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Haring en brood — Koffie met appelBöllen
• Ik weet niet of de lezer net zo goed of 

ne t zo slecht met onze roemruchte vader
landje geschiedenis op de hoogte is als 
schrijver dezes. Om het u eerlijk te beken
nen, ik weet er maar een bedroefd schijntje 
van af. H e t is me b.v. bekend, da t Jan 
van  Schaffelaar van  de toren is afgespron
gen, maar w anneer da t’ie dat heeft gedaan 
cn waarom die kerel zo mestogge was. 
heus d a t t>en ik vergeten. Eén ding heeft 
me echter destijds in mijn jonge jaren al 
gepakt, n.l. de ontzettende nood van Lei
den’s arbeidersbevolking tijdens het beleg 
door de bezettende Spaanse overheersers 
cn  het daarop gevolgde ontzet, waarbij de 
liaring en het brood a l le e n  w are goden-

E r w as eens irt Rotterdam  een fabriekje, 
d a t zich in hoofd taak  toelegde op de ver
vaardiging o.a. van laadbakken voor trtcks 
en dat vooral in  de laatste jaren  groeide 
van  fabriekje to t fabriek. D éze fabriek is

jaar van  een gratificatie niets kon komen. 
Zij wilde desondanks toch blijk geven van 
haar w aardering voor het toëgewijde wer

d e n  yan haar personeel en had derhalve 
besloten, da t iedere arbeider tussen koffie
tijd ten kantore eefc.......  warm e appelbol
met een kop koffie in ontvangst kon nemen 
plus een waA derende toespraak natuurlijk.
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had men te danken  aan  de prestaties van 
de arbeiders. Z ó  Omstreeks het scheiden 
van  het oude naar het nieuwe jaar, was 
he t to t op heden nog steeds de gewoonte 
geweest, dat de arbeiders althans voor een 
zeer gering deel Voor hun toewijding wer
den beloond in de vorm van  een nieuw
jaarsfooi of wel gratificatie genaamd. Ook 
dit jaar had het merendeel der arbeiders 
e r  op gerekend, vooral ook omdat het af-

« • 4 J?___A. iaopafween ware uuucû  ci ---- #
- o D af is een van de • gelopen jaar niet d irect een slecht jaar ge-Sp„s ontvangen w e r i  w orden D e bedrijfsleiding

weinige dingen, welke ik goea onurau , ___ _____ ^ ^  da t mefl zo araaa
heb. Goed. zal de lezer zeggen, een üen m aakte echter bekend, da t meti zo graag 

ook dit jaar deze goede gewoonte zou

■>»£ Jappen, doch dit gebeurde te  Rotter
dam anno 19.48; het jaar w aarin  het groot
kapitalisme haar millioenenwinsten kon 
boeken. Kijk. toen w e dit relaas u it de 
mond van  een der arbeiders optekenden, 
dachten wij direct, die knaap, welke deze 
hoon heeft uitgedacht, kent vast zijn va
derlandse geschiedenis goed. „Leiden’s 
ontzet, haring en brood, Leiden is uit de 
nood". En als om de huidige noodtoestand 
van  de arbeidersklasse te honen, stelt deze 
bedrijfsleiding op huichelachtige wijze ap
pelbollen met koffie ter beschikking. Al
leen jammer, da t het merendeel der betref-
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De lassersstaking
bij de N.D.S.M .
'  H e t is nu al weer enige weken geleden, 
sinds de lassers van  de N .D.S.M . in sta
king zijn gegaan tegen de door de directie 
voorgenomen verlaging der z.g.n. outil-
la  ge-toeslag.

Deze toeslag is gegeven toen na de z.g. 
bevrijding de toestand van  personeel en 
m ateriaal in de ogen der directie nog niet 
Van dien aard  was, dat men reeds een 
goede arbeidsprestatie kon verwachten.

W ij zijn reeds eerder in een vorig arti- 
kelY dieper ingegaan op een kwestie bij 
deze M aatschappij, betreffende het ontslag 
van  een ander deel van hun arbeiders, en 
wij hebben er toen reeds op gewezen, dat 
o.i. het werken in  tarief de verkeerde weg 
w as. Niettemin ging dat echter door en 
er w aren verscheidene arbeiders, die, na
tuurlijk gedreven door de economische 
nood, to t dusdanige prestaties kwamen, 
dat volgens berekening der directie deze 
mensen tè  veel verdienden, zodat dezt: nu 

’ de tijd gekomen acht (met toestemming 
van de tariefcommissie de outillage-toe- 
slag van  deze lassers af te nemen. Dit 
is geen op zich zelf staand feit, want 
overal leiders, bijvoorbeeld bij de bouw
vakken en textielbedrijven, zien wij on
geveer hetzelfde gebeuren, n.l. uitbeta
ling volgens contractlonen, die zijn afge
sloten door de Uniebonden.

M a a r  nu  terug naar de N .D.S.M . 
r  Toen. dit conflict énige dagen aan .d e  
gang was, wefdeh er in  andere.afdelingen 
der M aatschappij, arbeiders tijdelijk (?) 
n aar kuis gestuurd, zonder ontslag en n.p. 
ook  zonder uitbetaling Opmerkelijk, is nu 
échter, dat de Verschillende' partijbladen 
wel éekvëchten ov$r het feit, dat de ene

rijksbemiddelaars en natuurlijk vertegenwoordiger 
van werkgeversbonden en van de officieel erkenc1 
vakbonden.

Alles bij .elkaar ongeveer 1400 man. Totaal inkc 
men durven we niet te schatten. De buikriem zall 
ongetwijfeld een heel eind toegehaald kunnen wor-l 
den vóór het bestaansminimum wordt bereikt. Enl 
mqgelijk zitten er nog een paar nieuwe arbeids-| 
krachten onder verscholen.

organisatie deze arbeiders uitkeert en de 
andere hun naar maatschappelijk steun ver
wijst. H et conflict der lassers w ordt hier
door enigszins op zij geschoven. E n  o.i. 
is dat juist het /belangrijkste. Immers zo 
qoed als bij de N .D .S .M ., H ollandia fa
brieken (textielj ,  W .S .B .Z . (gemeente
lijke schoonm aaksters). Geel I en II ---------------------- -—
(bouw ). Britistf (tabak) zijn de arbe.- KOLONIALE GEEST!
ders en ook de arbeidsters in een strijd ge
wikkeld tegen Hét staatsapparaat. Hierbij 
doet het niet ter. zake, of het ene conflict 
nu gaat om K erstgratificatie, en het andere 
om loonkwestie^ •

Daarom is het ons inziens zo verkeerd 
deze conflicten te  localiseren. H et is ^  
taak der stakende arbeiders hun strijd on
der eigen leiding voort t£ zetten, en. dat 
is het belangrijkste, onverwijld contact te 

• zoeken met de arbeiders in het eigen be
drijf die nog niet staken en die van andere 
bedrijven, om zo te komen tot een ge
meenschappelijke strijd, v

WAT ONS OPVIEL!
Nieuwe arbeidskrachten melden zich!

Ir. A. H. Ingen Housz. president-directeur van 
de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staal
fabrieken riep''de applaudiserende aanwezigen op 
het Congres van de Stichting van de Arbeid het 
volgende toe: '

„Het moet een zaak van eer zijn, in soberheid 
en door harde inspanning, met de allergrootste 
toewijding, tot dit doel (een krachtige industrie) 
te geraken ten bate van het nageslacht. Dus 
buikriem aangeaöóerd. de mouwen opgestroopt 
en vooruit!"

Tot wie deze woorden Hwerden gericht?
Het „Algemeen .Handelsblad” vermeldt wie er 

waren. Prins Beraard der Nederlanden, de ministers 
Stikker, Vän den Brink, Göttzen, Joekes, Lieftinck, 
In 't! Veld en Spitzen. Voorts de commissaris van 

• de Koningin ia de provincie Utrecht, regeringscom
missaris HirschffcM, enkele
drs; Speekenbrink. 
ambtenaren, vertegen

___ secretarissen-generaal,
nog veel kamerleden, hoofd- 

van het college van

„V ooraanstaande burgers van  Soera 
baja schreven, volgens A neta, een reques 
aan de Koningin, w aarin zij verzoeken 
gratie te verlenen aan de mannen van dc 
mariniersbrigade, die''door het H oog Mi
litair Gerechtshof „bovenmatig zwaar 
zijn gestraft voor hun aandeel in de Bon- 
dowoso-affaire. H et zijn militairen, di 
onbewust in moeilijkheden zijn g eraak t ei 
aanspraak hebben op begrip en medele- 
,ven van het N ederlandse volk, aldus hei 
verzoekschrift. A an de burgers van  Soe* 
rabaja zal instemming met deze actie wor* 
den gevraagd.” (O vergenom en uit H * 
Parool van 15 Januari).

H et betreft hier de veroordeelde be* 
w akers van het gevangenentranspoi 
w aarvan 46 Indonesiërs om he t levi 
kwamen tengevolge van verregaande ver
waarlozing en onverschilligheid van  deze 
bew akers. D e vooraanstaande burgers 
van  Soërabaja achten nu blijkbaar de tijd 
gekomen om ronduit van  hun koloniale 
geest te getuigen.

C U R S U S V E R G A D E R IN G  O.V.
O nderw erp i

„PubliekrechUlijke Bedrijfsorganisatie”.
D e vergadering w ordt gehouden in gebot 
„Huize W esteinde”, W êsteinde 3 b 
Fredériksplein, op Donderdag 27 Jan. 8 ut 
V rije  toegang voor lezers van S p a rta r

O nder deze titel is eèn N ederlandse 
vertaling verschenen van  het werk van de 
Amerikaan James Burnham „T he Struggle 
for the w orld” . H et ligt niet in onze be
doeling daarover nu een bespreking te 
brengen, hoewel het zeker de n^oeite 
w aard  is en zal moeten gebeuren.

D e  titel geeft echter zo duidelijk uit
drukking aan  de internationale situatie in 
het kapitalisme, dat menen haar vöor 
dit artikel te  moeten gebruikèn. .

W ij menen dat het mogelijk is, zonder 
een schets te  geven van de ontwikkeling 
van het kapitalisme, de verhoudingen van 
nu direct te stellen. Alles en 'ied er w ordt 
er immers door beheerst. E r is een strijd 
om de wereldm acht gaande. Z elfs die 
idealistische schrijvers en politici, die aan 
het einde van  de tweede wereldoorlog 
droomden, en in d e  pejrs filosofeerden, 
over een verdraagzam e verhouding tussen 
vrije en dem ocratische régimes over de 

I gehele aarde, hoe verschillend /genuan
ceerd die dan ook zouden zijn, zijn thans 
wakker geschud door het daveren der ka
nonnen, het ontploffen der bommen, het 
ratelen der mitrailleurs en het aanhouden^ 
fcoemen van de vliegtuigen die de lucht
brug naar Berlijn moeten onderhouden.

De ervaringen die het publiek‘heeft op
gedaan uit de talloze mislukte conferen
ties, die meer dan drie jaren na de mili
taire en economische ineenstortingen van* 
Duitsland en Japan nog niet tot vredes

verdragen  konden leiden, hebben de illu- v 
jsies gedood, althans de illusionisten tot 
zwijgen gebracht.

De over de gffehele aarde in snel tempo 
I toenemende oorlogsvoorbereidingen, zich 
(Uitende in snelle herbewapening, het rich-,
I ten der productie op militaire goederen en 
het nastreven en afsluiten van militaire en 
economische verdragen, beheersen de pó- 

jlitiek, ja hA  denken van de grote massa.
De opstandige verzetsbewegingen, spe

ciaal in het V erre  Oosten, met hun natio- 
de, zoovel als sociale aspecten, groeien 
it to t om vangrijke'm ilitaire gebeurtenis

ja oorlogen, en vervullen de elkander 
jenstreven.de imperialistische machten 
it grote zorg, in verband rn^t de te  vol

gen politiek.« Politiek, die er op gericht 
moet zijn, de gebieden w aarin zich deze 
gebeurtenissen voltrekken onder hun in
vloed te Icrijgen of te  houden.

D at alles brengt er de mensheid toe, zich 
vertrouw d te maken met het onvermijde
lijke van een nieuwe botsing der wereld
machten. Een fatalisme maakt zich*van ve
len meester, die er zich met een schouder
ophalen van pogen af te maken, onder de 
opmerking, da t we helaas geboren zijn in 
een tijdvak, da t niets dan ellende en leed 
heeft te bieden aan  degenen die het be
leven. '

In dit tijdvak van zich organiserend ka
pitalisme, voelt zich dan ook de alleen
staande mens buitengewoon machteloos. 
Hij w ordt behandeld als een stuk>nate- 
riaal, da t hier of d aa r geplaatst, nuttig of. 
schadelijk is, zijn dienstbaarheid moet be-, 
tonen aan de over hem. gestelde machtep, 
of verdwijnen moet. De* hoog-geprezen 
democratie blijkt daarbij voor deze men
sen, deze individuen, ook »sléchts to t een 
middel to t machtsuitoefening der groten te 
zijn geworden* W a t is de democratie van 
het W esten, w aar de machtigen, F tanco  
en Peron in hun combinatie betrekken, 
w aar zij het Portugese, G riekse en Turkse 
fascisme steunen en handhaven? W a t is 

.d e  volksdemocratie in de Russische in
vloedssferen, w aar de arbeiders geen an
dere rechten kennen dan te  zwijgen en 
te werken om door hen uitgebuit te  wor
den, slechts de imperialistische macht van 
het over hen heersende systeem te vergro
ten? 'D ienstbaar is de mens overal onder 
de ergerlijkste om standigheden leverid, 
aan  zijn imperialisten, die strijden ~T>m de 

■ wereldmacht. Zelfs in een klein land dis 
Nederland, durven de kleine-, zelf aan  de 
groteren onderworpen politici, zoals Koos. 
V or rink, .openlijk te  verklaren, dat zij wei
geren „de kruiers van  de arbeiders” te 
zijn.

Toch is dit beeld, dat ons zo vaak voor 
ogen staat, te  eenzijdig. W a n t de maat
schappij bestaat niet in de eerste plaats uit 
eenlingen. Zeker, als enkeling zijn wij

zw ak eÉi machteloos. M ^ar de kapitalisti
sche .sam enleving, is een klassenm aat
schappij. H et is èep maatschappij van 
heersers en overheersten; van uitbuiters en 
uitgebuiten. En steeds meer vloeien de be
langen der uitgebuiten. de werkelijke pro
letariërs en de uitgebuiten uit de koloniaal 
geëxploiteerde landen, ineen. Hun ver
weer. hun verzet tegen het kapitalisme 
groeit, over alle gevoel van individuele 
zwakheid, to t een sociale, opstandige 
kracht tegen de bestaande orde. Dia 
kracht moet worden to t een zelfstandige, 
die zich bevrijdt van de greep, die elk im
perialisme op hen uitoefent of poogt uit 
te  oefenen. ✓

W ie  zich eenmaal dit inzicht heeft ver
worven, wie zich deel gaat voelen Jvan de 
sociale bewegingen, die elk imperialisme, 
elk kapitalisme, bestrijden, die oordeelt an
ders over rijn tijd en zijn plaats.

Hij zal pogen de w aarheid van  de leu
gen te  onderkennen. Hij zal de  machten 
proberen te  meten. Hij zal .w illen  weten 
w at de innerlijke drijfkrachten zijn in de 
strijd der imperialisten om de wereld
m acht en hij zal zich geïnteresseerd wetén 
bij alle verzet der onderw orpenen en  po
gen dat verzet te  versterken. Hij ziet door 
alles heen groeien een nieuw e strijd om 
de wereldmacht; de strijd der nu schijn
baar machtelozen; de strijd om een nieuwe 
orde, zonder heersers en zonder uitbui
te rs , het communisme.

O ndertussen gaat de strijd der impe
rialisten vdort en in vele opzichten is de 
voorbereiding van het nieuwe militaire 

'w ereldconflict te vergelijken met de voor
bereidingen van de tweede wereldoorlog.

Toen eenmaal het Duitse kapitalisme in 
1933 begrepen had, da t het de strijd om 

‘wereldmacht, de strijd om expansie, alleen* 
met geweld zou kunnen winnen, bracht het 
in eigen gebied die regering 'a a n  de 
macht, die da t consequent nastreefde. N a 
de machtsovername door de nationaal- 
socialistisohe beweging, na de vcJledige 
onderwerping van de arbeidersklasse, 
volgde in snel tempo de bezetting van het 
Saargebied, de aanhechting van Oosten
rijk. de annexatie van het Sudetenland en 
de strijd om Dantzig. D e andere imperia- 

\  Iistische machten werd het steeds duidelij
ker, dat de oorlog onvermijdelijk was, dat

1



de aanval op hun economische erf poli
tieke macht ernstig w as begonnen en dat 
een voortdurend uitwijken alleen to t ge
volg kon hebben, dat de tegcjw tander 
straks onder gunstiger omstandigheden de 
areep naar de wereldm acht zou kunnen , 

.doen. M et het conflict om de Dantziger- 
corridor klonk hun »halt", w aaruit de 
tweede wereldoorlog voortvloeide. Echter 
tussen het einde van  dè eers te , wereld
oorlog en de bezetting van  het Saaajebied 
lagen nog ruim 16 jsiren. D it w erd toede 
veroorzaakt door het feit, d a t het in 1918 
verslagen Duitslartti opnieuw de imperia
listische tegenstrever der westerse mach
ten  moest worden. <

-D e  voorbereiding van de nu komende 
derde Wereldoorlog heeft in dit opzicht een
veel sneller tempo. ,

De nieuwe imperialistische tegenstan- 
\  ders groeperen zich öm Rusland of Ame

rika, d ié  beide ais overw innaars uit de 
tw eede wereldoorlog zijn gekomen. Reeds 
tijdens die oorlog w as politiek en strategie 
op dit feit gebaseerd. D e vraag w aai de 
invasies moesten geschieden, in het W es- 

' ten of in de B a l k a n .  B eid daarm ede reeds
in 1944 ten  nauwste verband. En al heb
ben de westerse imperialisten gehoor ge
geven aan de eis van Rusland, da t de A t- 
lantic-wall voor bestorming in aanmerking 
kwam, evenzeer hebben zij er zorg voor 
gedragen, dat Turkije en Griekenland 
door hen werden L

A a n
v a n

' i: ' * - ' ■ s 1 x 
de artoeideps

A m s t e r d a m ,  j a
De laatste veertien dagen komen, dan 

hier, dan daar, in Amsterdam de arbeiders 
en arbeidsters in beweging. De staking 
onder de bootwerkers op een beperkt ter
rein begonnen, heeft zich uitgebreid, zo
dat daarbij nu ruim 1700 arbeiders betrok
ken zijn. M atrozen van een Zw eedse boot 
weigerden onderkruiperswerk te verrich
ten en betoonden aldus hun internationale 
solidariteit. Reeds weken lang staken de 
lassers van de Ned, D ok- Scheepsbouw-

voorbèreiding zijnde, verhoging, van <Je 
huren, die niet minder dan  dertig procent 
zou gaan bedragen.

S n  onder deze omstandigheden beraad
slaagden veertienhonderd welgedane he
ren , op he t congres van de Stichting van  
de A rbeid over de voor de komende 
periode te  volgen economische politiek. 
„H arder werken, mouwen opgestroopt en 
de buikriem verder aan gehaald’'  is hunlassers van de Ned, Dok- acneepsoouw- de öuiKnem vexucr a o u y v u « « - ------

maatschappij. D e gemeentelijke schoon- openlijk parool voor de arbeidersklasse.
maaksters houden hun strijd vol en onder- _ . . , , — j,_

w erd voorkomen, da t de Russische invloed 
zich nog verder zou uitstrekken dan cen
traa l- en O ost-Europa. O ndertussen had 
dit mede to t gevolg, da t grote (Jelen vaa  
Duitsland onder Russische invloed kw a
men. Sedertdien is de voorbereiding van 
het nieuwe conflict ononderbroken van 
beide zijden voortgézet. De Trum an-doc- 
trine van  .M y r t  1947. waarbij het Ameri
kaanse isolationisme w erd  teruggewezen

vinden allerwege sympathie. O ok de 
werksters van het schoonmaakbedrijr 
„Cemsto" zijn thans in staking gegaan . 
Een gedeelte van  de arbeiders van de 
Hollandia-fabrieken staat al geruimen tijd 
actief in de strijd. De arbeiders van  de 
British Tobacco Company moest weer be
sluiten in staking te gaan wegens het met 
inwilligen van de door hen gestelde loon
eisen en die van de Turm ac en V an 
Kerckhof verklaren zich solidair.

Alzo’komt de Amsterdamse arbeiders-
__ Griekenland klasse langzam erhand in beweging en het |e en u rieken ia  ^  h Jer te maken

beheerst. D aardoor^- , „ _ te xollCrs van opko-hebben met de eerste rollers van opko
mende stakingsgolven. „  ,

D a t valt niet te verw onderen. 1 erwijl 
door de aanhoudend stijgende prijzen, 
onze levensstandaard van  dag tot dag om
laag w ordt gedrukt en de regering dit 
door handhaving van  d e  loonstop en haar 
aeheMT economische politiek bevordert, 
worden voor de naaste toekomst nog aller-

teruggewezen Ä f  ̂ u i U n U ” “  der acties
“ S Ä  ‘Ä ^ V d e  e i s t e  p laa*  aan de in .n  wezen gaat het ft, .Hen on, d a . ene:

plan to t fo an e itie  hulp aan Europa, ten- ‘
«inde het in staa t te  stellen zich te  her
spellen en zich to t een in bondgenoot
schappelijke. verhouding to t Amenka 
staand geheel te  hergroeperen: he t W e s t-  
Europees militair verbond en de politieke 
gebeurtenissen met betrekking to t de w es
telijke zones van  Duitsland; zij 3 Üen vor
men één lijn in de voorbereiding van  het 
nieuw? komende imperialistische conflict.

M aar ook aan de a n d e r e  zijde zijn deze 
v o o r b e r e i d i n g e n  te  c o n s t a t e r e n .  De m i d -  

den -E u ro p ae  en Balkanlanden worden 
door Rusland a a n g e z e t  z i c h  e c o n o m i s c h  en 
‘politiek bi) hen aan Je sluiten: M et Joego
slavië, dat zich niet' vrijwillig w i l  onder
werpen, g r o e i t  een steeds meer gespannen 

' verhouding. In  T s j e c h o - S l o w a k i j e i s m e t

behulp van grote massa s bedrijfsarbei- 
ders, <Ke ten onrechte meenden daarmede 
een socialistische politiek, te vóeren. de re
gering omgezet. D ie uitdrukking verklaart 
eigenlijk ve-1 te  w ein ig  H et gevolg is im
m ers-geweest. dat het .economische leven 
van  d a t land volkomen werd veranderd.

Vervolg op pag. 3, 3e kolom

■ %
V an  w at zich achter het scherm der 

democratie in Indonesië afsf^elt^  komen 
wij natuurlijkerwijze een verduiveld klem 
kruimeltje te weten. W e  m o g e n  aannemen, 
dat e r in ’s Lands belang vooral door de 
Radio gelogen wqrdt, of het in de krant 
oedrukt staat. Alles zou dus zo w at dat 
betreft, naar wens van de Indonesialen 
verlopen, w are het niet, dat er enige héren 
van de Commissie yo o t Goede Diensten 
plotseling een weinig roet in het eten- ko
men gooien. ■ , ,  ,

H e t baat niet, of in een V aderlands 
blaadje de leden dier Commissie voorge
steld worden als een stelletje drinkebroers; 
het bestaan van dit gezelschap heeft tot 
gevolg het wereldkundig worden van een 
aantal niet weg te  xrfoffelen tó ten .

D eze zij^o.m ., dat namens de N eder
landse Regering D r. v. Royen op 7 Januari 
verklaart, dat de Indonesische bestuurders 
o p .B a n g k a  volledige bewegingsvrijheid 
over h e t gehele eiland hebben, en dat op 
10 Januari Dr. Brouwer namens Beel de
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a r b e i d e r s v r o u w e n
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i i  g e h e e l  N e d e r l a n d

Beheerst door hun vakbonden, die de 
richtlijnen van de politieke p y tije n  volgen 
waarmede zij Verbonden zijn, vinden de 
arbeiders alle organen, ook dezen die zij 
in het verleden aanzagen als de hunne, 
tegenover zich. V erdeeld naar politieke 
richting en godsdienstige gezindheid ge
voelden de arbeiders zich machteloos én 
w erden zij tot nu toe ingeschakeld in een 
van de beide grote imperialistische mach
ten. Amerika met zijn traw anten uit de 
kringen van  de Partij van .de A rbeid en 
de Uniebonden. of Rusland met zijn hulp
troepen van  C .P.N . en E .V .C .

Nu worden wij met elkander door de 
nood van  de omstandigheden gedwongèn 
zelf de strijd in te gaan en uit die stnjd- 
noodzaak openen zich de nieuwe perspec
tieven en de nieuwe vormen van  georgani
seerd verzet. H et is het bedrijf zelf. w aar 
de arbeiders hun ellende aan elkander me
dedelen, het is het bedrijf. Waar zij de 
meeste aanvallen het eerst constateren. 
D aardoor mogen de tfirecte aanleidingen 
der acties ogenschijnlijk verschillend zijn,

het doorbreken van  d e  onhoudbare 
arbeidsvoorw aarden. D at wil zeggen, dat 
het in werkelijkheid .gaat om het doorbre
ken van de loonstop.

Die loonstop is verordineerd d o o r.d e  
regering, uitgevoerd door de z.g. rijks
bemiddelaars en ondersteund - door de 
erkende vakbonden in de Stichting van de 
Arbeid. D aaruit blijkt e*h de practijk heeft 
d a t Hier en in he t buitenland beves
tigd. dat sta£t en alle parlem entair poli
tieke partijen vijanden zijn van de om hun 
bestaan strijdende arbeiders, vijanden zijn 
van zelfstandige klasse-actie ' der ar
beiders.

W a t s taa t ons allen te  doen?
W ij mogen de strijd , niet alleen over- 

laten aan hen. die daarin  thans zijn 
gewikkeld., D ie strijd is ons aller belang. 
De arbeiders die in staking zijn, 'moeten 
er voor zorgen, da t zij in hun eigen bedrijf 
zelf de organisatorische touwtjes van. de 
actie in handen houden. Z ij moeten los 
van elke vakbonds- en politieke inmen
ging zelf to t bedrijfsorganisatie komen.

Strijd-, 4ctie- en solidariteitscomité’s 
moeten worden gèvormd.

M aar d a t is niet voldoende!
De kortiende strijd heeft, zoals wij vast

stelden, voor allen dezelfde ondergrond:.
Strijd om het bestaap 1

D aarom  moeten de comité’s uit de ver
schillende bedrijven ̂ erbinding met elkaar 
zoeken en ook daarin  moeten d e  arbeiders 
zelf de toon aangeven. O p die wijze kun
nen plaatselijke en landelijke actiecomité’® 
worden gevormd.

Er moet worden gezocht naar de ge
meenschappelijke uitgangspunten voor de 
verdere strijd. D at kan naast het behou
den van eigen speciale bedrijfs-eisen.

In het verleden hebben de arbeiders 
steeds gestreden voor gegarandeerde mi- 
nimum-lonen in die zin, dat zij het recht 
hadden naar omstandigheden m eer te 
eisen. O veral, in alle landen, ook hier. 
zijn de regeringen er toe overgegaan in
plaats van die gegarandeerde minimum
lonen een loonstop, dus een maximumloon 
vast te stellen. D at betekent toenemende 
armoede van ons allen. D e doorbreking 
van de loonstop moet aan  die toestand ’n 
einde maken. Aldus moeten de remmen, 
die aan een behoorlijk levenspeil in de 
weg staan, worden weg gevaagd. D at is 
ons aller taak.

Amsterdamse arbeiders en arbeiders
vrouwen, weest in de eerste plaats solidair 
met de stakers. W eigert Uw nf«4ewerking. 
dat in de scholen Uw kinderen onderkrui- 
perswerk^doen tegenover de werksters. 
Onderwijzers, kent uw  plicht.

Om de actie te ondersteunen kunnen de 
vrouwen over gaan to t de vorming . van 
buurtcomité’s, teneinde het misbruik van 
de kinderen te voorkomen: D aar in die 
comité’s ligt ook de mogelijkheid de strijd 
te  bespreken tegen de komende huurprïs- 
verhogingen. >
Arbeiders en arbeidersvrouwen van Am
sterdam, kent uw belangen en uw taak. 
Pakt het werk zelf aaa en houdt het ia 
eigen handen.

Arbeiden en arbeidersvrouwen van 
Nederland- Ook a  geUt dit alles! “  
in beweging! Weest"sobdnir!

geïnterneerden een verklaring te r teke-j 
itfng voorlegt, a b  voorw aarde, w aarop zij 
hun  bewegingsvrijheid kunnen krijgen. ■
■ D at w as dus drie dagen later en  nog 
Weer zes dagen daarna zaten„de dankbare 
gasten nog steeds achter ' t  kippengaas,' 
omdat ze hun persoonlijke vrijheid ni« 
wilden kopen door verraad aan hun be
weging. V  ■_

E r zijn daar dus in de O ost mensen, die, 
'a a n  hun al of niet militaire laars la p p f  
w at de heren,in Den H aag zeggen,.

• *Zijn „onze jongens” zo omstreeks Kerst 
mis niet juist gaan vechten, oAidat de re-; 
gering in Djokja niet opkon tegen eigen
machtig optredende elemehten in de Ke

' publiek???
W a t dat aan g aa t, kunnen 

D rees' en Soekarno elkaar dus 
broederhand reiken. M aar dan

hier in hun propaganda in het vervolg toch 
ook een toontje lager zingen over de anar
chie. die er heerste bij de Republikeinen.

„H et Parool" vindt het natuurlijk niet 
prettig, da t dé N ederlandse vertegenwoor
diger vo^r het oog der wereld „in zijn 
hemd gezet" werd. D ie arme meneer V an 
Royén! O ch je moet d it ook w eer niet al 
te zwaar nemen, w ant die diplomaten zijn 
daar wel aan gewend. De hele openlijk^ 
diplomatie is eigenlijk niet anders dan een 
poging, jezelf zoveel mogelijk te bedekken 
en je tegenstander te pellen.

In wezen gaat het hier niet om de téx- 
, tiel van D r. v. Royen, m aar om de hele 
i vuile w as van  de N ederlandse regering en 
jdaar is „H et Parool" ook. debet aan. Het 

'rgaan, da t volkomrn ach te r dit ministerie 
taat, vindt het onaangenaam , dat de lap- 
‘s, die ze zelT helpen besmeuren, voor het

r  . Vervolg vmn pag. 2. I e  
H et privaat-bezit w erd in snel tempo 
geschaft, de bedrijven genationaliseerd] 
daardoor w ordt een zich richten op 
land uit de aard  van de zaak vereeni 
digd.

M et de gebeurtenissen in Tsjecho-Slo- 
wakije kwam het nieuwe w eréldconflig 
veel meer naderbij en  het stelde zich ook 
in veel duidöljker beeld a a a  de orde.

H et bezit van  de Tsjechische bourgoisie 
is onteigend. Een nieuwe heersende klas» 
se, die d e  staat en het bedrijfsleven be
heersen, een bureaucratie Sis in Rusland, 

.kw am  aan de macht.
De bezittende klasse van  de gehele we» 

reld schrok op. D e nieuwe komende im
perialistische oorlog gaat zowel om h aar 
m ach t a ls om haar orde. N adien zijn de 
voorbereidingen in he t W esten  in snelheid 
en kracht toegenomen. E e a  nieuwe Dan» 
ziger-gebeurtenis ligt in het n a a s tj ver
schiet. E n  onder de druk van  die imperia
listische tegenstellingen neem t zowel in 
het W esten  als in het O osten (Riislahd) 
de uitbuiting en slavernij van  de grote 
massa, to^. H ier constateren wij d it aan de 
lijve en hoewel ons niet veel gegevens ter 
beschikking staan, mogen wij rustig con
stateren, da t het in de onder Russische 
invloed staande gebieden niet anders kan 
zijn. Heel de Russische politiek, gericht op 
expansie, gericht ook op de wil he t W es
ten in te  halen en voorbij te  streven, kan 
niet anders betekenen, dan d a t ook daar 
d e  behoeftenvoorziening v a a  de grote 
m assa nog meer in he t gedraag raakt. De 
staatskapitalistische productiewijze daar, 
houdt in. d a t het centrale gezag alles be
heerst. d a t een nieuwe klasse v 
sers is gegroeid en  dat dé  arbeiders vol» 
komen verstoken zijn vaa  eaige invloed óp 
het economische en politieke leven, da t zij 
evenzeer als elders uitgebuite arbeidssla
ven zijn. •

oog van het publiek over het lijntje kpmen 
hangen. Daarom vallen ze in het nummer- 
van 18 Janupri op D r. Beel aan: .

„ a ls ...... dr. B ed  gew eten heeft, dat
de H aagse instructies w erden gene
geerd, dan zal hij en niemand anders 
dan hij daarvoor aansprakelijk moeten 
worden gehouden."

Hier hebben we w eer het oude recept: 
niet het systeem aanpakken, m aar een 
persoon. Natuurlijk neemt b aas  Romme 
het direct in „De V olkskrant’’ van  19 Jan. 
op voor de tweede h an d  op dezelfde poli
tieke buik. Hij zegt, da t »H et Parool" po
litieke munt poogt te  slaan „tegen de ka
tholieke bemoeiing in  het Indonesische 
probleem".

Z o  is er een stormpje in een glaasje ont
staan. W aarsch ijn lijk 'w ord t er nu  een 
commissie van  onderzoek benoemd en te- 

' gen de tijd, dat die met haar eind-rapport 
gereed is> denkt geen kip meer aan het 
hele gaval.

s
Ia  deze strijd om de wereldmacht tus

sen deze beide imperialisten moet het ver
groeien van  alle oaderworpefcea. vaa  

Ie uitgebuiten. U it dit verzet moet groei
en de nieuw e macht, een nieuwe wereld
orde. Een o rde  w aarin  de w erkers der w e 
reld zelf hun bedrijven, zelf de rijkdommen 
der w ereld beheersen om zo het echte 
communisme te verwerkelijken.

Bij Ufffceverij „De Ylsn'
Postbus 7046, Amsterdam Z-1I
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VIVISECTIE OP DE VRIJHEID
Ik* ben niet tegen vivisectie; maar als ik een 

marmot een konjjn of een rat was, dan zou ik 
daar beslist tegen zijn. Een totaal verschillende 
opvatting dus over een zelf dé zaak. de vivisectie. 
Maar is het wel dezelfde zaak? Het schijnt name
lijk, dat met het verschil van standpunt waaruit 
men heb bekijkt ook de zaak verandert. De mar- 
taot vindt dat hij een marmot is, en als zodanig 
recht op leven en vrijheid heeft. De professor vindt, 
dat hij het recht heeft de marmot op te offeren 
aan de bloei der wetenschap en misschien aan het 
welzijn der mensheid. Hij zou het een inbreuk op 
zijn vrijheid vindtfi als zekere lieden, anti-vivlsec- 
tionisten, die het standpunt der marmot delen, hem 
Zouden belemmeren of beletten zijn vivisectie uit * 
te voeren. Voor zo’n professor is 'een marmot ook 
eigenlijk geen marmot Marmot of hond of koijijn, 
het is hem hetzelfde, als het zijn doel maar dient.
• Hij . kan geen tranen laten wanneer zijn hand 
het beestje grijpt, dat eerst nog tegenspartelt, doch 
onder de zekere greep des professors als verlamd 
met half open oogjes gelaten zijn lot* afwacht En 
Voor zijn vrijheid geeft hij geen duit. Het kwam 
niet bfj»hem op daarnaar te vragen.

Professoren en ändert geleerden hebben allen iets 
.van de Vivisector- Zij kunnen goed scheiden, uit 
elkaar nem^n. analyseren, maar voor standpunten 
ta .v . maatschappelijke problemen anders’ dan dc 
hunnen/zijn ze ongevoelig.

O p de lezers-confetentie tegen het einde van het 
vorige jaar van „De Vrije Katheder ' voerden bijna 
uitsluitend zulke geleerden het woord. De vrijheid 
kwam 'daar ter snijtafel en werd door professor 
Pos, die er het hoogste woord voerde, ondeed, en... 
om hals gebracht.
De analyse van Prof. Pos»

„Het woord, (vrijheid) heeft verschillende 
betekenissen en leent zich daardoor tot mis
bruik en misverstand. Onder v r ij h e i d wordt 
verstaan: le. het doel, waarnaar alle levende 
wezens van nature streven ten einde het eigen 
bestaan te handhaven, te genieten, en te ver
sterken. eventueel ten koste van anderen. Deze 
vrijheid is een door-de natuur gegeven drang in,

'  alle levende wezens. Ze is ook van toepassing (
"  op economische verhoudingen, hoezeer deze het 

stempel der rationaliteit mogen dragen, maar 
die op hoger rationeel plan uitdrukking zijn van 
het primaire streven naar macht onafhankelijk 
van overweging van solidariteit ̂ ïe t medemen
sen. A lï n a t u u r l i j k e  vrijheid is deze vrij
heid van de willekeurige en niets ,sparende in- 
stinct-uitleving scherp te onderscheiden van en 
af te bakenen tegen de geestelijke vrijheid, 
die.....

Nu zijn professoren op hun gebied vaak knappe 
hii en kunnen keurig ontleden, maar als zij het 
mes moeten hanteren op een gebied, dat niet tot 
het hupne behoort glijdt het dikwijls uit. Dit hier
boven is bedoeld als een analyse, en we zullen het^ 
als zodanig nemen, we zullen trachten de professor
te beltypen. maar een keurige analyse?....... foei.
foei. wat een gebruik van de taal. tic weet .zeker, 
dat de geleerden, waar het de exacte wetenschappen 
betreft een heel andere taal. spreken en men daar 
geen Uachten boort als: „dat het bij de grote veel
heid vab verkondigde standpunten moeilijk was ei
kaars taal te verstaan.7laat staan eikaars gedach
tengang te volgen”; dit wéren professor Pos' eigen 
woorden* * ^

W e zullen dus de zin vpor het woord nemen,. > 
en deze wordt ons duidelijk wanneer wij.niet uit 
het oog verhezen tot welke laag in de maatschappij 

'  professoren en dergelijken zelf behoren. De vrijheid, 
die pref. Po« zelf voorstaat „de geestelijke vrijheid”. , 
de vrijheid van een categorie, die zich onder de 
geleide ecooamie breed maakt en onder het staats
socialisme tot bloei en macht komt: de intellectue
len. Doch over deze „geestelijke v^heid” van Prof. 
Poe later. • ■

■Wat Prof. Pos voor eerst op het oog heeft met 
„de vrijheid” , dat woörd./dat „zich leent tot mis
bruik en misverstand” is de kapitalistische vrijheid, 
dié de kapitalisten grondden op een natuur-recht. 
Overal in de natuur ziét men de strijd om het be
staan ca daar de mens ook tot de natuur behoort, 
ligt het Jn zijn wezen, dat ook hij deze strijd voert.

„eventueel ten koste van anderen'.
Deze uitlegging van bet begrip vrijheid had het 

kapitaal nodig tegenover: het „van God gegeven 
recht” van adel en absolutst vorstendom. Vrij moes
ten alle goederen ln- en uitgevoerd kunnen worden 
zonder belemmering van adellijke rechten en tollen.

Dat was voor het kapitaal de ene kant van de 
zaak. De andere was dat het ook vrije arbeid nodig 
had en voor zover het jelf niet „vrij in-slaven 
handelde, een verwoed ^oorvechter was, van de 
afschaffing der slavernij. Vrij moesten dus ook de 
slaven en horigen zijn. * . . .

Deze tweede kant der kapitalistische vrijheid pe- 
treft direct mensen, geen'dingen, ofschoon ze aan 
het kapitalisme als zodaaig verschijnen. Van het 
standpunt van deze mensen beschouwd, heeft de 
vrijheid echter een geheel andere betekenis. Zij be
schouwen zichzelf natuurlijk wel als mensen. Zij 
voelen zich onvrij zolang hun wjl zich naar anderen 
moet richteq, anderen, oyer wier positie zij geen 
zeggenschap hebben, die guiten hun wil en oordeel 
om boven hen geplaatst Jjiïn. Dit laatste is het we
zenlijke der onvrijheid. De germaan had zich ge
durende het gevecht aan jde wil van zijn aanvoer
ders te onderwerpen. Afc vrije germaan had hij 
dezen zeil gekozen en koh ze naar believen af zet
ten. Dat men zich te richten heeft naar anderer wil, 
is dus nog geen onvrijheid. Het zou de germaan niet 
invallen zich daarom, ook gedurende de discipline 
die het gevecht vereiste en die zeer streng Tjas, on
vrij te noemen. Evenmin zou hij zich onvrij noe
men, omdat hit onderworpen was aan natuurrtach- 

'* ten, die hem teisterden, zoals overstromingen en 
branden. Deze, een persoonlijk gevoelen uitdruk
kende betekenis van het woord vrijheid, is dus de 
oorspronkelijke/De taalgeleerden vertellen ons dat 
het woord „vrij” terug gaat op het Arisch J.pri", 
dat ook een subjectief gevoel uitdrukt. nl. liefheb
ben.

Bij het ontstaan van de eerste onvrije mens ont
stonden dus de begrippen „vrij” en „onvrij \  die 
later op allerlei toestandetf en verhoudingen werden 
overgedragen. Twee verschillende plaatsen in .de 
samenleving, twee standpunten; twee standpunten» 
twee uitlegingen van „vr^heid”.
• Alhoewel nu de slaven en horigen er op vooruit 
gingen, wat hun onvrijheid betreft-vrij werden ze 
niet onder het kapitalisme. Het was nu geen god- 

. delijk recht mèer, dat heq dwong naar anderer wil 
te leven „maar een toestand, die natuurlijk leek en 
hun zo werd voorgehoud«*», maar hun toch al spoe
dig hoogst onbevredigend voorkwam. De verkoop 
van zijn arbeidskracht, ofcder de nieuwe kapitalis
tische verhoudingen, was lang niet zo doorzichtig 
als de verkoop van zijn-jjersoon onder de slavernij 
en zijn tusien-vormen. D* slavenhouder en de ka
pitalist hebben echter 
te doen is om de arl 
kunnen halen. Nu mogè

gemeen, dat het beiden 
die zij uit de lichamen 
de arbeiders, ,mannen,

vrouwen en kinderen dif in de fabriek zwoegen 
en zich voor geld gèdure^de een bepaalde tijd ver- 
plichtf hebben daar „naar anderer wil te leven”, 
zich niet. vrij Voelen, één vooruitgang is er toch '  
en een zeer belangrijke, hun lichamen worden niet 
meer in volkomen passiviteit verkocht. Al Is de 
dwang der honger groot, de arbeider moet zelf oor
delen, zelf zijn weg zoeken en zelf de strijd om het 
bestaan voeren. Hij verheert niet meer in de on
mogelijkheid iets voor zichzelf te doen. Daarom kon 
hij zich nu ook verbinden met zijn kameraden en 
gezamenlijk de strijd aanbinden tegen het aantal 
uren dat hij in de fabriek moest doorbrengen, ge
durende welke tijd hij toch „naar anderer wil” 
moest leven en’ dat toch bijna zijn gehele lewn 
ultmfudcte. ^

Zoals begrijpelijk bezao de professor de vrijheid 
niet van het /tapdpunt oer marmot, zödat wij als 
marmotten onze vrijheidïiöpvatting eraan moesteft 
toevoegen. W ie ander* dan wijzelf zullen het. 
standpunt der marmotten. innemen, verklaren en 
verdedigen: wij. kunnen bet niet ov^rlaten aan pro
fessoren en dergelijken, al *ljn ze nog zo geleerd 
en atl kijken ze nog zo vriéndelijk door hun brilk- 
glazen. Met „natuurlijke vrijheid" en inüinct-ult- 
leving heeft de kapitalistische vrijheid dus niets te 
maken, evenmin de vrijheid waar het proletariaat 
naar streeft. Beider vrijhfldsopvattingen zifh maat

schappelijk bepaald en aap elkaar vijandig. De vrij
heid van de arbeider om zelf zijn leiders in  de 
werkplaats en overal elders te kiezen en te allen 
tijde af te zetten, zelf zijn loon en werktijd te be
palen, zich te onderwerpen aan een discipline, die 
hij zelf verkiest, als de germaan van weleer, nu niet 
in de strijd maar in de productie, is in strijd met 
en heeft tot voorwaarde het verdwijnen van de 
verkoop der arbeidskracht, hetgeen de grondslag 
vormt van iedere kapitalistische uitbuiting, hetzij 
bedreven door de staat of door prlvé-kapitallsten.

In een volgend artikel zullen we de „geestelijke 
vrijheid" die de professor en zijn „kameraden” stelt 
tegenover de kapitalistische onder de loupe nemen' 
e^ zien hoe de arbeidersklasse daarbij vaart.

Van vrouw tot vrouw
D it is de titel van een btochure, die ons 

.uit Enschede w erd toegezonden. In  d*t ge
schriftje -wordt- de geschiedenis verteld 
van de Vrouwenbeweging, zoals deze be
gon in Enschedé, direct na het einde van 
de tweede wereldoorlog. W e  krijgen het 
relaas van de strijd van de T w entse vrou
wen tegen wanbeheer niet alleen, maar 
ook tegen de troepenuitzending en .de mi
litaire actie in Indonesië.

W e  lezen verder hoe getracht w erd 
deze bond over het gehele land  uit, te 
breiden, m aar hoe de C .P .N . zich toen be
gon meester te maken van  deze beweging, 
die zich juist teij doel had gesteld, de een
heid onder de arbeidersvrouwen te be- 

. vorderen en zich daaroin los wou houden 
v van elke partij-overheersinfl. A an  dit 

C .P.N .-gew roet is die bond tóen kapot ge
gaan.

En nu moet ons meteen een bezw aar 
van het hart, n.l. dat in de brochure 'ge
sproken w ordt van communisten, telkens 

- als de communistische part« (GJP.N .) of 
haar leden bedoeld wordt. W e  moeten het 
toch wel als bekend veronderstellen fe  de 
kringen van de linkse arbeidersbeweging, 
da t deze^mensen en deze partij in w erke
lijkheid m et communisme niets uitstaande 
hebben. W erkelijke 'com m unisten  zullen 
altijd elke beweging steunen, die het 
klasse-inzicht. van de arbeiders bevorde
ren. W erkelijke communisten gaa t klasse- 
belang boven partijbelang. H et is daarom 
goed, om met dit woord communist voor
zichtig om te ‘springen. M aar afgezien ta n  
dit bezwaar, is e r reden genoeg om het 
verschijnen van deze brochure toe te  jui 

^ chen.
W a n t hieruit blijkt, da t de Twentse 

vrojiwen «ich, niet zo gauw uit het veld 
hebben lateA slaan, en nu de tijd gekomen 
achten, oïn 'opnieuw een poging te  doèn 
de gelederen te sluiten.

l i i t  hun' brochure en doelstelling blijkt, 
dat ze veel verder gaan dan de loonstrijd.

Al hadden wij sommige punten gaarne 
w at meer gepreciseerd gezien, in deze 
punten zit de grondslag v o o r  • iets-goeds.

. H ét is zeer. zeker een vooruitgang de 
vrouw en te organiseren, lo* van  elke 
partij-grondslag.

D an  is verd er ook van groot oplang, dat 
ingezien w ordt, dat gestreden moet wor
den voor een geheel andere ^pmenlevin9 
dan de onze. ,
" Inlichtingen omtrent deze nieuw e bewe

ging zijn te krijgen bij: o ^ .  M w . Grobb 
A t^ h s traa t 44, Enschede. •
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De taak  vah  de in ternationalistische 
k lassènstrijder is in  de eerste  p laa ts de 
eigen heersende klasse te  bestrijden  en 
deze vooral in  h aa r im perialistisch s tre 
ven  voor de arbeiders aan  de kaak  te  
stellen. Zo kw am  K arl L iebknecht to t 
zijn u itspraak: de hoofdvijand s taa t in 
he t eigen land.

A fgezien van  houding, positie en poli
tiek  Van andere  m achthebbers en  be
langhebbenden inzake Indohesië, w aarbij 
wij zowel de regering  van de Repojbliek, 
van de z.g. deelsta ten  als van  alle lan 
den bedoelden die zich thans in  V eilig
heidsraad, O ost-Aziatisch blok of an 
derszins m et de kw estje bezig houden, 
s te lt de W erkelijke socialist in  N eder
land de z.g. „eigen” regering dan  ook 
in s taa t van  beschuldiging D it standpun t 
is ju ist, w an t elke regering  in h e t kapi
talism e voert kapitalistische, en  d a t w il 
in de grond van  de zaak zeggen im pe
rialistische politiek, en s taa t 'daardoor 
m ede schuldig aan ai h e t leed, d a t d aar
uit .voortvloeit.

H et geval Indonesië ligT ^trouw ens 
overduidelijk, zelfs afgezien 'v a n  de 
h ierboven ingënom en stelling. W anneer 
Dr. van  Royen in  zijn laa tste  redevoe
ring  vóór h e t aannem én van de resolu
tie van de V erenigde S taten , N oorw e
gen, C hina en  Cuba; in de V eiligheids
raad er óp w ijst, d a t N ederland zijn ge- 
feég in  Indonesië ontleent aan  de door 
dit land d aa r sed ert 1595 uitgeoefende 
macht» dan  is h e t duidelijk  d a t d it be- 
frust op im perialistische veroveringsoor
logen. Zij, d ie in  h e t verleden  tegen  een 
detgfeljjk géeag hebben gestreden en  da t 
ooit thans nog doen, kunnen  d it  u it- 
gbrigsjbUnt n a tu u rlijk  nim fnef aa n v a a r
den, ook wannfeef zij slechts consequen
te nationalistische vrijheidsstrijders 
»ijn. H ier lig t zeker één  van  de oorza
ken van  de V oortdurende conflicten, d ie 
zich tijdens alle onderhandelingen  se
d e rt 1945 tussen de N ederlandse rege
ling  en  d e  Indonesische nationalisten  
voordeden. De één gaa t Uit van  h e t on
betw istbare rech t op nationale  zelfbe
schikking, d e  ander van in  de loop d e r 
tijden veroverde gezagsposities. O nder-

Avontuur
tussen, w anneer m en  op deze vrij alge
m een gehouden wijze van  beoordelen 
van  de situatie  doorgaat, m oet m en vast
stellen, d a t h e t N ederlands-Indische 
gezag-voor h e t Japanse  gew eld onvoor
w aardelijk  heeft m oeten capituleren, 
w aardoor dus zijn gew elds-m acht van  
elke feitelijkheid w e rd  beroofd. Toen 
he t N ederlandse gezag w iide terugke
ren, vond d it op J a v a  eri S um atra  de 
nationale repub liek  als een evenzeer 
onom stotelijk feit. H et heeft d it m oeten 
erkennen  door een de facto  (dat w il zég
gen „feitelijke”) erkenning . * *

W at sedert dien is geschied, kom t h ier 
op neer, d a t onder de m ooiste praa tjes 
en "beloften — hetgeen trouw ens im pe
ria listen  en koloniale veroveraars n a 
tuu rlijk  a ltijd  doen — voortdurend  gro
te re  gebiedsdelen w eer onder h e t Ne
derlandse gezag w erden  gebracht. O r- 
deherstel, politionele actie, veiligheids
m aatregelen, d a t w aren  de mooie w oor
den w aaronder d it alles p laats vond. 
W erd riiet zelfs van  H eutz, d ie a ls Ne
derlands officier bij de laa ts te  eeuw 
wisseling zijn veroveringen  m aakte, als 
pacificator (vredebrenger) op h e t voor 
hém  opgerichte m onum ent in  A m ster
dam  Zuid aangèm erk t?  M aar wij allen 
w eten  op hoe bloedige w ijze h e t N eder
landse gezag in A tjeh  werd^gevestigd.

* - O :4 . . V  \  f '
Reeds ih deze ?in  kan  dus dë nieuw e 

m ilita ire  actie op Ja v a  en  S um atra , d ie 
rond  dte kerstdagéfi van  1948 begon en 
die thans a lleen  b ijo ff ic ië le  verk laring , 
m aar in .fe ite  niet, is geëindigd* w orden 
aflngpm erkt a ls  ,  een  im perialistisch  
AVötftüuï, ook  al geschiedt - d it  otider 
m edeverantw oordelijkheid  van politici 
dife' tóch j'socialisten” noem en.

Hoezeer h ié r sp rake  is Van ee» ‘avon
tu u r, b lijk t ech ter ee rs t rech t, w anneer 
m en flè g e b e u rte n is^ n  teeiiè t^  in  he t 
r ta m  van  de in te rn a tio n a le  politieke 
Verhoudingen, ' [ ’-IT  .

De Overw eldiging Vap* de repub liek  
b rach t h e t he le  V e rre O o e te n  in  bew e

id Ó p in itia tie f ‘ van  d e  regering  van  
ia kw am en te. * New-DeïHi vertegen

w oordigers van  regeringen  van  een 
tw in ta l O osterse landen  bijeen. N ehroe 
de Indische m in is te rp re s id e n t d ie de 
vergadering  opehde, Wees e r  op, d a t d e j  
aldus vertegenw oordigde lan d en  de hal-\ 
ve om trek  van de aardbol besloegen ên  ' 
h e t grootste deel van  d e  bevolking der 
w ereld  vertegenw oordigden.

Ons is h e t n a tu u rlijk  w el duidelijk, 
Wat d it „vertegenw oordigen” betekent, 
öbk deze V ergaderden w aren  slechts de 
vertegenw oordigers van  de heersende 
klassen van  de betrokken  landen . M aar 
he t gaa t e r  in d it verband  slechts Om 
aan te  geven, w elke alles beroerende 
gevolgen h e t N ederlandse m ilita ire  op
treden  in  Indonesië hee ft verw ek t. In  
heel d it V erre  Oosten w o rd t de eind
strijd  geVoèrd tegen  de oude koloniale 
politiek. En dus nogm aals, w anneer Ne
derland  w ijst op zijn rech ten  sedert 
1595, dan  schijn t zijn heersende klésse 
hog n ie t eens te  begrijpen, hoe ju is t een 
dergelijke stellingnam e to t een  derge
lijke sam envloeiend y erzet in  d it gehe
le  gebied m oet leiden. In  de m achtsver
houdingen, d ie d aa r n u  groeien, is de 
w aarde  van  zulk  eeh argum en ta tie  ge
lijk  nul. i o  heeft dan  h e t m ilita ire  op
treden  van  de {Nederlandse regering  ge
leld  to t de eerste stappen  van  de Oos
terse  Staten n aa r een  n ieuw e blokvor
ming.

-  o  -

M et h e t w oord blokvorm ing betreden 
Wij een  te rre in , d a t nog een nieuw e be
schouw ing vergt. De voorbereidingen 
Van he t n ieuw e g e r e ld  Conflict gaan in 
snel tem po voort. Wy zien n ie t alleen 
de* g ro te  rivalen  A m erika en  Rusland, 
m aar daarom heen  groeperen zich eco
nom ische politieke Unies, d ie steeds 
du idelijker m oeten u ittp rek en  to t welke 
com binatie  zij gaan behoren.

Wij w eten  hoe h ie r de W est-Éuropese 
U nie aan  h e t groeien is, w aarbij de mas
sa’s w orden ingeschakeld in  h e t Ameri
kaanse front. Z w aar zullen  de m ilitaire 
lasten  gaan drukken. O nafzienbaar zijn 
de gevolgen, d ié  d aa ru it in  dè toekomst 
zullen  voortvloeien, w anneer eenmaal 
de frö n ten  to taa l in  bew eging zullen 
komen. Tussen de Skandinavische lan 
den v ind t overleg plaats, op Wélke wyae 
zij een  eigen blok kunnen  vormen.
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