De A rbeidersraden

W a p e n stilsta n d In In d o n e sië
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D a a ro m bevelen we een erbstige bestu ook het denken van de mensen in die zin
ledige boekwerk: De Arbeidersraden.
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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
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Armoede, welvaart, oorlog, brengen geen betaalt gelijktijdig. .
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Bij
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wordt
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het
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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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der levensomstandigheden, maar ook het tische partijen als minister-president be
bewustzijn der millioenen verdrukten, dat noemd en is het met een korte onderbre
♦
king bij voortduring gebleven * Het
zij hun weïeld hadden veranderd.
Doordat de Hollandse ondernemers wa ministerie-loos tijdperk in Indonesië werd W ij lazen in het „Weekbericht n r 730**
ren verdwenen en het economische leven gebruikt om de nationalistische bewegng dd. 9 Oct. 1946, een uitgave van het ma
Vattflnksë lementen.te zuiveren. De „link kelaarskantoor H. Oyens ö Zonen te Amtoch moest doorgaan werd! men
se stroming-** werd geliquideerd e -------- —
rdam, een ■
beschouwing 6«a. over
göTdë pröductie zelf'te-organiseren
Hieruit
blijkt,
dat
de
politieke
„extre
iuatie en vooruitzichten ten aanzien van
werd gemeld, dat er bedrijfscomité*s ëflm
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niet
sterk
genoeg
zijn
de
heden
Indonesië, en troffen daarin de volgende
arbeidersraden waren gevormd en dat de
daagse
bntwikkeling
te
kunnen
tegen
zinsnede aam£
proiductie met primitieve en verouderde
houden.
Overwinnaars
werden
dïe
Indo-,
productiemiddelen op gang was gezet.
„Bij de beoordeling van de toekomstige
nesiërs,
die
met
de
Hollanders
wilden
Zeker, et was ook veel onderlinge strijd
rentabiliteit hangt ook alles af van de toe
en het was moeilijk om te gewennen aan samenwarken of m.a.w., die de radicaä'e komstige verhouding tussen moederland
zelfstandige en verantwoordelijke beslis beweging onder de arbeiders en boeren en Nederlands Oost-Indië. Ofschoon in
singen, terwijd nog zo kort geleden het wilden vernietigen. Daarvoor is niet al hoge en hoogste kringen te dien aanzien
barse commando had bevolen tot slaafse leen een betrouwbaar leger nodig, maar nogal blijmoedige geluiden worden verno
onderworpenheid. Maar het moest en het ook de eventuele hulp van de Neder men, kan het heden vooralsnog onmoge*
ging, al zij het haperend. Ook deze ont landse troepen, hoe „smadelijk” dit ook lijk tot verheugenis stemmen. Nog steeds
wikkeling echter werd gebroken: Soera- naar Sjahrir*s eigen woorden zou zijn.
moeten wif met inlandse rebellen, die bBjbaja cn Semarang spreken een duidelijke De vraag is of ..de verzetswil, die onder kens berichten uit particuliere bron nóg
de millioenen dier massa’s leeft, door een steeds ondenkbare wreedheden plegen,
taal.
eenvoudige overeenkomst tussen Sjahrir
En zij die in de havensteden voor een en de Nederlanders kan worden wegge onderhandelen onder oppertoezicht van
vreemde (Engelse) diplomaten, wat op
aieuw leven vochten en diegenen, die in
decreteerd.
Reecß
zijn
er
berichten,
die
de diepe'binnenlanden van die eilanden „sombere flklankeh" laten horen. In hoe zichzelf reeds volkomen in strijd is xnet
dit alles hoorden, waren nog meer verbit verre deze juist zijn, is nu nog niet na te ’s lands waardigheid en souvereiniteit.’*
terd en de strij<Jwil nam toe. En deze niet gaan. •Afgewacht moet worden, of de W ij wisten en weten natuurlijk wel hoe
te doden geest om adles op alles te zetten, veranldleringen, die de Nederlandse rege de geestesgesteldheid ia' deze kringen van
bereidheid van deze mensen om, als het rin g f
ondersteund met SjaforiVs woord de Partij van de Vrijheid is.-Het is ech
moest, in een ongelijke strijd zichzelf $ft wenst.door te voèren, zonder enig verzet ter góed het toch nog eens te signalerén
vernietigen, deze mensen noemde men van de zijde der" werkende massa*s zul als voorbeeld van „voorlichting**. De he
„extremisten". Wij weten het, er zal wor len worden geaccepteerd. Waarschijnlijk ren kunnen het niet verkroppen, dat er
den geprotesteerd, en men zal aiïleen wij is dit niet. Of dit echter óok betekenen voor hen wezenlijk iets aan het verande
zen op de ontvoering, de koppensnellerij,
ren is. Zij kunnen alleen maar denken in
moord en nog veel gemener middelen te zal, ic(at de weerstand bij de bevolking waarden van aandelen en ofschoon met
gen vrouwen en kinderen, in klé concen het karakter van georganiseerd, militair de mond „vTiiheid** beliidendle bedoelen zij
tratiekampen begaan. Maar dan kan ons verzet (stakingen exl.) zal aannemen, Zal inderdaad stfechts „vrijheid om uit te bui
ons spoedig bekend zijn. Het zal een
antwoord binnen heit raam van deze ko toetssteen*
blijlcen te zijn voor de beant ten ’ en zijn ze slecht te spreken wanneer
lommen alleen zijn: de 300-jarige christe
ze gewaar worden, dat zij niet meer het
woording
van
de*
Vraag,
in
hoeverre
de
lijke zending heeft niet veel vruchten af- omwenteling de* levensomstandigheden alleenrecht hebben tot die uitbuiting en er
\ geworpen.
;
zich; heeft geconsolideerd en zich in het nog meerdere haaien op de kust zijn ge*
Maar de moord was een feit en een slu bewustzijn der massa*s heeft vastgezet.
komen.
we propaganda slaagde er in om mootd
maken onze lezers er op attent, dat het ar
en politiek-maatschappelijk extremisme Wij
tikel „Wapenstilstand in Indonesië" in Spartacus
synoniem te verklaren. Listig probeerde ' No. 42 (19 October 1946) geschreven werd voorf
men gebruik te maken van ée primair re- dat het bericht van óp wapenstilstand bekend was.
—
Sow jet-zeelieden als loon drukkers
’ agerende gevoelens der Nederlandse ar
beiders, die nog zo kort geleden de prac. De wil tvafci het volk
Uit „Action Syndicaliste** 15-9-*46, die h<
tijken van de partij-beesten van 'het
ontleende
aan „Industrial Worker" (Chinationaal-socialisme hadden leren ken- In Frankrijk werd een nieuwe grondwet
ca)gt> van 22-6-*46) .
nen.
■
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>& aangenomen met 9.200.467 stemmen vóór
De leugen kan de werkelijke angst niet en 7.720.676 stemmen tegen bij 7.776.839 Op 8 Tuni heeft zich in de haven Vei
bedekken, de angst voor het groeiend onthoudingen. Yan de totaal stemge Cruz* het volgende voorgedaan: het rus
zelfbewustzijn der Oosterse massa s. Dit rechtigde bevolking heeft diis ongeveer sche schip „Sovrov** liep de haven binm
was het, wat gebroken móest worden eü 37 pct> vóór een nieuwe grondwet ge om vruchten te lossen. De georganiseen
wat het doel was van het „onherroepelijk stemd, terwijl de overige 63 pet. geen arbeiders van de haven meenden, dat zij
besluit". De middelen, die men echter ge blijk heeft gegeven deze nieuwe grond als gewoonlijk dit werk konden verricfeei
dat hun lonen te hoog ware
bruikte, bestonden niet alleen in hèt zen wet te wensen. Het zal dan ook velen | verklaarde,
en
gaf
aan
van zijn schij
den van troepen en het bombarderen van een raadsel zijn, -hoe het mogelijk is, dat opdracht om'dèditbemanning
uit te voeren. D<
dessa’s. Daarnaast probeerde tóen twee die niéuwe grondwet als dé wfl van het nonnen van het werk
schip
gingen inderdaad]
/ - «t
dracht te zaaien binnen de rijen der n a volk wordt ingevoerd.? .
aan de arbeid en de Mexicaanse poli)
tionalisten. En het kan niet anders ge D at de wil van het volk in parlement en werd
gemobiliseerd om de arbeiders vj
zegd worden: de Nederlandse regering is regering anders wordt gezien dan door de haven
te „kalmeren’*, terwijl de Russ<
er uitstekend in geslaagd. De taak die zij het volk zelf, blijkt wet uit de verklaring met lossen bezig waren. Thans verlarig*
had,, was zich in verbinding te stellen met van minister Jonkman, die oas mededeel deze Mexicaanse arbeiders betaling vf
die personen en groepen, waarmee een de, %at in het parlement met 39 tegen 4 het werk, dat de russische zeelieden huflj
compromis mogelijk was. En deze vond zij stemmen de uitzending van dienstplichtig ontnomen hebben in strijd met de normal*
gepersonifieerd in Sjahrfr, die door de lei gen naar Indonesië werd goedgekeurd, regeling, die voor de haven van Vera-G
der de nationalistische partijen, naar vo terwijl er-naar öttze meningreen groter is vastgesteld.
ren verd geschoven, niet alleen als kabi flodeelte van ons Volk tegen deze uitzen
netsformateur, maar ook als onderhande ding bezwaren heeft dan door de cijfers Opmerking: Met welke middelen zal
laar. Vooral dit laatste mag in onze be 39 tegen 4 Wordt gewettigd; Een volks- de russische matrozen gedwongen hebl
schouwingen niet uit het oog worden referendüm daaromtrent zou onzen mfc dit onderkruiperswerk te; doen?, zo vraj
verforen. Sjahrir Werd door de nationalis nister wel eens lelijk kunnen tegenvallen. wij ons af.

oüiiie in de 111. € ■.
ïil

ene komt t<
ders en in i

den.
deo, op straffe van buiten de organisatie
te worden gezet. Hier bfojkt duidelijk, dat
* de E.V.C. voor <3ë strijd willende arbei
ders reeds lang verloren is. Ze is geen or- men.
L ff
ganisatie van de arbeiders meer, maar
een organisatie, waarover de Centrale van de
• Leiding beschikt. .
V-A
ond<
Niet de arbeiders en hun bedrijfsorgj^nisa- w<
ties hebben hgfr te/eggen, maar de „leiding**. De dnaerteftnaars van het mani- dat ^
k st hebben begepen, dat zij hiertegen ge- van de
organiseer^ moeten optreden. De bestu*en van hele afdeflingeq zoals Rotterdam, van het sptètffö'’iY‘*ih'Jti
Dodrecht, Maastricht, Groningen enz
hebben hun naam er onder ^gezet. Men
r;»«r 1
zal gehele afdel&gen niet zonder meer
uitsluiten,, en zo geeft het georganiseerde Zo toont
optreden de mog
toch zi}n stem te ene het i
laten horen. Het is ee^ eerste stap, om andere 3
weerstand te kunnei
unnen bieden aan het uit- hoofden
,
u
dat èn
leveren: van de oraanisatie aan het
___
tie,_ die
_ wekenN.V.V. Maar deze
aaruit >
^an9 g e w a c h t h eeft m et in het
voor haar standpunt op te komen,
Op Vrijdag 4 October is (volgens b.g. ma- ook nu nog. Ze doet afle moeite om niet
nifest) door dr Landelijke Raad het vol- voor een echte oppositie te worden aan
wende besluit genomen:
’
gezien.
H*
1) Den Hoofdbestuurders der E.V.C., Het manifest van de oppositie keert zich
die het niet met 'het fusie-rapport eens met klem tegen de oprichting van
zijn, wordt verboden in vergaderingen „revolutionnaire" vakbond, maar
van hun afwijzende houding blijk te ae- zich uit voor de „eenheid” van de É.
ven.
5
,JRedt de E.V.C. ’, zo sluit het
Eindelijk zijn er nu toch tekenen, die er op
wijzen, dat er in de E.V.C. leden zijn, die
zich niet zonder weerstand neerleggen bij
te t versjacheren van hun organisatie aan
het N.V.V. Er is een manifest uitgekomen, ondertekend door een groot aantal
vooraanstaande’ werkers in de Ë.V.C.,
waarin „alarm** wordt geslagen, om de
organisatie niet te laten verkwanselen,
Blijkbaar hadden deze tegenstanders van
de fusie gedacht, dat het met de fusie niet
zo*n vaart zou lopen, aangezien een groot
aanfcal leden er tegen zijn. Zij hebben nu
moeten ondervinden, dat het op de mening der leden in de E.V.Cn niet aan
komt; dat men, om tot de fusie te Ikomen,
volstaan kan met de toéstëitffiiing van een
uitgezocht aantal besturen. En niet alleen,
dat deze ja-knikken, maar zij hebbeii ook
onder leiding van het hoofdbestuur langs
organisatorische weg er voor gezorgd, dat
de oppositionele besturen én popagandisten de m o n d is g esn o erd .
:
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2) Aan de eden van de Landelijke Raad
wordt eenzelfde verbod opgelegd.
3) Het H.B. en de leden der Landelijke
Raad hebben er met alle kracht voor te
zorgen dat het fusie-rapport wordt aan
vaard/

H ieru it blijkt, d a t d e o p p o sitie zich a a n de

organisatorische regelen wil blijven hóuij
dcn
aj woïden aBe machtsmiddelen
in de organisatie daardoor Blokzijl en con
sorten in handen gegeven. De leden worden opgeroepen de democcratie iÄ de organisatie te herstellen 'en zodoende de
E.V.C. weer te maken iot een strijdoïga4) Het
is
aan
de
leden
in
de
plaatselijke
IB P * ' e- nisatie voor en dool? ae arbeiders. Hoe
bedrijfsgroepen niet toegestaan wijzigin- goed de bedoelingen ook mogen zijn, het
gen of amendementen voor te stellen 00 is toch het paard achter de wagen'spanhet fusie-apport, want het fusie-rapport nen. W ant de E.V.C. is geen stri)dorgamoet in zijn geheel worden aanvaard. ^ nisatie meer-en daarom kan er ook geen
w ezenlijke d em o cratie m eer in b e staa n .

5) Aan de afdelingen wordt verboden
zeif inleiders aan te wijzen; Zij mogen Reeds vaak hebben w# in Spartacus erslechts inleiders laten optreden, die door op gewezen, dat in de* E.y.C. twee tende hoofdbesturen^ der Landelijke Be- denzen, twee wilsuitingen aanwezig wa^rijfsgroepen onder nauwkeurige con ren. De ene is de wil van de arbeiders om
trole van het hoofdbestuur der^E. V .*C te strijden tegén het kapitaal en tegen de
druk die op hen wordt uitgeoefend, door
hiervoor zijn aangewezen.
zich op' grondslag van de bedrijven te
6) AH deze inleiders zullen alleen het organiseren. Juist de verraderlijke rol die
ja-standpunt mogen verdedigen!!!
de oude yakbonden Jiierin in het verleden
hebben gespeelld, had hun gelëerd, dat ze
Wij mogen wel veronderstellen,*<!at nie- de strijd alleen k o n d e n v o eren , a ls ze de
®and meer over de betekenis van zulke strijdorganisatie op grondslag van de bebesluiten in het onzekere verkeert. Mèt dit drijven opbouwden, om zodoende over de.
sluit is het Fusie-rapport aanvaard, organisatie en ook oveï de strijd z e l f te
Want* wie er tegen is, moet voortaan zijn kunnen beslissen.
mond houden. Doet hij dat niet, dan wordt
tyj geschorst of geHkwideerd. Alle gela- De andere is de vakbondsgedachte, die
menteer over ondemocratisch optreden naar erkenning van de vakbond door de
van de Centrale Leiding doet hier niets kapitalisten en hun ^officiële organen
af aan het feit, dat een „leiding” besluiten streeft, die de belangen der arbeiders wü
**n nemen van eendefgelijke
strekking behartigen door onderh#ndeIingeil m eten
en bovendien demachtr
Heeft, leden en in deze organen.
besturen, te dwingen zich er aan te hou- Beide stromingen leven in de E.V.G. De

De ^
E.V \C w
^'ftjjb
^ *c]jcc ,
£
nen doen door
in de organisatie
niet om, of d£
Blokzijl door een
vervangen, ook
wórdt vrworpen
ceu
9rOB
w
opgelapte E.
...
streeft, anders dan Blokzijl
het willen, —
vakbond èn strijdorg*
alleen de tragedie herhalen,
die de opposiüe kan volgen
idoraanisatie te komen is,
en te activeren,
^ «e
j in de
eigen 01
*- houden.
en in h;
kaar te verbinden door
die ln gewestelijke en lan<
bijeenkomen, om zo een
lijke leiding te vormen. Gaat
deze weg, dan behoeft ze
zijn, dat ze door Blokzijl en
bestreden wordt, want dan
hun zeggingschap over
de
tie van de arbeiders verloren.
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ongeveer 10 jaar later, terwijl Rusland
geeft bij het begin van d>eze eeuw. InGhina en Engels-Indië is het proces nog in
voHe gang. Daar is de arbeidersklasse
nog in wording en Amerika en Australië
werden pas in de loop der 19e eeuw be
volkt.
v
Bij de beoordeling van de geestelijke
toestand van de arbei4ersfklasse op het
ogenblik en van toekomstige ontwikke
lingsmogelijkheden moet deze „jeugd”
altijd in het oog worden gehouden.
- •.
èv.
*
Iedereen weet, ondes wette afschuwelijke voorwaarden de arbeiders moesten
werken in hét begin-periode van het in
dustrielle kapitalisme. Lage lonen, veertien-urige arbeidsdag, vrouwen- en kin
derarbeid, krotten van woningen,
„W at theater, concert, tentoonstellingen
en literatuur voor de bezittende klasse
waren, dat waten alcoholisme en de
glans-van de kerkaltaren voor d’e arbeiders”. In deze poel van eflende moest de
arbeidersklasse haar strijd voor totsvetbetering beginnen. Maar «hoe?.. Voor ons
Hjkt dit nu vrij eenvoudig, t ja a r voor hen
spraflk dit niet zo vanzelf. Organisatie wa
een nauweKjks bekend ding, En samen
strijden is alleen «nogelijk, wanneer «er
voldoende solidariteitsgevoel aanwezig
is. M aar waar moesten ze dat vandaan
halen. Z e hadden het . niet. En nieuwe
gevoelens, ontstaan niet door preken
maar ze ontstaan uit de harde strijd yan
het leven. ftflochten er kier of daar arbeiders in staking gaan, er waren altijd weer
hongerende sloebers genoeg hij wie bet

jsolid*riiei^gevod »og'. nict
nltgegr«
was
en
die
hun
‘
, I , _-M
J
i i W t L ,#«g'iÏ9«H
•ML
■r
aanvielen,
door als onderkruiper op te tre08*9
den.
Binnttl deze arbeidettfttasse
^
lUV/VÜV
j ^ ■■|
diepe geestelijke omvorming^ plaats grif- nood dwong echter _
pen, om voor haar eigen belangen tc kun- tot strijd, die zich dan
nen opkomen. Organisatie en solidariteit baan brak in „wikte” b
zijn gauw gezegd, maar een fcele genera- zonder de leiding van
tie was nodig, om dé eerste beginselen e* 9en onder leiding van
van door de harde beproevingen van het de arbeiders zelf. En hoe
leven te leren.
fcoe gebrekkig ze faun
doorvoerden, gaven ze toch
W anneer wij ons die Moeilijke ge>estefcj- vooruitgang te zien, vergeleken bij —
ke ontwikkeling voor ogen houden, is het strijd in het beginnend kapitalisme. Nu
duidedtjk, dat wij in de verschillende po- zeggttk zez Als de
gingen tot verovering yan de maaht die witten, dan doen we het zelf.
$Je geschiedenis ons te zien geeft in de
Chartisttnbeweging, de revolutionaire be- Dat is de geweldige
wegingen in Europa v ïn 1848, de Parijse inzicht,
Coafmune van 1871, de Russische en tegenstellingen
Duitse Revolutie na dfc eerste werekloor- maatschappelijke _
log, niet zonder meer; als mislukkingen doen ligt een niet te
mogen zien. Zij^zijn
beschouwen als vrijwording van de
episoden in een vooftgaafide worsteling de
dus ahet
^ leiding, uua
^
waarin zich telkens een hoger peil van over gelaten, nu nioeten de
kracht en bewustzijn aan ons vertoont, er aan ------1-------- —
Een van de voornaamste gevolgen
' 2-.S}
dit geestelijk groeiproces is wel de gewij- door het
| p t u » xo v*»
rfgde positie van de vakbeweging. Het nu ingesteld wordt öp liet „wif*.
•VV*
S vnlkomett begrijpelijk, dat in de beginperiode, toen de arbelJers^als afgeiakke):- Door de zélfacjf
<k dieren door het leven gingen, Öe vak- <JC eigen strijd,
vt l
L
.beweging als ,>natuurH|ke” leider van a ïe op elkaar zijn ’aang
I
bewegingen der arbeiders optrad. Nie- dariteit fi* te a r hoofcsie vorm ihm
K
. fl
mand kon verlangen dat deze massa van D* egocentriciteit, hetin denken
:- 3
ongfeschoolde arbeiders haar eigen leider ■
- .*
—*zou zijn.
vrucht van de individuaHatisdie cultuur
.j,
van het kapitalisme, wordt doorbroken
Reeds in .De Kneding van de Geest*’ en het denken richt zich in en dbör de
hebben wij de vinger gelegd opr de dot- zelfstandige strijd meer
phase der verwordinpsgeschiedenis van de collectiviteit,
’ië.
vakbeweging. De vakorganisaties waren
slechts de
diej op de weg van
v het zei
den der massa's zijn
, _ zet, maar
gin is er. Het afsterven dér o
arbeiders in de fabrieken, ^elikwideerd* te hebben, van organisatie gaat gepaard! met
stond de burokratie voor haar laatste taak — de ding Van nieuwe maatschappelijk
likwidaüe van de politieke macht der arbeiders. Het ten, die de bevrijdingsfrQd der
orgaan van deze macht was een speciale organi verder zullen dragen.

satie, die in het revolütionnaire proces ontstond •—
de arbeidersraad De burokratie bestreed de pdiarbeidikrachtenin fabrieken die niet .aan hen toe- tieVe organisatie van de ntessa — de Sovjets en
behoorden. Daarna was jer van het soicalisme in de efconoorische organisatie van de massa — de
Rusiand niet anders overi dan woorden.
vakvereniging en stelde daar tegenover de
Vele mensen zullen bezwaar maken door te vragen: saOe, waarin de minste massadeelname
wezenlijke beslissing waarin de Bürokratie sterker was^ dan ergens an•Maar Kroonstad dan?’
rie, dus over het probleem ders — de partij. Op initiatief van Lenin werden,
over het lat der industrie,
van het socialisme, was vóór Kroonstad gevallen. behalve het verbod van afle politieke partijen in
Kroonstad was de poging van een verbond van het land, met uitzondering van de kommunistische
arbeiders en boeren om te ageren tegen de bwro- partij, ook alle meningen en groepen, die het büro
kratie. Lenin en zijn burokratie waren zeer ver kratische leiderschap van de partij bestreden, verschrikt door dit verbond. Na de ^vernietiging van boden, ten einde de mogelijkheid te voorkpmen
de opetand van, Kroonstad, was de nieuwe ekono- van een strijd voor de belangen der massa binnen
^tfscbe politiek de voltooiing van het verbond de partij zelf. (Resolutie yan het tiende congres
tussen de burokratie en de bovenste laag der boe- van de kommunistische 'partij van Rusland.) De
ooderge$chget orgaan van
yan de buroren tegen de arbeidersklasse, slechts tijdens bet party werd een oodergeschiM,
vijfjarenplan was de burokratie bereid haar tijde- kratische caesar, zoals de arbeidersraden en de
lijke bondgenoot,\de middenlaag der boeren aan vakverenigingen een ondergeschikt orgaan van è t
te vallen.
parti). Een Bonapartische diktatuur over de partij,
Na het socialisme in de economie, de macht der de aibeidersklasse en het land had vorm gekregen,
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Hen kameraad

toonde oi
formulieren, die hij
loosheid van arbei<
vangen. Tevens was, voor zóver
r zijn geval zes maal getdel
zijn ontslagbewijs
’s had oi_r
raad 4 kaarten en formuleren
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Het enige lichtpunt, dat
kortstondige wèrtóoosheid
dat hij bemerkte^ <fet
saleT
werkloze
werk v
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maar omdat zij er niets voor voelt hét
Suez-kanaal tot middelpunt te mäken vak
politiek-interne f tegenstellingen. Daarom
geeft zij in principe toe, maar ziet uit naar
'WBm
mogelijkheden* om op andere wijze haar
Dc strijd die in Palestina wordt gevoerd, beide groepen vanouds een grote tegen- pftkcht ‘n deze gebieden te vestigen. Het
“ vtit^ft'v€l®lfir'Eüf5p^‘é3ï’AffiQïkaTPegdartöf stelling besto'HdrHet tegefideel fs foist her gaat tarnefsreief alleen öm_ het"Sir€2r-kade opvatting gebracht^ dat de conflicten, geval, indien we tenminste P. Paassen, in naai, dat de verbinding vormt met het rijke
die daar worden uitgevochten, niet van zijn „The forgotten Ally”, („de vergeten Indië, maar om het gehele Nabije Oosten,
nationaal-Palestijns, maar van internatio bondgenoot” ) mogen geloven. Voor 1918, dat het verdedigings, of beter het afsluinaal karakter zijn. In Palestina echter tref of beter voor. de eerste wereldoorlog, toen tingsgebied vormt voor deze koloniën,
fen zich de invloedssferen van Rusland aan deze gebieden voor het belangrijkste deel Daarom is het voor Engeland een noodde ene kant en Amerika en Engeland aan onder Turkse heerschappij waren, vonden zaak. elke vreemde macht uit deze gebierelletjes tuésen Joden en Arabieren nauwe- den te verwijderen. Ook haar zgn. „bondde andere kant.
. .—
Dit lijkt op het perste gezicht onwaarschijn lijks plaats. Deze zijn pas goed ontstaan genoten.” Met Frankrijk is dit reeds gelijk, omdat' niet alleen Palestina geklemd toen Engeland, na de eerste wereldoorlog, beurd. Dit land, dat na de vorige wereld
ligt tussen landeö', die o.a. niet aan Rus h it mandaat over deze gebieden „ver- oorlog een mandaat toegewézen kreeg over
land grenzen, maar ook omdat dit „Natio kreeg” en Engelands minister Balfour, Pa- Syrië (ook zeer belangrijk voor olie) is
naal Tehuis” der Joden, in sommige op lest|na tot een „Joods Tehuis” bombar- langzaam maar zeker door Engeland uit
*
* deze gebieden weg geintrigeerd. Reeds
zichten niet van zón economisch belang deerde.
is als o.a. Irak en Iran. In werkelijkheid is Al spoedig na de afkondiging der Balfour- lang voor het uitbreken van de tweede wehet Palestijnse „vraagstuk” dan ook slechts verklaring bleek,r dat de verwezenlijking reldooflog braken plotseling allerlei onluseen onderdeel van de machtspolitiek 4er van de plannen van Balfour, op de grootste ten in Syrië uit. Bij nader onderzoek bleek
„Èig Three” in het gehele nabije. Oosten. tegenstand van de Britse bureaucratie van dat Engeland Syrische „revolutionnairen”
De secretaris van de Amerikaanse marine het Ministerie van Koloniën stuitte. Ten en stammen uit Libanon bewapende en
< F^ank Knox zeide eens van het Nabije einde het bestuur van d# Engels geworden onlusten provoceerde. Bekend is b.v. dat
Oosten, dat ‘dit gebied de grootste olie mandaatgebied terorganiseren, werden vele na de grote slachting in Damascus (waar
e ambtenaren naar Palestina ge- de opstand werd neergeslagen door <ïe
voorraden had van de wereld. „De gewone
en, Dit ware» niet mensen, die krach- Franse troepen) ook tallozen, waarvan
man kan zien de rijkdom van deze gebie
den «iet voorstellen. De olie kan hier wel tens de Balfourverklaring hiervoor geschikt kon worden vastgesteld dat zij Engelse
; 1 ÖÓi Rockefellers make^.” V an dit stand waren. Het waren de aarts-reactionnaire agenten waren,- werden gearresteerd,
punt uit bekeken is het dus geen wonder, ambtenaren uit de Afrikaanse koloniën, In deze oorlog toen Syrië bezet werd door
| dat zowel: Amerika als ^Engeland, maar t Allerlei protesten en vertogen van de zijde de Vichy-troepen, en uit allerlei inlichtinnatuurlijk ook Rüslarid, bij deze gebieden der Joden en niet-Joden werden opzij ge- gen bleek, dat in deze gebieden de Duitlegd. Al naar mate echter, de protesten sers probeerden vaste voet te krijgen, werhet grootste belang hebben.
hiider
weerklonken, vonden juist steeds den de Joodse kolonisten opgeroepen deze
Zoals echter op de rest der wereld de te
genstellingen. tussen de grote drie scherp meer relletjes in Palestina plaats en groei- met Hitler sympathiserende regering in
tot uitdrukking komen in bezetting en mili de het door genoemde kringen geintrodu- Syrië te vernietigen. Weliswaar waren de
Joden in aantal te klein, maar het werk dat
tair machtsvertoon, zo is dit ook in het cëerde anti-semitisme.
Nabije Oosteln het geval.. Daarvan getui Het verloop van deze ontwikkeling moet f dcdcn'.ia van 9ro°,t belang geweest voor
gen de bekende troepenverplaatsingen aan niet alleen afgeleid borden uit de reaction- de «verwinning van de Engelse legers. Na
de Turkse grens, de bezetting van het Zui naire gezindheid der vroegere Afrikaanse de ° ° rl°? ontstonden weer onlusten in
en ^ resultaat is nu. dat Frankrijk
den van Iran door Engelse troepen en de koelie-drijvers, ma&r meer uit de belangen,
vlootdemonstraties van Amerika in de die de Engelsen ia Palestina hebben. Ten # deze gebieden is verdwenen,
Midderlandse Zee. lp Palestina echter zijn slotte is de Engelse koloniale bureaucratie Dat net Engeland ernst is om in het Nabije
alleen Engelse troepen. Hét is de moeite niets anders dan dè agent van het Engels Oosten haar macht te handhaven blijkt
waard na te gaan, waarom Engeland dit imperialisme, dat er blijkbaar geen -belang verder uit rhaar bruggehoofd in Grieken- ,
doet en welke functie deze troepen hebben. bij heeft het vestigen van een sterke Joodse *and, “aar steun aan Turkije maar ook uit
Met de grote trek der Joden naar Pales staat te bevorderen. Toch is vaak de bewe-' het bezetten door haar troepen van Zuidtina, vooral na 1918, werd de economische ring aeuit, dat Bnaeland ermede aebaat Iran, dat slechts luttele mijlen van Voor-Inontwikkeling van dit land ter hand geno- zou Zijn; Palestina tot een sterke staat te dië ‘S gelegen. Al deze gebieden tezamen,
is meestal,
-f
io
iiittOLtu, dat
u oi die in oppervlakte groter zijn dan Europa
mèri'. De industrialisatie, de ontwikkeling maken. Een der argumenten
ialiseerd Palesvan de landbouw en de daarmee gepaard Engeland bij een geindustrialiseerd
Pales (met uitzondering van het Russ. gedeelte)
in
aeval
van
oorloa kunnen niet bezet worden door alleen Enoaande ontDlooiina van de handel had tot tina belang zou hebben ii Lgeval van ooi
—
gelse troepen. Daarom zoekt de Engelse
gevolg; dat velé duidenden Arabieren, die en ter verdediging^van Brits Indië. Een
I
* 1 . . | ___
i
__.
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vóór die tijd onder hun feodale en patriar dergelijkeredenering houdt echter in, dat regering naar een mogelijkheid de heersenchale heersers hadden geleefd, wegtrokken dan grote massa’s arme Arabieren naar de <*e klasse daar zelf de macht te laten uitnaar de in opbouw zijnde steden. De op Joden „overlopen.” Dit stuit echter op het oefenen. Dit is o.a. mogelijk, als een Panbouw, niet alleen van de kolonies maar grootste verzet der Arabische vorsten, Arabië wordt gevormd, een federatie van
ook van dè stéden, bracht bij vele arme die alles in het werk zouden stellen (en Arabische vorsten, die de macht uitoefenen
en onontwikkelde Arabieren het bewustzijn op zeer demagogische wijze) de Arabische natuurlijk onder opperste heerschappij van
bij, dat zij het bij de Joden veel en veel.' massa’s voor te spiegelen, dat de Joden Engëland. Dit houdt echter de aanwezig*
béter hadden, dan ooit onder hun vroegere die het land opkopen, hen nog armer ma- heid van Engelse troepen in. En dit is de
reden, dat in de toekomst zal blijken, dat
stamhoofden. Daardoor ontstond langza ken danzij reeds zijn.
merhand tussen beide bevolkingsgroepen Dit is echter ni<ït de enige moeilijkheid men in deze gebieden feitelijk niet zonder
een overeenstemming, die met lede ogen, waarmee het Britse Riik in het Nabije Oos- een Joods „vraagstuk kan. Er moet altijd
niet alleen door de Arabische vorsten maar ten te kampen h e e ft. Een andere is, dat, zo- een zgn. „onruststoker zijn, waaruit Enook door de Engelsen, werd gadegeslagen, als b.v in Egypte het onafhankelijkheids- geland het bezetten van deze gebieden
De ontwikkeling van deze toestand moest streven sterk is toegenomen. Blijkbaar is dóór hèar troepen kan rechtvaardigen,
vanzelfsprekend met alle middelen wprden deze zo krachtig, *bt de Engelse „arbei- W ant een onvermijdelijke consequentie
tegengegaan. In deze tijd nu de tegen- ders”-regering ertoe genoodzaakt werd de van elke zgn. zelfstandig^ sjtaat is op den
st^»H m en tussen ,,Arabieren” en „Joden” onafhankelijkheid j a n Egypte aan tje kon- difur, d? eis van terugtrekking dèr troepen*
zo hoog zijn opgelaaid, maakt het voor de digen. Dit doet ßnaelapd niet uit over- En al zou deze niet direct voortkomen uit
huidige generatie de indruk alsof tussen wegingen van potii!iek-„progresieve” aard, *het intelligente brein der Arabische vorsten
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W e horen in idle laatste tijd ;nog al eens Maar voor andere delen van de bezit
over het" dreigende gevaar van inflatie* tende klasse kan zulk een inflatie heel
Dat 'is de waardevermindering van hef voordelig zijn, of zo ze er niet DIRECT
yefrtr xodat-aller veel duurder wordt. Het—voordeel van iiebben, ^brengt het- itun
ligt voor de hand, dat zulk een waarde toch geen nadieefl, terwijl ze voor de toe
vermindering in dë eerste pÜaats een gesel komst goede winstkansen hebben, als de
voor de arbeidende bevolking is, die met arbeidende bevolking en de spaarders en
-het toch al karige weelkgeld dan helemaal dergelijke geruineerd zijn. Dat zijn de be
zitters van fabrieken en bedrijven, vooral
met weet rond te komenl
.)
Inflatie is geen onbékend verschijnsel. Na van die, welke voor de export werken,
<cte le wereldoorlog, zb ómstreekr~i920~ grondbezitters, kortom allenx&e hun geld
trad het . in vele landen met ongekende in productiemiddelen hebben belegd. Het
hevigheid op, zodat men ïn Rusland of in geld moge waardeloos geworden zijn, de
Midden-Europa bijv. een millioen voor bedrijven staan er nog ongeschonden, om
een brood moest betalen. Of dat een tram- op een nieuwe grondslag nieuwe winsten
ritje 1 millioen kostte. Deze waardever voort te bréngen.
mindering ging zó ver, dat men in vele
landen een nieuwe munt invoerde, omdat Het is dus geen wonder, dat er onder de
de oude waardeloos geworden was. Zo bezittende klasse zelf „verschil van me
kreeg Rusland zijn Tsjërnowetr, Duits* ning” is over het nut of de schadelijkheid
land zijn Goudmark, België zijn Belga. vair de inflatie. En dus zal de bezittende
Frankrijk en Italië gingen ook tot een klasse hier niet als eenheid optreden», om
nieuwe munt over, maar die behielden <#£* de waardevermindering'van het geld te
voorkomen. Natuurlijk heeft deze hefte be
oude namen van Branc en lire.
zittende klasse het liefst een „gezonde*'
ZUHe een inflatie is echter niet alleen een geldtoestand. M aar als deze nu eenmaal
ramp voor de arbeidenicbe bevolking, maar ziek is, dan is de weg tot genezing door
ook voor belangrijke delen van de bezit middel van inflatie minder verwoestend
tende klasse. W ie z’n geld in staatspapie voor hen, dSe hun geld in goederen of in
ren belegd heeft, is het kind van de reke bedrijven hebben gestoken.
ning. Zou een millionair zo onverstandig In dit verband moeten we een kranten
geweest zijn, om al zijn geld alleen in bericht van deze week bezien. E r werd
schiiWbekentenissen van de staat te be aangekondigd, d a t eert „STICHTING
leggen, dan was hij zijn millioentjes kwijt. T O T DAADWERKEtlJKE BI
Voor 1 millioen kon hij dan niet meer dan DING VAN H ET INFLAM _
een bïood kopen. En wie zijn geld belegd VAAR” is opgericht. B i wie zitten
heeft, door hei aan anderen uit te lenen, in hoofdzaak in? Het zijn vooral spaar
bijv. iri de vorm van ten hypotheek krijgt banken, hypotheekbanken, semi-offidële
in zo'n tijd weldra zijn geld terugbetaald, sociale verzekeringsfondsen, pensioen
yerzekerings-maatschappijen.
maar hij kan er niets voor kopen. Het is fondsen,
waardeloos geworden. W ie geld op de boe-rentteenbanken, bapken, notarissen.
spaarbank heeft, is het praktisch kwijt. D a t zijn allen insÖtute% die zich met het
Hij kan het wel van de bank terugkrijgen, uitlenen van gelden bezighouden, wier ka
maar hij kan er ongeveer niets voor kopen. pitaal feitelijk alleen uit geldkapitaal be
Het Is dus feitelijk, dat niet alleen de ar staat. Al dergelijke instituten worden door
beidende bevolking bij zulk een inflatie een inflatie practis onteigend. Ze wil
verarmt, maar ook aanzienlijke delen uit len de maatschappij voor de ramp van een
de burgerij, die wat centjes hebben opge inflatie behoeden. Maar zo onbaatzuchtig,
spaard, of ze in staatspapieren hebben be als dè heren zich voondben, is Het nu ook
weer niet. W ant hitórbü gaat het om de
legd.
redding van hun eigen fcapitalèri. Dat het
ami
‘ 1'Af*j.'Ti:«.• sruiver eigenbelang # , aulleri we nog zien
en stamhoofden, zeker zou het hen inge
blazen worden door de Russen, die in de aan de maatregelen, die deze heren voor
aanwezigheid van de Engelse troepen een stellen, om een inflatieromp te voorkomen.
Ze willen de kosten van de redding van
begrijpelijk gevaar zien.
Zij, die daarom menen, dat in Palestina hun kapitalen op de arblekiende bevolking
de moeilijkheden zullen zijn opgelost als verbalen. W e zullen? xtat duidelijk aantoe
ö
c
: :m .
het Joodse vraagstuk zal zijn geliquideerd n
vergissen zich ten zeerste, Zowel de vesti-* Ms we de rol van deze Geldinstituten góed
9|ng van een Zionistische staat, als de ver in het oog willen vatten; moeten we zien,
hindering daarvan zal de algemene politieke wat et in het hele bedrijfsleven eigenlijk
onrust in Palestina en ook niet in het Na gebéurt. De bezittende klasse heeft haar
bije Oosten veranderen. Daarvoor is nodig, geld in allerlei ondernemingen belegd.
dat alle uitbuitend* machten in het Oos Bijy. in de metaalindustrie, de scheeps
ten zulleii zijn verdwenen, Dit zal een bouw, <ïe textiel en aödere takken van in
strijd zijn, die niet in deze gebieden allee# dustrie, ma«ar ook in *banken, verzeke
zal worden uitgevochten. Blijken zal in de ringsmaatschappijen, Staatspapieren enz.
toekomst, dat deze strijd slechts een onder D it (kapitaal vraagt om Vinst. ; • ’
deel zal zijn van de gróte strijd, die in qjjr, Ongelukkig echter, kunnen de eigenlijke
winsten alleen voortjjfÖiracht worden uit
gehele wereld wordt uitgevochten.

zeggen
dat er
Er is
m ad,
De zaak
men de
voelt
'och heeft de m _
^
iets in die richting gedaan, door
laten inleveren en grote sommen te
keren* Dit helpt vooifopig
het is nog lang geen penicilline,
blokkeeudfe sommen bangig
een zwaard boven het
wijl bovendien de oorzaak, w
ke sommen onder de mensen
weggenomen is
ïri'dié
zelf een be
zijn de staatsinkomsten
de uitgaven: En dus moet
kort op de een of andere
len, of zijn onkosten
Bijv. óe aflossing of de
de staatsschulden zou stopgezet

„Eerlijkheid in hel M W "
Met grote belangstelling heb ik de axtike- ste bruidsnacht met de bruid doOrbracht?
len ovef „Eerlijkheid in het huwelijk” in Heeft er niet nog veel vroeger in de pe,^pärtacu%* gevoftgd en ik zou er niet 'rióde van het matriarchaat een grote vrij
aan gedacht hebben mij in deze discussje heid voor de vrouw^ bestaan? W as veel
te mengen, als ik in de hele opvatting wijverij in bijna alle tijden niet het recht
van idfct probleem (?) niet één <ling gemist der bezittende klasse, d.w.z. der rijken
had, n.l. de .marxistische opvatting en dezer aarde? En ook nu, in deze kapita
daarom kom ik de redactie van „Sparta- listische maatschappij, * is dit niet afgecus*” vragen voor het volgende een schaft, ook al is ide bigamie strafbaar.
plaatsje in te ruimen. W el mogen de me Hoeveel patroons hebben niet een ver
ningen in*de bond verdeeld zijo over de houding me- hun secretaresse? Bijna elke
eerlijkheid in k et huwelijk, zoals wij dit man, die het betalen kan, hééft naast zijn
-momenteel (kennen; over de marxistische wettige ook nog zijn onwettige vrouwen.
opvatting» dat met het veranderen van be M aa/ voor de grote massa is het mono
staande maatschappelijke verhoudingen game huwelijk nog altijd een door god ge*
ook de 'bestaande huwelijksverhoudingen wijd sacrament; immers in de besloten
zich volkomen zullen wijzigen, kunnen wij heid van het gezin moet de man zich
herstellen van d e vermoeienissen van zijn
het. volgens mij wel eens zijn.
Wij, marxisten weten, dat het monogame dagelijks werk, om energie op te dben
huwelijk met de burgerlijke maatschappij die er nodig is voor zijn hernieuwde* ütiË|
gegroeid is. Immers bij andere maatschap bmting. Maar vooral in het ‘huwelijk,
pelijke verhoudingen was het monogame maatschappelijke msteßing, die de ver
huwelijk niet het hoogste goed. W as het antwoording draagt voor-het opgroeien
in het feodale tijdperk in veel streken niet van het nieuwe geslacht.
heefl vanzlfspre&end, dat de kasteelheer W el worden er in tijden van oorlog
bij het huwelijk van zijn horigen de eer- sexuele vrijheden toegestaan; dat is voor
oorlogvoering nu eenmaal noocfeakelijk.
In het kapitalisme zelf hebben ook tenge
volge van crisis en ooiflog verschuivingen
(vervolg valk pagina 7)
plaats gevonden. B r is vermindering van
vfcnlden. Of de uitgaven voor tegeï en kapitaal gekomen; ook kapitalisten zijn
vloot zouden geschrapt kunnen worden. ten • onder gegaan en nieuwe zijji ont
Voor zulke „oplossingen” voeft de bezit staan. Zo Ikan men o.a* de vele echtschei
tende klasse echter niets. Ook kan de staat dingen in de’betere kringen verklaren.
dè salarissen der staatsambtenaren of de Veel huwelijken hebben hun veilige eco
uitgaven voor onderwijs en sociale dien nomische basis verforen, vandaar echt
sten besnoeien. Maa* voor die „oplossin scheiding en nieuw huwelijk. Dit zijn. ver
gen” voelt de arbeidersklasse weer niets.. schuivingen, maar geen principiële veran
En gezien de reeds algemene ontevreden- deringen van het. monogame huwelijk. Iii
öefcÈ, wfl de bezittende klasse het hier nog tegendeel, het monogame huwelijk móet
nfct op een directe krachtproef aan laten blijven, bestaan als een tcfer pijlers waarop
komen. Voorlopig bewandelt ze dus de dé kapitalistische uitbuiting rust.
■#èg van de geleftfeüjke afbraalk of het
uitstellen van de werkelijke vernieuwin
gen. De staat moet tijd winnen, om de kas
ten van de stóatssanering geleidelijk op
(HITHULLIItfl m HET MOHttMERT
dfc bevolking te kunnen verbatten. Dit tijd
D e onthulling van het monument
winnen gebeurt dan, door dé tekortén aan
en het bijzetten der urnen van H.
tfc vullen met nieuwe leningen op korte
Sneevliet en negen andereKameratermijn. W el moeten xfen de geleende
den, zal plaats vinden op Zaterdag
stimmen met rente teruggegeven borden,
9 November 1946, te Westerveld,
zodat langs deze weg de tekorten juist
na Aankomst van de trein, welke
toenemen, maat in de gewonnen tijd kan
om 13,13 uur vertrekt uit Amster
dan langs andere weg bezuinigd worden,
dam (C.S.).
ten koste van de arbeldlende bevolking.
Of in die tijd kunnen misschien de staats
Kaarten voor de plechtigheid in de
inkomsten stijgen, doordat door verhoog
aula, zijn op schriftelijke aanvraag
de productie meer winst in de bedrijven
verkrijgbaar bij den Secretaris van
gemaakt w ofÄ^ zodat dividendbelasting
het Comité.
U'
en dergelijke grote baten opbrengen. Zo
staat het weer „gezond” maken van de
staatsfinanciën in het nauwste verband Voor mij, i* het probleem „eerlijkheid in
met de verscherpte uitbuiting van de ar het huwelijlc” dan ook verder niet discu
beidende bevottking. Een verscherpte uit tabel W ant hoe kunnen wij over eerlijk
buiting dus* o.a. de enorme betalingen van heid praten, als de grondslag door en door
aflossing en rentedienst op die staatsschul oneerlijk is. De economische afhankelijk
den aan onze couponnetjes-knippende heid van de man, maar vooral ook van de
„medeburgers” te kunnen voldoen.
vrouw in het hufcftge huwelijk, is zo, dat
(wordt vervolgd) . wij onder deze verhoudingen alleen voor
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óiS~Jfelfvan geval tot geval een conclusie
kunnen* trekken. Pas affs èn de man èn de
vrouw economisch vrij var\ elkarider zul
len staan, als een vrouw niet meer als een
slavin aan haar'gezin gebonden zal zijn,
als zij zich niet meer hoeft te verkopen
voor geld m het huwelijk èn daar buiten,
als wij mensen niet meer in kleine hokken
gestopt zuWen worden, omdat wij ge
trouwd zijn en economisch geborgen (gpd
hélpe ons kÜe brug over) zoals nu het ge
val is, pas dan, als de maatschappelijke
voorwaarden aanwezig zijn, kan er sprake
zijn van eerlijkheid in ons liefdeleven, om
dat men dan pas werkelijk vrij zijn partner
zal kunnen kiezen. Dit was wat ik in voor
gaande artikelen miste en wat ik meen,
dat toch in „Spartacus gezegd moet wor
den.

WAT ONS OPVIEL
Tussen 15 Juni en 15 Juli zijn in Amerika
volgens het Bureau van Arbeid-statistieken d'e prijzen van voedsel 13.08% aestegen; de kosten van onderhoud in het
algemeen 5.5%. De grootste sprongen
zijn gemaakt
takt door de prijzen van het
vlees (30%
7o in
in. de hoogte), boter (32®/o)
(320/o)
en melk (15%). Het is een beJkend feit
dat de schattingen’ van dit bureau zeer
conservatief, zijn; bovendien zijn de prij
zen sinds 15 Juäi nog meer de hoogte in
gegaan. Deze verhoogde prijzen treffen
natuurlijk den arbeider het meest daar
het gróótste gedeelte van zijn loon juist
voor zufljie dingen als vlees, boter en melk
wordt uitgegeven (Door de stijging in d'e
prijzen van de drie genoemde voedings*
middelen met die van het algemene le
vensonderhoud te vergelijken, kan men
gemakkelijk zien dat zeer veel andere ar
tikelen weinig of niet duurder moeten zijn
geworden. D.R.).
Dezelfde week dat de bovengenoemde
cijfers werden gepubliceerd maakte Reconversion Director John Steelman be*
kend, dat hij heeft besloten loonsverh
gingen niet toe te staan; in het bijzonder
heeft hij afgeslagen een verzoek van de
arbeiders in de Pacific Coast hout-industrie om
cent per uur loonsverhoging.
Reken dus maar zeM uit: dezelfde ionea
plus verhoogde kosten, dat is samen
loonsverlaging»
Vertaald en verkort naar e
artikel in Labor Actiorit 1$
Augustus, 1946.
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De grote verandering
Vaak is de vraag opgeworpen of de Indo
nesische Republiek wel een zelfstandig le
ven had kunnen ontwikkelen, indien de
Nederlanders of de Engelsen direct zou
den zijn geland. Zeer velen, ook de zgn.
„progressieven” zijn vaak bereid een be
vestigend antwoord te geven. Afgezien
van hef feit, dat het beantwoorden van de
ze vraag feitelijk zinloos is, bewijst het be
staan van de republiek, dat het wegvallen
van de zwaarste druk voldoende was om
tot die ontplooiing te komen, waartoe zij
zich nu heeft ontwikkeld.
Er is in ons blad reeds op gewezen, hoe
de aarzelende Soekarno en Hatta onder de
dreiging van „een opstand over heel Java”
ide republiek tenslotte uitroepen. Het was
,de niet te stuiten druk van onder-op, die
de Republiek deed ontstaan, en reeds v an
de aanvang af hadden de leiders de groot
ste moeilijkheden, de beweging in „orde
lijke” banen te leiden.

Dit laatste is te wijten aan het feit, dat de
belangrijkste regeringspartij, de zgn. Partai Sosialis, waartoe ook Sjahrir behoort,
nog kort geleden zeer weinig invloed in de
Indonesische arbeidersklasse had. Het
grootste deel van de partij wordt gevormd
door ambtenaren en intellectuelen. Een
[ander steunpunt vindt deze partij in de berrijke boeren-organisatie, de zgn. Bariisan Tani In donesia. Onder de revolution
air gezinde en georganiseerde arbeiders
klasse had de regering zó goed als geen
invloed. Veel meer Waren het 'juist haar
tegenstanders, n.l. dé communisten en Tan
lalakka, die de basis van hun macht in
ie arbeidersklasse vonden.
Iet is ftog niet zo heel lang geleden —
waarschijnlijk slechts 4 è 5 maanden —
*at de Indonesische arbeidersklasse geor
ganiseerd was in de zgn. Barisan Boeroeh
Indonesia. Deze organisatie is — voor zoV re e m d e b e rich te n
7er het haar structuur betreft — te VergeHet Apeldoorns Dagblad van 2 6 -9 - 46 jken met de Eenheidsvakbeweging, zoals
wij dfe vlak na de bevrijding kenden. Ook
maakt melding van het feit, dat het N e i
schip „Bantam” met de lading mosterJ leze Indonesische bond organiseerde de
irbeiders per bedrijf en bedrijfstak. Het
en phosphorgas, dat vernietigd nu
jrote verschil tussen beiden is echter, dat
worden, in de diepte is verdwenen.
W ie kan ons infhehten wat de bedfoelifl0 ïe Eenheidsvakbeweging nog een over
koepelende organisatie moest worden, ter
van dit transpor* is geweest?

wijl de Barisan Boeroeh Indonesia dit
reeds was. Zij organiseerde dus niet alleen
arbeiders, die lid van haar waren, maar
reeds gehele bedrij fspersoneïen.
Daarmee is echter het belang van de B.L.I.
nog niet voldoende belicht. Zij immers is
het geweest, die voor een belangrijk deel
de mogelijkheid heeft geschapen de bedrij
ven in staatseigendom te brengen. Dit gold
niet alleen voor de bedrijven, die in het
bezit waren van Nederlanders; ook Chi
nese en Indonesische bezittingen werden
door haar onteigend. Dit ging meestal zo,
dat het bestuur van de vakverenigng het
bedrijf in naam van de staat overnam. On
dervond men bij dit proces veel tegenwer
king, dan werd net zo lang gestaakt tot
de ondernemer verdween. Ook ging men
vaak genoeg tot revolutionnaire bedrijfsbe
zetting over. Het bedrijf werd dan onder
beheer gesteld van de leiding der Vakver
enigingen. terwijl de bedrijfsleiding werd
uitgeoefend door arbeiders uit de vakbe
weging zelf. Op deze wijze werden de be
drijven tot collectief, republikeins bezit ver
klaard.
Ondanks het feit, dat de Partai Sosialis —
waarvan de rechtervleugel door Sjahrir en
de linkervleugel door Sjarifoeddin verte
genwoordigd wordt — deze ontwikkeling
met lede ogen gadesloeg, kon zij in het
begin toch niet tegen de in de B.B.I. ge
organiseerde arbeidersklasse optreden. De
Barisan Boeroeh Indonesia immers heeft
twee functies, n.l. een sociale en een natio
nalistische. Het uitgesproken revolutionnair, antikapitalistisch optreden kon pas
vorm en gestalte krijgen als verhinderd
werd, dat de Geallieerden voet aan wal
zetten. Tegelijk echter moest een gecoör
dineerd politiek instrument worden ge
vormd, dat alle krachten tegen het directe
gevaar — n.l. het koloniaal kapitalisme —
samenbond. Zowel Sjahrir als de Indone
sische arbeidersklasse hadden het grootste
belang bij het handhaven* en sterker wor
den van de republiek. Dit is dan ook de
reden, dat Sjahrir c:s. zich in het begin
niet tegen de tegen imperialisten gerichte
stakingen hebben verzet. Het besluit, door
alle arbeidersorganisaties verleden jaar ge

nomen, om het werk neer te leggen, zodra
een „vreemde mogendheid” de macht pro
beerde te heroveren, kop dan ook zijn in
stemming vinden. Dat dit besluit de ar
beiders ernst was blijkt uit verschillende
voorbeelden.
Toen de drukkerij Kolff in. Batavia, door
de Geallieerde troepen werd bezet, besloot
het personeel slechts aan het werk te gaan
:seia<
als de drukkerij tot staatseigendom,
dus tot
republikeins eigendom werd verklaard . T e
vens werd geëist, dat, indien aan deze
voorwaarden zou worden voldaan, mets
zóu worden gedrukt, wat beledigend of in
strijd zou zijn met de belangen van de re
publiek»
Een ander voorbeeld werd gegeven door
de arbeiders werkzaam bij de gas- en electriciteitsbedrijven. Zij bésloten, dat geen
energie meer zou worden geleverd aan de
Nica.
^ :
Dergelijk soort acties werden in het bej
door Sjahrir c.s. gaarne ondersteund,
ker zal het ook zijn sympathie hebben ge
had, dat de B.B.I. de bedrijven tot staats
eigendom verklaarde.' Met de wijze waar
op dit gebeurde kon hij zich echter niet
verenigen. Onherroepelijk moest hij afwijk
zen, dat de leiding van een bij de B.B.I.
aangesloten vakvereniging het bedrijf —
al zij het »oor de republiek - in beheer
nam en dat de arbeiders uit de bedrijfsgewijs opgebouwde vakverenigingen zelf
de bedrijfsleiding voerden. Nooit kon hij
toestemmen in de eis der arbeiders, werk
zaam in de suiker-industrie, hun organisa
tie de suiker-distributie op te dragen, of de
Dewan 2 Boeroeh (dat zijn de arbeiders
raden) te belasten metWe bedrijfsleiding
der fabreiken. En vanzelfsprekend moest
hij het door de arbeiders van Jogjakarta
tot hem gerichte verzoek afwijzen, de di
verse bonden in te schakelen bij productie
en distributie.
Toch bood het afwijzen dier eisen of het
niet-erkennen der door de arbeiders inge
stelde leiding Sjahrir veel moeilijkheden.
Niet alleen immers groeide daardoor het
wantrouwen, maar de bedrijven vormden
ook zichzelf beschermende, militaire orga
nisaties. Naast het Republikeinse leger (de
T.R.I.) werd een bedrijfsgewijs gevormde
afweer gemaakt, die zich weer organisa
torisch bij de zgn. Lasjkar Rakjat voegde.
Het is duidelijk dat tegen een dergelijke
ontwikkeling, die alle symptomen draagt

