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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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veel mogelijk van' de oude kapitaalsrechten herstellen. Waarschijnlijk zullen de
verwachtingen, die mea daaromtrent
koestert, ook veeUJ zeepbellen blijken
zijn. want b.v. de Engelse Industrie h(
er zeker geen belang bij om de Nei«*landse markt weer aan de Duitse concur-

dracht gegeven zullen worden. De aan tot hier toe als onmogelijk taoesfraanzien,
staande verkiezingen staan in het teken overschreden. * .
van de leuee:: „Remobilisation". David Dit ene staat vast: Amerika bereidt zich
Lawrence schrijft in het officieuse United op de oorlog voor met, ontzaglijk veel
States News: „W e hopen, dat de oorlog meer middelen en mogelijkheden, dan
vermeden zal kunnen worden. De beste Duitsland kon doen voor de Tweede
weg hiertoe is de onmiddellijke hermobi- Wereldoorlog. Men zegt, en men gelooft
lteatie van onze gewapende strijdkrachten. ^ ^ g k - w e l ^ ^ m e n ju ist, daardoor... de
^ e z e zal köSlbaèf zijn, määT zfj kbs't aïïïjHT oorlog wil voorkomen. Maar even zeker
minder dan een derde wereldoorlog.
is het ook dat het niet afhangt van de
cn ecn ^alf miljard dollar (een kwart- wil van hen, die dat oorlógsapparaat in
van de gehele begroting) is in dit jaar beweging brengen, of de oorlog za! kun
tot 1 Juli 1947 voor leger en vloot ter be nen worden voorkomen, of niet. W ant al
schikking gesteld. De algemene dienst willen zij geen oorlog, ze wiljen met hun
plicht, tot nu toe-geldig op grond van de macht, dat gedeelte van de wereld ópenuitzonderingswetten tijdens de ooilog af- breken, dat nu door Rusland met een
gekondigd* wordt in de naaste toekomst „ijzeren gordijn” wordt omgeven.
vredeswet. Grote manouevres* vag de W e weten niet hoe lang het zal duren,
vloot tn de Noordelijke Ijszee zullen wor- maar de tijd komt, dat men er in Amerika
Ien genouden, om haar acties in de arc 'Van overtuigd zal zijn een verpletterend
tische zónes te oefenen. M aar voor alles overwichMe bezitten, en dan zal men
worden geweldige bedragen voor het fa evenals Hitler-Duitsland in 1939, de oogst
briceren en proberen van nieuwe wapenen van al wat er aan besteed is, willen bin
Uitgegeven. W at hier volgens de Zwit nenhalen.
>
^
serse xrant reeds gepresteerd 'is en wat Rusland moet dan de poort openmaken
men nog van plan is te doen, lijkt op het voor het westerse kapitaal, op straffe van
eerste gezicht fantastisch, maar is het een nieuwe oorlog. Oorlog of vrede hangt
niet. W ant, bij de hedendaagse stand van dan alleen daar van af; of Rusland capi
wetenschap en techniek, tezamen met de tuleert, concessies doet, of zich te weer
ontzaglijke middejen, die de Amerikaanse stelt. En — of er nog een andere nu nog
heersende klasse te beschikking kan en sluimerende macht bestaat, die haar ge
wil stellen, zijn de grenzen van wat men wicht in de schaal werpt.
~
'

. Een tegslotte-iiebben
de grote
P p P flR P P li^
grot* machten te
issen of, en welke Nederlandse be
langen „geëerbiedigd’’ zullen worden.
Een zelfde belangstelling, als van Nederlandse^ijde in bet Duitse ^vraajjktuk is be
toond, is van de andere omliggende lan
den te constateren. Als er zaken te doen
zi>n. gaat men zich verdringen. Ieder voor
zich tracht er bij te zijn als* er wat. te ver
dienen valt. Men vindt de „Duifse bar
baren ' niet mèkr zo barbaars. Als men
toch zaken met die lui moet doen — 'pü
dat wil men wat graag
dan moet men
zé ook maar als zakenlui behandelen. De
stemming is reeds omgeslagen, de wind
waait uit een andere hoek. Het is zover
gekomen, dat men naar de .gunst van de
Duitsers dingt. Van de Duitsers? Geen*
sprake v a n . Mgt ae Duitse4>ourgeoisie wil
men zaken doen, en om deze vofcr-zkJi
te winnen is een ware wedijver ontstaan.
Da* deed Byrnes door zijn bekende rede
in Stuttgart* dat werd gedaan door de
rechtspraak in het Neurenbergs proces en
dat doen al diegenen die nu eén begrip
tonen voor de moeilijke positie, waarin
de Duitsers verkeren. Dat er millioenen
Duitée arbeiders onder onmogelijke om
{c
standigheden moeten werken, in de puin* B e n
hopen moeten huizen en bij honderddui
zenden aan de honger sterven, laat hen Dezer dagen kregen we en foldertje in% frontën opgenomen, omdat onze bourge
koud. Zou deze gevoelloosheid voortko handen, dat uitgegeven wordF door de oisie g e # andere keus heeft. Voor alles
°
»w i anca
men uit het bewustzijn, dat daar het Voorlichtingsdienst van de Generale Staf watTvoor
de kapitalistische opbouw nodig
meeste te verdienen valt. waar de we** ea^dat toegezonden- wordt aan jonge is, moeten we bij déze machten terecht
kende mensen er het slecht* aan toe zijn? mannen. Het is geïllustreerd; plaatjes die u komen en dat legt ons allerlei verplich
bten zien, wat een ferme kerel een sol
Of de Nederlandse kapitalisten weer za daat eigenlijk is, kortom zuivere propa tingen op. Men kan bij de verkiezingien
stemmen op wie men wil, altijd krijgen we
ken kunnen doen met de bezittende klasse ganda voor het militarisme.
een
regering, die zich hier aan te houden
van Duitsland zal niet van grote invloed Wij kenden deze propaganda reeds uit de
zijn op de ontwikkeling der1grote gebeur bezettingsjaren; de Nazi’s overstroomden heeft. Men kan nog zoveel moties van
tenissen die in aantocht zijn. Een goede ons ook met opwekkingen om dienst te afkeuring aan de regering zenden, het
regering
Kijk hierop krijgen we als we weten wat nemen bij de Germ. S.S. of het Vrijw. Le geeft allemaal niets, want
Zich op het ogenblik in Amerika voltrekt. gioen. Zij vroegen ook, waarom we nog moet haar verplichtingen, die £e heeft aan
Het Zwitserse blad „Die Weltwoche" niet aan het Oostfront waren en dat voor gegaan nakomen. D.wj:. ook de propa
geeft ip een artikel over Amerika daarvan beeld volgend, zal men ons misschien eer ganda voor het militarisme £aat door.'De
een huiveringwekkend overzicht. Volgens daags vragen, waarom we nog niet in oorlogsmentaliteit mofet gehandhaafd
blijven en nog opgevoerd worden als het
dat artikel bereidt Amerika zich op de ïndonefcie zijn.
eventualiteit van een derde wereldoorlog Het is tegenwoordig al militarisme wat de kan. Een der plaatjes van het foldertje
voor met zulk een doelbewustheid en me klok slaat. Het duizelt je als je de gewei-* laat ons een paar soldaten zién, die aart
thode, die bewond^renswaardig en tege dige bedragen leest, Jtie voor de vernie het schieten zijn met een mitrailleur of zo
lijk schrikbarend is. Officieel bestaan nog tiging worden uitgetrokken. * Op allen iets. Daaronder staat: Zijt ge oók zo'n
de plannen, dat het leger tot een zesde wor^t bezuinigd, op onderwijs, hygiëne, ijskoude, altijd prijs? Deze prijs is een
van de oorlogssterkte zal worden terug volksgezondheid, * sociale voorzieningen, mensenleven, maar daar wordt niet over
gebracht, maar terwijl men n o j niet eens sport wetenschap, enz. Duizenden jonge gesproken. Deze geest wil men aankwe
aan de uitvoering van deze plannen is be mannen worden uit hiin werk gehaald; en ken, de geest vön den beestmens, die op
gonnen, wordt er reeds openlijk over ge- dan klaagt men nog over eert tekort aan kommando alles vernietigt, wat hem be
ken, dat deze moeten herzien worden arbeidskrachten. Zo is het hier en zo is volen wordt.
Dit maakt het militarisme, dat een dér i
het oogrrftrk op de „politieke wereld- het overal in de Wereld op het ogenblik.
j Z
^andaa3- 'D e aankondiging, W e weten, dat het militarisme onverbre ergste uitwassen van het , kapitalistisch
de USA hun steunpunten in Japan nfet kelijk samenhangt met het kapitalistische stelsel is, van jonge mensen;
yóor ons is dit een reden te meer, om
zullen opgeven, vindt overal instemming. stelsel;----------------v-w
dat men het.
het met alle kracht die in ons is, dit verfoei
A. ueen
i t i wniet
u w fzonder
i nc
egtuigfabrieken hebben de poorten ander kan bestrijden. Dat de grote >apiweer opengèmaakt, omdat ze er met ze talistische machten, zoals we die nu ken lijke stelsel te bestrijden en onvermoeid
kerheid op rekenen, dat er veel meer dan nen, een heel sterk militair apparaat ver met onze propaganda door te gaan totdat
de arbeidersklasse tot het inzicht zal zijn
3000 vliegtuigen per jaar — als legerbegekomen, dat hier aan een einde moet
hoefte voot. de tijd na de oorlog — |n op_ eisen, om hun belangen te verdedigen.
Nederland is in een der kapitalistische worden gemaakt.
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derlandse' troepen
bereid daarvoor ni<
binnen te laten met de
velhebbers aan het hoo
Amsterdam in de steek
de. buitenlanders op a
bij hun verrijking
„Alle bezittingen v
dus laat Sjahrir
mische zakeii
staat voor
eigedom Wëi
len aan de wettige
ruggegeven en voor
overneèmt, zal op de
de juiste prijs S
Verder sprak s
hoop uit.
„dat de Nederlandse
prachtige toekomst
gaan”.
(alg. Handelsblad 11 Oct. 1946}.

De bom op Hirosjima heeft de oorlog te keurige gegevens ons ontbreken
is het
snel beemdigd.te n minste naar de mening echter zeer lastig zich een eigenoordeel
° ^ { kapitehsten. Veel ljever oyer de*e. strijdbare groep te vormen, iahadden zij gezien, dat de Engelse en Ame- elk geval weten we, dat de regering de
rikaanse ^troepen langzaam, of desnoods kdkmiale kapitalisten en nu ook
snel, hadden^opgerukt in een aaneengeslo,. ^zelf, van deze groep niets moeten
ten front en zo het Aziatisch eilandenrijk in een kortgeleden gehouden.
'hadden veroverd.
verklaarde Soetan Sjahrir naatf
De bom op Hirosjima heeft echter aan de van een vraag of de republiek gebruik zou
ze hoop een onverwacht einde gemaakt. willen maken van Nederlandse troepen te
De tienduizenden troepen, die Indonesië gen ongewenste elementen, het volgende:
hadden
bezetten,
p.
j moeten
.
" t t waren
----- er
— niet. "Ik hoop van niet. Het denkbeeld dat wij
Daardoor kon dejrepubliek worden afge- buitenlandse troepen nodig hebben voor
r?
Y -' V
?n2C interne aangelegenheden, is smade„Up 16^Augustus omtrent te middernacht lijk/’ Sjahrir zeide verder, dat „bandieten’'
kreeg Dr. Amir een boodschap van den onder het mom van „nationalisme” aller
secretaris van Soekarno, dat de hele com lei practijken uitoefenden, maar Jb.ij achtte
missie van 20 bij vice-admiraal Maeda het aantal elementen gering. Hij bracht
verwacht werd. Om 1 uur kwamen zij nogmaals tot uitdrukking, dat de repu
daar
bijeen.
W eer was -het- uren
wachten.
n
--------------—
•
w e i in
i n staat
s c a a t zou
z o u zijn
z i j n de „orde” te
bliek wel
Dit alles is Sjahri bereid te
Um 3 uur verschenen Soekarno, Hatta, herstellen, „zodra aan de binnenlandse indien hij met de andere Indonesische lei
ooeoardjo en de Japanse vice-admiraal. aangelegenheden voldoende aandacht zou ders de ongedeelde souvereiniteit over
ooebardjo was de vertrouwénsman van de . kunnen worden besteed.”
Java kan uitoefenen. En dit alles omdat
Japanse marine en oefende zeef grote Zoals bekend zijn de „extremisten" niet hij door Prof.~Dr. Schermerhom
overtuiad
WA V VIV4
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mede
een vergadering,
vergadering, die
mede in
in een
die om
om half vier te geven aan de eisen van het Nederland- Hpmen ° m een koloniale oorlog
in den morgen begon, dat de toestand cri se gezag, die hierop neerkomen, dat een w§ahrir>- zo kan __ w ___
tiek waä. Hijzelf was zeer opgewonden. Er zelfstandig
Java en
e n 'S
ü ia tra iüet
andig Java
Sumatra
niet worden kan weten, dat de oprechtheid
was een ultimatum van de jeugd, dat de erkend. De ,exLm isten” w"lde?0ver.de doelingen van Schermerhom
12 u ^ ,?s9J-HH C RepU^ e^ clSchte v°or Zc eilanden dc alleenheerschappij. Dit
rW« /™ mi^dags van 17 Augustus. An- bleek niet alleen uit hun scherp afwijzen
ederlan
ken A U enw arei t
R H
“itbre" önderhandelingen over deze kwestie te be. Allen waren bang. Ratulangi opper- ginnen, maar ook uit hun invloed op Sjah___wilde
j u . in
•_ ihet. ibegin
_
\ geen
*
de, dat de Japanners niet meer de macht rir zelf. Deze
ook
bezaten de Republiek te erkennen. En zou wapenstilstandsvoorwaarden en opname
Bekassi,
den de Nederlénders met Soekarno willen van deze eilanden binnen het Rijksverband en aan
kant V
onderhandelen? Soekarno zeide, dat de in discussie nemen.
Sch
uitroeping moest gebeuren. „Is de Japanpersoon,
Thans blijkt echter uit een intervi^vr, dat
sche leger-commandant gewaarschuwd?” Sjahrir
aan een correspondent van de van de regering moet vertolken.
vroeg men hem. „Neen” wat *t antwoord*
Dat Sjahir dit alles niet zou weten kc
Maar de secretaris van het militair be „New-York Times” heeft toegestaan, dat niet worden vc
stuur (Somubutyo) was op de hoogte ge „de Indonesiërs nooit zullen toestemmen in wen in Schermerhom komt dan ook niet
een verdeling van de souvereiniteit over
bracht* Dien nacht is toen de proclamatie Java
voort uit zijn onwetendheid, maar uit zijn
tussen hen en de Nederlanders.
voor de afkondiging van de Republiek op
„bang”-zijn VQOr de revolutie der „extre
gesteld....... Om 11» uur op 17 Augustus Volgens de correspondent - aldus schrijft mistische bandieten”.
werd de commissie ten huize van Soekar de .Volkskrant van 1 1 October 1946ia*__- '
W
.. * •
no besteld. Daar werd de vlag gehesc^en.
En op de voorgalerij van liet huis vond hij op zijn standpunt door te verklaren, Pi
zendt,
daarna' de afkondiging plaats.”
*
„dat hij onvermurwbaar was op het punt
(Aldus Dr. M. van Blankenstein naar aan
republikeinse souvereiniteit over géleiding van een interview met Dr. Amir, van
heel Java.” Over Sömatra wordt dus niet
een der republikeinse oud-ministers in „De meer gesproken, in elk geval wenste hij voor de tadio sprak v
lutie” die zich in Ind
Stem van Nederland”)
pp deze kwestie niet „naden in te gaan”. ken. * Beiden, Sjahrir
Aangenomen mag worden, dat de woor Sjahrir’s breuk met de „extremisten" of
weten wat dit voor de „leid<
den van Dr. Amir éen reële achtergrond
hphK*« 'iKiï T * Z -----mct 2ckere Mbandleten” maakt de noodbetekent. *
Dann^s 5 i J
J ' capitulatie der Ja- zaak yan een wapenstilstand met de Nepanners stak hl) «nfet nog twee andere Su- derlanders en de toelating van Nederland- Zij weten, dat een grondige maatschappe
matraans-nationahstische leiders over se troepen begrijpelijk. Vooral kriiot dit lijke omwenteling in deze zgn. koloniaal
K a
n R ^ i beZOChtch,J Soekar” °- betekenis wannéér bekend is, dat Sjahrir »achterlijke” landen gepaard gaat met de
o p m e ^ n g f a - v ^ Ä T r ÏÏjn Z T J 'd F a r * * * * * * * * RepuWftetese o p ^ b e v d p W ^ h e t g r o o t g r o a d b e i t . dath ie*
’
van Ki»]«««
..
v?“ ai . j mo«‘ overtuigen van de noodzaak, af te optreedt in de vorm van 1 iet
koloniaal
i-y
.
T fr
uitspreekt, dat de zien van de eis, dat de Nederlandse troe» cultuur-kapitaal te onteiaenen om nn Am
m
S
Ä
' r *
‘“ )
p M M v m r o o t t e n « « f a ro o jg .“ .,
S f J K Ä “ S T voor
- ?
aeropn^n ♦
JC n,j fczou worden uit- alvorens een Wapenstilstand mógelijk zou bouw van gewassen voér de
geroepen, terwijl de anderen „bang” wa- 2jj0.
-M M
voedingsqewasse7voo,
de t
ewassen v
a n d ^ C T a9
lV o o r
die Juist omdat Sjahrir nog niet overtuigd is bev
te verbou
e“ "ban9 l
.v a n de medewerking van alle Indonesiërs dat
et alleen in „Spartacus” maar ook in ten aanzien van het binnenkomen van Ne- uit!
andere bladen Werd reeds vaak ovci de derlandse troepen In Indonesië, tracht hij ges
'•extremisten’r geschreven. Daar nauw- zich nu reeds van de aankomst der Ne- •
■ 'te
M

.

tjm

'

ra

ft
, ..--.r.-

INGEZONDEN
O jiie A

vm

..-Uim-M

T A o te J ta A U c A e .

tadsche kunst als wat die burgerlijke kun
stenaars maken? Dat geloof ik toch waar
achtig niet!
Ongeacht wat zon proletarische kunste
naar
*®f<r uitbeeldt,
uitbfecl< - de strijdende
, ' , j massa
, of, een
, f

Vaar aanleiding van jullie recensie over kunst. Het zou volgens de schrijVer van
...s}eghts,daaxgauseii. schrcdfc.............................
gedrongen, het probleem te stellen wat op de weg en nog niet de volledige proledaarom geen indieigenlijk proletarische kunst is. Om vast tarische kunst zijn,
ziin, omdat nergens
neraens bij
bii H. vf«ualistische
^dualistische kunstuiting, een sociale
te stellen, waarin en waardoor een be- H. de arbeiders in gemeenschappelijke ? ltin& °mdat bij zijn uitbeelding altijd zijn
paalde kunst bestaat en ontstaat is na- strijd zijn uitgebeeld.
innerlijk, dat klasseverbonden is, op een
goedwillende en goedbedoelde ondeskun
digheid. Zeer terecht wordt in bovenge
noemde recensie begonnen met er op te
m “ vt aiy ciu ccii

u ic J

umwiRRcmiy cciaic (Jicxcics van nee onaerwerp at.
geschiedenis bestudeerd hebben en een ~
algemene ontwikkeling bezitten, dus mini doorgemaakt hebben en bovendien blijk Achteraf kunnen we altijd min of meer
,‘v# >
stens middelbaar onderwijs genoten heb geven van klassebewustzijn0 wel de meest ~ beoordelen welke gevoelens bij een of anben, geacht xworden deskundigheid te aangewezen zullen zijn om vast te stellen dere kunstenaar een* rol gespeeld hebben,
wat
kunst is. Uit bv.g. re- >*vv*
door *,iju
zijn muiviuucic
individuele uns
dus fmei
niet
individua-----------------..
mcuviauabezitten.
.
*proletarische
/>
1» —------ «
la.
f
1•
_«
4««.«—
Echter, nu gaat het es om kunstuitingen
C.0 ndtóic dat de ^stische uitbeelding, het lot van de klas
te beoordelen van ons proletarisch stand- Ä e n a a r S
S
Ä
" T
A Ultb"etlden ,Z,jn v« driet
W vreugpunt uit. Het spreekt vanzelf dat e™ kuxlstcnarar aUeen de strijdende arbeiders de is het verdriet of de vreugde van zijn
L d e e l in ïeze Z ^ d Z T s ^ L dat wa“
£*£*5 S #
gewoonlijk door de burgerlijke recensen- sprcken van proletarische kunst Maar het W at hi^ daarbii uitbeeldt, welk objectief
ten wordt geboden. P aar staat echter te- is
best mógelijk zoiets te laten illu- waar
^ emen onderwerp hij uitwerkt is
hefo'X vH 3 Spe,Cla? m. onZ.e knn9en °P streren door de een of andere burger- niet he*belangrijkste, maar belangrijker
het geb,ed van de kunst met zoveel des- lijkc kunstenaar.
9
is’ dat tij zijn speciale klasse-verbonden
kundigen zijn aan te wijzep, hoewel er
sentiment tot uitdrukking brengt. W än— - ons tochw el behoefte
►vvti
wv»IO
ICVUiUUUJl' neer(hij klasseverbonden is en revolution
ondèr
is aan
kunsta a n f IV
f.uil
f bSCv- --------V
,cen V
klassebewuste Revolutiono i r
« ro l
_
_______
1 i
11 '
en men dan ook wel min of meer belang- Mife. proletariër met een min of meer ont- nnair#
zal
dit spreken,
ongeacht
welk
on
stelling heeft voor de diepere vraagstuk- wikkelde kunstzin een landschap of stil- derwerp hij ook kiest. Het is onze opgave
fcfP'die
trM
daarmee
*,-w'— ^ verband houden.
J
vlevens
d;(f*danminderprolehemschildert,
te lereni sverstaan!
'
V
Dus is de bespreking van kunstzaken in
imrM
onze periodieken zeker niet overbodig.
Tenslotte „deskundig of ondeskundig", bij
Vervolg. Vierde deel.
n
, ^ ct bcoor^ le n van de kunst vän óns
IjJfc'
standpunt uit moeten wij hét stellen met LENIN ALS KONTRA-REVOLUTIÓNNXlR.
Ir I
de krachten, waarover wij beschikken. In 1917 zag de toestand er uit als een wedstrijd
tussen de massa en Lenin, wie hunner het verst,
Daarom neem ik de vrijheid mij in deze snelst
en moedigst vooruit kwam. Als een wervel
kwestie te mengen, omdat de kunst altijd storm vielen zij aan en richtten hun niets ontziende
J riijn warme belangstelling heeft
gehad, uitdaging tot alles wat oud, rot en leugenachtig
hoewel ik niet behoor tot de ^„Deskun was in Rusland en de wereld. Dat waren dagen,
die de wereld deden wankelen. Rusland maakte streefde Lenin niet naar de onteigening der ka
digen"
~
zijn
eigen geschiedenis
en tegelijk die van de we-«W pitalisten, maar slechts naar arbeiderscootröle: de
«*n1<4 I. —
t. . i «
Nu wordt in b.g. recensie niet alleen de reld.
Lenin verwierf, voor altijd een ereplaats ürd e
vai hun
controle op kapitalisten, wc
die uCl
het ukwckx
beheer van
— -i— behouden,
. . .
.
. art>ei.
door
de
in druk weergegeven van 'een „gewoon narten da- arbeidende menigte en in het pantheon ondernemingen zouden
der geschiedenis ojndat ^hij T
in ■
staat
geweest .dersorganisatie
'****“ was ytwtcöi
«-wmwin
m de
ut fabrieken»
iouhcacii. De
u e spontane
spontane klas
mens" over dè kunst van Henk Henriet, i_tij
mpnsh#»M aan
»an te
f» senstriid
ppH rlit
net kloppen van het hart der mensheid
senstrijd Hdeed
dit nlan
plan van
van klassensamenwerking
maar trachtt men min of meer vast té voelen op het ogenhtyk van zijn grote stuwing onder zijn macht in duigen vallen: de kapitalisten
stellen, wat proletarische Ranst is.
naar bevrijding. omdat hij aan de kant der massa
antwoordden met sabotage. De arbeiders namen
stond en deze leiding Oaf
gaf in de dagen van grote
gróte
gezamenlijk
de ene fabriek na de andere over.
Mén zegt o;m. „alles bij' elkaar genomen duH en scheppingskracht Deze plaats is hem ver
Slechts nadat de onteigening der kapitalisten door
was onze ii^druk, dat hier de eerste schre- zekerd zelfs indien hij, gelijk Cromweli, overgege de arbeiders praktisch was volvoerd, erkende de
de (vet van mij) gedaan was op de weg ven zou worden aan de publieke verachting, uit Sowjetregering deze rechtens door de uitvaardi
van de *-proletarische
kunst."
----------- -----------, . tHet zou zijn graf naar de galg zou» worden gesleept of met ging van een decreet over de nationalisering der
voeten getredên zou worden in de straten van Mos industrie.
slechts één schrede zijn, omdat H.H. uit kou
ter vergelding Van de misdaden, die hij tegen
Later in 1919 stelde Lenin tegenover het streven
sluitend individuen tekende, en nergens rdei Bmassa
Ë É Mbeging
f
Jn het tftjüiüai
‘ verval- der
fi
tijdvak van het
der arbeiders naar socialisme een heel stelsel van
arbeiders in gemeenschappelijke strijd* revolutie of de wandaden zijner opvolgers.
staatskapitalisme, naar het model van Duitsland in
' het oude regime was weggevaagd en de oorlog„•met zeer uitgebreide deelname van vroe
spoedig
Maar moeten we dit inderdaad als de Zo
m de macht in handen had, ontstond er niet gere kapitalisten aan de Sowjet-economie. Lenin,
eerste schrede beschouwen? Dat is toch Lenfn
temin een tragische kloof tussen hem en de massa. stond de volledige vernietiging van het oude niet
niét juist. In de eerste plaats betreft het Oiunerkbaar in de aanvang, verbreedde deze klove voor, maar was voor evenwicht tussen het oude
& g « ie| j C)g |n aa i ^ ef | bepaald gebled vatf dé zich en zijn gevolgen
ro ^__
iaiaai#^.v
en het nieuwe, hun gelijktijdig bestaan. Lenin, die
werden
ten slotte fataal.
J •
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d e b e e ld e n d e k u n s t is e r b u ite n h e t w e r k
v a n n . l i . , a l v e e l g e d a a n . D e n k b .v . a a n
h e t w e r k v a n K ä th e K o llw itz , F r a n s M a s e r e e l, d e d u iz e n d e n illu —
s t--—
r a--t i e s i n A+ Ii nv n
«
vp

terrtond, nu o f
“ e r a c h if t^ s m
P®riode v a n hervorm ing en een v a n revolu tie,
£ £ w erk en d e m assa in R u sland ging m et h et stu k ~ a a n “ e r ou d e m aatschappelijke o a l e e n h et b o u YV{

b .V ,
a a n d ie h e je b u n d e l a q u a r e lle n o v e r , d e
S p a a n s e r e v o lu tie te n t iid e d a a r v in u it a c -

geven; dat is dan

d er arbeiders richt zic h in stin ctief o p de
e n de v erv u llin g v a n h un uit
H ct
& naam van deze

«
„
_______
d e ‘o e « a fid z o .g e sp a n n e n , d a t d e j n a s s l “
me“ IeePte- 2 0 w a s (de verhou d in g v a n Jeider to t

J „ a rvnn Ultge- maMa ta d ü]d d
nog alleen maar een bereikte.

vnj_ w ille k e u rig e g re e p

M •%

L

k u n st e n w e l d e b e e ld e n d e k u n st, te r w ijl
o p a lle r le i a n d e r e g e b ie d e n o o k z e e r v e e l
g e b o d e n w o r d t. O o k o p h e t a e b ie d v a n

In óöze tijdschriften; denk

u it d e b e e ld e n d e * Laat de feit«,spreken.
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d revolutie ziin
revolutie zijn hoogtepunt
Na de Octoberrevolutie

vroeger de samenwerking der klassen had veroor
deel d ,w as toen voorstander ervan geworden. Na
dat hij de vertegenwoordiger der macht was ge
worden, ervaarde hij de druk van verschillende
maatschappelijke krachten en niet van de arbeiders
alleen, zoals eertijds: hij werd eerder de woord
voerder van het statische ogenblik dan van het
dinamlsche tijdperk.
>• .
De uitbreiding van de burgeroorlog bracht een
nieuwe correctie op deze achterhoede filosofie der
revolutie... Deri,, ineenstorting
het* Duitse*en
„------------ » van
—
*™
'*
gaven
'
nieuw
9 S
v o e d se l a an de
maximalevcflksverwachUngen:
detaak
van de di
recteovergang
naar
het
^
dalism(,
von£Tr
”
overgang naar het socialisme vond offidëlè
erkenning.
ling. In het jaar 1919 begon het hoogtepunt
der Russische revolutie. Zoals we gezien hebben»

mm

■+
i ' 1.

w
w
. >?,'•
die noa nauwelijks
\msterdamse Septemberstaking
terwijl ook de hoogovens in IJmuiden in En als dus waar is
proletarische massabeweging.
staking gingen. W aar het nu in de eerste de “
IV
plaats op aan kwam, was de bewe^in^—- rfarr
Toen de Septemberstaking tegen de de,tlJ tc 9cvcn’ om tot volle ontplooiing te
fli
dwongen uitzending varf troepen naar Inn ’ zo“at ^ arbeidende bevolking
;n u
donesië te Amsterdam uitbrak, greep deze
j 3” ^ tte, am’ Twente én de andere inheeft
ip zeer korte tijd snel om zich heen, zodat
d.u**rieleL*stricten er zich bij konden aanbew.
in weinige uren ettelijke tienduizenden uit
j U en’ , lleen door de beweging tot wasbete*
verschillende takken van bedrijf er bij be‘e j ten komcn. ko« een werkelijk betrokken mii
trokken waren. Er was een nieuwe strijd9f°°tsf. demonstratie ‘«gen de troepen- parlementaire
eenheid ontstaap, die we een nieuw „W ÏJ" • J“ tzendln9en tot stand komen.
ze misbruiktei
hebben aennpmH Rn At>
L/oor het ingrijpen van de Stalinistische politi
*
zulk een snelle uitbreiding ligt hierin, dat 5?rt? is,
daartoe echter niet geko
a k e n b r * nat nntt A»
de arbeidersklasse praktisch altijd als zulk -^°als
buitenlandse Stalinistische
een,, _^
^
_________
tot actie komt, is het ïo g slechts een' sïn]- ? ekrc9en hebben in het breken van sta mannen
■w -M
merend wij".
”
kingen, ?o mocht ook de Nedérlandse or, - :a
N« „ het
ïan dergdl)k. be.
f*
opgevol
5
;-•■ „■
wegingen, dat ze hun tijd nodig hebben, organisatife een strooibilief
Vi J"V*VA
. »At
om tot volle ontwikkeling té komen. lm- Beel vallen moest en werd' de actie om^ een sta
mers, ze^gaan niet uit van een of andere gebogen tot een strijd tegen een minister
en ze terstond zelf de staking
nam^ aan d h ° ° r,het hele land„tot deel' inplaats van een strijd tegen de troepenieren, toen de leiding van de v
name aan de beweging oproept. Zo moest uitzèndingen. Dan spreekt een van de Sta- ü-------;
°°k het bericht van de Septemberstaking linistische leiders de stakers toe o d het
°P--------------------“
i} ?
zich'allereerst van bedrijf tot bedrijf voort- Waterlooplein te Amsterdam waarin hi " jk eea
tegelijk t.
* IL StCCdS ®cerdl re ta dc ■aankondigt. dat deze beweging niét m e« ^
va1f ° ad 9«icht was. Of in
beweging betrokken werden. En reeds dan een oroteststakinn v„ n 7A
„ i“ “
men van de massapsychologie geze
vroeq m de ochtend kwam het bericht uit
imerende wij van de kl
!^
o
o
k
daar in verschil- mei auucrs peceKenae, aan dat de Stali~
- denkend en handelend
lende bedn,ven het werk stop gezet was, nisten niet van plan waren, deze beweging Bii hct
l\
;
Amsterdam Ä het tot
gekomen. W el was er een
aons
f i
\
góocheling en vele
■ verklaard, dat ze nooit
hoofd van het apparaat
worden, bekeek Lenin dit probleem door de
hadden meegedaan, als __ _
v»u nlI apparaat Dit werd scherp opgemeriot
dat deze direct
^ i*°°ov^,°P, h« i
congres der Communis.
Maar het
Partij. „Zielkundig is Lenin s gedrag volko
[gemeen opge
grijpelijk. Kameraad Lenin is de voorzitter
ovens
werd
Raad van Volkscommissarissen, hij richt u u «
Sowjetpolttiek. Het ligt voor de-hand. dat elke be
sommige
> g o n het dank zij het initiatief der massa en niet
.

ï * - !

van Lenin.
I
i® slechts één stap van het toppunt der revolu*
hlitnaar 5?arr llCfr9ai,fl cn op dat ^^orisch ogenWik speelde Lenin een jammerlijke fat. Indien het
fJenmerkend is voor d , U o d e ^ v a n m a Ä p ^
Jke omwenteling en de verdieping der revolutie,
at de massa er in slaagde Lenin mee te slepen«
ae ondergang der revolutie onderscheidde zich
or ° e openlijke tegenstelling van Lenin teaenbddera' ma3M’ d00r 2ijn overw*nnin9 op de ard a t

Brandpunt vande strijd; de fabrieken.
Waar concentreerde zich in die tijd .de strijd? In
! n T ^ ra, v“ socialistisch initiati», in het lot
, n de fabrieken* Welke van de bourgeoisie Waren
'de anrhmiT ’’*ui^ier kS ï m de breuk tuss€n Lenin en
beari?
** °°k ** ^ utel tot het
lutje.
dubbele rol van Lenin in de revo' s^r,arbeiders n?men de fabrieken over en organi14senn HtaarfCOlI! CticfLde.Productie. De verbinding
der nrodf a zODder^ ke fabrieken, de organisatie
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weging, ongeacht waar deze zijn
* *
welke d*t bestuur belemmert, aL
« gevaarlijke
ycvaamjw beweging
uew
en «zeer
tot e e n /n ie u w e _______ ___
a
Tilden* do
acht
uit het sluimerende „wij" van de
bur0erc>orlofl am de
. _ doorijl
lasse kwam Jiet niet. Daarom stond de
Centni,é bureaucratie toe
overnemen van het beheer der
4a- vrfptemberstaking sociologisch op een la
brieken. De leiding der fabriek, die oorspronkelijk
door de arbeiders en het personeel der fabriek ger peil dan de Franse poststaking.
werd uitgeoefend werd steeds meer gevormd door ' W c zeiden hierboven, dat de September«*
aangestelden van de centrale autoriteiten. Gelijk- Stakingniet t een grootse demonstratie
tijdig werd het beheer, dat aanvankelijk collectief te a e n d e tro e
(uitzendingen gekomen is •
was aeweest
e
geweest oo
op slinks*
sllntae wijze doóc een éénhoof- j 9“ c tro
«ocpenuitzendingen
dige leiding vervangen, De arbeiders verloren hun
^
ingrijpen van de Stalii^istische
inacht over de fabriek. Dit proces werd doorgezet partij. En dat is wel juist, maar het is voor
srheme nnnmiHp
arkoirlardrlnorA vruchtbaarder
» « .« L tL .. 1
j __ i e
op initiatief van Lenin tenen
tegen een scherpe
oppositie Ai>
de arbeidersklasse
dezelf
van het arbeidersdeel der communistische partij en
van alle bolsjewistische leiders, die uit de arbei de zaak van een andere gezichtshoek uit
dersklasse voortkwamen. In die tijd werd Tomsky te bekijken. W ant we mogen even goed
voor deze oppositie gestraft met verbanning naar zeggen, dat het niet tot een grootse, be
Turkestan om daar partijwerk te gaan doen en weging kwam door gebrek aan eigeb in
eerder werd W as. Sapronov naar de Oekraïne
zicht en eigen daadkracht van de arbei
'gestuurd wegens democratisch centralisme.

werd de strijd tussen burocratie
en
arbeidersklasse
om het,beheer der indusNel
flr0°ds,a«'
hpf oPd tk zl1 7
de centrale regering
eenwcrd
zaakevcnvan trie met dubbele kracht voortgezet Hij kwam in
reedsPe ^ at
bureaucratie. Dit was zijn beslissende fase. Het was deze strijd, die het
o o rlo n s-ro m rrm n Jsm # » stuk
s tu lr maakte.
m a a lr to De
rw> leider
\a lA o ~
A < *r
iarbeidertkiA^HÏÏ! i ï
ï “ dc i wakheid der oorlogs-communlsme
der
]and hinal?^t*« ï 1° V3n
socialisme in Rus- arbeideiroppositie karakteriseerde in een artikel in
het beheer t»
vermogen der arbeiders om de Pravda tijdens de discussie oyer het vakverenlJ • — wljflen over de algemene regeling der gingsvraagstuk voor het 10e congres, de kern van
socialistische oroanisatie het conflict in deze woorden: „In onze industrie

ders. Het is altijd goed, de fout bij ons zelf
te zoeken, als de boel verkeerd gaat, want
mnott>n » 1«
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factuurperiode de arbeiders bun oorspronkelijke
vormen,
❖
critiek op
vakbekwaamheid verloren. In grote trekken heeft
de
die tendenz zich ook in het industriële kapitalisme
kapitalism e I
"
Aan wie de schuld, dat dommen dom zijn...
reikt, dat de concurrerende kapitaalsmachten geen doorgezet Velen zijd slechts schakekjes in het pro
politiek. haar
• ’■'
ï i ï':‘ r V
Multatuli.
afzonderlijke ondernemers meer zijn, maar machtige ductieproces, levende onderdelen van de machine. We hadden ini OM.nunu*r vnn 20 JuH geschreven Partijheerschappij en radenregerinn staan onver
v
Dit geldt zowel voor hand- als hoofdarbeiders.
J ,CJ t0e,Staf d
”W at hier * zoenlijk tegenover elkaar. De p l nu cHe
combinaties
van
grote
ondernemingen,
die
zich
van
wat
In het vorige nummer gavenr wij een beknopt his
Ook het merendeel van de laatste categorie is, me Nederland plaats vond, was het slaken van een ingezien heeft, rieht haar nolltiek anden Aan
en
onder
het
staatsapparaat
bedienen
om
niet
alle«
richt
op de
van
torische uiteenzetting omtrent de monopolisering
de door de 'mechanisering van de administratie, ge- aan he^wrhon^erpne\ ° J >rJc^tc blijdschap, omdat oude partijen, die niet de lessen van de strij
linge
verschillen
uit
te
vechten,
maar
ook
eensge
v3n de wetenschap. -___________ - • ' ' ■•' •
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'einde was w
Met nadruk vestigden wij de aandacht op de door zind naar buiten te~kunnen o ptreden: Het is in ~het li'
enige verantwoordelijkheid voor de gang van za
oude manier willen proberen. Het grijpen van
raam
van
deze
situatie
dat
wij
de
door
de
bour
^ r « « v
breking van die sinds eeuwen gevestigde monopo
ken is geen sprakt.^En zejer fnuikend voor hun ging Was geen sprake .. .
machtsinstrumenten, dat zijn in de eerste plaats de
geoisie
te
volgen
politiek
om
de
geestelijke
onder
liepositie, eensdeels doorbroken uit eigen belang
menselijke waardigheid is daarbij dat in vele ge Door dit te constateren^ijn wij volgens bovenge- fabrieken en het transport, vormen de eerste s
Marx
van de heersende klasse, anderdeels onder drang worpenheid van de massa te handhaven, moeten vallen opdracht wordt gègeven tot iets, tonder dat noemd orgaan ,4n strijd met elk revoludonnair ini- op de weg van de revolutie.
bezien.
van revolutionaire bewegingen. En de bourgeoisie
f*Vast in de vroegere Opvatting der
enig inzicht in de betekenis van de opdracht wordt iciatlc; n
Wil de arbeidersklasse strijden, dan zal ze ge
is zich die doorbreking maar al te goed bewust. W ant de* toestand is thans zo, dat de komende ja bijgebracht Het elkaar „vliegen afvangen” is een ISrD.AP. dat eerst welvaart moet heersen en dan noodzaakt zijn de productie, communicatie en trans kwam.
ren
een
steeds
fellere
tegenstelling
tussen
het
mo
en 1918 in
tot
Zij voelt dat, wanneer het proletariaat tot meer
veel voorkomende manier om de onmisbaarheid [pas kans bestaat op eenNbeweging.
portmiddelen voor haar verdere strijden te gebrui
nopoliekapitaal
der
verschillende
landen
te
zien
zal
men.
Marx
De Voorpost spreekt intussen onze bewering, dat ken en zal ze zich voor het vraagstuk
kennis, tot beter inzicht tot helderder bewustzijn
En de machthebbers van de grpte „blok van enkelen en het beperkte vermogen van
er géén beweging was, niet tegen. Hoe zou ze ook. zien, de productie te reorganiseren voor
komt, ook de tijd nader is gekomen, dat haar de geven.
meerderheid
te
demonstreren.
Dit
kweekt
minder
den,
de
de
beheersing van het productie-apparaat uit handen ken” zijn er op uit om de „opbouw voor de ver waardigheidsgevoelens én- schept een geest van | Wel zegt ze bij „situaties" als in Mei 1945 gold hoeften en, op grondslag van de bedrijfsraden,
nietiging”
zo
efficient
mogejijk
door
te
voeren.
En
geslagen zal worden.
r
{
het
alles
op
alles
te
zetten.
W
at
dan
die
situaties
„laat maar waaien”. Die geestesgesteldheid,. in het
mogelijk te maken.
staan daarom voor de t a ^ m W i ü
Welk .een dodelijke bedreiging lag er niet in voor daarbij kunnen ze geen verzet en geen strijd van leven geroepen in de bedrijven, om zonder inspan waren, daarover geen woord, om de eenvoudige producten-uitwisseJing
Deze
taak
aan
de
arbeiden
bewust
té
maken,
die richtte?” ^ e n
L
de
arbeiders
toelaten.
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V
<ntiüi~ haar positie, toen Marx en Engels, nu bijna hon En de gedeeltelijk reerh opgebouwde en nog ver ning van de hersenen door het leven te gaan, vol reden, dat de situatie was, zoals door ons omschre reeds voorbereidend werk te verrichten door poll- plan-economle
aeha.vrrH
j ”
.^
'MS derd jaair. geleden het Communistisch Manifest de*
trekt zich ook buiten het bedrijfsleven, w’&ar zoals ven en dit redeneert men door over „situaties" te tleke strijdkemen ln iedere productie e e Z i d k
sc h ^
9
'
w de2e
der
uk
te
bouwen
„vakbeweging”
is
in
de
plan
wereld inslingerden! Hierin hieven zij met één nen van de wederopbouw door de regeringen op- gezegd, de massa er op uit is luchtige verstrooiing
spreken niet weg. Dat wij. zouden menen, dat er
eerst welvaart moet heersen, voordat bewegingen
machtige greep het socialisme uk het rijk der uto genomen, om klein ongerief voor de arbeiders uit tè zoeken. Hoezeer de bourgeoisie in het algemeen
pieën, der wensdromen in het heldere licht der We de wereld te helpen, maar tegelijk om dé arbeiders ook gebaat is bij éen niet-denkende massa, toch mogelijk zouden zijn, steunt op niets en is dan ook
tenschap. Voor de eerste maal in de geschiedenis
heefit die geest van „laat maar waaien” vooral als niet onze mening. Wij menen echter wel, d a t
verdere machteloosheid te doemen.
waar geen spoor van beweging is. dus geen „situa
werd het communisme aangeduid als de met onaf tot
Met mooie pbrasen wordt in onze louter formele daarmede gepaard gaat een groeiende arl
wijsbare zekerheid komende phase in de ontwikke democratie, .de vakbeweging voorgesteld als de lust een nadelige invloed in de productie £n daar tie . de beweging trtet door een partij uit de grond
gestampt kan worden en dat het dus niet een taak
ling der maatschappelijke verhoudingen dié een stem van de arbeiders. In feite is zij ëen regering s- mede op de winst, waarom alles begonnen is.'
*
vap een revolutionnaire partij kan zijn, bewegin
einde zou maken aan de heerschappij der bourgeoi instantie, waarvan de arbeiders allen lid kunnen zo tracht men dan door contact-commissies en g(
gen
te
,*?aken”.
En
hier
is
het,
waar
de
schoen
sie.
of wellicht moeten worden, zonder er iets in te meenschappelijk overleg het moreel op. te voeren] wringt De Voorpost meent, dat een partij wel
Hoezeer was, en is nu meer dan ooit, de heersende zeggen te hebben. .
en een vlottere gang van het arbeidsproces tot i
v
klasse er, steeds op uit het denken van de grote De politiek van dë heersende klasse is er meer dan stand te brengen. En deze democratisering in de | bewegingen kan makén. Zij verwachtte dit zelfs
Ivan S.D.A.P. en C.P„
rtiassa in zodanige richting te stuwen, dat het klas ooit op gericht, om de millioenen arbeiders elke omgang heeft mede als doel de strijdwil van
C P „ de „hofleveranciers van rust Ongeluk met militair toestel. Vliegma- slachtoffers enige woorden
en orde en van. Spartacus, beide ten onrechte.
sebewustzijn zoveel mogelijk verdoezeld wordt , mogelijkheid te ontnemen, zich zelfstandig te orga arbeiders zoveel mogelijk te beteugelen.
°P H.B.S. eri zet het gymnas- ming sprak zeide hierover?
W at al middelen moet "zij te baat nemen om de niseren, en hun'üfening te uiten..
Een zeer voornaam hulpmiddel voor de bourgeoi-] Partijen kunnen klaqpebewegingen bevorderen of tieklokaal in brand, waar juist eén hele „De dn alle opzichten ge
onmondigheid van de massa zo lang mogelijk te
sie om het denken richting te geven, is het ondei (tegenwerken en breken, maken kunnen zij ze niet.
Ze
wil
voorkomen,
dat
zich
uit
de
millioenen
e
n
-.
Dat deze opvatting op een herziening van hef klas aan het turnen was. Het dodental is voor opleiding tot oorlogsv
bestendigen.
kelingen een klasse gaat vormen die zich een eigen wijs, dat in de eerste plaats in het! bijbrengen v<
•Vroeger was d£ godsdienst een machtig wapen om doel gaat stellen en zich hiertoe, als klasse organi ch istelijfye en maatschappelijke deugden wordt be-j Marxisme neerkomt ontgaat ons, wij menen dat het inmiddels gestegen tot 24. Zo/ongeveer in Nederland, noch in het
de geestelijke vrijwording tegen te gaan. En al zijn seert. Als straks de strijd om de wereldhegemonie dreven met als belangrijk onderdeel de nationale! willen maken van een beweging zoal geen her luiddeni de koppen van de versläge^uit de krijgen, om de eenvoudige ree
ziening van, niets te maken heeft met het
vele geesten ook thans nog door dit „opium voer begint, dan wordt het masker van burgerlijke de saamhorigheid, heldenverering zoals hier te lanc
Marxisme.
Marxisme.
SP
i
V^ 1
afschuwelijke vlieg- type niet/bestaat, De eisen, te
het volk” verdoofd, zijn macht is aan het tanen.
mocratie, geheel afgeworpen en wordt de beheer met de Ruyter, Piet Hein, Doorman enz., in Enge-| Jn de verdere ontwikkeling", schrijft de Voorpost
ongeluk,
dat
deze
week
in Apeldoorn ge- de lichamelijk^ geschiktheid en de
land
met
Nelson,
in
Frankrijk
met
de
grote
gene
Het is de natuurwetenschap, die daartoe geleid sing van het maatschappelijk leven in handen ge
heeft, Zeker, de dragers van alle godsdienstige legd van door de staatsmacht opgerichte centrale raals uti den tijd van Napoleon«
de s ^ d ^ i £ striJd
Ü W , * ccnmaaI ,beurdc* ° ° k konden wii I«2en» dat
pi- tereigenschappen, doen een onopli
systemen trachten met hun tot traditie geworden commandoposten, zoals wij die reeds in de oorlogs Dit alles om reeds vroeg de „vaderlandsliefde"
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' Ä
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was. tegenstrijdigh^d ontstaan. De ph
erediensten te redden wat er te redden valt. En jaren hebben leren kennen, en waarvan wij nu o.m. aan te kweken en de bereidheid om later als ze
beweging
alles
doen
om
van
de
ene
veroverde
dlc
ccn
solovlucht
maakte
en
door
zijn eisen brengen mede, dat de
de verstarrende macht van de traditie is groot de distributiedienst nog over hebben. Ais verder zijn voor de militaire dienst als „het vaderfc
machtspositie
tot
de
andere
verder
reikende
te
,
vour
en
verregaande
roekeloosheid
niet ouder dan 25 jaar mogen
Zeer juist wordt zij getekend in de volgende uit voorbeeld valt te noemen de Centrale Dienst voor roept" op de „vijand” los te trekken.
komen
en
zo
te
worden
j
e
macht....
~
„Om
het
ramp
veroorzaakte.
En
nu
zullen
onmen kan zeaoen dat noodza
spraak: „Als een loden last ligt de traditie van alle _ In- en Uitvoer, waardoor de gehele buitenlandse
Als de jeugd de Schoolbanken verlaat wordt
dode geslachten op de hersens der levenden/*
handel onder staatscontröle is, aangevuld door niet losgelaten. W ant in het tegenwoordige
Maar de conflicten tussen godsdienst en weten maatregelen op het gebied van de „deviezen”.
W (de 3ehrtiu« ln „Spartacus") vre™d
?rof> 'e^gJ'QnK want vliegtuigrampen lijkheidsgevoei en sl_______ ______
drijfsleven speelt de psycho-techniek een grote
schap hebben de innerlijke kracht van de gods
Bij
hun
intrede
in
het
bedrijf
worden
de
jonge
over
•
gebeuren
er dagelijks; er gaat immers geen leeftijd nog niet tot volle ontwikkeling
dienst toch zodanig ondermijnd, of juister, haar in Daarbij laat zich nog de figuur denken, dat men
beiders
getoetst
aan
vastgestelde,
voor
de
versd
nerlijke voosheid in een zo sterk licht gesteld, dat het, om de democratische schijn te redden, voor
(Doordat wij dat langiaam maar zeker de trap op- da8 voorbij of we lezen: hier een machine gekomen. De moeilijkheid wórdt noa _
andere pijlen op de boog moeten worden gelegd om deliger acht, nog verschillende partijen als concur lende bedrijven wisselende, normen. O p deze wija
& n!f.i
^ 9rl)pen- hebbe”
weten_ neergestort: zoveel doden, elders weer groot, doordat andere onontbeerlijke
het denken van de massa de gewenste richting te renten bij de bezetting van de staatsfuncties toe wordt een personeel gekweekt, dat als het wa
te laten. Dat zal het geval kunnen zijn als de pasklaaff gemaakt wordt voor het bedrijf. Dat hi<
«ek. Dafu
fulst w L “ 2' i j “" di‘ ^
hem ™ « » “ g a p p e n voor den oorla
‘ ^
klasseiegenstellingen zich nog. niet al te scherp heb bij de individualiteit het eigen denken, in het
dan bewezen en waar de schrijver zelfs niet sent ^ j ^faarom W1J menen, hieraan enige n.l. durf en onverschrokkenheid
. in 't geding
. Is,
« aandacht te moeten schenken, want het is de Engelsen
het
„dash
Ike.....................................
categorie der dialectiek hier
De enorme groei van de meerwaarde door de önt- ben toegespitst. Maar waar het op aan kennt, is - drang komt behoeft geen betoog. W ij sluiten hi<
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------ noemen
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^ten wij . het antwoord hier wel op schiSdifc niet tnovallinr Amf
wikkeling van de arbeidsproductiviteit leidde tot het feit, dat het monopoliekapitaal door middel van bij aan bij onze bovenstaande opmerkingen o^
d
i^
z
u
l
k
a
a
n
o
v
e
r
m
o
e
d
e
n
i
n
u
i
t
e
rste v o rm
minderwaardigheidsgevoel
en
arbeidsonlust,
en
S P ïi
het
staatsapparaat
en.zijn
Centrale
commandopos
______ 1 ■
____
_ 1 1
« >1
* V
een enorme concentratie vgn: het kapitaal en dezé
ontwikkeling heeft thans een zodanig stadium be- ten het maatschappelijk leven als een geheel be pogingen, om terwille van de winst het moreel
m m
redden. Dat redden van het moreel i* moment«
“ in slagen d it g o e d te gebruiken, h oud t h et vani
ö flfC n “
a n d e r e r le v e n
V o e g t m e n d a a r b ij
heerst en aan zijn machtspolitiek Onderwerpt. W ant
daardoor wordt met of zonder formele democratie, ook het zorgenkind van de legerleiding. Met kac
«f rekening m et d e d ialectiek. Wij m enen nu d a t sPe ic n * W ij p t o e v e n u i t d i t a l l e s d c t ó e n - v a n d e j e u g d d a n *
iedere levensuiting in de maatschappij aan de verdiscipline komt de leiding niet meer helenu
deze van b o v en o f d o o r partijen o p g esteld e p ro - . t a l i t e i t v a n d e n o o r l o g s v l i e g e r e n
deze
d a t een g o ed aanae*
jrams achter blijven bij
machtspolitiek yan het monopoliekapitaal onder uit. Er ontstaat bewust of onbewust een wrok
(Vervolg van pag 5)
een wezenlijk kenmerk
3o j$f g van
gen de leiding als de mensén het idee hebben
organiseerde k L seb e wegingen^
* « « e r r van
van
v a n zijn
z i j n instructeurs
in s tr u c te u r s n o r m a a l
worpen.
,
meer te zijn dan willoze werktuigen. Om die
arbeidersraad, die het hele terrein van
at. De Voorpost kan in haar program er ook niet
.m ilita r is m e .
Z o n d e r d e z e g e e s te lijk e p lo t s e lin g k a n o v e r s la a n t o t e e n
r o e le i
In
het
voorstadium,
waarin
wij
thans
leven
en
tevredenheid
stemming
te
weren
komt,
zoals
ree
«en blijven deze raden te eisen. Doch raden,
g e s t e ld h e id z o u m e n ig b o m b a r d e m e n t in lo o z e e n o n v e r a n t w o o r d e lij k e d a a d /*
de strijd samenbindt, ’t Sluimerende „wij"
de klassetègenstellingen zich nog niet in al uiteéngezet is in het Artikel „Het beheersen
i
d
?nn
n
?
Ven
flemaakt
worden,
d
e a fg e lo p e n ja r e n n ie t h e b b e n p la a t s g e E n d a a r o m i s h e t g o e d h ie r e v e n
aanvan de klasse wordt dan tot het actieve waarin
1---- — hebben
----------------1-----J neemt
----- - de heer
1---mensen” in Spartacus van 29 Juni J.I., de psy
hun scherpte
L-----geopenbaard,
„wij” van de daad en het gemeenschap- sende klasse nog verdovende middelen te baat om ter er aan te pas. Meer democratische omgan
A: °pgetreden
r Ä
j Iep het inatuurlij
a
;ge- r ^ t ' d den
r ^Haag
v„ h?en„ B^
hou'- w niet
r
d*ck;te *■•
“ over
be“ ' vlieger
5r
“ en
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pelijk overleg. Dan ontstaat ook een wer- j?et bewustzijn van de massa op het lage peil en men moeten net moreel op peil houden, on
zijn, waren
ook ,tNijmegen
wee
roepen
de oude banen te houden. Vroeger waren kerk alles het potentieel van het oorlogsbedrijf te
g van de georganiseerde strijdende massa) ziet »»bijvergissing gebombardeerd zijn.
. hoe dit ons ook getroffen heeft
kelijk^beweging van de arbeiders zelf en ^in Iboen*
de pijlers van de domheidsmacht.
domheidsmacht Nu haven. Overigens blijft ook in dit verband de
wordt ze niet zo gemakkelijk de speelbal wordt de vervlakking van het geestelijk leven van spraak: •„Denkende soldaten kunnen we niet
van deze of g^ne äimme politieker.
de massa vooral in de hand gewerkt 4oor het bil** bmiken”, voor dé heersende klasse volledig
r r : ™ “
s
s s s s a s s a ts s ?
wonen
van voetbalwedstrijden enz.,, waarbij de kracht
m m is d e ,grote les, d ’e de arbeiders uit sportbeoefening
als zodanig voor het. merendeel
ket verloop van de Septemberbeweging niet eens in het geding komt. Film en radio zijn Een ton de scherpste pijlen, die de bourgeoisie
boog heeft om de Internationale .klassesolic
PP ) met de opbouw na dè oorlog”. Z o luidt puntv o o r h e t m ilitarism e h e t m eest b ru ik b a a r,
daar waar het dit nodig denkt
hebben te leren. Het is het besef, dat de in het algemeen gesproken, middelen van verstrooi haar
riteit
in
haar
groei
te
belémmeren
is
het
opvoer
vap de Voorpost
n e m i n g b e t u i g t b ii o n q e i u k m a a r
arbeidersklasse zelfstandig als nieuwe, ing, waarbij denkea achterwege kan blijven én van het nationalisme. Dit is een van de
voor zover het er al aan te pas komt wordt hèt
m aa tsc h a p p e lijk e k ra c h t in d e a re n a m o et ln door de
gewcnste ^
geleid. ^
soorten opium, waarmede de klassetegenstt
* * > « !? - e n s J a f Ä r ^ h u ' n
in
de
natie
borden
verdoezeld.
En
waardoor,
v e rsc h ijn e n . D a t lijkt heel e e n v o u d ig . E n het algemeen kunnen wij zeggen, dot voor de «nv
neer de internationale spanningen op kookpunt
‘w ii'h ■ Met ia ,u is t d i* co n fl,ct tussen dè partij, w e e r i o z e n n u n o o m m e n l o s t e l a t e n .
i s h e t n o d ig , d a t w ij n ie t b lij v e n
h e t is h e t ook. M a a r to c h o m slu it t d o o r- te massa genoegens worden opgedist, die zij zongekomen, de gehele bevolking ln een collecties
b re k e n v a n d it b e so c e e n hele p e rio d e v a n der ***** herseninspanning kunnen verteren. En
oorlogsroes wordt gedreven.
te lk e n * n ieu w e strijd e n te lk e n s n ie u w e
gmte
9“ ‘“ ’
ook niet meer. Zo zien wij, dat de grote,en kleine leiders
» ^*a r e v ä ^ e Z^ t^ T O c h ftr a e'wondte'en <*w aM *'het
^ A ' G a U W j d iC 1,31116118
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van afhangt Niet d a ^ a v e t l t t e ^ J d L
fA “ i ” i s t e r v a ö
» « ita r is m e . d a t e e n lc la s s e w .p e n
teleurstellingen omdat oude traditie’s het Het 15 van
001 bii de oorzaak hiervan even opmaken pm de rol van moderne „rattenvang
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i .
stil te staan.
van Hameln” te vervullen, ten einde de m<
.«en partij ta Rusland gelukt de raden aan zich d a n t d e r zeem ach t i n
N e d e r l a n d b ij d e z i t t e n d e k l a s s e s , v e r a n t w o o r d e l i i
e e n v o u d ig e w a a r - jn <fé beschouwing dVfr de monopoßsering van de
kinderen in het verderf te storten. Of ze dit lv
geschikt te maken, to ook later ln Duitsland, te r a a r d e fcestelÜng
d e r A p e ld o o r n s e voor r a m p e n z o a ls d e z e .
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De A rbeidersraden

W a p e n stilsta n d In In d o n e sië

beschrijving teboven gaat, voor het nieu
'
‘
anderen
aan
de
aard
van
de
oplossingen
we bestaan, dat zij zich denkt op te bou
Aan het einde van deze maand verschijnt
der
hangende
problemen
en
Jiet
karakter
wen, bereid is tot. het, uiterste te gaan.
bij de^JJitgeyerij De Vlam, postbus: Spar~
tacus no 7046 Amsterdam Zuid, H het van de komende beweging der arbeidende •Beiden weten, dat deze onteigening en dit
breken-" met,-de.-vroeger e.. jy gihotf.AiS.gefl
-ytwegfe
wy*»-ArsrA
i>vpns -oebonden het
fH -vol— massa's.
deehV- pent t ttevens-gebonden
D a a ro m bevelen we een erbstige bestu ook het denken van de mensen in die zin
ledige boekwerk: De Arbeidersraden.
Hieronder laten wij het voorwoórd volgen, dering van dit boek aan aan hen, die wor* beïnvloedt, dat elke poging om tot het
stelen met dé vraagstukken van de tegen oude terug te keren, van welke kant deze
dat is opgenomen in het tweede deel.
ook. komt, met het grootste mantrouwen
\4.'
„Hiermede publiceren we ’t tweede (slót) woordige tijd.
Uitgeverij
„De
Vlam
.
wordt ontvangen.
stuk van „de Arbeidersraden*."Het beDit is ook de reden, waarom Sjahrir zich
schrijft vooral het handelen en denken van
Zo
luidt
„dus
het
voorwoord
waaraan
wij
eerst van de steun van het Republikeins
' de mensen, zoak dat uit de samenleving
weinig
hebben
toe
te
voegen.
leger *rioet verzekeren. W ant het zijn, de
opgroeit. Het is een stuk psychologie ge- _
Aanvankelijk
was
de
intekening
tegen
honderdduizenden uit de dessas die voor
worden, zoals in de literatuur nog niet
Verlaagde
prijs,
maar
gepaard
gaande
met
het bestaan van de Republiek willen vech
bestond. Het laat 9ns zien, hoe de gedach
vooruitbetaling,
open
gesteld
tot
20
Octo
ten, wanneer dit in overeenstemming i
te bouwsels, het willen en de gevoelens
ber
1946.
Die
termijn
is
bijna
verstreken.
met hun eigen nieuwe levensomstan
uit de levensverhoudingen opgroeien. En
Op
verzoek
van
de
werkers
die
de
intekedigheden .
niet in de zin, dat de maatschappelijke ver
nings
actie
voeren,
willen
wij
de
termijn
houdingen het doen en laten automatisch
Zijn vertrouwen in Schermerhom komt
voortbrengen , maar hoe de menselijke nog éénmaal verlengen. Voor éénmaal en niet alleen voort uit diens verzekering, dat
geest een actieve functie vaa l^et leven is. voor slechts 10 dagen.
de troepen met vredelievende doeleinden
Een machine brengt schoensmeer, suiker Op 1 November wordt de termijn voor in komen, maar vooral uit zijn nadrukkèlü
of wat anders te voorschijn, maar geen ge tekening definitief gesloten.
uitgesproken „onherroepelijk beslutt . ui
Doet
dus
allen
nu
direct
Uw
bestelling
en
is de reden waarom hij en Schermerhom
dachten of gevoelens.
Armoede, welvaart, oorlog, brengen geen betaalt gelijktijdig. .
kunnen onderhandelen en dit verklaar
Bij
de
verschijning
wordt
U
het
bestelde
gedachten voort, maar ze zetten de men
waarom door de Nederlandse regerin
sen telkens voor problemen. Zo laat dit dan direct toegezonden.
Schermerhom het beste kon word
boelc ons zien, hoe de menselijke geest de De prijzen vermelden wij hierbij:
vooruitgeschoven. De komst vaq de co
maatschappelijke gebeurtenissen tot ge De Arbeidersraden deel II ingenaaid f 1.60 njissie-generaal in Indonesië, met Scher
dachten. gevoelens en tot handelen ver* De Arbeidersraden delen I en II ingenaaid merhorn aan het hoofd en de bereidhei
werkt« Bijzonder mooi komt dit o.a. tot De Arbeidersraden het gehele werk ge van Sharir om te onderhandslen, bren
uiting in het hoofdstuk over ,,De Vijand , bonden f3.20.
de eensgezinde opvattingen van allen t
waar we voor het eerst in de literatuur Na 1 November gelden de normale boek- uitdrukking om het ,,extremistisch bandi
zulk een fijne ontleding vinden van Wat handelsprijzèn. IStorten op pöstrekening tisme" met wtfrtel en tak uit te roeien.
zo dikwijls de Amerikaanse, Engelse, de 13500 t/n Gemeente Giro Amsterdam on-*
Duitse enz. „mentaliteit” wordt genoemd. der omschrijving bestemd voor L de Beer
Juist omdat de menselijke geest het ver- .rekeninghouder B 2319 Amsterdam. In
|w erken van de maatschappelijke gebeurte dien daarbij wordt omschreven wat wordt O N D E R V O E D IN G
nissen Ié, is dit boek tot een felle schreeuw gewenst, is het inzenden van een afzon
~ De „Commissie-Koets" onder leiding v
naar werkelijke democratie geworden, ’n derlijke bestelling overbodig.
Dr. Koets heeft onlangs een onderzoek i
Schreeuw, di^ wel in schrille tegenstelling
Uitgeverij „De Vlam"
staat tot het tegenwoordige streven in alle Postbus „Spartacus" 7046 A’dam 2 d II gesteld naar de toestanden in het binn
iand van Java onder Republikeins bestu
landen, om het gehele geestelijke en orga
en onder meer ’t volgende gerapportee
nisatorische leven „gelijk te schakelen"
„De gezondheidstoestand is uitstekend,
met de belangen van de kapitalistische
de gebieden waar vóór 1942 ond^rvoedi
staten, wat een der verschijningsvormen
heerste, bestaat zij thans niet meer."
van het verval der cultuur is.
De aandeelhouders hebben niets tegen
Onder de titel „Duizend ©illioen men
Op het eerste gezicht schijnt de titel "De
waren vóór de oorlog al ondervoed
nationalisatie«
Arbeidersraden" voor dit deel van het
boek boek niet gelukkig gekozen te zM, The Times van 3 Augustus bericht, dat bliceert het „Vrije Volk" op 30 Sept. j
omdat in het bijzonder de geestelijke« tengevolge van de hoge afkoopsom voor cijfers van het aantal calorieën, dat
politieke stromingen, zowel van de bour de genationaliseerde kolen-industrie waar dag en per hoofd in diverse landen d
geoisie als van de arbeidersklasse, in het bij een nettowinst voor een zeker aantal wereld wordt genóten. Voor Nederla
verleden in hun ontwikkeling zijn ge jaren wordt gehandhaafd, zich een her was dit aantal 2958 en voor Java 20
schetst. In dit verband moet ech#: verwe nieuwde vraag naar kolenaandelen voor Rekening houdend met hetdFeit^ dat on
zen worden naaf het eerste deeltje over deed en zich mededeelde aan andere na- veer 3000 calorieën per dag voor de
standhouding van een goede volksgezon
„De Taak" en „De Strijd’' der arbeiders tionalisatie-fondsen.
heid noodzakelijk is blijkt wel dat de ƒ
raden, waar deze de dragers der nieuwe ;
vaan er slechter aan toe was dan tijn
cultuur, der nieuwe, wordende mensheid
loniale broodheren, die toch steeds vf
zijn. Deze strijd gaat nu beginnen. Hij
houden zo goed voor den „inlander”
heeft zich reeds in zijn eerste kiemen aanzijn geweest.
gekondigd. in de telkens weer uitbrekende
Door ziekt* van den inleider wordt
meer of minder zelfstandige klaïisebewe- AMSTERDAM.
de lezingenreeks op MAANDAGAVOND in ge Als we nu in een artikel Vcu* net V
gingen, die zich in ieder geval in W est- bouw „W esteinde” voorlopig onderbroken.
Volk van lOct. j.l. lezen, dat wij het
Europa moeizaam aan de voogdij van
Haandeg 21 O ct. 19 4 6 wti» 81 1 « Nederland deze winter met een gem
valcverenigingén en partijen gaan ont ROTTERDAM.
gebouw Blazoenstraat 7. Cursus verg. Onderwerp: delde van 2108 calorieën zullen mo
wringen, om tot zelfstandig leven te ko Loon en Prijspolitiek. '
doen, dan is het toch wel begrijpelijk,
men. W el is het mogelijk, dat zich eerst HAARLEM, De eerste bijeenkom** vindt plaats de Javaan niet meer naar de Nederlan
nog een derde wereldoorlog tussen de op VRIJDAG 25 OCTOBER in gebouw „Nijver terugverlangt.
werkelijke bevrijdende grote ldassebewe- heid”, Jansstraat. Onderwerp: De ontwikkeling Hitler had ook liever kanonnen dan bo
ainaen inschuift, maar dat kan niets ver-» van Het kapitalisme. Zaal open 7 .4 5 uur. fe ;
*
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