar , lid der miilioenen slaven, m et vele millioenen, die scheidt
ons
machteloos
te houden. V/ij denken aan de
UJN.O. en Tebris ligt in xWzië en de Rus bij hen behoren en, zoals men verneemt, miLioenen arbeiders en arbeidersvrouwen,, die in
sen zitten in Tebris en omgeving, zoals meerdere millioenen sympathiserenden, de concentratiekampen in hun „eigen” land de
toentertijd Mussolini
^irana en Addis zijn al een stuk massa-beweging, waarvan zelfde hel hebben doorstaan als deze Russische
dorpsbewoners.
.
Abeba en H itler in v
an Praag, maar de zeer waarschijnlijke uiteindelijke ne Internationaal
wérkt
h
et
kapitalisme
om
de
ar
de Veiligheidsraad moet begrijpen, dat ze derlaag (de loonsverhogingen, die ze b e-( beiders der wereld weer rijp te maken voor haar
de veiligheid van Rusland dient en dat die vechten, worden door prijsstijgingen zeker volgende mensenslachting.
belangrijker is dan de onveiligheid van meer dan teniet gedaah), slechts één kant Wat de Russische altisten betreft, zij kunnen zich
V
perzië. Perzië, waarmee men in Moskóu van de zaak is.
ineten met hun beste buitenlandse collega’s,
Hier
worden
krachten
aan elkaar gemeten. maar ook zij laten zich op de meest afschuwelijke
liever onder vier ogen spreekt.
wijze misbruiken voor deze nationalistische ps&De krachten zijn nog ongelijk.
paganda. ZQ zouden hun kunst voor betpre doel
Onze landgenoot Van Kleffens moest daar
einden kunnen geven. Zo.ang ze dit met doen,
begrip voor hebben. Die zou ook lieyer Het weten, waarom ze nog ongelijk zijn, zijn
ze voor <le internationale* arbeidersklasse
met de Indonesiërs ónder vier ogen spre- blijft'niet geheim.
waardeloos en een gevaar.
* r»
.
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O N T W IK K E L IN G

Dezer dagen lazen we het boekje van Geert
Ruygers over ^Socialisme vroeger en nu , waarin
een pleidooi voor h e t . personalistisch oscialisme
wordt
gehcuden.
Hjj constateert ----met welgevallen.
worai
geiiuuucu.
w
„
_
_ ° oude
.
t •«___ t_____k n t m
o rY„marxisme
iq n
dat
de
arbeidersbewegmg
het
_____ n u __ otitheorie
nno onvruchtbaar\ onvruchtbare
als
en nog onvruchtbaar
der praktijk heeft opgegeven en aan de positieve
opbouw van de maatschappij wil meewerken op
de grondslag van de samenwerking der klassen.
Voor Geert Ruygers is het marxisme lanti-socia
listisch, omdat het de strijd der klassen als d ra
vende kracht van de maatschappelijke ontynJcKeling ziet. Zodoende staat het marxisme volgens
hem een werkelijke gemeenschap in de weg. So
cialisme is voor hem juist „het herstel van de
gemeenschapsgedachte”, de broederlijke samen
werking van alle sociale lagen der bevolking van •
uitbuiters en uitgebuiten. De éne groep is net
Zo nodig als de andere, dus is samenwerking de
aangewezen weg. Het socialisme is niet m de
eerste plaats als een verandering in de wijze van
* voortbrenging te zien, maar als een sociale cul
tuurbeweging, waarin de bevolking langs demo
cratische w e l zijn eigen leven maakt. Hiervoor
is echter een verandering in de mentaliteit.van
d e méhsen nodig. De gemeenschapszin m oet zo
wel bij de aandeelhouders van de bedrijven als
bq de arbeiders worden versterkt. En in deze
eendrachtige samenwerking van kapitaal en ar
beid stijgt dan de waarde van de persoonlijkheid1"
dóór Verantwoordelijkheid in het maatschappe
lijk proces. Het nationale bewustzijn en het
Christendom zijn de centrale kernpunten, waar
de nieuwe sociale cultuurbeweging zich omheefc,
groepeert.
In „Spartacus” is er reeds herhaaïdelijk op ge
wezen, dat deze soort van hervormers na enige
jaren tot? de ontdekking zullen komen, dat ze
geen nieuwe vrijheid, nieuwe persoonlijkheid,
nieuwe cultuur hebben opgebouwd, m aar dat ze
de weg hebben bereid voor een veel straffere
onderdrukking en een heftiger uitbuiting yan de
bevolking. Dat is niet het do^lf i ^ a r ‘^wél de uitkomst van
,2 r ....................- ....

De levensvatbaarheid van het „personalistisch
socialisme” staat en valt met de mogelijkheid, de
klassenstrijd te begraven en de vrijwillige samen•wer^ng der klassen ;inderdaad tot stand te bfcénIedereen weet nu wel, hoe deze samenwerg
in hoofdtrekken gedacht wordt. Het* is het
algemeen aanvaarden van de parlementaire re
geringsvorm als de uitdrukking van „de wil van
het volk” en de samenwerking van staat, onder
nemers en vakbondsbesturen. Langs deze laatste
weg moet dan „de economische wil van het
vólk” in werkelijkheid worden omgezet.

breken van allerlei verzetsbewegingen in de
arbeidersklasse, zoals we die nu. in nagenoeg alle
landen der wereld, reeds kunnen waarnemen. In
het%lgemëén genomen worden deze bewegingen
niet door de „erkende” organisaties geleid, zodat
pas m de strijd en door de strijd een leiding van
de beweging ontstaat, die nu echter uit dfe be
drijfsarbeiders zelf voortkomt...Als zodanig is het
dus een stuk echte democratie, die in waarheid
de w i^ en .d e wensen van de arbeiders tot uitidrukMn^bïëngt, efTWawhun wil öök tót levens
praktijk wordt omgezet. Deze strijd spruit niet
voort uit klare bewustheid, dat met’ dergelijke
bewegingen nieuwe democratische vórmen van
maatschappelijk leven tqt uitdrukking worden ge
bracht, maar ze vormen de natuurlijke uitingen
van de strijd om de levensbelangen. Maar de
weerstand» die de bezittende klasse- met haar
personalistisch socialisme hier biedt, maakt deze
weg uiterst moeilijk, zodat hij slechts aarzelend,
nu- hier, dan daar, wordt betreden. Maar omdat
de brede massa’s ten slotte geen ander middel,
van verweer hebben1, verschijnen deze bewegin
gen op voortdurend groter schaal, omvatten ze
steeds bredere lagen van de arbeidersbevolking.
En naar die mate groeit de democratie; yan het
zelfstandig'beheer van eigen strijd in de breedte,
waarbij de tegenstelling tussen de staat en de
koepelorganisaties aan de ene kant en de arbei
dersklasse aan de andere kant steeds duidelijker
'wordt. Het praktische léven toont dan in volle
duidelijkheid, dat noch de staat, nóch, het parle
ment/ noch de koepelorganisaties „de wil van het
vólk” belichamen. Het wordt voortdurend duide7lijker, dat de Arbeidende bevolking bitter weinig
heeft aan de democratische vormen van het ge
ordende kapitalisme en dat ze zelf de belangen
van het maatschappelijk samenleven langs directe
Weg veel beter kan behartigen.

Hier ligt de grote vergissing. Men kan zich geen
anderè vormen van democratie voorstellen, dan
die van het burgerlijke parlement en yan samen
werkende „koepelorganisaties ’• En deze vorm
van democratie zal met hand en tand, en als ’t
moet met de mitrailleur, verdedigd worden. Maar
voor ons, die in het ,.pei^onalistiach socialisme”
alleen eén-nieuwe vorm van machtsvorming der
bezittende klasse zien, gaat de democratische ont
wikkeling van de maatschappij n u heel f e d e re
lijnen volgen en ontstaan niéuwe vormen van
democratie, die op de vernietiging van de parle
mentair* vertegenwoordiging en de vernietiging
van de samenwerking door koepelorganisaties ge-r.
richt zijn.
De grote vergissing is, dat men meent de klas
senstrijd te kunnen begraven, terwijl naa* onze
mening deze juist door het „personalistisch socia
lisme”'t e n top gevoerd zal worden. Op grond
van ons maatschappelijk onderzoek hebben we de
vaste overtuiging, dat de uitbuiting onder de
samenwerking der klassen tot het ondragelijke We kunnen hier geen Uitvoerige beschouwing
zal stijgen en dat daarom geweldige klassebot- over de «groei van een nieuwe maatschappij op
singèn onvermijdelijk zijn. Het zal blijken, dat grondslag van de wordende democratie vai) de
noch het parlement, nóch de, koepelorganisaties arbeid houden. We Willen alleen aangeven, dat
„de wil van het volk” tot uitdrukking kunnen nieuwe lijnen van maatschappelijke ontwikke
brengen, laat staan deze doorvoeren. Dat wil ling zich .reeds hebben aangediend en dat het
zeggen,
y**dat*
dat het
hel .woord „democratie” onder hetI i zelfstandig begeer Van het maatschappelijk leven
door de werkénde bevolking zich als een natuur
»nde
kapitalisme
als een tang op een vargeordende
lijk proces wgaat doorzetten. Het eist z’n tijd.
ken
sla
at
,
Maar vast staat, dat de arbeidersklasse haar eigen
‘j*?
Wat de komenëë tijd te Zien zal geven, is het uit« vormen v&n 'maatschappelijk.Jïeb#er nodig heeft
-.w*!;
■'.?*!>>■*£&
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DE JEUGD DIMI MAXIM GORKI
„Laat niet anderen voor je denken”. Met deze
woorden neemt de verbannen revolutionnair, in
het Tsaristische Rusland, afscheid van den jonden
Gorki. Het is een omzetting van het einde, dat
grootmoeder aan een van haar talloze verhalen
maaktef ,*,Laat geen vreemden voor je denken.”
•

.

...
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dè schijnbaar-cèntrale figuur
e $lm, ’n ZWök^ bekrompen en onbeheerst'
heeft macht over zijn familieleden; niet ora_ jiij Het gezinshoofd is, maar door zijn positie^
als bedr\jfsrfiigenaar.-In zijn ververij, liet kleine
handwerkbedrijf, zijn dé verhoudingen nog
patriarchaal. Hij beschouwt en behandelt zyn
kinderen als uitbuitings-objecten, zoals zijn
knechts, en beheerst ze aldus door zijn econo
mische macht. Het is daardoor dat grootmoeder
haar kinderen: en kleinkinderen :niet voldoende
kan beschermen ^ g ë n de woede-uitbarstingen,
de machtswellust van haar man; waardoor Zij
slechts in het geheim zich richten dua^t tot de
ikopn, hét heiligenbeeld, waarmee ze praat, ontroerend-simpel, als tot ’n vertrouwd huisvriend,
die ze deelgenoot maakt van haar zorgen. Vol
komen aanvaardbaar. .
^ -

Grootmoeder, Russin in elk vezeltje van haar be
staan,' m aar toch grootmoeder van èlle eenvou
dige mensenkinderen. Ze is geen mooie, dribbe
lende,» welverzorgde oude vrouw, de feitelijke
hoofdfiguur in „De Jeugd yan Maxim Gorki”.
Maar-mooi is ze, zoals in geen film nog ’n groot Als de stokoude Gregory, blind geworden na z’n
moeder mooi geweest is; z q prachtig en gaaf, zo levenlang de giftige dampen van grootvaders
heerlijk-menselijk, dat de énkele gedachte haar verfkuipen te hebben ingeademd, genadeloos aan
nog eens weer te kunnen zien, het hart doet z’n lot, uit bedelen te moeten gajan, wordt over
vollopen. „Waarom ik me slaan laat door groot-, gelaten, dan krimpt het hart van grootmoeder
vader? Ik weët wel dat ik sterker ben dan hij, samen. En haar kleinzoon, vaderloos, alleen ge
m aar grootvader is oud, en m’n m in,” vertelt "ze, laten door de moeder, die haar nieuwe liefde
argeloos-naief en
toch
verstandig,
aan volgt, de jongen, die in oprecht medelijden, aan
baar kleinzoon. De betekenis van die blik uit de de blind-wordende de belofte had gedaan hem
grote, van liefde glanzende ogen, ontgasit den te zullen geleiden, wordt door grootvader, wankleinen jongen nog. Daarvoor is zijn vurige haat . neer ze het uitgebrande bedrijf en woonhuis ver
tegen alles wat onrecht is, en ook d f aanvaar laten, réwweg, als ’n stuk eigendom van hem,
ding daarvan te groot. Evenals zijn afschuw, van op de wegrijdende kar getrokken.,
de wellustige genoegens van zijn rteefjes, geniein deze
fUmdingen
is mooi, dat is: echt, on„ ____ lLll l__^ f f f e t “mggrf»
'ksei. sweep
-kastij
van andere kinderen,[ door grootvader Maar“ opgesmukt, eerlijk. Enerzijds de neerdrukkende
grootmoeder, aanvaardt het haar aangedane cc- geest van de heerszuchtige grootvader. Anderrecht niet uit lafheid of kruiperigheid; zjj ziet zijds toch ook de hechte samenbinding door lotshaar man als ’n groot, dom kind, die je evengoed gemeenschap, het'elkaar nooit verlaten dan door
als de anderen toegevend moet behandelen. y;
de dood. Vol spanning is deze film door hét, in

volmaakte eenvoud, weergeven van het leven, zo
als het is; men denkt ztfto lot in eigen hand te
hebben, m aar het zijn de.sociaje omstandigheden,
die je drijven, ook dóórheen waar je niet wil.
Er zijij enkele scènes, dié het ragfijne ’n ogenblik
doen scheuren:- de vechtpartij van de broers, op
geschroefd Amerikaans; grootvaders overgangen
van sadistische wreedheid in huilerig zelfbeklag:
toneelmatig en overdreven.'
Ontroerend schoon: de beelden van de Wolga en
de boottrekkers; de^redding door grootmoeder
van het paard uit de brandende stal, terwijl liaar
man vol vrees, doet alsof hij de held is; de vech
tende en spelende dorpsjeugd; de bonte kermis;
de wilde, hartstochtenjke dansen van den
zigeuner’-7, vol jubel en levenslust; de onvergetelijke dans van de oude vrouw, grootmoeder die
weer jong wordt; de primitieve gewoonten en de
melancholische, toch blijde liederen. Typisch
Russisch en niettemin universeel. Geen vooropgezette propaganda, geen maaksel, geen „ten
dens”, maar door zijn eenvoud juist *n sterke
stimulans om te leven, niet om over anderen
te heersen, maar te leven als gelijke met de
anderen.,
De oude man, zelf tot bedelaar geworden, pro
beert zijn, met het verlies van het bedrijf ver
dwenen macht over anderen, toch nog u it te
oefenen óp zijn kleinzoon; als het grootvader
niet gelukt diens werkkracht uit te buiten, wordt
het den jongen duidelijk dat hij teveel is, en dan
trekt Maxim de wereld in, achterlatend de tyrannie van de bijna kindse grijsaard, maar ook de
oneindige grootmoederlijke liefde én tederheid,
de trouwe vriendjes, om elders te kunnen wor
den ’n man, ^die anderen niet voor zich laat
denken. 1#
’t M a g n e t e film! .

en dat ze deze in en door de strijd tot ontwikke
ling brengt. Ook de burgerij heeft tientallen
jaren, en langer, voor haar vormen van maat
schappelijk beheer gestreden. Haar democratie
'groeide ook als vrucht van een lange, maat
schappelijke strijd. Zo zal het ook met de ar bei-*
dersklasse zijn, al zal het Zich ook sneller vol
trekken dan bij de burgerij, omdat de bezittende
klasse het maatschappelijk samenleven van de
ene katastrofe naar de andere voert.'
Maar het grotébfóóes is op gang, zij het aarzelend en al zijn de arbeiders nog niet bewust van
d e verre strekkingen, die het inhoudt. Maar in
de strijd worden de doelen vanzelf klaarder,
doordat de tegenstelling tussen de behoeften van
de brede'•massa’s en de maatschappelijke ver
spilling dóór dé kapitalistische machtspolitiek der
staten verscherpt.
De eis van openlijke, verantwoording omtrent
financieel beheer en omtrent het gebruik van de*
digde producten,
bedrijfspersonelen
bedrijven, komen'als maatschappelijke noodzake
lijkheden voor de dag. En waar in* grote arbeids
conflicten ook vitale delen van hét maatschappe
lijk lqven tot stilstand komen, daar zijn de strij
dende massa’s verplicht, _hier direct regelend
zelfstandig in productie en distributie in te grjj-

pen, zoals dat reeds in verschillende grote sta
kingen het geval was. Wetgevende, uitvoerende
en controlerende macht gaan in dié gevallen
direct op de arbeiders zelf over. Ze laten dan in
■het klein zien, wat eens de grote kracht van de
arbeidende massa’s, zal zijn: het zelfstandig be
heer van het hele maatschappelijke samenleven,
waarin nóch de staat als apart orgaan, nóch de
koepelorganisaties een rcÄ spelen. Deze leven en
sterven mét het kapitalistisch beheer. • »
In tegenstelling met Geert Ruygers menen we,
dat het marxisme niet dood is, ma$r dat het‘ge
ordende kapitalisme van het personalistisch socia
lisme het pas tot werkelijk levende praktijk gaat
maken. En het staat er m et heli marxisme dus
helemaal niet zo slecht voor als Ruygers aan
neemt. Jammer genoeg is‘de uitspraak van Marx,
dat het kapitalisme naar de barbaarsheid voert,
n u duidelijk genoeg. En ook de- absolute ver
arming, w aarin de mensheid door het kapitalisme
gedompeld wordt, moest nu, w er voor iedereen
duidelijk zijn, al ziét Ruygers daar dan ook niets
van. Marx heeft deze ontwikkelingsgang van de
maatschappü volkomen juist getekend. De vol
gende periode zal doen zién, hoe de geesten van
de mensen worden amgewenteld, waarbij ze zelf
meester worden over eigen levendot

* POLITIEK TONEEL
Toen enkele weken geleden de ministers van de betrokken machtsgroepen tracht propaganda te
drie grote mogendheden in Moskou bijeenkwa maken voor zijn zienswijze, voor de bijzondere
men, wezen wij erop, dat hiermee het'diploma-.* soorten „democratie”, „vrijheid” en „onafhanke
tiek offensief van het Westen tegenover Rusland lijkheid”, die aan zijn systeem van uitbuiting ver
was ingezet. Engeland en Amerika namen het bonden zijn. Vanuit dit toneel wordt het ideologi
contact .wéér op, dat na de mislukte conferentie sche strijdfront in de werkelijke machtsstrijd« op
der vijf grote mogendheden in Londen Was ver- gebouwd. Een strijdfront, dat óver de grenzen
broken. Uit de begeleidende persartikelen (ook van de drie grote* machten heen, dwars dóór alle
hier m Nederland) bleek, dat het de bedoeling landen loopt en de krachten voor de strijd tracht
was, de Russische expansieve politiek — op de te mobiliseren als straks de derde wereldoorlog,
Balkan, in Iran en China — te beteugelen. Van met de atoombom als inzet, van een dreiging tot
de besrekingen in Moskou drong niets naar werkelijkheid wordt.
'iiasL£<
buiten tioor. Mén gaf, zoals reeds tot gewoonte is " Vanuit dit gezichtspunt moet men het spel der
geworden bij de .besprekingen der Grote Drie, diplomaten in de U.N.O. zien.
een slotcommuniqué, waarin overeenstemming“iiruu‘
een paar vraagstukken werd geconstateerd **—en In Iran heeft Rusland zijn machtsgebied uitge
verder niets. Ondertussen is de ILN.O., de orga breid, door de Iraanse provincie A zerfodsian
nisatie der Verenigde Naties, door het bijeen onder bescherming van Russische bezettingstroe
kom en'van de Veiligheidsraad, haar werk be pen, tot een zelfstandige en onafhankelijke repu
gonnen. Hier moesten dezelfde vraagstukken, die bliek te maken. De Iraanse regering heeft tegen
in Moskóu achter gesloten deuren werden be- • het optreden van Rusland in deze kwestie ge
handeld naar vorèn komen, maar ni[ toeganke protesteerd en het is zeer waarschijnlijk, dat ook
lijk voor dè wereldpers. Ook hier is het .de dipló- op de Moskóuse conferentie van de ministers der
strijd, die de werkÖyke belangenstrijd Gróte Drie hierover onderhandeld ,j$, ‘ Even
d e r j grote niachtenr weerspiegelt en begeleidt, waarschijnlijk is ook, dat men niet tót overeen-.
m aar die men meestaal tracht te camoufleren. Hijj stemming is gekomen. Zodra nu de Veiligheids
draagt hier een ander"karakter.dan in Moskou.
raad van de U.N.O. in Londen zijn zittingen be
gonnen is, heeft de Iraähse regering haar protest
De vertegenwoordigers der drie grote mogend op het toneel gebracht. Het diplomatieke offen
heden sluiten de deuren voor het publiek, omdat sief tegen Rusland was daarmee in het openbaar
ze a k e n doen; daar moet men rekening houden begonnen.
met feiten en machtsfactoren, het is loven en bie
den. Men sjachèrt -hierbij niet alleen om grote Prompt volgde daarop het Russische tegenoffen
en kleine leningen, die Amerika aan Rusland sief. Rusland protesteerde zelf tegen het optreden
zou willen verstrekken met als ruil daarvóór te van Engel&nd in Griekenland, waar, naar het
gemoetkomingen op een ander gebied. Men oordeel van Rusland, door het ingrijpen van de
macht van Engeland in de binnenlandse
sjachert om ‘het leven en werken van hele vol militaire
strijd,
de
vrijheid en onafhankelijkheid van Grie
ken. Het gaat om de uitbuiting van deze volken
kenland
zijn
aangerand. En de Oekrainse afge
en werken van hele volken. Het gaat om de uit
vaardigde
protesteerde
tegen het optreden van de
buiting yan aeze volken en hun inschakeling in
Engelse
troepen
in
Indonesië
de nationa
het machtsgebied van één der Grote Drie. Het listische regering van Soekamotegen
en
Sharir.
spreekt vanzelf, dat diegenen, die zo versjachert
worden, er buiten moeten blijven; ze zouden het De tegenstellingen van de Grote Drie komen zo
voor het. voetlicht, maar ze verschijnen in de 1
„zaken doen” alleen maar bemoeilijken.
vorm van het elkaar beschuldigen, dat men de
zelfstandigheid der betreffende landen aanrandt.
De U.N.O., waarvan de Veiligheidsraad in Len
den bijeen is, geeft een arider sóórt politiek te Terwijl m en hiermee nog druk bezig is en de
zien. Hier zijn dezelfde diplomaten als in Mos geestige opmerking
|
^ wordt gemaaktTdat
. .
er
kou aan het werk, maar in gezelschap van'hun Moskou én Londen vaak slecht weer is, en ook,
trawanten, van de diplomaten uit de zogenaamde dat er in Londe» veel meer mist is dan in Mos
„vrije” naties. De politieke leiders uit de landen, kou, stelt men alles in het werk, om hét niet tot
die ingeschakeld z§n óf ingeschakeld zullen wor een openlijke breuk te laten komen. Men wijst
den in het machtsgebied van ééq der drie gróte ër in Lónden op, dat de Engelse pers alles heeft
machten, komen ook aan het Woord. Hier is het gedaan om de Iraanse regering van haar stap te
politieke toneel, dat gericht is op het inschakelen weerhouden. Intussen is de Iraanse regering af
v in het Willen en denken der
Ieder der getreden en wordt door een andere vervangen.

De Londense peqs spreekt nu de hoop uit,
deze regering meer „begrip voor de Hussic
eisen tonen zal en door een wederzijds verdrag
het geschil uit de weg zal helpen- En men voegt
eraan toe, dat dan de kans bestaat, dat Rusland
de kwesties over Griekenland en Indonesië niet
meer op de spits zal drijven.
Men komt dus waarschijnlijk tot een overeenkomst. waarbij L^nrfcn in Trafr * o n « t a p f y ^ i g
doet, om in ruil daarvoor in Griekenland en In
donesië ongemoe;d zijn gang te kunnen gaan.
Toch houden zulke overeenkomsten alleen in,
dat men de verschillende machtsgebieden scher
per van elkaar scheidt. Nog kan dat, nog zijn
de belangen in een hele reeks van landen niet
scherp van elkaar gescheiden. De tegenstelli
némen de vprm van grenzen aan waarachter
machtsgroep haar eigen macht gaat organiseren.
Nog zijn deze grenzen niet overal scherp ge
trokken, niet als landsgrenzen en niet in de
opvattingen en doelstellingen van de heersende'
klasron der verschillende landen. Blaar er wordt
hard aan gewerkt en er komt een duidelijker
tekening in deze grenzen, ideologisch en geo
grafisch. c_ v
:i'
Als de tegenstanders hard op hard botsen, gis
overal de grenzen scherp zijn getrokken, Han
moet men ook het denken der mensen beheersen,
dat is: men moet lien ideologisch in twee
hebbei verdeeld, om ze in de nieuwe ^
ionder deze ideo----- . heersendelklasse
_
niet h<et avontuur van de nieuwe gewapende
strijd ingaan. Daarom wordt daaraan, en niet In
de laatste plaats door de 'politieke toneelspelers
van de U.N.O., bijzondere aandacht besteed. Aan
de revolutionaire arbeiders de taak om
terrein alle weerstand te bieden, die maar
lijk is.

D a t k a n | H IE R | niet ge b e u re n .
»»Dat kan hier niét gebeuren,
vroeger, als ze berichten uit h
tisch of weet-ik-veel-d<
Duitsland van Ebert en Brüning hooFden^
het door de democratische politie besehe
van fascisten en afranselen van* arbeiders. ^
Tegenwoordig kan hier' allés gebeuren. In de
Tweede Kamer werd door Pieter ’t Hoen het
doopceel gelicht van den burgemeester van Barneveld, die tijdens de Duitse bezetting volgens
'le regelen van de Nazi-kunst de beest uithing.
ié mijnheer is niet alleen weer door dë regering
op zijn burgervaderlijke; stoel gezet, Ä vracht
auto met opschriften, die de feiten' vermeldden,
werd door de Utrechtse politie in beslag ge
nomen. .
*
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De E.A.M. (Griekse verzetsgroepen) hebben bij

Die troepen hebben het verzet der Griekse ar-,
beiders en arme boeren in elkaar geschoten en
de fascisten, alle machtsposities in handen ge
geven. Honderden anti-fasdsten zijn reeds ver
moord, de gevangenissen zitttói vol met revolu
tionairen en de terreur gaat steeds door.
Bevin, de „socialistische
------ Engelse minister, heeft
zich tegen dë behandelin
behandeling van de Griekse kwestie
in de UJJ.O.-vergadermg verzet Deze vertegen
woordiger van het E ngelse'^ a p ita a | sprak in één
-Natie-Vertegenw al onze krachten
aan het bouwen van een nieuwe wereldorde en
de vrede.” Hij en zijn mede-comedianten, die
allen dezelfde soort boter op hun hoofd
zullen nu moeten rechtspreken on de
van de E.A.M.

daarvan. Het betekent ook, de arme boeren en
handwerkers ott proletariërs te maken, tot loon
arbeiders, ze door middel van de beschikkings
macht over de productiemiddelen uit te buiten,
ze door middel van het staatsapparaat te onder
werpen en onderworpen te houden, binnen de
Van S. S. te A. ontvingen we de volgende brief, hanger van het aangevallen standpunt in die grenzen, die de nieuwe kapitalistische verhou
die we geheel afdrukken:
zinsneden Nztfn eigen denkbeelden niet herkent, dingen eisen. Dus om de proletarische klassen
te dempen, te
dan kan dat komen, dooqdat die zinnen fout zijn, strijd, die ook direct ingezet
Waarde makkers,
maar het kan ook zijn, dat hij de konsekwentie verzwakken, te breken, neer te slaan.
van, zjjn. eigen standpunt, niet door heelt. Wq -fe dat een ta a lr vöüt de"pTöletarl6rs lH ^ e ' aehIn uw nummer van 5 dezer schrijft m
denken dat dit laUfcte
laatste hier het geval isv>Want zijn terlijke landen? ZaÉfs op papier is het al een heel
„Wij zullen in deJcomende num m e^ van ons eigen weergave van de inhoud vaii Lenins stel raar ding, dat proletariërs zicHzelf zouden moe
blad onze mening zeggen over begrip, wezen lingen is voldoende om de juistheid van de beide ten onderdrukken, uitbuiten, een burgerlijke
en taak van de communistische partij, zoals door hem aangevallen (en oi. m et begrepen) 'zin staatsmachine óver zichzelf zouden moeten op
die oi. door de revolutionaire arbeiders ge nen aan te tonei^
richten. Zodra we het ons als werkelijkheid pro
voerd mbet „worden. Wij zullen daarbij ge
beren
voor te stellen, wordt het onzin.
legenheid hebben ook de Trotzkistische Die eerste woorden daarvan, „de vrijheidsstrijd Maar Trotzky was niet iemand, die onzin ver
der koloniale volkeren”, klinken heel mooi, maar kocht, dat weten wij ook. Wat bedoelt hij dan
voorstellingen daarove^te bespreken.”
wat is dat eigenlijk? „Een onderdeel van de om- met die dubbele taak van de. proletariërs?
Het is uw goed recht, de opvattingen der Trotz- verwerping van het kapitalism e^ zoals de inzenj
D » verwarring komt door het woord ^proleta
kisten omtrent taak en wezen/der partij te be- der zegt.
strüden. Hopelijk valt er dan nog iets uit te leren. Laten we de s trijd ln Indonesië als voorbeeld riërs”. Trotzky bedoelt daarmee helemaal niet de
proletarische klasse, hij bedoelt de partij. Telkens
«
Dan mag echter de eis gesteld worden, dat u ook nemen.
werkelijk het Tröfökistische standpunt weer Wie. strijden daar? De grote massa van zee? arme in. zijn geschriften (en in die van Lenin en an
boeren,. arbeiders van de gróte kapitalistische dere bolsjewisten ook) vinden we die beide be
<? geeft. In het laatste nummer van „Spartakus” ondernemingen,
tram -, spoor-, havenarbeiders, grippen, partij en klasse, door elkaar gehaspeld.
word daar een aanfluiting van gemaakt
plantage werkers. De massa strijdt tegen haar Dat had een reden, en een zéér gewichtige reden
In uw artikel „Deüeilige Oorlog** schrijft u:
onderdrukkers en uitbuiters (de Hollandse en--- ook, maar we zullen bij een andere gelegenheid
„Het is te begrijpen, dat voor een kwart andere kapitalisten) en vóór een stukje leven, nog wel eens zeggen, waardóór dat o.i. kwam*
Zodra men in de weergave van Trotzky’s stand# *.
eeuw de communisten nog dachten, dat Oók vrijheid en macfit.
deze gebieden de „normale” ~ ontwikkeling Wie strijden daar nog meer? *D e Indonesische piint door inzender, het woord proletariërs ver
van het kapitalisme moesten doorlopen, even- ambtenaren van de vroegere Holla n # c regering, vangt door „partij”, dan is net g ^ n onzin meer 9
, aL> de koloniale gebieden van het westelijk de rijke vorstenfamilies, de dunne laag van in en dan wordt.ook dat doorvoeren van de burger
tellectuelen en half-intellectuelen, die voor een lijke revolutie duidelijk.
'halfrond.”
•• x
( .‘V*;’' t
».•» §** t. %
t •*#; ’ • * deel vroeger met het Honandse kapitaal collabo
De part#, die naar eigen macht streeft, daarvan
Mag ik u er op wijzen, dat de toenmalige com reerden, voor een deel zich daartegen verzetten. kan men zich wèl indenken, dat zij die andere
munisten dat niet dachten? Enige weken geleden, Die strijd ook êroor een stutó leven, vrijheid en kant van\de burgerlijke revolutie. doorvoert: De
verscheen in de „Rode October” een artikel van macht. Maar een leven bóven die grote massa, massa onder een nieuw juk, haar juk, brengen,
Lenin (stellingen), waaruit dit duidelijk blijkt. vrijheid voor zichzelf ten koste yan die massa, ze tot loonarbeiders van de staat makeA, die door
De vrijheidsstrijd der koloniale volkeren wordt macht óver die massa van eliendïgen,- die zich de partij wordt beheerst^ ze door het staatsbezit
gezien als een'onderdeel van de omverwerping tegen hun oude overheersers verzetten.
van de productiemiddelen uit te buiten en uif'de
Van het kapitalisme. De eerste étappe, bij wijze
aan hen ontstolen meerwaarde een geweldig
D.W.Z., die „vrijheidsstrijd van dat koloniale
van spreken.
m
staais-kapitaal
op te 'bouwen. Hen door het#
Trotzky houdt fcich in verband mèt de kwestie volk” is een irase, die een grote tegenstelling staatsgeweld in bedwang te houden, hun kfcese-*
der „Permanente Revolutie” voortdui%nd «met verbergt. Een tegenstelling, die niet eerst later, organen uit te hollen, machteloos te maken en te
deze vraag bezig. Hij wijst elke keer weer op 'de in een volgende „etappe” openbaar wordt, maar vernielen, hun klassenstrijd tegen de nieuwe
onmogélijkhëid van een zuiver burgerlijke revo “reeds nu. De nieutoe-heersende laag,.die de oude heersers, tegen de partij-staat, te dempen, te bre
lutie in dit tijdperk, waarna zich dan, zoals in wil verdringen en door zichzelf vervangen, komt ken, in bloed te Wnoren.
vorige^eeuwen, een*i^fe|listische staat zou ont tót een cómpromis» m e t die oude heersers of met Dat laat zich niet denken van de proletarische
wikkelen. Steeds
—v ergbp, daCde prole- 1 e«en
>, Jandere
I M L groep
- ^ van het wereldkapitaal,
-flH HdeP #En...
klasse — wel van de partij, die naar eigen macht
ers in de, achterlijke landen een dubbefc-.*^©els-Amerikaanse, om de macht en het profnt streeft over die klasse. Ja: „Zoals wij dat ook
bbJ^CÏi^aöörvoeren van de burgerlylc**
uitbuiting daarmeé te delen. ^.y,/"in Rusland zagen!”
en pro etar:sche revoluties, zoals wij dat ook in De tiieuwe heerserslaag organiseert ^vaiiaf de
eerste dag haar eigen geweldsformaties, haar Of de taiak van de proletarische revolutie, óók
Rusland zagen.
eigen staat, niet alleen tegen de oude heersers, door zo’n partij kan volbracht worden of zelfs
mS Desondanks schrijft u in hetzelfde* ytikel:
maar ook tegfen de massa’s, die in toom gehouden
«De Trotzkisten, die blijven staan op het en onderworpen, de „extremisten”, die beteugeld
v
. ‘
oude Leninse standpunt, bedoelen hiermede: moeten worden.
„Jullie moeten er eerst nog op wachten, tot
i.* *
. . .
.
de geschiedenis zich verwaardigt, met jullie ^ u \
kT ten: 9 p het lmpenalB■ •herhalen,
3 J
tische kapitaal zolang daarmee nog geen overte
wat ze voor enige ’ honderden
jaren in Euit>^a gedaan heeft. Dan zullen eenkomst tot deling van de macht gesloten is — Op de achterkant van een pamflet vän het „Ne
jullie „rijp” worden voor. de vervulling van èn op de massa’s, zolang die nog n iè t^ a n haar
commando of aan ’t commando van haar machts- derlands Comité voor Gebiedsuitbreiding” is^ e n
jullie klasse-taak”.
vehnoten gehoorzamen.
tekening aangebracht van een achterover liggenWat
daar
in
Indonesië
gebeurt,
is
niet
alleen
het
den boer en daaronder als tekst:
Het typische is, dat bovengenoemde opvattingen,
die noch door Trotzky, noch oók door enige van breken van een stuk oude kapitaalsmacht, maar
,
. DIT IS BOER GERADTS UIT
zijn aanhangers ooit is verkondigd, ifi wezen uw ook de vorming van een nieuwe, kapitalistisch
MAASBREE...................
standpunt weergeven ten opzichte van Rusland. heersende klasse. Beide, vanaf de eerste dag.
Gij herhaalt immers steeds de oude mensjewis Wie dat gehele gebeuren als „bevrijdingsstrijd
Hij ploegde, wijl God wil, dat de boer zal
tische opvatting, dat op het feodalisme, slechts van een volk” aanduidt, als een étappe van de
ploegen.
Toe* raakte zijn ploeg een Duitse
omverwerping
van
het
kapitalisme,
spreekt'in
de
het kapitalisme kan volgen,,, dat het derhalve een
mijn.
Eén,
die hij vergeten had zelf op te
drogbeeld zou zijn dat in Rusland de taken van bedriegelijke termen van die nieuwe heersers.
ruimen.
Voortaan
moeten zijn vróuw en zijn
burgerlijke- en proletarische* revolutie samen Hij spreekt hun taal, hij staat aan de verkeerde
*
acht
kinderen
gebrek
lijden. Voor hen kan
kant.
zouden kunnen vallen, enz. Dat daarom in Rus
niet
gezorgd
worden.
De
staat, die voor hen
land thans kapitalisme zou zijn. enz.
„Trotzky”,
zegt
de
inzender,
„wijst
erop,
dat
de
zou
moeten
zorgen,
staat
machteloos. Hij is
Als gij over het Trotzkisme wili schrijven, neemt proletariërs in de achterlijke landen een dubbele
arm
en
beroiod.
Ook
daar
staat dè Duitse
dan althans de moeite na te gaan wat de Trotz taak hebben, het doorvoeren van de burgerlijke
rover
aan
schuldig
door
zijn plunde-v
kisten werkelijk willen en zeggen. Ik heb de in èn proletarische, revolutie, zoals wij dat ook in
ringen
en
verwoestingen.
Vrouw
Geradts en
druk, dat gij daarvan niet op de hoogte ztft. Ver- Rusland zagen.”
\
haar
acht
kinderen
zouden
alleen
dan ge
gis ik me te dien opzichte, dan zou uw artikel Daar hebben we de étappen-voorstelling op
holpen
kunnen
worden
wanneer
de
Duitser
bewust misleidend zijn. Ik heb niet de indruk, nieuw: Eerst de burgerlijke, dan de proletarische
onzp
schade
betaalt.
Hij
kän
alleen
met
land
dat dat uw bedoeling zou zijn geweest.
revolutie.
; *, •
betalen.”
'i t '
- '
Kameraadschappelijk «roetend,
Die burgerlijke revolutie doorgevoerd door de
. - -S. S. proletariërs, dat klinkt niet slecht.-Maar het is, Die eerste ^in, hi j luidt zo schoen, m aar het fa*
evenals „de bevrijdingsstrijd der koloniale vol niet duidelijk, waarom niet alle niet deze vrome
Naschrift van de Redactie:
keren , een frase, die een niet zo mooie werke klank konden verErtfgen. H et is toch eenvoudig.
Eén of twee zinsneden in een artikel geven na lijkheid verbergt.
tuurlijk niet een hqél standpunt van een tegen Wi
♦Maak van elke punt een komma ein lees verder
rant een burgerlijke rev o lu tie doorvoerén, be
stander weer. 3 e kunnen wel een gedeelte daar tekent
„wijl God het wil”. Dan klinkt het u wat vreemd
niet alleen het opheffen van vóór-burgervan, een. konsekwentie, een daaraan ten'grond lijke verhoudingen en het stukslaan van de klas
slag liggende bedoeling, aanwijzen. Als een aan- semacht, die. daarop rust. Dat is maar éém kant in de oren, maar met een \beetje goede wil be
grijpt u toch wie het wil.

C a u cs\^ ^ (ie*d ie> va* <U Jle d a c t it

-

GOD het wil,

Dit is;dé Voorbereiding door het in de staat ge
organiseerde Nederlandse kapitaal, een Néderlandse „Hittér-Jugend** in het leven te roepen,
al zal die organisatie een andere, echt Nederland
se, echt democratische, m W hiM) wel echt-socia- '
listische naam hebben. De mogelijkheid wordt
overwogen, ónze jongens èn meisjes te drillen^!

! PAST OP UW KINDEREN

broodprijsverhoging een~zaak van de regering
was en dat die dat - maar moest uitzoeken. Dat
de patroons echter de broodprjjsverhoging ondergeschikt willen maken aan de loonsverhoging en
dat men niet van plan was om daar nog al te.
lang op te- wachten en daarvan de dupe te worden. Dat er reeds verschillende patroons waren,
die m r’feeds ƒ 37.50 en zelfs ƒ 40.— per' week betalen, dus dat het blikbaar zonder broodprijs-

verhoging ook wel kan. . Reeds maandenlang
wachtten zij nu al. Er zou ee|i ultimatum worden
gesteld, doch tot op heden had men daaromtrent
niets vernomen. Als ei» niet op zeer korte termen
een beslissing kwam, kon hy als h o o f d b e s t u u r d e r
wel de boodschap mee naar huis nemen, dat men
dan zelf tot actie over zou gaan. Eén boodschap,
die aan duidelijk niets te wensen, overliet, en
waarmede hij inderdaad naar huis kon gaan. r

Ik zocht beneden pyama’tjes. Geen te vfnden.
Kousen? Niets.
•.
Hopen voddige, kapotte vuile bl^a(fc|gjjeze lap
jes, kinderm utsen.. . . en handen (fram e mijne),
die in die hoop w roetten.. . .
Ik had een m uts voor mijn jongen gevonden.
„Ü moet alle punten tegelijk besteden”, zei men
mtf.
Een deken dan m aar---- Hebben we ook zo hard
nodig. Dekens met grote gaten, kapot, vuil.
„Vanmorgen”, zei de verkoopster, „waren e r
nieuwe”.
- >, •
r
„Had één voor me achtergehoudën”, verweet een
andere verkoopster.
„Ik wist niet, aat je kwam vandaag.”
Doodmoe kwam ik eruit, met een oud zomer
man telt je, een wollen muts en een. kapot zomerbloesje onder mjjn arm. In mijn neiis en aan mijn
handen de- stank van het voddenpakhuis. Ik had
nog 40 punten over,'en ik had ze nodig!
Dé kranten schreven vorige week, dat 13 leden,
personeel èn oud-personed, .benevens de chef
van een H^;H.K.-magazijn 'gearresteerd zijn,
omdat ze de goede kleren aantrokken onder hun
eigen goed en zo naar huis gingen.
Wat zou ik graag de gevers en verdere verant
woordelijken gearresteerd hebben!
v
Dat deze boon de Nederlandse arbeidersklasse
wordt aangedaan, dat het k a n gedaan worden.
Na een oorlog voor en door het kapitaal, na een
bezetting voor en door het kapitaal, na onze ver
arming, voor en door het kapitaal!
Deze stinkende, gejfreukte lorrenzooi, kapot en
vies.
. ! . '5; o.;K : v t ‘ ‘V. .-■>
i.-i v- . V
En de corrupte, glimlachende liefdadigheid met
een rammelbus.
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