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mische acties, zich noodwendig moeten
richten tegen de kapitalistische sta a t en
de orde als geheel. Zij zullen de v raag
betreffen in hoeverre de arbeiders zelf
m eester zullen zijn over bedrijf ep econom isdi leven.
D e stakingen in het buitenland.
.D e kw estie v a n economische en poli
tieke acties drong zich nu echter aan ons
op, bij de beoordeling van de jongste sta 
kingen in fra n k rijk en Italië. D e stakin
gen in het eerste lafad om vatten onder
m eer ruim honderdduizend am btenaren.
D aard o o r dreigde het staatkundige leven
te w orden gedesorganiseerd, in het bijzon
d e r door de deelname v an de douane,
V aard o o r de buitenlandse handel en de
deviezencontröle v ast liep. D e stakingen
hadden als motief een loonpeil, d at bij de
v oortgaande stijging der prijzen, voor de
w erknem ers het directe bestaan aan tastte.
H e t komt er op neer, dat het levenspeil
voor de F ran se w erkers to t op 50 pCt.
v an het vóór-oorlogse is teruggebracht.
O nder druk v an de massabewegingen
heeft de S.F.I.O . (de sociaal-dem ocratie)
h a a r stem aan de regering opgezegd. De
regering kwam ten val. H oe deze crisis
w ordt opgelosf is nu nog niet bekend.
TMaar in ieder geval had dus deze m assale
economische actie to t politiek resultaat,
d at de regering struikelde. In Italië w aar
eveneens de duurte onrust onder de arbei
ders brpngt, w as de aanslag op T ogljktti— de leider der communisten — de directe
aanleiding, beter kunnen we spreken >Tan
het directe motief, tot een korte m aar vrij
wel algemene spontane staking. /
D e eenheidsvakbond, w aarin alle stro
mingen zijn opgenomen, m aar die centraal
geleid w ordt door de stalinisten, kwam
eerst met het parool, n ad at practisch de
, staking reeds op de vitale punten aan de
gang was. V ooral onder invloed van deKatholieke leiders ii} dat verbond, w erd
zij echter spoedig opgeheven. D e onder
leiding van de katholiek de G asperi staänd e regering trad bovendien krachtig op en
bevorderde aldus dat aan deze stagnatie
y an het economische leven w eldra een
einde kwam. Deze staking lijkt dus dóór
•een direct politiek motief te zijn uitgebro
ken.H oew el wij zeer goed kunnen begrij
pen, d at d e-m assa in beweging kwam,
dient toch te w orden vastgesteld d at deze
strijd het karak ter kreeg van een politiek

économische krachtm eting tussen een Vi}f en veertig jaren
w esters-georiënteerde regering en het sta
De Spoorwegstaking van 1903 was een poging
linisme om de gezindheid van dè massa.
t verzet van de arbeiders tegen het gebruik van
Daarbij kreeg dus de stalinistische partij 'to
de Nederlandse Staatsmacht in de economische con
een «^enblik deze gezindheid aan haar flicten. De staking werd verloren, maar was en is"
toch een bewijs, dat er in d* koppen van de ar
zijde.
N och de stakingen in Frankrijk, noch beiders een inzicht in de kapitalistische verhoudin
leefde.
die in Italië kunnen dus w orden be genHet
is deze GEEST, die voor de verantwoorde
schouwd als politieke stakingen van de lijke leiders van deze^samenléving gevaarlijk is. De
nieuwe aard, zoals wij die voor de' toe strijd om de Macht is een strijd om de Geest. Het
komst verw achten; n.l. een strijd van de gaat er om: H O E DENKT D E MASSA?
E n de volksmenners hebben sinds dien om de
arbeiders om de zeggenschap in het m aat dood
niet stil gezeten. De groei en bloei van de
schappelijke leven.
Katholieke Vakbonden zijn daar het bewijs van. >
Daar worden de arbeiders, omdat ze een bepaalde
N ieuw e verhoudingen. •godsdienst hebben, bij elkaar gebracht en vaq bo

T och zou het niet juist zijn ze te onder ven af ingegoten, hoe hun kijk op de ontwikkeling
van de maatschappij moet zijn. Vanzelfsprekend
schatten. O ok hier geldt, zoals wij reeds zegt men niet tegen de volgelingen: „W ij willen
hierboven aangaven, d at men acties van jullie allemaal door middel van de Staatsmacht tot
de arbeiders zo m aar niet in statistiek kan moderne slavernij voeren." D at zou al te 'gortig
zijn. Neen, ze, en dat geldt evengoed voor de disci
brengen en in schejna's kan indelen.
pelen van Prof. Bonger, als voor die van Prof.
A llereerst drageij n a a r hun wezen deze Romme, ze druipen van democratie.
acties het karak ter van uitingen van een
Alleen vergeten ze zo nu en dan een enkel din
sterk uitgebuite èn to t verzet neigende getje te vermelden bij hun reclame voor burgers,
klasse en daaruit m oét op de duur de wil boeren en buitenlui.
In de Volkskrant van 10 Juli bespreekt de
groeien om zichzelf maatschappelijk te * Staatkundige Hoofdredacteur: h w e ts o n tw e r p op
doen gelden, zelf het economische leven te de bedrijfsorganisatie, en deze Prof. Romme, die
tevens Voorzitter is van de Katholieke kamerfractie,
beheersen.
^ .
E n in dit verband moeten wij nog wijzen is er bepaald mee in zijn schik.
W a t een wonder! 't Is een ei uit z’n eigen kip
op een zeer belangrijk punt. Landbouw, penhok. En niet eens pas door dat jonge ministerzowel als industrie zijn in E uropa de la a t tje v. d. Brink gelegd of uitgebroed. Mijnheer Romste tientallen jaren bij de algemene econo ïne heeft er zelf ook al jarenlang op gezeten.
Het principe van de Bedrijfsorganisatie, zoals
mische ontwikkeling sterk achter gebleven.
dat na 1917 door de Revolutionaire arbeiders is
De productie vindt in A m erika plaats on gepropageerd, dat de producenten de zeggingschap
der technisch veel hoger ontwikkelde v e r over de bedrijven moeten hebben en de macht van
houdingen. D at veroorzaakt de bijzondere het dode kapitaal over de productie opgeheven
exportmoeilijkheden voor Europa, w ant moet worden, is voor elke, ook voor de gelovige
het begrip, dat de practijk van het leven
op de w ereldm arkt geeft het hoogst-ont- arbeider,
hem brengt.
wikkelde land de toon aan. D at land be • De sociaal-democraat Bonger kon zich de weelde
paalt de m arktprijs der w aren. Z elfs w an permiteren te schrijverf, dat democratie in de be
neer Europa ér in slaagt, zijn productie te drijven een onmogelijke flauwe-kul is, maar Romme
een volksleider en neemt dus een beetje van dit
herstellen op vooroorlogse basis, ja hóger is.
en van dat. Hij schrijft:
op te voeren, dan betekent dat nog, dat
„Maar de opzet zelf heeft onze volle instem
haar achterlijke productiewijze per product
ming, omdat hij recht doet wedervaren aan het
veel meer arbeid vordert. D aardoor moet
juiste beginsel der subsidiariteit, en daarmee
in Europa de uitbuiting van de arbeiders
voldoening geeft zowel aan de vrijheidsdrang
m assa's veel dieper gaan dan in Amerika.
der bedrijfsgenoten als aan hun sociale ge- ;
bondenheid.”
Nimmer zal E uropa de hulp van het Ame
rikaanse monopolie-kapitaal verkrijgen,
De komende bedrijfsorganisaties zijn volgens
om zijn achterstand op Amerika in te Romme geen instrument van de Staat, maar de «
lopen. Kapitalistisch Europa betekent Staat zal alleen maar zo’n pietsie. toe«icht houden,
daarom een blijvende lage levensstandaard beperkt tot het „noodzakelijke minimum.
Berg je voor dat minimummetje.
voor zijn arbeidersklasse. E r blijft voor
M aar geruisloos, zonder poging tot verzet van
die klasse geen andere mogelijkheid, dan
de kant der arbeiders komt deze moderne knechting
de strijd om de orde zelf op de duur aan
in onze Nederlandse wet. Men schijnt maar niet te
kunnen zien, dat Romme en de zijnen de ergste
te binden.
Staats-fanatici zijn. Dat kan ook niet, want zij
D at is de betekenis van de, stakingen,
die wij nu allerw ege constateren en die nemen steeds het woord Vrijheid in de mond.
ook N ederland zullen gaan beheersen.
W a n t N edérland is in dit opzicht ook, een
deel van Europa.
Spartacus op ^Vesuvius. Vervolg van pag: 3
W a n n ee r wij vernieuw ing propageren
moeilijke om standigheden w iste n 'd e A nt van de arbeidérsbew eging, dan wil dat
w erpse kam eraden vijf en tw intig gulden dus veel‘meer zegge/n, dan een zuiver or aan bezorgers en abonnees
bijeen te brengen voor Spartacus op de ganisatorische verandering. H et betekent
T eneinde er v a n verzekerd te zijn, dat
V esuvius. A w el zulle, d at is prachtig! dat de arbeidersklasse beter de positie,,
N ee!....... een briefje ontvangen we w aar w aarin ze is komen te verkeren, zal moe op Z a te r d a g '7 A ugustus (d e d a g d a t het
in w o rd t m eegedefld: „het spijt ons, niet ten ler^n begrijpen. E n in dit opzicht kun S p artacus Z om erkam p aan v a n g t) alle le
meer te kannen doen, m aar wij proberen nen wij onze propaganda met overtuiging'
zers de k ra n t nog tijdigtontvangen, zonder
een tw eede ronde”. Bravo en succes, e n ... en. bracht voortzetten, al w eten wij, d at
d a t d it >voor de bezorgers teveel moeite c
nog
velg
problemen
daarbij
om
oplossing,
hoe denken- de H ollanders er over? W ij
zullen vragen. D a t ook de positie van de m edebrengt, verschijnt num m er 32 één
w achten uw antw oord.
Amerikaanse arbeiders en die v an alle dag vroeger.
Z e n d t uw bijdragen o n m id d d lrk aan:
uitgebuiten over de gehele wereld van
H e t is on s voorts niet mojjelijk in de
J A C . RIJPK EM A .
grote betekenis is, spreekt vanzelf en ook
S to rtenbekerstraat 7, D en Hang._ daaraan zullen wij voortdurende aandacht vacantiew eek een k ra n t te verzorgen»
V o o r Spartacus op de V esuvius.
moeten besteden.
N um m er 33 verschijnt dus op 21 Augustus.
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Koude oorlog in Berlijn
D e tegenstelling tussen A m erika en R us
land, die sinds de m islukte conferentie der
buitenlandse ministers te Londen in N o
vem ber v an het'vorige jaar, voor iedereen,
duidelijk" w erd, is nu in $ etlijn in een
acuut stadium getreden. H e t mislukken
v an deze conferentie w erd haast algemeen
verwacht» w an t d e eerste voorbereidingen
voor h et M arshall-plan hadden reeds
p laats gevonden voor, de Londense co n 
ferentie, in een conferentie te Parijs en
R usland had zich toen een fel tegenstan
d er betoond.
» H e t plan M arshall, w aarin h et W e s te 
lijk deel van D uitsland zou w orden opge
nomen, heeft de politiek v an A m erika en
zijn bondgenoten ftaar, bepaald. A m erika,
E ngeland en F rankrijk zijn to t overeen
stemming gekomen en zullen^ het door hen
bezette gebied tot een geheel verhinden.
E r zal naar w orden gestreefd om een
D uitse politieke regering voor dit gebied
in te stellen, natuurlijk onder toezicht van
de bezettende machten. ,
E en beslissende stap in deze politfek was
de geldsanering in het w estelijk deel van
D uitsland, d.w.z. in plaats van de oude
R eichsm arken kwam een nieuw e Reichs
mark, in A m erika gedrukt e n . door hem
gedekt door de dollars.
D eze invoering van h et nieuw e geld w as
de directe aanleiding to t het aan de dag
treden van de scherpe tegenstellingen tus
sen de W e ste rse machten, die een gedeelte
van Berlijn bezet hebben, en d e Russen.
D e W e ste rse machten voerden dit geld in
de door hen bezette zones van Berlijn in,
terw ijl R usland dit geld niet als w ettig be
taalm iddel erkende.
D e bew oners van de om liggende stre
ken, ^die Berlijn van grondstoffen èn le
vensm iddelen moesten voorzien, m aar die
o nder Russisch bewind stonden, w érd ver
boden het n ieuw e geld te aanvaarden.
D aard o o r w erden de ongeveer 2 millioen
mensen, die in de A m erikaanse, B ritse en
F ran se zyn e v a n Berlijn wonen, v a n d e le
vensm iddelentoevoer verstoken. H e t be
drijf sfeven moest door steenkool- en
stroom gebrek w orden stopgezet. D e tpev oer uit het geallieerde depl van D uits
land w erd door de Russen onmogelijk g e

maakt, doordat zij de land- en w aterw egén blokkeerden.
A m erika en E ngeland vorm den onm id
dellijk de reedsy nu beroem d gew orden
luchtbrug, w aarv an de pers hoog opgeeft.
Dagelijks zw erm en de vliegtuigen v an
F ran k fu rt en H am burg n a a r Berlijn, reeds
verschillende m alén is een D akota neer
gestort, m aar onophoudelijk w ordt e r ge
vlogen om de Berlijnse bevolking, die niet
onder het Russische beheer staat, van
voedsel te voorzien. O ndanks de reclame,
die- er voor gem aakt w ordt in de pers,
blijkt echter toch wel, d a t deze luchtbrug
Berlijn niet uit de noodtoestand, w aarin
het door de politieke tegenstellingen ge
raakt is, helpen kan. M oeilijkheden ih het
burgerlijk bew ind van Berlijn, dem onstra
ties van arbeiders, georganiseerd door de
S.E .P. (Soz. Einheits P artei) spelen d a a r
bij ook een rol.
D e w ereldpers spreekt openlijk uit. d at
de Russen trachten de geallieerden uit
Berlijn te verdringen, terwijl deze ronduit
verklaren, d at zij willen blijven.
D e onverzettelijkheid, die beide partijen
aan d e dag legden, deed de w aarschijn
lijkheid, d at Berlijn de aanleiding to t een
derde w ereldoorlog zou w orden, toene
men. H et zenden v a n superforten n a a r
Engeland en v an daturuit naar h et w esten
•van D uitsland, scheen e r op te wijzen, dat
degenen die de w eg n a ar Berlijn met ge. w eid w ildén openbreken, hun zin zouden
krijgen. M et de vijf m ogendheden en Beneluxlanden w erd geconfereerd, geheim e
v erdragen gesloten, kortom de oorlogswolken pakten zich de afgelopen zes w e
ken dreigend samen' boven Berlijn.
T o ch kon men uit de berichten, die de
afgelopen w eek in de p ers verschénen, o p 
maken, d at enige ontspanning wéff inge
treden, om dat pogingen w erden gedaan,
om langs diplom atieke w eg to t overeen*
stemming te komen. A m erika en Engeland
'w aren tot onderhandelen bereid, en a a n 
vankelijk d acht|m en d a t ook R usland een
tegem oetkom ende houding zou, aannem en.
D it blijkt n ie t h et geval te zijn,'de dbder,handelaars vonden te M oskou éen geslo* ten deur, zowel Stalin als M olotov w aren
‘onvindbaar: '
D e pogingen, door opnieuw te o nder
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handelen to t overeenstem m ing te komen,
zijn dus w eer vastgelopen. D e bedoeling
van deze onderhandelingspoging was, om,
na het mislukken d er Londense conferen*
tie van N ovem ber 1947, opnieuw te con
fereren, om alsnog te trachten een over
eenkom st te bereiken, inzake h et beheer
van D uitsland. H e t blijkt ech(er nu over• duidelijk, d a t een econom ische en politieke
eenw ording v a n D uitsland o nder een ge
zamenlijk bew ind v a n A m erika en Rus
land. tot de onmogelijkheden gerekend
moeten w orden.
T och moeten w e ons niet te zeer laten
beïnvloeden door d e burgerlijke pers, die
ons met de gedachte aan de mogelijkheid
van een derde w ereldoorlog Op zeer korte
termijn vertrouw d wil m aken. D a t de Ber
lijnse kw estie tot een oorlog zal leiden is
nog lang niet zeker.
W e moeten niet uit het oog verliezen,
d at na de capitulatie van D uitsland, van
een werkelijke- vrede nog nooit sprake is
gew eest. V a n de eerste „ v r e d e s c o n f e 
rentie af, kw am en de A m erikaans-R ussische tegenstellingen reeds Van het licht en
in de loop d e r tijd zijn deze tegenstellingen
• de aanleiding gew orden tot de „koude”
oorlog. H e t doorvoeren van het M arshall
plan en voornam elijk de opnem ing van
W est-D u itslan d in dit plan, de geldsane
ring zijn de m iddelen v a n d e koude oorlog.
En zeker is het, d at de doorvoering van de
geldsanering in Berlijn, de wig dreef tus
sen het politieke bew ind a ld a a r en de blok
kering van Berlijn door d e Russen, is de
tegenzet in deze bijzondere wijze van oor-,
log voering.
H et h o o rt tot de m iddelen van de koude
oorlog, om door m aatregelen' van econo4 mische aard de tegenstander een slag to *
te brengen. D it geldt niet alleen voor
D uitsland. Als w e b.v. n a a r Yoegoslaviê
kijken, dan zien we, hoe Am erika door het
vrijm aken v a n geblokkeerd Yoegoslavisch
géld in A m erika en het geven van cre
dieten, Y oegoslavië v an de Russische in
vloed Begint los te maken.
H et doel vdn de A m erikaanse politiek is
immers, om te zprgen d at de w ereldpro1 ductie beheerst w ordt door de grote kapitaalsm aatschappijen, zoals in Amerika. De
R ussische politiek is gericht op de beheer
sing van de productie door de monopolies
v an d e met R usland verbonden staats
partijen. W e lk e gevolgen deze politiek
heeft kunnen we zien uit de Februari-geVtrvolg op pag. 2
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Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
„Arbeitsgenossen! Als Vorsitzender von unserer
Arbeitsgemeenschaft Ist es mir ein Vergnügen
Sie alle zusammen hier zu seh'n um die verschie
denen Sachen von unserem geliebten Betrieb,
welche uns alle nahe am Herzen liegen, be
sprechen zu können”.

Dc' lezer vergeve het ons, doch Soort
gelijke suggesties, herinneringen aan een
nog niet zo lang voorbije periode, w erden
w eer bij' ons w akker geroepen bij het hetlezen v an de verschillende beschouwingen
ojmttent het nu eindelijk ingediénde w etso ntw erp „Publiekrechtelijke B edrijfsorganisatie” , P.B.O . genaam d. O ok de gevoerde verkiezingscam pagne der diverse politieke partijen verw ekte gedachte-associaties aan de tijd v an „meine A rbeitskam eraden". Dc ’&nt. Rev. Partij propageerde
„R echt voor de arbeider” en „Bedrijfs
o rganisatie n u ’’ en zelfs de m inister,
spreekt in zijn toelichting op h et ontw erp
óver „Arbeidsgem eenschap” . D e K atho
lieke A rbeidersbew eging belegde op 27
Juni te U trecht een hoogtijdag voor het
kader, w elke geheel in het teken van bo
vengenoem d ontw erp stond. D at inder
daad het kader der katholieke „arbeiders"bew eging aanwezig w as, m oge blijken uit
namen a ls mr. V a n M aarseveen, monseig
neur M utsaerts, monseigneur H uurdem an,
monseigneur Baeten, min. Beel, etc. O ok
„onze” D rees w as aanwezig en hij 'w erd
dan ook door de verbondsvoorzitter van
de K.A.B. „hartelijk als één der onzen"
begroet.
Lezers, die geregeld of m eerdere malen
Spartacus lazen, moet het w el enigszins
geduizeld hebben toen ze d a a r v a n ver
schillende kanten al die fanfareklanken
over „bedrijfsorganisatie” hoorden. M aar,
we hebben het al eens meer betoogd, w an
neer tw ee hetzelfde schrijven of zeggen,
behoeven ze d&arom nog niet hetzelfde te
bedoelen. Z o ook hier. W a n n e e r wij als
Spartacisten over de noodzaak van bedrijfsrganisatie spreken óf schrijven, d a n '
bedoelen wij daarm ede 3e m acht v an de
arbeiders als klasse te vergroten en te v e r
sterken. Komen deze klanken echter uit
bovengenoemde kringen, dan bedoelt men
de arbeidersm acht nog verder te fnuiken
en dienstbaar te m aken aan het super-uitbuitingsinstrum ent, de staat. D an beoogt
men de macht van het groot-ondernem ersdom nog meer te versterken en tevens
mede een app aratu u r op te bouw en w a a r
mede in schijn aan de verlangens der ar•b eid ers to t medezeggenschap tegemoet
w ordt gekomen, doch w aarm ede 'n w er
kelijkheid de uitbuiting op nog geraffi
neerder wijze verscherpt w ordt. H et ene

komt voort uit de gedachte „van onder
op", het andere konjt uit de fascistischcorporatieve doos.
W ij hebben uit erv arin g geleerd voor
zichtig te zijn, w anneer er uit het andere
kamp juichkreten klinken. W e denken aan
de vos, die de passie preekt, wainneer we
lezen, „dat sociale zekerheid dient veran 
kerd in de w et en instituten” . W e zijn ook
niet optimistisch, w anneer <,Het V rije
V olk” schrijft, vtfjw el dit ontw erp te kun.nen aanvaarde^. D itzelfe „Vrije V olk’
immers aan vaardde „vrijwel” ook de
roem ruchte „Stichting van de A rbeid” en
deze stichting w as toch heel w at onschuldiger dan het-toneelstuk, d at men nu bezig
js Qp
op tete gaan
gaan voeren. D e nu aan de orde
gestelde bedrijfsorganisatie krijgt, de naam
zegt het reeds, publiekrechtelijke bevoegd
heden. terwijl de Stichting van de A rbeid
toch altijd nog slechts als privaat-rechtelijk aangem erkt kan worden.
Ë n om het feit, d a t het aanhangig ge
m aakte w etsontw erp omkleed w ordt met
de mantel van „sociale zekerheid en mede
zeggenschap der arbeiders", en tevens om
d a t hier gebruik w órdt gem aakt van het
begrip „bedrijfsorganisatie”, een begrip
d at met een geheel andere betekenis en
inhoud langzam erhand onder het meest
vooruitstrevende deel der arbeidersklasse
veld begint te w innen, is het noodzakelijk,
dat wij terdege de loop der besprekingen
volgen niet alleen, doch dat wij dit ont?
w erp zo critisch mogelijk ontleden. .V an
• zelfsprekend, d a t zulks niet gebeuren kan

Koade oorlog in Berlijn. Vervolg van pag. 1
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beurtenissen in T sjecho -Slowakije. Zow el
A m erika als R usland voeren dus hun
koude oorlog, die echter al reeds in som
mige gevallen tot een militaire is overgezoals in G riekenland, Palestina,
D e tegenstellingen , zullen zich
.steeds m eer verscherpen, en als de mili
taire m achtsm iddelen op w ereldschaal hun
vernietigend w oord zullen gaan spreken,
g aat h et altijd .alleen om dit doel: de be
heersing v an de wereldproductie.
-,*2 ■-

DE W O R D IN G .V A N H ET COMMUNISME
IN NEDERLAND.
Onder deze eigenaardige titel is enige tijd ge
leden bij VAN KAMPEN een boekwerk ver
schenen van de hand van Dr. W . v. Ravesteyn,
waarvan een bespfeking onzerzijds wat op zich
-heeft laten wachten. Dit is geenszins gevolg van
het feit, dat we na lezing en herlezing moeite
hebben met het vonmen van1een oordeel over boek
en auteur. Aangezien de kennismaking met hem,
en zijn wijze van schrijven juist een dezer dagen
een 40-jarig jubileum gevierd heeft, kunnen wij
voor ons het geval afdoen met: van Ravesteynse
zelfverheerlijking, en hef dan verder aan onze
kameraden overlaten het daarmee ééns of oneens
te zijn.
,
•
.
' De wijze, van werken van v, R. is evenwel zo.
-dat het niet alleen voor -de jongeren, maar zelfs
voor hen, die de arbeidersbeweging van cft* laatste
veertig-' jaar meegemaakt hebben, de schijn heeft,
alsof hij een nauwkeurig gedocumenteerd betoog,
•,
•
leverde, f: i_
Gebrek aan plaatsruimte noodzaakt ons, met een
enkel voorbeeld aan te tonen, hoe v. •R. met be
weringen „geschiedenis" tracht te ïpaken. En
inderdaad is het gevaar 'niet denkbeeldig, dat er
straks weer andere gestudeerde mensen hem, als
degene, die het toih zeker goed weten kon, citeiVn.
.Z o wordt dan een leugen tot waarheid.
Toen in 1914 de oorlog uitbrak, was er evenals
nu een groot tekort aan inzicht bij de arbeiders.
Het uiteenvallen van de Internationale ging ge
paard met bet infecteren der massa’s met valse
leuzen, noodzakelijk voor het doenr van een keuze
tussen één der partijen.
Gorter beschouwde het als zijn directe taak de
arbeiders het wezen van het Imperialisme duide
lijk te maken. Zodoende te maken, dat ze niet
voor of tegen Duitsland, uoor of tegen Engeland
zouden zijn.
•

in één of twfee artikeltjes. V ooral niet in
een k ran t van het kleine (te kleine) for
m aat als Spartacus nu eenm aal is. H e t is
zeker onze gewoonte niet in reeksen van
artikelen te vervallen. W e ontkom en er
ditm aal echter niet-aan, al zullen w e trach
ten in een zo kort mogelijke reeks een voor
ifd er .begrijpelijke ontleding te geven, op
dat wij goed toegerust de strijd tegen de
corporatieve bedrijfsorganisatie kunnen
aanbinden en tevens de strijd voor de be
drijfsorganisatie v a n onderop met meer
succes kunnen voeren.

Tram* en Busstaking in den Haag
E r wordt weinig gestaakt momenteel in Neder
land. Maar hoe diep de ontevredenheid over de
levensvoorwaarden en de gedragingen van de vakbondsbureaucraten is, bewijst het feit, dat telken
male wanneer er verzet komt,. dit gedragen wordt
door trouwe leden van de Uniebonden. Z o is het
ook weer met de Haagse staking, die Zaterdag
morgen onder het tram- en buspersoneel uitbrak.
Zij is er een nieuw bewijs van hoe het bruist in
een ogenschijnlijk rustige arbeidersklasse. Gen eigen
staklngsleiding treedt op. Reeds meer dan een jaar
geleden heeft het personeel te kennen gegeveii, dat
de arbeidsvoorwaarden onaanvaardbaar waren,
maar de looncommissie van N.V. en H.T.M. vor
derden niet. tfu juist bij de feestelijkheden van de
stad was de maat vol en brak de staking uit. Wieer
nemen de bonden de bakende houding in: Afkeuren
en waarschuwen, terwijl ze zelf aansprakelijk zijn
voor het gesol met de trammahnen. Goed d a t deze
hebben begrepen, dat.zij het nu zelf moeten aanpakken. En buitengewoon goed is h e t dat zij op
de eerste poging van de C.P.N. om op deze actie
haar stempel te zetten, door steun in de vorm
van colportagegelden en een interpellatie,, prompt
afwijzeqd hebben gereageerd. Prachtig, houdt de
politieke partijen er uit, stakende makkers. De sta
king breidt zich trit en daar ligt ook haar ktacHt.
In oqs volgende nummer komen we op de kwestie
terug. •

t

ARBEIDERS-VACANtlE
W anneer dit nummer van Spartacus verschijnt,
maken de kameraden, die deel zullen nemen aan
bet zomerkamp zich voor de afreis gefeed. Het
hoeft geen zin nog- met bijzondere oprekkingen te
komen, teneinde de deelname te vergroten. Trou
wens, voor zover zich nu de zaak Iaat aanzien,
zal „Het Plankenhuus” goed bezet zijn. Onder die
omstandigheden hebben wij ons afgevraagd of er
nog aanleiding bestaat over dit onderwerp te schrij
ven. Een bespreking van het weekprogramma in
de Amsterdamse vriendenkring brengt ons er ech
ter toe in een laatste artikel over het zomerkamp
meer op de voorgrond te - plaatsen, wat y ij met
elkaar in deze week willen bereiken.
Vacantie! Het is een begrip, dat, althans voor
zover ons bekend, ten nauwste verbonden is met
hét kapitalisme. W ij menen juist te zijn. wanneer
wij vaststellen, dat in voorbije maatschappelijke
verhoudingen over vacantie, als een sociale kwes
tie, een sociaal feit, niet gesproken werd. In maat
schappelijke perioden, waarin de voortbrenging op
directe slavernij berustte, kwam vanzelfsprekend
het recht op vacantie voor de slaven niet in aan
merking. De slaaf had geen rechten. De slaaf be
hoorde als een stuk materiaal aan zijn meester,
ztyn eigenaar. De burgerlijke maatschappij echtefr
erkende formeel de vrije mens. Een ieder was vrij.
Doordat evenwel de niets-bezittende alken kon
voorzien in eigen levensonderhoud en dat van zijn
gezinsleden, wanüeer hl] zijn Arbeidskracht verkocht,
ld voor hem een nieuwe vorm van onderwerj, de loonslavernij. W ie niet werkt, zal niet
eten, werd eea maatschappelijke wet, die practisch
alleen voor hem gold. W eek in, week uit, moet hij
zijn arbeidskracht verkopen, waardoor hil zlin vrij
heid kwijt raakt. Onder invloed van allerlei om
standigheden is voor deze „vrije arfcéMv” ln so
ciaal opzicht één ^n ander moeten gebeuren.
De intensiteit van de moderne 'arbeid brengt me
de. dat het niet meer mogelijk is een ongelimiteerde
arbeidstijd in stand te houden. E r moeten, ook van
kapitalistische zijde bezien, zodanige rusttijden
worden gegeven, dat het arbeidskracht leverende
lichaam zich kan herstellen. Het eerst moest dat

BOEKB IEKING

Zijn meest gelezen brochure, Het Imperialisme,
de Wereldoorlog en de Sociaal-Demorcatle, gaf
de in die tijd noodzakelijke voorlichting en het
is mede aan de Ouwe Domela te danken, die er
op vergaderingen bij de arbeiders op aändrong.
dit geschrift tot hun feestelijk bezit te maken, dat
de verbreiding onder hen zo groot was.
Zetten we nu enkele citaten tegenover elkaar:
v. Ravesteyn (blz. 135): <
,.De opmarsch in België”, met wreedheden,
executies en verwoestingen gepaard — Dinant,
Leuven, enz. — die hier te lande onmiddelHjk
bekend werden en diepe verontwaardiging
wekten, bracht ook bij de schijnbaar koele
jonge marxisten, die het kleine blad leidden,
gevoelens te weeg, die wonderwel pasten bij
' • • hun op de theorie gebaseerde meening omtrent Duitsland’$ schuld aan den oorlog en
de noodzakelijkheid van zijn nederlääg".
G orter (blz. 7):
*„De ware oorzaak, de beginner, de teweeg
breng er van dezen oorlog is dus niet één
staat, maar aUè staten, die Imperialistische
politiek voeren;
Dultschland,
Engeland.
Frankrijk, Oostenrijk, Rusland, België, Japan,
«ik voor zich en alle tezamen, zijn de oor•

v. Ravesteyn (blz. 137): ..
„Toen Gorter bezig was met zijn tweede
groote brochure: „Het Imperialisme, de.
Wereldoorlog en de Sociaal-Democratie",...—'
. pleegde hij nog, met zijn mederedacteuren,
van „De Tribune” (bedoeld worden Wljtt*’
koop en vSn Ravesteyn. Spart.) overleg om-v,

,V acantie voor de b urgerm an
Vacantie! H et woord, afgeleid van vacant —
d.w.z. vrij —1 betekent dus, een periode van vrij
heid. De loonslavernij wordt een korte spanne tijds
onderbraken. Men kan doen wat men wti. H et is
dus -eigenlijk de hoogste vorm van het burgerlijke
ideaal, de vrije mens, de vrije individu.
Zo oppervlakkig gezien lijkt dat niet z<xgek. Een
week Vrij, met behoud van loon, vaakVnpg een
vacantietoeslag. Een week, sommigen nog wat da
gen meer. zijn we gelijk met de bourgeoisie. W e
werken niet. W e laten als het kan anderen voor
ons werken. W ij zijn vrije burgers. Het hoogste
ideaal voor veel arbeiders is dan, zich zoveel moge
lijk ode als echte burgers te gedragen. Individueel
te genieten, helaas, steeds, van de eerste vrije dag
af, met de dreigende en steeds groter, wordende
schaduw, van aftellende vrije dagen, waarna de
loonslavernij weer een aan vang moet nemeou
*

Onee V acantie

W anneer wij het woord aibeidersvacantie ge
bruiken, dan willen wij daaronder iets meer ver
staan dan de schamele onderbreking van de loon
slavernij van de arbeider-burger. Bewuste arbei
ders hebben over vrijheid een totaal andere opvat
ting dan de burgerlijke. Zij streven naar «en maat
schappelijke orde waarin geen slavernij, pol; geen
loonslavernij meer zal beste an. Een maa
lijke orde zal natuurlijk altijd berusten op
op maatschappelijke arbeid. Het hoogste * ideaal
kan dus nooit daarin bestaan, dat men een week
bevrijd is van loonslavernij. Het hoogste ideaal.is
een maatschappij, een ware gemeenschap, van
vrije en gelijke producenten. In een zodanige

]

1 in Duitschland meer thuis, en door vriend
schapshanden. -partij-vrienden. èn d«or reizen,
èn vergis ik me niet door zijn moeder/dim
in Frankrijk of Engeland. Bij hem ook geen
• spoor van de liefde, ja de voorliefde voor
trent de inhoud, ten einde te voorkomen, dat
Frankrijk en de fransche literatuur, die de
er passages in^ zouden staan, die zi) niet voor
Rotterdamsche redacteur (zo noemt van Ra
hun rekening konden nemen. Deze brochure
vesteyn zichzelf steeds’ S.), of van de Enwerd cfus nog een partijgeschrift."
gelsche connecties, die Wijnkoop boeiden. In
• Gorter’s studies over de groote dichters, zooDe onderstrepingen zijn van Spartacus om aan
als zij in 1908 in „De Nieuwe Tijd” ver
te wijzen, dat de beide jonge marxisten. Wijnschenen waren, voorlooper en grondslag van
kopp-^n van Ravesteyn in het- begin van de oor
lóg weT anti-Duits waren, maar er niet ,voor uit
zijn groote gedichte# van 1912 en 1916 (de
kwamen. Dat konden ze ook niet doen, want dan
eerste en-de tweede editie van „Pan” ) zult
waren ze hun leidertjes-positie kwijt geraakt, aan
gij vergeefs naar diepe bewondering van de
gezien: „de S.D.P. rigoureus (stokstijf S.) vast
Fransche poëzie zoeken."
hield aan het denkbeeld: deze oo:rlog is een oor
Nemen we het nagelaten werk vap Gorter „De
log van de kapitalisten, van het Imperialisme,
de dag en werden zij door Gorter om deze hun Groote Dichters", waarin hij de in het citaat ge
anti-prcletarische houding aangevallen. En nu noemde studies verder uitgewerkt heeft, ter hand,
maer dan twintig jaar na Gorters dood komt dan wordt glashelder welk een enorme verering
Dr.- W . van Ravesteyn vertellen, ‘d at Gorter Gorter voor de Engelse kunstenaars: Chaucer,
Jichtelijk pro-Duits gforiènteerd'" was. (v. R. *
Shakespeare, ■Milton en Shelly, had. Dit had
blz. 139)
Deze manier van doen - typeert deze in zijn evenwel niet tot gevolg, dat hij door-hun grote
zelf-ingenomenheid gekwetste figuur. Met eep invk» d op zijn kunst! er toe kwam. partij te
kleine variatie op „Geen middel is ons te dol” kiezen voor het Engelse Imperialisme. Volgens de
van Wijnkoop, kan hij wel zeggen: „te onnet”.
woorden („redenering" sop hier te mort en niét«B ezien we'genoemde bladzij 139 nog eens
juist zijn) van de heer v. R. Is Gorter antin zien we .duidelijk, met welk een
Duits geweest. M aar hij was dit niet. De bro
or het logisch denken van zijn lezers van chures ..Het ImpqdpHsme” en „P e W ereldrevo
; Kovesteyn te werk gast. Hij heeft het dan over.
lutie” zijn de nog altijd schriftelijke bewezen, d a r
Go^er:
•
de boven aangehaalde bewering door van Rave
„De groote dichter was reeds in 1914, voor steyn alets meer is dan eert brutale k n g m .
zover ik me herinner ■
— hoewel men de schrif
W anneer men, afgaande o p de naam van bet
telijke bewijzen hiervan niet meer in „De
Trftmne" zal aantreffen- waar hij na het uit boek, voor de prijs van ƒ 8Ä) meent iets te kopen,
breken van den oorlog nog maar zeer spora dat inzkht kan verschaffen over de groei van
een stuk arbeiders-beweging, dan komt men be
disch aan heeft meegewerkt — lichtelijk pro' ’
Duitsch georiënteerd. In léder geval: hij was drogen uit.

r
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worden erkend voor de niet steeds onbeperkt aan
wezige geschoolde arbeiders. Bovendien, ook de
arbeiders zelf begonnen collectief, door middel van
hun organisaties, eisen te stellen. N aast beperking
van de arbeidsduur, heeft dit in de loop van de
tijd ook voor belangrijke groepen proletariërs een
schamel recht op vacantie met zich gebracht.

maatschappelijke órde bestaat dus ook de nood
zaak van arbeid,, een noodzaak, die allen zulk*
erkennen en waaraan allen hun aandeel zullen dfe'
nen bi) te dragen. Maar de arbeid, die dan verridtf
zal worden, zal niet geschieden in de vorm van
dwang, slavernij of loonslavernij, maar zal in
maatschappelijk overleg worden bepaald en ge
regeld, om de vruchten bovendien aan allen te
doen toekomen.
Arbeidersvacantie! Arbeiders, die vervuld zijn
van bovenstaande gedachten, beleven ook hun
vacantie van loonslavernij ln het kapitalisme vol
komen anders dan de arbeider-burger. Zulk een
arbeider zal niet kennen het verlangen om indivi
dueel de vrijheid van de bourgeoisie tr imiteren.
Zeker, hij wil zijn rust genieten, hij wil ontspan
ning ondergaan van het ingespannen proletariërs«
leven. Hij -wendt zich af van de kapitalistisch«
druk en wil vrij zijn. M aar in dit verlangen naar
vrijheid, proeft hij iets v aa het betere van een
socialistische orde in bét maatschappelijk leven.
Vrijheid Is voor hem een' collectief verlangen van
de gehele klasse der ukgebuiten.
In het sociale leven van zijn klasse tracht hl|
door zijn politieke werk en propaganda dit vrij
heidsverlangen te beleven. D it alles heft hem op
van loonslaaf tot klassestrijder. Hij wil in vrijheid
zijn gelijken dienen. Het hoogste genot is
hem, deel van zijn kiassè te zijn. Hij
naar elk samenzijn van strijdbare gen
zijn vrije’ tijd is niet beter besteed, geeft geen
groter voldoening, dan wanneer hij met de an»
deren kan verklaren', wjj behben iets goeds ge»
dann voer onze bevrijdingsstrijd.
Arbeidersvacantie I Ook de week vrijheid vaa
loonslavernij wordt nu totaal aftders voor henV
dan voer de losse individu In het kapitalisme.
Zijn vrije dagen verlangt hij door te brengen 1$
4e sfeer van zijn maatschappijbeschouwing, dl
bij iets t* beleven y«n w at hij zich v o p n : \
een maatschappij^ van vrije en
zijn z a l
B e t Spartaouski
W y hopea dat de Spartacas-vacantieweek
dragen zal worden door dat verlangen bij
kameraden, die er aan deel nemen. Mennen,
kinderen vormen die week «en
schap en dat brengt mede. dat wij ons stuk
stuk deelgenoot van het geheel, moeten
wen. W ij zullen ons best moeten doen er*
socialistisch geheel van te maken. Het „ieder vóór
zich” moet dus worden uitgebannen, hetgeen j»atuur!Ijk niet behoeft te betekenen, dat er _
persoonlijke verlangens en behoeften bevredigd
mogen worden.
W ij komen ditmaal op een wat andere wijze
bijeen, dan vorige • jaren.' Toen waren er alleen
de kampouders, die de algemene verzorging op
zich hadden genomen, maar voor een groot deel
moesten wij daarbij zelf helpen. Dat zal ditmaal
anders zijn. „Het plankenhuus”, dat wij een week
bewonen, kent op allerlei terrein „bediening*\
Het Is goed ons bij voorhaat er van bewust te
zijn, wat dat voor ons gaat beteketaen. Het is
makk -lijker, we worden daardoor zelf van zorgen
verlicht. Laten we echter oppassen, daarmede niet
in de stemming te komen van de burgerman,
hierboven aangeduld; de man die gewoon is an
deren voor zich te laten- werken. In ' de eerste
plaats zou die houding leugenachtig zijn, whnt
we weten, dat ook ons na een week vacaqtif
weer de loonslavernij- wacht. Zij. die ons ver
zorgen, zijn onze arbeiders-kameraden. Deze
week werken zij voor ons, de volgende wedt
werken wij mede voor hen. Z o moet bet althans
zijn van socialistisch standpunt bekeken. Als we
van die gedachte uitgaan. dan voeden wij bij
ons zelf en bij hen de socialistische mentaliteit
W ij komen verder als mannen en vrouwen en
kinderen bijeen, om gezamenlijk wat goeds te be
leven. W e moeten er voor zorgen, dat
die gewoonlijk het meest
keren met de overtuiging, dat de arbei
ia staat zijn een echte gemeenschap te
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leen wjj hierbij aan de vrouwen, die jle *
van bet kapitalisme ln
betekent dat
bevrijd zijn.
gen, dat zij

RECHT
M et verw ijzing n aar de zaak Schreieder
kan w órden opgem erkt, d at het bedrijven
v an contra-spionnage, die de dood van^tal
v a n burgers v an een bezet land tot gevolg
heeft, op zichzelf niet als een oorlogsm is
drijf in de zin van het geldende in ternatio
nale recht is te beschouwen. D it is een medeling v an de M inister van Justitie, in a n t
w oord o p v ragen van een lid der T w eede
Kamer.
D e M inister v an Justitie, als vertegen
w oordiger der heersende klasse, spreekt
h et rechtsgevoel dier klasse uit. Indien
w etten w orden geschonden, w o rdt het
rechtsgevoel aangetast van de leden van
de klasse voor w ier behoeften de w etten
zijn gem aakt. Alle w etten in de kapitalis
tische maatschappij zijn de w eerspiegeling
v an de eigendom sverhoudingen. D e eigen
dom sverhoudingen, zoals deze in het
m aatschappelijk ontwikkelingsproces ge
groeid zijn, w orden vastgelegd d o or een
geheel stelsel van wettelijke bepalingen.
D eze w etten w orden aangepast aan de be
hoeften v a n de kapitalistische m aatschap
pij en om dat deze gebaseerd is op de kapi
ta a lb e h o e fte , is dit de basis v an de w et
geving. In vredestijd is het strafb aar eens
anders eigendommen te yjïrnietigen of te
roven. H e t is strafbaar een einde aan
iem ands leven te maken, "öp welk motief
d an ook. D e M inister v an Justitie zal
iem and, die d at doet, als een m isdadiger
beschouw en en in die zin bestraffen.
Indien de strijd om de macht, om 'de beArbeiders-Vacantie. Vervolg van pag. 3
woon goede gelegenheid. Maar afgezien daarvan,
zullen we dat toch met elkaar verder moeten be
vorderen. De blijvende zorg ode in dit kamphuis
ls die voor de kinderen. W ij doen hierbij een
beroep op alle deelnemers, om deze zaak niet
over te laten aan de vrouwen, maar er een gemeenschapszaak van te maken, voor zover dat
mogelijk is. Doen wij dat, dan ligt h ef voor de
hand, dat we dat georganiseerd moeten doen.
H ier willen wij daar niet verder over uitwijden.
Trouwens, al zijn er op dit punt wel enkele plan
nen, dit alles moet toch door de deelnemers zelf
worden geregeld.
H et program m a

heersing over merisen en goederen, over
gehele ^eeën en landstreken, uitm ondt op
éen gew apend conflict, dan gelden d e o o rlogswetten. V ernietiging vindt dan op
grote schaal plaats. D oden is dan een hel
dendaad. M ensenlevens w orden geofferd
voor strategische befangen, indien men de
vijand daarm ede een stoot kan toebrengen.
H et bom barderen vian de burgerbevolking
van een m illioenenstad is dan geen mis
daad, m aar een heldendaad.
O ns oordeel over goed en kw aad, recht
en onrecht hangt samen m et de positie die
wij in de jpaatschappij innemen, zij w ordt
klasse-m atig bepaald.
Degenen, die behoren tot de klasse, die
het lee^venaandeel v a n het oorlogsleed te
verduren hadden, beoordelen een man als
Schreieder anders dan een minister van
Justitie. Z e lappen, als het er op aan komt,
die hele oorlogsw etgeving en internatio
naal oorlogsrecht a a n hun laars. Iedere arbeidér, of hij al dan niet klassebew ust is,
w eet diep in zijn binnenste, d at oorlogs-

Alijnuwt&exó
Mijnwerkers, nu in ons land in het zuiden
In stad en dorp de alarmklok gaat luiden,
W eest moedig paraat en blijft kameraden
En wakkere vechters ln arbeid en strijd.
Vormt hier in Neerland de „front baricade"!
Gijt zfjt pioniers der komende tijd.
Komt, overwint ze, de beulen, de Beelen
Of Hoe ze heten, dat leger der velen
Die er op uit sjjn Uw rechten te stelen.
Gij slechts de ,.lasten”, zij enkel- „baten"?
Laat U niet lijmen, ze kunnen goed praten.
W eg met dat leger der „baas potentaten”!
In preken, in kranten, zullen ze liegen,
Trachten het werkende volk te bedriegen
En het voor leuzen en phrasen doen bukken.
W aakt, kameraden, het mag niet gelukken!
Werkers der nachtzwarte duistere schachten,
Zonder Uw strijd is geen zege te wachten!

* ,

Een onzer lezers zond ons bovenstaand .gedicht
naar aanleiding van de laatste mijnwerkersstaking.
W e weten het, de strijd is reeds weer voorbij. W e
zijn er echter van overtuigd, dat de geest van ver
zet, blijft leven onder de mijnwerkers, en dat daarom
dan ook dit gedichtje zijn waarde blijft behouden.
Red. Spartacus.
¥

Aan het programma is verder reeds nu aan
dacht besteed. Daarbij is gedacht aan ontspan
ning, zowel als aan ontwikkeling. W at dat laat
ste betreft, is het programma niet overladen.
Er worden slechts twee 'direct politieke inleidin
gen gehouden, gevolgd door discussie. M aar er
zijn zoveel vraagstukken, die in een organisatie recht een onding is, om dat de hele oorlog
als Spartacus,' maar heel weinig aan de orde een aaneenschakeling v an m isdaden is.
komen, maar die juist voor ons allen van groot
D aarom blijft Schreieder in de publieke
belang zijn en waar we ode allen wel graag wat opinie een misdadiger, alle mooie woorden
over willen horen.
W ij denken aan kun^t, opvoeding, geschiedenis van de m inister ten spijt. T och zien de
meesten deze uitspraak van de minister
enz. te veel om op te noemen. W anneer we in
onze. vacantieweek bijeen zijn en we verzorgen
nog te beperkt. Z e zien alleen de persoon
met >elkaar ons bonte programma, dan moet ook van Schreieder, m aar niet het hele stelsel
daaraan worden gedacht. Een* half uur of drie
dat achter Schreieder staat, d at de minis
kwartier zullen de deelnemers graag luisteren
ter deze w oorden in de mond legt. Z e zien
naar wat een of andere kameraad op dit terrein
weet te vertellen. En op' die wijze kan ons va- niet, dat, als de minister Schreieder vrij
cantlekamp bijdragen aan onze algemene, vor pleit om dat hij het oorlogsrecht niet ge
ming.
schonden heeft, hij in werkelijkheid een
Dit was het, wat wij meenden dat gezegd moest
worden. W ij gaan met elkaar een goede week te pleidooi houdt voor de misdaden van het
gemoet. Hoe goed zc zal worden, hangt af van
gehele kapitalism e en voor degenen die
de wijze waarop wijzelf ons maatschappelijk wil a aa de toppen zitten, dezé m isdaden goed
len tot uitdrukking truchten te brengen in dezè
arbeiders-vacantie-week. Daarvoor doen wij een keuren, organiseren en aanstichten. D enk
• eens aan de generaals, de bankiers, de
- beroep op alle deelnemers.

groot-industriëlen! Allen leven van de oor
log, van de m assa-ellende, massa-slachting
en uithongering. In de ogen van deze
m inister van Justitie zijn dat geen misdadi
gers, zij schonden immers gfeen internatio
nale wetten? Inderdaad, zij schonden de
w étten van het kapitalism e niet, zij voch
ten juist voor de instandhouding van dit
m isdadig slelsel. O p hun m anier natuurlijk,
door proleten ervoor te laten bloeden. D a t
is voor hen geen misdaad!
D e heersende klasse tra ch t de openbare
mening zodanig te beïnvloeden, dat ook
wij, arbeiders, de oorlog niet als misdadig
beschouw en, m aar als iets edels en goeds,
d a t ook wij het verkw isten van m ensen
levens doodgewoon vinden, en ons schik
ken in het gebruik maken van oorlogsge
w eld, mits dit „volgens de regelen van het
spel” gebeurt. W a t zou er van het leger
in Indonesië terecht moeten komen, als we
dé generaals als m isdadigers gingen be
schouwen? De soldaten zouden zich in het
hoofd kunnen halen, zichzelf nog als mis
dadigers te gaan zien, en zo het „moreel”
v a n het leger kunnen ondermijnen.
D e gehele vertoning van xde berechting '
• v an de oorlogsm isdadigers behoorde to t de
middelen om de openbare mening te be
ïnvloeden, om in ons denken de begrippen
v a st te leggen om trent het recht van oor
logvoeren, het recht om onze medemensen
te kwellen.
H e t vormen, van de openbare mening is
een van de m achtigste w apens die de heer
sende klasse bezit, om h a ar onderdrukking
in stand te houden. D e school, de kerk,
pers. radio, film zijn allen kw eekplaatsen
v an de openbare mening, zoals de heers%nde klasse deze w enst. Degenen, die een
andere mening dan die van de heersende
klasse willen verkondigen, hebben maar
zeer beperkte middelen^ to t hun beschik
king. D aarom is het moeilijk er tegen op te
tornen.
D e uitspraak van de M inister in het ge
val Schreieder is zo typerend, d a t het
eigenlijk de ogen zou mogteft openen van
äl degenen, die zich nog door de burger
lijke voorlichting laten beïnvloeden. M aar
dan moeten we deze geschiedenis niet zien
als een op zichzelf staand geval en de uit
spraak van de minister van justitie niet als
een persoonlijke uitspraak, m aar als dat
w a t ze in werkelijkheid is: de vrijspraak
voor de m isdaden v a n het kapitalism e in f
zijn geheel. Een vrijspraak, die voor ons
juist de veróordeling inhoudt.
\De M inister sprak recht voor de heer
sende klasse. Als wij eens recht zullen
spreken, dan zullen wij dit doen niet voor
een heersende kliek, m aar voor de gehele
m ensheid. O ns klasse-gevoel zal ons dan
zeggen, dat niem and het recht heeft zijn
medemens te doden en te laten moorda*
voor de belangen van een groep uitbuiters,
v an welke nationaliteit deze ook zijn.
M a a r voor wij, als klasse, de kans krij
gen om als zodanig recht te spreken, zullen
w e ons moeten bevrijden van elke over
heersing, ook over de geestelijke, zodat we
in sta at kunnen zijn tegen de heersende
m eningen in ons eigen klasse-oordeel te
vormen.
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w ordt gegund; verlaag d w o rd t van ƒ 35__
tot ƒ 32.50 per kubieke meter. A ls één van
de argum enten w o rd t genoemd, d a t het
nog steeds mogelijk bleek aan de bouw
arbeiders zw arte lonen te betalen. D at
loert als de G estapo; 3 Socialistische poli
alles gaf reeds te denken.
tiek is bankroetierspolitiek; 4 P a st op U w
N u is e r dus de regeringsverklaring.
dubbeltjes. Stemt O ud. M aar w anneer een
Hefr nieuwe kabinet is uiterm ate teleurge
ministerie m oet w orden gevorm d, na de
steld over de houding v an de Republiek
uitspraak der kiezers, w aarom zou men Indonesia en wil dan ook vooral overeen
als liberaaj er dan toch m aar niet accoord
stemming trachten te bereiken met de
mede gaan, d at diezelfde bankroetier w eer
door N ederland gecreëerde federale sta
de deksel van de schatkist in handen
ten. Zij stelt met teleurstelling vast, en
krijgt?
d at klinkt prachtig uit de m ond v an Drees.
Z o zouden we door kunnen gaan. Ten
„d at de tegenstellingen in ons volk scher
aanzien van Indonesië b.v. „H et roer moet
per zijn, dan wij in dè tijd v an de bezet
om’vof „niet om ”. E n nuf O ch h et buiten
ting mochten hopen, ook als wij ons ten
land, in het bijzonder Amerika, bepaalt
volle rekenschap geven v an de blijvende
ook in Indonesië de grote lijnen. W aaro m
diepgaande verschillen in levensovertui
zoudeïi we geen realiteitspolitiek voeren
ging. die ons volk kenm erken.’' Kennelijk
en elkaar vinden?
w orden hier de godsdienstige verschillen
V ier weken is e r geconfereerd tussen
bedoeld als blijvend, de klassetegenstelde politieke leiders. E r moest een tw ee
lingen als van betreurensw aardige tijde
derde m eerderheid in de T w eede Kamer
lijke aard. De ontw erpen inzake bedrijfs
voor de aanhangige Grondw etsw ijziging organisatie en ondernem ingsraden zullen
tot stand w orden gebracht en, w aar alle spoedig w orden
behandeld, w aarn a
partijen onder de buitenlandse druk staan, nieuw e ontw erpen zullen w orden inge
is aan tenslotte met veel vijfen en zessen diend tot de instelling v an productie- en
een kabinet to t stan d gekomen van Stik bedrijfsschappen. D aa rn a zullen de over
ker to t Drees.
heidsbemoeiingen, die d aarvoor in aan 
H et is geen parlem entair kabinet, d.w.z. m erking komen, n a a r het georganiseerde
het steunt niet rechtstreeks op-de partijen,
bedrijfsleven w orden overgebracht. H ier
m aar w at m aakt d a t eigenlijk uit, w aar die mede gaat gepaard, h et voornem en om de
partijen stuk voor stuk op de hoogte w a  distributie te liquideren en meer bew e
ren van de gang van zaken en zij er
gingsvrijheid aan het bedrijfsleven te v er
accoord mede gaan, d a t hun prom inente schaffen. Geleidelijke verm indering van
figuren er zitting in nemen? W a t te v e r de subsidies op. verschillende producten
w achten w as gebeurde dan ook. Zow el die ten doel hadden het prijspeil te druk
de Katholieke, de Partij van d e A rbeid-, ken. ligt v erd er in het voornem en. In so
de liberale- als de C hrist H istorische frac ciaal opzicht zal „op de ingeslagen w eg”
tie hebben hun optim istische geluiden w orden voortgegaan. Een constructieve
laten horen, n a d a t m inister-president loon- en prijspolitiek zal w orden gevoerd.
D rees de regeringsverklaring had afge *,D aaraan w ordt toegevoegd, m aar dat
legd.
geldt natuurlijk alleen dé arbeidersinkomN og voordat de nieuwe regering zich sten, „op meer bestaanszekerheid en het
h ad gepresenteerd, w erd h et dreigem ent w egnem en van te g rote tegenstellingen bij
door luit.-generaal van Buuren in Batavia
de inkom ensverdeling (denk aan de
gesproken, d a t d e N edetlandse autoritei zw arte lonen) blijft het oog gericht.” Die
ten zich „genoodzaakt zagen” w egens de kw estie van bestaanszekerheid doet tegen
ernst v a n de huidige toestand in Indone woordig nog al opgeld. H et is in het bij
sië, ten aanzien van de bestandsovertre- zonder een Belgisch artikel waaroverJ>.v.
dingen m ilitaire m aatregelen te nemen. En de A ntw erpse havenarbeiders kunnen
eveneens vaard ig t tijdens de kabinetscrisis »meepraten, die onder flat motief duizelden
het M inisterie v a n W ed eropbouw nieuw e van hun m akkers o p een gegeven ogenblik
m aatregelen uit, w aarbij de maximumprijs op straat zagen gesmeten.
w aarvoor de bouw van nieuwe woningen
V ervolf op pag. 2

Van Stikker tot Drees
W a t hebben ze elkaar bestreden tijdens
de verkiezingsactie. E n tenslotte? W a n 
neer Stikker en Kupers in de Stichting
van de A rbeid samen adviezen voor de
regering kunnen samenstellen voor de
sociaal-ecoriomische politiek, w aarom zou
den dan Stikker én Drees elkaar niet kun
nen vinden in de regeringsgebouwen?
N atuurlijk, de partij van de A rbeid noemt
zich een socialistische partij. Zij schrijft
over ordening in het economische léven,
over een financiële politiek die zich mede
ten doel stelt de sociale verschillen te ver
minderen, ja, over socialisatie van het be
drijfsleven, m aar d at alles is nog oude tra 
ditie, vergane staatssocialistische illusie.
De feitelijke politieke w ereld-verhoudin
gen bepalen de practijk v a n haar leiders
en die zijn nu eenmaal zo, d a t het mono
polistische Amerika de toon aangeeft.
Voor de z.g. democratische socialisten is
het duidelijk w at er gebeuren moet, w an
neer b.v., zoals enkele dagen geleden,
Harrim an, de reizende A m erikaanse am
bassadeur van het M arshall-plan, v e r
klaarde:
„D e Europeanen moeten trouw ens het
grootste deel van de problem en zelf op
lossen. D e Belgische financiële en eco
nomische stabiliteit moet hen to t Voor
beeld strekken. H et isv te hopen, d at
België’s naburen vlug zullen volgen op
de weg naar afschaffing van kunstm a. tige prijs- en economische reglem ente
ringen,"
H et is dan duidelijk, d at binnen w estersimperialistisch verband de geleide econo
mie heeft afgedaan. W aa ro m zouden de
sociaal-democraten dan de liberaal Stikker
niet aan vaarden op de post v a n het minis
terie van Buitenlandse Z aken, een post,
die onder de tegenw oordige verhoudingen
to uiterm ate belangrijk is?
N atuurlijk, de liberale „V rije A m ster
dammer” kan in de verkiezingstijd wel
l®et een artikel komen „P a st op U w dubtjes” , w aarin d e socialistische' minister
-ieftinck in vier alinea’s w ordt „afgeik t” , w aarvan de conclusies zijn: 1.
:iaal onrecht; 2. De belastingam btenaar
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