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schikking, bezitten  huizen eii kan to ren  
in  de stad  en  nog landhuizen  buiten , 
ze iljach ten  voor vacarities enz. W aar te r  
w ere ld  zij zich ook. bevinden, h e t  beste 
voedsel s taa t steeds to t h u n  beschikking.

H ét zijn d e  tegenstellingen,' d ie  de 
ontw ikkeling  in  zich bergen. D e tegen
ste lling  tussen A m erika en  R usland, d ie 
d e  w ere ld  in  een voortdurende oorlogs
span n in g  houdt, vergcherpt de tegen
ste lling  d e r klassen, om dat zij éen 
voo rtdurende verarm ing  èn  een  toene
m ende dw ang op de m assa’s, noödzake- 
lijk  m aakt. -

D e verscherping d er klasse-tegenstel- 
lingen  hebben in  h e t afgelopèn ja a r  
aan leid ing  gegeven to t hèvige botsingen 
tussen  arbeiders en regering. -We den
ken  aan  de m assa-stakingen in  F ran k 
r ijk  e n  Italië. In  Azië w o rste lt de  m assa 
reeds ja ren  om boven de onderdrukking  
u it  te  kom en. M aar ook h ie r  doet de 
A m erikaans-R ussische s trijd  zich w eer 
gelden. E n  vele arbeiders-acties w orden 
door de vogelaar van  h e t schijn-com m u- 
n ism e in  h e t slop gelokt.

D e bezitters van de productiem idde
len  beheersen  leven en denken  van  de 
m assa’s. M et he t m aterië le  bezit heb
b en  zè ook bezit genom en van  h e t le
v e n  van  de .mens zelf. M et a lle  m idde
len  d er m oderne techniek  dringen  ze in  
h e t gedachteleven van  de m ensen door.

G eluidstechniek, d ie radio, film , mas- 
sa-vërgadering  zo suggestief m aakt, be-

• w e rk t de geest van  de mens. De pe#s • 
s ta a t in  d ienst van  'de heersers.

In  h u n  vergaderingen  beslissen ze 
over leven  of dood van  m illioenen. 
Hoe h u n  bijeenkom sten ook genoem d 
m ogen w orden, vredesconferenties, .vei
ligheidsraad , z itting  d er veren igde na- 

. ties, de heersers beslissen over de m as
sa’s, doch zonder deze.

E n  m et al h u n  conferenties kunnen  
-zelfs deze m achtigen de loop d e r on t
w ikkeling  n ie t stu iten . '

Zij kunnen  geen vrede w aarborgen, 
zij k u nnen  geen w elv aart brengen, n ie t 
m et en n ié t zonder een A tlan tisch  H and
vest. O m dat ze nooit en  te  n im m er af
stand  kunnen  doen v an  h u n  m acht en 
m achtsbegeren. D aarom  w ord t h e t le- 
v an  van  de volkeren d e r w ere ld  ieder 
ja a r  benauw der en  som berder. Bij iede
r e  jaarsherdenk ing  zien w e te ru g  op 
zw arte r tijd, zien w e de horizont der 
kapita listische w ere ld  k le in er en  k lei
ner. w orden. D aarom  is e r  geen  keus 
m eer, sléch ts nog dw ingende noodzaak. 
De* onverm ijdelijke strijd  van  allen  te- 
gén  dè heersers. , • . .

De arbe iders le ren  dopr h u n  s trijd  en
* door h u n  . dagelijkse e rvaringen . Ze le

re n  door niet-gehouden belofteij. Ze le
re n  £oor grauw e, te leu rste llende  w erke-

... H é t is lang, heel lang  geleden, d a t  de 
m ensen d è  s trijd  opnam en teg en  h u n  
onderdrukkers. W aar deze. verd rev en  
w orden, kw am en n ieuw e voor h en  in  de 

- plaats- M aar de w orste ling  is  n o g  n iet 
te n  einde. Ze zal v o o rtdu ren  to td a t alle 
tegenstellingen, verdw enen  zijry 

De m assa w ord t aaneengesm eed ju is t

NIET. V E E L  N I E U W S
De berich ten  vAn h e t oorlogsfront in  

Indonesië w aren  va© regeringszijde ta 
m elijk schaars. V eel gevechten  w orden  
n ie t gem eld, zodat w e de in d ru k  k rij
gen, d a t h e t N ederlandse leger opm ar
cheert langs de hoofdw egen, en  de g ro te  
steden  snel bezet. W e m oeten n a tu u rlijk  
n ie t u it  h e t oog-verliezen, d a t. w e een 
zijdige berich tgev ing  krijgen, zodat w e 
d aa ru it toch n ie t te  snelle  conclusies

door de belangentegenstellingen  van  h e t   ̂
kapitaal. In  steeds g ro tere  in ternationale  
eenheid  zal zij m iddelen en  w egen m oe- 
teh  vinden, d ie le iden  to t de verovering  
van de productie-m fddelen. D an  zal de 
aarde  openliggen voor iedereen en  de 
w ereld  zal groot zijn  en  toch zu llen  alle 
m ensen dich t bijeenw onen.

Wij leven  in  een  grootse tijd. O ndanks 
de zw are nood, w aa rin  h e t grootste deel 
der m ensheid zich bevindt. W ant groot 
is de w ereld , en  groot is de aa rd e  m et 
h are  bew oners, a ls w e gaan  beseffen d a t 
de w ere ld  aan  ons allen  behoort. t

m ogen trekken . .
O ndertussen is h e t doel van  de actie 

duidelijk , n.l. zo snel m ogelijk belang
rijk  industriegebied, olievelden en  on
dernem ingen  in  h an d en  te  krijgen.l 
W ant h e t is ju is t d e  toestand  op econo-l 
misph gebied in  Indonesië, d ie de Ne-I 
d e r  landse kap ita lis ten  de- Tneeste zorjr
baart. . ••

De ondernem ingen m  RepubiiKeu 
gebied s taan  nog steeds onder leidin* 
v an  de zg. d riehoek, d.w.z. een  leiding 
die sam engesteld w o rd t u it  vertegen
w oordigers van  de regering , d é  vakver
eniging, (Sobsi) en  de arbeiders.

Hoèwel h ie rm ede  dus n ie t gezegd is 
d a t de bedrijven  in  h an d en  zijn v a n  d€ 
arbeiders zelf, is h e t duidelijk , d a t de 
arbeiders in  de le id ing  van  h e t bedrijl 
een  aardig  w oord je  m eesprèken.

Soekarno noch H a tta  zijn e r  in  g( 
slaag d  aan  deze to estand  een  einde t« 
m aken. M inister D rees  zegt in  .een  in-j 
terv iew  m et R eu te r, d a t-d e  republikei-j 
nèn  alle vorm en v an  agrarische  vooruit

W ij ontvingen onderstaande brief:
Bravo vrouw . O ok ik erger mij steeds 

als ik die raadgevingen en wijze lessen 
door lectuur en radio aan ons arbeiders- 
(m instbededde) vróuw en aanhooi.

Soms bal ik mijn vuist (da t is dom) 
voor het radiotoestel.

Zondag b.v. de conferenties over de 
taal, die men zal spreken op de interna
tionale congressen, en als besluit een pro
bleem (even w erd dus het wereldpro
bleem oorlog of vrede, armoede of wel
vaart voor ons' mensen aangesneden), 
zo’n probleem van  zo’n grote omvang is 
niet in een paar conferenties op te  lossen.

Kwezelaars krijgen de kans van  spre- 
ken.

M aar wij, werkers, denkers, in de prak
tijk/van hèt naakte leven staande, zouden 
het anders zeggen. Ruim dit ellendige ka
pitalistische stelsel op. P laats vakkundige 
mensen op de plaatsen w aar zé zich vak
bekwaam kunnen geven. L aat geen goed 
doorvoed dametje ons vertellen hoe wij 
ons in onze armoede voeden moeten, njaar 
plaats voor de microfoon efen v touw  'met 
hersens in h aar kop en meegevoel in haar 
hart, en laa t h aar rond  roepen: Luistert, 
vrouwerv wij zijn het zat langer de Speel
bal van  winstbejag en  eigenbelang te  zijn. 
W ij willen nu eindelijk eens zonder jük 

‘ leven. Z oek mensen, die het algemeen be
lang .willen en kunnen dienen. V erdeel 
w erk en w elvaart naar krachten en be
hoefte en  vech* n iet langer, hoe gij van  
de w eelde, die wij arbeiders verwekken,

'  het meest voor Uzelf of uw  groep kunt 
behouden. ( ••  •

Z ie t U j  zo zbu er volgens mij geépro- 
ken en d tó rn a  gehandeld moeten worden.

Komt, laten wij kameraadschappelijk 
ons met elkander w  verbinding stellen.

 ̂ D é geestelijke bijstand aan elkander zal
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ons de kracht doen vinden, dit beestad  
tige bestaan 'van  concurrentiestrijd en be 
drog van ons af te  schudden én de vrij* 
mens te  zijn in een' door bekwame rade' 
geleide samenleving.

N aschrift Redactie.
H et doet ons plezier, w eer een bri< 

van een onzer lezeressen te kunnen plaa' 
sen. H et bewijst, da t er met de inhoi 
van on§ blad m eegeleefd wordt, èn d 
we de gevoelige snaar hebben aangc 
-aakt. Hoewel wij het in grote trekke 
eèns zijn met de inhoud van  de brief va 
onze lezeres, is 2$  op sommige, o.i. he 
belangrijke, punten w at vaag. W a t  wor< 
b.v. bedoeld met: verdeel werk en we 
vaart, naar krachten en behoefte en zoi 
mensen, die he* algemeen belang kunn« 
en willen dienen?

W e  moeten goed begrijpen, da t in dc 
• kapitalistische maatschappij de mens« 
die hèt algemeen belang willen dienen, 
nooit kunnen. O m dat Ze als enkelinj 
niet op kunnen tegen de macht van 

.kapitaal, die zich op alle leVcnsgebiet 
doet gelden. t .

De geschiedenis van de oude arbeid« 
beweging is daar een sprekend voorbe 

' ‘vari- Zolang er een klassemaatschappij 
kan het algejneen belang slechts gedif 
worden, door bew ust en consequent 
de klassestrijd der arbeiders deel te
mc;n» ' , u

Indien deze strijd to t he t resultaat leK 
dat dë ̂ lassetegenstellingen  verdwijn* 
dan komt het er op aan. dat iedereen 
algemeen belang dient. V oor wie d a r  
wil, is dan geen plaats meer in het 

i

gang hadden  veronachtzaam d. Zelfs de 
norm ale w erkzaam heden w erd en  door 
b innenlandse strubbelingen  verm inderd . 
W e kunnen  h ie ru it opm aken, d a t nog 
steeds om  de leid ing in  de bedrijven 
strijd  gevoerd w ordt, en  d a t d ie elem en
ten, die N ederland constructief noem t, 
d iegenen zijn, d ie bereid  zijn, de bedrij
ven  w eer onder de le id ing  v an  de Ne
derlandse kapita listen  te  stellen , of, in  
ieder geval h e t a rbeiderselem ent te  w e
ren . Toch had  de N ederlandse regering  
n ie t genoeg v ertrouw en  in  d ie „con
stru c tiev e  elem enten” en  w il n u  zelf de 
touw tjes in. handen  nem en.

U it h e t  bovenstaande w o rd t h e t v er
k laarb aar, w aarom  de N ederlandse re
gering  zo koppig h aa r ac tie  doorzet, zelfs 
tegen  de w ereld-opinie in /D e  reso lu tie  
om h e t vu ren  tey staken, d ie de veilig
heidsraad  aannam , b lijft dus voorlopig 
een reso lu tie  en  m eer niet. In te ressan t 
is het, d a t dev Russische resolutie, d ie  in  
w erkelijkheid  n ie t veel v an  de A m eri
kaanse verschilde, verw orpen  w erd, en 
nog in teressan ter, d a t door de stem m en
onthouding van  R usland, tijdens de 
A m erikaanse resolutie, h e t p u n t „terug-

schappelijk leven. En iedereén is e r dan 
toe in staat, omdat met de winzucht en 
uitbuiting de zorg om eigen eng bestaan 
verdwenen is. D aarvoor in de plaats vis 
het gemeenschappelijk streven van allen 
gekomen om het leven van allen óp steeds 
hoger peil te  brengen. W erk  en w elvaart 
zullen niet/verdeeld worden door z.g. be
kwame of vakkundige mensen, maar de 
arbeiders i t lf in gemeenschappelijk over
lég, georganiseerd in hun raden, zullen 
zowel productie als distributie zelf ter 
hand , nemen, en beide zullen geregeld 
moeten worden naar de behoefte. De na
druk dient er op gelegd' te  worden, dat 
het niet enkelingen of groepen zullen zijn, 
die de verdeling op zich nemen, m aar de 
arbeiders zelf, in onderling overleg en sa-, 
menwerking.] W e  kunnen in dit bestek 
niet op de details hiervan ingaan. W el 
willen we in dit verband er op wijzen hoe 
een geheel andere rol dan  nu, de vrouwen 
in de maatschappij zullen spelen.

Om  niet utopistisch te lijken, willen we 
er op wijzen, d a t een voorbeeld van  de 
organisatie van de arbeid in een gémeen- 
schap reeds gegeven is door de collecti- 
vistische kolonies in Paléstina. Niemand 
w erk t daar langer dan acht uur per dag.

, Dus ook de vrouw en niet. Toch worden 
cle kinderen goed verzorpd en zijn de hui- 
'zen schoon en is het eten op tijd klaar en 
smakelijk. Hoe dat kan? W el, eenvoudig 

[ door samenwerking en organisatie. E r is 
een gemeenschappelijke eetzaal, er zijn 
ten keuken, een wasserij voor de gehele 
kolonie, een Kindertehuis, een naai-inrich- 
jing voor gemeenschappelijk nut. De a r- 

tidsters hiervoor worden door alle le-

trek k in g  d er troepen  to t de dem arcatie
lijn,” verw orpen  m oest w orden. Een 
w inst voo r N edérland dus, a ls geyolg 
van de A m erikaans-Russische tegenstel
ling. - ,

Op h e t  ogenblik, d a t w e  d it a rtik e l' 
schrijven, is ons n ie t bekend, w a t v erd er 
de houding  van  de veiligheidsraad zal , 
zijn. De N ederlandse regering  hee ft be
kend gegeven, d a t zij tijdens de feest
dagen langdurig  beraadslaagd heeft, w at 
h aa r houding  zal zijn t.o.v. de resoluties 
van  de V eiligheidsraad.

W el h ee ft de N ederlandse vertegen-'' 
w oordiger iij de W oensdag 22 D ecem ber 
g eh o lp en  z itting  verklaard,- d a t N eder
lan d  zal doorgaan ongeacht de conse-, 
quenties. En ook 20 D ecem ber hee ft de 
m in iste r van  Overzeese G ebiedsdelen 
een v erk la rin g  van  dezelfde aa rd  afge
legd.

W e krijgen  de indruk , da t h e t de  be
doeling is, d a t de N ederlandse regering  
spoedig h e t  m ilita ire  oppergezag in .d e  
R epubliek  verovert, nog voordat d e  re 
s o lu t ie s 'v a n  de V eiligheidsraad van  
k rach t w órden. Hasfr „Recht en  orde” is 
dan  hersteld .

den in gemeenschappelijke vergadering 
aangewezen. ^Natuurlijk w ordt rekening 
gehouden met ambitie en aanleg. M aa* 
bepaalde werkzaamheden, die niemand 
aangenaam  vindt, moeten rouleren* zoals 
b.v., de dienst in de toasseriL^V e willen 
niet beweren, dat dit systeem Makkeloos 
overgenomen zou kunnen worden in b.v. 
een communistisch Europa, m aar de mo
gelijkheden, de grondslagen zijn dan  aan 
wezig. De vrouw  hoeft dan niet meer 
slechts huisdier of' heemhond <te zijn, ze 
kan h aar krachten daar geven, w aar ze 
het best to t ontplooiing kunnen komen en 
ze houdt nog tijd genoeg over, om zich 
in wetenschap en \kunst te  verdiepen, en 
aan het spciale leven deel te  nemen.

H et spreekt vanzelf, dat de ouders een 
deel van  hun vrije tijd met hun kinderen 
doorbr?ngen. H et contact is dan innig, 
omdat de ouders a.h.w. open staan voor 
hun kind. Z e  zijn' dan immers uitgerust, 
lichamelijk en geestelijk.

W e  ipoeten echter niet denken, dat de
ze toestand' vanzelf komt en da t de heer
sende klasse op een goede dag bekeerd 
zal zijn en „niet langer v ech t/h o e  zij de 
weelde, die wij arbeiders verwekken, het 
meest voor hun zelf en hun groep kunnen 
behouden". r  v ■

Neen, nog nimmer heeft een heersers- 
groep óf klasse vrijwillig; afstand gedaan 
van zijn macht, integendeel, altijd is daar 
to t he£ jiite rste  om gevochten. W e  zullen, 
moeten vechten op alle tertein en met alle 
middelen om de nieuwe maatschappij en 
de nieuwe mens. • De nieuwe mens zal 
groeien in en door de strijd en hierin zal 
óok de vrouw  zich vernieuwen.

HOE LANG NOG?
H et m oorden in  Indonesië gaa t v< 

N ederlandse arbe iders gaan voort m ét 
he t doden van  Indonesische arbeiders en  
boeren. De N ederlandse arbeidersklasse 
ziet toe en  w ach t %f. H oe lang  nog? In 
donesische steden  w orden gebom bar
deerd, kam pongs p latgebrand. E n  een 
d er grootste arbeidersorganisaties in»Ne- 
derland, h e t N.V.V. doet een  beroep op 
de N ederlandse arbeiders om  ru s tig - te  
blijven en  geen onberaden  stappen  te  
doen. De arbe iders gehoorzam en e n . . . .  
„gelub§cig N ieuw jaar buurm an

Eén m illioenenbevolking w o rd t w e
derom  bedreigd m et koloniale u itb u i
ting. De beste s trijd ers  van  hen  zien 
w eer de bedreig ing  van  gevangenis en  
concentratiekam p. £>e N ederlandse a r
beider zie t toe e n ........... ,koud w eertje
vandaag.”

H et levenspeil van  de arbeidersklasse 
in  N ederland is s teeds dalende. D e kolo
n iale oorlog tegen  Indenesië zal schat
ten  verslinden  en  zal d ie  da ling  s te rk  
bevorderen. E n  toch zie t de  N ederlandse 
arbeider toe, en  w ach t a t  H oe lang  nog?

In  K openhagen schreven  onbekende 
betogers h e t w oord  „moordenaar*’ op 
h e t gebouw v an  de N ederlandse legatie. 
Ook begonnen 700 arbeiders v/in éen 
vliegveld te  K openhagen een ^p ro tést-  
actie en  bedreigden de K.L.M. m e t blok
kade. A ustralische arbeiders boy 
de N ederlandse schepen voor Ind  
zodat e r  van  A ustra lië  u it  geen 
m eer n aa r Indonesië is. A l deze _ 
ders heblaen zich so lidair betoond , 
de strijdende bevo lk ing  van  Indonc 
M aar dé N ederlandse 
w ie deze oorlog, n a  Indonesië h e t mees
te  raak t, zw ijgt, w ee t to t  geen actie te  
komen, is volkom en apathisch  en  laa t 
h e t liele gebeuren  kalm  over zich heen 
gaan. .

. B eseft m en /d an  n iet, d a t h e t h u n  jon- 
gens-zijn , d ie  h u n  leven  d aa r m oeten 
inzetten  ten  behoeve v an ' N ederlandse 
kapitaalsm achten? B eseft m en n iet, da t 
h e t hu n  jongens zyn die dood en  ver
d erf zaaien onder een  bevolking die óns 
nooit iets h ee ft m isdaan, ja  m e wij zelf 
reeds zoveel onheil hebben gebracht? 
B eseft m en  n ie t d a t elke s try d  tegen 
onderdrukk ing  en  u itbu iting  onze soli
d a rite it behoeft? B eseft m en n ie t dat 

-m en hetzelfde ju k , d a t 0 113  knelt, de In 
donesiërs w eer op de schouders w il leg
gen? . .

,  O ud zijn  de w oorden „Proletariërs al
le r  landen, veren ig t U.” M aar ze 
nog steeds v an  toepassing, 
m eer d an  ooit. 
den, veren ig t U. 
van  w elke k lèu r 
strijd  tegen  alle  
n ig t U  in de sti^jd 
sam enleving, v rij  ̂
king. Wij hopen d a t 
van  N ederland deze '
D at ze n ie t blijft 
m et de daad zal 
is m et de In d o n es---« . — ---------
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Een woord tot de sociaal-democratische arbeiders
H et komt ons voor, dat het gewenst is, 

naar aanleiding van het opnieuw opnemen 
van de krijgsverrichtingen in Indonesië, te 
pogen een gesprek te  hebben met hen, die 
wii kortweg hierboveÄ aanduiden als so
ciaal-democratische arbeiders, m aar waaron
der wij eigenlijk veel m eerderen willen ver
staan. Het is onze bedoeling te  spreken tot 
allan wier gezindheid, of traditie oorzaak 
ziin van een gehechtheid aan de Party van 
de Arbeid. Zij, die nog lid zijn van die par
tij, zowel als degenen die b.v. by verkiezin
gen op haar ßtemmen. Wij tw ijfelen er-m et 
aan, neen, wij weten het zeker, dat velen 
van hen ontevreden, ja  verontwaardigd zyn 

‘over de verantwoordelijkheid die ministers, 
leden vèn die partij,, en ja, ook de volledige - 
kam erfracties op zich hebben genomen met 
betrekking to t de in Indonesië opnieuw ont
ketende koloniale oorlog. Het is m et onmo
gelijk, da t sommigen deze laatste uitdruk
king reeds te  ver gaat. Maar wy hechten er 
aan de dingen bij hun werkelijke naam te 
noemen. Reeds wannéér wij uitgaan van de 
door de Nederlandse regering uitgesproken 
motieven, dan is de uitdrukking „koloniale 
oorlog” volkomen op zijn plaats. Drie eeu
wen heeft het Nederlandse kapitalisme in 
Indonesië land. en volk geëxploiteerd. Zyn 
uitbuiting yan de Indonesische massa s is 
schrikbarend geweest. Om het op kapitalis
tische wijze uit te  drukken: duizenden m u- 
lioenen guldens vloeiden als baten naar het 
kleine land aan  de Noordzee. De vele ver
rezen trotse paleizen in alle lustoorden van 
dit landje zijn daarvan een beschamend ge
tu igenis En de cultures en bedrijven, die 
Nederland in het grote eilandenryk „tot 

' stand bracht” zijn evenzeer betaald uit die 
duizenden millioenen guldens, die door de 
arbeid en. uitbuiting van de Indonesische 
massa’s werden „gewonnen”. Het gezag dat 

7 Nederland daar in het verleden uitoefende, 
gebaseerd op koloniale onderwerping.

m .
i j  V

lb t'puctdcciu '-'t' -------------  7--- -
W anneer de Nederlandse regering de krygs- 
verrichtingen opnieuw deed aanvangen, om
dat de ntèssa’s in de Republiek-Indonesia 
dat oppergezag niet w illen erkennen, dan 
kan men het ontstaan van h e t kapitalistisch 
koloniaal gezag, niet buiten beschouwing la
ten, en een zelfs alleen om deze reden be
gonnen militaire actie' is dus een koloniale 
oorlog.. Laten wij zeggen w at is, w aht al
leen zo,' sociaal-democratische sympathisan
ten, verkrijgt Uw afkeu ring  en ergernis over 
de ro l van de Partij van d è  Arbeid werke
lijke inhoud. Stellen wij dus vast, dat deze 
partij haar steun verleend heeft en verant
woordelijk is voor een koloniale, imperialis
tische oorlog. __

Wij begrijpen U;w verontwaardiging, maar 
wij weten ook, dat u de oorzaken zoekt m 
veel te  kleine feiten. Stemmen, die wy beluis
terden, spraken er van dat de party  zich te  
veel op sleeptouw liet nemen door de. Katho
lieke Volkspartij (K.V.P.), dat de partij nog 
te zwak was om de regeringsverantwoorde
lijkheid op zich te nemen, enz. Zóu: d it waar 
zijn, dan lag de conclusie voor de hand, dat 
het m eest nodige de versterking van de in
vloed van de partij zou zyn. Het spreekt 
vanzelf, dat juist diegenen, diej  nu  verant
woordelijk zijn voor dé oorlogsdaden, tegen 
een dergelyke opvatting geen enkel berwaar 
zullen hébben. De vraag echter moet by -JJ 
rijzen , of indien het onwaarschynlyke zou 
w orden  verwezenlijkt, indien werkelijk deze 
party., door <*e gebeurtenissen een volgende 
m aäl verste rk t u it dè parlementsverkiezin 
gen te  voorschijn zou treden, zy dan  sozia
listischer, meer anti-kapitaüstisch' zou han
delen. Tot nu toe hebben wy allen Steeds 
ervaren, dat- in  de ontwikkeling van dit ka
pitalisme en bij het groeien, van de sociaai- 

1 democratische partijen hun „verantwoorde
lijkheidsgevoel” veor de orde »toenam en de 
leiders zich nationaler en kapitalistischer 
gingen gedragen. Wij w illen in  dit verpand
h e r i n n e r e n  aan de . verontwaardiging die de
Duitse sociaal-democratie destyds, ook in

Nederlandse arbeiderskringen opwekte, toen 
zij de bouw van pantserkruisers iri', haar p a r - ,
lementair werk aanvaardde Pantserkruiser- 
socialisten werden; zij smadelyk genoemd, ^n 
juist deze partij had in  het Duitse parlem en
taire leVen van het Weimar-Dyutsland zo 
een grote macht. Hóe zouden w e hu  de-so
cialisten van de Nederlandse Party van de 
Arbeid moeten noemen?

-  o  -

Neen, laten wij de oorzaken niet . teveel 
zoeken in  kleine kwesties, w aar het pro
bleem zoveel dieper ligt. W at .ons m h e t bq- 
zondèr opvalt is, dat de Nederlandsf arbei
dersklasse zelf zo passief is. En m ier, het 
valt niet te loochenen, dat de politiek van 
de Nederlandse bezittende klasse ver door
gevreten is onder, de arbeiders. Onze posme 
achten wij teveel-verbonden met dit.stelsel. 
Ook veel arbeiders gaan uit van de gedachte 
dat „wij Nederlanders” wel willen praten 
met de Indonesiërs, dat „we niet-onredelij k 
ziin”, m aar dat dé Indonesiers onhandelbaar 
zijn. „Onze nationale belangen” kunnen toch 
niét weggecijferd, worden. ,

Hier ligt een bèlangryk deel van h e t prc- 
- bleem. Zoals destijds de Duitse sociaal-de- 

mocratie, is ook de Nederlandse P arty  van 
de Arbeid een nationale party en ook de Ne
derlandse arbeiders zijn, bevorderd door de 
oorlogsjaren die achter ons liggen boven

d i e n ,  nationalistisch georienteerd. In  het a l
gemeen is onze redenering niet socialistisch, 
uitgaande van het bestaan van klassen en 
klassenstrijd, m aar nationaal en gebaseerd op 
kapitalistische economische belangen, en 
toch zijn die laatste de onzen niet. Dit is n a 
tuurlijk niet een eigenschap van de Duitse 
en de Nederlandse arbeiders alleen. Neen, 
zodra een land zijn kapitalistische belangen, 
politiek en ideologisch gaat formulieren en 
verdedigen, dan ga*t daarvan ook invloed 
uit op de arbeidersklasse van dat land. ln  
het verleden heeft dat ook daarom sterk ge
werkt, ju ist omdat de opkomst v(an de mo
derne arbeidersbeweging plaats vond in  een 

/nationaal in  opkomst zijnd kapitalisme. Ver
beteringen in de sociale positie van de arbei
dersklasse hielden zeer nauw verband met 
de economische positie .van het nationale k a 
pitalisme en de ontwikkeling van de burger

lijke staat bracht mee, da t - de- verbetering 
van die sociale positie van  de arbeiders 
veelal door middel .van wetgevende arbeid 
werd bereikt. Zo is de arbeidersklasse sterk 
met nationalisme geïnfecteerd geworden. 
Dit nationalisme verzwakte echter het klas 
se-inzicht en daarmede de internationale 
solidariteit van de arbeiders. Dit openbaart 
zich ook nu weer. Deense arteiders, in  dit 
geval nationaal, niet beïnvloed, tonen nel- 
g ine arbeid té  weigeren voor het oorlogs
zuchtige Nederlandse kapitalisme en het
zelfde merken wij. op bij Australische arbei
ders Maar de Nederlandse arbeiders laten 
verstek gaan. Hun eigen kinderen zyn naar 
het oorlogsfront gevoerd. De regering heshst 
over ons, zonder dat ons eigen oordeel wordt 
gevraagd, dè partijen staan achter de rege
ring en wij missen de kracht te  getuigen, 
missen de kracht de koloniale oorlog te  be
strijden. Onvoldoende klasse-inzicht, in  ons 
werkende en door de heersers gepropageerde 
nationale sentimenten, zijn oorzaak van onze 
domheid eri lafheid.
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JCuA-faai. en (ku im etije
Zaterdagavond 18 December.

Duizenden gezellige Hollandse huiskamers stem
men af op de K.R.Ó., mét z'n inderdaad -zeer gees
tige „Negen heit de kjok ". Dit keer een tikje ern
stig in het teken van bet naderende Kerstfeest. , 
Maar Kris, Kras en Kruimeltje brengen met ge
zonde humor de vrolijke noot.

„Daar zitten we weer!" zeggen KHs en Kras. bn 
Kruimeltje piept ec achter aan:

„Ën nog steeds zonder vrede", waarop de oude 
mannetjes: ‘ . M

„Ja, ja. maar toch nog zonder oorlog.
En de tieAduizenJen in de warme gezellige huis

kamers — we lachen of glimlachen en schenken 
een lekker kop thee of koffie.

Dit keer sloeg Kruimeltje de plank mis.
Om elf uur beluisteren we een regeringsverkla

ring, gevat in schone en ernstige woorden, in keu
rig glad gestreken jjlnnen. .  ,

En ik denk: zou het al begonnen zijn? Net als 
bij de D uitsers,'dt Verrassingen bewaren tot het 
weekeind... eerst tdfeslaan... dan een verklaring??

Zondagochtend ? uur. Dezelfde schone verkla
ring. gevolgd door de mededeling, dat Zaterdag
middag 5 uur de ^oHtioneJe, militaire actie begon
nen is. .En zo verbiste Kruimeltje zi^h.

Zij had moeten zeggen: „Hè, hè, daar zijn we 
weer, met ons Kerstfeest en een koloniale oorlog.

SPARTACUS
WEEKBLAD VAN DECOMMUNISTENBOND,SPARTACUS"

Redacteur

-  o  -

Daarby komt, d a t de hierboven aangedui
de ontwikkeling van het kapitalisme en de 
arbeidersbeweging veroorzaakt hebben, dat 
wij als arbeiders steeds m eer de opvatting 
zijn los gaan laten, dat de arbeiders zelf hun 
strijd voeren. Wij zijn gaan geloven, dat de 
partij en de paHementsfracties, de leiding 
van de vakbeweging en de vertegenwoordi
gers in conferenties en instituten voor de 
sociale w etten de strQd voor ons voeren, ln  
werkelijkheid zijn zij, in  een periode dat de 
staat en de gehele organisatie van het kapi
talisme voortdurend dringen naar een ver
laging van de levensstandaard van de ar
beidersklasse, to t krachten geworden, die 
dit geleidelijk en onder discipline van de 
arbeiders aanvaarden en helpen doorvoeren. 
Onder de tegenwoordige kapitalistische ver
houdingen moet dfe heersende klasse die ver
laging van de levensstandaard der arbeiders 
ook doorvoeren. Zoals in  het vorige tijdvak 
vóór het kapitalisme de doorvoering van so
ciale bepalingen mede als belang vap de 
gehele orde kon worden gezien, zo is thans 
afbraak en aanpassing op de dagorde. P arle
m entaire politiek èn sociaal overleg krygen 
echter daardoor yoor de arbeiders een totaal 
ander karakter. Deze ervaringen zullen de 
arbeiders los m oeten maken Van de to t dus
ver gevolgde politiek. De arbeidersklasse 
zelf zal, zich bevrijdend van nationalisme en 
parlem entaire politiek, de weg van de mas- 
salé .internationale klassenstrijd moeten 
vinden. De teleurstelling van de soc iaa lde
mocratisch georiënteerde arbeiders kan niet 
worden overwonnen door een versterking 
van dë oude partijen. Deze teleurstelling 
moet uitgroeien to t he t besef, dat ae oude 
waarheid, dat de bevrijding. van de arbei
dersklasse alleen he t w erk  van haarzelf kan 
zijn. opnieuw en dieper aa l moeten worden 
doorleefd en betracht. De strijd tegen de ko
loniale oorlog kan ook alleen van dit prin
cipe uit worden gevoerd. Zonder ook maar 
een ogenblik de illusie te  hebben, d a t  met 
deze beschouwing sociaal-democratisch ge
oriënteerde arbeiders direct en tenvolle zul
len inzien welke consequenties dit alles w- 
houdt, die immers een volslagen ofnstelling 
in  hun denken betekenen moet, spreken wtf 
de hoop n itr dat het mag bijdragen to t nieu
we bezinning. ■ > . . .

Geef niét in  de eerste plaats de schuld 
aan Uw partijleiding. Z ek e r,, zij is schuldig. 
Maar het hele oude organisme van de mo
derne arbeidersbeweging is ongeschikt ge
worden voor dé strijd  van nu. Schuldig zyp 
wij allen, wanneer we het niet de moeite 
waard achten over deze problemen te  den
ken en te  discussiëren. Schuldig zijn wy al
len, wanneer we de nieuwe wegen m et op
gaan. Schuldig zijn wij allen, zelfs met onze 
teleurstelling en verontwaardiging, wanneer 
w e/niet pogen als internationalistische klas- 
senstrijders aan het klass.efront der arbei
ders, zich uitstrékkende over de gehele we
reld, „Van Europa to t •Indoüesië, mede v  
bouwen. •

R .  H U L S M A N

Red. ea Adm:
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De geleide economie 
en de arbeidersbeweging

In een vorig artikel (..H et M arshall
plan en de geleide economie” , Sp. 18 Dec.) 
hebben we uiteengezet, hoe de z.g. weder
opbouw van Europa onder leiding van 
Anjerika gepaard gaat met een systeem 
van staatsbemoeiing, dat zich vooral in 
Europa doet gelden, maar ook iri Amerika 
zelf niet ontbreekt. M èer en meer krijgen 
de diverse staten, zoal niet het bezit dan 
toch de controle over grote delen van het 

‘economische apparaat in handen. Z ij re
gelen in- en uitvoer, beheersen de distri
butie der grondstoffen, treden lop met 
loon- en prijsregelingen, houden toezicht 
op de distributie der goederen en., vooral 
ook op het bedrag en het gebruik der 
winsten. Dit stelsel is in het ene land tot 
groter ontwikkelirig gekomen dan in ,het 
andere, m aa^in  alle landen van het W es
ten bestaat het ën  breidt zijn invloed uit.
, Een dergelijk systeejn van staatsbe

moeiing bestond in tal van landen ook 
vóór de Tw eede W ereldoorlog. M aar 
langzamerhand is zijn karakter toch we
zenlijk veranderd. V óór de Tw eede W e 
reldoorlog hadden de staten nog veel meer 
van hun yroegere nationale zelfstandig
heid bew aard en w aren zij nog niet in die 
mate van Amerika afhankelijk als thans. 
De staatsbemoeiing had toen vooral ten 
doel de nationale economie tegen de ge
volgen van de wereldcrisis te beschermen. 
Thans kan nergens van een nationale eco
nomie meer wgrden gesproken en het 
staatstoezicht is eenvoudig geworden tot 
een onderdeel van een stelselmatige rege
ling die alle landen van het W esten  om
vat. H et streven naar economische zelf
standigheid voor een enkel land, zoals dat 
de periode voor de Tw eede W ereldoord 
log in zekere mate kenmerkte, is nu ge
heel onmogelijk geworden. Daarvoor- in 
de plaats is getreden de organisatie van 
een. wereldeconomie onder Amerikaanse 
leiding, w aarin de z.g. nationale staten als 
slechts afhankelijke onderdelen zijn.

'M et de nationale zelfstandigheid fe het 
dan ook voor goed gedaan. H et M arshall

plan en het Atlantic-pact zijn niets anders 
dan de uitdrukking van dit to t één yer- 
groeien der W estelijke wereld. Tegen
over deze wereld staat natuurlijk het door 
Rusland beheerste blok, ! met een andere, 
maar zeker nieu minder straffe interne 
organisatie. Elk land ter wereld is thans 
gedw ongen zich bij een dezer bloks in  te 
delen.

De vereniging van een zo groot aantal 
sterk uiteenlopende gebieden in één en
kele economische en daardóor ook poli
tieke eenheid is echter maar niet zo ineens 
mogelijk. Een dergelijke 'gelijkschakeling

* stuit op allerlei moeilijkheden, die niet 
alleen voortkomen uit de onwil om de 
oude, nationale zelfstandigheid prijs te

* geven, m aar die direct ïn de sociale ver
houdingen der diverse landen wortelen.

.Reeds een beschouwing van  de ver
houdingen in Europa en in Amerika zelf 
m aakt dit terstond duidelijk. V eel duide
lijker zal het straks nog worden, w anneer 
we de Aziatische problemen in onze ge
zichtshoek gaan betrekken. In  d it artikel 
willen w e ons voornamelijk met Europa 
bezighouden.

H et denkbeeld van de „geleide econo
mie’“. d.w.z. het stellen van de nationale 
productie en distributie onder staatstoe
zicht, eventueel aangevuld m et,het natio
naliseren van bedrijven in sommige ge
vallen, ‘is voor Europa natuurlijk niet 
nieuW. H e t ligt geheel in de lijn van  het 
verw aterde en misvormde „socialisme^.

/ zoals da t door de sociaal-democratische 
partijen w ordt voorgestaan. D e grote in
vloed, die de sociaal-democratie door toaar 
vakverenigingen, nog steeds over de a r-  

'  beiderS kan .uitoefenen, is daarbij van de 
grootste betekenis. W a n t de doorvoering 
van de geleide economie is slechts dan 
mogelijk w anneer het belangrijkste van 
alle elementen der productie, de levende 
arbeidskracht, door de s ta a t w ord t be
heerst. .  f . j

W an n eer in een onder sociaal-demo- 
cratische leiding of invloed staand^ staat

de vakverenigingen tot gehoorzame agen-  ̂
ten van  de staatsw il zijn geworden, zijn ' 
de arbeiders zelf hieraan automatisch ook 
onderworpen, tenzij hun tegenstand zo 
grote vormen aanneemt, dat het tot een 
volledige breuk met de- oude organisaties 
komt. Hoe lang het kan duren, eer een 
dergelijke breuk to t werkelijkheid wordt, 
weten we uit ervaring.

De sociaal-democraten zijn echter niet 
de enigen, die streven n aar een dergelijke 
beheersing der m assa’s. Z e  hebben twee \ 
ernstige concurrenten, in de Katholieke 
Kerk en in de Stalinisten.

De Katholieke Kerk, w ier macht zich 
over Z uid-E uropa to t in N ederland uit-, 
strekt, mag als factor in de beheersingr der 
massa's zeker niet worden onderschat. 
O ok al is haar aanhang onder de arbei
ders vermoedelijk kleiner dan d ie ' der 
sociaal-democratie, zij heeft het voordeel 
dat zij haar aanhang door veel primitie
vere gevoelens en daardoor veel intenser 
a£n zich bindt, terwijl zij bovendien een 
veel gemakkelijker middel is om de klas- % 
setegenstellingen te helpen verdoezelen. 
D it laatste is in de organisatie van de ge
leide economie, die nog steeds kapitalis- 

‘ tisch is, een reusachtig voordeel. W an 
neer onder d e  druk  der toenemende^nood 
de klassenstrijd zich toespitst, komt de 
sociaal-democratie onvermijdelijk in een 
tweeslachtige positie, w aarin zij zich wel
isw aar tegen de arbeiders keert, maar met 
te grote aarzeling,-om volkomen doeltref
fend te  zijn. De Katholieke kerk daaren

te g e n  verw erpt positief de klassenstrijd.
In een kritieke situatie kan zij zonder enige 
beperking ontreden als verdediger yan 
„recht en orde” . Z o  blijft zij steeds als 
reserve-m acht op  de achtergrond staan, 
om in geval van nood de leiding geheel 

'e n  ar aan  zich te  trekken. De met haar 
verbonden politieke bewegingen, zoals die _ 
van Franco of van de Gaulle moeten 
natuurlijk in zeer sterke mate gebruik 
maken v an  materiële en geestelijke ter
reur. om de arbeiders in voldoende mate 
te kunnen bedwingen. H et is echter de 
m assa-organisatie der Katholieke Kerk die - 
'hen daartoe in staa t stelt.

Y De andere grote concurrent der sociaal- 
. democratie, de Stalinistische Partij heeft 

natuurlijk ten doel W est-E uropa tyj het 
O ost-Europese blok in te schakelen. Voor 
de doorvoering der geleide economie on-
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