SPARTACUS

en

BEDRIJFSORGANISATIE

H et kom t ons voor, dat er de laatste tw ee
jaren sprake .is van een groeiend inzicht in
de linkerhoek van de arbeidersbeweging, in
zake • de. opvattingen van onze organisatie
w at b etreft haar plaats in de arbeidersbew e
ging. Toch blijkt het nog steeds nodig d aar
aan opnieuw beschouwingen te wijden. Nog
ontm oeten wij steeds mensen, die w erkzaam
in de arbeidersbeweging, Spartacus en de
Spartacisten er van verdenken, d at zij de
organisaties van de arbeidersklasse w illen
gebruiken te n bate van de eigen politieke
partij. Ook in he* O.V.B. leven dergelijk*
verdenkingen, zij het dan lang niet onder
alle in dié organisatie actief werkenden.
M aar toch, d at is voldoende daarop nog eens
nader in te gaan.
—o—
Tegenspreken zonder m eer, baat in
ge
val niet. Het wantrouw en tegen de politieke
partijen heeft — en gelukkig — ondêr dé
strijdbereide arbeiders reeds een zodanige
omvang verkregen, d at mooie woorden, wei-^
nig indruk m eer maken. De practijk, d e be
heersing van de vakbew eging door partij
politieke krachten, is al te duidelijk geweest.
Maar, het ongeluk is, d at de positie w aar
in zich nu de arbeidersbeweging bevindt en
in h et bijzonder organisaties als hetiNJV.V.
eh ook de E.V.C., zonder m eer w ordt be-?
schouwd als voortvloeiende uit h et feit, dat
zij w orden bestuurd, geleid e n beheerst door
leden en leiders van partij-politieke organi
saties. De. conclusie is dan: w anneer het
N.V.V. en de E.V.C. m aar niet w erden be
heerst door volgelingen- opdrachtnem ers
van de P artij van clé Arbeid of de C.P.N.,
Han zouden het nuttige instrum enten voor
de strijdende arbeidérs kunnen zijn. D aar
aan is h e t ook te wijten, dat er steeds weer
stem m en opgaan om de leiding van de mo
derne arbeidersbew eging weg te stemmen,
h aa r te vervangen door een betere. In h et
verleden heeft dat m eerm alen geleid to t al
lerlei opposities. Destijds hebben de stali
nisten dit zelf in het N.V.V. geprobeerd,
evenals andere politieke formaties. E n nog
zijn er politieke groeperingen, die d it als
rem edie onder de arbeiders aanprijzen, soms
m et m eer soms m et m inder succes. In het
algemeen mogen wij wel aannem en d at het
steeds n a kortere of langere tijd op een m is
lukking uitdraaide, m aar vooral, d at een
dergelijke politiek door tw eeërlei oorzaken
in de toekom st van steeds m inder betekenis
zal worden. Beide oorzaken houden verband
m et het bewustwordingsproces van de arbei
ders. Ten eerste w ordt h et de arbeiders dui
delijk, d at diegenen die deze tactiek propa
geren, d at doen onder h et motief, d a t de
leidende rol van politieke partij over de v ak 
beweging in h et algemeen wel goed is, m aar
d at die partij invloed alleen dan tot eeft ju is
t e strijdw ijze voert, w anneer die politieke
p artij zelf de lijn blijft volgen van de juiste
klassepolitiek. G ebeurt dat niet, dan moet de
vakbew eging zich aan de beklemmende
greep onttrekken. Dit brengt dan echter m e
de, d at de vakbeweging zich stelt onder de
algemene politieke leiding van een nieuwe
politieke partij die w e l een juiste klassepoli
tiek voert. D at is dus het leidmotief in h et
verleden v an de stalinistische partijen en
thans nog van de Trotzkisten. N atuurlijk
stellen zy daarbij steeds de vakbewegingsVervolg van pag. 3. 3e kolom

strijd een c o n c re te r houd in g a a n te ne*
m en dan: „D aarom zal de s trijd on m id 
dellijk e v erhoging d e r d u u rteto e slag
ook a a n d e N.S.D.M. m et m e e r k ra c h t
d a n o o it g estred en m oeten w o rd e n .” A ls
e e rste v o o rw aard e zal gesteld m oeten
w o rd e n h e t w eigeren v a n alle o v erw erk,
vooral w a n n e e r e r a rb e id e rs o ntslagen
w o rd en . O ok h e t n ie t m e e r a a n v aa rd en
v a n en ig tariefsysteem .

eenheid als ideaal.; Desondanks kon en kan
het niet anders, of h et moet to t verscheuring
van de arbeidersklasse aanleiding geven.
Daardoor w ordt h et de arbeiders dus gaan
deweg duidelijk, dat hun strijdorganisaties
niet ondergeschikt mogen w orden gem aakt
aan de politieke partijen, tem eer niet om dat
de practijk uitwijst, dat niet de klassepoli
tiek, m aar de tactiek, die op machtsgroei in
h et parlem entaire politieke leven u it is, door
zulke p artijen w ordt -gezocht.
De tw eede oorzaak is, d at de arbeiders
zien, dat • de vakbeweging - hetzij K atholiek,
Christelijk, modern, of stalinistisch, ziah ge
heel en al e r op rich t to t onderdeel te w or
den v an het g e h e ld raderw erk v a n .de, steeds
meer georganiseesdé kapitalistische m aat
schappelijke orde.-’H èt -vroeger door de a r 
beiders zelf b eheerste vakbew egings-orga
nisme. is geheel aan h u n handen ontglipt.
Door krachtige centralisatie en discipline
heeft d e leiding hipt' organism e g eh eel1 in
handen. Uitge worpen wordt, wie zich oppo
sitioneel gedraagt. Q e klassenharm onie w ordt
in h et belang van .economische opbouw en
rkm aking v an n e t imperialistische blok
_ racht.
-■ _
/
H et is niet m o g e |jk door geleidelijke v e r
overing van „posten.” deze ontwikkeling" te
keren. De arbeider» beseffen dit, en h u n in 
zicht is juist. D an ontstaat dus h e t‘verlangen
om to t vakbew eging te kom envrij van poli-*
lieke invloeden. D ete tendens leeft n aar wij
menen sterk in het O.V.B. Tegen alles w at
aan politiek doet, tegen a lle s , w at politiek
georganiseerd is en als zodanig optreedt,
groeit w antrouw en. H et • is begrijpelijk, d at
dit w antrouw en zich ook uitstrek t to t de
„Communistenbond Spartacus”, die onge
twijfeld in de arbeidersklasse een politieke
taak heeft.
VAKBEWEGING EN BEDRIJFS
ORGANISATIE.
Wij zullen straks daarop nader ingaan.
Eerst w illen wij de aandacht nog vestigen
op enkele bijbehorende kwesties, H ierboven
spraken wij m eerm alen van „vakbeweging” .
Dit eist een opheldering. De arbeidersbew e
ging is-een product van de historische o nt
wikkeling, zelfs w at h aar naam betreft. De
eerste economische organisaties stam m en u it
een veel eenvoudiger maatschappelijke orde.
H et k a p ita listis c h kleinbedrijf en h et vóórkapitalistische economische leven was veel
minder gebaseerd op bedrijf dan op vak. Men
' zou ook kunnen zeggen, veelal was h et b e - .
drijf op een vak gericht. Leerbew erkers, tim 
merlieden, bakkers, smeden, spinners, w e
vers enz., oefenden als vaklieden hun bedrijf
uit, hetzij als eigen ondernem er (meester) of
als knecht (gezel). De laatsten hadden nog
•lang de gedachte, ook eens m eester te kun
nen zijn, w ant voor hun vak of am bacht was
in de regel niet zo heel veel kapitaal nodig.
Het moderne bedrijf o m v at' vaak talloze
vakken. M etaalbew erkers en houtbewerkers,
meubelm akers en .electriciëns, m onteurs en
kantoorbedienden, portiers en inpaksters,
hen allen vindt men in h et moderne bedrijf
bijeen, als bedrijfsarbeiders.
De bezittende klasse gaat door den o nt
wikkeling d er techniek gedwongen, steeds
verder de weg op van organisatie in het b e-’
drijf en trouw ens in het gehele m aatschap
pelijke leven. Zij heeft daarbij ook nodig o r
ganisatie van de arbeid en dus van de a r 
beidskracht leverende massa’s. De n atu u r
lijke tactiek van de arbeidersorganisaties in
de bloeiperiode van h et kapitalism e n aar
sociale verbeteringen, ook w ettelijke sociale
voorzieningen leiden er toe, d at gestreefd
w erd naar blijvend sociaal overleg, biftnen
de bestaande kapitalistische orde. De v ak 
bondsbestuurders, zowel als de leiders der
bedrijven en de staat, zien het dus, als ligr
gende in de lijn der ontwikkeling, dat de in
het bedrijf georganiseerde arbeiders, discipli
nair aan de orde onderw orpen zijn. Zij zijn
voorstanders v an bedrijfs-organisatie te rwille van de orde. H et' is onmogelijk orga

nisaties die deze ontw ikkeling doorm aakten
to t zo’n v er stadium, teru g te d raaien to t het
m aatschappelijk overschreden tijdvak van
strijdbare vak-organisaties. A an zulke oude
vakorganisaties zou bovendien de tegen
woordige arbeidersklasse voor h aar strijd
niets hebben. Zij zijn zover m et de geves
tigde orde verweven, d at zy ook niet tot
zelfstandige bedrijfsorganisaties in de klas
senstrijd kunnen dienen. Zij gaan de histo
rische weg verder, v an eenm aal * erkende
vakbeweging, tot erkende bedrijfsorganisa
tie. Dit is het wezen. Alles w at h u n k ert naar
deelnam e aan de publiekrechtelijke en pri
vaatrechtelijke bedrijfsorganisatie in h et ka
pitalism e, dreigt m ede op te gaan in d it zich
organiserende kapitalisme.
W AT DAN?
O nder deze omstandigheden w orden klassebew uste arbeidérs voor h et probleem ge
plaatst, hoe de klassestrijd te g e n uitbuiting
verd er georganiseerd m oet w orden gevoerd.
DM is h et vernieuwingsproces, d at zich in
onze klasse afspeelt. Zolang dit de massa
m et .duidelijk w ordt, door ervaring en theo
rie, is zij niet in staat opnieuw succesvol te
strijden en m ist ze ook de begeestering, die
ih de oude beweging, onder andere verhou
dingen, 20 een grote betekenis had.
De strijd v an n u w ordt steeds m eer een
georganiseerde strijd .van beide kanten. Aan
d é ene zijde het georganiseerde k apitaal on
d er of m e t inbegrip -van de sta at en de hem
bijbehorende politieke partijen. A an d e an
dere k an t de zelfstandige georganiseerde
arbeidersklasse. Ook deze k an slechts op de
grondslag van de bedrijven to t economische
m achtsfactor worden.
H et zal duidelijk zijn, d at er alleen dan
v a n een zodanige eigen m achtsfactor sprake
kan zijn, w anneer d e organisatie van de
nieuw e beweging door de arbeiders zelf
w ordt gedragen. Op zichzelf is dat veel m in
d er nieuw, dan velen menen. In de eerste
socialistische vakbewegingen en partijorganisaties kwam het beslissingsrecht zeker nog
toe aan de arbeiders w ier eigen organen zij
w aren. H et waren, de tijdelyke ontw ikke
ling van h et kapitalism e in een bloeiperio
de, en een nog sterk nationale ingesteldheid,
die het revisionisme, h et reformisme, theo
retisch en practisch deden ontstaan, hetgeen
geleidelijk voerde to t klasseharm onie-begrippen en to t een onderw erping van de a r
beidersbeweging aan de leiders, die de orga
nisaties steeds m eer gingen beheersen.
(w ordt vervolgd)

ATTENTIE
H e t nieuwe - jaar nadert m et rasse
schreden. V o o r hen die jaarlijks hun
abonnem entsgeld voldoen en voor diegenen .
die per kw artaal geabonneerd zijn, geldt
dit attentie-sein. W illen zij zo vriendelijk
zijn ons een dezer dagen het abonnem ents
geld over te m aken? D at bespaart ons
veel w erk en de abonnees extra kosten
v o o r inning van kwitanties.
H e t verschuldigde kan w orden overgem aakt op de \ postrekening van U it
geverij „D e V lam ’', no. 168797, Amster
dam Z uid 2, Postbus 7046.
Belgische vrienden kunnen het ver
schut ligde ook storten op de postrekening
van L. V ictor, S p aarstraat 22 te A nt
w erpen. Rekeningnummer 472420.
Een extraatje voor Spartacus op de
V esuvius als nieuw jaargave is vanzelf'
sprekend buitengew oon welkom.
D E A D M IN IS T R A T IE .

25 DECEMBER 1 9 4 8

PRIJS

12

8e Jaargang No

CENT

SPARTACUS
WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”
Redacteur

R.

H U L S M A N

?Jia&t£üd&isctUexlanden, uewuqt lif

Het koloniaal bewind
wordt hersteld
M et een haast bescham ende, kalmte M aar w a t de N ederlandse regering wilde,
w as in w erkelijkheid het oppergezag in
’ v a n de zijde der N ederlandse arbeiders
is de regeringsverklaring opgenomen, die Indonesië in N ederlandse handen houden.
de mededeling beVatte, d at N ederland
H et Indonesische leger onder N ederlands
de „m ilitaire actie” in Indonesië begon opperbevel, een Indonesisch bestuur,
w aarvan de am btenaren door N ed erlan 
nen w as.
H e t begin v a n deze militaire actie ders w erden ‘aangew ezen, een Indone
d raag t wel heel stetk het karak ter van sische* m arionettenregering dus, die ge
een koloniale oorlog. D e N ederlandse Re heel n a a f1'd e pijpen van het N ederlandse
f
koloniale kapitaal zou dansen.
gering heeft geen bericht van opzegging
van de bestands-overeenkom st aan de
D a t d it niet in de bedoeling van de
Republikeinse overhandigd. D e telegra Republiek' ligt. is duidelijk. Zij w ^ wel
fische verbinding tussen B atavia en Kali- sam enw erking met N ederland, m aar zij
oerang, w aar de Commissie van Goede wil vrijheid om handel te drijven met a n 
D iensten haar zetel heeft, w erd in de dere landen, vrijheid ook in sociale zaken,
nacht van 18 op 19 D ecem ber verbroken. zoals onderw ijs, rech tspraak’ en d erg elijken.
D e N ederlandse autoriteiten w eigerden
ook voor onbepaalde tijd vergunning voor
Kortom zij wil een zelfstandige ont
wikkeling, een opbouw ook v an de invliegtuigen y an de Commissie om 'van
Batavia naar Djokja te vliegen. N a d at v dustrie. w aarv an de w insten de Indone
enige dagen geleden het bericht de w ereld sische heersende laag ten goede zal ko
in w as gezonden, d a t de Republikeinse
men. D eze strom ing, w aarv an H a tta en
regering, met nam e H a tta en Soekarno Soekarno vertegenw oordigers zijn, be
naar India zouden vertrekken, w as de grijpen d a t ook voor hun een sam enw er
eerste „daad" der N ederlandse regering, king met de N ederlandse heersende klas
de Republikeinse mihisters gevangen te se v a n belang kan zijn, en zijn daarom
nemen. Z e bleken dus niet vertrokken te to t compromissen bereid. Z ij. hebben ech
ter terdege rekening te houden m et. de
zijn!
N atuurlijkxw as het de regering ook be bevolking zelff die eenmaal door de strijd
kend, d at op het moment van het beslis tot m eerder bewustzijn gekomen, an d ere
sende .bevel, de V eiligheidfraad om t e c h  eisen g a a t stellen. E r is zeker ond er de
nische redenen niet bijeen kon komen. D it arbeiders en boeren jn Indonesië, een ‘
groot aantal, d a t in 1945 de strijd Voor
alles wijst er op,, dat de* regering persé
tot w apengew eld wifóe overgaan en de . de vrijheid m et heel andere doeleinden is
methode van een „blitzkrieg” prefereerde. ingegaan, dan die van een int^rim -rei V olgens de verklaring der N ederland gerrng m et een vage belofte op souvereise reg^rihg is de actie gericht tegen de niteit. D eze arbeiders en boeren hebben
extremistische elementen, tegen de her- ' de bevrijding v an elke overheersing voor
Haaldelijke bestandsschendingen en tro e ogen gehad eh ze zijn zeker teleurgesteld
peninfiltratie. Zij zou niet gericht zijn in hun Jeiders. O ngtw ijfeld Hebben zich
tegen diegenen, d ie loyaal w ilde sam en- partisanen .troepen gevorm d, w a a r zich
werkeh met de N ederlanders. H oew el w aarschijnlijk ook nationalisten bij heb
H atta toch bijna op zijn knieën lag, w as ben aangesloten, die van geen enkel com
hun d a t dus nog niet genoeg' H et is toch prom is willen w eten, m a a rtwel de leiding
duidelijk gebleken, dat H a tta en Soekarno aan de Indonesische intellectuelen willen
toevertrouw en, en ook zullen e r bolsje
wel. tot sam enwerking bereid w aren.
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wieken onder zijn. D eze p artisanentroepen veroorzaken natuurlijk v eel last, m aar
de grootste doorn in het oog v an d e N e 
derlandse kapitalisten is wel, d a t d a a r
door de arbeidsvrede onderm ijnd w ordt.
D at het rustige w instm aken onmogelijk
w ordt. E n zij verlan g d e van H a tta en
Soekarno, d a t deze g a ra n t konden staan
voor de ru st én orde. V ertro u w en h ad zij
d a a r niet in. de w apens leken h a a r be
trouw baarder. D e reactie o p de beurs
b e w ijs dit. D e stijging v an de Indone
sische noteringen, na h et bericht v a n de
militaire actie w as h et onmiddellijk ge
volg.
-E en heersende klasse heeft*altijd het
meest vertrouw en in de kracht v an haar
w apens. „V ertro u w op G od. m aar Aoudt
je kruit d ro o g .” is een bekend devies. O p
G od vertrouw en d o et ze m et Kerstmis,
dan mogen de N ederlandse jongens, die
nu in actie zijn, „v red e op a a rd e " zijgen,
als ze daarbij m aar niet vergetefci te
schieten, zodra hun d at bevolen w ordt.
De Indonesische volksm assa’s zijn aan
alle
kanten bedrogen. D oor hun leiders,
door de N ederlanders en misschien ook
door nun eigen illusies. H en rest maar
één ding. te strijden to t het uiterste voor
hun w érkelijke vrijheid, w aarbij ze zeker
hun verbondenheid met hun bruine mak
kers in geheel Azië niet uit het oog zullen
verliezen.
N iet alleen de Indonesische volksmas
sa’s zijn-bedrogen. O o k de N ederlandse.
De Partij V. d. A rbeid p ra a t de „zuive' ringsacfie” goed, h aar ministers hebben
zich „bij de m eerderheid neergelegd” en
daarom m aan t zij de arbeiders tot kalm
te.
D e C .P . w eet n iet anders, te vertellen,
dan d at de regering D rees weg moet en
een an d ere regering d aarvoor in de plaats
moet komen. T w ee jaar lang hebben de
m inisters en regeringsafgevaardigden de
arbeiders de oren vol getuit over onder
handelingen en vreedzaam overleg, nog
kortgeleden zijn alle ministers en partij
leiders vin Indonesië geweest. Alle kw a. men „zeer optim istisch” terug. W e kun
nen er van overtuigd zijn, d at ze wisten,
.w a t e r gebeuren ging. M aar de moeders
en vrouwen, w ier zonen en mannen in
Indonesië w aren, w erden m ét zoete w óor-.
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leiden door hetgeen men in zijn naaste omgeving
waarnam, van provincialisme. Nog is*x>k de ar
beidersklasse deze wijze van oordeelsvorming niet
te boven, maar onder de tegenwoordige omstandigheden heeft een oordeelvorming op grond van I
De nieuwe arbeidersbeweging ontwikkelt zich in
hetgeen men nationaal ondervindt, dezelfde korteen tijdvak waarin het kapitalisme zeer ver is uit
zichtigheids-gebreken. Langzamerhand overwint
gegroeid. De ontwikkeling der techniek en de ia- > onze k<a««» deze gebreken. Duidelijk valt te con
temationaal' ver voortgeschreden industrialisatie
stateren, dat er meer belangstelling groeit Voor de v
hebben de nationale economieën doorbroken,\ ae
strlid van de eigen klasse buiten de nationale grenkleine naties nog afhankelijker gemaakt van de
zen. De strijd van Belgische. Franse, Italiaanse
groten. De kapitalistische concurrentiestrijd vindt
arbeiders enz. is meer in onze eigen gezichtskring
in geweldig grote formaties plaats. Binnen die for
getrokken. En het inzicht, dat overal de arbeiders
maties groeit de organisatie van het economisch
hun eigen strijd meer en meer zelfstandig moetën
leven. In die strijd gaat hèt om de onderwerping
gaan voeren, wint mede daardoor veld. Voor ons
en uitbuiting van honderden millioenen mensen.
staat hef'-vast dat de arbeidersklasse op wea is
Zil alles moeten aan de kapitaals-organisatie wor
zich de nieuwe inzichten te veroveren.
den onderworpen, die bovendien niet meer in staat
W ij allen moeten echter veel verder leren zien.
zijn tegemoet te komen aan sociale eisen, doch die
Zoals gezegd, is het moderne kapitalisme in alle
zelfs het bestaanspeil van de massa steeds verder
werelddelen doorgedrongen en terwijl monopolieomlaag moeten drukken. Bij dit alles zijn de staten
kapitalisme en staatskapitalisme hun onderlinge
tot instrument geworden van dit modern-kapitastrijd in twee geweldige blokken onder leiding van
lisme. De nieuwe arbeidersbeweging kan zich
Amerika en Rusland voeren, terwijl zij elkaar de
slechts ontwikkelen als een zelfstandige strijd der
heerschappij over de uitgebuiten over de’ gehele
uitgebuiten ook tegenover de staatsorganisatie en
wereld bfetwisten, komen ln het Verre Oosten hon
dns tegen al die partijen, die daarmede historisch
derden millioenen in beweging en verschijnen de
zijn vergroeid. '
revolutionaire massa's op het wereldtoneel. De uit
Daarom moet nu telkenmale worden geconsta
buiting die zij ondergaan en waartegen zij in op
teerd; dat arbeidersmassa's die de strijd ingaan. dit
stand komen, is van een nog Veel grotere scherpte
doen zonder, ja, tegen de oude z.g. arbeiderspar
en bruutheid, als die wij kennen. Hun uitbuiting
tijen en al de bijbehorende organisaties, die als
is een dubbele, waar de aan feodale verhoudingen
vakbeweging enz. eenzelfde oude lijn volgen. En
herinnerende posities van hun eigen heersende klas
daarom ook kunnen die organisaties niet meer de
sen gepaard gaan met een doordringing van het
■vrije wil laten doorklinken van de massa s, maar
moderne kapitalisme. En is hun uitbuiting ver
eisen zij ter wille van hun „democratie” de onder
schrikkelijker. anderzijds kennen zij met. althans #
werping, de discipline, zoals zij dat noemen, van
veel minder geestelljkè, aan traditie gebonden, re
hun leden. Voor allen die weten, dat deze klassen
formistische opvattingen omtrent burgerlijke, natior
maatschappij de strijd van de opderworpenen tegen
nale, democratie. Voor zover de intelligentsia daar
hun uitbuiting als zekerheid in zich draagt, moet
mede is besmet, voriht zij een kleine minderheid,
het duidelijk worden, dat de arbeidersmassa s zul
die bereid is aan te pappen met de buitenlandse
len leren, dat de z.g. oude arbeidersbeweging, dat
Imperialistische machten. Maar de massa s, van
wil zeggen de oude organisaties^ vijandige organi
als het ware uit de grond groeiende revolutionaire
saties zijn geworden. In de nieuwe strijd zullen de
legers, worden gedreven door eigen nood en moe
nieuwe methodes en organisatievormen worden ge
ten zoeken naar eigen uitkomst. Zij zijn deel van
leerd. Daarom is er geen reden tot «ntmoediging
de nieuwe beweging der onterfden en het is. goed
W at wij nu doormaken is een onvermijdelijk ge
pos daarvan bewust te zijn. omdat wi) nog altijd
beuren in verband met de nieuwe bewustwording
teveel ónze eigen posjties beoordelen vanuit een
In het verleden sprak men, wanneer iemand zich
Europees provincialisme, terwijl dit Europa lang
bij zijn politieke oordeelsvorming hoofdzakelijk liet

SR M A S S A ’S
— E r is eigenlijk zo weinig reden voor de ontogenzeggelijk vooral ia dit land bestaande ontmoedlX T de rijen van £ arbeidersbeweging. Na
tuurlijk. wi} ontkennen niet, dat de oude strijdwijzen die in Europa jarenlang geldend zijn ge
weest. van welke zijde men die ook beschouwd
(als een strijd om betere arbeidersyoorwaarden, als,
een strijd om meer menselijkheid, of als een strijd
om het socialisme) volledig tekort schieten, ja
onjuist zijn. in de periode waarin wij nu leven en
worstelen. En naarnjate de arbeiders meer en meer
moesten vaststellep dht hun oude strijdorganisaties
de politiek van de heersende klasse ondersteunden,
maakte inderdaad de ontmoediging zich van velen
meester. D at is dus wel verklaarbaar. Maar toch
er is eigenlijk zo weinig reden voor deze ontmoe
diging. W anneer eenmaal het begrip in de massa
steviger dan nu gaat groeien, dat de nieüwe ver
houdingen waaronder wij allen leven een andere
strijdwijze en organisatie van de arbeidersklasse
eist, dan zal de nieuwe beweging nieuwe kracht
en geestdrift wekken. W ie dit. inziet, wie beseft,
dat wij leven op de kentering der tijden van de,
oude naar de nieuwe beweging, die kent geen ont
moediging. Hij weet dat zijn werk voor een be
langrijk deel bestaat in het breken van oude vor
men en gedachten en dat dit voorwaarde is voor
de nieuwe' beweging van straks.
W anneer we pogen het verschil tussen oude en
nieuwe beweging kort te formuleren, dan menpn
wij, dat dit als volgt moet gebeuren.
De oude arbeidersbeweging bleef, ondanks veel
juiste inzichten omtrent de geschiedenis der men
selijke samenleving en de klassenstrijden, sterk on
derhevig aan ^ie 'idealen d er bourgeoisie in de opkomsttijd van het kapitalisme. Zij voelde zich deel
van de natie en vanzelfsprekend verbonden aan de
strijd van de bourgeoisie voor de burgerlijke de
mocratie en de verovering van de staat. In de
/ daarop volgende-bloeiperiode van het kapitalisme
vergroeide de socialistische beweging meer en meer
tot een arbeidersstaatspartij, die er naar streefde
staat en maatschappij meer in overeenstemming te
brengen met het democratisch beginsel, door de
arbeidersklasse tot een hogere levensstandaard en
volledige burgerrechten op te voeren. Zij is daar
door in wezen meer .en meer een nationale partij
geworden.

• H et wa$ een koude DecemBer-ochtend.
den in slaap gewiegd. £ n zo k an het ge
H et duister v an de nacht trok, langzaam
beuren, *dat op het bericht, d at Ä w er
op, m aar alles bleef gehuld ito grauw kelijkheid een diefde schande, een klap in
vochte nevel. Schemerig v^ag lagen boer
het gelaat betékent vooc.de N ederlandse *
derijen als donkere, vormeloze vlekken
arbeiders, deze rustig door blijven slapen.
tem idden van grijze vlakken. D e bomen
W e e r zullen jonge mensen sterven „op
langs de kant v an de weg. leken v e rs m a 
het veld van eer” , de levensstandaard
v a n de bevolking zal nog v erder omlaag ten met de nevel.
De weg lag daar, koud en kil en einde
gaan. w eer zullen kanonnen voor boter,
geproduceerd _w orden. 'D e . oorlog zal op loos, D aar, w aar ze zith iii het niets scheen
te verliezen, doemden plotseling ge
alle levensgebieden doordringen*, D e rastalten
op. D onkere g ed aai^en ....... steeds
dio-uitzendingen w orden • ongenietbaar
meer. Langzaam kw am en,ze nader. L ang
door de aanhoudende propaganda voor
zaam en zwijgend. <Ze vulden'de w eg met
de m ilitaire actie, en het huichelachtig
. een golvend, zw art bewegen. H e t w aren
gekw eel d er lieden, die tro o st willen
mensen, mannen, vrouw en, kinderen, die
brengen aan getroffen gezinnen. Film
langzaam sjokkend, stil voortliepen. M en
journaals zullen de oorlogsstem ming er
selijke wezens, bestemd voor m assa-slachin houden. H e t ,vrije w oord zal beknot
ting.. Z e verm oedden hun lot, m aar ze
w orden; d e censuur heeft reeds haar
gingen,
onverbiddelijk
voortgedreven
•werk gedaan in d e afgejopen dagen. Zo
door
dreigende
geweren.
_
is dus. in werkelijkheid de oorlog tegen
Langzaam verdw enen ze uit h et gezicht,
de Indonesiërs tegelijkertijd een veldtocht
• tegen de-m eerderheid van de N ederland niets w as pieer te zien. het leek o f ze op
geslokt w erden door de w itte m ist. D e
se bevolking, in het bijzonder tegen de
weg lag w eer verlaten en koud, alsof alles
arbeiders.'
'
'
. . .
m aar een visioen gew eest was, een bange
D aarom ligt nu voor de revolutionaire
' .
. .
arbeiders d e moeilijke, m aar zeer nood-. droom ........
Zakelijke taak. om tegen die stroom op
te roeien en de arbeiders duidelijk te ma
H et voorbije leed is vervaagd in het
ken, w a a r d e vijafcd werkelijk staat.

let meer de allesbeheersende positie inneemt, die
•t in het verleden had. f
•
Heel het Verre Oosten ls in beroering en al
lijkt het. dat Rusland daarin overal de hand heeft,
or ieder die de verhoudingen beter leert kennen,
>rdt het duidelijk, dat, ongeacht Amerika, ongeicht ook Rusland, die beweging der massa's eigen
lepe, niet weg te nemen, oorzaked heeft. Geen
Ier imperialistische machten is in staat deze te
. »heersen. In wezen is het een deel van de op
stand der massa's over de gehele wereld. Honderd
ren na het communistisch manifest marcheren de'
lioenen.
Alleen uit die gezichtshoek is voor de arbeiders
Nederland ook het gebeuren in en om Indo
nesië te verklaren. De reactionnaire Nederlandse
gering hult zich ln het gewaad van ordelievendd en democratie. Haar democratie brengt mede.
t geen god of goed mens meer iets snapt van 9I
gevoerde besprekingen, verklaringen, communiluées, enz. De Republikeinse regering wordt ver
beten, dat zij niet de macht heeft als een „demoatisch" bewind overeenkomsten aan te gaan, en
it te voeren, doch dat zij zelf steeds'wijken moet
'oor revolutionnaire Invloeden, die in Djokja
lijkbaar overmachtig zijn. Dat betekent dus, dat
ze Republikeinse regering niet in staat is haar
erlangen naar een compromis met het Nederlandse
zag door te -Zetten. Voor zover dit- juist is,
tekent bet. dat de wil van de massa's van boeren
arbeiders en de soldaten die uit dezelfde milieu's
ijn voortgekomen, nog in de Republiek domine
rend is. In feite Beantwoordt dit meer aan werkelijk
mocratiscbe begrippen, meer aan nieuwe prolesche begrippen, dan de fraseologls^ie „demoatie” waaronder w if in Nederland leven en die
opqfcuw plaatst voor de werkelijkheid van een
lonialPoorlog.
W at gaat er gebeuren nu de legermachten opuw in beweging komen? Mogelijk is, dat met'
hulp'van parachutisten .de hoofdpunten van het
publikelnse gebied snel worden bezet. De repuilikelnse regerióg heeft blijkbaar deze dingen zien
komen. Deze regering van de Intelligentsia kan,
oder politieke zelfmoord te plegen, zich van de
r vrijheid strijdende massa niet losqpken. Daaris het niet uitgesloten dat zij zich in ernst had
rgenomen uit te wijken, om b.v. in India haar

MENSENPE MIST
/ordt op bescheiden wijze er aan herindenken van de mensen, opgeslokt door
de mist van het vergeten. W a s het een lerd, d a t er leed is, d a t v erzacht kan
rorden, niet opgeheven! V o o r uitbanning
droom? Alles is immers w eer goed en
mooi geworden? Z iet naar de blijde we- fan h et leed is meer nodig dan kerstpqtin en collectebusjes. v
rèld, die zich opm aakt het K erstfeest te
vieren. Z iet de etalages, gevuld met gan
zen. eenden, kippen, slagroom taarten en
M en ziet niets, h o o rt niets, weet niets.
banket. Kijk, w at blinken die KerstboomDe bfil van het schoQn gekleurd glas
versierselen w eer voor-oorlogs, we kun
er
K erstballen belet de angstogen te
nen toch yveer feesten in goed-verw arm de
in van d e moeders, w ier zonen in Indohuizen en m et góed gevulde magen. Nu
sië zijn, belet om over de grenzen te
niet meer aan de narigheid denken! Alles
tn. w a a r kinderen in puin en afval
is w eer vooroorlogs! Z elfs de Kerstpotten
larrelen. Zij w eten niet, d a t de t.b.c.v an h et Legé^ des Heils! E n de bedelbus/allen dagelijks toenemen, ze hebben
sen met h et verzoek: V erzacht op Kerst
kerstw atten in hun oren gestopt en
avond het kinderleed. Kinderleed? Is er
wen
niet het m itrailleurvuur en Ket fluidan nog leed op deze blijde wereld, zo
v an de kogels, ergens v e r w eg. Z e
vol schone schijn? W a n t h et is slecht#
aren ook niet het dreunend oorlogsgeschijn. A rbeidersgezinnen zullen zich niet
>ld, d a t n ader en nader ko^it.
te goed doen. a a n 'Kefrstdiners, met ge*
Ze w eten niet, d at ze dezelfde gang
vogelte en slagroom taarten. In vele ge-,
zinnen kan de kolenbaas niet betaald I faan, dié millioenen en millioenen mensen
eds eeuw enlang voor hen gegaan zijn.
Worden. E r zijn nog ondervoede kinde
lopen in de mist, ze zien niet w a a r zé
ren, er w o rd t nog kou en honger ge
*n, z e ' zijn voortgedrevenen door een
leden. D e ellehde w ordt niet geëtaleerd.
*cht die ze niet kennen.
. D e bezitter v an de gevulde Portemonnaie

Spartacus en
bedrijfsorganisatie

politiek voort z* te zetten. Nu d it;
is h et lang niet uitgesloten dat «Aderen Vaar taalt
zullen overnemen en dit ka» dan. de verpachting
wettigen, dat de afkondiging door Nederlahd van
het besluit „Bewindvoering Indonesië ln Overgangs
tijd" zonder de Republiek en, de bijna gelijktijdige
nieuwe militaire actie, het pignaal zullen zijn voor é
een algemene nieuwe strijd. Met de overweldiging
; (Vervolg).
van Djokja zal deze niet beëindigd zijn;
- •
De Indonesische massa's staan thans overal voor
In ons vorige artikel hebben wij besproken w at
de vraag, ot zij zich zullen schikken onder Neder
de oorzaak is van het'groeiende wantrouwen -WJ
landse militaire en politieke opperheerschappij of
de arbeiders voor partij-politieke inmenging en
niet. Het staat W >r ons vast, dat de ook in Indo
nesië opgewekte sociale verzetskrachten hun strijd overheersing in hun economiache strijdorganisaties.
W ij we*en er daarbij op, dat die inmenging en
moetpn voortzetten.-Dat betekent mogelijkerwijs een
overheersing in het verleden door bewuste ar
brede partisanenstrijd door de gehele archipel.
beiders als zeer natuurlijk werd gezien en onder
W anneer wij dit zien in het totale beeld van bet
totaal andere verhoudingen in' het kapitalisme ook
Verre Oosten en wij denken daarbij aan de ge
leek. De veranderde tijdsomstandigheden hebben
beurtenissen in China, Frans Indo-China, enz., dan
medegebracht, dat het ons allen langzamerhand
is dit alles van enorme betekenis. Zullen al deze
duidelijk wordt, dat deze parlèmentair-politieke
sociale bewegingen zich met elkaar gaan verstaan?
partijen voor de bevrijdingsstrijd vaa de arbeiders
W a t zal daaruit kunnen groeien? • 1
klasse slechts obstakels kunnen zijn'en dat de ar
W at zal de houding zijn v an Amerika, dat anders
beidersbeweging zich van deze verouderde d enk
dan het Nederlandse bewind, blijk geeft de ver
beelden en organisaties moet bevrijden. Daarnaast
houdingen zorgvuldig te wikken en te wiegen en
gpven wij een uiteenzetting omtrent vakbeweging
dat er kennelijk reeds rekening, mede houdt dat
en bedrijfsorganisatie, waarin wij betoogden d at
Tsjang Kai Tsjek zich in China niet zal kunnen
vakbeweging (organisatie naar vak) onder dc
handhaven? Het ls moeilijk aan te nemen dat, indien
moderne productieverhoudingcn geen betekenis
Amerika voor China zoekt naar een compromis
meer heeft. T a v . bedrijfagewijze organisatie v u
tussen de Chinese regering en de Chinese commu
de arbeiders, maakten wij duidelijk onderscheid
nisten. het bijster ingenomen zal zijn met de nieuwe
in een soort bedrijfsorganisatie van arbeiders, dif
ontwildceling in Indonesië.
door het zich organiserende kapitalisme noodzahr»
Het woelt en bruist in het Verre Oosten. Hon
lijk wordt geacht als onderdeel van de algemene
derden millioenen uitgebuiten zijn en komen in
beweging. Neen, dit kapitalisme staat niet rots organisatie van het kapitalistische economische
leven, en de zelfstandige klasse-organisatie der ar
vast! Neen, de strijd der uitgebuiten is niet ten
beiders op de grondslag van het bedrijf, met bet
einde! Neen. wij mogen niet meten met maatstaven
oogmerk de eigen economische strijd te >toeren ea
van een Europees provincialisme!
op deze wijze tevens de machtsorganisatie te bou
Overal, *overal valt de. opstand der massa te
wen ‘v oor een toekomstige socialistische organisatie
signaleren.
van het economische leven.
In deze donkere dagen vrage ook de, Neder
landse arbeiders zich af: wat doen wij? W at is
onze plicht? E n het juiste antwoord kan alleen
OPNIEUW BEGINNEN.
zijn: W ij werken aan de bewustwording en de v
U it deze overw egingen achten wij eao
zelfstandige strijd van onze eigen klasse, waar
nieuw begin noodzakelijk, d at w ederom ntfc«
mede wij over de ganse wereld verbonden zijn!
g
aat
van de wetenschappelijke
En die verbondenheid geldt ook de Indonesische
van de socialistische gedachten,
makkers.

D it is het beeld van de w ereld en zijn
bew oners, aan h ei einde van hef jaar
1948. H e t is een som ber beeld. E en oud
beeld. D e geschiedenis der m ensheid is
nog altijd gew eest een v a n h e e rs ^ s en
onderdrukten. H et is tevens gew eest een
getuigenis v a n strijd, v a n w orsteling van
de onderdrukten om e r bqven uit te ko
men. V ele zijn de dieptepunten gew eest
in d e geschiedenis d e r mensheid. O ntel
b are m alen liepen eindeloze stoeten van
alles ontroofden in de m ist van de on
w etendheid van eigen kracht, zwijgend
en gelaten n a a r hun ondergang. M a a r ook
w arep er hoogtepunten. D an voelden de
nietsbezitters zich geladen met kracht, ze
w eröen zich van hun m acht bewuSt èn
w ierpen oude heersers uit het zadel.
W ij weten, ook nu zal toch h e t verzet
w eer losbreken en de oude strijd zal met
nieuw e w apens en nieuw w eten gevoerd
w orden. D it keer zal ze d e gehele mens
heid om vatten.
/N o g loopt 3e in de mist, m aar toch-•..V.
O p enkele plaatsen scbeutt reeds de ne
vel, en de dag eraad v an nieuw -bew ust
zijn en strijdbereidheid zet de om trek in
een rode ^gloed.

die vooral hierop berusten,' dat de arbeiders
klasse zichzelf alleen v an de loonslavernij
kan bevrijden, w anneer zij d e productie
krachten, de fabrieken, d e mijnen, d e trans«
portmiddelen, zelf in handen neemt. D*
nieuwe organisaties van h e t klasseverzet to*
gen die uitbuiting, w orden dus uit d e aard
van de zaak tevens de toekomstige organi
sa ties w aarm ede de arbeiders d e m acht u itoefenen gaan. te r vestiging v an een commu
nistische orde, w at b etre ft productie en dis
tributie. D it is h e t nieuw e, d at daarbij d u idèlük w ordt ingezien, d a t daarin de staat»
die een kapitalistisch klasse-instrum ent is,
geen proletarische tak en k an vervullen. En
evenzeer is dus h e t nieuw e, dat d e zelfstan
dige bedrijfsorganisatie d e r arbeiders in een
blijvend en principieel klasse-conflict staat
to t de bedrijfsorganisatie die de heersende
klasse van nu voor h a a r uitbuiterstaak be
h o e ft
Met deze instelling neem t Spartacus als.
politieke organisatie een volkomen andere
plaats in de beweging d e r arbeiders in, dan
de huidige' parlem entair-pdlitieke partijen.
O p grond v an h et vóórgaande, kan
m er pogen de beweging van de
voor de g ro e i'v a n h aa r macht te benutten.
H et omgekeerde is h e t geval. Spartacus en
de S partad sten hebben geen bijzondere b e 
langen die afgescheiden zouden «ijn v an de
belangen v an h et gehele pro letariaat Zij
. w illen slechts d e eigen m acht v an het
letariaat op de A
bevorderen en .
klasse. H un ta ak Is h e t te 1
de arbeiders zich h u n positie en
sche plicht bew ust w orden en hun
klassestrijd voeren.

Overal waar ,de 1
tot eigen zelfstandige ■
té komen, ook. wanneer ^

^

Vervolg op pag. 4, le M o m
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