
Vervolg van pag. 2, le  kolom
tieke verhoudingen, zoals m ogelijke v er
schillen in opvatting  tussen  Mao Tse- 
toeng en L i Li-san. W el zijn de figuren 
van  deze leiders van  belang als sym p
tom en, als aanw ijzers v an  de, rich ting  
die de ontw ikkeling neem t, m aar ons 
eigenlijke doel is n ie t de beschouw ing 
.van hün politiek, m aar de ontw ikkeling 
d ie de brede m assa d e r C hinese bevol
k ing doorm aakt. D aarom  zullen  w e moe
ten  doordringen in de levensverhoudin
gen van  deze bevolkingen en m  de v er
anderingen, die h ie rin  door de revolu tie  
w orden gebracht.

V anzelfsprekend is h e t onmogelijk, dit 
probleem  te  behandelen  bu iten  h e t raam  
d er in ternationale  verhoudingen, d aar 
zowel Rusland als A m erika door hu n  
m acht rech tstreeks in  C hina ingrijpen 
en  de ontw ikkeling in  C hina bovendien 
afhankelijk  is van  de ontplooiing van  de 
k lassenstrijd  in andere  A ziatische, Euro
pese of A m erikaanse landen. H et vraag
s tuk  van de toekom st van  h e t revolu tio
naire  China is daarom  één m et da t van 
de ontw ikkeling van de w ereld  als ge
heel.

W e behoeven h ie r n ie t te  zeggen, da t 
onze m iddelen volkom en ontoereikend 
zijn om d it probleem  in  zijn gehele om 
vang te  kunnen  on tleden  W e w illen  
ech te r trach ten , m et de b eperk te  gege
vens, die ons ten  d ienste staan, a lthans 
to t eeri eerste inzicht te  geraken, in  de 
hoop, daardoor de v erd ere  ontw ikkeling, 
w anneer deze door n ieuw e gebeurtenis
sen concrete vorm en gaa t aannem en, be
te r  te  kunnen begrijpen.

Voor j aarsconferentie 
Spartacus

Z aterdag 9 en  Zondag 10 A pril w ord t 
in A m sterdam  in h e t gebouw  „De 
A rend”, B reeuw erstraat hoek P lancius
straat, onze bondsconferentie  gehouden. 
De Zondagzittingen, die ’s m orgens om 
10 u u r aan vangen, zijn ook toegankelijk  
voor_/-genodigden. D oet uw  aanvraag  
voor een toegangsbew ijs d irec t aan h e t 
adres „Spartacus” Postbus 7046, Am- 
sterdam -Z uid  2.

H et onderw erp da t aan  de orde kom t
is:

. De positie en de organisatie van  de ar
beidersklasse in  deze tijd.

H et gebouw is gem akkelijk  bereik 
b aar m et lijn  12. U itstappen  H aarlem 
m erplein , w aar ook de P lanciusstraa t 
begint. B ondsleden en  genodigden w or
den  verzocht direct; m ee te  delen  of zij 
inkw artiering  behoeven.

ABONNEES OPGELET!
H et tw eede k w artaa l is aangebroken. 

U  bew ijst de ad m in istra tie  een  grote 
dienst, door uw  abonnem entsgeld  een 
dezer dagen over te  m aken. E n  u  be
spaart h e t de inningskosten. S to rting  op 
postrekening. U itgeverij „De V lam ”, 
num m er 168797. B edrag  J  1.50 en  als h e t 
kan  iets e x tra ’s voor ons fonds S p arta 
cus op de V esuvius” .

N ieu w s u it  jde A n tw erp se  h aven
Een nieuwe aanslag cp het levenspeil van de 
dokwerkers.

De Belgische index-cijfers inzake de kos
ten  van levensonderhoud gaan nog steeds 
omhoog, terw ijl de loonstoppolitiek van de 
regering gehandhaafd blijft. De verschillen
de partijen beginnen, met het oog op nièüwe 
verkiezingen belangstelling voor deze zaak 
te t tonen. Mede in verband met de stijging 
van de werkloosheidscijfers, zal nu door de 
regering de kërige werklozensteun worden 
verhoogd.

Het ja a r  1947 gaf voor het havenpatronaat 
uitnemende uitkomsten. Het feit dat e r  geen 
werklozen waren, ja  dat men zelfs een be
roep moest doen op arbeidskrachten, die nor
maal niet in de haven werkzaam waren, was 
er oorzaak van, dat aan de patronale kas 
voor de z.g. bestaanszekerheid aanzienlijke 
reserves werden toegevoegd.,

Maar, in die periode van hoogconjunctuur 
hebben de vakbondsbureaucraten al het mo- 
^ l i jk e  gedaan, om de dokw erkers.van strijd 
af te  houden. Zij gingen zelfs zover, een be
roep te  doen op de dokkers om de patroons 
te helpen in  hun winststreven. Zij deden dat 
met alle ons bekende praatjes.

In  M aart 1948 was het indexcijfer voor de 
kosten van levensonderhoud gestegen to t 354 
punten. Daarbij w ordt als' basis (100) het 
ja a r 1938 genomen. Het loon van de haven
arbeiders was in 1938 Frs 72.— per dag. In 
1948 bedroeg dat Frs 180.—. Het is duidelijk 
hoezeer het levenspeil van de arbeiders dus 
was teruggelopen.

Het gemor onder de arbeiders bracht de 
heren vakbondsleiders er toe onderhandelin- 
gen te gaan voeren over loonsverhoging. Dit 
leidde inderdaad to t een verhoging v&n frs 
14.— per dag, zodat de lonen daarna onge
veer frs 195.—- bedroegen; een regeling die 
inging op 1 Jun i 1948 en zou gelden tot 25 
September 1948. Ondertussen zouden de on- 
derhändelingen voortgaan, m aar tot op heden 
is daarvan niets terecht gekomen. ✓

Inmiddels was het indexcijfer in de maand 
October 1948 gestegen tot 400 puhten, het
geen dus om het in  1938 bestaande levens
peil te  handhaven een loon had véreist van 
frs 288.—. Maar nog altijd geldt in de haven 
het loon van frs 195.—.

Wij zeiden reeds dat de regering een m a
tige verhoging van de werklozensteun heeft 
ingevoerd. De steunbedragen die de haven
arbeiders to t dusveyre werden uitbetaald be
droegen frs 63.50 per dag. Daarboven ont
vingen zij uit de kas van de z.g. bestaans
zekerheid per dag frs 48.—. Ingevolge de a l
gemene verhoging, zijn de steunbedragen

eerste, de uitgaven van het fonds (dat in  
handen vari de patroons is) verm inderen 
door een massa-sanering, waarbij niet m in
der dan twee of drieduizend arbeiders van 
de haven zouden worden verw yderd en dus 
uit de bestaanszekerheid zouden worden ge
licht. Een nieuw contingent arbeiders dus, 
dat nu het er op aan komt, de ervaring zou 
opdoen, dat de voorheen beloofde bestaans
zekerheid een lege belofte was. Ten tweede, 
de inkomsten van het fonds vermeerderen, 
door het storten van de verhoogde w erk
lozensteun in  dat fonds. Op 5 M aart j.l. zijn 
vakbeweging en  patroons het volgende over
eengekomen. 1. De totale uitkering aan de 
werklozg^Jiavenarbeiders w ordt n iet ver
hoogd. De toegestane verhoging van de w erk- . 
lozensteun wordt in  het fonds gestort. 2. Het 
bestaande contingent havenarbeiders w ordt 
gehandhaafd. 3. Als beginsel w ordt aange
nomen, dat eventuele verhogingen van de 
werklozensteun beschouwd moeten worden 
in verband njet de suppletie B op de steun 
betaald uit het fonds voor de bestaanszeker
heid. Met dit laatste w ordt vastgesteld, dat 
ook in  de toekomst steunverhogingen van 
de kant van de overheid, onderdeel zullen 
uitm aken van he t geldende systeem van déze 
bestaanszekerheid. * .

Trekken wij nu de lessen uit deze gehele 
historie, dan moet worden vastgesteld, dat 
toen de arbeiders destijds de strijd wilden 
ingaan, zij gepaaid zijn met de belofte van 
de bestaanszekerheid. Thans nu het gety is 
verlopen, moet hun karige verhoging’ van de 
werklozenondersteuning in het fonds voor de 
bestaanszekerheid worden gestort. Een fonds, 
waarover zij niets te vertellen hebben en 
dat, het zei nogmaals gezegd, volkomen in 
handen is ,v an  de patroons. Van hun éigen 
officiële steungelden moeten zij frs 16.— per 
dag in dat fonds storten.

Die dokkers, die elke dag drie uren ter 
beschikking moeten staan van he t haven
patronaat, hebben een loon van frs 145 per 
dag, benevens 'frs  14.— voor verplaatsing. 
Voor de tijden dat zij niet werken, genieten 
zij een bestaanszekerheid van frs 18.— per 
dag. Bij de nieuwe regeling wil dat dus zeg
gen, dat zij door de niet uitkering y an  de 
verhoogde officiële steun bijna de gehele 
bestaanszekerheid zelf betalen.

Wat punt twee betreft (het handhaven van ’t 
contingent), wijzen wij er nog op, dat uit
drukkelijk is bepaald, dat w anneer w erk- 
onwil wordt bewezen, de dokker direct aan 
de dijk kan worden gezet. Wij weten allen,

voor de havenarbeiders nu m et terugw er-^ wa* dergelijke „bewijzen” betekenen voor 
kende kracht to t 7 Februari 1949 gebracKt* Tt een ondernemerdom dat m eester is op eigen 
op frs 79.— per dag voor gehuwden, die hu?N j ï ^ rre in - Wil men van een arbeider af, dan 
vrouw ten laste hebben. In de kleinere g e - -  ”is bewijs van werk-onwil een koud kunstje, 
meenten w ordt dit bedrag met 10 to t 20% Uit dit alles blijkt duidelijk, dat de arbei-- 
verminderd. ders hun belangen niet kunnen overlaten

De socialistische minister heeft nu  in  een aaP *̂ e vakbondsbestuurders. Die zijn ge-
brief aan he t Nationaal Comité van  de Ha
ven van Antwerpen doen weten, d a t ' h e t - 
wenselijk is het totaal bedrag dat de w erk
loze havenarbeiders ontvangen niet te  ver
hogen; dit in verband met de huidige eco
nomische crisis in het bijzonder in  de haven 
en  het h ieruit voortvloeiende gevaar van 
uitputting van het fonds. Ook de havenbond 
van de socialisten moet daarin haar houding 
bepalen. Zij gaat er daarbij natuurlijk van 
uit, dat he t havenpatronaat van zijn kolos
sale w insten niets kan afgeven. Daarnaast 
staat, dat zij steeds dë instelling van <Jit fonds 
voor de bestaanszekerheid als haar grote 
overwinning heeft agngediendv Bij de onder- 
handelingen met de patroons werd zij echter 
voor de volgende probierten gesteld. T en '

Kefel^èn al vergroeid met het kapitalisme. 
De arbeiders zelf zullen de zaken moeten 
aanvatten. Zelf hun vertrouwensmannen 
moeten aanwijzen. Zelf in  onderling beraad 
hun houding bepalen. En dat zou de onder-, 
linge solidariteit zeker ten  goede komen.

R E C T IFIC A T IE  N
In het hoofdartikel van de vorige wede 

is een grappige fout geslopen, w aarvan ech
te r rectificatie toch gewenst is. Op pagina 2, 
kolom 1, regel 23 van onderen is voor „be- 
drijfsarbeiders” afgedrukt „bedrijfsleiders”. 
We houden ons voor humoristische noten 
aanbevolen.
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HET AVONTUUR IN INDONESIË
Laten wij het direct zeggen: de houding 

van de N ederlandse arbeidersklasse tegen 
haar imperialistische regering is to t dus
verre, in het bijzonder ten aanzien van 
de Indonesische politiek, diep bescha- 
raend.

Sedert de N ederlandse regering haar 
koloniaal-militaire politiek tegen de op 16 
Augustus 1945 geproclameerde republiek 
Indonesië aanving, heeft de Nederlandse 
arbeidersklasse slechts éénmaal, door een 
korte staking in Amsterdam, die slechts 
van beperkte omvang was. blijk gegeven 
van haar w eerzin tegen die politiek.

De protestvergaderingen waren van ge
ringe betekenis. H et verzet van  de leden 
van de zich nog steeds socialistisch noe
mende regeringspartij, de Partij van de 
Arbeid, moet zwak en hulpeloos worden 
genoemd. De platgebrande dessa's, de aan 
de bajonetten gestoken Indonesiërs zijn 
zo ver weg.

H et ligt blijkbaar buiten de geestelijke 
horizon van de in nationale partijpolitiek 
opgevoede arbeiders. De N ederlandse a r 
beidersklasse is door die opvoeding haar 
internationaal klassebewustzijn, haar in
ternationale solidariteit met alle uitgebui
ten vergeten.

H et zou niet juist zijn, geheel en al tc 
ontkennen, dat er, tot zelfs ver in burger
lijke kringen, sprake is van zodanige w eer
zin. E n  er mag ongetwijfeld de ^ n d a c h t  
op worden gevestigd, dat speciaal onder 
de jongeren, ook onder de militair-dienst- 
plichtigen, de wil aanwezig is om in woord 
en geschrift en met' de daad van  dienst
weigering uiting te  geven aan hun afkeu
rend inzicht. M aar het moet worden g e 
zegd, dat wé hier toch vooral te doen heb
ben met de houding van kleine groepen, of 
®et de dappere, voorbeeldgevende, maar 
individuele daad. .En, we mogen niet eens 
zeggen, dat het optreden van de klasse 
ver beneden de m aat is gebleven, w ant 
van een klasse-optreden is feitelijk geen 
sprake igeweest.

D e oorzaak

Dat we d it’vaststellen, vloeit niet voort 
u*t zwartgalligheid. M aar we moeten zeg- 
*ien, w at is; en, helaas is het niet beter, 
'e  gehele ontwikkelingsgang van het ka

pitalisme en daarm ee van de gehele ar-

DE WEG TERUG!
beidersbeweging, is oorzaak van d a t alles.

De daadloosheid, de moedeloosheid, de 
geringe solidariteit vinden hun oorzaak in 
d§ omstandigheid, dat de vroegere klasse- 
organisaties de eigenschap van  organisa
ties van de klasse hebben verloren. H et 
bewustzijn van de arbeiders een klasse 
met eigen belangen en eigen denkbeelden 
te zijn, kon vroeger veel meer dan nu, 
bljjken uit de onderlinge solidariteit in 
kleine bedrijfsacties en, ja ook, in veelal 
binnen de natie op direct politiek terrein 
gevoerde klassenstrijd. D aardoor ging, 
van de toen ook m aar kleine arbeiders
organisaties van klassebewuste arbeiders, 
toch zulk een begeesterende invloed uit 
op de massa,, dat deze laatste  daardoor 
vaak w erd meegesleept.

O nder de nieuwe, veel meier internatio
naal gerichte politiek van  de heersende 
klassen en de veel om vangrijke/ en ster
ker organisatie van het kapitalisme, lijken 
zulke kleine acties nu veel meer uitingen 
van groepsbelang. O ndertussen fcijn ze dat 
niet geheel en al. W ij moeten er oog voor 
hebben, dat dit alleen maar de bijzondere 
gedaante is. waarin het algemeen klasse- 
belang gekleed gaat.

E erst wajyieer wij het uitgesloten zou
den achten, dat de -groepsactie tot inter
nationale klasse-actie zou uitgroeien, zou 
er reden zijn tot zwartgalligheid. M aar de 
strijdbare:, van klassegevoel vervulde, a r
beiders zullen uit de ervaringen, d ie zij 
onder de nieuwe kapitalistische verhou
dingen opdoen, lessen putten. Eens zullen 
zij die opnieuw vol overtuiging en begees
tering in de massa dragen.

En al spreekt uit de nationaal gerichte 
politiek van de parlem éntair-politieke z.g. 
arbeiderspartijen, tegenwoordig veel meer 
een kapitalistische geest van organisatie 
van het nationale economische leven, dat 
dit niet hetJ>elano van de arbeidersklasse 
is, niet van het Nederlandse deel en niet 
van het geheel, óók d a t1 zullen de ervarin
gen aan de arbeiders leren.

De oude arbeidersbeweging heeft dus 
het klasse-inzicht, het klasse-standpunt, 
niet weten te behouden, niet weten op te 
voeren to t het niveau van de noodzakelijk

hogere verhoudingen, in een verder ont
wikkeld kapitalisme en zij is daardoor 
weggezakt tot het peil van verlengstuk 
van dat kapitalisme. W anneer zij dan ook 
z.g. internationale politiek bedrijft, doet j i j  
ook dit als hulptroep van de één of andere 
imperialistische machtsconcentratie. Het 
conservatisme van de tot regeringspartij 
geworden Partij van de Arbeid kon echter 
ten aanzien van de Indonesische politiek 
zelfs dit peil nog niet bereiken. M et alle 
andere Nederlandse burgerlijke partijen 
hield zij uit star kapitalistisch nationaal 
belang vast aan een zuiver N ederlands ge
richte koloniale politiek. D at laatste is in 
wezen het geschil met de Veiligheidsraad.

N ationale en internationale 
kapitalistische politiek.

H oe conservatief-nationaal deze poli
tiek is, blijkt uit dit conflict met de Vei
ligheidsraad. U it de vele besprekingen die 
in deze raad  nu al m aandenlang over de 
Indonesische kwestie zijn gevoerd, is ge
bleken, dat. afgezien van België, geen van 
de kapitalistische staten de Nederlandse 
politiek als juist erkent. O nder hun druk, 
moet de N ederlandse regering langzamer
hand terugkrabbelen.

He't ligt natuurlijk in het geheel niet in 
onze bedoeling te verklaren, dat wij het 
eens zijn met de ook imperialistische poli
tiek van  deze andere landen. D at blijkt 
trouw ens wel uit het voorafgaande. W ij 
vonden het ^chter van belang, er de aan
dacht op te vestigen, dat de Indonesië- 
politiek van de Nederlandse regering zó 
nationaal-koloniaal is, da t zij zelfs met in
ternationaal kapitalistische m aatstaven ge
meten, niet meer in de huidige wereldver- 
houdingen past. Reeds daarom is die poli
tiek tot mislukking gedoemd. De regering 
heeft vele hooghartige verklaringen afge
legd. D e republiek was geliquideerd! Ne
derland liet niet tornen aan zijn opperge
zag! enz. D aarna kwam achter de aankon
diging van  eên op 12 M aart j.l. te houden 
ronde-tafel-conferentie. O ok republikeinen 
(n iet de republiek) zouden worden uitge
nodigd. m aar wie wenste deel te nemen, 
.moest de uitnodiging on voorwaardelijk 
aanvaarden, hetgeen betekende de erken
ning v an  N ederlands souvereine rechten.

Vervolg op pag. 4. le  kolom 
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SCHIPPER, WAARHEEN IS DE KOERS ?
Het „Comité voor Vrede en Vrijheid in Indo

nesië’ zendt ons een manifest met de titel: „Neder
landers, het roer moet om!" en het verzoek, dat in 
„Spartacus" te bespreken.

De stellers van het manifest behoren kennelijk 
tot degenen, die genoeg hebben van de Indonesië- 
golitiek van de Nederlandse regering. Hun stem

* * ' jter wordende koor
ederlandse staat zijn 

zal opgeven ten 
behoeve van -de-Indonesische leider«-en zijn troepen 
zo spoedig mogelijk zal terugtrekken. Op zichzelf 
zou dit ons geen. aanleiding hebben gegeven dit 
manifest te bespreken. Het standpunt, dat door de 
stellers van het manifest wordt ingenomen is immers
i i  het geheel niet-nieuw en ook hun argumentatie • 
is slechts een herhaling van wat reeds herhaaldelijk 
in verschillende dag- en weekbladen werd gecon
stateerd. Het manifest is dan ook in de eerste 
plaats een poging, al deze feiten onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen, iets wat, gezien 
dé «Herwege heersende onverschilligheid en kort
zichtigheid ten aanzien van het Indonesische vraag
stuk, stellig niet overbodig is.

Wanneer wij echter als „Communistenbond 
Spartacus” een dergelijk manifest ter bespreking 
krijgen toegezonden, en wanneer dit dan bovendien 
is ondertekend door een aantal bekende „socialis
ten” (wij noemen slechts Jef Last, L. Lichtveld, 
D. Schilp en Sam de W olff), dan menen wij dat 
het onze taak is, dit geschrift niet alleen te be
schouwen als een propaganda tegen de tegenwoor
dige regeringspolitiek, maar dan moeten wij het ook 
toetsen op zijn positieve stellingname ten aanzien 
van het socialisme. Zodra wij echter deze maat
staf aanleggen, zinkt de inhoud van het manifest 
tot het peil van de algemene propaganda, die in 
burgerlijke kriqg met betrekking tot Indonesië wordt 
gevoerd. W annenig socialistisch geluid valt in dit 
geschrift niet te beluisteren.

Dit blijkt allereerst uit de oplossing, die voor het 
Indonesische probleem wordt gegeven. W e hebben 
in „Spartacus" verschillende malen vastgesteld, dat 
het in Indonesië niet alleen gaat om een nationale 
revolutie, maar dat hjer ook het (nog vrij kleine) 
deel der bevolking, dat als fabrieks- of plantage
arbeider in de directe kapitalistische uitbuiting is 
ingeschakeld en daardoor, ondanks zijn geringe aan
tal, van doorslaggevende betekenis is, in beweging 
is gekomen. In de eerste periode van het „natio
nale" verzet hadden de arbeiders deze bedrijven 
overgenomeu en ip-eigen beheer verder doen wer
ken, een maatregel, die logisch voortvloeide uit de 
Omstandigheid, dat met het wegvallen der blanke 
en latere Japanse overheersing, de eigenaars dezer

bedrijven waren verdwenen. De regering van de 
Republiek is hier geleidelijk aan met haar eigen 
organen binnengedrongen, zodat de bedrijven wer
den geleld door de „driehoek", bestaande uit één 
vertegenwoordiger van het bedrijfspersoneeh één 
vakverenigingsleider en één vertegenwoordiger van 
de staat. In de praktijk had, althans over de interne 
leiding van het bedrijf, de vertegenwoordiger der 
arbeiders nog grote irivloed en het is duidelijk, dat 
hier sprake was van een stille strijd, met de be
heersing van. het productie-proces als. inzet. Dat de 
nog zo kleine arbeidersklasse in Indonesië deze 
Strijd op den duur zou moeten verliezen, was na
tuurlijk te voorzien, maar zijn - betekenis als revo
lutionerend voorbeeld voor de Indonesische uitge- 
butten kan moeHijk te hoog worden aangeslagen. 
Het lijdt weinig twijfel, dat de aanval der Neder
landse troepen op het Republikeinse gebied niet in 
de laatste plaats ten doel had, deze revolutionaire 
uitingen volkomen te vernietigen. En wanneer dan 
nu wordt gezocht naar een overeenkomst met de 
Republikeinse leiders, dan gebeurt dit zonder enTge 
twijfel met de bedoeling, dat alle revolutionaire 
strevingen in Indonesië blijvend zullen worden on
derdrukt. Het manifest van Jie t „Comité voor 
Vrede en Vrijheid", dat o.a. eist:

„Bereidheid voor de politieke en militaire 
overgangsfaze in gemeen overleg, al of niet 
onder auspiciën van de veiligheidsraad, een 
internationaal oppergezag ln te stellen over de 
gemeenschappelijke strijdkrachten'\en over de 
gezagsapparatuur" \  -

stelt zich onomwonden op precies ditzelfde stand
punt. Voor de stellers van dit manifest speelt de re
volutionaire ontwikkeling van de Indonesische 
massaVblijkbaar in het geheel geen rol. Hun zor
gen gelden veel meer de bedreigde positie der Ne
derlanders in Indonesië:

„Alleen bi) een scherpe zwenking van het 
roer, het oog gericht op de realiteiten in de 
gehele wereld en in Azië in 't bijzonder, is er 
nog hoop op een toekomst voor Nederland en 
de Nederlanders in een waarlijk vrij Indo
nesië”.

De stellers van het> mapifest zouden zich tegen 
onze tegenwerpingen stellig trachten te verdedigen 
met het argument, dat ze een reëel standpunt moe
ten 'innemen. De proletarisch-revolutionaire bewe
ging \in Indonesië, zo zullea ze zeggen, heeft geen 
schijn van kans. Alles wat men hiervan kan ver
wachten, is een ondersteuning van de Moskou- 
politiek in Azië, die echter nimmer zal lelden tot 
eeS -bevrijding der Indonesische massa's, maar

In  d e  bijeenkom st v an  de op Z ate r
dag  3 M aart gehouden kadervergadering  
v an  de A.B.B., h ee ft de  h eer J . O oster
h u is  een  scherpe c ritiek  geleverd op de 
houding  van  de E.V.C. in  verband  m et 
de stakingsgolf d ie enige w eken  geleden 
in  A m sterdam  en  om geving p laa ts  vond. 
--Volgens O osterhuis w as sabotage de 
ach tergrond  van  de E.V.C.-stakingen. 
E uropa m ag n ie t to t h e rs te l van  de oude 
w elv aart komen. Zoals in  h e t jongste 
verleden  stakingsbew egingen in F ran k 
r ijk  en  Ita lië  de voet dw ars bedoelden 
te  ze tten  aan  h e t h e rs te l en  de w eder
opbouw  van  deze zw aarbeproefde lan 
den, zo d ien t de stakingsbew eging in  
A m sterdam  hetzelfde oogm erk d er com
m unisten , N ederland in  ellende te  dom 
pelen  en  zodoende d it lan d  te  m aken to t 
e èn ^h aard  van  onrust. A ldus de h e e r  
J .  O osterhuis.

A ls ook wij to t de erkenn ing  m oeten

slechts tot een nieuwe, waarschijnlijk nog scher
pere onderdrukking. Bovendien kan men moeilijk 
succes verwachten van een „appèl aan het Neder
landse volk” dat d e  ondersteuning van een revo
lutionaire beweging in Indonesië ten doel heeft en 
zich dus niet slechts tegen de Nederlandse regering, 
maar oök zelfB tegen die van de Republiek keert.

Beide argumenten zijn juist — vanuit het stand
punt derg*nen,,wier doel het is in de tegenwoordige 
tijd „politiek te maken'-en die niet. zoals wij, zich 
als eerste doel stellen de bewustwording van de 
klasse. W e zijn ons natuurlijk zèer goed bewust 
van de huidige zwakte van de Indonesische revo
lutionaire beweging en van de onmogelijkheid, hier
voor sympathie wakker te roepen in  »brade lagen 
van het Nederlandse volk". Naar ons inzicht ech
ter, is de groei van de revolutionaire beweging het 
doel waarnaar we moeten streven en dit kan slechts 
bereikt worden door verdieping van inzicht, niet 
door dit inzichrprijs te geven, ten aanzien Van een 
zo groot mogelijk gehoor. Het is de oude tegen-* 
stelling tussen revolutionaire en reformistische ar
beidersbeweging, waarbij het reformisme, ter wille 
van zijn populariteit, op den duur van elke socia
listische inhoud afstand heeft moeten doen. De 
uiterste konsekwentle van het reformisme als prac
tische politiek is echter Drees, niet het „Comité 
voor Vrede en Vrijheid", dat blijkbaar voor de 
allerlaatste stap in deze richting tekort schiet. In 
dit opzicht is het manifest slechts een uiting van 
tweeslachtigheid.

W ant ook, wanneer men — zeer reëel —  g^en 
momenteel succes verwacht van een appelleren aan 
het gevoel van solidariteit met Indonesiërs, die 
strijden voor een sociale (en niet slechts voor een 
nationale) bevrijding, dan was dit toch geen reden, 
om dit appèl achterwege te laten.

Wij zeiden reeds, dat het manifest een twee- 
slachting karakter draagt, door zijn aarzeling de 
laatste stap in de richting van het reformïsme te 
zetten. Juist dit tweeslachtige karakter echter maakt 
het manifest tot een slag in de lucht. Wanneer 
gezegd wordt: „Gij moogt geen mogelijkheid ver
waarlozen, die uit de huidige impasse voeren kan”, 
dan vraagt men zich toch af, wat „de Nederlan
ders” dan wel moeten doen om de regering tot een 
andere politiek te dwingen. Op deze vraag blijft 
het manifest het antwoord schuldig.

Geen wonder. Regelmatig verschijnen artikelen in 
dag- en weekbladen, die de Indonesië-politiek der 
regering afkeurefi *n die opkomen voor een onmid- 
dellijk erkennen van de Indonesische souvereiniteit. 
Protesten zijn gehoord van verschillende kanten. 
Protestvergaderingen zijn gehouden. Alles zonder 
succes. W at moet dan worden gedaan?

Het is duidelijk, dat men door protesten de rege
ring niet kan dwingen. Het enige effectieve middel 
is daadwerkelijk verzet. Dit verzet kan echter niet 
uitgaan van „het Nederlandse volk”, waaraan het

kom en d a t de C.P. in  N ederland  alleen 
m aar b linde volgelingen z ijn  van  hu n  
gro te  bazen in  M oskou, moeiten wij iets 
dergelijks zeggen v an  de organisatie  die 
de h ee r J . O osterhuis vertegenw oordigt.

A ls naoorlogs E uropa in  de belangen
sfeer is gekom en v a n  de tw ee  m achten 
-A m erika-Rusland, die beide n aa r over
heersing  streven* dan  v loeit daaru it 
voort, d a t beide m ach ten  h u lpk rach ten  
nodig hebben  om  h u n  doel te  bereiken. 
D it doel is de alleenheerschappij over 
de w ereld . }

D a t de arbeiders d aa rin  n iets te  zeg
gen  hebben, bew ast de s tru c tu u r d er 
beide tegenover e lk aa r s taande m ach
ten.

De ene partij specu leert op de slechte 
toestanden, d ie e r  in  de arbeidersk rin 
gen  heersen  en  roep t op to t  staking, m et' 
geen andere  bedoeling d an  deze stak in

gen te  m isbru iken  voor h a a r  politiek 
spel.

De andere  partij sm oort e lk  opkomend 
verzet v an  d e  arbeiders, tre e d t overal 
als s tak ingsb reker op, h oud t h a a r  kas
sen geslo ten  en  specu leert op valse  ge
voelens, bew erende d a t d it  alles ten 
goede k om t aan  de opbouw  v an  ons „ge
havende V aderland”.

Doch beide m isleiden de arbeiders 
en van  beide kan  m en zeggen, d a t zij 
sabotage plegen. Beide sabo teren  de ge
dachte  v an  h e t socialisme. B eide hebben 
zich aangeslo ten  bij de tw ee  tegenover 
e lk a a r  staande im perialistische machten, 
d ie e lk  ogenblik  k laa r staan  e lk aa r naar 
de s tro t te  vliegen.

In  d ie  w orste ling  zullen, zoals steeds 
in  h e t  v erleden  h e t geval gew eest is, het

manifest zich richt, maar alleen van dit deel van 
het „volk” dat zich geheel en zonder voorbehoud 
tegenover de regeringspolitiek kan stellen, omdat 
het geen belang heeft bij de handhaving van het 
kapitalistische systeem, dat het uitgangspunt en het 
doel vormt van alle regeringspolitick. Daarom had' 
het manifest niet moeten appelleren aan het „Neder
landse volk", maar aan de arbeidersklasse. Dan 
had ook de toon van het manifest anders kunnen 
zijn en was het slot niet zo uitzichtloos geweest, 
daar de arbeidersklasse wel beschikt over strijd
middelen. die „het Nederlandse volk” als geheel 
ontbeert. In dit geval had het manifest een bijdrage 
kunnen vormen tot de socialistische bewustwording 
van de Nederlandse arbeidersklasse. Zoals het nu 
is, doet het slechts een beroep'op vage sympathieën 
met een Indonesisch nationalisme en op het welbe
grepen nationale eigenbelang van Nederland, ter
wijl het volkomen faalt, waar het er om gaat de 
weg aan te geven, waarlangs zelfs dit doel kan 
wórden bereikt.

Wanneer we dan ook de leuze van het mani
fest: „Nederlanders, het roer moet om!” beantwoor
den met de vraag: „Schipper, waarheen gaat de 
koers? ’ dan geldt deze vraag de koers van het 
„Comité voor Vrede en Vrijheid”. En het ant
woord op deze vraag is niet moeilijk te geven. 
W ant waar de Nederlandse »gering, door de inter
nationale verhoudingen en door de tegenstand der 
Indonesische troepen op den duur zal worden ge
dwongen toe te geven, daar zal uiteindelijk, zij het 
misschien na lange tijd en na veel nutteloos bloed
vergieten, toch de doelstelling van het „Comité 
voor Vrede en Vrijheid” wel worden verwezenlijkt 
En wanneer dan op een plechtig moment de souve
reiniteit wordt overgedragen aan de Verenigde Sta
ten van Indonesië, zal er niets meer zijn dan de 
herinnering aan het verleden, dat dit Comité scheidt 
van de thans regerende vleugel van de Partij van 
de Arbeid. Dan zullen Drees en de ledeo van het 
Comité zich opnieuw in eikaars armen kunnen 
werpen. Schipper, däärheen gaat de koersl

De dwaasheid van de „glijdende loonschaal”

Vrienden van Spartacus
Laat geen  gelezen n u m m e r v e rlo ren  
gaan. O ok  a n d e re n  k u n n e n  e r  h e t 
h u n n e  u ith a len .
Geeft d it  b lad  n a  lez in g  d o o r aan  een  
ander.

n.
W ORDT TRUMAN SOCIALIST?

Op 5 Jau n a ri vroeg T rum an  in  zijn bood
schap aan  h e t Congres o.a. „ e r onm iddelhjk 
stud ie  van  te  m aken  of aan  m ateria len , die 
in  onvoldoende m ate in  voorraad  w aren , be
paalde fac ilite iten  konden verleend  w orden, 
bijv. aan  staal, en  zonodig, h e t gouverne
m en t te  m achtigen  len ingen  aan  te  gaan  voor 
de u itb re id ing  van  zulke fac ilite iten  te n  e in 
de dergelijke teko rten  op te  heffen  en  ten  
slo tte  de  regering  te  m achtigen, onm iddel
lijk  in  te  g rijpen  a ls  de  particu lie re  industrie  
te  k o rt zou schieten  aan  onze behoefte te  
voldoen.”

O nm iddellijk schreeuw de de kapita listische 
pers m oord en  b rand . De „D etro it T im es” 
noem de h e t „S taats Sócialism e”. „Trum an 
schaart zich bij d e  linker v leugel”, w as de 
kop van  een  hoofdartike l in  „D etro it N ew s” 
van  6 Jan u a ri, w aarin  tevens geconstateerd 
w erd  d a t „T rum an nog a ltijd  links houdt."

M aar B la ir Moody, v an  de  „News W ashing
ton  B ureau  Ace”, hee ft zich w el h e t sterkst 
u itged ruk t in  deze k luch t v an  h e t Socialis
me. W ant-een k lu ch t is bet.

Moody, d ie  w el invloed op zijn lezers 
uitoefent, sch rijft d a t ind ien  de  A m erikaan
se regering  zich g aa t bem oeien m e t de  s ta a l
industrie , d it zou zijn  „de g rootste  s tap  voor
w aarts  n aa r h e t Socialism e ooit door een 
P res id en t aan  h e t Congres voorgesteld.”

M oody s te lt W alther R eu th e r veran tw oor
delijk  voor d it p lan . M aar hoe h e t ook zij, 
wij zouden w illen  vragen: „Is h e t Socialis
m e?” N atuu rlijk  n iet. W aar Moody over 
p raa t is he t systeem  v an  S taa ts-kap ita lism e, 
zoals d a t bestaa t in  R usland in  zijn gehele , 
econom ie of in  Engeland, gedeeltelijk . In  de
ze en  ook in  andere  landen , w aar de  S taa t 
de  industrie  hee ft overgenom en, w erken  de 
arbeiders nog a ltijd  voor loori en  w orden 
de  in d u striën  beheerd  op een  basis v a n  w inst 
en  verlies, w aa r dan  nog bijkom t, dat, als de 
arbeiders d aa r m e t looneisen kom en, zij de  
gew apende m acht van  de  GEH ELE STAAT 
tegenover zich v inden, (getu ige d e  laa tste  
F ranse  stak ingen  in  de  kolenm ijnen.) r

N atuurlijk , de  goed onderlegde Socialist 
doorziet h e t p lan  v an  d e  kap italistische pers 
en zijn penneknechten . Iedere-poging  zich te  
m engen in  d e  kap ita is tische zaken w o rd t als 
„socialism e” betite ld . D e arbeiders, d ie  m et

succes- bepropagandeerd  zijn  tegen  „het 
kw aad  v a l l e t  socialisme” zullen zich aan  de 
jijd e  d e r  tegenstanders van  h e t staa tsk ap ita 
lism e scharen.

M aar in  ieder geval zal de  bem oeienis van  
. de  regering  m et de  staa lindustrie  ten  behoe

ve  v an  de  volgende doeleinden zyn. H ij zal 
daarm ee  de  kapita listische conomie w illen 
u itb re id en  eh /o f in  geval van  oorlog verze
kerd  w illen  zijn  van de  benodigde voorraad 
staal. In  d a t geval zullen  de arbeiders in  d ie  
bedrijven  in  bu rgerlijke d ienstp lich tverband  
Rtaan, geen invloed m eer op h u n  lonen h eb 
ben, en  zoals d a t m et alle w erkers  in  over
he id sd ien st h e t geval is, m en zal hen v e r
bieden t e  staken. De w insten  u it deze be
drijven  Zouden  te n  goede kom en aan  de  hou
d e r v an  A m erikaanse S taatspap ieren , voor 
d it doel, uitgegeven. E n  d it a lles  w ord t d an  
„Socialism e genoemd.

N èe, Socialism e is  alles behalve deze vorm  
van  S taatskapitalism e, w aar d e  S taa t d e  be
d rijven  le id t, te n  voordele v an  de  aandeel
houders.

Socialism e is  een  gem eenschap zonder Jo 
nen è n  zonder w inst, w aa r de  bedrijven  op 
dem ocratische  w ijze beheerd  w orden, te n  be
hoeve v a n  de gehele m aatschappij.

Slof.

Laatste bericht over de
V oorjaarsconferentie

In ons bericht van de vorige week ver
zuimden wij mede te delen dat de voor de 
leden toegankelijke huishoudelijke zitting 
op Z a te rd ag  9 April aanvangt om vijf uur 
namiddag.

V oor dè Zondagzittingen hebben wij, 
evenals voor de vorige conferenties een 
aantal vrienden van Spartacus uitgeno
digd. W ij hopen dat velen aan die uitno
diging gevolg zullen geven. Aanvang 
Zondagm orgen 10 uur. Gebouw: „De 
A rend”, a . d. Planciusstraat. Lijn 12 tot 
Haarlemmerplein.

S T E E K  D E  H A N  E I G E N  B O E Z E M

de m isleide arbe iders zijn, d ie e lkaar 
vermoorden.

In  Indonesië is de  broederm oord  a l en
kele ja re n  aan  d e  gang en  s taan  b lanke 
en b ru in e  p ro letariërs-zonen  tegenover 
alkander. In  een n ie ts  ontziende gue- 
rilla-strijd w orden  m ensen  en  m ateriaa l 
vernietigd, te rw ijl hetgeen, w a t v an  h e t 
moderne oorlogstuig nog overbluft, 
grondigd „ausrad ie rt w ordt. D e h eer 
Oosterhuis heeft d a a r  a l lang  zyn  fia t 
aan gegeven en  z ie t ru s tig  toe, zonder 
er zijn stem  tegen  te  verheffen , hoe 
bet kap ita listische N ederland  d it p rach 
tige lan d  to t een  puinhoop m aakt.

Als deze h eer de S ta lin isten  de schüld 
vil geven van  de o n ru s t in  een  w ereld, 
le n a a r  vrede snak t, en  bew eert da t 
'leze d e  opbouw  saboteren, d an  m oet

hij ook eens d e  h an d  in  eigen boezem 
steken. W ant zijn regeringsvertegen
w oordigers hebben  de veran tw oorde
lijke ta ak  op zich genom en, h e t levens
peil d e r  arbeiders steeds m eer n a a r  be
neden  te  schroeven om d e  oorlogslasten 
in  Indonesië t ë  k u nnen  financieren . A ls 
h e t lage loonpeil d e r  N ederlandse arbei
ders to t gevolg heeft, d a t d aarteg en  v er
ze t geboden w ord t, d an  lig t de d iepere 
o o rzaak 'n ie t in  ’t  fe it,'d a t de S talin isten  
d a t zo g raag  w illen , m aa r aan  de poli
tiek , d ie de N ederlandse reg e rin g  voert 
te n  behoeve v an  de kap ita lis tische  op
bouw  én  h a a r  rooftocht in  Indonesië. 
Tegelijkertijd  n eem t de N ederlandse 
heersende klasse deel a an  d e  m ilita ire  
organisatie  van  W est-Europa, d.w.z. aan  
de voorbereid ing  v an  de d e rd e  w ere ld 
oorlog ten  behoeve van  h e t  A m erikaan
se Im perialism e, zoals de S ta lin isten  d it

voor d e  an d ere  k an t doen. O ok h iervoor 
w ordt h e t levenspeil d e r  arbeiders om
laag  gebrach t, te rw ijl toch d it alles to t  
n ieuw e m assale e llende  en  ondergang 
k an  leiden . A ls de N ederlandse arbei
ders  s tak en  doen ze d it, om  de steeds 
v e rd e re  verslech teringen  tegen  te  gaan 
en  p ro b eren  zo een  „h a lt” toe  te  roepen 
aan  d e  d reigende ondergang. D at is geen 
sabo tage^ m aar arbeidersplicht. H et is 
tegelijkertijd  een  verze t tegen  h e t n iets 
ontziende oorlogsm onster. D e arbeiders 
m oeten  le ren  zich in  h u n  s trijd  n ie t als 
speelbal te  la ten  gebru iken  voor h e t een 
of an d ere  oorlqgsfront. Zy hebben  hun  
s trijd  te  r ich ten  op eigen  doeleinden, op 
h e t vern ie tigen  van  e lke  heerserskliek, 
hoe die zich ook aandient,* dem ocratisch 
of vredelievend.

D «rbeyrijd ing  van  d e  arbeiders kan  
slechts h e t w erk  van  de arbeiders zelf 
zijn.
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Oorlogsmisdadigers
„H et bijzonder G erechtshof te  ’s G ra- 

venhage heeft Dr. W . H arster, geduren
de de oorlog „B efehlshaber” <fcr Sipo en 
S.D. in  N ederland veroordeeld  to t 12 
ja a r  gevangenisstraf. H em  w aren  v er
scheidene oorlogsm isdrijven ten  laste 
gelegd', o.a. he t deporte ren  van  Joden, 
h e t to lereren  van  onm enselijke toestan 
den  in  het kam p A m ersfoort en  h e t in  
„Schutzhaft” nem en  v a n  N ederlanders.

H et Hof ach tte  h e t  te n  laste  gelegde 
bewezen, m et u itzondering  v an  h e t in  

■ „Schutzhaft” nem en v an  N ederlanders, 
om dat deze m aatregel ook in  an d ere  
landen, zij h e t in  m ildere  vorm , w ord t 
toegepast.”

B ovenstaand b erich t konden w e lezen

in  de Dagbladpers. H et Hof is b lijkbaar 
to t de conclusie gekom en, d a t e r  in  w e
zen geen verschil is tussen h e t D uitse 
bezettingsleger en h e t bezettingsleger 
van  N ederland. Ook N ederland  w as be
kend m et de in te rnering  van , tegen 
overheersi ng-stpi|dende m ensen. Boven- 
D igul en  Banka,j zijn  e r  h e t voorbeeld 
van.

Wij v ragen  ons, af^-of de u itsp raken  
tegen  de D uitse ^oorlogsmisdadigers nu  
ook herroepen  zullen  w orden. W ant ook 
Vfat d a t b e tre ft ,gaan de N ederlandse 
heersers n ie t vrij u it. O f zijn h e t geen 
oorlogsm isdaden, jv d ie  op Zuid-Celebes, 
by  h e t Bondowoso tran sp o rt en  m et 
B ekasi zijn gebeürd?

M isschien k an  een of ander rech tsp re
kend  h eer ons daarover inlichten.

Vervolg van pag. t

Onder de diplomatieke druk van de ande
re landen, heeft de regering naderhand een 
vóór-conferentie in Indonesië moeten aafn- 
vaarden, waar toch de voorw aarden zou
den worden besproken die de republikei
nen stéllen zullen voor hun deelneming 
aan de 'H aagse ronde-tafel-conferentie. 
H et bleef daar niet bij. N a enige weifeling 
wordt nu terugkeer van de republikeinse 
regering naar Djokja overwogen.. Gelui
den gimgen er op, over een symbolische 
terugkeer; later over een terugkeer als 
personen zonder regeringsgezag; en thans 
worstelt men met prestige kwesties voor 
het militaire gezag; ondermijning van het 
moreel van de troepen in geval van terug
keer der -republikeinse regering, enz. 
M aar reeds is de uitlating gedaan, dat 
zulk een terugkeér'zou kunnen worden 
aanvaard, wanneer de republiek orde en 
rust. kan garanderen. Deze voorconferen- 
tie zal nu weldra worden gehouden. Hoofd 
van de Nederlandse delegatie zal D r van 
Royen zijn' de N ederlandse vertegenwoor
diger bij de V eiligheidsraad. E n ........vóór
zijn vertrek zal hij nog een bezoek bren
gen bij de Amerikaanse minister van bui
tenlandse zaken. H et is uit dit alles duide
lijk, dat de Nederlandse regering de weg 
terug moet inslaan, wil zij tot de ronde- 
tafel-conferentie en uit de imfcasse gera
ken. N iet voor niets noemde M r. Stikker 
de Nederlandse minister van Buitenlandse 
Z aken , dezer dagen Indonesië de N eder
landse nachtmerrie.

D e internationale kerk.
H et is opmerkelijk, da t ook bij de katho

lieken een duidelijke kentering valt te con
stateren. Dit, terwijl de Katholieke Volks- 

. partij tot op heden de gangm aakster is 
geweest van de koloniale politiek van N e
derland. Dit laatste verm indert natuurlijk 
niet in het minst de verantwoordelijkheid, 
die de Partij van de Arbeid op zich heeft 
geladen.

In de katholieke wereld blijkt thans 
meer begrip te komen omtrent de on
vruchtbare nationaal-kapitalistische poli
tiek. De kerk is ook internationaal. Een 
reactionair blad als ,,De Linie", dat meer
malen als semi-fascistiSch w erd gesigna
leerd, publiceert in zijn nummer van 18 
M aart j.l. een hoofdartikel met de kop
pen: „Een nieuwe Basis” , „C zen  prestige-,

geen koopmans- en geen machtsoverwe- 
gingen zijn toe gestaan bij het redden van 
Indonesië."

H et blad schrijft verder in da t artikel: 
„M aar waa? het om ging, was de 

vrijheid nu, op dit moment. N ederland 
heeft steeds gepoogd de vrijheid van 
Indonesië in eétt bepaalde vorm te gie
ten, een vorm die vQorlopig de uitoefe
ning van die vrijheid in een be
paalde richting zou vastleggen. W elnu, 
dit noemen wij' Schijnvrijheid. W il In
donesië werkelijk vrij en onafhankelijk 
zijn, dan moet h,et zonder ons, zijn toe
komstige politieke ontwikkeling kunnen 
bepalen."
En het slot luidt:

„En als ons leger en onze marine 
dan de roem willen oogsten Indonesië 
gered te  hebben, laten zij dan de reeds 
voor orde en veiligheid gebracht bloed
offers bekronen met een daad, die hun 
de genegenheid van het volk voor a l
tijd zal doen winnen. Laat hen de re
publikeinse leiders met een imposante 
dubbele erewacht in Djokja ontvangen.' - 
De P.v.d.A. telt als werkelijke klasse^ 

beweging van de arbeiders niet meer mee, 
maar zij blijft, ook van kapitalistisch 
standpunt gezien, ver beneden de maat, 
die hier „D e Linie” zo plotseling, maar zo 
laat, gevonden heeft.

W ij zeiden het reeds: „de katholieke 
kerk is ook internationaal’. Zowrel de ker
kelijke belangen in Indonesië, als haar in
ternationale oriëntatie brengen mee, dat 
ook van katholieke kant dit geluid wordt 
vernomen. Terwijl de K .V.P. schoorvoe
tend de weg terug tracht te vinden, geeft 
„D e Linie” , gedragen door de internatio
nale orde der Jezuïeten, een nieuw sig
naal. D at bewijst, da t hier ook van kerke
lijke zijde machtige invloeden aan het 
werk zijn; mogelijk Rome zelf. En het in
ternationale kapitalisme met Rome, zijn 
sterker dan de nationale -Romme.

E n  de N ederlandse 
arbeidersklasse?

Reeds maakten wij de opmerking, da t zi) 
haar klassekracht niet zal kunnen herwin
nen, zonder zich los te scheuren uit de 
nationale geest van klasse-verzoening.

M aar de nieuwe klassestrijd, die zij dan 
tegemoet gaat, zal op een veel hoger ni
veau moeten worden 'gestreden dan in het

Pinkster-Mobilisatie 1949  
aan de Hollandse Rading

Verschillende organisaties uit de linkerhoek van 
de arbeidersbeweging, waaronder ook „Spartacus", 
beleggen op 4, 5 en 6 Juni een Pinksterkamp in het 
kamphuis „De Rading”, gelegen in één van de 
mooiste streken van Nederland.

Het is de bedoeling, een drietal lezingen te hou-^ 
den over de volgende onderwerpen: ___

1. Organisatie van de arbeiders in deze tijd.
2. Dienstweigering en verantwoordelijke pro

ductie.
3. Maatschappelijke problemen, psychologisch 

belicht.
Ter afwisseling wordt een kunstavond georgani

seerd, waarvoor prima krachten worden uitgeno
digd.

Voor het houden van de lezingen en de kun*t- 
avond wordt een grote tent gehuurd, terwijl wij 
bovendien de beschikking hebben over een zaal 
voor pl.m. 140 personen. Warme maaltijden »ui
len tegen redelijke prijs verkrijgbaar zijn, evenals 
koffie, thee, enz.

Dit alles kan allemaal goed georganiseerd wor
den, mits wij op Uw aller medewerking mogen 
rekenen. En om te beginnen bestaat deze hierin, 
door U nu reeds op te geven voor de P.M., zo mo
gelijk met gelijke voldoening der deelnemerskosten, 
welke voor het gehele kamp bedragen voor de-

r:ne welke in het kamphuis slapen, per persoon 
350 en die met eigen tent komen ƒ 2.75 per 

persoon.
Aangezien het voor niemand een bezwaar mag 

zijn de P.M. te bezoeken, vertrouwen wij er op, 
dat die kameraden, welke over een ruimere beurs 
beschikken, iets meer zullen betalen, opdat wij een 
fonds kunnen vormen, waardoor het mogelijk is 
om iedereen de gelegenheid te geven de P.M. te 
bezoeken. Verder doen wij een beroep op allen 
die daartoe in staat zijn, een bijdrage te storten in 
het garantiefonds.

Correspondentie, opgaven en geldzendingen aan 
J. Hoogeveen. Middenweg 117, Haarlem. Postre
kening 228268. .

ABONNEES OPGELET!
H et tweede kw artaal té aangebroken. 

U bewijst de administratie een grote 
dienst, door uw abonnementsgeld een de
zer dagen over te maken. En u bespaart 
de in n in g s k o s te n . Storting op post
rekening Uitgeverij „De V lam ” , nummer 
168797. Bedrag ƒ 1.50 en als het kan iets 
extra’s voor ons fonds „Spartacus op dc 
V esuvius” .

verre  verleden. W an t ook het kapitalisme 
is veranderd  en, dat blijkt uit het voor
afgaande, verandert nog elke dag.

W ij moeten in de ijieuwe posities van 
nu, ons w eer bewust worden van de grote 
w aarde van onze eigen klassewetenschap; 
we moeten weer leren klasse te zijn. 
M aar dat alles moet gemeten worden met 
wereldm aatstaf. W an n eer onze klasse met 
nieuw klasse-inzicht gewapend, de verdere 
strijd tegemoet treedt, zal ze weigerèn 
plaats te nemen in één van de fronten, 
die gebaseerd zijn op de onmacht der ar
beiders. W an n eer dit inzicht w ordt ge' 
wonnen, w anneer deze posities worden 
aanvaard  en daardoor de belangenstrijd 
d er arbeiders omhooggeheven w ordt tot 
internationale, solidaire klassenstrijd, dan 
zullen inplaats van daadloosheid en moe
deloosheid, kracht en geestdrift door hen 
varen. En dan zullen zij niet meer, in het 
kleine of het grote, tevergeefse „bloed
offers” brengen op het a ltaar van kapita' 
listische „orde en veiligheid” .
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S ie  Q e b e w d e tÜ M & ti in
De berichten, die ons de laatste weken 

uit China bereiken, bewijzen, da t het met 
de „vredesonderhandelingen'’ tussen de 
beide partijen in  de burgeroorlog nog niet 
zo erg wil vlotten. W el heeft de Kwo Min 
Tang-regering de acht punten van Mao 
Tse-toeng aanvaard  en een delegatie naar 
Peking gezonden, m aar de druk van de 
revolutionnaire troepen aan de fronten is 
niet opgehouden. Z o  zijn de „communisti
sche” legers de provincie Hupei binnenge
rukt, w aardoor ze binnenkort ook bij H an- 
kau aan de oevers van de Jang T se Kiang 
zullen staan. O ok op Nanking en Sjanghai 
wordt nog druk uitgeoefend. Blijkbaar is 
de „communistische” regering van plan 
haar tegenwoordige overmacht volledig te 
benutten. Dit blijkt trouwens reeds uit de 
acht, als voorw aarde voor het voeren van 
onderhandelingen gestelde eisen, w aaron
der voorkomen: U itlevering van de oor
logsmisdadigers (Tsjiang Kai-sjek voor
aan), oplieffing van  de alleenheerschappij 
der Kwo Min T ang, agrarische hervor
mingen en „dem ocratisering” van het Z u i
delijke leger. Dergelijke eisen hetekenen 
in feite een volledige overheersing van 
het bestuur over Zuid-C hina door de com
munisten en w anneer de nationalisten zich 
gedwongen gevoelen op deze grondslag 
te onderhandelen, dan is d it het duide
lijkste teken van hun zwakte. Zoals we 
reeds in een vorig artikel hebben uiteen
gezet, is deze zw akte niet in de eerste 
plaats een gevolg van militaire onmacht, 
maar van het economisch systeem, dat 
niet toestaat China als een krachtige, mo
derne staat te organiseren.

W e moeten dan ook wel verwachten, 
dat het regiem der „communisten”, ziehet 
misschien in  de een of andere indirecte 
vorm, zich ook over Zuid-China zal uit
weiden. O f het zich hier al dan niet zal 
kunnen handhaven, hangt af van de vraag 
in welke mate het zelf in staat zal icijn dc 
dringende maatschappelijke problemen op 
te lossen.

Het grote vraagstuk, w aar China voor 
staat is de inschakeling van zijn agrarische 
economie in moderne wereld- en produc
tie-verhoudingen. H et is juist dit contact 
met de omringende wereld, dat de sociale 
Evolutie in C hina acuut heeffcgemaakt. In

CHINA
vroeger tijden was het Chinese dorp nog 
een vrijwel afgesloten eenheid. H et dorp 
bracht zelf zijn benodigde levensmiddelen 
voort, ook al werd een deel hiervan ver
handeld (of door schuldverplichtingen af
gedragen) naar de -nabijgelegen stad, 
waarvoor dan weer verschillende hand- 
werkproducten naar het dorp teruggingen. 
Productenruil over een nog wijder gebied 
ontwikkelde zich in het oude China slechts 
in zeer geringe mate. In hoofdzaak was 
het dorp en zeker het betrekkelijk kleine 
marktgebied van de talrijke kleine steden, 
autarchisch (zichzelf verzorgend).

O ver het algemeen moesten de boeren, 
<5m zelfs op een zeer laag peil te  kunnen 
blijven leven, behalve de landbouw, ook 
huisnijverheid uitoefenen. D oordat dit 
handwerk moest worden verricht in de 
tijd die de landbouw beschikbaar liet, werd 
hij natuurlijk voor een zeer groot deel als 
seizoenarbeid bedreven, behalve dan in 
streken, w aar de vrouwen als regel niet 
a a n  de landbouw deelnemen. De aard  van 
dit handwerk was natuurlijk in verschil
lende streken verschillend. H et was dan 
ook niet uitsluitend gericht op 4e locale- 
behoeftenbevrediging, m aar een deel van 
de producten werd ook via de m arktplaat
sen over China verhandeld. Deze laatste 
omstandigheid w erd noodlottig toen de 
W esterse goedkope industriële productie 
China begon te overstromen. Tegen de in -' 
dustriële massaproductie kon zelfs het 
goedkoopste handw erk niet concurreren. 
Z o  enorm w as het verschil in arbeidstijd 
dat belichaamd is in  een product van de 
moderne industrie en hetzelfde product in 
handwerk voortgebracht, da t zelfs bij de 

, slechtst denkbare betaling van de hand
werker, de concurrentie tegen het indu- 
strie-product een onmogelijkheid werd. Z o  
leidde het binnendringen van  het W ester
se industriële product to t een ontwrichting 
van de Chinese1 dorpshuishouding. D aar
door was .een gr<*ot aantal dorpsbewoners 
gedwongen weg te trekken naar de kust 

« *

w aar zij, indien zij „gelukkig” waren, 
w erk vonden in één van de grote textiel- 
of andere ondernemingen, die het W esters 
kapitaal daar had opgericht en die bezig 

. w aren industriël^ goederen voort te bren
gen, die de Chinese dorpshuishouding 

.steeds verder ontwrichtten.
O ndanks dit alles kon een gedeelte van 

de Chinese huisnijverheid zich toch nog 
handhaven, doordat de producten van de 
W esterse  industrie slechts langzaam in dit 
enorme land doordrongen. Bovendien de
den zich voor verschillende van deze pro
ducten zelfs export-mogelijkheden voor. 
H et meest bekende voorbeeld van een 
dergelijk product is de zijde, die voorna
melijk in de omgeving van N anking, dus 
op een voor de export gunstig gelegen 
plaats, w ordt geteeld. M aar deze nijver
heid kree^ dan  ook het volle gewicht te 
voelen ^èn  de slagen van de wereldcrisis 
en natuurlijk van de opkomst van de 
kunstzijde-industrie. H et antw oord van de 
Chinezen hierop is geweest, rationalisatie. 
De huisindustrie zelf werd op wetenschap
pelijke grondslag gereorganiseerd, wat o.a. 
leidde tot «en doeltreffende bestrijding van 
de ziekten der - zijderupsen. Bovendien 
werd het spinnen van de zijde gecentrali
seerd in kleine bedrijfjes, die in verschil
lende dorpen w erden opgericht en dus 
w erd hier de directe huisindustrie uitge- 
schakeld. H ierdoor kon dit proces worden 
gemechaniseerd, w at to t vermindering van 
het aan tal arbeidsuren en toename en ver
betering van  het product leidde. O p deze 
wijze heeft men althans een totale onder
gang van de zijde-industrie weten te voor
komen. »

H ier heeft men een voorbeeld, hoe het 
contact met de .W esterse productie op de 
Chinse economie heeft ingewerkt. De pro
ductiviteit van  de arbeid, zowel van de 
zuiver agrarische als van de huisnijver
heid in China, is zo gering, dat de be
volking slechts in leven kan blijven bij een 
uiterste arbeidsprestatie. W anneer dus het 
verkeer met het W esten bepaalde takken 
van huisnijverheid tot stilstand brengt, 
leidt-dit direct to t een daling van de totale 
maatschappelijke productie beneden het 
toelaatbare minimum. Daarom kan dit 
probleem ook alleen worden opgelost door 
een verhoging van de productiviteit van 
de arbeid in moderne industriële onder
nemingen, die natuurlijk niet alle grote 
bedrijven behoeven te zijn, taaar ook Vfeak
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