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in het groot gezien onder dezelfde levens justitioneel apparaat de hele bevolking in
die de Nederlandse kapitalisten van zich
„suggestie”, die uit de aard der zaak met
voorwaarden leven. Overal is dezelfde haar greep had* En naarmate ze haar af
wil
schudden.
een daling van het intellectuele peil moet
druk van bazen en chefs. Het besef dat de macht opnieuw wist te bevestigen, drong
samengaan. Onze verklaring van de* actieve
Het uitbreken van de beweging was plot*
arbeidende bevolking door de bezittende ze de arbeiders terug.
maésavorming uit het sluimerende „wij”
klasse wordt uitgebuit, heeft zich in de W at onlangs als nieuwe regeling der prij selin#. Niemand was er op verdacht, be
van hen, die door hetzelfde lot verbonden
hele arbeidende bevolking vastgezet. Dit zen door de regering is afgekondigd, is halve dan enige ingewijden van de C.P.N.
zijn, heeft geen suggestie nodig. De prole
geldt voor socialistische arbeiders, voor ka- kenmerkend voor de hele gang van zak^n Maar dat wil niet zeggen>*lat de bewe
tarische massavorming leidt daarom niet
tholieker~christelijke, kortom voor allen. ü e minister wees er op, dat het voor de geeir-TööTgeschiedenfs ha& Reeds TaSg
tot een daling van het intellectuele peil,
Op dit punt weet de hele arbeidende be arbeiders heel moeilijk is, om met de hui was in alle bedrijven door het personeel
'doch juist omgekeerd tot een stijging. De
volking zich een „wij”. De gehoorzaamheid dige lonen rond te komen. Maar ook de onderling gepraat over £e teleurstellingen,
proletarische massavorming leidt tot krach
tegenóver de heersende machten is daarom regering komt in haar huishouding te kort, en reeds had het tot verschillende stakin
tiger intellectue l leven en scherper afbake
geen vrij aanvaarde zelf-discipline, maar zodat prijsverhogingen onvermijdelijk zijn. gen in de haven en in een deel van de me
ning
van het bewustzijn.
de angst voor werkloosheid. Dat is de ge Om de arbeiders niet verder te belasten, taalindustrie geleid. Maar ook in vele an
Tegelijk is^ het duidelijk, dat de „gevoelsmeenschappelijke geestelijke inhoud ^ran de zal de minister de prijs van de margarine dere bedrijven was dezelfde ontevreden
aansteking”,
w-iarover men het in de soci
hele arbeidersklasse. Het is het Twij" van op het oude peil laten, terwijl de prijs van heid, hoewel het daar niet tot stakingen
ale psychologie zo druk heeft, helemaal niet
de lotsverbondenheid, al treedt het nog de boter met 3Ö cent wordt verhoogd. De Jfcon komen. De troepenverschepingen van
van toepassing is. De hele zaak is, dat de
niet als actief „wif' op. practische uitwerking van* deze maatregel de Nederlandse bourgeoisie leverden nu
geestelijke inhoud van de mensen klasseNaast deze algemene klasse-inhoud van is echter, dat de minister feitelijk zegt: La een gemeenschappelijk brandpunt, waarin
matig is bepaald, zoals we boven aanga
het proletarische denken ontwikkelde zich ten de arbeiders de margarine eten, dan alle wrok werd verzameld. In deze onder
ven.
Het sluimerende „wij” heeft in hoofdin de tijd na de bezetting echter een alge zullen- we de boter voor de beter betaalde linge besprekingen, het over en weer pra
zaak dezelfde inhoud zowel naar de kant
ten, trad in, wat men de »massawerking
mene ontevredenheid en teleurstelling. De lagen van de bevolking reserveren.
van
kennis, als naar die van het gevoel.
arbeiders waren voorben aanzienlijk deel W at hier voor de boter geldt, geldt echter noemt. De een spreekt uit, wa; de ander
In de „massawerking” komt zodoende niet
aanvankelijk onnozel genoeg, om gdoof te op alle gebieden van het economische le reeds bij zichzelf aanwezig voelt. W at bij
alleen een gelijke richtina van denken,
hechten aan de mooie beloften van de be ven. En daarbij worden de arbeiders mach de een vaag bewust was, wordt in de mas
maar tegelijk van voelen. Het is geen „gezittende klasse. W ant er was beloofd, dat teloos gemaakt door loonstop, Rijksbemid sawerking scherp afgetekend. -'Jp
f voelsaanstéking” maar het in het middel
het uit moest zijn met de onmondigheid delaars en bedrijfsbinding. Zo Vormen de Dit is „massawerking" omdat de arbeiders
punt van het geestelijk leven brengen, wat
van de arbeidersklasse, dat ze een waardige teleurstelling en de ontevredenheid over hierin tot „massa'* werden gevormd. De
bij allen reeds aanwezig is. En wat door de
plaats in het Maatschappelijk leven moest de helé gang van zaken de ondergrond van verstrooide enkelingen vloeiden samen tot
massawerkinj *ot stand komt.
krijgen. En de verbanning van de armoede de Septemberbeweging. De uitzending van een f,w y'. Of eigenlijk het „wij", dat door
zou de grondpeiler van de nieuwe demo troepen naar Indonesië was geen eigenlijke de- lotsverbondenheid reeds sluimerend
aanwezig was, kreeg vaste vorm door een
cratie zijn.
oorzaak, maar wel de vormgevende aan gemeenschappelijke wil, die uit de „massa
Het wordt nu echter voor brede lagen väü leiding. De wrok, die uit ontelbare poriën
Te Rotterdam werden 5000 trossen bana
werking”
ontstond.
de arbeiders duidelijk, dat dit alles bedrog van het leven opgroeit, zet zich op èèn
nen voor ons land en 3500 trossen voor
was. Die praatjes baddek alleen de bedoe punt vast. Een punt dat voor ieder duide Dit all.es is voor -ons heel eenvoudig en
België en Zwitserland gelost. Als je nu
vanzelfsprekend.
Maar
de
sociale
psycho
ling de bezittende klasse in staat te stellen lijk zichbaar is. In dit geval' was het de
weet hoeveel bananen aan een tros hangen,
zich opnieuw van alle machtsposities mees troepenverschepingen ten bate van het olie- logen uit de burgerlijke school schijnen daar
kun je uitrekenen hoeveel bananen elke
toch
niet
veel
van
te
begrijpen.
Om
de
ge
ter te maken. Ze moest zich opnieuw in en rubberkapitaal, het inzetten van een ge
Nederlander na 7 jaar zal krijgen. De re
richten, tot ze met haar administratief- en wapende macht tegenover een bevolking, lijke richting van het denken in de massi.
gering heeft bekend gemaakt geen devie
tè verklaren, pemen ze hun toevlucht tot
zen voor bananen beschikbaar te stellen.

Yes, we have no bananas

Wij leven in een tijd van rantsoen, van
distribuering van bijna alle goederen. Het
grootste deel van dét e goederen is^met
anders te verkrijgen dan tegen inlevering
van bonnen, distributiebonnen!
Elk Nederlands staatsburger heeft recht
op een zelfde aantal distributiebonnen,.
d.w.z. hij kan niet meer, maar ook niet
minder ontvangen, dan een ander.
Een minister, een bankdirecteur, een couponnetjesknipper, kan dus niet meer van
de gedistribueerde goederen betrekken dan
een arbeider. U weet wel, zon arbeider, zo
iemand die maakt dat de goederen er
komen.
*
’ <rf-:.;."‘u
Tot zover, lezer, lijkt alles prachtig in
orde, zeer democratisch zou u zo zeggen.
Net zo democratisch #ls het communisti
sche tientje van onze, zo kundig genoemde
minister Lieftinck. W eet u nog wel? De
eerste week na de geldsanering waren alle
Nederlanders even rQk of arm, net zoals
u het noemen wilt.
Alleen lieve lezer, schijn ik dat tientje niet
op de juiste waarde te hebben geschat.
Vermoedelijk teveel Rhodesia's voor ge
kocht. W ant erzijn toch mensen, die op het
ogenblik in prachtige auto's rondrijden en
eigen villa's en dergelijke er op na houden.
Alles vanwege dü ene tientje, begrijpt u?
Maar ik wil niet gaan fitten op die men
sen, die meer waarde' aan dit tientje heb
ben gehecht dan ik; dat zou niet fair zijn,
niet van de nodige sportiviteit getuigen om

tegenslagen te ondergaan, vindt u ook
nietT"
IK K 21n ë B m
Echter wil ik eens nagaan of de
werkelijk zo eerlijk verdeeld
wel mogelijk is. W ant er is
gerezen, lezer, twijfel, door
sen, waarvan ik de laatste maanden ge
tuige was.
Ik neem u eerst mee naar een
zijn op de Nieuwenlijk te Amsterdam» waar
ik met zestig textielpunten in mijn z a k ,
van plan was een confectie-herencostuum
aan te passen en zo het mij aanstond, ook
te kopen.
„C. en A. is toch voordeliger, ook voor
herenkleding” staat er op grote lichtbal
ken te lezen en dit magazijn ging ik een
bezoek brengen.
Op de afdeling „Herenkleding**
een bediende aan, die het
scheen te hebben met
klerenhangers, en ik
gelijkheid bestond,
Op <
deze vraag
aan te kijken en verl
den, dat deze mog<
omdat er al sinds e n i j | .
herencostuum in huis was.
Na echter op het tot op de
pakje, dat Ut aanhad, een
geworpen, verklaarde hij,:
nog wel van dienst te kunj
ik genoegen
genoegei wilde nemen met e e n
dress”. En waarachtig er hingen aan een

r a . .

„Waarom zo opgewonden kameraad CHiga?’
Gedurende de lange tijd, die ik in de gevangenis
doorbracht, hield ik mij buiten de geschillen over
Lenin. Ik behoorde tot het jongere geslacht van
communsten, „die waren opgevoed in het slaafs bui
gen voor het gezag van Lenin en ik beschouwde
» f , een ^zelfsprekende zaak, dat Lenin altijd
gelijk had. Het resultaat — de verovering en het
behoud der revolütionnaire macht — was te zijnen
gunst* Ik en mijn generatie besloten bijgevolg,
dat zijn tactiek en middelen juist waren*
_
In de gevangenis aangekomen verdedigde ik dat
standpunt. Ik was zeer verstoord door de critische
opmerkingen, die een detsist maakte tijdens een
wandeling op de binnenplaats.
„Waarom ben je 20 opgewonden over Lenln's
strijd tegen de bureaucratie? Hoe heelt hij deze
bestreden? Jij verwijst naar zijn artikel- over de
hervorming der arbeiders- en de boeren-inspectie,
dat hij kort voor zijn dood schreef. Eiste hij de
organisatie der massa tegen de bureaucratie? Hele
maal niet; hij stelde de organisatie voor van een
speciaal bestuur met hoogbetaalde ambtenaren. Een
bureaucratische toporganisatie moest de strijd tegen'
de bureaucratische methode leiden. Neen, kame
raad, op het eind van zijn leven was Lenin vol
wantrouwen tegenover de arbeidersmassa. In die
tijd steldé hij al zijn hoop op het bureaucratische
apparaat Daar hij bang was, dat dit apparaat te
ver zou gaan, wilde hij dit kwaad voorkomen door
de contröle van het ene deel van het apparaat over
het andere. Natuurlijk is het niet nodig om dit van
de daken te roepen. W e willen Stalin niet van
goede argumenten voorzien, maar feitelijk is dit de
waarheid.
Ik werd ook verhinderd om deze verschillen uit
het verleden te b e sse re n door het feit. dat mijn
belangstelling geheel in beslag werd genomen door
Je problemen van het heden. Voor zover ik even

wel met de vraagstukken der geschiedenis had te
maken, kwam het me voor, dat deze gfoepen de
betekenis van hun vroegere disputen met Lenin
overdreven. Naar mijn mening werd het lot der
revolutie beslist door klassekrachten en niet dóór
de aanname van een formule over de organisatie.
Nieuwe theorieën over het organisatieprobleem
Bij de uitvoering van het vijfjarenplan werd het
probleem der organisatie-vorm —. zowel politiek
als ecohomisch — plotseling weer een zaak van
direct belang. Vraagstukken, welke schijnbaar door
de geschiedenis aliang waren opgelost, werden
plotseling vraagstukken van de dag. De verwijde
ring der kleinbourgeoisie en het privaatkapitalisme
liet alleen het proletariaat en de bureaucratie nog
voortbestaan. De vraag van hun verhouding en
wat socialisme is en hoe het tot stand kan wor
den gebracht werd nu opgelost door middel van
vde organisatie-vormen. Men ontdekte, dat het pro
bleem van de techniek der organisatie een maat
schappelijk probleem was. De strijd der arbeidende
masfca tegen de bureaucratische onderdrukking was
nu slechts mogelijk als strijd tegen de organisatie
vormen, welke de maatschappij door de bureau
cratie werden opgedrongen. Deze vormen waren
evenwel niet door Stalin ^uitgevonden, doch hij
had ze van Lenin geffd. Met al zijn tegenstellin
gen en buitelingen was de Russische revolutie tót
op zekere hoogte een organisch geheel. Daarom
werd het onmogelijk nog langer een discussie van
Lenins politiek te vermijden.
In antwoord op de nieuw opkomende vragen
schreef Tiunov verschillende studies over bureau
cratische of- socialistische productieorganisatle. Zj)
plaatsten in het middelpunt een critiek op de mili
taire methode, die Trotsky toepaste bij de orgaH ^ t ie d t r economie tijdens het ooriogscommunis"“J
V
*onflC detsLst schreef een
schitterende poschiedenis over de vakverenlgingsdiscussie. Hij kwam tot de conclusie, dat Lenins
benadering Van het probleem van de organisatie

Gesprek met Lei

talin’s gevangenis
'iliga

der industrie, deze geheel overleverde in handen
der bureaucratie. De gevolgen waren noodlottig.
Door de fabrieken van de arbeiders af te nemen,!
namen zij de revolutie van hen weg. Shapiro
schreef een antwoord waarin hij de houding der'
Detsisten, dat de debatten over de verschwende
syjtemen van de organisatie der productie geen
kwestie van beginsel raakten, verdedigdev De arbeidersoppositie vertegenwoordigde de belangen der]
vakverenigingsbureaucratie. Indien hun eis, dat het
beheer der industrie overgedragen zou worden aan]
de vakverenigingen, ingewilligd was, zou liet g
volg zijn geweest, dat de fabrieken geleid werdt^
door de vakverenigingsbureaucraten in plaats van
door partijbureaucraten. Om gelegenheid te hebben
de bureaucratie te bevechten hadden de arbeiders
de vrijheid van organisatie, pers en vergadering
nodig. Zij kwamen tot de conclusie, dat er vrij
heid moest zijn voor politieke partijen, d.w.z. zij
stemden in met de eis van Myasnikov, die destijd«
door Lenin, Trotzky en de Detsisten werd afg*
wezen. Vrijheid voor partijen betekende de val der
revolutie. Het was Mensjewisme. De arbeiders'
klasse is maatschappelijk homogeen (gelijksoortig)
en daarom kunnen haar belangen sledes door één
partij vertegenwoordigd worden. Waarom was hd)
onmogelijk de democratie- binnen de partij met d*j
dictatuur der partij naar buiten te verenigen? Dora ]
Zak antwoordde de Detsisten: „De Harijse co&
mune ging ten onder ten gevolge van de vele par
tijen. Maar wij hebben maar één partij over. WaarDm verliep onze revolutie?” Smimov een jong D&
sist, voerde het door tot in het ongerijmdenir was

nooit een proletarische revolutie of een dictatuur
van het proletariaat geweest Er was slechts een
volksrevolutie van beneden en een bureaucratische
dictatuur van boven geweest Lenin was nooit de
edeologische vertegenwoordiger van het proleta
riaat geweest. Hij was van begin tot eind de ver
tegenwoordiger der lotelligentia. Een nieuwe maat
schappelijke formatie, het staatskapitalisme, waarin
de bureaucratie de nieuwe heersende klasse ia,
komt over de hele wereld langs allerlei wegen
naar voren. Zij noemde in één adem Sovjet-Rusland, het Turkije van Kemal, het Italië van Mus
solini, het Duitsland van Hitler en het Amerika
van Roosevelt Communisme was radikaal fascisme
en fascisme gematigd communisme. Bij deze opvat
ting bleef de kraent en het vooruitzicht van het
socialisme ergens in de wolken. De Detsisten von
den, dat deze ketterijen te ver gingen en joegen
hem met veel lawaai uit hun groep.
Ook gtf Lenin?
Toen ik eenmaal de belangrijkheid der oude pro
blemen begreep zowel tot bêaiip van het heden als
ter bepaling van de taak der toekomst, ging ik
deze grondig bestuderen. De verschillende verkla
ringen die er bij uiterst links bestonden, stimuleer
den een critische en zelfstandige benadering.^ Na
deze ervaringen .was mijn methode anders dan van
die kameraden, welke zich 10 jaar geleden af
scheidden. W aar ik het resultaat van vijftien Jaar
revolütionnaire geschiedenis kon overzien, was ik
instant het verleden x met meer zekerheid te be
oordelen. Door het tijdperk van Lenin aan een

critisch onderzoek te ooderwerpen betrad ik het
Heilige der Heiligen van h et communisme en van
mijn eigen opvattingen. Ik leverde critiek op Le
nin, de Leider-profeet, die alet slechts omringd was
door de Onsterfelijke Glorie der Revolude, maar
ook door de Legende derMistificatie na de revo
lutie. Ondanks de critische houding van de om
geving, waarin ik verkeerde, kon. ik slechts schuch
ter deze tempel naderen^ gehoorzamend aan een
innerlijke stem, die mij zeide, dat Jiet begrip der
ervaring en de les der revolutie voor g een ___ _
paal moeten halt houden, dat het even roekeloos
moest zijn als de revolutie zelf, die voor niets uit
de, weg ging. Hoe verder ik deze tempel betrad,
destemeer overweldigde mij maandenlang de fatale
vraag: „Ook gij Lenin? Is bet waar dat ook gty
alleen groot waart, solang de revolutie en de massa
groot waren en dat Uw revolütionnaire geest uit
geput was, zo spoedig de kracht der massa faalde
en die zelfs zwakker werd dan deze?
W aart Gij ook instaat de maatschappelijke belan
gen dier massa te verraden om de macht te be
houden? W at heeft Uw vermogen om de macht te
behouden eens een indruk gemaakt op ons, een
voudige mensen. Hebt Gij ook de bureaucratische
veroveraars verkozen boven de veroverde massa
om de nieuwe bureaucratie te helpen op de rug
der Russische massa te klimmen, om die massa
te onderdrukken toen zij onwillig was om in de
nieuwe onderwerping te berusten en haar te belas
teren en de zin van haar rechtmatige doelstelling
te verdraaien? Lenin, wat is groter, Uw verdiensten
of Uw misdaden?
Ik kom maar matig onder de indruk van Uw po
ging tot rechtvaardiging: ^at het beter 4Is, dat de
burocraten op de rug der «kassa zitten dan dat de
vroegere onderdrukkers
de bourgeoisie en de
grootgróndbeziters — terug zouden komen om hin»
plaats in te nemen. Voor de burocraten is dit mo

gelijk zeer belangrijk, voor d e _______
wezenlijk. Ook word ik niet getroffen
redenering Uwer verdedigers, die beweren, dat
Gij subjectief
■ en ‘had.
ad ,Jt
O f w aal
het, die ons
re oeooraeien en met
naar h u n
de
objectieve
handelingen. Z o terloops
die in de
regel zeer
volkomen
suojecoer, van
gij objecpef deed- Erger nog, op het ogenblik, dat
de burocratische dictatuur gestabiliseerd werd, bekt
gij onbewust de massa belasterd, toen zij dè over
winnende burocratie weerstond. Dit verzet, hoe
zwak dan ook, hoezeer vertrapt door de burocratie,
en in «die tijd noodzakelijk gedoemd tot nederlaag,
is de hoogste erfenis der revolutie. En een nieuwe
revolutie in Rusland, of waar ter wereld ook, kan
alleen maar beginnen mét de doorvoering van hét
program der arbeidersoppositie welke vernietigd
werd. Dit is de roep van het verleden tot het he
den, dit is het onafgebroken verband der menselijke geschiedenis in zijn werkelijk vooruitstrevende
strekking. Ja, uw persoonlijke rol in de revolutie,
uw verhouding tot de arbeidende
en In het
algemeen de verhouding van leiders tot de
in de revolutie was feitelijk anders dan de
waarop deze werd uitgebeeld in de officiële
de. waarin ik zo lange tijd geloofd heb.
De zon ging onder achter de verre bergketen van
de Oeral en wierp zijn laatste stralen in het ven
ster van mijn cel, die uitziet over de dorre steppe,
die zich uitstrekt van de bergen naar de gevange
nis. Het is moeilijk... ik kijk begerig door de tra
lies... bergen, zon, lucht en vrijheid... ik ben alleen
in mijn cel, mijn celgenoot ligt in het
ik voel me eenzaam... ik ben Lenin
ven. W at doe ik eigenlijk? Is dit
een waanvoorstelling voortgebr H door de oevangenis? Laat ons

groot rek nog cen drietal pakjes met die be
schillen van mening, die tussen ons be
roerde naam.
staan. Nu ter zake. li jneent, dat we uw
Het zijn van die pakjes, waarin sommige
zienswijze averechts hebben weergegeven.
nationaal gezinde, vaderlandslievende manBurgerlijke democratie of
En daarbij geeft u dan een literatuurlijst,
rien wel lopen, die dan militair gegroet
waarin uw opvattingen uitvoeriger om
democratisch centralisme
moeten worden. Alleen de kwaliteit der
schreven zijn. Het was echter niet onze
stóf van deze „rotnaam’'-pakjes is niet zo
taak, déze, boeken te bespreken en we—
goed, öwdät ïï) alleen voor civiel gebruiF W aarde Redactie,
Bij voorbaak dankend maak ik hierbij ge moesten uw opvattingen alleen afleiden uit
bestemd zijn.
-f ;
^
bruik
van uw vergunning tot het geven van de memorie die u aan de regering gezon- *
Een van deze pakjes paste mij en toen ik
hierover mijn bijdschap uitsprak, verklaar een beknopte toelichting op mijn protest1). den hebt* En deze alleen hebben we be
de de bediende, dat ik dan juist een maat Die toelichting is feitelijk al besloten in sproken. W at ook onze taak is.
groter diende te nemen met het oog op bovenstaand opschrift, maar dat is u wel Nu heeft uw bovenstaand ingezonden stuk
„vocht”. Daar die maat echter niet aanwe licht wat al te kort? Welnu dan: onder inderdaad meer klaérheid omtrent uw
zig was, kocht ik toch maar het passende „burgerlijke democratie” (of beter gezegd: eigenlijke bedoelingen gebracht, doordat u
pakje. Tót heden heb ik er nog angstvallig „democratisme”!) versta ik het schermen ät* tot een afzonderlijk voorbeeld bent
voor gewaakt pm er mee in de regen te met een tot op den dr*jid versleten en overgegaan. U bedoelt klaarblijkelijk, dat
lopen en daarom past het mij heden nog. daardoor uitermate rekbare term tot be opgetreden moet worden tégen de stro
Echter, wanneer u niet zo'n schlemiel bent manteling (zowel voor zichzelf als voor mingen als van generaal Kruis, die onder
als ik, die uit zijn communistische tientje anderen) van de sterkst mogelijke agressie de leuze van „democratie” alles willen uit
niet eens een auto heeft kunnen toveren tegenover al wat de huidige maatschappij- roeien, wat de huidige kapitalistische sa
dan gaat u op één van onze deftige Am vorm te verstoren dreigt (vergelijk gene menleving wil verstoren. U wendt u tot de
sterdamse grachten een statig huis met mij raal Kruis allervriendelijkste bedreiging regering, om dergelijke stromingen de bur
binnen. Ik ben er bekend, want ik heb ér met de kogel voor wie anders denkt dan gerrechten te ontnemen, om een vrije ont
een poos gewerkt. Hierin is gevestigd een hij en Jan Pietersz. Coen), terwijl daaren- wikkeling der maatschappelijke krachten
„maatkledermakerij” en wij stappen hiei , têgèn het leninistisch-bolsjewistische be mogelijk te maken. En daarbij eist u van »
grip „democratisch centralisme” voor mij de regering geweldmiddelen, zowel tegen
naar binnen.
dat
onverbrekelijke samengaan van denk- personen als tegen hele groepen, om de I
Hier werkt niet maar zo’n kleermakertje,
die reeds lang gedragen kleding keert, moed en strijdwil inhoudt; dat ik inder- | maatschappij tegen „extremisten” te be
maar een zeer gedistingeerde kleermaker, tijd2) heb omschrevën als „de dialectische schermen. En u verlangt van de regering
die zich op een marmeren bord aan de ge eenheid van proletarische discipline en pro nieuwe rechtsnormen, om de collectieve
vel als een „tailor tor gentlemen* aankon- letarische democratie/’ en dat ik in mijn aansprakelijkheid voor de rechtbank te re- I
onlangs verschenen „geloofsbelijdenis” als gelen. W e geloven graag, dat u met deze
drgt
Dit is een zaak waar men niet met grote een der meest verstrekkende staatkundi beschouwing niets reactionairs bedoelt. I
behoeft te werken om Jan ge doelstellingen van het dialectische com Maar neem ons niet kwalijk^ dat we dat I
dan nog al naïef Vifiden.
|
'ubliek te trekken, doch een zaak niet munisme nader heb toegelicht3).
Hoewel
u
deze
maatregelen
tegenDit
is
voor
mij
de
hoofdzaak,
en
op
alle^
bedoelt
tegen
hoogstens èèn of twee couponnetjes stof
in een kleine etalage en waar de dientele slakken wil ik geen zout leggen. Daarom over, laat ons zeggen de nieuw opduikende I
nog slechts een enkel woord aangaande fascistische stromingen van Kruis en zijn
Dagelijks worden 'daar dan een 15 tot 20 een tweetal punten, waaromtrent uw re- säbelslepers, zullen ze in de practijk niet
gentlemen — men noemt ze meestal lijn j censentimijn zienswijze averechts heeft tegenover Kruis, maar tegenover een strij
trekkers — de maat genomen voor een weergegeven: het geweldvraagstuk en de dende arbeidersklasse worden gehanteerd.
costuum, waarvan de prijs minimaal massapsychologie. W at het eerste betreft, De regering ziet in stakingen nu eenmaal
schreef ik in 1922 aan het Opperste Ge een ongeoorloofd ingrijpen in de vrije ont
ƒ 250.— bedraagt.
rechtshof te Moskou (in een and^r pro wikkeling der maatschappelijke krachten.
Niet èèn van deze gentlemen blijkt in hef test) i |p e strijd voor het communisme ïs Volgens de regering en de bezittende klas
bezit te zijn van textielpunten, doch dat is een geestelijke strijd, die echter het stoffe- se is dat met de vuist op tafel slaan, of „het
geen bezwaar. De „tailor” kan ze wel le lijke geweld als baanbreker behoeft" (ik mes zetten op de keel van de geordende
veren. Doch...... èèn is geen en in de cursiveer thans*), en ten aanzien van de maatschappij.” Met uw adres in de hand
meeste gevallen bestellen deze gentlemen massapsychologie schaar ik mij allerminst worden niet de Kruisen van hun burger
m a a r twee of drie costuums tegelijk.
achter de grote meerderheid der schrijvers rechten beroofd, maar stakende arbeiders.
Ik ga niet verder lezer! Uit het boven ë over dit onderwerp uit de school %an Le En dé rechters gaan met de brochure van
staande kunt u concluderen, dat het met de Bon, die aan het begrip „massa' geen an Mannoury in de hand de „collectieve aanverdeling der schaarse goederen niet zo dere associatie weten te verbinden dan die sprakelijkheid” vaststellen en collectieve
eerlijk toegaat als ge in uw naïveteit* mis- >aan massamoorden of brandpanieken en er straffen uitdelen. Ze zullen de maatschap
adiien veronderstelt,
' geen flauw besef van hebben, dat het pij tegen deze „agressieve groepsvorming”
Grote plakkaten doen de bevolking kond saamhorigheidsgevoel, dat aan de „massa beschermen. Daarom noemden we dit adres
dat tegen de gifhèndel ten* strengste zal werking” "(om de technische term te ge aan de regering, een reactionair stuk. En
worden opgetreden. In de Jordaan te Am- bruiken) ten grondslag ligt, de zuurdesem de nadere verklaring door bovenstaand in
sterdam laat toen door de politie de stra vermag te zijn van een nieuwe wereldorde. gezonden stuk, heeft ons niet van mening
ten afzetten en de kleine zwarthandelaars Een inzicht dat zich nog slechts bij enkelen doen veranderen. W e geloven graag, dat
oplagen. JE)tt alleen echter maar voor uiter begint te openbaren: bij Baschwitz en Rei- u dit stuk juist in de strijd tegen de reactie
lijk vertoon. In werkelijkheid wordt ef na~ wald bijvoorbeeld....... en bij de schrijver schreef. Maar hoe u het bedoelt, doet wei
genoeg niets gedaan. En dit is ook begrij van de uitnemende artikelen, die hiervoor nig ter zake. Het komt er op aan, hoe het
pelijk. W at moeten de gentlemen met hun enkele maanden geleden in „Spartacus” in de practijk werkt. En als u dan de prac
h o g e inkomens beginnen wanneer ze dadfr
verschenen zijn8) en waarvoor ik u vol tijk ziet, zult u later zeggen: „Maar zó hebl
voor niet het „vette der aarde” kunnen ko gaarne een kleine scheldpartij apn mijn ik het niet bedoeld.”
pen? A l l e e n de zwarte handel van dé kleine adres cadeau geef!
, .y
Zie „Spartacus” 28 Sept
man moet onderdrukt worden, die moet weg. Met kameraadschappelijke groet, als ge die §. Zie „Heden is het keerpunt Een onuitgesproD e regering heeft dan Ook in overweging
aanvaarden wilt, en anders maar kortweg: 1930 Vy ^ ecji£ln0*m *c ’ Amsterdam^ Em. Querido,
genomen om de zwarte handel in Cigaretten
G. Mannoury. J) Zie „Relativisme en dialectiek. Schema ener
tegen te gaan, door zelf cigaretten zonder Antwoord aan G. Mannoury.
fuosofisch-sociologische grondslagenleer”, Bussum.
bon In de napdel te brengen voor z t ƒ 3 .— Laat ons beginnen ü te verzekeren, dat we F ' G. Kroonder, 1946, § 16.
per pakje. D e regering dus als zwarte han- uw kameraadschappelijke groet gaarne 4) Zie „Wiskunst, Filosofie en socialisme”, 2e
Groningen, Noordhoff, 1924, blz. 51. .
aanvaarden, ondanks de diepgaande ver druk,
5) Ziö o.a. „Spartacus” van 28 Juni jJ.

INGEZONDEN

tairisme. Justitie, bureaucratie,
van het „nationale Inkomen”
stemd het in nood
In het zadel te zetten Hieraan __
___
. Laat je niet ontmoedigen, waarde makker, bij hield er geen rekening mede, dat iedereen, suiker zitting te nemen in de bureaucratische lichamen, Is
het lezen van dit zwaarwichtige woord; laat het je ziek of niet, 24 uur per dag sterft
het proces tegenwerken, het is reactionair.
niet vergaan* zoals mij, die het lange tijd ontweken Een andere afdeling der dialectiek Is het verande Wij menen het dialectische proces van de kapi
heeft en dikwijls bij een poging er toch iets van ren der hoeveelheid, of zoals dat bij Marx heet: talistische ontwikkeling Juist te beoordelen, door
te willen snappen het boek mismoedig dichtsloeg, het omslaan van de kwantiteit in de kwaliteit Bfr ons tegen alle krachten die het gebruikt om zich
omda t-ik er het fijne toch niet van begreep. Ifct voorbeekh
in stand t r houden te verzetten en aSêea testen verwarde mij meer dan het mij verhelderde. En Een baasje heeft zoveel geld, dat hij twee arbei nen die krachten, welke het negatie-proces waarin
omdat er toch zo kwistig met dit woord werd om ders in dienst kan nemen en werktuigen kan ko wij ons nu bevinden, bespoedigen.
gesprongen gaf bet mij geen hoge dunk van mij pen om hen aan de gang te zetten, Na een zekere W at betreft de georganiseerde bewegingen der ar
zelf, dat ik het niet baas kon en kreeg ik het ge- tijd zijn de werktuigen versleten, de grondstoffen beiders tonen des» overduidelijk bet kernnet* van
-voel dat er "toch altijd nog iets zeer belangrijks opgebruikt de arbeider» betaald en hij heeft het het omslaan van de quantiteit ia de
was in de geestelijke strijd om het communisme, zelfde over a b toen hij begoo, wam hij hield van Kleine stekingen, om beperkte eisen
dat ik niet begreep.
de verkoop der producten net zoveel over om zijn slaan bij uitbreiding om in worstelingen, die direct
Totdat bij vraaggesprekken met verschillende ka arbddeiw te betalen, de nieuwe grondstoffen en Jegen het kapitalistische systeem zelve z $ i gericht
meraden het mij duidetyk werd, dat ook zij er niet werktuigen te bekostigen en zelf in het leven te Intussen werd en wordt met het woocd dialectiek
het fijne van wisten en zelfs nog minder dan ik blijven. Had hij evenwel voldoende geld gehad om erg gesold. Zodra de één of andere kronkeling In
en dSt woord‘slechts gebruikten om door geleerd- acht arbeiders met de benodigde werktuigen e» de politiek tegen oppositie verdedigd moet worde*
doenerij een tegenstander te overbluffen en mede grondstoffen aan de.gang te zetten, dan ha? hij nt,
er gezegd: jullie begriiptjiiets van de dialecstanders te imponeren.
De
gehate boédcejprtx^ wdrden met dialeeaftrek van' arbeidsloon, grondstoffen en werktui
Tóen ik dat bemerkte dadjt ik: nou wil ik het be gen en eigen levensonderhoud, een extra som oververschoond Zoals b.v. het ateuncn vaa de
grijpen en ik gaf mijn trage hersenen net zoveel gehouden, die hem in staat zou stellen zelf beter C P . in de verkiezingen, terwijl men vm, te voren
moeite als dam- en schaakspelers doen, die voor te leven en nog meer arbeiders met de benodigde weet en ze verwijt, dat d) geregeld medewerkt aan
een ingewikkeld probleem komen te staan. Het is grondstoffen en werktuigen aan de arbeid te zetten. de voortwoekering van het kapitaal.
mij daarbij gebleken, dat het niet absoluut nood- Ziin
Zijn aeld
geld zou dan een andere eigenschap hebben Met betrekking tot Indonesië wil men eerst een
zakeHjk is van de dialectiek .als theorie af te we gekregen, het zou „kapitaal” zijn geworden, dat ...inlandse* bourgeoisie of ultbuitersfaag aan het
ten, ,omdat het gezonde mensenverstand vanzelf zich steeds vermeerderen ■kan. ___
m usom
nr^ii bewind hebben, onder de leuzec Indië k * van Hoi*
Hen o___
grotere
rekening houdt met die dialectiek
gelds was dus tot kapitaal geworden. De kwan bnd. O fd it mogelyk is. de werkelijke positie van
Het zal u dan ook opgevallen zijn, dat er in deze titeit sloeg om in de kwaliteit.
Indonesté en de internationale machtsv
krant weinig of niet mee geschermd wordt. W er Napoleon berichtte, dat 2 Mamelukken (
* gen laten wij hier buiten beschouwing, __ ____
kelijk, ik kan mij niet herinneren, dat ik het er tische ruiters) 3 Franse ruiters
is, dat het betekent nieuw* heerser» op de troon
ooit in gebruikt heb gezien.
.
derd Mamelukken waren gelijkwaardig aan 166 brengen en wie dit met zijn gezond verstand nkt
Tóch is het wel nuttig er kennis van te nemen, ik Fransen; 300 Fransen walen geregeld sterker dan begrijpt, weet niets af van de dialectiek.
bedoel van de dialectiek als theorie, dat zal zo 300 Mamelukken 1000 Fransen versloegen even Nog een prachtig voorbeeld vaa dblectieke kolder
aanstonds wel blijken.
wel 1500 Mamelukken. Individueel was een oo» is: aan het parlemenfairisne meedoen om het parEerst' een nadere kennismaking met het woord. gedisciplineerde Mameluk een veel beter krijgsman lementairisme te bestraden.
Letterlijk betekent het: redeneerkunst. Die bete dan een Fransman, maar bg een grotere hoeveel Wij zouden gaarne eens vernemen welke .
kenis had het ook bij de oude Grieken. In de heid deed de discipline der Fransen zich gelden. van het dialectische denken, dat is van het
philósophie van Hegel heeft het echter een andere Door het steeds aanwassen der hoeveelheid ver mensenverstand, hier in toepassing wordt
begripsinhoud gekregen, die later door krijgt deze hoeveelheid andere eigenschappen Wij Wijlen de sodaal-democraten
de Marxisten is verduidelijkt- Déze hebben name hebben hier dus met groei, met beweging, te "V»Vfn voorbeelden
lijk uit die philosophie de dialectiek gelicht als en als schijnbare ongerijmdheid vdfgt: één Mame durende de
de grootste aanwinst voor het denken en ontdaan luk is sterke? dan één Fransman, 1500 Mamelukken wat maar e
^
van allerfel philosphische poespas.
worden, werd opgeruimd, om...
zijh zwakker dan 1000 Fransen.
te verdedigen Hoe grotere
Het dialectische denken nu houdt zich bezig met E)e negatie van de negatie of de dubbele negatie mooiere dialectiek, dachten zg .
vat
weer
een
andere
kant
van
een
proces
in
het
in het algemeen gezegd, de beweging en consta
van de Arbeid set deze politiek __________
teert allereerst, dat bij algemene^ uitspraken over oog, dat in tegenstellingen verloopt
Om niet in het kielzog van de rassisch getrieadeze of gene beweging, men tot schijnbare absur Een graankorrel valt kx vruchtbare aarde- W il er teerde Stalinisten te geraken, doen ze concessie op
diteiten, ongerijmdheden, komt wat niet het ge zich een plant uit ontwikkelen, dan is vernietiging concessie aan de K.V.P.. om deze weer van een
val is bij uitspraken, algemene regels, over stil dér zaadkorrel de voorwaarde. Zij gaat gedeel zamengaan met de Anti-revolutionairen a f te hon«
staande dingen. Het denken in betrekking tot het telijk tot verrotting over om de Jonge jffant tot den, zodat Jan Schouten per slot van rekeWng,
laatste noemt men wel het statische denken, in voedsel te dienen. Doch ook de plant moet ver door middel van de K.V.R, de
welken en zijn sappen aan de rijpende vruchten
tegenstelling tot het dialectische denken.
afetaan, waarin de eoe zaadkorrel zich nu ver De moeilijkheid om de bcweg&g in
Dit moet ik natuurlijk door een voorbeeld toe- menigvuldigd
vere begrif»pen, Ie vatten, zal wel hterin ______
heeft
Hfchten. Ziehier. Een voortbewegend voorwerp is
zijn,
dat de middelen die ons ten dienste staan,
op één en hetzelfde tijdstip op een bepaalde plaats Eenzelfde dubbele negatie nemen wij bij maat zelf In tegenstelling stasn tot de bewegende wer
schappelijke processen waar. De ontwikkeling van
en tegelijk op een andere plaats, p a t is onzin, zal het
kleinbedrijf vernietigt de Stlfstaadige produ kelijkheid. Dit ............
men zeggen. Doch als men zegt dat een bewegend
cent
Hij wordt van zijn werktuig gescheiden door ten derj^ w e g i^ j^^tdhikkin^ brengen. D e taal
voorwerp op de zelfde plaats blijft zegt men éen
het
kapitalisme,
dat uit deze ontwikkeling ontstaat
leugen. En tbarom nu is de schijnbare tegen
Dit
kweekt
een
klasse van niet-bezitters, van a rfi een afspiegeling daarvan. Hierover Is echter*h3
spraak inzichzehre toch waar? Qnxfet men
beiders,
die
zich
alleen in het kapitalisme kon ont laatste woord nog niet gesproken. Voor ons is het
cr in de mechanica werktuigkunde mee werkt en er wikkelen en slechts
tot macht kan komen door de echter voldoende wanneer wij werki
nuttige resultaten mee bereikt» die anders onbe vernietiging van ditzelfde kapitalisme. De produ vaa werkelijke absurditeiten weten te onderscheiden.
reikbaar waren.
wordt op een hoger plan met zijn werktuig
Wat is het leven? Ontwikkeling = verandering *■* cent
verenigd
beweging. Hieruit volgt dat ieder levend wezen Van waarde voor de praktijk van de klassen
tezelfder tijd de zelfde is en ook een ander. Het is
is de herkenning van deze dialectische pro
namelijk niet mogelijk om het leven, de bewe strijd
cessen, in zoverre men se als denkende wezens Ev i h
o tU h tU !
ging, ook maar voor het allerkleinste ogenblik stop kan bespoedigen of tegenwerken. In de natuur
•>*.
................
j- .t v .v
i . j
;
x f
, \
te zetten, of het is geen leven, geen beweging werken de krachten onbewust voor zover de mens
meer.
I n d e s e r ie c u r s u s s e n d ie d e V . S . V . in d e
van buitenaf niet ingrijpt
k
o m e n d e w in te r h o u d t is e r v e r le d e n w e e k
Ben andere categorie = afdeling der dialectiek, In de. maatschappelijke ontwikkeling hebben wij
gaat over het verzoenen of oplossen der tegenstel echter te doen met denkende wezen?, <8e zelf een M a a n d a g e e n b e g o n n e n , w a a r h e t e e r s t e
lingen. Leven en dood is niet alleen iets'Verschil rol daarin spelen.
d e e l v a n „ H e t K a p it a a l" v a n K a r l .M a r x
lends, het staat lijnrecht tegenover elkaar, het ziin Als bijvoorbeeld de vroegere leider der sodaaf- w o r d t b e h a n d e l d . D a a r d e z e a v ó n d in
eikaars tegenstellingen.
democratie in Nederland, Troelstra, voorstelde om
Het is waar, dat ik iedere dap
ur leef, het is arbeiders in plattelandsgemeenten nog een lapje h o o f d z a a k e e n i n l e i d e n d k a r a k t e r h a d
echter, evenzeer waar, dat Ik
maal 24 uiiA grond te geven waarop se na hun dagtaak kunnen e r n o g u l a a t s i s , w e k k e n w i j d e V . r
sterf, anders zou Ik eeuwig l . ,
ieven; ik leef werken om hun schamel loon aan te vullen (de l e d e n e n d e l e z e r s v a n o n s b l a 4 4 j |
en sterf dus tegelijk. Leven en sterven is dus ftet- bekende agrarische kwestie), dan fe dat een po- c u r s u s t e b e z o e k —
zelfde. Oazin? Ik zal II een voorbeeld noemen van ging om het proces tegen te houden. Het schept
is de tw eed« in iemand die deze onzin niet hl aanmerking nam weder irrinlatuur-producentjes voor eigen behoeften A . s . M a a n d a g
en daardoor tot een foutieve praktijk kwam.
en belemmert de strijd van deze aiM ders voor
»»ik hecht niet veel waarde aan die inspuitingen betere levensvoorwaarden tegen het kapitaal, de M a a n d a g a v o n d . D e
met insuline tegen suikerziekte; wat men afleen voorwaarde voor zijn vernietiging.
d e n in h e t g e b o u w
°<*t. is het verschuiven van de dood.
In onze dagen is het kapitaal weer bezig zich van
e in d e 3 , A d a m C .
Dan moet U ook niet eten”, zei de arts, „want de ontvangen slagen te herstellen.
E rm ede verschuift U ook de dood.:* De man De instrumenten, die het zich scheet, zoals miH- D e k o r t e n b e d r a g e s * 2 5 c t . p e r a v o n d .
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daarom zal het voor niets terugdeinzen als
het er om gaat zijn winsten te beveiligen.
W ant de koloniën stellen de bourgeoisie
in staat winsten te maken, zoals ze die in
«gen latid nooit kunnen boeken. Chur
chill maakte eens de opmerking: Als we
de Inheemse arbeidskrachten even hoog
zouden waarderen als onze eigen arbeidskrachteü W at zou er dan met onze buiten
landse investeringen gebeuren?
Terwille van die buitenlandse investerin
gen zal de-bezittende klasse met alle mid
delen trachten de inheemse arbeidskrach
ten er onder te houden. En toch zal haar
dit op den duur niet gelukken. De massa
beweging in Indonesië, de stakingen in
Zuid-Afrika zijn er de bewijzen van. W e
hébben er in dit artikel al op gewezen, dat
de industriele ontwikkeling in het kapita
listische systeem de arbeiders noodzaakt de
strijd aan te binden tegen hun overheer
sers. En die strijd gaat door, alle onderdrukkingsmaatregelen ten spijt.
W aar uitgebuite arbeiders in opstand ko
men tegen hun uitbuiters, zijn wij solidair
met hen. Daarom zijn wij tegen de uit
zending van troepen naar Indonesië, waar
de arbeidsslaven van Holland gedwongen
worden te vechten voor de bourgeoisie
•tegen hun klassegenoten. In onze solidari
teit vinden onz£ strijdende klassegenoten
in de koloniën hun ruggesteun.
■
t
—— — -----

In het nummer van 26 September van „In- strie in de niet-koloniale wereld voor de
donesia wordt ons een en ander verteld arbeiders de voorwaarde schiep voor het
over het leven van de neger-arbeiders in ontwaken van hun klassenbewustzijn, zo
de Zuïd-Afrikaanse goudmijnen. Deze 300 zal het ook in de koloniën geschieden-.. De
a 400.000 ifl getal worden als werkvee ge- moderne industrie maakt van de inlanders
bruikt en verdienen «en loon, waar ze nau die hun landje bebouwen en daarin een be
welijks van rond kunnen komen. Zij heb staan binden, loonarbeiders, die geen indiben in ,50 jaar geen loonsverhoging gehad. vidueen op zichzelf meer kunnen zijn, maar
De enkele keer dat zij in staking gingen die tot een groot leger van arbeiders wor
werd deze met militaire machtsmiddelen den. Het werkvolken de mijnen wordt
onderdrukt.
meestal geronseld uit de dorpen, ze wor
Onlangs is er ónder hen weer een staking den bijeengebracht in loodsen, onder de
oitgebroken, om een loonsverhoging van slechtste hygienische omstandigheden. Zij
2 s. en 6 d. op 10 shilling per ploeg, omdat moeten zeer hard werken, terwijl de belo
de prijzen der levensmiddelen enorm geste ning gering is en zeker no6>it toereikend
gen waren. Deze staking was georgani om weer het gezin bij elkaar te brengen.
seerd door de Mijnwerkersvakvereniging Onder deze omstandigheden wordt de so
en werd dqor de politie-autoriteiten weer lidariteit en het klassebewustzijn geboren,
gewelddadig onderdrukt, waarbij doden en t ok bij de primitiefste volkeren. ■
gewonden vielen.
Het kapitaal zelf schept „de gevaarlijke
Indonësia schrijft hier verder over:
situatie.” Door de ontwikkeling van het
Terwijl de staking haar hoogtepunt beleef- kapitaal onstaat de mogelijkheid tot orga
de* kwam volgens de „Manchester Guar niseren en we kunnen uit het bericht in
dian** de Inheemse Vertegenwoordigende Jndonesia dan ook lezen, dat de Afrikaanse
Raad in Pretoria bijeen voor een der ge mijnwerkers ook hun organisaties hebben.
wone vergaderingen. Deze raad bestaat, Hoofdzaak is, dat we zien, dat de liitgebehalve uit enkele Europese ambtenaren, buitenen in de koloniën zich beginnen te
uit 16 Afrikaanse leden, waarvan 12 geko roeren, in verzet komen en de stuwende
zen én 4 benoemd. Zij is de of ficiële spreek kracht worden voor een massa-b^weging,
buis vaj\ de Afrikaanse bevolking van meer die de imperiale bourgeoisie in haar winst
aan 8.000.000 zielen. Toen deJeden van de- makerij bedreigt Het koloniale systeem be
ze raad in hun zitting in diverse nieuws gint te wankelen, in Br. Indië, in Afrika*en
bladen lazen, dat de politie 6 Afrikaanse in Indonesië, waar het nu de vorm heeft In dé verschillende berichten in vrijwel al
mijnwerkers had doodgeschoten en dat de aangenomen van een strijd om de nationale le dag- en weekbladen wordt steeds maar
weer gehamerd op de noodzakelijkheid
eerste Minister de staking niet serieus nam, zelfstandigheid.
waren zij zo verontwaardigd, dat zij una- In Indonesië zien we, dat de leiding van die harder én meer te werken om zodóende
mien een resolutie aannamen, ^iat zij voor strijd in handen is van intellectuelen en de meer te kunnen produceren, meer te kun
onbepaalde tijd op reces zouden gaan han inlandse bourgeoisie, maar die strijd had nen exporteren teneinde in het bezit te ko
gende een verklaring van de Regering, wat nooit die omvang kunnen aannemen, als men van dé dringend benodigde'devieze»,
zij denkt te doen om 4e vele discriminatie- hij in zijn oorsprong niet gesteund had op waarvoor dan weer goederen in het bui
wetten tegen de Afrikaanders op te heffen. de grote massa van arbeiders uit de kapi tenland kunnen worden aangekocht.
Bij de behandeling van de Rijksbegroting
Hier heeft dus het enig erkende vertegen talistische ondernemingen.
werd
medegedeeld, dat deuitvoering van
woordigende-lichaam van Afrikaanse lei Hoe het ook zij, de tijden van ongestoorde
ders in het openbaar geweigerd om met de onbegrensde uitbuiting door de kapitalis het vlootprogram door een tekort aan de
Regering samen te werken. Volgens de ten en van hoge dividenden voor die he viezen werd vertraagd.
„Manchester Guardian* 'is dit een situatie ren, is voorbij. Dat het kapitaal zich daar Duidelijk blijkt dus, dat de arbeider, die
die tenzij de regering tijdig concessies doet niet zo maai^ bij neer zal leggen, is duide harder en meer gaat werken, dé regering
helpt om zoveel te vlugger oorlogsschepen
zich gemakkelijk laat ontwikkelen tot een lijk.
zeer gevaarlijke crisis.
De ministers zelf zijn financieel geïnteres vliegtuigen enz, in hét buitenland te kopen
Ook in Afrika beginnen zich maatschappe seerd bij Indische ondememingén, Konink en deze arbeider dus medehelpt aan een
lijke veranderingen te voltrekken.
lijke Petroleumtrust, Indische cultures, In instrument om het laatste beetje cultuur
op onze aardbodem te vernietigen. Dat hij
Er heeft zich daar een moderne industrie dische spoorwegen, Java-Bank enz.
ontwikkeld. De omliggende gebieden, Por Volgens berekeningen waren in Nedër- bovendien. zijn buikriem zoveel mogelijk
tugees Qost-Afrika, Rhodesia en Nyasa- lands-Indië voor de oorlog ongeveer 4 mil moet aanhalen, vinden de heren niet
land komen de arbeiders, om in de mijnen liard gulden belegd, die jaarlijks voor 1929 zo heel belangrijk, dat moet hij voor de
te werken. Ze zijn, gedurende de periode, ongeveer 400 millioen gulden opleverden. „wederopbouw van zijn ,Vaderland" over
dat ze in de mijnen werken, van hun fa Deze geweldige winsten konden natuurlijk hebben. Dat de vakverenigingsleider Ku
milie gescheiden. Ze leven in de ellendig alleen gemaakt worden, doordat men de pers voor zijn reizen naar Moskou en Ca
ste omstand'gheden.
inlandse bevolking op de sterkste wijze uit nada ook wat deviezen gebruikt is natuur
lijk bijzaak.
Al eerder maakten we melding van soilda- buitte en onderdrukte.
riteitsstakingen, waaraan ook looneisen ge Meer dan ooit heeft het Nederlandse kapi
koppeld waren in anderer mijnen, o.a. in de taal behoefte aan grote winsten om zich
kopermijnen ih Rhodesia.
V >$.V .-Zaansfre«k
té kunnen herstellen van de slagen, die het
In alle koloniale gebieden, w o rd e n d e ar zowel in Indië als in Nederland moest in
beiders uitgebuit op een w ijz e , d ie w ij on s casseren! Nu minder dan ooit kan het Weekeind 12-13 Oct. in de zaal van de
nauwelijks kunnen voorstellen. H e t'g e b re k daarom toestaan, dat de Indonesiër zich speeltuin „Het Oosten’* Oostzijde tege#*4
aan ontwikkeling, het analfabetisme, de qe
zijn positie bewust wordt en voor zijn rech over Schoolmeestersstraat, Zaandam.
hele primitieve gedachtengang v a n de in  ten opkomt, ja er zelfs vrijheid op na durft Programma in Spartacus nr. 37. Brood,
landse bevolking maakte dit mogelijk. te houden en daarvoor vechten will
drinkbekers en suiker meenemen.
M aar evenals de ontwikkelnig van de indu- Daarom gaan de troepen naar Indonesië, Voor ovérnaehters: Dekens meenemen.
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Een dubbeltje op
De Parijsche conferentie heeft na het ver
drag met Italië ook het verdrag met
Roemenië goedgekeurd.
Het is fleen overeenkomst wel te verstaan,
maar met 15 steftimen voor en 6 stemmen
tegen( van het Slavische blok) werd het
verdrag aangenomen. Dat simpele feit
laat, als geen ander, zien, hoe wankel de
gehele wereldsituatie is, zonder te kunnen
zeggen, wanneer en hoe het dubbeltje op
zijn kant zal vallen,. Het rplt maar voort,
omdat allen er belang bij hebben, dat het
zijn evenwicht niet verliest. Men begrijpt
nu bet^r, waarom er weken en weken ge
streden is om dé'procedtire bij stemmen
om de strèkkincr der te nemen besluiten
en dergelijkén. W ant als er eenmaal be
sluiten ziin genomen worden daarmee ook
de stemmers verplicht zich er aan te hou
den. Of zijn er weer achterdeurtjes, waar
door men zich aan de genomen besluiten
zal kunnen onttrekken, zoals het Veto
recht bil de Uno? Al deze dingen maakten
op dc Vredesconferentie een punt van
strijd uit, voordat het tot besluiten kwam
en er wordt verder om de uitleg en de
uitvoering der besluiten gestreden, nadat
dc venjrafifen 2ijn goedgekeurd. Het ver
drag is d u r nog minder stabiel dan een
dubbeltje op zijn kant!
1
De 6 stemmen van het Slavische bloc ver
tegenwoordigen ‘de bif de stemming ver
liezende partij. W at heeft dit bloc door
het aangenomen verdrag verloren? Dè
kapiaalsrechten van de Verenigde Naties
in Roemenië moeten worden erkend. Voor
een tijd van 18 maanden zullen de han
delsbetrekkingen tussen Roemenië en V.
N. landen op voet van gelijkgerechtigheid,
dus zonder belemmeringen door de Roe
meense staat, worden gehandhaafd. En
tenslotte zal er vrije scheepvaart op de
Donau zijn.
Maar nu komt de uitvoering van het ge
nomen besluit. Het bericht hfèrover in
de kranten vermeldt: Het verdrag moet
thans nog door de Grote Vier worden
goedgekeurd en door de betrokken staten
zelf worden geratificeerd.
Indien het
wordt getekend moeten drie maanden na
dien de Russische troepen het land heb
ben verlaten." Verder: „Namens Yoego-Slavie reide Kardelj, dat zijn land de

kant

hierbij -aangesloten. W at in de practijk
wil zeggen, dat men er niet meer op re
kent, samen mirt Rusland tot een gemeen
schappelijke opbouw van het economische
internationalisatie van die Donau niet kon en politiek leven van Duitschland te koaanvaarden, tenzij hierin vrijwillig door oen. Dat Duitsland ook in de toekoms*
de oeverlanden werd toegestemd. Hij in twee gedeelten uiteenvalt en dat ieder
eiste een groter aandeel van Yoegoslaviê voor zich in het door hem beheerste ge
omdat meer dan 50% yan het stroomge bied zijn posities gaat uithouwen. En toch
-------*
econom ie* ieVen van
bied in zijn land ligt.
vraagt s-i-t
,Het zijn allemaal struikelblokken, die
dat het weer als een aeheel
reeds de eerste dag te zien zijn es er zul
werken. Men zal dus ook goed d<5en.
len nog meer bijkomen. Toch zal men van niet achteloos aan de pogingen, die door
beide ziidén trachten zo veel mogelijk de de raad van de Grote Vier worden on
formele gang van zakenplppeiide te hou dernomen. voorbij te gaan.
den» maar of het tot praktische uitvoe Er is overigens behoefte genoeg aan datring komt, hangt niét af van het genomen
gene wat Duitsland de wereld zou kunnen
besluit, maar van de machtsverhoudingen leveren. Dat blükt ook uit de belangstel
zoals die in dat. gebied aanwezig zijn. ling die van Nederlandse zijde wordt ge
Ten slotte is ook deze vraag weer niet los toond bij het ter tafel brengen van het
te maken van de machtsverhoudingen tus- ..Duitse vraagstuk”.
*sen het slavische en het westerse bloc.
Naar hetzelfde gezichtspunt moet ook het „Het Handelsblad" sshrijft in een artikel
Centraal-Europeesch probleem, de vraag „Onze Duitse belangen" hierover:
hoe de toestand in Duitsland zal worden, „Wii móeten uit Duitsland industrieêle
producten, grondstoffen en onderdelen
bekeken worden.
kunnen importeren om ons eigen producIn November zal de Raad van de Grote tie-apparaat weer op te bouwen. W #
Vier het Duitse probleem onder ' i t ogen moeten onze land- en tuinbouwproducten
zien. Hier bot$en de belangen van de
ten uitvoeren, en om onze ingrote machten onmiddtlli)k op elkaar,
~ in Duitsland kunnen redden.
want hier heeft elk der bezettende landen Wij moeten onze sch^epvaarbelangen en
een gebied in handen, dat ze zelf beheer ons transitoverkeer laners de. natuurliike
sen. Terwijl Roemenië dbor Rusland been de natuurl^ke
heersd wordt en het de vraag is. welke
,
. J f c n en Amster
concessies aanf het Westerse Moe aedaan dam)
herstellen en bevrijden van de bezullen worderf, gaat het in Duitsland er lèmmerlngen welke daaraan vroeger m
om of de grote machten een gèzamelijké zelfs nu nog werden en worden
grondslag kunnen ivindén waarop / dat weg omlegd door voor
land weer als eén geheel in de wereld voor Duitse havens en
productie kan. worden opqenomen. Het derlandse eioennaars v a n __
plan van de Grote Drie (Amerika. Enge Duitsland zullen de geteaenhefd moeten
land en Rusland) in Pofedam ontworpen, krijgen, om daar oncrehinderd hun zaken
was daarop gericht. Maar we mogen er te gaan waarnemen/*
V:
wel aan herinneren, daf uit de rede van
De
».Nederlandse
belangen in
Byrnes in Stuttgart gebleken is, dat Ame
rika zich niet meer aan de afspraken van zien er nu reeds anders uit dan
Potsdam gebonden voelt en zijn eigen een iaar geleden, toen de kranten
gang wil gaan. Ook
heeft zich waren met artikelen over d e anneScatie
van Duits grondgebied;
ons nog goed. hoe men
droomde
het
Roergebied
met
Westfa
er
Mi. te
Utt de Inhoud:
kunnen annexeren en er
Wapenstilstand In Indonesië
bevolkinq uit wilde
Proletarisch« massabeweglr
een poging om het
lisme op te blazen,
De Icnedlng van^den géést
leff. die vlug genoeg weer
Vliegtuigramp In oV»s land
men weer zaken
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