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Dinsdag 23 April a.s.

Van Jan van Eijck toi Rubens1

O p e n b a re V e r g a d e r in g
in de zaal van P. de Jong,
Lange M arktstraat .- Aanvang 8--uur?---Onderwerp; „Wat wil Spartacus?’

Utai oni ösfwiel
Doet Uw voordeel!
Aan een leeg winkelhuis op het Damrak te
' Amsterdam lazen we:
„Hier wordt gevestigd het Unilever-Voorlichtings-Instituut”.
Men zegt dat daar inlichtingen zullen worden
verstrekt hoe boter zwart gemaakt kan worden.
Dank voor Bekassi-Soerabaja!
Een dagbladbericht meldt:
* Aan het ontvangstdiner, dat de Nederlandse
regering Lord Inverchapel aanbood, heeft
minister Schermerhom hem en de Britse
regering bedankt voor de hulp ons konink
rijk verleend in moeilijke omstandigheden.
De Keizer ging, de Generaals bleven.
■Uit Parool van 3-4-’46:
„Ik was soldaat”, verklaarde Keitel Woens- •
dag voor het Tribunaal te Neurenberg, „en
ik kan zeggen, dat ik soldaat was uit over
tuiging. Ik trachtte mijn werk zoo goed
mogelijk en onvermoeibaar te verrichten”.
Hij herinnerde er aan, dat hij in denzelfden
geest gediend had onder den keizer, presi
dent Ebert van de Republiek van Weimar,
Hindenburg en Hitler.
-wfflraHL;'
Die slaafse Duitsers!
Uit Parool van 10-4-*46:
Het Noorsche „Kristeligt Dagblad”, meldt,
dat Duitschers, die in Bergen bij den weder
opbouw te werk zijn gesteld, staken. Zij
maken aanspraak op loon voor hun arbeid.

Asperantistoj Atento!
Binnen enkele dagen verschijnt het 18de num
mer van „Klasbatalo”, uitgave van de „Sovetkomunista frakcio en SAT”. Dit is de eerste afle
vering sedert het einde van de Tweede Wereld
oorlog. De hoofdinhoud wordt gevormd door een
vertaling van het „Inauguraal adres”, waaraan
een kleine aankondiging vooraf gäat. In de toe
komst zullen wij ook bijdragen publiceren van
kameraden en groeperingen in andere landen,
want „Klasbatalo” zal het karakter krijgen van
een internationaal orgaan.
Wij wekken de Esperantisten, lezers van
dit blad op, aan de verspreiding van
„Klasbatalo” mee te werken, ook en
vooral door middel van hun eventuele"
contacten in het buitenland.
Het correspondentie-adres is:
J. G. Leereveld; Prof. v. Reeslaan 4, Blaricum.
Losse nummers zijn té verkregen aan dit adres
of bij de administratie van „Spartacus”. •"

O D O W E S IË
Het Vrije Volk van 19 April meldt in drie
regels:
^
'■ƒ
„Bij botsingen in de omgeving van. Bata
via zijn 70 extremisten door Nederlandse
troepen gedood”
Het zijn onze broeders, die de Nederlandse bour
geoisie vermoorden la a t
*
V
Het zijn „onze jongen«”, die zich voor dit
beschavingswerk naar Indonesië laten sturen!
Intussen kan men op de mooie Velnwe onge
stoord parlementeren!

V E R L E D E N

Om onze positie in de maatschappij steeds
beter-te leren begrijpeny-oni daardoor ook
onze medestrijders des te beter te kunnen
wapenen, is het bestuderen van het lieden
volstrekt onvoldoende. Wij moeten weten
hoe het er tijdens de productie-wijzen van
vorige eeuwen uitzag, hoe daar de klassetegenstellingen lagen en hor het kwam
dat ze niet anders zyn kónden. Het lezen
van marxistische geschriften kan ons
daarby een heel eind helpen, maar het
zien van beelden uit die vroegere tyden is
daarvan een hoodzakëlijke aanvulling. En
schilderijen-zien kost nog altyd minder
danNeen plaatsje in de bioscoop.. . .
Het beste zou zyn, dat hier een vakman
aan het woord kwam, althans iemaind, die
speciale studie van kunstschilders-producten heeft gemaakt en die deze sóciaalcritisch kan bespreken. Van dé Spartacusvriénden heeft zich zo iemand nog niet
gemeld, daardoor moeten wy volstaan met
eei\ „leke-praatje”. En dat zal dan gaan
over de tentoonstelling ia het Ryksmuseum te Amsterdam van Jan va* Eyck tot
Rubens, dus over schilderyen van „ZuidNederlandse” meesters.
^
Om te zién, dat deze schilders inderdaad
meesters waren in hun vak, behoeven we
geen byzondere voorlichting. Al dadelyk
treffen ons de prachtige kleuren, het is
alsof die stukken uit veertien- tot zestienof zeventienhonderd, pas kortgeleden zyn
gepenseeld. Wy zien het leven uit die tijd
zo treffend eri nauwkeurig uitgebeeld, alè
alleen de grootste kunstenaars dat ver
staan. Kunstenaars in déze zin, dat zy, na
vyf en tien jaren of vaak nog langere
léertyd, de techniek volkomen teheersten.
Deze schilders konden niet maken wat zy
wilden. Zy moesten leven van hun beroep
en dat was alleen mogelyk dbor het uit
voeren van opdrachten. Die konden
slechts verstrekt worden door dé.machti
gen,.'de. adel, de kerkvoogden, de groot
grondbezitters en de rykgeworden han
delslieden.
Dé „edelen” lieten zich voor zichzelvèn
en hun nageslacht portretteren. We be
hoeven dus by een hófschilder als Van
Dyk niets anders te verwachten dan de
trots en de praal van de vorsten, de ba
ronnen en graven, hun vrouwen en kinderèn. Krachtige, fiere, zelfbewuste kop
pen, in prachtige gewaden. . . .
We leren uit de portretten van Memling,
die nog geheel in de ban van de katho
lieke gemeenschapsidee zit, de macht van
de kerkvoogden kénnen, hun zelfverze
kerdheid, hun zyn „in goede doen”. Zy
hebben geen mens te vrezen, ze kyken
je &an, welbewust van hun onaantastbare
,»heerlijkheid”. De opkomende, nieuwe
klasse is nog niet sterk genoeg om hun
oppermacht te betwisten. En Memling,
hun schilder, gelooft aan hen, hjj ziet niets
anders „schoons en verhevens” in de

maatschappij, dat zyn kunstenaarshart
zou kunnen ontroeren.^
Breughel (de oude) reeds losser van het
Kerk-verband, schildert voor de patri
ciërs. Zyn gevoelens van haat en van i
liefde drukt hy uit in de uitbeelding van
de kruisdraging. Hatelijke, hoonlachende
sadistenkoppen geeft hy de vervolgers]
van Christus. . . .
; p*e
Het is alles direct, precies tot in alle
details, oningewikkeld, eenvoudig zoals de
absolutistische maatschappy was. Slecht
of goed, liefde of haat, vorst of lijfeigene,]
geen complicaties. Eenzijdig, maar duide-1
lijk, zonder de problemen van latere
tyden. Het'is licht of donker op die1schil
derijen. De psychische conflicten van de|
latere kunstenaar zijn er nog bijna geheel
niet, De vormeö zyn nog verstyfd, de
achtergronden van de schilderyen donker,
meest bruin van kleur; zy hebben de
zwaarte, de druk, de nog byna alles
beheersende angst-aanjagende mystieke,!
duistere macht van het geloof. Br is noj
„dé moederschoot” der kerk.,Ook tiavie
Teniers komt daar niet uit, terwijl hij het
volksleven uitbeeldt, de vermaken van de
handwerkers en kleine boeren.
Wij leren uit alle tentoongestelde schilde
ryen hoe oppermachtig een heersende
klasse is, in haar hoogste bloei; we zie
hoe ’n verbluffend knap artist als Rubei

Schilderijen zien
zelfs de omringende natuur het aanzie
geeft van de hoge heren en vrouwen
de jacht; en we dénken er aan dat die
zelfde „onaantastbaren” het veld hebl
moeten ruimen, de koppen op de schavot
ten hebben verloren, of als kerkdienï
als officieren, de „onderhorigen” van
burgery zyn geworden.
En hoe er, mede-veranderd met de ven
deringen in het productie-proces eeÉ
dere schilderkunst ontstond, gecompi
ceerder en vrijer tegelyk; ’n kunst, die
mensen weergaf met nieuwe eigenschap-]
pen, die ons de strydende, denkende, zie
ontplooiende burgermaatschappij toonde
We hebben onze geest verrykt op ’n an*j
dere wyze dan de „schoonheidszoékers”»
de geleerden en vaklieden, de antiquf
en veilingdirecties, die deze tentoonstel'
ling bezochten. Voor ons doel is déze ver]
zameling niet aangelegd^ maar we hebl
het toch bereikt: ons maatschappelijk ifl'l
zicht is vergroot tijdens hét kykèn en
nieten, het in ons laten bezinken van
waarlijk grootse manifestaties van de vi
leden tyd.
We vragen ons af, of dat met geestverw*
ten niet groepsgewys zou kunnen, en
’n betere toelichting dan wy hier kon<
geven.
&T
■
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MEIDAG - STRIJDDAG
VAN DE ARBEIDERSKLASSE

kaanse proletariaat wapenschouw
over z^jn voor de eerste maal gemo
biliseerde strijdkrachten, gemobili
seerd als een leger, onder één vlag,
en voor èén doel: de reeds door het
congres der internationale te Genève
in 1866 en weer door het Parijse ar
beiderscongres van 1889 uitgeroepen,
wëttelijk vast te stellen, normalen
arbeidsdag van acht uren. En hét
schouwspel van de dag vaqjieden zal
de kapitalisten en grondbezitters van
alle landen de ogen er voor openén,
dat thans de proletariërs van alle lan' den werkelijk verenigd zijn.
Stond Marx nog maar naast mij, om
dit me£ eigen ogen te zien”.
De betekenis van die demonstratie op 1
Mei werd voor het eerst overal in 1891
gevoeld. Zij bracht, ondanks haar nog be
trekkelijk geringe omvang, door het neer
leggen van de arbeid grote ontsteltenis
in alle tó n g en van de bezittende klasse,

logsjaar. de kleine groep Duitse revolutionnairen rond Karl Liebknecht in staat
bleek, tienduizenden Berlynse arbeiders
op de straten te brengen, om te getuigen
van hun trouw aan het internationalisme.
Zo hebben Parijs en Brussel, Hamburg
en New York en talrijke andere steden,
ieder op hun tijd, hun aandeel bygeclra
gen en getuigden, in honderden kleinere
steden en dorpen over de gehele wereld,
strijdbare arbeider? onder vaak zeer moei
lijke omstandigheden vóór de internatio
nale klassestrijd.
Dat is eèn $tuk geschiedenis van arbei
dersbeweging en Meidag, ondanks 'h e t
feit, dat later het reformisme poogde van
deze dag een gemoedelijk kleurig, bloemetjes-festijn te maken.
ï
„Want zij doden de geest niet, broeders.”
Op de eerste Mei van 1946 schijnt^ ons
veel van de waarde van deze strijddag
verloren te zyn geraakt.
Oude strijdvormen en organisaties bewij
-'j,
.
<
•
zen dagelijks hun ongeschiktheid voor de
Voor de revolutionnaire arbeiders is de verdere strijd. Hopeloos verscheurd en
Meidag steeds gebleven een dag van ver geslagen lijkt de klasse. De nieuwe strijd
zet, een dag van klassestrijd, een dag van vormen onder het staatskapitalisme staan
internationale saamhorigheid
het proletariaat nog niet duidelijk voor de
Zo was het in Rusland onder het Cza- geest. Alle ervaringen schieten blijkbaar
risme, wanneer de arbeiders de bedrijven nog tekort. Maar de strijd is er niettemin..
verlieten en, ondanks kozakken, de rode Want de bezittende klasse slaat toe.
vlag over de straten voerden.
De strijd is er, ook van de zijde der arbei
Zo was het in 1916, toen in het derde oor ders, al vindt zij, vooral in dèzè landen,

npg slechts partieel en incidenteel plaats.
Over de gehele wereld, zoeken de arbei
ders naar nieuwe strijdmiddelen en ze
zullen ze vinden door de ervaringen die
ze beleven. Honderden arbeiders vandaag
hiér, duizenden morgen dóar, millioenen
straks overal.
kom ende
kingen eri nieuwe strijdvormen voor. De
textielarbeiders *en de mijnwerkers, de
D.U.W.-arbeiders en de havenwerkers, de
metaalbewerkers en de bouwvakarbei
ders, de chauffeurs en de zeelieden. Nog
zonder onderling verband, maar dat zal
worden geleerd.
En eens zullen we het weer meemaken,
dat op 1 Mei in verschillende bedrijven,
waar strijd wordt gevoerd, de uitgebuiten
zich bewust worden van hun gemeenschap
pelijke posities ,en belangen, hun gemeen
schappelijke taken.
Op zo’n dag zal de eerste Mei weer wor
den een hoogtepunt in de klasseacties, een
bijdrage tot vergroting van het fcjlassebewustzijn, een middel om geslotener, duur
zamer en bewuster de strijd om de macht
vck>rt te zetten.
r :
En daarom, ook al moet het nu geschie
den op bescheiden wijze, hebben de revo
lutionnaire arbeiders er behoefte aan, op
de eerste Meidag byeen te kennen en te
getuigen, voor klassenstrijd en internatio
nalisme.
v'

•

Jig»

Het Handelsblad van 24 April bevatte
'n berichtje dat de staking bij de N.D.S.M.
was opgeheven. Wi) stelden ons Dondertlagmorgen met het stakingscomité in
verbinding en men deelde ons mede dat
genoemd bericht geheel uit de lucht ge
grepen was.

,,Nooit meer in tarief” is de kreet, die
gaat van mond tót mond en als aansporing
dient. „Nooit meer in tarief”“sprak, neen
schreeuwde een arbeider op een gezamen
---- de Né------------------- van
lijke personeelsvergadering
se Scheepsbouw en Nederlandse
Dok Maatschappij in de Diamantbeurs te
-Amsterdam. De vuisten waren gebald en
gespannen als voor een gevecht, riep hij
uit: „Lassers met maagkanker, klinkers
met t.b.c., andere kameraden zenuwziek,
Dit alleen door tarief. Daarom, weg met
tarief”.
;
Het rommelt in de bedrijven rondom het
U. Twee ervan zijn reeds in staking gegaan, en de kreet „Nooit meer in tarief”
galmt voort, en vindt weerklank. Alle
aandacht is gericht op ae ruim 3000 stakers die hun eenheid hebben gevonden
m de strijd tegen het gehate tarief-systeem Onderling geharrewar en verdeeldheid heeft plaats gemaakt voor solidarite it Gedurende enige tijd hebben arbeiders daar, die meer tarief ontvingen dan
hun kameraden, dit niet geaccepteerd. Zij
hebben
daarmee
tot uitdrukking gebracht*
,
_ „
dat^ zy de tactiek der directie*, splitsing
te brengen onder de arbeiders, he» *m

Voorzien. Dit is een mentaliteit die het
beste belooft voor de komende strijd.
Dg* Nederlandse Scheepsbouw Maat
schappij en de Nederlandse Dok Maat
schappij zijn enige maanden geleden gefu
seerd. Bij de ene werd op het moment der
fusie nog in tarief gewerkt. Bij de andere
niet, maar daar werd een vaste toeslag
van 20% op het loon gelegd. Bij de
Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij
waren tarieven van oorspronkelijk 40—
50%, doch die werden langzamerhand
omlaaggeschroefd. Tijdens de fusie werd
door de arbeiders geëist, dat het tarief bij
de verenigde bedrijven zou verdwijnen en
plaats maken voor een vaste toeslag op
het loon van 30%. De ondefhandelingen
hierover dateren reeds van begin Febru
ari 1946.
Dè directie weigerde dit. Zij wenste het
tariefsysteem te toten bestéan en stelde
voor, dat de tarieven voor één bepaaldè
groep zouden worden vastgesteld en dat
elke arbeider van deze groep het gemiddelde tarief zou ontvagen. Hierop vlogen
de arbeiders echter niet in. Zy wisten, wat
dat betekende. Inplaats van de baas,* die
tot harder werken zou aansporen, zou
practisch een vanjien, de leiding van een
karwei ter Jhand moeten nemen en tot
voortdurend h a rd » werken moeten äanzitten. De arbeiders zouden elkaar onderling op de handen kijken/en .elkaar opdrijven. De bedoeling van de directie, hen

tegen elkaar öp te zetten mislukte. .
Intussen werd van de zijde der arbeiders
vergeèfs naar een oplossing gezocht.
Daarop besloten zij tot een gezamenlijke
vergadering op 13 Maart. De verschillende
vakorganisaties waren uitgenodigd alleen
de E.V.C. verscheen. De arbeiders deden
ook in deze vergadering op de afwezige
vakbonden nog een beroep te bemidde
len en een staking te voorkomen. AlLéèn
de E.V.C. echter deed pogingen hiertoe.
Er werden brieven gestuurd aan de direc
tie, maar deze warden niet beantwoord.
Hooghartig zwegen de zelfverzekerde metaalbronnen.
Intussen was er nogftiaals een bespreking
tussen de kern van de arbeiders die bij
de N.D.S.M werkten en de directie. Het
voorstel van de kern, gedurende 2 maan
den een proeftijd" in t$ stellen, met 30%
toeslag op het loon, werd afgewezen.
Weer wachtten de w erkersteen volle
maand. Pas op 13 April werd de verga
ring gehouden in de Beurs voor de Dia
manthandel te Amsterdam, waar we in ’t
begin ovér spraken. Daar werd, het wach
ten moede, door 90% van de aanwezigen
tot staking besloten, indien op 16 April,
kwart voor vijf het bemiddelingsvoorstel
van de kern niet zou zijn aanvaard. Op
dit tijdstip werd geen antwoord ontvan
gen en de staking brak uit.
De pogingen om de staking te verhinde
ren, indien de wensen der arbeiders niet
zouden worden ingewilligd, waren niet
alleen van de zijdê der directie gekomen.
Zij was hierin ondersteund door de sa
menwerkende vakbonden, de z.g. Bedryfs-

unie. In een personeelsvergadering, voor
alle modern confessioneel georganiseerde
arbeiders uit jjit bedrijf was advies ge
geven, niet tot staking over te gaan. Dit
hadden de aanwezige arbeiders met ver
ontwaardiging afgewezen. De vergade
ring verliep stormachtig. Zij scholden de
achter de tafel zittende besturen voor
„verraders” uit. De arbeiders-eenheid was
niet te breken.

van het weekloon voor de stakers beschik
baar worden gesteld.
De arbeiders van de N.D.P.M. hebben een
grote verantwoordelykheid. Niet door het
feit, dat zy staken — aan de praatjes van
de burgery behoeven zy zkh niet te sto
ren. De grote verantwoordelykheid ligt
hierin, d^t zy de staking die zy -^yn bê^
gönnen, ook moeten winnen. Dat wil zeg
gen, dat zy vastberaden de werkers uit
De jeugd marcheert, er ontbreekt
de andere fabrieken moeten opwekken,
kj* weéenl^k*.
Ze
is
het zich niet bewust "
hun stryd te ondersteunen, dpor de sta
a
l
»
w
e t e n dat «ie
king over te nemen. Hier is de gelegen
van (dit
heid voor de arbeiders van de N.D.S.M.
op het belang van hun stryd voor alle
arbeiders uit de metaal-industrie en ook
ver daarbuiten te wyzen.
De werkers moeten er op rekenen, dat
deze stryd een harde stryd zal worden.
n. ■■ - ,
I■
Want hier staat veel op het spel. Het
....
............. ....
gaat hier, om de ondernemersklasse het
machtige wapen van het verdeeldheid
zaaien door middel van het tariefstelsel
uit de handen te slaan. Daarom
<Je Het was de consul-generaal W alter*Foote,
f zakenman, die grootste inspanning van de arbeiders nooit
te groot zyn.
van 30 Maart 1946
ommezien zyn
Op alle mogelijke wyzen, door middel
naar Amerika
van het sturen van delegaties naar de
de nodige volpoorten der fabrieken, het houden vap
in Batavia
openbare vergaderingen, demonstraties,, voordat anderen ér aa*
het betrekken van de vrouwen in dé
en er aa*d*chten zich
ter plaatse te oriënteren.
str\jd, het regelmatig uitgeven van een
stakingskrant, enz. eng- moeten
strydgeest, die hen bezielt op hun klasse- nutchte^^oberen

Dpze staking is geen gewoon loonconflict.
Het gaat hier om wel of niet werken in
accoord. Dit maakt deze actie veel belangryker dan e m gewone loonstaking is.
Weliswaar hebben alle arbeiders belang
bij hogere lonen, maar in verschillende
beroepen zyn verschillende loonnormen,
daardoor is een actie, die allen tot éèn
doel verbindt, soms moeilyk. In tarief
wordt echter door velen in vele beroepen
gewerkt. Hierin vinden de arbeiders dus
een aanknopingspunt een machtige een
heid te vormen. Zy allen willen van het
moordend tariefsysteem af. Dit blykt nog
niet uit daadwerkelyke solidariteit, door
het ovememen van de staking. -Maar het
conflict is nog in haar beginstadium en dus
kan het voorbeeld der arbeiders aan de
oevers van het U altijd nog gevolgd wor
den. Deze staking is in elk geval met veel
sympathie in de andere bedryven begroet.
Er wordt niet alleen druk over gespro
ken en aangespoord de stryd actief te on
dersteunen, maar overal worden nu reeds
steunacties georganiseerd. By Werkspoor
zal naar alle waarschynlykhWd 10 tot 20% Ä

Ä

äverzekerd
°
w e n n ie t w r-

Af dwingen door middel van stryd is
‘
-------- - en zal
** ***'" *
zyn, Daarvoor
staten zich na de oorlog te snel
Hoogstens
met toestemming van de grote machten,
regering onaanvaardbaar. Volgens verkla voor Indonesië een status
ringen van Sjarifoedin (een der mede in overeenstemming is met de
werkers van Sjahrir) stellen de Indone- van het internationale
leiders voor het voortzetten wderv naast meèr politieke vryheid dan
_ de voorwaarde van een gepaard kan gaan met meèr e c o tu u u ^ c
status van Indonesië. Om deze zelfstandigheid is niet uitgesloten.
kwestie aan de orde te stellen, vloog van alle economische en politieke
Mook, vergeteld van Indonesische minis- der Indonesische leidende kringen moet
ters, naar Nederland. De discussies op de in overeenstemming kunnen worden i
Hoge Veluwe zullen pas de aanloop Vor- bracht met de investeringspolitiek van
men — aldus Sjahrir — tot een voorlo- grote machten in
Als vroei
pig accoord, waar een definitieve overeen- Indonesië een suikerpot was, waaruit i
komst op k an volgen.
' veel mogelijk moest worden ____
.
■ ■ia de toekomst zal dit nog veel meer
De Indonesische leiders eisen van de geval zyn. Doordat dit uitgestn
Nederlandse regering ^volledige onafhan- dus het bègeerlyk uitbuitingso].
kelykheid”. Uit de besprekingen, waarby verschillende machten, hebben
ook Clark K err aanwezig was en uit de by de *
latere conferenties in Londen, blykt ech- tieke status van deze
ter opnieuw, dat in feite Nederland zelf grootste belang,
geen
en onafhank
ona
üke staat m eelis,
allerlei
schijnbaar
t.a.v. het k
vraagstuk in het bijeen rol. We
zonder, in het kielzoe vaart van . de wyzen
R P R H H IP .,. J I J I M o e s t a n d in
Engelse
politiek. Daarbij India, •*de Britse kolome. Dat men in
komt echter nog, dat de Nederlandse Engeland geen geweldda
bourgeoisie voor haar eigen opbouw in zeer wil, is te „begrijpen”. Dit
voor
sterke mate afhankelijk is van het Ame- onaerhandelingèn die on het
kapitaal. Amerika heeft dus niet voerd worden tu&sen de Ehgelse
een belang
Neder- van drie en de
Indo- gunstig zyn. Attlee
nesië. En ter
_ van de &msrir op 15 Maart, dat, <
aldaar is op de conferentie in
het recht j

Veluwe

Van de besprekingen op de Hoge Veluwe
is nog weinig bekend. Aan de Tweede
Kamer zyn door de regering enige vertrouwelyke mededelingen verstrekt. Feitelük weten we niet‘ méér* dan dat in
Gelderland vertegenwoordigers van de
Nederlandse en Indonesische regering,
oorspronkelijk in gezelschap van Clark
Kerr, met elkaar van gedachten hebben
gewisseld. Inmiddels heeft nog contact be
staan tussen de Nederlandse en de Britse
regering.
Met de bespreking op de Veluwe heeft
het nationalistische Indonesië, na uitscha
keling en gevangenneming der „extremis
tische elementen”, het terrein van het ge
vecht verlaten en dat der onderhandeling
betreden. Minister Schermerhorn heeft Ba
de conferentie in Londen verklaard, dat
de voorstellen der Indonesische leiders in
Batavia, de Nederlandse voorstellen dicht
raakten. Toch waren deze laatste door
Sjahrir en de zynen verworpen. Hun te
genvoorstellen waren voor deNederlandse
Zendt postwissel of gireer voor:
»Van Slavenmaatschappy tot
macht”, 90 cent .
Ie deel „De Arbeidsraden”, ƒ.1.25.
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is aan ons hét te helpen de overgang zo
goed en gemakkelijk mogelijk te maken”.

•zfn b tsi

De tactiek, die de Engels bourgeoisie ge
bruikt in de önderhandelingen met de na
tionalistische beweging is ongeveer de___zelfde als de Nederlandse. Dit komt
neer op het tegengaan van scherpslyperspolitiek en geen gevechten uitlokken,
maar de bevolkingen desillusie geven.
*Vry” te zijn van het Engelse bewind. Dit
was vroeger Engelands koloniale politiek
in het algemeen. Een uitzondering hierop
vormde Brits-Indië. De grote bewegingen,
die in dit land ontstonden,, bradlfenechter
dè Engelse belangen in gevaar. Daarom
moest in de politieke verhouding veran
dering komen, desnoods door politieke
onafhankelijkheid. „Door verdragen als
die welke reeds van kracht zijn tussen
Engeland en Egypte, Irak en Transjorda
nië, — aldus citeert Indonesia uit een njet
nader genoemde bron — zouden Engelands strategische en economische belan
gen in India wezenlijk intact gehouden
worden, zelfs indien India de voorkeur
zou geven aan volledige politieke onaf
hankelijkheid^
s '
'
’
; ..v-':; •
Binnen dit raam m oet de Engelse poli
tiek begrepen worden. Indonesië ligt m
de economische en strategische frontlijn
van het Engelse imperium en dit is de
reden, waarom de Nederlandse regering
naar Londen moet komen.
Vw

’n Samenvoeging van vyf oude films,
waaronder Charlie als vagebond en als
poUtie-agent, hét is één grote, kostelijke
satyre op de burgerlijke samenleving.
zö ^eetztydlggftlmacE r l s geen twëëflé
tweecTe~zö
teur, er is geen andere die met zulke een
voudige middelen dadelijk tot je hart
spreekt
Men lacht,* soms brult men zelfs om de
dolkomische situaties waarin Charlie ge
raakt, en waar hy altyd weer weet uit te
komen. Maar het mooist toch zyn die ge
deelten, waarom* men moet glimlachen.
De manier waarop hy zyn wyfelen
uitdrukt, of hy zich wel zal aanmel
den voor het . politiecorps, hy, dié
geen ander baantje vinden kan en toch
ook moet eten. De wyze waarop hy, als
door de politie achtervolgde vagebond en
in ’n deftig gezelschap .optredend als
„graaf”, die deftigheid jn de maling neemt.
Hoe hy, steeds weer, de mens laat zien,
ontdaan van zyn uiterlyke franje, niet
temin volkomen gevangen in de ban van
de sociale omstandigheden, ’n Heviger
smart dan Charlie ons toont, slechts door
’n blik en ’n buiging van het hoofd, als
hy de pasgewonnen geliefde weer verliest,
kan niemand uitbeelden. Geen intensere
vreugde ook by ’n onverwacht wederzien.
Charlie Chaplin bespeelt de primitiefste
snaren van het menselyk gemoed. Hy
—

■

-

.

Men zou kunnen vragen, wie aan de andere kant van de frontlijn staat. Zou het
Rusland of Amerika zijn? Of beide lan
den? In het Noorden van dit grote gebied In vorige artikelen over datgene wat zich
zou Rusland zeker een gevaar kunnen rond de U.N.O. afspeelde hebben wy
vormen. En over de concurrentie van steeds geprobeerd door het diplomatenAmerika behoeven we hier niet te spre spel heen, de werkelyke ondergrond van
ken. Toch behoeft de Engelse politiek nog het gebeuren te zien. ‘
‘ • ‘ V/*
niet direct tegen een van beide of' beide Vaak gaan achter schynbare concysies,
tegelyk gericht te zijn. Engeland heeft in nederlagen en onverschilligheid, in ie ite
dit stadium van haar bestaan een reeks een hele of halve overwinning schuil én
van staten nodig, waarmee zij op allerlei men kan de werkelyke uitkomsten dus
wijzen verbonden is én waarmee het — niet leren kennen uit de wyze, waarop
geisoleerd als het ligt in de Noordzee
eén conflict in het openbaar wordt afge
een grote macht kan vormen. Vandaar daan.
zijn bezorgdheid over de binnenlandse De kunst der diplomaten is niet alleen
politiek in al die gebieden, die niet tot zijn om achter woordfen de werkelyke bedoe
directe machtssfeer behoren.
lingen te verbergen, maar vaak evenzeer
om de resultateiT van éen bepaalde acti
viteit te camoufleren.
Op de Hoge Veluwe wordt „hoge”
tiek gevoerd. E f wordt wel over allerlei In die vorige artikelen wydden wy vooral
staatkundige en interne economische be aandacht aan het strategische streven van
trekkingen gesproken, maar zodra de be Rusland maar machtsuitbreiding zowel in
sprekingen dit terrein maar even verla de richting van de Perzische golf, als naar
ten rf- en dat doen ze direct; want Indo en in de Middellandse zee. Wy sprakén
nesië kan alleen bestaan als internationaal toen van „strategie”, maar die gaat na- ,
handelscentrum — tnoet ruggespraak ge tuuriyk steeds hand in hand met streven^
houden worden niet de Engelse regering. naar ^economische macht. Wanneer we
Deze verwikkelingen van internationale respectievelyk van strategie en van eco
verbindingen is de Indonesische intelli- nomie spreken, dan gaat het feiteiyk
gentia bekënd. Maar daarin ligt juist haar nooit om . iets anders dan dezelfde zaak,
kracht. Uit de tegenstrijdigheid van be macht, imperialisme, en dan willen we
la n g e n probeert zy Zoveel mogelyk voor alleen maar aangeven dat we van diezelfde
delen te halen. Het zyn echter voordelen, zaak een speciale kant belichten.
die haar steeds meer van de „volledige Zo zullen we in dit artikel wat meer aan
zelfstandigheid” Wegvoert en op de duur dacht vragen voor de economische zyde.
in de armen werpt van een imperialistiOndertussen is de diplomatie in de Vei.

brengt het gecompliceerde levén terug tot
een paar hoofdzaken: voedsel, liefde,
vriendschap, huichelarij vmn 3e b e z itte n
den en hun dominé’s, onmeedogende ver
volging van de niet-bezitter.
Ze zijn ons lief deze 'menselijkste aller
menselijke afbeeldingen. Het leven passeert ons, neen, gr\)pt ons aanrin z'n aller gewoonste vormen.
^

Charlie nadert met andere land
verhuizers de nieuwe wereld.
Reeds zien zy, en hun h a rt po?
pelt, het Vryheidsbeeld, symbool
van het „democratisch” Ame
rika. En dan worden zy behan
deld als vee, erger nog. . . Het
schynt alles gecharcheerd, schro
melijk overdreven het is het niet,
||Èiiaar, ontdaan van alle klater
goud, van alle conventies, laat
Chaplinons het werkelyke wezen
van de mens en de „orde zien. . .

De vreugde van deze Charlie is onze
vreugde, zyn smart ónze smart. Hy doet
ons dieper haten alle sociale wantoestan
den, meer liefhebben de arme duivels.
De meeste bioscoopbezoekers worden door
hem zulke arme duivels..., zolang de ver
toning duurt. Maar ook dit is al veel!
Wy wensen deze film: „Charlie Chaplin*®
festival”, diè wy in de Corso te Amster
dam hebben gezien, in geheel Nederland
volle zalen toe.

ligheidsraad zo ver gevorderd, dat zowel
de zaak van Iran als die van FrancoSpanje op een dood-spoor zyn gelopen.
Hoe zal de oplossing zyn?
De Iraanse regering heeft zyn klacht
tegen Rusland ingetrokken. De omstan
digheid dat Rusland nog altyd troepen in
Iran heeft staan en dat de vroegere rege
ring, die het geschil by de U.N.O. aan
hangig maakte, plaats maakte voor een
pro-Russische, mag daarby niet uit het
oog worden verloren.
Gromyko, de Russische vertegenwoordi
ger, verlangt nu dat het punt van de
agenda wordt afgevoerd. Amerika, Enge
land en Nederland weigeren dit.
Het Spaanse geval: De vertegenwoordiger
van het „vrye”, in dé Russische zone lig
gende Polen, heeft een resolutie inge
diend, die alle leden van de Verenigde
Volkeren oproept om de betrekkingen
met SJTranco-Spanje te verbreken. Ame
rika, Engeland en Nederland zyn daar
tegen. Zy willen zich beperken tot het
uitoefenen van diplomatieke druk op het
Franco-regiem en zién in Franco geen
gevaar voor de vrede.
Kunnen de rivalen in de Veiligheidsraad
nu niet eens stuivertje wisselen? De één
zou wat kunnen toegeven óp het piint van
Iran, de andere t.a.v. Spanje. Het zyn toch
allen, afgèvaardigden van Vredelievende
Volkeren? Zo zou de eenvoudige man van
de straat kunnen praten.
Maar het is immers alles diploma!

alvorens ze een paar stevige nieuwe heb-/ is da« wat daar Kinnon
^)en# t
In de Veiligheidsraad zien
we
Déórin hebben de tegenstanders van R us-. een reflex van het
land gelijk, Franco is niet hetwerkelyke De strijd gaat steeds vport
en
gevaar voor de wereldvrede. Het gevaar en compromissen zyn, als het er
voor de «rede is, maar dat zeggen de komt, toch maar „vodjes papier’
heren niet, de stryd om de beheersing van stryd om de wereldmacht.
Spanje ,zelf.
Of Franco vallen zal of gehandhaafd zal
___ ___
En zoals de Iraanse regering momenteel blyven, is voor het
onder druk staat van Rusland, zo staat een kwestie van doelmatigheid en in ieder
Franco onder druk en bewaking, ja. in geval zullen zowel Amerika als
dienst van Amerika en bykomstigVan
Engeland.
Mogelyk zal het Franco*regiem eens door We spraken over de
hen worden prijsgegeven, maar die prijs- de straat Maar die
gave zal dan geen nederlaag of concessie moeten leren door i
behoeven te zyn. Het zal niet gebeuren, . te zien, die de kran
dan nadat zo ver mogelyk waarborgen presenteren. Want
zyn genomen, dat het dan komende be- om de uitbuiting
wind, hetzij republiek of koninkrijk on- internationaal. En
der Don Juan, de Westerse kapitaalbelangen zal in acht nemen, r
De eerste grondslagen zijn daarvoor reeds
gelegd. De Verenigde Staten bezitten in
Spanje onder meer de navolgende havens
en vliegvelden:
le. Het vliegveld Barajaz in de onmiddellyke nabijheid van Madrid en dat zich
uitbreidt over 40 vierkante kilometers.
De Amerikanen zyn daar de absolute
meesters en de Spaanse politie bezit geen **
n es* in de
reislieden
tische reg__
treden tegen
deden in h e t___________
militairen helpen hierbft, ...
by het neerknallen van de 2
ven. Berichten over

revo-

Catalonlë, dat de arbeiders voor het eerst in ac ambtenaren. Hy kan er de SD-handlangers, die
tie: kwamen »iegen de koloniale rovers. Na het getoond hebben, voor dit vuile werk geschikt te
oproepen van reservisten voor politie-diens ten zyn, voor vrij laten stellen en in dienst nemen.
in het opstandige Marokko, kwamen in de steden De directe superieueren van die fjjne heerschap
de arbeiders op straat, waarop d e . regering het pen kunnen het goede voorbeeld volgen van het
recht van vereniging en vergadering en de vrij „diplomatische” gemeentebestuur van Amster
heid van drukpers tqdelqk ophief. Het gevolg dam, da( de verantwoording voor de bij het po
was, dat de revolutionairen een algemene sta- litiecorps komende ophaalauivels van zich afschu i f l ^ f ^
.fegm jgoorberejdcmL
to t stand, dat
Ëen comité van
Ih Het Parool van IT^April schrift de parlement
met alle grote stedenf van Spanje in verbintaire redacteur:
ding trad om de staking te organiseren. In
É-D e jacht op de onderduikers is thans ge
heel Cateüonië rustte de arbeid; ook spoor
opend. Wanneer er geen gevolg wordt gege
en telegraaf werd stopgezet, zodat de meest
ven aan een laats ten, in krasse termen opindustriële en dichtbevolkte provincie feitegestelden oproep, die door een politie-agent
l$k van de overige delen des lands geïso
w ötdt overhandigd, volgt onverbiddelijke a rleerd werd. Vele soldaten waren de staking
restade en vervolging wegens desertie. Cm*:
welgezind en dit was geen wonder, immers
de arbeiders streden in de eerste plaats voor
Dienstweigering door arbeiders.
_ L
hen, om te verhinderen dat tienduizenden
De
arbeidersjongeren
die,
zonder
h
et
gelijktijdige
hunner naar de Afrikaanse gewesten werden
optreden van grote delen der arbeidende bevol
g estu u rd ... De regering waagde het dan
king,
weigeren de heldendaden van Bekassiook .aanvankelijk niet om troepen tegen
Soerabaja
te gaan voortzetten, zullen dus weinig
de stakers te gebruiken, en daar
even
bereiken.
#
min direct over voldoendé politie en mare
H et Spaanse voorbeeld geeft wel duidelijk aan,
chaussees beschikte, waren d e arbeiders een
dat allen — metaalbewerkers, havenwerkers, zee
paar dagen lang meester van Barcelona en
lieden, rijks- en gemeentearbeiders, éllen, een.
van het overige Catalonie.
Gevens en citaten uit „Revolutionaire Massa- gemeenschappelijke actie in de bedrijven zouden
moeten organiseren, wil het koloniale militarisme
Aktie” van, Roland Holst.
de voet worden dwarsgezet. Dan zou het als in
Ook in Nederland is de momentele koloniale ex Catalonië, een algemenè dienstweigering worden.
peditie impopulair niet alleen: „meer dan een Dan zou er ook geappeleerd worden aan hét pro
kwart ✓van de- opgeroepenen zijn onvindbaar" letariaat in andere landen. Op deze basis zullen
de zich verzettende arbeidersjongeren zich moe
melder, de dagbladen.
Anders dan de Duitsers tydens de bezetting kan ten stellen, want de politiek-economische stryd
de Nederlandse minister van oorlog thans »loy kan geen individuele zijn,, m aar is de collectieve
eisen van zqn opsj>prings- internationale beweging van de klasse.

De regering heeft by de Tweede Kamer
de Millioenen-nota ingediend. Deze brengt
grote getallen, zodat het feitelijk geen mil
«f*'•***■'•>.jlï lioenen-nota, maar eén milliarden-nota is.
mÈmi Maar, zoals altyd het geval is met een
?ld in cijfers, op zichzelf zeggen deze
ons niet veeL Men moet ze kunnen ver
geleken met andere getallen, b.v. met de
nota van 1939 (wat dan ook is gedaan)
en ze in hun onderling verband zien, om
ze sprekend te maken. Zo zal blyken, dat
er nog heel wat uit de anders zo droge
cyfers te leren valt.
We zien dan, dat de uitgaven van de staat
in 1946, 2.230 millard guldens zullen zyn,
tegenover 744.4 millioen in 1939; de in
komsten voor dezelfde jaren zyn 2.394
miïliard en 662.1 millioen: Inkomsten en
uitgaven zyn dus tot het viervoudige op
gelopen, e$n vérschynsel, dat voor een
klein gedeelte mag worden toegeschreven
mh aan de bekende waardevermindering van
de guldén mét ±30% . Voor het overgrow
deel vindt het zyn oorzaak in de nieuwe
taak, die de staat op zich heeft genomen.
Als gevolg v2tn haar plan-politiek in het
raam der geleide economie grypt ze veel
dieper in het economische leven in dan
ooit te voren. Daarvoor zyn veel grotere
financiële middelen nodig en zo verschynt
Harden aangroeiende
iële plan als een
gehele planpolitiek.
van dë £ejiele begroting iets
dan moet men thiiur van dit ge-;
uit bezien. M aar voordat wy
ons daärmee bezig houden, is
dat de gehele pi

der regering staat of valt met het al of
niet verkrygen van de hulp van het builenlandse kapitaal. Daarmee heeft de
Nederlandse regering by het opstellen van
de begroting ook rekening gehouden. Ze
heeft zeer zeker rekening gehouden mét
de indruk die deze begroting op het bui
tenlandse kapitaal zal maken, en het is
zo geregeld; dat er een overschot in voor
komt, n.l. 163 millioen gulden. Om dit te
bereiken, was het nodig, de gehele begro
ting in tweeën te verdelen, in de „gewone
dienst” en de „buitengewone dienst”. De
genoemde getallen, en ook he£ overschot,
zyn de eindcyfers uit de gewone dienst.
De buitengewone dienst vertoont een ge
heel ander beeld; de eindcyfers zyn 2.386
milliard aan uitgaven tegenover 665 mil
lioen aan inkomsten, een tekort «van 1.720
milliard.
De verklaring die wordt gegeven voor
het afscheid'm van de buitengewone
dienst luidt, dat de uitgaven door deze
dienst gedaan, van tydelyke aard zyn, en
dus niet regelmatig terugkeren. Het zyn
betalingen, die de regering doen moet als
gevolg van de oorlog, o f beter gezegd,
voor de wederopbouw. Het mag dan waar
zyn, dat de betalingen die in dit verband
in 1946 worden gedaan, maar éèn keer
gebeuren, even waar is, dat soortgelyke
betalingen jaren achtereen zullen moeten
plaatsvinden, tot een totaal bedrag, dat
naar verschillende ramingen tussen de 12
e&'iS milliard ligt.- : \
•Voorlichtingsdienst
Zowel de
die over de milals de gehele
zwygt over dit karaklioenennota
i,

Loon naar werken
Uit het Oooi.
Wjj lazen in Parool dat de Larense burgerq af
scheid genomen heeft van zjjn voor lalige burge
meester, jhr. Van Nispen van Sevenaer.
Nadat de voorzitter van het hujdigings-comite
^en rede had uitgesproken en den jonkheer een"
men&vm een graf en'-Joviaal karafcterlw d-ge*noemd, werd hem een bedrag van ruim tien
duizend gulden aangeboden,, bestemd voor een
huis en inboedel.
Wy Larenaars herinneren ons iets, dat de gaaf
heid van dien jonkheer heel mooi belicht. Enige
jaflen voor de oorlog liet deze Joviale” man een
aantal Duitse links-socialisten in Laren arres
teren en onmiddelljjk over de Duitse grens zet
ten. Een van hen, Franz Bobzien, Werd direct
vermoord, van een tweede werd nooit meer iets
vernomen.
Bij de arbeiders van de werkverschaffing in 1 4 ren is dq jovialiteit van den voormaligen
meester ook uitstekend bekend. Op de fiets bespionneerde dat heer de arbeiders en schorste ze,
met uitsluiting van steun* omdat hjj hen, gedu
rende het werk, „rustende op een spade” of „zit
tende op een rioolbuis” had gevonden, zooals
zijn persoonlijk rapport luidde.
Zo beloont de burgerij naar werken.
VVLUGSCHRIFT OVER DB VERKIEZINGEN^
Meldt omgaand hoeveel stuks (ad. 5 e t) g e voor
de verkoop wik ontvangen. Doe het nu!

ter van de „buitengewone dienst”. Ze
trachten juist de indruk te wekken, dat
als de „buitengewone tyd” voorby is, en
de daaruit voortvloeiende betalingen op
houden, het overschot van de „gewone
dienst” kan worden gebruikt om de te
korten van de „buitengewone” weg te
werken. Zo zullen, als alles gaat zoals
het financiële plän der regering hét voor
ziet, reeds de 163 millioen overschot van
de „gewone dienst” gebruikt worden om
het tekort Van de andere dienst te ver
minderen. Het is nogal duidelyk^ dat de
slordige 163 millioen die in 1946 uit de
„gewone dienst” worden genomen, om de
„buitengewone” te hulp' te komen, met
honderden millioenen moeten worden
vermeerderd, wanneer ér alleen maar 'de
rente mee zal kunnen worden'betaald van
de schulden* die de „buitengewone dienst”
nog zal maken.
*•
Van een afbetalen van deze schulden en
een terugkeer tot normale tyden kan'dus
geen sprake zyn. De middelen uit de
„gewone dienst” zullen bHjvend en in stygende mate moeten vloeien om aan de
eisen van de andere te voldoen. Voor de
bevolking van Neiderland bètekent dit,
dat zy blijvend en ook in stygende mate
offers moet brengéh, die nu nog als „bui
tengewoon” worden voorgesteld. Voor de
geldschieters in binnen» en buitenland is
alleen van fcelang, dat uit de „gewone
dienst” de middelen komen om hun voor
geschoten kapitaal de rente te doen op
brengen.. Of zy niet ook nog by de neus
worden genomen, door het kunstje van de
scheiding in twee „diensten”, d.w.z. door
by de ene een overschot te laten verschij
nen, laten wy in het midden. Het veranook niets aan het feit, dat de Nederregering voor de rentebetaling

rin d e n

het eigen initiatief en het zelfstafufig optreden
van de arbeiders verhindert. Dit optreden van
de „Leninistische” partij is het precieze tegen
deel van dat van de anarchisten, die uit ai*gst
om ook maar iets aan de vrije ontplooiing van
de mens tekort te doen, elke organisatorische
band uit de weg trachten te gaan. De ,»Lenin
nisten” offeren de revolutie aan de eenheid, zoals

—de-anarctósten-de-eenheid-offeren—
aan-dak_BCBt_
zij als de wezenlijke inhoud van de revolutie be
schouwen. Beide standpunten moeten tot een
volkomen mislukking leiden. -X
Voor de werkelijke revolutie is geen andere weg
mogelijk, dan het samenkoppelen van de beide
eisen van revolutionaire machtsvorming en Klasse-eenheid. Maar deze samenkoppeling kan niet
van tevoren worden klaargemaakt Want zq is
slechts mogelijk, wanneer de strijdende arbeiders
zich volkomen rekenschap geven van de taken
waarvoor zij staan, wanneer zjj zich een inzicht
verwerven in de problemen, waarvoor zij wor• den gesteld. Zolang deze problemen a c h echter
nog niet in de practijk hebben voorgedaan, kun
nen zelfs geschoolde revolutionairen weinig meer.
bereiken dan het algemene karakter van deze
problemen en van hun oplossingen aangeven,
laat staan, dat zich Mj de grote massa van de
arbeiders een eensgezinde mening hierover zou
kunnen vormen. Zo is het proces van de revo
lutionaire machtsvorming een zoeken er tasten,
niet het volgen van een van tevoren afgeMK
kende weg.
Geen wonder, dat deze pogingen van de arbei
ders tot zelfstandig optreden en eigen machts
vorming te komen, telkens weer halverwege af
breken en mislukken. Maar — wij zeggen het
Rosa Luxemburg na — één zo’n mislukking is/
voor de bewustwording van de arbeiders belang
ijk e r dan duizend schitterende^ÄKfche succes
sen van een partijleiding. Want de ervaring uit
de zelfstandig gevoerde actie is vlees en bloed
van de arbeiders geworden, zij levert een blij
vende bijdrage aan h et revolutionaire bewust
zijn, terwijl een door de partij béhaalde „over
winning” niets leert over de doeleinden en de
methoden van de massa-actie.
Maar dè arbeidersklasse wordt telkens opnieuw
tot de strijd gedwóngen. Langzaam leren de ar
beiders uit eigen kracht hun strijdorganisaties
op tè bouwen, leren zij, hoe zij hun eigen macht
in het bedrtff moeten formeren en instandhouden,
leren zij deze macht tussen de verschillende be
drijven te verbinden. Telkens weer komt de les,
die de arbeiders moeten leren, daar op neer, dat
zij alle te vervullen taken in eigen handen moe
ten houden en dat, wanneer bepaalde functies
aan afzonderlijke personen of organisaties moe
ten worden overgedragen, deze direct vanuit de
bedrijven moeten kunnen worden gecontroleerd
en afgezet. Vanzelfsprekend veronderstelt een
zodanig optreden een hoge graad van bewust
heid, een eenheid van denken bij de arbeiders,
die geen van beide van tevoren aanwezig zijn,
maar die zich pas in de strijd kunnen ont
wikkelen. •ff'
r* .
Wat in deze strijd de taak kan zijn van bewuste

V A U

T B O T 3 5 K IS T IS C H E

Wij ontvingen enkele opmerkingen naar aanlei
ding van ons artikel „1871 Parijs — Kroonstad
1921”. In het bijzonder verweet men ons in strijd
te komen m t de historische waarheid, waar
wij schreven:
'„Een deputatie werd naar leningrad gezon
den en gevangen genomen. Na een somma
tie, die zonder antwoord bleef, gaf Trotzky
bevel tot het bombarderen van hen, die hij
vroeger „de trots van de revojutie” had ge
noemd.
Hiertegenover 'wordt het antwoord aangehaald,
dat Trotzky „reeds in 1933 tegenover „soortge
lijke praatjes” gaf:
„TV heb deze kwestie nooit aangeroerd. Niet
omdat ik iets te verzwegen had, maar inte
gendeel, juist omdat ik niets te zeggen, had.
De waarheid is, dat IK PERSOONLIJK
V NIET HET MINSTE AANDEEL HAD IN DE
ONDERDRUKKING VAN DE OPSTANI>
IN KRONSTADT, NOCH IN DE MAATRE
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revolutionairen? H un taak b ^ ta a t hierin^ om
overal en te allen tgde dit zelfstandig optreden
van de arbeiders te propageren en te bevorderen.
Het eenvoudigste is dit, waar de revolutionairen
direct als strijdende arbeiders in het bedrijf staan.
Hun
als de aanvurende voorhoede is hier
gemakkelijk te begrijpen. Deze taak bestaat niet
alleen en zelfs niet in hoofdzaak in het oproepen
van de arbeiders voor bepaalde acties. Veel belangrijker is nog het vbortdürtm £ de *anda<mt
vestigen op de gevaren en moeilijkheden die de
strijd bedreigen en het aanduiflen van de wyze,
waarop deze uit de weg kunnen worden geruimd
Niet alleen met de mond of m et het geschrift
zal deze propaganda worden gevoerd; even be
langrijk is het voorgaan door de daad, w w neer
deze tot het hart van de arbeiders spreekt. Het
ïöt stilstand brengen van een machine, wanneer
het gist in het bedrijf, het in werking «tellen van
de ärene, wanneer het^ bedrijf in staking gaat,
het formeren van een stoottroep in tijden van re
volutionaire hoogspanning; dit zijn allemaal da
den. waarin een revolutionaire voorhoede het
initiatief kèn en in bepaalde gevallen zelfs moet
npir»»"- Deze voorbeelden kunnen met tientallen
andere worden vermeerderd;
Manr zoals de arbeiders van de verschillende be
drijven hun eenheid moeten vinden over de mu
ren van het bedrijf heen, is dit ook voor de re
volutionair«! noodzakelijk. Hier, in deze georga
niseerde eenheid tussen de verschillende bedrij
ven en ook buiten het bedrijf, ligt zelfs hun voor
naamste kracht en betékenis. Want alleen door
deze organisatie wordt het mogelijk, dé strjjdervaringen van verschillende delen van de arbei
dersklasse aam elkaar te toppeten, lang voordat
deze strijd de weriteltfke klasse-eenheid tot stand
heeft gebracht. Ben dergeli* geoiganiseerde
eenheid van revolutionairen kan zich met net
volste recht een partij noemen, ook al zijn haar
doelstellingen geheel anders, dan die van de oude
partijen. Want de grondslag van haar organisatie
is de éénheid van opvatting over de strijd van de
arbeiders en de propaganda die ertoe moet bij
dragen, dat deze denkbeelden door de arbeiders
worden begrepen en overgenomen.
Zolang'de strijd de arbeiders u it de verschillende
bedrijven nog niet tot een werkelijke, strijdende
eenheid heeft gemaakt, zal een dergelijke party
niet kunnen rekenen op een grote toeloop van
leden o f zelfii van sympathiserenden. Want haar
propaganda van de zelfstandige machtsontplooi
ing van de arbeidersklasse kan p is dan tot een
levend bestanddeel van h e t denken van deze
klasse worden, wanneer zij in haar strijdende
practijk wordt verwezenlijkt Maar een zekere
revolutionaire'kern van de klasse zal door deze
propaganda worden gegrepen en geschoold. Op
deze wijze zullen de revolutionairen in de be
drijven niet meer op zichzelf staan, m aar gedra
gen zijn door de ervaringen, die voortvloeien
uit de strijd van de gehele klasse. En wanneer
de strijd van de arbeidersklasse zich breder gaat
ontplooien, zullen zij door hun denkbeelden
en opvattingen het initiatief kunnen nemen voor
de ontwikkeling van de nieuwe, zelfstandige
strijdwijze.

H J B B

GELEN DIE OP DE ONDERDRUKKING
VOLGDEN. In mijn ogen is dit feit van geen
politieké betekenis. Ik was een lid van de re
gering. Ik beschouwde het bedwingen van dè
opstand als noodzakelijk e n aanvaard daar
om de volle verantwoordelijkheid voor het
onderdrukken ervan. Slechts binnten deze
grenzen heb ik tot mi toe op kitiek geant
woord. Maar als moralisten mij persoonlijk
beginnen lastig te vallen, door mij er van te
beschuldigen mij aan wreedheid te hebben
te buiten gegaah, welke door de omstandig
heden niet gerechtvaardigd werd, meen ik het
recht te hebben te zeggen: ,»Mijne heren mo
ralisten, ge liegt een beetje.”
Laten wij constateren dat wij nergens Trotzky
van persoonlijke wreedheid hebben beschuldigd.
Wü wensen dus niet te worden gerangschikt on
der de liegende moralisten. Wij begrijpen natuur
lijk heel goed, dat een persoonlijk vereerder van
Trotzky, die het woord „Kroonstad” onder de
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Esperanto Komuniko
Het eerste na-oorlogse nummer van „Klasbatalo”
is thans verschenen. Getracht zal worden, de
uitgave regelmatig voort te zetten» Veel hangt
hier echter af van de hulp die wij ontvangen,
vooral ook op financieel gebied. W ant het innen
van bijdragen uit het buitenland gaat vanzelfspre&nd* mei grote moetflkheden sepaartfe— —
Wij roepen daarom allen, die de belangrijkheid
van deze uitgave inzien op, deze daadwerkelijk
te steunen. Men kan dit doen door vrijwillige
bijdragen, of ook, door or ie r zijn bekenden met
„Klasbatalo” te werken. De prijs per nummer
bedraagt 25 cents.
Bestellingen zijn te richten aan de administratie
van „Spartacus” t>f a a n 'J. G. I^ereveld, Prof. v.
Reeslaan 4, Blaricum.

Ze&üedeti-tUéinq.
De staking is te Rotterdam begonnen
en is zich weldra gaan uitbrdden tot
zelfs in B e lg ië ... Op dit ogenblik zfln
ook velen van ons tot een staking over
moeten gaan, in verband met het ver
voer van soldaten en wapens» die onge
twijfeld tegen ons volk, dat in Indonesie
voor zijn vrijheid opkomt, gebruikt zul
len w o rd e n ... Wie op dk ogenbfik zich
niet solidair verklaart met de stakende
zeelieden, zal op tweeërlei w ttz e b e schouwd moeten worden als onderkri|iper, daar hij enerzfofa verraad pleegt
jegens ons volk en anderzijds tegen de
arbeidersklasse in h e t algemeen.
Uit een manifest van de Vereniging der Indo
nesische Zeelieden, (overgenomen uit „Indonesia” van 20 April).
\
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v e rb e te ra a rs va n H itle r
De Waarheid van 17 /Cf>ril meldt een sta
king op Walcheren. Socialisme en Demo
cratie vieren hoogtij in ons land. De
Waarheid schrijft:
„De directie (van de „Wederopbouw”
op. Walcheren) verklaarde: ,Het Hitlerfascisme was voor jullie niet erg
^genoeg, de pen zal jullie nog sterker
op de neus gezet moeten worden*. *
ogen krijgt, daarbij al zo v*A «treek raakt, dat
hij niet heel scherp meer onderscheidt. Daarom
zullen wij onze criticus dit misverstand ook maar
niet al te kwalijk némen. Wij vestigen er alleen
de aandacht op, dat wij slechts zakelijk de alge
mene verantwoordelijkheid vah Trotzky voor de
onderdrukking van de opstand (die vanzelfspre
kend niet anders dan een gewelddadige, dus bloe
dige onderdrukking kon ztfn) vaststelden.
Wanneer men deze algemene verantwoordelijk
heid van Trotzky van de hand zou willen wijzen,
dan is dit in strijd met het bovengenoemde ci
taat van Trotzky zelf. Maar ook het directe be
vel tot onderdrukking van de opstand was af
komstig van Trotzky, zoals men b.v. kan nalezen
in het boek „Staline”, geschreven door Souvarine, waaruit het gewraakte citaat afkomstig isTrotzky was trouwens volkscommissaris van oor
log en bevelvoerend generaal van het Rode Leger.
Wij menen, met deze opmerkingen te kunnen
volstaan. In het volgende nummer zullen wij de
betekenis van de opstand van Kroonstad nader
bespreken.
‘ ■'
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