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d erd e
aardheid der volkeren, met räs of geloof.
Men zou LewiS kunnen verwijten dat hij
verzuimde het kapitalisme duidelijk aan
tè. Vijzen als de embryonale vorm van

verenigt U I

De staking der arbeiders in, de Renaultfabrieken in Frankrijk heeft weer eens
bewezen, dat de heersende klasse voor het
stakingswapen meèr tevreesd is, dan
men, gezien haar geweldige macht, zou
kunnen vermoeden» Deze staking — en
het gevaar dat ze zou o ^slaan óp aHe
metaalfabriekèn van Parijs en misschien
ao$ verder, heeft geleid tot een regeringscrisis» waarbij het er feitelijk om gaat, of

Jffi

kan zonder .een
'n iet bestaan. C
. dan ook met d<
mijnen niets arn
misbare voorwa
staan van het o
d^ijfsleven te hei
. Voorwaarden
talistische bedrij
kan herstellen, zi

a c h te re n *
door de .ve

ïetaa^bedrijven, Phiijd) trékken als bet
Haaf zich toe; geen
U dit proces tegen.

i» d£ enige >êg
cqliere kapifaar
neemt .de ‘staat i

j’ Uit de IiiIh
‘

l

p . itr$ H
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4 . O n d .rw lls

deze bron van (capitaaTyprfefa^.

zo

ryke-

mogeh-jA*11 V'° eieD : ^

efli9SZ‘nS

frèerd.'atté middelen door S e modern«
staatsorganisatie toegeppst. om dit ene
doekte beteken, wetenschappelijk door-

mi

vormen /van distributie! prijsbepalingen
Énr. «efcéiaöW.'Het Vootgesch reven ver
bruik en de van bovèn- -af vastgestèlde
lonen, of^ roafe het
uitstand
■werd genoemd, de loon- en prijsschaar
knijpt datgene v a n 'd e arbeidsopbrengst

»

Hier is het grote probleem, waaryoor
I
zich de regeringen geplaatst zien. Alles
komt er op aan, bet verzet van de uitge' -’tl
buiten onmogelijk te maken. De bewust
wording,
organisatie, de samenbindin
ing, de
dc orgauiaanv,
— --o
^.331
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UEt verspreide krachten moet zo mogelijkHoe is de C hin^e communistische be-
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men, leidden onvei
vervaL-van dg, Lanidb

_____
ii heeft een
AA«i Ifmae
U ti/
J . n n n n aan
a o n de
H» leiders
l» iH » rc vvan
an
woedt
geschiedenis. W e heersers. Dergelijke pogingen ^waren dan
__ öp te dragen,
vaii .lasge» duur, _
" L
de arbeidersorganisaties zelve? En als de moeten deze geschiedenis kenne* om iets ook
Maar ondanks deze vrijhefd* en , zelf
werkers toch een weg vinden om tot ver van de w erkelijke^foud yan deze strijd
standigheid. van de boer in h?t dorp,
zet te komen, wié zijn er beter geschikt te begrijpen.
3
~
was
hij onderworpen aan de uitbuiting
,De geboorteplaats van de Chinese
voor om bet te brekenr dan. die leiders?
een heersende klasse. In
Deze vederopboü® yan het kapitaal communistische
VVÏiaMW----- B H bfëftegi^g
P i
is niet ^et van
tijden;
wanneer pas een revolutie een
heeft, onverbiddelijk 4e verpauperisering >agrarische Noord-Chma, maar Kanton; ■juds onderdrukking
had weggevaagd,
van de werkers tot gevolg,,en ook, dat ze de grote h a v e n ^ d aan de Grote
moest de boer toch schattingen opbren
tot verzet kómen, ondanks alle pogingen Oceaan. Deze be$fgingf is geboren en
gen, die nodig waren voor het bei&ud
om hun dat te beletten. Het komt tot gegroeid in de ja ^ n na 1920. De offiwaterwerken en
strijd, — eerst onafhankelijk van de vak- ciä e Chinese reyojutie was 4 eerder bor
r
van 'de
verenigingen, of-welke leidersorganisaties gönnen, in 1911 w^s de Keizer verjaagd,tuurhjk voor het o d J x
*
ook, - a l s hij zich uitbreidt tot revolution- M a a r t o t d a a r a a n , J e had deze revolutie rijke ambtenaren, , die indit syst
thuishoorden. Deze schattingen namen de
n a i r e s t r i j d , die de reyolutionnaire periode
nog weinig verandering gebracht.
vorm
aan van het afstaan van een “e*jl
China heeft getorende zijn lange bevan strijd zelf inluidt. Wij gaan deze pe
van de oogst en van verplichte arbeid.
riode tegemoet, zo zeker als het is*J a t het staan! vele revoluties
re._
_ aekend. In ;,nor- Gfeze laatste vond echter —- wanneer we
kapitalistische stelsel alleen nóg maar g e male" tij dén s t o n ^ e t “land onder heer van zeer vroege tijden afzien — niet
handhaafd kan worden door de arbeiders schappij «ran een centraal keizerlijk ge plaats als *herendienst op het land van
zag. Dit centrale ^ew ind had een be een edèlman, maar was uitsluitend be
in ellende te stoten.
‘
; ' .
langrijke betekenis: Thet zorgde voor de perkt tot de arbeid a a n grote waterwee
Zo is de situatie jjjo^jjeheel W est
ran hhet bestaan van
Europa. In Frankrijk is de tegenstelling waterwerken, waagvan
*Hf enH en in geval van oorlogi tot gewapen...........
J'* het land a ls g e h e e l, zow el . . . . . .
tussen de arbeiders
en—de regering, die
dienst
de loon- en prijsschaar hanteert, het verst enkele boer afhing. Dh centrale gezag de•Het
vanzelf, dat de heren, die
ontwikkeld. De prijzen stijgen onweer kon echter geen oi^piiddellijk bewind uit belast spreekt
waren met het binnenhalen van
staanbaar, zoals trouwens in alle landen oefenen, daarvoor ^/as liet land te groot de belastingen
en die daarvan rech
van de' wereld. De actie van de Franse en waren de verkeersmiddelen niet ver tens een deel voor éigen onderhoud
De heerschappij
regering voor prijsverlaging was een genoeg ontwikkeld.
mochten opeisen — al het mogelijke
wassen neus, ze is in strijd met de wezen- werd uitgeoefend dgor een geestelijke en deden om deze opbrengst en vooral hun
ke inhoud van haar eigen politiek, die wereldlijke hiërarcfie,
ie. die ten slotte zijn
eigen aandeel te vergroten. Het middel
winst vorming
voorwaarde voor de eindpunt vond inyje' dorpsoudste. Toch
om dit te bereiken was behalve de direc
^b o u w ~ bevordert. En a b - ze kleine was China niet fefdaal, De boeren wamachtsdruk zelf, de woeker. Een boer,
successen boekte, dan alleen tegen de . ren geen horigen, maar óf landeigenaars, te
die
in ™
een bepaald jaar zijn
kleine levensmiddelenproducenten op Het óf pachters. Ze hadden in de organisatie — ««
^ verplichtinv arj rtnr
land, de werkende boerenbevolking, die van het leven i # j p dorp een vrijheid gen niet kon
gedwongen werd hun landbouwproducten en een zelfbeschikkingsrecht, dat ïn^vol- Jn Cen zeer onvoordelige positie en n>
tegen lagere prifien op de markt te bren- komen tegensteliagjstond tot het middeU * 2elden verloor hij ten slotte zijn land. Dit
gen. Zo konden de statistieken 5% ver- eeuwse Europa of Rusland. De reden land werd dan. het eigendom van de een
laging van de prijzen
het noodzake- daarvoor was
ijzen vvoor
w i oei
***** eenypudig. Het Chinese o{ ancjere
anaere rijfcé
ry*.eheer in de stad; de boer
lui.- levensonderhoud^ vermelden. P.«
»1.Q landbouwproce»
lanHhrmwnrnres is. een uiterst
uiterst zorgvulZOrOfVUl- •*bleef het bebo&wen, maar
- i- slechts
-1 - -t-i- £als
«1^
lijke
En 5als
____ arbeid,
______r ,.. de i^rsoonlijke
m toewijding
CWIJVUU^J - pachter.
UfÄ*
aeze producten worden
achtergehouden
dige
------ -----------„
.
bleeÉ
en door de zwarte hahdel tegen hogere en liefde van ie '^ p e r is een absolute G e d u re n d e duizenden jaien’
^
nndanks herhaalprijzen geleverd, dan blijkt, dat ook dit vereiste, om het t^b^oen slagen. Pogmsucces een wassen neus is geworden, gen, om de Chinese, boeren in slavernij systeem voortbestaan ondanks .herhaal
“aan de door de staat vastgestelde of horigheid te doen overgaan, zoals die de opstanden en revolut.ès, W e moete^
wordt strafc en star de hand gehou- door sommige heersers zijn onderno- ons deze revoluties ook met zo zeer
rrr
den. Met het vasthouden van deze lonen
sfiaat of valt de gehele politiek der rege- geheel Frankrijk Wfcchtte. Nti ook een C.G.T. de eisen der arbeiders overgejiois&zsk
Of het haar daardoor zal gelukken,
'rin g .
compromis-voorstej*tomLM
Ivan r*
de communisten,
Toen dan ook de ^arbeiders van de Re- met 3 francs verhoging genoegen te ne weer vat op de arbeiders te krijgen, mét
naultfabrieken, die meestal de spits afbij men, van de handJwerd gewezen, staan het bekende doel, om des te beter de strijd
ten, in staking gingen-voor een loonsver de partijen des te hardnekkiger tegen der arbeiders te kunnen breken, moet
worden afge w acht
... ..
hoging van 10 fr.* hadden zij niet alleen over elkaar. r
. Vóóirlcfpig is zij in de. moeilijke positie
W e weten niet of de staking zich uit
de regering, maar ook de regeringspar
geraakt,
aan beide zijden van hét strijd
tijen ende door communistische leiders be* z*l breiden, of dat lltt zelfs tot een alge
perste C ,G /I\ hun eigen vakvereniging, mene grote krachtpïöef komt tusseÄ d t front tegelijk te staan, met het gevolg, dat
;egèn zich> Gevolg was, dat een eigen arbeiders en alle krtfthten, die zich achter het vertrouwen in haar politiek móet afstrijdleiding werd gekozen, terwijl de dé regering scharéAP W el weten we, dat brokkeleni Hetzij dan dat deze tweeslach
communistische C.G.T.-leiders de staking de verhouaingèn
jèn er rijp voor zijh.
zijn.
tfge
!fge politiek
politiek juist
juist de
de rol
rol is,
is, die
dit zij
zij spelen
Daarvan getuigt
►tuigt 66k
dók de moeilijke posi
posi- móet op advies uit Moskou. Om verwartrachtten te breken.
_ maar ook
communistische part^ door d^ u ^tichten tij de ____
arbeiders,
Toch is iedereen in Frankrijk ervan tie, waarin de: communistische|partpdodÉ
is
aèbifecht.
Als
lidman
de
,
,
V
R^nWipIc
«AI»lidman
politiek^'van de' Republiek, die meer
overtuigd, dat het onmogelijk is met de deze staking
_ _ het dollarimperialisme wordt
vastgestelde lonen rond te komen (zelfs regering keerde ïij zich te^en de staking.
M
aar
daar
zij
vreef«ät
haar
aanhang
on*
en
meerman ner qoh
het in dat opzicht onverdachte „Handels;
:
blad” moest dat constateren). De Re- der de arbeiders te verliezen, geiien ook. gebottde^. • .
de
eigeti
stakingsleiding
der
arbeiders,
•
Doch
de
botsing
(ussc
k
p% ,
nault-hrbeiders hadden dus practisch een
tntbH{yi
vraaq gesteld, op welker beantwoording jraaryan zij uitgesloten werd, h?g^
. i

‘ 'n
massabewegingen. Het
Ir&!£ ee4 c e # ä |l g e |a g |
in eenvländ als China zijn macht óver de
plaatselijke fceren, zonder verzwakking,
te handhaven. Elke dynastie verloor na
korterVlof langer tijd de contröle over de
plaatselijke machthebbers en dan viel het
xijk uiteen. De plaatselijke heren beoorloogden~7 ejkaar en natuurlijk dé
Keizer en de oude dynastie verdween.
Maar een dergelyke periode van burger
oorlog leidde onvermijdelijk tot hpt verVal der waterwerken en tot een dècimering . em verarming dar bevolking; ten
slotte moesten ook de op macht beluste
mm* von
A*
hen rHlr
üe
tijd
' ,gekomen,
“
. , wa^r
,
,ri>ieen
Vl>tTvan
_ het
macht,aan, wch koa trekken
' weer -onder ,een- bewina t>rengen%
orengen. m m

7
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Minister Lieftinck heeft in ee^ nota
aan de Tweede Kamer een overzicht
gegeven van de deviezenpositie van Ne
derland,
hetgeen & n schets is van
Nederlands economische positie. - Van
tionale,>rfjkapitalistische pode eigen nationale,
sitie, zoals deze wol : beheerst door de
plaats, die het land
mt in de we
reld. W ij allen wertaft, dat die plaiasts in
het wereldkapitalisme sterk is gedaald.
Het moge dan zijn, <fet dit voor Nederalgemeen.
land al heel sterk
9' !ïni ‘ hun
L“. economisctó moeilijkheden, die
______________
__ xJ- deel
a~ \
ongetwijfeld voor éö i groot
direct
hef gevolg zijn Vaä] Je vernietigingen
j u; erldca d e ' oorlo ^ a re n . maar waar-

r 'm a & . S p l Ä k e ' K
S to U
b« evenzeer gedacKf moet worden aan
gewijzigde structuur en de nieuwe
‘d$ waterwerken hersteld. Een nieuwe de
3in het kapitalisme,
dynastie \yas géboren^ • om na enkele machtsverhoudingen
worstelen
alle
Eurdgèse
met de
eeuwen hetzelfde lot te ondergaan als de kwestie, dat voor f&rstellanden
en wederop
voorgaande^. ' , •
■/. - *
/ ‘ •4
bouw
kapitaal
en
vöoral
kapitaal-goeder
In deze5 eigenaardige cyclus va,n bin
zijn.
3
nenlandse oorlog en vrede, van georden- renZijnodig
missen zelf dit kapitaal, verarmd
.de uitbuiting of chaotische verwoesting als zij zijn. Van het Vroegere bezit, ook
JM&ftr"^^^Ifledurende^ duizendetóarea, van het buitenlands^, is veel verloren
geleefd. Maar de v a l - M a n d j e
g ^ T p r ó d u c t! e ~ è i/h a a d ê f h e b b ä " ^ tornasm- **\ W 1
stagneerd. Ehorme «qhulden zijn voor
wijze eindigen als het verval van alle
oorlogvoering géttaakt. Markten gin
vwrigedynastieën.
Daarvoor was m
vX e n . Ö e% er van het krijgs
jgsChina, te veel veranderd. . 1
den, in het bijzonrumoer liggende
\n de 19e eeuw had het buitenlandse der de
taten van Noordkapitaal-zijn' intrede,gedaan. Dit kapitaal Amerika,
hun productieroö
wa§ nog niet ver doorgedrongén, maar capaciteit en leve?
oorlogsmateriaal
toch had het China tot op zekere hoogte en bijkomstige and
producten op creafhankelijk gemaakt van de wereldmarkt.
en gedeeltelijké^étalingu
Na de^revolutie van 19M ging dit bin
nen dringen van het kapitaal in een ver
sneld .tempo. Industrieën werden opgericht in de kuStsteden en China kreeg
IDIX
x e n ei^genr bourgeoisie— - de vetgewoeker
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de landheren zagen nieuwe en nog voorä- m Itbuitingsm
voor
Door omstandighéden is er nog niets
M
zim**
gepubliceerd
fepubliceerd betreffende
betreitende ons zomericamp.
zomerkamp,
_jerenopstanden als zodaiüg hebben TJians is met spoédT
j k zaak aangepakt en
'Tetden^ tót grote historische om,wenteliiv kunnen we een \4>orlopige mededeling
g » geleid. In alle grote revoluties wa doen. In de volgéfcdè krant komt het beren de steden het samenbindendA. ele- richthof we defitiePiijn geslaagd. Inmiduit dels moeten we echter tfëten, hoeveel
ment. De Koeren kunnen het juk
buiting van zich afwerperi, maar , hun kameraden o n g e v ^ d it kamp willen
economie is te veel Versplinterd om ook meemaken, opdat we met de kampbaas
de, revolutie tot een sterke eenheid sa- tot beslissingen .kunnen komen. Daarom
men te d0en groeien. De boerenrevohi- ,vVafffen We. dat deJUeftebbefs direct een
ties m de Middeleeuwen,, leidden öooit bcrichtjc zcndcn ^
Leen>. d. Jagt, Van
« een werkelijk zegevierende opstand,
9W te Amsterdam (W .)
pas het bindende element, dat hieraan
'Zonder inlichtingen kan niemand echdoor de steden werd gegeven, maakte ter beslissen, dus nu een paar medede
een *?overwinning mogelijk.-In,>Rusland
lingen.
\0 Tr
werd na de revolutie de eenheid van het
Datum: 9 tót en ^ e t 17 Augustus,
land vanuit:- de steden tot . stand ge ^ tla a ts : Beekberg^.
Het terrein is pripia ingericht; slapen in
bracht, Een dergelijk tot eenheid brenI g td t tt it é i
scèuisr,
het fe'nd betekent niet'
Wi
nz
O
O
op sttofcükk
vabièlfc Ivoor
W ê ‘t reffcntn
W ®
m f e w^ ^ :^ l T l n
_________ u
’hët gehele
«ntorie maaltijtot nieuwe uitbuiting, leide ’
den te v e rz ^ flfe Ü r^ kätf 4 u i rgoed'w<i&ßufiafldp.-j Maar ookk een zegevierende
r-.t^rgett we vböf de
^SfvSfellïftfteeft d t steden
eden als centra ^oor
«osten ó«gfcv. ^ 12^ 1 .
Hdfc eenmaking van de beweging nodig.
c B « ttn « w PW bftoÄ » ^annrel• •;
.
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1__ . V . .f
nul» »b -jsM •; '
(W ordt vervolgd), dingl
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BJPÜ
Twee middelen staan de bezittende
klasse vat* Europa ten dienste voor het
herstel hunner positie. Meer
winst
.
_ r. trek Jï^,
ken uit de arbeids
van de arbeigrote
ders en- crediet
concurrent, de V<
Staten. Gaat
het tweede, in de
ligheden van
nu, ten dele vooral aan
alleen
het eerste zal ten slo tte--------------------nen verbeteren. Beide middelen voeren
de zaak op het politieke terrein.
-Dit overwcht van de
is in hpt kort w
er vrij algemeen over
gaat toewelke wijze men die
passen, hierover begint het
der

d a t. welke kapitalistische
ook wordt gevolgd, d
herstel steeds op de
worden gelegd en de
aan de heersende ma
dien het nieuwe kapitaal
uitbuiting betekent.
Natuurlijk weet ook
arbeider dat alleen arbeid
volgen kan overwinnen,
welvaart kan brengen,
evenzeer, dat die algemene
mer het uitgangspunt voo
de klasse is. Zijn taak is
noten duidelyk te maken,
sers in staat en m»it» *
guldens kunnen denken
strijd nodig is tegen deze k
wederopbouw, die een voor
eigeningsproces is van door hen voort
gebrachte rijkdommen. En daarom zal
hij steeds de wtkker van het verzet
moeten zijn. Hij zal in dit verzet tegen
verscherpte uitbuiting zijn mede-arbeiders trachten bij te brengen, dat de strijd
w
móet uitgroeien
gemeenschap
gemeen
va
centen, w
over de
docht, gericht
van een denken in gM-------------«,-------is op dé behoeften voorziening van ons
allen. Daarom ook Is z^n pogen voortdurend gericht op de bevordering van
internationaal inzicht en d$ intemationale solidariteit der arbeiders.
Ondertusseni gaat de bezittende klasse
Qpr' nationale schaal voort de kapitalis
tische wederopbouw te behartigen. In 
ternationaal zijn zij allen concurrenten.
zij ^zich mook
_1
au ____r
hoe sy n ^pithiek
elkan<
___nder uiten. W a n t tij denken in w
dens;: zij denken over nationale yerate^mpfft y t m
>mi.
or
ÜeK. ^—_________ __
Ts^geliM^|fiÄläsfen .‘binnen h et' na
Jftöaf ^Mèn érkëftftêk onder de 1
__ t T v - «1—
VtrHoudiagbt'
ï»v%,-«to- it-C.'ï

1

Je kunt alles vaa
regge*
Maar ik ben efen eenhefäsman.
Moet ik het roer al eens omleggen
Tc doe toch alles w at ik kan.
‘X, ■-*$*• .j / j c j v t - ^ r V ?-'v»y,jy- *?»*•*y*rV •
‘k Zeg de4takerste gaan werken.
Ook 41 loopt hun eenheid stuk.
W ant alleen %oor werken, -werken.
Krijgt de proletaar geluk.
#
;*

#k "WA é t eenheid met cfe biftSm
de Paus en met Koos >W
behoren tot de onzen
’k Kniel ia ’t «tof^vow t NV.V.
-

-V.

,1 Ook.?met d e confessionelen j
W il ik staan 00 goede voet.
Met de staat aal ik eenheid kwel

Met de dui

.
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''ï
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llM rg rï i’
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liep. En'om dat deel in de gelegen
tê stellen Ook eens-w at te verdie
werd hei beruchte ins
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Aan het slot van ons vorig artikel hebbe'iï~vyif nagedaan; hoe ook de Wfcte lijn
in ons Lager Onderwijs ontbrak, wat be
treft de onderwijs methoden. Eén opmer*
king zouden wij daaraan nog willen toe
voegen. Namelijk deze, dat de proef, ge
nomen met de Montessori-methode in de
loop der jaren uitgebreid en besten
digd is.
En nu. hebben we noa niet gesproken
wijze, ‘waa^ofr
over 'bijv. de onvoldoende
.
het schoonhouden der scholen geschied.
M isachieiujs^i^n^öfis tpeyoeg?n, dat
zo iets eigenlijk maar een kleinigheid is.
Maar dat is het toch niet! W ant in die/,
slechts één keer per weëk geveegde, en
eenmaal in de zes weken gedweilde lokalen
zit. onze opgroeiende arbeidersjeugd.
, Dit brengt ons een typische opmerking
van een onderwijzer in de gedachte.
In Amsterdam is een grootscheepse
propaganda gevoerd vqor onderwijs ver
nieuwing en verfrissing, met commissies,
studie(vergadeingen, lijvige veslagen en.
al wat er verder bijhoort.
En wat zei nu die oude rot, die het
klappen van de zweep kent, en wist, wat
al dat ge-commissie, enz. betekent?
„Laten ze de ramen van mijn klas.
maar eens lappen en de banken schoónboeiier dan is bij mij al eeji hoop ver
frist. En als dan nog het aantal leerlin
gen van mijn klas tot 25* verminderd
wordt, kan ik eens beginnen, goed on
derwijs te geven!”
-------- 3-----

L.

Ten slotterrzijn daar dan nog de onderwjjgers^solaei^ en; O o k -tie r kunnen we
de in een kapitalistische samenleving gev
volgde taktie^, onderkennen. Twee ka
rakteristieke punten spryigen hierbij in
het oog.
Ten eerstèj1 dat van yraag en aanbod.
Zijn er v^el' léerkracïïten op de arbeids
markt, dan Wórden of blijven de salaris
sen laag. Tot 1920 waren de ^bezoldi
gingen ontstelend onvoldoende. Na het f
aannemen van de W et-De Visser, zou
er verbetering in de~salariëring gebracht
worden.
i
I n ; Vakverenigingen en officiële in
stanties, in -’jje Pers, alom was men het
er over* eens, dat een volledig bevoegde
leerkracht reqht had op een bedrag van
ƒ 4500.— per jaar. (Dat was dus in on
geveer 1921 f. Colijn dreef zijn* wil( door
en de regeliif§, die te voorschijn kwam,
bleef ongevèfcfr ƒ 1Ó00.— beneden het
door iedereetr als billijk geachte salaris.
Sinds dienpis er, onder invloed van de
steeds slechter wordende wereld-positie,
voortdurend 3*an de ambténaren salaris
sen, en dus ook aan die van onderwij
zers, geknabbeld. Tot 5 keer hebben ze
een aderlating moeten ondergaan, zodat
ze juist voor de oorlog alweer bijna het
peil van vóóé 1921 hadden bereikt.'En
in verband met de algemene slechte toe
stand bleef liét aantal leerkrachten vrij
wel voldoende, •Zelfs was er zo iru en
dan een overschot,'dat werkloos rond-

sala’fis
De jongflu! werden met eén sa
s
ƒ 30.— per maand op de jeug<
laten!
verandering in
Komeii. De bete^betaalde baantjes ]
particuliere bedrijven m aakten,, dat i
onderwijzer er genoeg van.
een hongerloon zich af te sloven. E
daar zaten Wé met het met de dag gr
wordendé onderwijs was tekort. En toei
zó erg werd, dat ér met recht van e
ramp voor het onderwijs kon gesproï
worden, moesten niaatregelen ' gen
wórden. En dié kwamen er, in dje.
van de salarisregeling, die onlangs
de koningin getekend is. Pjé-hóüdt
beduidende? . V erbetéfln
voor een déeï der 1
W ant iiu komen
te ,
mnt, waarbij we
op welk een pietepeuterige wijze d
zoldigirig der Ä a c K t e n o n »
scholen, is uitge«ft£t. Het in de da
den met veel f§in-tam aa
salaris, "dat, zoals een der kranten I
richttè, npg boven dat van een Kan
lid uitgaat; wordt slechts .doör een c
opgestreken.
:
Er is natuurlijk eeü mmllnuffi ea
mum bedrtfj), met daartussen peric
verhogingen. Maar er zijn Gerne«
lste, 2de en 3de klas, hetgeen'z
wil, dat zowel aanvangs- als eind:
in de 2de eh’ 3de klés plaatsen belai
lager worden.
Bij-akten Worden slechts; voor.
ze voor het onderwijs nodig zijn,»

mm

1&-H
schijnbare kleinigheid over het hl
De winkelier hedte' niet
^wljientwiatig gulden b£taal^k Jujj,
voor honderd jassen
gulden betaald. Hij 1WW
IL
T
voor
vijfentwintig gulden konen al
Equivalen
consuménf.
n.l. vöo
t.
,.
••
.Tienduizenden jaren heeft de menS niet maar de opvatting« dat het jüist anders nahouden, een 'j winjcel, etala^
Béter gebeten, dan dat dé zon om de om is, breekt* toch baan. Zo i$ er ook den, enz. Dit is eén dienst,
aarde draaide. Hoe zou hij ook anders. een economische wet, die op het eerste fabrikant bewijst. Aangezien*toé e
Het werd hem toch iedere dag weer gezicht onjuist-schijnt, doch die bij nader op ingericht is -zichzelf to t^ e kof
door zijn eigen ogen bevestigd. Degene, inzien een licht doet vallen op een aantal consumenten, te wefcden. Dergelijke
die ontdekte, dat / dit schijn was, had verschijnselei&ddie anders volkomen on sten Brengen arbeid mee. De bed
En zo o&ze werken. De etalages, het
echter met andere ogen gekeken. Hij begrijpelijk afcmden zijn.
moest met zijn geestesoog zien, om deze economie als leen stelsel doen begrijpen. zijö resultaten van arbeid.. Veflaai
■Het is de jfret, dat in onze goederen- product
. de fabriek, dan wordt
waarheid te vinden. Hij Icon alleen langs
nog
arbeid
aan tóegevoega, die
i
theoretische weg tot de conclusie ko ruil, in ons, kopen en verkopen, in het
waard vermeerdert en dus zijn prijs i
men, dat het precies omgekeerd was. algémeen, équivalenten, gelijkwaardig- waards
Het nut ervan was, dat nu andere ver heden, worde* geruild. Daarom geiden hoogt. Dit allés dus, doordat het,i
schijnselen aan het firmament, die schijn wij in ons vqrige artikel, dat de arbei tribueerd wordt aan de consumentr
11A
baar zonder regelmaat', verliepen, ver der — altijd in het algémeen gezien — winkeliers ^n bedjenden vr
een
distribuerende
j
functie.
klaard konden worden, en in een ge een equivalent voor zijn arbeidskracht
Dit blijkt nog cluideli$tiêJ
heel stelsel vervat. Deze uitkomst ^be ontvangt, wanneer hif deze ruilt voor
een
fabriek de verkoopor
loon. Beginnen wij dus met het kopeh
wees de juistheid.
* ' vV
Zo is het ook in onze economie. W at van een jas én een confectiezaak. Wij een artikel zelf ter band jne^j
t...
op het eerste gezicht juist schijnt, is dik betalen voor deze jas b.v. dertig flulden. bij schoenfalin'k^jiträ
Afge2ien'
Vandje
winst
die
‘De
winke1
“
1
"
wijls precies andersom. Denk eens aan
en winkelier maken, doordat
de vroeger alom heersende opvatting, voor vijfe
kapitaal in het gehele . procesJ
dat de werkgever (let op h ét' woord hij heeft
briek tot verbruiker steken, W
u ic u c u
y w if m a
w w m u»w
te
w y i
Z o ftöene
prijs van de jas dus verhoogd,
, die ,,gever
„gevers" die gedupeerd. De winkelier leeft z.g; ,
- zijn heel wat va^jpie
meerder» arbeid gedurende het
dat' rog zo voélen eh èr ff e a f hanêél&. zijnrWaBtefl. Wij zieft to« een diög.

A R BEIU SK

td. Het ongehuwd zijn is ook .weer
schadepost, daar er een ongehuwi-aftrek bestaat, terwijj daarentegi
gehuwde mannelijke leerkn
;t kinderen de bekende kindertoeslag
>rdt toegekend.
U>e onderwijzer, aan het hoofd ener
>ol geplaatst,
inkomen w<
>téi Wbfedèn. Deê leerkracht, die hHem
gei
plaats:tw
oh
ooqetr^den, een extra
age, voor het meerdere werk.
góed uitgerekend wordt dat]
imerlid-inkomen” lang niet door alle,
lts mannelijke leerkrachten, bereikt. i;
Rvan de onderwijzeressen maar heleil niet te spreken. Mochter er even|; kamerleden zijn, met onderwijs be[dhed^n/ en^die oqk in andere opïtén afeii de hierboven genoemde eisen,
ze zich
en.opèen
voordelige, maar nuttiger wi werklem
i, zijn, dan in het aftandse parlement.
revhebben getracht, in alt korte
t, een overzicht t£ geveri van de manier,
irop in ons land met het onderwijs van
arbeidersjeugd wordt omgesprongen.
Iet beste is voor onze kinderen niet
taiMijn ^ye nog
9f
niet aan {b^. E n - ge?Ien de,>angeli^de ‘maatre^eS^I^ i/ak^bezuiniging
■Versobering; vrezen we het ergste.
>lang de maatschappelijke verhoum blijven, zoals ze zijn, zal van een
yidige verbetering van ons Volkslerwijrs geen sprake zijn. Ook hier
It, dat de belanghebbenden, dat zijn wij
de zaak zullen moeten
eten aanpakken,
ai
t
erm
zelf moeten doen.
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zelfde for:

over
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le weken
A r ? 1-uk j

ren wij
1-1

a^s raambiljet worden gebruikt

aryffl "“k *U
ek,“t“

^
krant wordt
kunnen
te nemen. Plannen voor grdfere activiteit opgehangen.
werden aangekondigd/Een begin wordt
Het spreekt vanzelf,! dat in deze actie
nu gemaakt*
alles moet worden gedaan om blijvende
Op pagina 8 van di( nupimer vinden resultaten te bereiken. Tracht dus zoveel
de lezers een, in de vorm, van een pro- moge
paganda-biljet samengestelde, pppulaire j}e
samenvatting van wat S^atfaciis Wil.
cft
Wij hebben daarvoor de, achte igina v f Waton
* 1
''
^ -fa *
benut, om onze fayn
én In de gele- ï-sen van
genheid te stellen
K É o f hun gen, kan -men deze,, meer positieve, re
woning sultaten bevorderen. Voor
raam te hangen, wann
verkrijg- plaatselijk niet ,in de gelegenhei
van de kajpewfad de kran
is, W ij dringen er dtfe bij allen op proefadressen zelf te
aan om de krant voor het beoogde doel C. ministratie bereid de verzo
te gebruikèn, maar er gelijt voor te zor te nemen. Voor dat gev
gen, een aantal exemplaren beschikbaar namen en adressen aan
te hebben voor de verkoop.
Boven het normale aantal' dat Jedere
^Kameraden, dit Is het begin.
agent afaeemt, kunnen zij. meerdere
vdgen \Z orgt er voor dat
plaren in commissie ontvangen. Versp
ctie een groot succes wordt.
de vrienden van Spartacus kunxen aan de
administratief Postbus 7046 AmsterdamNagekomen
’rotz All
Z., eveneens een aantal klanten in com
G. M. L. te
N. N. L. te
missie vragen
p
r a u
.» f a * .
,g p- v
ij
als
laatste
regel
van
paaina
8
afdrukH.
J.
te
R.
ƒ
4.
. D. A. K. te N. d. B.
wij
1 9 /2 .6 5 , ƒ Z5.~.
ten „Ajnier \
9 /
Kameraden zorgt er voq? dat
in alle wijken en streken ^Verkrijgbaar is.
Bovendien is een
Het Comité Trotz Alledem.
. . .

.
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k-proc^s
de ^
haamd Hi erin lig t besloten, dat
met goede
beid&kuacht goed
fdt én 'zijn pr^s diïfc
de.
arbei
rd kan
et com- w o rd e n ^ f»
deze arbeid Staat oB
ook ’
lo van de ondernemer, hij heeft er aan alle. kanten bekekeil' é5 kent met beeigent
^beheer overf hij’ heeft echter slechts hulp yan
>ed: de arbeidskracht; hij heeft met
mag
'ooral de psychologische
irbeider een ruil aangegaan: zoveel
ben
voor zoveel arbeidskracht. Hij gaat niet verwaarloosd woi
mgs tussenstations
(grossier eri hem vroegere
yy vv* een
t t u iruil
uu aan
o
melier)/ weer
zoveel beider moet niet alleen volkomen uitgerust
|eld, in beide zijn, hij moet zijn arbeid met opgewekt
luct-arbeid1 Voor zoveel g<
tten. V--> ^ ‘ i heid vervullen, zelfs muziek en spel op
illen rüfl Vaii equivalent)
zijn,
met te- gepaste tijden kan hiertoë
st.
een gelijkwaar- eft...... de hoop op een b
•e^daT de a
rlei onïid kreeg voor zijn arbeidskracht, Van nurkse pessimisten, iH
th wat hij verzweeg was, dat door- heilen voorspellen, moet ‘
te verkoop,
Het? beheer kreeg_
_____
mker, dat
de aanwending van de arbeids- Een blijde-wereldstemmitnè,
de-wereldst
dat is het
cht, dat is het arbeidsproces. Alles ‘ beste om arbeidskracht vfcn goede hoe„dat hij ook het beheer heeft over danigheid geleverd te krtygen en wie het
productiemiddelen. De arbeider, die daarin met hém eens is; daar kan hij

I

erd als zijn
Intussen heeft hij cog leren begrijpen
■p
.z. in
is; een dat de arbeidskracht ook in
komst
heeft; lyj..' yjervwdigdr als aanwezig moet zijn. Een:
* ver"
n moet
is óm deze arbeidskracht in zijn slijt, en een arbeider gaat
omvang te herstellen. Welnu, deze dus» evenals de machine, vervangen
! spièretfen zenuwen, kleren, schoei- worden. Het equivalent* voor de ar'één^ beidskracfkt móét diïf ookf
heid beyatten om nieuwe arbeiders te
kweken. Niet alleen het dagelijks herstel,
n kant doch ook i t algehele vervanging v èi
b ▼K M ■M
T
KJ . ,
,
A
k
m'Mt y/er&^eve
racht. arbeidsmachine moet
W

■■

-

-

Dat doetThif ook zo met z^n
tuigen, met zijn machines. Zij worden
eerst gedeeltelijk hersteld, d<
zijn "ook zij geheel op en
vangen door niettwe.
dat ndet altfld alles op
dit door de ond<
* * » sedert 1914/
ren. wisselen oorl
af en gedurende lange
moet h$ het loon 10 drukken,
arbeidskracht slechts onvolledig herstrfd
wordt. Dat wreekt zich weei
dering der productie en het Spook
roofbouw op de arbeid .
nerinnert n
beider, tenj
kleding en behuizing, zich oven
tuberculoze
alcoholisme,
gemaaid, en een zenuwachtig, twi!
ónordelijk geslacht de fabrieken bevolkte,
j at
werktuigen mishandelde en alle
geregelde organisatie onmogelijk maakte.
Naar die tijd wil hij niet meer terug, als
kiJ . .
.«
. •
ah
hl» in deze wilt te Wllkn ^
W ant *
zeer schone stelsel, waarin hij <
tspeelt, wordt; toch niet,-zoals blij
iem beheerst. Integendeel het is
>m, het beheerst hem.
4Wordi

De kranig die elke uitbuiting en slavernij, oe
van de geleide economie, bestrijdt. We on* gi
lijk wapent tegen de dreigende nieuwe wèreldo
Redacteur i .

R. H U L S M A N

Proletariërs aller landen, vefenigi
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De krant die ons de ogen opent voor «
verhoudingen waarin liet ' kapitalisme v<

De krant» die 09s leert, dat de bevrijdt)
arbeidersklasse het werk moet zijn van die

De krant, die onder de nieuwe kapitalistische v<
houdingen« de nieuwe strijdmiddelen en strij
oraanisaties aan ons •duidelijk maakt*

van de arbeiders, die de
organisatie van de arbeiders propagen

De krant, die de wég wijst van kapitalisme n
Communisme, f^aar een Maatschappij van vrije
gelijke werkers.

K k *

Uil de Intioüd:
1. De strijd In China.
2 . De Dóorbraak . . .
3 . O ver ofitevracljtólu
•n nog wat.
1 Mei In Spanje, ,•

Amsterdarn

wijl dc regelmatig op één doel gerichte
handelingen, de grondslag op de lange
duur óp een onveranderde en onveran
derlijke grondslag doen gelijkén.
*VWat de Amerikaanse bourgeoisie
dan ook met de uitvoering van art. 14
beoogt is niet anders dan het betrek
ken en Het consolideren van de
Indische productiekrachten in de kapita
listische productie en ru&sfeer. Zijn
eenmaal de eigendommen aan de recht
matige eigenaars teruggegeven (waar
bij in het oog dientf te worden gehou
den, 4 at ook de Sjahrirs en Soekarnos
niet de rechtmatige eigenaars zijn) dan
is de Indonesische regering, om het '
productie-proces voort te zetten, ge
bonden aan verdere transacties, wil zij
haar productiekrachten tot ontwikkel
ling brengen. Een voorwaarde tot ver
dere ontwikkeling is echter slechts mo
gelijk, indien nieuwe kapitalen worden
geïnvesteerd. En wie kan dat beter dan
de< Amerikaanse bourgeoisie?
De ongeduldigheid, die voortdurend
spreekt uit de «tappen die de Ameri
kaanse regerikg al meerdere malen
heeftVdndernomex»; komt hoofdzakelijk
voort uit het feit, dat men in het Verre
Oosten een '„gestabiliseerde” ; toestand
wil scheppen. W at men onder iets dergelijks verstaat, is overduidelijk. Ten
eerste is het een meerwaarde-bron. Ten
tweede en dat lijkt ons belangrijker ten
aanzien van de directe bedoelingen van
het Amerikaanse kapitaal, wil men in
het gehele gebied van het Verre Oos
ten een basis hebben, waar êfcnüovervloed van grondstoffen en bcdiJflfc*
invèntaris aanwezig is, welk?geheel ik
een toekomstige' oorlog kan worden g é 
bruikt.
Het is zeer waarschijnlijk/ dat: de be
doelingen van het Amerikaanse kapi
taal een verder liggend doel beogen:
namelijk, dat het er nélar streeft de
vroegere positie van Jfëjtëun^zelf in te
neme». Concreet Wil ‘3daV léggen, dat
Amerika het Verre
onder zijn
contröle behoeft en • dièriifeér dus een
aan haar onderhorige industrie. Dit is
natuurlijk alleen
•a tt £Amërika.
zelf de grootste ~bé%iftér Van M!ë eigen
dommen is. Bezitter r^ a^ T,èile eiqendommeri of van het
#éel der eiaen^

