
Gelukkig zijn ze weer achter de rug, al die feest
dagen en we kunnen ons weer rustig wijden aan 
ons dagelijks w erk.. Niet dat we zo'n hekel aan 
feesten zouden hebben. Integendeel, eerlijk gezegd 
houden we wel van een pretje. Doch telkens weer 
ergeren we ons in stilte aan alle onoprechtheid en 
huichelachtigheid, die speciaal in de periode van 
de'voorbije feestdagen werd gedemonstreerd. Hoe 
veel mensen b.v. zouden zichzelf geloven, wanneer 
ze de ander een gelukkig nieuwjaar toewensen? 
Het is bij hen een gewoonte zonder meer, omdat 
het zo behoort. En Kerstmis, vrede op aarde en 
in de mensen een welbehagen? Intussen knielen En
gelse soldaten met de stengun op de rug voor het 
stalletje in Bethlehem, vallen honderden en dui
zenden in de imperialistische strijd om de vette 
brokken van moeder aarde.

Ook Rotterdam heeft zijn steentje aan deze grote 
leugen bijgedragen. Bij de jaarwisseling is het ge
bruik, dat de hoogste autoriteiten, benevens ge
nodigden, in het raadhuis bijeen komen, waar dan 
de burgemeester een nabeschouwing en een toe
komstbeeld geeft van de ontwikkeling van de ha
ven. Dit jaar was er wel de bijeenkomst, doch de 
rede werd gehouden door de heer Brautigam, ha- 
vencommissaris van de Scheepvaartver. „Zuid”, 
welke heer Brautigam bij deze gelegenheid werd 
onderscheiden met de hoogste onderscheiding der 
gemeente Rotterdam en volgens de pérs werd hij 
bij deze huldiging van harte toegejuicht door de 
werkers vag de haven.

Brautigam, ex-gesalarieerde van de Transport- 
arbeidersbond van het N.V.V., „voorvechter" van 
de havenarbeiders, werd als beloning (?) eertijds 
reeds benoemd tot havencommissaris der Scheep
vaartver. „Zuid”, een instelling, bij alle havenar
beiders berucht als het uitbuitingsinstrurnent der 
Rotterdamse havenbaronnen. Nu werd hij wéér be

Van de Maaskant loond voor al zijn werk en inspanning met de ere
penning der gemeente Rotterdam en gehuldigd door 
„de werkers uit de haven”, die echter niet de boot
werkers waren, doch meer de „werkers" uit de 
kringen van bovengenoemde scheepvaartvereniging. 
Buziau heeft het al eens gezegdr „Hier klopt iets 
niet”. __*_* _*_

Wij schreven al eerder over een actie, welke in 
de eerste maanden van het afgelopen jaar gevoerd 
werd door de arbeiders werkzaam bij de N.V. Ha- 
venherstel.

Aan onze . 
Postajbonnées

Wij willen Januari zetten in het 
teken van de propaganda voor ons 
blad „ S p a r ta c u s ”. G edurende 4  
weken ontvangt u, inplaats van een 
exem plaar e r  twee. Wij laten het 
aan u over, dat tw eede num m er 
aan hem of haar te  geven,, die u 
e r  het m eest geschikt voor vindt. 
Helpt allen m ee, „Spartacus” daar 
te  brengen, waar het zijn propa
gandistisch werfc kan doen.
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lijk, w ant daar hangt van af, of het le
ven hen nog iets meer kan bieden dan 
alleen maar arbeidskracht te zijn), de 
regering onderdrukt met alle middelen 
van  geweld elk verzet tegen de door 
haar ingestelde ordening.

In het conflict bij de maalfabrieken 
heeft zij het 5 maanden lang laten gaan. 
N iet veel 'ruchtbaarheid er aan geven, 
w as haar devies en ondertussen probe
ren de erkende vakbonden, samen ' met 
de christelijke en katholieke kerken, de 
stakende arbeiders om te praten. D at is 
m aar gedeeltelijk ‘gelukt, w ant de sta
kers hadden de morele en financiële 
steun van velé arbeiders, zodat ze niet 
door honger tot onderwerping gedreven 
werden. M aar welke pogingen ook in 
het w erk zijn gesteld, om tot een einde 
van  dit conflict te  komen, ze moesten 
alle falen, w ant boven alles staat het 
principe der nieüwe ordening, dat de 
arbeidskracht door de daarvoor ingestel
de overheidsinstanties „verkocht” wordt, 
en da t de arbeider van zijn vermeend 
recht, dat zelf te kunnen, afstand moet 
doen.

N aa r hetzelfde principe is bij de T il
burgse staking gehandeld. De arbeiders 
gingen weer aan het w erk en namen er 
genoegen mee, dat hun oververdienste 
in een pot w erd jj£§tort, die ze wel mogen 
beheren, maar w aar ze niet aan mogen 
komen. H et principe is * ook hier ge
handhaafd, de overheid zal later wel be
slissen. waarheen de pot verhuist. In de 
bouwvakken staat het conflict van  «begin 
aan  scherp. H ier is het bukken, óf an
d e rs  „politionele actie”. ♦

De regering wil blijkbaar ieder verzet 
in de kiem smoren; de bouwbedrijven 
liggen door het gehele land heen ver
spreid. -Als daarin de strijd gaat ont
branden, zou het kunnen gebeuren dat 
het w are karakter er van voor alle a r
beiders duidelijk zou worden. D at het niet 
meer gaat om prestaiietoeslagen of zw ar
te lonen maar om de principiële kwestie 
wie de zeggingschap heeft.over de ver
koop van de arbeidskracht: De arbei
ders zelf, of de regering, door middel 
van dé „Stichting van den Arbeid”'.

VECHTEN VOOR HET MENSZIJN.
N og zien de arbeiders dit niet, ze zijn 

alleen maar verbaasd, dat men hen zelf, 
of hun directe vertegenwoordigers uit 
het bedrijf niet te woord wil staan. Zij 
zijn nog iets meer dan zuivere arbeids
kracht, ze voelen in zich nog een zekere 
menselijke waardigheid, w aaraan ze kop
pig vasthouden. De stakers bij de maal
fabrieken in Amsterdam bewijzen ons 
dat. M aar ze zullen meer moeten doen, 
dan alleen maar koppig zijn. Z e  moeten 
begrijpen waarom het werkelijk gaat en 
dat ze voor hun menszijn moeten vech
ten. Z ijn-ze zover gekomen, dan w ordt 
een nieuwe bladzijde in de geschiedenis 
van de arbeidersbeweging geschreven.

_Met de oude vormen van strijd en o r
ganisatie w ordt gebroken en nieuwe doel
einden van strijd komen naar voren. De 
strijd om de menswording van het prole
tariaat begint, juist dan bewust gevoerd 
te  worden, als aan de dragers van de 
arbeidskracht elke menselijke waardigheid 
wordt ontnomen.

. Door het College yan Rijksbemiddelaars was 
toenmaals n.l. 'bepaald, dat de werkgevers mochten 
overgaan tot het uitkeren van een gratificatie van 
2% van het jaarloon. Onder de druk van de om
standigheden en de pressie van hun arbeiders wa
ren verschillende werkgevers reeds tot betaling van 
deze gratificatie overgegaan. De directie van N.V. 
Havenherstel weigerde echter op het verschillende 
malen herhaalde verzoek van hun arbeiders in te 
gaan. Een proteststaking van een halve dag was 
daarop het antwoord en toen ook dit nog geen in
druk op de directie bleek te maken, volgde een 
langzaam-aan-actie. Deze actie werd blijkbaar tot 
in de perfectie uitgevoerd, althans zeer spoedig 
werden de arbeiders in vergadering bijeen geroe
pen, waar van de zijde van de directie het voorstel 
werd gedaan voorlopig de actie op te schorten, 
waartegenover zij zich verplichtte direct ©verleg te 
zullen plegen met de betreffende autoriteiten in Den 
Haag, om dan de dag daarop volgend met meer 
concrete voorstellen te kunnen komen. Aldus ge-

- schiedde en de volgende dag wérd bekend gemaakt, 
dat de gratificatie dadelijk zou worden uitbetaalc 
tot een bedrag van ƒ30.—. Op een vraag, wan
neer dan het justerende bedrag groot ƒ 22.— zou 
volgen, werd geantwoord: „Natuurlijk met -die 
Kerstdagen". Na wederom gepleegd overleg met 
de eigen kern werd besloten op deze voorwaarden 
in te gaan en dus de actie te beëindigen.

De Kerstdagen kwamen in zicht'en prompt volg 
de van de directie de mgdedeling, dat het resterende 
bedrag van ƒ 22.— niet zo worden uitbetaald. Zon
der verder commentaar en de arbeiders hadden 
daarmede maar genoegen te nemen. Vanzelfspre
kend namen die er geen genoegen mee en kwam 
men, onder leiding van de keni, bijeen. Alvorens 
tot verdere actie over te gaan meende men eerst. 

’ de juridische zijde van de zaak belicht te willen 
hebben en stelde men zich met een advocaat in 
verbinding, na de daartoe bènodigde gelden eerst 
onderling bijeen te hebben gebracht. Deze oordeelde 
de)zaak voor de arbeiders zeer gunstig en advi
seerde de directie in kort geding te verplichten tót 
uitbetaling. Men gaf dus opdracht aan de advocaat 
aldus te handelen, die zich echter tevoren nog me 
de directie van Havenherstel in verbinding stelde, 
haar er op wijzende, d a t de zaak der arbeiders zeer 
gunstig stond en dientengevolge de kosten belang
rijk hoger zouden worden. De directie haalde, wat 
meh noemt, bakzéil en de arbeiders kregen aldus 
door bemiddeling van de advocaat alsnog hun uit 
kering van het restant uitbetaald.
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De Nederlandse arbeiders staan in de 
komende weken en maanden 'voor de 
vraag, of zij zich willen neerleggen bij de 
politiek der regering, die overal het loon 
der arbeiders wil terugbrengen tot ihet 
peil, da t zij volgens haar berekeningen 
wenselijk acht, of dat zij de  strijd er 
tegen zullen aanbinden. In Jiet eerste ge
val zal de buikriem nauw er aangetrok
ken moeten worden, wanlt nu reeds is het 
loon in doorsnee te  laag4 om er een be
hoorlijke voedingi van  be kunnen bekos
tigen, laat staan om versleten kleding, 
huisraad enz. te kunnen vernüeuwen. Het 
zal dtis een ellendig bestaan worden, 
waartegen zij toch, zij he t cjan verlaatt, in 
verzet moeten komen, willen zij niet weg
zinken in .de ellende en zo tot een ver
pauperde slavenklasse worden, tot een 
gewillig werktuig im de handén van de 
heersende klasse.

W ij zijn er van overtuigd, dat er a r
beiders genoeg zijn, die deze duisCere toe
komst zien, en die ook bereid zijn de strijd 
er tegen aan te  binden. V an  hen, van -hen 
alleen kan de kracht uitgaan om al die 
zwakke broeders — wier aantal heus niet 
zo gering is —  mee te sleuren, zij, die 
zich machteloos voelen, die zonder ver
trouwen in eigen kracht zich gemakkelijk 
neerleggen bij de  beloften, w aarm ee de 
régering hen tevreden wil stellen. Dat 
aeze zwakkeren door de strijdWillemje 
axbeidexs mee omhoog getrokken moeten 
w orden*dat allen tezamen één gesloten 
strijd frönt, moéten vormen, wil de w eer-' 
stand der arbeiders tegen het offienisief 
der' regering kans op succes hebben, staat 
vast. H et is de  eerste voorw aarde die 
moet worden vervuld, alleen de gehele

pen, nog niet eens te spreken. Daarbij 
komt-, dat de vakorganisaties in het rege
ringsapparaat zijn opgenomenj en alles 
doen, om de strijdwil der arbeiders te 
breken. W el is w aar komen daardoor de

meerderheid van de Nederlandse arbei
ders niets.

— o

De E.V.C. kan dus het gesloten klasse- 
front ntiet verwerkelijken. T rorw ens, hoe 
duidelijk het ook is. dat ze de acties der 
arbeiders ondersteunt, financiël, naar 
mate het de geldmiddelen toelaten, en 
propagandistisch door pers en sprekers.- ------ --------— — uv.  ■ r - o -------- - CU apiCRWS.

krachtsverhoudingen zuiverder te s ta a n .' — haar voorlichting in de strijd en haar
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,. ... r Ni-  T o t oJ5 d it ogenblik heeft de regering
A. ƒ0.90;'C.' H. te A. ƒ0.60 P°9 a,Ic troeven in de hand.. Zij be- 
. V. te N. ƒ4.—. Aan kleiner de levensmiddelen-distributie en

kan daardoor elke d ag  een verpletterende 
druk uitoefenen, om ' van de andere 
machtsmiddelen, die zij door haar. poli
tieke heerschappij in d e  strijd kan w er-

Zelfs de hardnekkigste vakbondsmani^k 
zal moeten erkennen da t de arbeiders nu 
principieél de vakbonden buiten hun strijd 
moeten houden.. M aar w é mogen toch 
daarbij ook nidt over het hoofd zien, dat 
het organisatorische apparaat der vak
bonden ook een grote activiteit kan ont
wikkelen, die gericht ife op de beïnvloe
ding der „zw akke broeders”, om zo het 
front d er arbeiders te  breken.

De E.V .C . is niet Itoegelaten tot het 
georganiseerde overleg. Al deed ze nog 
zo haar best, om to t fusie met het N .V .V . 
Je komerJ om langs die weg naast de 
andere vakorganisaties plaats te kunnen 
nemen in de „Stichting van  den A r
b e id ’,. helt mocht niet baten. De reden 
voor het niet aanvaarden van  hatar 
»goede diensten” zijn, (naar het ons 
schijnt), in h aar nauwe verbondenheid 
met de D olitiek der C .P.N . te vinden. 
In geheel W est-E uropa, en dus ook in 
N ederland, worden op gezag van  Ame
rika en met de Russische politiek ver
bonden com. partijen uit de functies van 
tfaa t en overheid geweerd. Daarom  w erd 
ook de E .V .C . niet to t dè regeringsfunc
ties en de Stichting van den Arbeid toe
gelaten.

Dit feit brengt zowel de C.P. als de 
E.V.C. in d e  oppositie, met helt gevolg, 
dat ze de strijdwil der arbeiders stimu
leren. Beide organisaties hebfcen een ver 
verspreide en  tamelijk g ro te  invloed en 
zij zouden een grote steun voor de strijd 
der arbeiders kunnen zijn, w are het niet. 
dait zij juist de strijd d e r  arbeiders willén 
gebruiken om hun eigen machtsposities 
te verbeteren. D e strijd d er arbeiders 
onder hu n  leiding w ordt ondergèschikt 
gem aakt aan hun  machtspolitiek en dat 
"betekent itegelijk strijd- voeren aan de 
zijde van# Rusland tegfen» de Amerikaan
se politiek.- M aar daarvoor voelt de

tactiek is zo achterlijk als het maar kan. 
De leiding van de E.V.C. kwam toch. zo 
als ieder normaal mens. zien, dat de ar-" 
beiders de machltspositie der regering ia 
de „Stichting van den A rbeid” moeten 
breken, wil e r  ook maar een kans be
staan d a t de loon- en arbeidsvoorwaar
den dragelijk worden. De beslisser.de be
voegdheid van d e  Rijksbemiddelaar, de 
«onen enz. vast te stellen, en de recht- en 
machteloosheid <fer arbeiders tegenover 
al dit soort instanties, tot de Stichting van 
de Arbeid toe, dat is het, waarin ver
andering moet worden gebracht. Hierop 
moet alle aaAdacht worden gevestigd, 

_alle krachtsinspanningen en organisaties 
moeten op dit doel worden gericht, want 
zo kan een bres worden geslagen in de 
machtsorganisatie van de heersende 
klasse, terwijl de arbeiders in deze strijd 
noodzakelijk hun eigien machtsorganisatie 
optouwen.

De bestuurder van  het N .V .V . Suur- 
hof. die ook zitting heeft in „De SticWtinq 
van den Arbeid , heeft begrepen welk 
gevaar hen door deze strijd bedreigt. Hij 
brengt dit tot uiting als hij in de pers- 
poletmieik in „H et Parool naar aanleiding 
van de staking bij d e  meelfabrieken» 
schrijft: „Een pertinente vraagt W ilt u 
lonen en arbeidsvoorwaarden voor elke _ 
onderneniinq afzónderlijk laat regelen?" 
De Suunhofs begrijpen maar al tè goed. 
dat het dan gedaan zou zijn met hun 
macht over, de arbeidens. da t deze dan op 
weqi zijn een eigen macht te vormen.

M aar geen woord daarover in de 
E.V.C. pers en ook nieft in die der
C.P.N. Ih plaats daarvan bevordert ze 
de oude, Iamier.dige vakstrijd, die geen 
schijn van kans meer heeft. D at de ar
beiders bij de Hol land- Meel fabrieken, of 
de textielarbeiders in  T ilburg en F,n-~ 
schéde eri nu weer de ibouwvakarbéiders, 
hèt werk nèeirleggeto of op andere ma-



nier veerstand  bieden, is goed. Zij kun
nen niet wachten td: de gehele klasse in 
het strijdperk treedt. W ie  hen daarvan 
zou willen afhouden, zou het werk doen,. 
d a t de regering, de „Stichting vag den 
A rbeid’’ en de daarin werkende vakbon-" 
den maar al te graag zien. De nog w er
kende arbeiders in , de andere bedrijven 
hebben tot plicht hun stakende kamera
den te steunen zoveel ze kunnen en de 
E.VXZ., die daarbij de helpende hand 
biedt, doet daanmede zeker -goed werk. 
M aar alleen als deze kleinere acties ge
zien w ofden als voorposten-gevechten, 
die de gehele klassie helpen w akker 
schudden voor de grote algemene strijd, 
die hé t bureaucratisahe m achtsapparaat 
der regering uit zijn functie zet, zijn zij 
een stap vooruit. W ie  daarbij wïl helpen, 
moet de dingen zeggen zoals ze zijn.

D at doet de E.V.C. niet. Zij bevordert 
de verkeerde gedachlte, dat de  arbeidters 
moeten1 strijden óm de „Stichting van  den 
^ rb e id ” te verbeteren en erkenning van 
hun eisen door de rjjksbemiddelaar te 
verkrijgen. Geen woord over de nood
zakelijkheid dat de strijd" gericht moet 
w orden tegen deze instellingen en de re
gering zelf en daJi de arbeiders een eigen 
machtsformatie moeten opbouwen, w aar
mee zij zelf tegenover de heersende mach
ten kunni2n optreden. Z e benut in tegen
deel de acties der arbeiders, om te eisen, 
d a t de E.V.C. tot de „Stichting van  den 
A rbeid’’ w ordt toegelaten, irnet de be
lofte, om daar de belangen der arbei
ders, —  beter dan  d e  Unie bonden — 
te  behartigen. Als of dit experiment nog 
nodüg zou zijn, om /te bewijzen d a t ook de- 
E .V .C. leiders als ze eenmaal in het 
schuitje der regering zitten, niet anders 
kunnen dan meevaren.

-  —  o  —

De waarheid is* da t de vakbonden — 
de E .V .C . maakt daarop geen uitzonde
ring —  d e  machtsvofming van  de arbei
dersklasse in de weg staan. B ij'de Unie- 
bonden is d a t zonder meer duidelijk, zij 
staam in ihet fronlt van de klassevijand. 
D e E.V.C7 is in oppositie, maar wie kan 
zeggen, of ze niet morgen, als de  kans 
geboden wordt, haar plaats gaat innemen 
in de bureaux der regering? W el zien ook 
wij, da t zolang de politiek in de E.V.C.

Vereniging 
„Spartacus” Vrienden
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door de C.P.N . beheerst wordt, d aar
voor, om boven genoemde reden, niet 
veel kans is. Z o  is het misschien ook te 
verklaren, dei: van haar kant geen w eer
stand geboden werd, toen in Amsterdam, 
op aandringen van de stakende arbeiders 
bij de meeiiaórieken, de kernen van  een 
groot aantal bedrijven bijeen kwamen, om 
over een gezamenlijke actie te  beraad
slagen. U it deze kernenvexgadering zijn. 
toen voorstellen gedaan, om ook in de 
toekomst deze weg Ite 1 bewandelen en 
daarvoor een blijvend centraal actie co
mité op te riohten. Deze arbeiders deden 
daarmee een eerste stap in dezelfde rich
ting, die ook d e  Russische arbeiders reeds 
iü de revolutie van  1905 zijn gegaan, 
toen ze het cenltrale Petersburger arbei- 
derscomité dn het leven riepen, d a t in die 
toenmalige strijd een zo machtige rol 
heeft gespeeld.

Deze nog aarzelend gedane stap moet 
overal wordlen opgevolgd. H et zal de 
taak zijn van,allen, die zich melt de klas
senstrijd d e r  arbeiders solidariseren, aan 
de arbeiders duidelijk te maken, dat zo de 
arbeidersklasse tot eigen machtsvorming 
kan komen. T o t een machtsvorming, die 
bij het aaneensluiten van de arbeiders in 
de bedrijven begint en die w ordt voortt- 
gezet, als deze leidingen zich plaatselijk 
en ten slotte over het gehele 'land tot een 
front verbinden. T ot het fronlt, da t een 
strijd van d e  arbeidersklasse tegen de
georganiseerde macht van de (heersende 
klasse pas mogelijk maakt.

De arbeidersklasse w ordt door de
heersende machten! meer en imeer naar 
de afgrond gedreven, ze kan zich alleen 
verzetten, als ze tot een eigen zelfstan
dige macht w o rd t X>m daartoe te komen 
is het nooit te laat en nooit ite vroeg. De
strijd, die ook de Nederlandse arbeiders
moeten voeren, biedt telkens weer- de ge
legenheid, m aar er is vertrouwen in eigen 
kracht voor nodig, en moed, en  de wil, 
het zelf te doen.

«, Wij hebben de lijn doorgetrokken om een bêeld 
te krijgen, een zeer algemeen beeld, van de weg, 
die de arbeidersklasse heeft af te leggen. Wij weten 
ook, dat velen nog het geloof ontbreekt vooral 
onder de jongeren. Zy, die echter de stappen heb
ben gevolgd, die de arbeidersklasse reeds heeft 
ondernomen en die zich de toestand van voor de 
Russische revolutie herinneren, .voor wie zelfs een 
eigen machtsontplooiing, zoals die toen plaats vond, 
toekomstmuziek was, die de eigen pogingen van 
het Duitse proletariaat hebben beleefd, gebeurte
nissen, die daarvóór alleen maar door dichters 
werden bezongen, die het. zij h$t ook- tijdelijk, 
verbreken der boeien in werkelijkheid hebben aan
schouwd, kunnen door de tijdelijke inzinking niet 
ontmoedigd worden.. W ant/ tegen de verwachting 
in, zelfs van hen, die de leiding toeviel in deze 
worsteling, heeft het Russische proletariaat het 
Czarisrie vergruizeld en evenals in de Duitse en 

: andere revolutionnaire worstelingen, een bewijs van 
zijn kunnen geleverd.

Hoe komt het, dat wij nu over bedrijfsbezetting 
als werkelijkheden kunnen spreken en over arbei
dersraden? De arbeidersklasse heeft ze ons laten 
zien. Wij zouden geen kla?sestrijders zijn, geen 
communisten, als wij er niet verder onze conclusies 
uit trokken. •

Wij zouden nutteloos zijn voor de strijd, als wij

VERDELEN H EE R SE N
De Indonesische politiek is weer een fase verder 

gekomen in haar ontwikkeling. De regering van de 
repoebliek heeft de voorstellen van de Commissie 
van Drie aanvaard. De order „Staakt het Vuren" 
zal binnenkort opnieuw worden afgekondigd. Ne
derlandse en Republikeinse vertegenwoordigers 
•’ebben de wapenstilstandsvoorwaarden onderte
kend. Vermoedelijk zal het verdrag op 31 Januari 
in werking tredenv

Deze ondertekening is een nieuwe nederlaag voor 
de Repoebliek Indonesia. Allereerst blijft Neder
land practisch *in het bezit van en de macht uitoefe
nen in de gebieden, die het tijdens de politiële actie 
aan de republiek heeft ontfutseld of die het, zoals 
het eiland Madoera, tijdens de .onderhandelingen 
nog onder zijn militaire en burgerlijke macht wist 
te krijgen. Maar bovendien heeft de republikeinse 
regering de betekenis van het z.g. Malinowerk van 
Van iviook en consorten moeten erkennen. Zij heeft 
zich voorheen steeds aangediend als de uitdrukking 
van het streven van de nationale beweging van 
Indonesie Merdeka (Vrij Indonesia), voor geheel 
het eilandenrijk. Nu heeft zij in overeenstemming 
met het Malinoplan de positie officieel moeten aan
vaarden een van de deelstaten der Verenigde Sta
ten van Indonesië te zijn. Maar meer; vast staat 
dat Nederland het oppergezag in al deze gebieden 
blijft uitoefenen tot het tijdstip, vermoedeltyk tegen 
1 Januari 1949, dat de z.g. democratische Indo
nesische staat op federatieve grondslag is gevormd, 
zij het dan, dat het Indische bewind, dat Neder
land zal uitoefenen door middel van een Collegiaal 
orgaan, waarin behalve van Mook, bud-minister 
Neher en van Vredenburgh zitting zullen hebben, 
een pre-federale regering van Indonesiërs naast 
zich vindt, benoemd door van Mook.

Maar zelfs daarmede is de maat niet vol. W an
neer straks de nieuwe Verenigde staten van Indo
nesië zullen zijn gèvormd, dan zullen zij zonder 
meer, deel uitmaken van de Nederlands-Indonesi- 
sche Unie, met aan het hoofd het huls van Oranje, 
dat wil zeggen, de Nederlandse vorst of vorstin. 
Die Unie beschikt over eigen organen en zij be
hartigt de gemeenschappelijke belangen , van beide 
staten, Nederland en Indonesië. Genoemd wor
den, de buitenlandse betrekkingen, de defensie, de 
financiën en de economische en culturele aange
legenheden. Van een werkelijk staatkundig vrij In
donesië zal dus geen sprake zijn. Voor heren als 
Beel, Kruis en van Moók werkelijk een succes. 
Voor hen die menen, dat voor mannen van de 
Partij van de Arbeid, als Drees, Vorrink en Scher
merhorn nog andere maatstaven moeten worden

Zolang de Indonesische nationale vrijheidsbe
weging stwk—beheerst werd door de sociale ber 
wegingen van de massa, waren de Sjahrirs en 
Schermerhonns uitstekend geknipt om- te onder
randden op de basis van een algemene Repoebliek 
ndonesia, die tenminste het gezag zou uitoefenen 
l^n «3* was in Lingadjatti erkend) over de gehele, 
alles beheersende, eilanden Java en Sumatra, 
ie lnaonesiscfte beweging maar een halt wilde 
oeroepen aan hen, die als werkers zelf het gezag 

wilden gaan uitoefenen en uitoefenden over de 
bedrijven en cultures. Naarmate de Nederlandse 
nilitaire krachten sterker werden, door het zenden 
 ̂an Nederlandse geüniformeerde proletariërs, en 
ie Sjahrirs en andere intellectuelen bereid waren 
•‘d l van die sociale bewegingen los te maken, is 
iet oude bekende middel van „verdeel en heers" 
doorvar, Mook weer toegepast en begon het werk 
n Malino, het uit de grond stampen van deel- 
taatjes en hele of half autonome gebieden Op 
velke wijze dit doel vaak werd bevorderd, leert 
>ns het optreden van de Nederlandse militairen 
>p Zuid-Celebes enz. Laten wij verder maar niet
r S i  j VCr d* vraa9' of de bevolkingen van 
tie gebieden, waar de feodale vorsten het initia- 
ief namen tot de ondermijning van de nationale 
leweging, „gehoord" werdén.
'leien en wegen.

Ondertussen is het toch niet geheel juist 
ïeer te spreken van een nederlaag van de Repoe? 
liek en een overwinning van Nederland. Wij zijn 
listorisch-materialisten. Wij weten, dat zich de 
maatschappelijke ontwikkeling in tegenstellingen 
'oltrekt. Maar onze inzichten behoeden ons er 
uist voor, om ons dood te staren op een enkele 
«genstelling, of op een bepaalde nederlaag of 
»verwinning. En zeker aan het Indonesische pro- 
leem, zitten veel meer kanten, dan die van een 
oloniaal uitbuitend land en een naar vrijheid stre- 
end koloniaal gebied. Nederland en Indonesië 
ija beide deel van de wereld en beider positie 
i In die wereld, waarin enkele grote machten po
en de totale heerschappij te verkrijgen, wat macht 
ptreft van zeer ondergeschikte betekenis. Wereld- 
ïacht is het beheersen van de grond en zijn rijk- 
ommen en alle productiemiddelen. De Amerikaan- 
e belangen zijn dus op alles, ook op Indonesië 
ericht. Er liggen in het eilaadenrijk groter moge- 
jkheden, dan die door Nederland tot dusverre 
jn benut. Olie en rubber, tin en ertsen zijn voor 
merika van de allergrootste betekenis. Strategi- 
he punten als Indonesië mogen door dit Amerika 
ak niet worden veronachtzaamd. Denken wij nog---- 7 -----J---- , . ------  , , , 7-----wwiucn vcruuucnczaama. L*enken wi nog

aangelegd als eerstgenoemden, is het werkelijk be- ^en aan de Japanse doorbraak vla Singapore 
schamend. n Java en.......  om bij het heden te blijven, aan

De klasse gin de strijd

niet onderzochten, wat de oorzaak van het stok 
ken en het verdere -falen der revolutie was, als 
wij maar door gingen op de oude manier, van 
voor 1917.

Wij hebben de lijn der óntwikkeling doorgetfok 
ken, de ontwikkeling van die organen, die bleken 
wapens te zijn, waarmee het proletariaat mach 
veroverde en waarbij het ons liet zien, welk 
organen zijn verdere machtsontplooiing tegenhiel 
den en het weer terugvoerden in knechtschap. Dile. 
waren o.m. de tegenpolen der bedrijfsorganisaties, d 
de vakverenigingen. Maar wij hebben ook gezien n 
waar de theorie stokte, de theorie, die zonder meer 
leert, dat grond en productiemiddelen aan de ge vi 
meenschap moeten worden gebracht, maar daarbi 
vergat te bedenken, dat dit op een economisch« 
grondslag moest plaats vinden, die tegenover ge ch 
steld is aan de grondslag van de kapitalistische n 
productie, de verkoop der arbeidskracht.

En hier komen wij aan de verdere opmerking t 
en vraag, die ons de briefschrijver stelt, waar hij 
eegt:

„Ofschoon het mij en vele anderen moeilijk 
valt het zich voor te stellen, het schijnt mogelijk 
te zijn, dat de arbeiders en de technici de be
drijven dan zelf beheersen en dat er goed gewerkt 
en goed geproduceerd w ordt Maar hoe dan 
verder 7”

Wij hebben gezien, hoe reeds nu ln en door 
strijd een nieuw plichtsbesef ontstaat en een 

:uwe moraal. Doch bij het in bezit nemen der 
drijven komt de arbeider ook anders tegenover 

product te staan. Zijn recht op het bedrijf, dat 
zich verschaft door de in bezitname, betekent 

ens zijn recht op het product. In verreweg de 
este bedrijven maakt hij slechts een deel-product 
t hem als. consumptiemiddel nutteloos is, of wel 
‘"hts één product bv. schoenen of -electrische 

pen enz. Hieruit volgt,, dat de producten aan 
andere bedrijven moeten worden doorgegeven; 
is de grondslag van de associatie. Een product 

niet alleen verbruiksartikel, dat in één of ander 
Zicht een menselijke behoefte bevredigt, het is

de Russische pogingen, om via Iran en zelfs Kasjmir 
naar de Indische Oceaan uit te breken.

Maar belangrijker dan dit alles is nog. dat In
donesia aan Amerika grote mogelijkheden biedt tot 
industrialisatie. Afzet van machines, installaties, 
spoorrails enz. Industrialisatie onder Amerikaanse 
leiding zou betekenen het scheppen van een om
vangrijk Indonesisch proletariaat, met zijn behoef
ten. Ook de proletarisering van zulk een bevol
king stelt eisen. Een arbeider moet aan minimale 
eisen voldoen en dat brengt mede een zekere ver
hoging van zijn levensstandaard. Men kan, om het 
eens sterk uit te drukken, een wilde niet als in- 
dustrie-arbeider tewerk stellen. Zelfs een zekere 
kennis, ook schoolse kennis, • is daarvoor vereist. 
Dat betekent dus, dat een land, dat geïndustriali
seerd wordt, ook stijging van behoeften ondervindt 
en dus import nodig heeft E n zo staat het dus* met 
Indonesië.

Vermoedelijk genopt Nederland in zoverre de 
steun van Amerika, dat het er mede instemde, 
dat de sociale beweging daar de kop moest worden 
ingedrukt. Wellicht is het feit. dat Nederland van 
de milliarden van het Marshallplan zo een mee
vallend aandeel kreeg in vergelijking tot de andere 
bedeelden, wel voor een belangrijk deel te zoeken 
in een door Amerika verlangd gelijk op marcheren 
op het Indonesische terrein.

Dus, bij het meten van de'krachten, is dit ele
ment niet te verwaarlozen.

Nederland heeft steeds in zijn koloniale politiek 
een dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid, 
om de, hun eigen onderhorigen uitbuitende feodale- 
vorsten, in zijn regiem te betrekken. De mogelijk
heid van verdeel en heers-methode, die nu de 
laatste jaren weer is gevolgd, was voor een zeer 
groot deel ook weer gebaseerd op de belangen 
van die vorsten. Eeuwen lang zijn dezen, nadat 
hun eigen macht was gebroken.- bevredigd met 
een aandeel in de uitbuiting van de millioenen- 
massa s. Het kon niet anders, of zij moesten in 
het algemeen bezorgd zijn voor de nieuwe vrijheids
beweging en zeker voor de daarmede gepaard 
gaande sociale bewegingen. Uit de aard van de 
zaak waren zij behoudend en bereid de oude Ne- 
dérlandse machthebbers te steunen. In zoverre heb
ben zij belangrijke diensten aan de van Mooks 
bewezen.

Echter zelfs in de gebieden die Nederland nu be
heerst zal Djokja in brede lagen van de bevolking 
in de toekomst nog steunpunten voor haar poli
tiek vinden. De komende wijzigingen in het bewind, 
gepaard gaande met verkiezingen enz. over vragen 
als „eigen deebtaat", „bestuur" en „Indonesisch 
nationalisme”, zullen zeker perspectievén voor de -  
Republiek bieden.

Dat alies wordt voor de republikeinse krachten 
te belangrijker, naarmate zij de aanvankelijke stuw
kracht voor zichzelf, de sociale bewegingen van

ook het resultaat van-arbeid. En als zodanig komt 
de arbeider in de fabriek tegenover zijn product 
te staan. De noodzaak, 'dé producten door te geven, 
dwingt hem dok ze als een hoeveelheid menselijke 
arbeid te beschouwen. Zoals onder het kapitalisme 
de producten de fabriek met een prijs verlaten, 
de geldnaan» van zijn waarde, verlaten de pro
ducten der geassocieerde bedrijven de fabriek met 
het kenmerk der hoeveelheid arbeid, die ze be
vatten. Worden ze doorgegeven naar een ander 
bedrijf, dan nemen ie  weer nleer arbeid op, tran
sport en opslag, alles verhoogt de hoeveelheid 
arbeid. Ook de scholen, die nodig zijn om arbei
ders en technici té kweken, de verpleging vaö 
zieken en ouden, alles wat -feel consumeert, wel 
nuttige arbeid verricht, maar niet produceert, voegt 
arbeid toe aan het product. Ieder bedrijf, hetzij 
het is een producerende fabriek of een universiteit 

• een school of een laboratoriufn, geeft op hoe lang 
gearbeid w ordt door middel van zijn bedrijfsorga
nisatie, opdat de samenleving wete, hoe hoog de 
prijs moet zijn in arbeidsuren uitgedrukt 

Hier is de grondslag niet de verkoop der arbeids
kracht, maar de arbeid zelve, de arbeid gemeten 
aan zijn dun*. dat is de tijd. De arbeid niet voor 
de winst, maar tot bevrediging der behoeften van 
de gemeenschap.

,  onderen op, is gaan uitschakelen en deze vet- 
moedelijk, althans voorlopig een einde hebben 
gevonden. Ook dat moet bij het meten en wegen 
inberekend woeden.

Wij spraken reeds over de feodale vorsten. Zij 
hebben hun plicht wederom gedaan. Maar yj. 
tussen staat vast, dat hun tijd voorbij is. Hun 
orde past slecht in de komende industrialisatie. 
Hun betekenis is dus tanende. De intelligentie daaren
tegen, voornamelijk republikeinen, zal echter bij 

■die industrialisatie onmisbaar en zeer belangrijk 
zijn. Dit geeft de republiek dan ook de waarborg 
voor de toekomst, dat haar positie nog belangrijke 
perspectieven heeft.
• Industrialisatie, dat betekent een omvangrijker 
en meer geschoold proletariaat. Een Jong' prole
tariaat. dat sterker dan de nationale onderdruk
king, de klasse-uitbuiting zal ondervinden. W an t 
het zal geen vergelijkingen meer maken met het 
verleden, waaraan het ontgroeid is. Het zal mo
derne behoeften leren kennen. Het zal de Indo
nesische intelligentsia als medeuitbuiters als mede- 
profiteurs leren kennen. Het zal de strijd tegen 
het kapitalisme bewuster gaan voeren.
Lijden ea strijden.

Het Indonesische proletariaat zal in fabrieken 
en bedrijven samen worden gebracht. In hoogont
wikkelde moderne bedrijven zal het bij duizenden 
aan de lopende band en onder de scherpst ge
rationaliseerde arbeidsmethoden. onder een moor
dende hitte, het moderne klasseleed te dragen krij
gen. losgeslagen van de oude maatschappelijke 
verhoudingen. Maar leed en strijd zullen ook in 
deze nieuwe modern-kapitalistische gebieden nauw 
met elkaar verbonden zijn. Strijdorganisaties zul- * 
len groeien. De binding met de staat en binding met 
de uitbuiters zullen bij dezen, mogelijk minder kan
sen krijgen, dan in het oude Europa. Bij het meten 
en wegen van de krachten in Indonesië mogen we 
dit niet vergeten. E r gaat daar straks een nieuwe 
grote klasse van onze lotgenoten groeien. De strijd 
tegen het kapitalisme zullen wij tezamen over het 
hele wereldrond voeren en we zullen moeten wer
ken aan de internationale solidariteit van alle 
werkers.

Velen eersten zullen 
de laatsten zijn

Bij het aanzetten van  de radio hoorden 
wij. de  naam van Rosa Luxemburg, en  
meteen was onze aandacht gespannen^

Brieven w erden voorgelezen, brieven, 
die Rósa wisselde vanuit de gevangenis 
mét Kautsky en zijn vrouw  Louise. Hoe 
treffend w erden zij voorgedragen. Even 
gaat een trilling door je lichaam. Hoe 
durven zij Karl en Rosa te  herdenken 
als je weet. op welke wijze en onder 
welk regiem zij verm oord W erden . M aar 
de radio gaat verder en opnieuw beleef 
je -de  strijd uit die jaren. Hoe duidelijk 
komt in haar brieven to t uiting, dat strijd 
geen' leeg begrip voor haar is.

Hoe trek t zij lessen uit de ervaringen. 
M et welk een overtuiging maakt zij de 
grote theoreticus Kautsky de noodzaak 
van massa-actie duidelijk.

Hoe vooruitziend is haar blik. als zij 
schrijft, dat in de revolutie de strijdor- 
ganen geboren worden, om tegen de 
krachten, die in zo'n periode ontstaan, 
weerstand te kunnen bieden.

„D e laatsten zullen, de eersten zijn" 
zegt Rosa tegen Kautsky, „en vele eer
sten zullen de laatsten zijn."

Zou de VARA. de arbeidersomroep. 
deze uitlating van Rosa Luxemburg be
grepen hebben? W ij betwijfelen het.
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Oproep van de internationale Federatie van îp l̂ke wi'ze u ons het best kH
De mogelijkheden! van, hulp zijn deBedrijfskemen

De I.F.B.K. bestaat thans ongeveer een 
half ja a r  ieni heeft zich reeds in verschil
lende bedrijven in Nederland gevestigd. 
In  het jaar- 1948 vhoopt zij zich dermate 
uit te breiden, d a t h aar jdeën bij de wer- - 
kers meer bekend zullen wórden. Is er 
een conflict ergens- in Nederland, de 
LF,B.K. zal zich dadelijk beijveren, om 
he t strijdende proletariaat de helpende 
hand te  bieden. In  de eerdte plaats stelt 
zij steeds 'haar apparaat ter beschikking 
om de werkers in andere bedrijven over 
de bijzonderheden van de conflicten in 
te lichten. V oorts is zij te allen tijden 
bereid om steunlijsten, die door de strij
dende arbeiders '"zelf worden uitgegeven, 
in het land uit te  zetten.

H aar plaatselijke comité’s beijveren

P. en P. 
(Peters en Principes)

De kapitalisten der zogenaamde wes
terse democratiën hebben met de Russi
sche Staatsbureaucratie gemeen, dat zij 
beide hun bevoorrechte positie danken 
aan  de uitbuiting der arbeiders, gebaseerd 
op de verkoop der arbeidskracht. Men 
kan dus van het westerse kapitaal en zijn 
woordvoerders niet verwachten, dat zij 
principiële aanvallen doen op wat zich- : 
zelf noemt de „Sovjdt-Unie”; het moet 
zich beperken to t schampere opmerkingen 
over de nieuwe millionairs, w aarvan het 
H andelsblad er onlangs in Mos’kou der
tig zou hebben geteld.

Doch zelfs deze steken onder water, 
die zoveel willen zeggen als, „hou jullie 
nou gauw je mond over communisme, 
h e t is bij jullie niet veel anders dan  hier” 
moeten dte broeders der Russische bu
reaucratie onbeantwoord lalten. N atuur
lijk. Zij zouden op z’n best kunnen tegen 
werpen, dat het Handelsblad zich bij het 
tellen had vergist. Niet, da t wij ze niet 
in staalt achten tot zulk een „polemiek”. 
M aar onder hun volgelingen zouden er 
kunnen zijn, voor wie het hetzelfde was, 
of er nu achtentwintig o f dertig zouden 
zijn, die namelijk koppig — en arbeiders 
kiwinen koppig zijn, dat zie je wel aan  de 
staking bij het maalbedrijf — aan de me-' 
ning vasthielden van „millionairs zijn mi-
1 ion airs " een gezegde dat strfidt logisch 
genomen niets zeggend, .maar voor een 
arbeider zeer veel-zegigend is. O f wel. 
men zou e r  over kunnen twistert, of ze nu 
ach t of tien ton bezaten. Doch zelfs dit 
onnozele getwist, zou er toe kunnen lei
den dalt het in Rusland herstelde erfrecht 
in het geding werd gebracht en dan 
kwam je toch weer bij principiële dingen 
terecht. -

Om  Stalins wil! geen principes, geen 
principiële kwesties! In  al hun onnozel
heid zouden de volgelingen kümmern op
merken „w aar het erfrecht hersteld is,

zich om verband te leggen tussen de 
revolutionnaire arSeiders van al de be
drijven in hun plaats. Gemèenschappelijk 
zullen deze de middelen beramen om de 
strijd van he t prolerariaat op de be^te 
manier te kunnen dienen. - Breekt er eien 
conflict in hun plaats uit, dan  zullen zij 
ziph direct met de door de arbeiders zelf 
gekozen leiding in verbinding stellen, om 
tezamen met deze leiding er bekendheid 
aan te geven en uitbreiding van dit con
flict te bewerkstelligen. Vallen er slacht
offert! De I.F.B.K. stelt haar in oprichting 
zijndé Solidariteitsfonds ter beschikking. 
Komen op andere wijzen revolutionnaire 
kameraden in moeilijkheden, dan  zal de
I.F.B.K. helpen met alle middelen- w aar
over zij beschikt of gaat beschikken.

H et is dan ook daarom, da t wij een 
beroep doen op alle werkers en  nieft- 
werkers en-in  (het bijzonder t«t de lezers 
van dit blad, om ons op de een of andere 
manier te steunen.

In de grote plaatsen komen de propa
gandisten van de I.F.B.K. U zoveel mo
gelijk bezoeken om een beroep op uw hulp 
te doen. In de kleine plaatsen hopen wij op 
schriftelijk bericht van II . Bedenkt U vast

A a n  onze 
Postabonnêes

Hierbij gaat het tw e e d e  p ro p a 
g a n d a n u m m e r  van „Spartacus’\  
Zorgt U ervoor, dat het z’n weg 
vindt naar de ju iste vrouw of man? 
En doet U erzelf een hartig woordje 
bij? Wij weten uit ondervinding, 
dat zo iets wonderen doet! Veel 
succes. RED. SPARTACUS.

daar valt weer w at te erven.” N iet op 
ingaan dus.

M aar als er in een of ander obscuur 
blaadje mit ihet dónkere zuiden de groot
ste onzin over Rusland wordt gezegd, dan 
zijn ze er als de kippen bij. D aar wijden 
ze er lang en breed over uit om te be
wijzen hoe er over de „Sovjet-Unie” ge
lasterd wordt.

Zo ook helt geval Peters, de fantast, die 
waarschijnlijk, om, wegens z’n eigen ge
drag gedurende de bezetting, buiten schot 
te blijven, verhalen over zijn verblijf in 
Russische concentratie-kampen heeft op-,« 
gehangen'.

De pers had  reeds vastgesteld, dat de 
man een ‘fantast was, die nooit in Rus
land w as geweest. D at 'is koren op de 
molen van  „De W aarhéid”, die erj a rti
kelen aan wijdt en nog eens vet gedn .k t 
vermeit, dat é r weer een anti-communis- 
tische rel in duigen is gevallen. v

volgende:
1. lid te worden van de I.F .B .K .—  de

contributie bedraagt ’l pCt. van uw in
komen; t

2. Abonné te  worden van  ons blad „De 
Vrije A rbeider” —  10 cent per nummer

3. Begunstiger van  d e  I.F.B.K. te w or
den. Stuurt al of niet 'regelmatig een post
wissel naar L. v. d. Jagt, v. Beuningen- 
straat 90 I, Amsterdam;

4. Bedrijfscorrespondent van  de I.F
B.K. te  worden. U  zendt regelmatig! uw 
mededelingen over acties en spanningen 
en toestanden in uw bedrijf-of in andere 
bedrijviera aan J. d e  la Fosse Sr., v. Beu- 
ningenstraat 57 III.

Mocht U  reeds d irect kunnen besluiten 
ons uw  hulp te  geven, meldt ons dit aan 
het redactie-adres J. d e  la Fosse, v. Beu- 
ningenstraat 57 III.

31. JAN U AR I 1 9 4 9 PRIJS 12 CÉNT 8e JaArgahg No. 5

SPARTACUS
WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS’’

Redacteur
R. H U L S M A N 'pAohtnMjëhs oMb\  Handen, uexenî t l l!
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Uit het Dollarparadij,
Aan „The W estern  Socialist”, een 

blad voor wetenschappelijk Socialisme in 
Amerika, ontlenen we het volgende!

„Het vorig jaar werden 16500 gedode 
of stervende arbeiders uit hun fabrieken 
en werkplaatsen w eggedragen. Ongeveer
2000.000 werden gewond en van dezen 
werden 100.000 dusdanig verminkt, dal 
zij nooit m eer' in staat zullen zijn, hun 
gewone w erk te doen.

Velen van deze laatste categorie zullen 
van nu aan gedwongen worden lichtere 
arbeid te verrichten, m aar tegen eer 
loon. v er beneden dat, w at zij eertijd 
verdienden.

W aarom  is het ongevallen cijfer in dit 
land zo hoog? Geen enkel ander land 
technisch zo goed uitgerust in alle op 
zichten. E r is hier geen gebrek aan weten 
schappelijke kennissen mechanische toe 
passing van alle voorzorgsmaatregelen 
om ongevallen to t een minimum te -be 
perken. Inderdaad, sommige autoritei 
ten staan er op, dat de middelen aanwe 
zig moeten zijn. die practisch ieder onge 
val, zowel als iedere ziekte, die het ge 
volg zou kunnen zijn van het werken iq 
een bepaalde industrie, kunnen helpen 
voorkomen.

W aarom  gaat dan  jde ontstellende tol 
die de arbeiders met :hun ledenmaten o 
hun leven aan de arbeid moeten betalen, 
jaar na jaar door? E rger nog, waarom

Zelfstandige arbeidersstrijd

tot jaar hoger? H et to ta le  aantal onge
vallen steeg het vorige jaar (1946) met
2 pCt. in vergelijking met 1945.

De voornaamste oorzaak voor het stij 
qende aantal ongevallen in de industrii 

■'kar. in een woord uitgedrukt worden; 
winst. Het kost geld, behoorlijke veilig 
heidsapparaten aan ite brengen. .De on
dernemers menen, dat hun^productieko* 
ten daardoor verhoogd en dien ten gevolg« 
hun winst er door verm inderd wordt 
Daarom saboteren zij de wetten en voor 
schriften, zoveel zij kunnen. <En de arbei 
d^rs worden daar het slachtoffer van.’

D e regering voert strijd tegen de zwar
te lonen, bij de bouwvakarbeiders, de 
landarbeiders, ja feitelijk overal, w aar 
de ondernemers, om aan bekwaam per
soneel t S  komen, meer betaald hadden, 
dan wettelijk w as toegestaan,- Natuurlijk 
was dit feit reeds lang aan de overheid 
bekend en er waren ook gevoelige geld
straffen aan ondernemers opgelegd, die 
de vastgestelde grens hadden\V>verschre- 
den. M aar tot een algem ene'actie  van 
de regering, was het niet gekomen. Sinds 
een' paar maanden is d it meer of min 
lijdelijk toezien veranderd in een doelbe
wust optreden, waarbij langs ambtelijke 
weg aan de ondernemers werd medege
deeld, dat yan nu af streng zou worden 
opgetreden.

In de bouwvakken heeft dit reeds tot 
een conflict geleid dat op het ogenblik 
nog hangende is, maar waarbij de bouw
arbeiders, naar het zich laat aanzien, een 
loonsverlaging van 20— 30 pet. te slikken 
krijgen. H et spreekt vanzelf, dat vele 
kleine en grote bedrijven zullen volgen. 
Onjuist is ook, dat het offensief der rege
ring alleen tegen de zogenaamde zwarte 
lonen gaat. Om de lust tot w erken aan 
te wakkeren, of, om in de officiële ter
men te blijven, „de productie op te voe
ren” w erd veelal h e t systeem van presta- 
tie-toeslagen toegepast. N u het gewenste 
resultaat bereikt is, sluiten de gedien
stige vakverenigingen nieuwe collectieve 
arbeidscontracten, waarbij de prestatie-w ordt het percentage ongevallen van jaar

tot jaar hoaer? H et to ta l, „ „ h l  f e la9en vervallen. De text.elarbe.ders .n
Tilburg en Enschede reageerden hierop 
met het werk neer te leggen, mapr heb
ben er niet veel aan kunnen veranderen. 
En staken de arbeiders van de meelfa
briek Holland niet reeds 6 maanden, 
omdat ze meenden recht te hebben- op 
prestatie-toeslag?

De methode, die hier toegepast wordt, 
is de arbeiders welbekend. In het ver
leden liet iedere particuliere ondernemer 
de arbeiders een extraatje verdienen, als 
bij daarmee het arbeidstempo kon opja- 
9en, en hij nam het weer af, als het ver

hoogde tempo gewoonte w as geworden. 
De regering doet ^iu hetzelfde, maar ze 
maakt het tot een systeem en past het 
toe voor all? bedrijven tegelijk. De prak
tijken van de ondernemers van vroeger 
zijn nu to t w et geworden en er is een bij
zonder bureaucratisch apparaat'ingesteld, 
dat er op moet toezien, dat e r ’naar ge
handeld wordt. Politie en rechterlijke 
macht staan  klaar om er de nodige druk 
achter te zetten.

H et doet er weinig toe, hoe deze nieu
we toestand is gekomen, al beweren boze 
tongen dat hij van de nazies is afgekeken. 
M aar wel. is het van belang, te zien, hoe 
de arbeiders die toestand aanvaasden als 
of het de gewoonste zaak van de wereld 
is, maar dat de werkelijke betekenis er 
van' nog niet ‘tot hen doorgedroegen is^ 
Immers, het verzet tegen loonkortingen 
enz. op last van de regering, is nog pre
cies zo. als of deze gedaan w erden door 
de particuliere ondernem er. M en geeft de 
zaak in handen van de vakbond, en aan
gezien de Unie-bondèft zelf in het rege
ringsapparaat zittettr-ofrordt de  É .V .C. 
geroepen om te ondelraandelen. Zelfs als 
hét in het een o f het andere bedrijf to t T 
een staking komt, roept men toch weer 
de hulp van  de vakbonden in. om het 
conflict te beëindigen. H et verzet be
weegt zich zo voortdurend in de tover
cirkel van  het leidende apparaat; het is 
niets meer dan het steigeren van  een 
paard, dat bedwongen wordt, door de 
teugel strakker aan t#,halen.

Er is m aar een weg om de cirkel 
te verbrekenrnam elijk door het arbeiders- 
verzet aan de beïnvloeding door e-n lei
ding van de vakverenigingen te onttrek
ken. H et arbeidersverzet, d a t meestal 
door stakingen onder eigen, gek’ozien lei
ding begint, maar dan  de hulp van be
m iddelaars nodig heeft om, tot een zoge
naamd accoord té kojneü, moei zelfstan
dig blijven. En dat kan alle jh  als begre

pen wordt, dat wij in een andere tijd 
leven dan 20. 30 jaar geleden.

’ * * *

De Franse arbeiders hebben een paar 
maanden geleden een grootse strijd tegen 
hun regering gevoerd. —  noodgedwon
gen. want de loon- en prijspolitiek der 
regering ging zo ver, • da t er letterlijk* 
honger geleden werd, terwijl toch de ar
beiders volop aan het werk waren. M aar 
deze massale stakingen, w aaraan mil
lioenen hebben deelgenomen, en w aar
door de regering gedwongen werd de 
loonstop-wetten voor een bepaalde tijd 
buiten werking te stellen, bracht toch 
tfeen overwinning voor de arbeiders. De 
regering bleef meester van de situatie, 
w ant de arbeiders gingen weer aan het 
werk zonder een eigen machtsorganisatie 
in het leven te hebben geroepen, die hen 
tot een geheel verbindt, Alleen wanneer 
de arbeiders door zelforganisatie voort
durend als een geheel ku) *n- optreden, 
winnen zij ook zelfvertrouwen en morele 
kracht om met deze organisatie de strijd 
tegen de heersende machten aan te  bin- . 
den en daarvoor al hun krachten in te 
zetten. ' .

JDit is de grote les, die ook de N eder
landse arbeiders, uit de Franse massabe
weging móeten leren, die zij bovendien 
elke keer opnieuw door hun eigen- strijd . 
bevestigd zien. De erigen zelfstandige 
machtsorganisatie moet er komen, of zij 
worden telkens opnieuw terug ge»vorpen. 
Alle kleine en grote, ja zelfs algemene' 
stakingen brengen geen wezenlijke ver
andering in de toestand der arbeiders
klasse, zolang zij niet als een gesloten 
machtsformatie tegenover de. door de 
regeringen to t een geheel verbonden 
heersende klasse kan optreden. En ais dit 
eenmaal to t een vaste overtuiging is ge
worden, moeten ook de wegen gevonden 
worden om er toe te komen. . . .

In de maatschappelijke ontwikkeling 
is de wil om iets tot stand te brengen 
een grote, stuw ende factor. Alle krachten 
die in de mens zijn en die hij in bewe
ging kan brengen, worden er door op /  
ééi* doel gericht. Aan deze wil heeft het 
tot nu in de voórtdurend herhaalde aan- 
lopen tot . zelfstandige klassebeweging 
ontbroken. Hij moet er komen, want dan
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