
Toon y. 4. Berg „met zijn ploeg’* uit heid! Vormt uw kejn^n in de bedrijven! 
enJbloc tot het N.V.V. toe te treden* Organiseert onder reigen jMJdfng de zo

lä a t  men toch eerlijk toe geven, dat, noodzakelijke strijd en staat niet toe,
zoals wij het hier stellen, het-van a tot z dat Wie dan ook dairvan de leiding jver-
juist is. Laat men nu alle partij-politiek neemt! Dit zult gij jzelf moeten doen!
eens een 
nen. dat al 
dat deze 
macht de 
strijd van de

Allemacht 
Alle macht

lik opzij zetten en erken- 
eharrewar in de E.V.C., 

ikkelijlke strijd, om de 
toebrengt aan de 

idersklasse tegen, het 
kapitalisme: f ie t  gaat hier reeds lang njet
meer om een strijcl voor of tegen fusie. TT , . e . u  «• , j  ui j
Neen, het gaat er hier om „welke partij Het ^^ratiscfi-socialistisch  dagblad
zal in de E.V.C. het apparaat beheer- v**et Vrije Volk heeft gemeend het vol-
sen”. En aan deze strijd wordt het arbei- gende berichtje in ^en speciale omlijning
dersbelang opgeofferd.I
■ Eü zelfs, en zo willen we het dan 
ook nog stellen, al mocht men tot een 
compromis komen» een compromis waar
toe men wederzijds onder de druk der 
omstandigheden over zal moeten gaan, 
zelfs dan heeft men nog verloren. Het 
vertrouwen der arbeiders in eigen orga
nisatie is weg en men zaj het compromis 
met gerechtvaardigd wantrouwen bezien, 
in de verwachting, dat de strijd, wanneer 
de omstandigheden voor één der partijen 
misschien weer wat gunstiger, zal zijn, op
nieuw zal ontbranden. De demoraliseren
de invloed van deze strijd zal blijven 
dóórwerken, teruggang zal men nog ter
nauwernood tegen kunnen houden.

en.......Jiever officiersstokjes!
Wegéns ledergebrek kan het Rijiks- 

bureau voor Huiden en Leder de pro
ductie van bqnvrijejj ledersamdaten op rui
mere schaal niet toèstaan. Deze worden 
uit inferieure ledersoorten gemaakt. In 
dit verband doet hét wel wat eigenaardig 
aan te vernem en/dat - hetzelfde Rijks
bureau wel de nodige grondstoffen be
schikbaar stelt voor het vervaardigen
van....... officiersstokjes, die niet zoals in
Engeland uit een'; eenvoudig bamboe
stokje bestaan, maar hier met prima 
leder overtrokken moeten worden.

Het gaat hier Maar om een slordige 
20.000 -stuks!

ken en het aan de joodse en arabische 
wenkers overlaten het probleem zelf pp 
te lossen. Dat het dan geen probleem 
van betekenis meer zou zijn, wordt wel 
bewezen door dè (volgens een A.N.P,- 
radiobericht) thans optredende stakingen 
van joodse rbeiders, waarbij hun ara
bische klassegenoten deze strijd door 
solidariteitssfcakingen ondersteunen.

Indien evenwel de arbeidersklasse zich 
haar macht bewust ziil zijn en te een 
proletarische revolutie het lot in eigen 
handen neefltt, zal het anti-semietisme en 
dergelijke kapitalistische rassen*waanzin 
verdwenen zijn. Dan kan er geen Pa- 
lestina-conflict bestaan en zal dan ook 
de joodse arbeider overal ter wereld een 
Tehuis kunnen vinden.

KAPITALISTISCHE

w* do„ m m m  w  S S  £  £

■ t n tïïÖLäT SÄ  fn •1 W Sn «Wegellke voorstelling te geven als zou- 
t  *  décaocmrisct-Bocialist«! de
heid! Laat deze niet uit elkander rukken!
Versplintering is de beste voedingsbo
dem voor ^elke parlementaife-poïitieke 
partij. Juist deze versplintering verschaft 
hen de gelegenheid deze voor hun eigen 
partij-politieke doeleinden te benutten.
Doorziet dit en weet u er tegen te ver
weren. Beseft echter tegelijkertijd, dat 
een werkelijke strijdeenheid door u zelf 
geformeerd zal moeten worden. En wer
kelijke eenheid kan er slechts zijn op 
basis van de bedrijven. Daar hebt gij 
allen dezelfde gemeenschappelijke belan-' 
gen. Daar hebt gij allen slechts één ge
meenschappelijke vijand. Het kapitalisme, 
dat u uitbuit en steeds weer in uw rech-

eis
Stellen, dat sandalen voor de arbeiders 
in plaats van stökjés voor officieren ge
produceerd dienen té worden.

Maar geen enkél democratisch-socialis- 
tisch volksvertegenwoordiger heeft tegen 
de begroting van oorlog en marine ge
stemd. Deze lieden verkozen dus na
mens hun kiezers officiersstokjes boven 
sandalen.

HET J O O D S  TEHU IS .
Naar verluidt, schijnen reeds tien op* 

lossingen aan de hand te zijn gedaan, 
waaruit de Palestina-commissie een aan

ten beknot. Kiest in de bedrijven i»w eigen beveling voor de Algemene Vergadering
vertrouwenslieden, ikiest de besten en der Verenigde Naties zou moeten samen-
vertrouwdsten uit uw midden en organi- stellen. Deze oplossingen komen tenslotte
seert zelf uw eigen verzet, als in de beste allen op ongeveer hetzelfde neer. Zelf-
dagen van een groeiende E.V.C., toen ständige staten, onder vreemde opper-
deze nog niet het toneel van elkander heerschappij; indien niet direct van een
bestrijdende parlementariërs was.

Er heerst groeiende ontevredenheid in 
de havens. Telkens stuurt men u weer 
met een kluitje in het riet. De machtige 
havenbaronnen kunnen dit én durven

andere stlat, dan toch indirect en wel 
door economische dwang van Hoor sta
ten beschermde olieconcerns.

Bij geen der oplossingen die alle van 
AnglO' Amerikaanse zijde komen wordt

dit omdat zij weten, dat gij niet één zijt. gerept over de mogelijkheid tot vestiging
De toestanden m de bouwvakken van 'joden in de jdodse sovjet-republiek

schreeuwen om v erie t.H e t verdeel en „Birobidschan \  welke zeer dun bevolkt
heers, door middel van het geraffineerde is en 2 keer zo groot is als Palestina,
tariefstelsel is de gebruikelijke methode. Naar onze mening zou nog als elfde op-
Het kan alweer alleen daardoor in toe- lossing voorgesteld ̂ moeten worden, dat
passing worden gebracht, omdat mén alle Arabische grootgrondbezitters en de
een strfftlbare eenheid afwezig weet. westerse „democratische" garote mogend-

Vormt daarom dan ook deze strijdeen- heden de handen van Palestina af trek-
8

Naar aanleiding van de berichten over 
het z.g, doordraaien op de veiling te 
Venlo van grote hoeveelheden spinazie, 
die de minimumprijs van 8 cent per kilo 
niet konden opbrengen en* dus naar de 
mestvaalt verhuisden, zegt de Nw. Apeld. 
Crt. terecht onder meer het volgend 
„het heeft op, ontstellende wijze de ver
wording’ welke de Europese beschaving 
naar een volslagen débacle dreigt te voe
ren, geïllustreerd. Het zal wellicht niet 
de eerste reactie zijn van velen, die het 
gebeurde uitsluitend in zijn economisch 
aspect beoordelen. Deze kant van de 
zaak is inderdaad uitermate belangrijk 
en wij dienen er dus enige kanttekenin
gen bij te maken. Maar voorop zij hier 
gesteld, dat wij, dieper 'beschouwd, te 
maken hebben* met een probleem van. ze
delijkheid, met eén exces van in wezen 
nihilistische verwording/’

De kapitalistische verhoudingen waar
onder we leven en waarvoor we bereid 
moeten zijn op hoog bevel te sterven, 
laten niet toe. dat de Nederlandse huis
moeders de groenten kunnen kopen tegen 
voor hen redelijke prijzen, terwijl mil
lioenen slachtoffers van het Hitlerregiem 
doodhongeren. Wij hebben Jiierop maar 
één antwoord:

W eg met het kapitalisme, in welke 
vorm het ons ook verdrukt.

Alle macht aan de arbeidersraden; een 
gemeenschap van vrije en gelijke produ
centen en consumenten.

Eerst dén zal de productie op de be
hoefte kunnen worden ingesteld en is 
„overproductie'* naast „onderconsumptie’V 
onbestaanbaar.
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strafgevangenissen afgeschaft worden, of 
als er geen misdaidigers meer waren. Een 
extra winstje, zo onmisbaar voor de op-

s horen we colleote-busjes door 
de straten rammelen, nu eens voor de 
t.b.c. bestrijding7dan weer voor het Rode 
Kruis, Het Leger des Heils. W e weten, 
dat al deze collectanten het goed me-

__ nen,. maat..we. weten ook,...dat». hoe., groot.
ook de financiële bate van zo’n collecte- 
dag is, de nood niet opgeheven kan wor
den. Men kan millioenen guldens steken 
in het bouwen van sanatoria, kostbare 
instrumenten en ■Wat dies r..eer zij, zo
lang oorlog, werkeloosheid, armoede blij
ven rondspoken, zal er aan tuberculose 
geleden worden.

Het zelfde geldt voor het Rode Kruis, 
dat de gevolgen van. de oorlog wil leni
gen, maar de oorzaken niet kan laten 
verdwijnen. IHet Leger des Heils wil de 
gevolgen van de armoede verzachten 
maar kan haar niet opheffen. De bezit
tende klasse is genoodz%kt de ellende, 
die ze zelf aanricht, zo veel het in haar 

~ vermogen ligt te verdachten, indien zé
ï  *3*

. or ae
bouw van het vaderland, zou zijn neus
voorbiigaan,3^fflM flj|K  ; |

„Niet om dè gemaakte fouten. te ver
goelijken, maar omdat zij, die het redas- 
seringswerk verrichten, weten en begrij
pen, dat wij allen kunnen struikelen, dat

i&. <fe:Jp'

verder, mén wil mejt raad $n daad dè ge
vallenen helpen, $n zij neemt de zwakken 
nog geiHiime tijd^onder haar toezicht en 
leiding. : •>

„•Het belang vyan dezer, mensen ze
jo.ch QoH dat v^ a - de natjpnal^ m e n le -  .----- ---------------  -------- ----_
ving, die thans gieer dati ooit behoefte heid staat tegejiover de zwakken,, en dat
heeft aan alle beschikbare en bruikbare zij, die als igevólg van hun on-sociale
krachten eist, dafc hu;i deze mogelijkheid ‘
niet wordt onthouden, neen, dat zij wor-

handeling tegen dé lamp liepen ook een 
minderheid vormen in vergelijking met 
hen, die dezelfde fouten mäken, doch te 
glad en te handig waren om tegen de 
iamp te lopen.” Heeft de propagandist 
hier misschien aan de directeuren van 
banken en grote concerns gedacht? Speel
de de naam Unilever hem soms door het

mische nood is de motor van het vergrijp 
aan het particuliere bezit, aan het leven 
van. de medemens.

Deze rotte maatschappij is het moeras, 
waaruit de ondeugden ópschieten. De

heid kan ze de ntenshdjd niet verlossen, 
omdat ze geen enkelèf poging doet, ons 
van het kapitalisme te verlossen.

Het huidige gevangenisstelsel is be
doeld om de mensen te straffen voor hun

mensen met verantwoordelijkheid«^ 
voor zichzelf en dc gemeenschap, wj 
in zij leefden.

amn, die zijn vouw vermoordt uit min- handelwijze. Het wil afschrikken, zpda-
nenijd, krijgt twaalf jaar gevangenisstraf, tig  afschrikken, dat de igesrtafte nooïf
Ais deze zeilde man in tijd van oorlog weer in de gevangenis wil terugkeren,
kans ziet een vijandelijk regiment „in de Het resultaat van deze methode is echter,
pan-lg .hakkj^ J &  hfl/,,.de./Wd«-jiigLSecht. dat de gestrafte geestelijk, en zeer dik-
heeft op onderscheiding. Alè soldaat maig wijls ook lichamelijk, volkomen geknakt
hij p

den gesteund bij het benutten van. de ; 
hun andermaal igeboden kans om een 
nuttig lid van de maatschappij te wor
den.” -

De ontslagen gevangene, die in han
den van de Reclassering valt, weet dat 
hij als gévallene swordt beschouwd, die
i i r a A P  /-»r>n*>Virt1r»*»rvl timrrff Hit m an iraW

hoofd?...

daartoe niet in staat is, is het spoedig

weer opgeholpen] wordt. Hij mag ieder Ook schrijft de propagandist*, dat de
baantje, dat hen* r, aangeboden wordt oorlog de criminaliteit verhóogd heeft,
dankbaar aanvaarden, mag niet moppe- W aar begon dan eigenlijk de onsociale
ren als het loon;. >te laag is, of de werk- handeling, bij de oorlogspropaganda, of 
tijd te lang, of de aard van het werk . bij de zwarte handel? Wij weten allen, 
hem niet bevalt. Hij is immers een ge- Idät het een grotere misdaad is om ter- 
vallene en móet .erkentelijk zijn, dat men-" wille van de winsten Ven jnachtsbehoud

met haar rijk. Ze doet daarbij een hem weer wil opnemen in deze goed ge- hele-volkeren in de oorlog te storten, dan
een kraak te zetten. Toch willen wij hier
mede niet alle dieven en moordenaars, 
die 'hun straf moeten uitzitten, in be 
scherming nemen.- W e hebben een diepe 
minachting voor d e in en , die. in zwem
baden en overvolle trams, de proleten van 
hun schamele bezittingen beroven.

Maar, we weten ook, dat vele misda
den geschieden uit nood. (De grote econo-

beroep op de bevolking die op deze wijze 
een belangrijk deel van de plicht, die 
eigenlijk uitsluitend die van de bezitten
de <klasse is, van haar overneemt.

'Deze week is het de Nationale Reclas
sering, die geld nodig heeft voor liaar 
werk, dat ze zelf heilzaam noemt. Re
classering betekent terugplaatsing van 
ontslagen gevangenen in de maatschap
pij. Maar, zo zegt het propaganda-blaadje

ordende maatschappij. Natuurlijk staat 
de instelling op ̂  Christelijke grondslag, 
want dat verhoogt de deemoed en de 
dankbaarheid; Wié een nuttig lid wil ziji> 
inde  maatschappij moet van beide deug
den vervuld zijn! Tenminste als hij onder 
zit. Het moet een werkgever, die ette
lijke ex-gedetinée*rden en voorwaardelij' 
gestraften, als laagst betaalde arbeide 
te werk stelt, toch, wel spijten, als de

f-ïet Handelsblad schrijft verder: „Dan 
is er Walter Lippmann, die (dezelfde 
dag) in de Herald-Tribune het verst 
gaat, door de vereniging van Europa als 
voorwaarde te stellen voor grootscheepse 
Amerikaanse hulp. Pas als deze tot stand 
zou komen, onder leiding van Frankrijk 
en (Engeland (meent hij) zou het Ameri
kaanse volk bereid zijn, nieuw geld daar
in te beleggen, omda't een gereorgani
seerd Europa, <jpt schoon schip gemaakt
heeft, een goede kans biedt op „politieke financiële verbintenissen
vrede en economische solventie” Lipp- Staten de volgende:
inann’s stelling is ten slotte openlijk bij- 
gevallen door de Republikeinse partij
leider Taft, die dus blijkbaar de verkie
zingscampagne voor het presidentschap 
zal ingaa-n met een „gefedereerd Europa”

■
X1

als punt van zijn program!”
Een andere journaliste weer schrijft: 
„Velen voorspellen, dat wanneer de 

tolunie tussen Nederland, België en Lu
xemburg in werking 'treedt, dit het begin 
zal zijn van de afbraak der nationale 

renzen.” <
Nemen we het wenzenlijke uit al deze 

Ë|br dé regering in Washington geïnspi
reerde persstemmen, dan blijkt, dat de 
machthebbers in Dollarland een vaste lijn 
volgen. Zij willen het bankroete Europa 
met hun milliarden te hulp komen, maar 
stellen als voorwaarde het vormen van 
een federatie van 9taten, welke als geheel

de verantwoordelijkheid zal dragen voor 
de schulden, die zij bij Amerika aangaat, 
maar die tegelijk sterk genoeg is zich 
tegen de Russische druk staande ‘te hou
den. En aangezidi er geen land in Euro
pa is dat de dollarhulp niet dringend 
nodig heeft, zoii het ons verwonderen als 
Washington zijn zin niet krijgt,

Volgens een krantenbericht sitaat die 
hulp er thans ongeveer als volgt voor: 

Volgens A. P. zijn de buitenlandse
van de Ver.

e volgende:
In de bezettingszones: 725 millioen

dollar. „Foreign relief” in Italië, Grieken
land, Oostenrijk, Hongarije, Polen, Triëst 
en China: 350 millioen. Grieks-Turkse 
hulp: 400 millioen. Hulpprogramma voor 
Korea: 75 millioen. Internationale vluchte
lingen organisatie (I.R.O.) 73 millioen. 

• Bovendieir nog 850 millioen dollar vpor 
de export-importbank, 1.2 milliard dollar

dol-

export (te geraiken. De bedoeling was 
zeker om zich tegenover de geldschieters 
in Amerika meer credietwaardig te tonen.

Wij zijn vast niet ver bezijden de 
waarheid als we aannemen, dat 
gehele actie niet vreemd is aan een drin 
gend verzoek uit Washington, want

plunderen en roven, als burger van 
d t  maatschappij) niet. Ténminste; niet zo 
dat het duidelijk zichtbaar is. W ie is in 
burgerlijke ogen de zwakkeling? De-

Parool en 
aardig geslaa 
neer de mensen niet 
hun bestaan, 
af voelen, 
ontwik 
rakt
gen

in de maatschappij tertigikeert. ontplooien. Dit
Nu komt de Reclassering op hem af, de werkelijk 

én wil hem van gevahgenisslaaf tot ar- want deze m 
beidsslaaf maken, met de Zondagse kerk- handeld word*

gene, die niet zijn uiterste best doet, om * gang e.bij inbegrepen. Als haar dat lukt 
op de hoogst bereikbare sport te kpmen, is hij weer „tot een ntittig lid” van de
degene die voor verleidingen, waarin maatschappij geworden. Heel vaak lukt
hem de nood gebracht heeft/zwicht. haar dat naèt, want de gedetineerde

In een samenleving, waar de productie hééft in de somberheid van zijn cel en
gericht is op de behoeften van de men- tezamen met zijn collega’s aldaar reeds
sen, is geen aanleiding tot diefstal of allerlei plannetjes uitgebroed om dk keer
roofmoord. In ee»wg$gmeenschap, waarin handiger te zijn en niet teaen de lam
aan een ieder de gelegenheid geboden tfe lopen. De
wordt zijn

ien en
kracht«
waar

en gaven te ont- 
iet levensgeluk van

hij ver-terugkeert is nog dezel 
Iiet^Iede| vecht ^ fd e ib es te  brokken 

zijn médémensen als de hoogste waarde W e hebben een poging gekend om 
geldt, daar is geen plaats vpor möord uit van gedetineerden nuttige leden van de 
jaloezie. Daar heeft niemand reden om

Of men
speelt g
staat en

zijn naaste te benadelen. Daarom is de 
bewering, dat degenen, die de gevange
nissen bevolken zwakkelingen zijn, maar 

halve waarheid. Hun geestkrachteen

DVtti
maatschappij in andere zin te maken. W e 
doelen op het „Open Kamp” te ftuizen, 
dat echter door een beschikking van de 
Minister van Justitie weer 
vangenis gemaakt is.. I

gekomen, die 
lijkt, maar 

Nuttige 
de zin van de 
dan niet meer 1 
die eenmaal geproefd 
werl

was niet voldoende, om zich te hand- Kamp” waar de gevan
konden bewegen, dat 
draad was afgesloten, 
jeugdige gevangenen, 
SSers, op te voeden

haven in een* kapitalistische maatschappij.
De taak van dé reclassering is nu, om 

deze mensen te helpen zich aan te ftóssen 
aan het (kapitalisme. Van de misdadig-

J < 1^ Ï '' ' ♦ ’Fr. i - « Tl!
J '• " « t m ... $

-_____________________
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en, isblokkade /  van Indonesië te 
£et mogelijk om aan te nemen dat het 
scherpe optreden van Nederland tegen de 
republiek zonder voorkennis van W as
hington is geschied.

Natuurlijk is niet bekend welke bespre
kingen hieraan^* zijn voorafgegaan, maar

m aar.... ze

de Nederlandse regeerders hun goede I  hef; ligt toch voor de hand, dat de ko- 
wil getoond.'hebben staan de vooruitzich-1 m'ende Verenigde Staten van Europa,
ten óp dollarhulp er Veel beter voor. Een 
dollarlening van 200 millioen mocht a 
de beurs van New-York worden urtg 
geven xen als tweede tegentöclkbm
het bericht, dat een kleine 800 milli 
dóllar, die Nederland op grond vafl 
leveringen volgens de leen- en prachtwet 
als Schuld op zich had genomen, war 
kwijt gescholden.

Men is in Washington de Nederlan 
regering dus blijkbaar bijzonder gunsti 
gezind, (hetgeen ook blijkt uit de ui 
tingen van financiële adviseurs, die 
Nederlandse leningen een goede geld 
legging achten. lr*V: • , ‘ : ̂

Toch lijkt dat ons niet de enige redete 
ook overwegingen

waarvan Nederland een deel zal uitma- 
fen, övelr meer macht zullen beschikken 

3 het Nederlandse gezag in Indonesië 
de oude voet is hersteld.

De ontwikkeling der machtsverhoudin- 
ireld

ieuw aanzicht. De pogingen om door
in de wéreld krijgt van nu af een

Ier dit hoofd, behalve dan het laat- d
ste na de puntjes, wat wij m a a r-------
vuld hebben, wordt in het Vrije 
een gesprek gemeld met Kuper 
N.V.V. •

Het spreekwoord luidt: ki 
dronken mensen spreken de w 
maar dit zou van toepassing zijn ge 
als Kupers de volle < waarheid ha

de U.N.O. tot een we- 
Van staten te komen, be-

voor de wereldbaiik en 1.2 milli 
lar, die Eng^lajnd van zijn to^ekende 
crediet zal opnoemen. Totaal 48/5 millioen.”

Ook Nederland is geheel en al van 
deze hulp afhankelijk. Nog kort geleden machtspolitiek spelen er een rol in. 
hebben wij allen in ons kleine landje hier
over een lesje gehad, toen bleek, dat het 
dollartegoed zo goed als opgebruikt was.
Een golf van propaganda voor versobe
ring, en productieverhoging, . uitgaande 
van de regering, zette in, ,om tot groter

Daarvan getuigt o.a. het onverwacht 
scherpe optreden van de Nederlan 
regering tegen de Indonesische Rep 
bliek. Als men terug4enkt aan 
ding van Amerika bij de pogin 
„Martin Behrman” om de Ne

middel van 
reldfederatie 
horen tot het verleden.

Van nu af begiiut Amerika de landén 
Muiten de Russische invloedsfeer te orga- 

eren tot een „Verenigd^ Staten van 
ropa” of soorgelijke statenblocs. Het 

ebruifct hierbij de macht van dollar, 
é ini werkelijkheid de gewéldige pro- 

^^^Am erikaans? Jductiekracht van^zijn industrie en land
bouw en Van de ^daarin werkende, ĉ oor 
et kapitaal beheerste, arbeiders is.

zegd. iHij was dus niet dronken, integen
deel, het getuigt juist van een prijzens-

de

lij)
ia^wei
van kamerahd Kupei 
niet dronken.

,^De tweede fase
on: de on<

de h( 
van

Déze macht moet er toe dienen om 
"overal in 4e wereld een zodanige maat
schappelijke Organisatie te scheppen, dat 

reral het kommando van dé
rland^l beren Wordt gehoorzaamd.

waardige nuchterheid als mensen 
halve waarheid zeggen; Sprekende over 
de sociaal-economische ontwikkeling in 
Indonesië, zoals het in Het Vrije Volk dachte veld 
heet, zeide Kupers: aan de arbeiders, maar aan
>J,In de strijd om de buitenlandse on- Bij wiè nu deze 

dernemingen zijn drie fasen te onder- dat wordt niet verm
scheiden. De eerste fase is die, waarin een reis uit Indonesië
na de Japanse bezetting de arbeiders zelf jev sociaal-economische
de fabrieken zo goed en zo kwaad als het bestudeerd, dan zul je <
ging, op gang hielden en beschermden 
tegen ëe rampokkers, de plunderende 
benden. In deze periode is . bij hen de 
ïdee opgekomen, dat de fabrieken eigen
lijk van hen waren* daardpor was ér

stische ten-

tenyOf 
aan zijn vragers van het N /
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n §  I  te worden.
!i •  I  Van dit standpunt uit bekeken; dus 

■ vanuit de gezichtshoek der directe klasse- 
- H f *  belang«,, staan beide partijen vijandig 

tegenover elkaar en weten van geen w#- 
vóór de ken. Zowel voor de Nederlandse bour- 

.ggq&jg vrór_<fe^jtodoi^ ^  .

ndonesië gentsia geldt eclrter, dat een strijd in 
„Neer- Indonesië feitelijk* de ondergang yoQr 

waaruit beiden betekent. Voor de Nederlandse 
door het 'heersersklasse, omdat een werkelyke oor- 
ïlproduc- log een volkomen vernietiging der pro- 
ïn. Van- ductie- krachten en dus ook een versnel-

wbrden van zelfstandige inmenging in de voorkoming van legendevorming — in

derne sta^t is het ter beschikking hebben 
van een industrie of andere productie
krachten. Juist het feit, dat de leiders

weer aan de kapitalisten terug te geven. 
Als het niet lukt, dan is daar altijd nog

van de „grootse” dingen, die zij in Indië 
heeft „verricht”, aan de andere kant een 
jonge klasse va* intellectuelen, nog nau-

SST'
' •

De ministers Beel en Jonkman hebben 
hun terugkeer in Nederland belangrijk 
gemaakt, doordat eerstgenoemde een ver
klaring aflegdè, waarin naar onze mening 
dè belangrijkste passage, ter beoordeling 
van de huidige politieke crisis, de vol- 
génde was:- **■ '; v "‘Kr,ri

dering van de troepensterkte 
T er uitvoering van dit voorstel zal in de 
(dat dus inhoudt 6ok nog de te bezette) ge-

lappelijke gendarmerie ge-
yojrrfïd worden, die.de „orde en veiligheid” zal. 

vernemen Tevens zal een gemeenschappelijk 
directoraat voor ^ de binnenlandse veiligheid 

. worden opgericht, waarin Nederlandse en Indo- 
nesische militairen zitting zullen hebben.

„Ter gelegenheid van ons bezoek aan Makassar Hierbij dient dan in overweging te worden ge
- aldus Beel*— e n in  antwoord oip de critiek door nomen, dat onder Indonesische militairen niet

^p^idênr^öëkawSlOïïfpBi^fir^5p~^öölRlélSnra 
daden der Republiek, heb ik mij dan ook genoopt 
gevoeld ernstige twijfel uit te spreken over de be
reidheid tot samenwerken van de Republiek met de 
andere gedeelten van Indorisië en Nederland. Aa.n 
deze twijfel moet ten spoedigste en einde komen '.
ÉJIandacbtige lezing van de gehele

uit Java (met uitzoiideringf van de be
zette gebieden) en Surhatra (eveneens 
5eKaTve~Két bezëffe 'ge'deelfe) ~ats „sóö* 
vereine democratische staat" te erkennen. 
Het kan niet m onze bedoeling liggen 

- . ^ P P P P Ü e e n 1 juridisch betoog o p |te  zetten f  en
4. Regeling van economische vraagstukken, be- nader te onderzoeken, in hoeverre in de

frolrlrlnn K<»KkpnrJ rtn hu i^n laflds liafldelsverkêcr. J o n k  Jn. XT *•./> o  o fö  Irlo

alfëën WriStääto W'öfdHn 'mthtatren 'van  cte fnrfó* 
nesische Republiek, maar ook „autoriteiten" van 
alle andere Indische gebieden, die reeds met de 
Nederlanders op voet vjan „loyaliteit" samen
werken.

■ I  ■ ■  trekking hebbend op buitenlands handelsverkeer. d o o r  d.e N e d e r la n d e r s  v o o rg e s te ld e  toe-
verklaring van Beel geeft ook voor de deviezencontröle, v^elvOTrzim m g alsmede k inderdaad van een souvereine de- 
, • herstel va» recht yoor ten aan, binnen de Nederland^

Indonesisch^ Unie zal kunnen gesproken 
worden. Vólgens< Nederlandse juristen 
zelf, is souvereiniteit een gezag, dat, 
hoewel min of meer beperkt, in eén be
paald gebied onafhankelijk van anderen 
heerst en niet anders kan worden be
snoeid, dan uit eigen wit. Vergeleken 
met deze interpretatie van het in „mo
derne” landen heersende begrip .„souve- 
remiteit”_iis.het voorstel dsr JNederlanders 
niet anders dan een woordenspel, dat be
oogt récht tè doen schijnen, waar in 
werkelijkheid onrecht heerst. : ' /

W e zullen ons echter niet op het pad

overige gedeelten zeer duidelijk te ken
nen, dat de- verhouding van de Repu
bliek Indonesia tot dé ĝs.'il.v Malinorge- 
bieden, voor de regering in Nederland 
één der belangrijkste punten was, waar
over klaarheid gebracht moest worden 
en dan uitgelegd volgens de opvatting
der Nederlanders.' -----
$r«Het verschijnen van de Nota der Com- 
mjssie-'GeneraaT bevestigde bovenstaai 
de veronderstelling. Zoals bekend kom 
zeer in hef kort samengevat de bij deze 
nota overgelegde voorstellen, op het vól* 
gende neer: ‘
1. Hervorming van de Indische regering tót een 

centraal apparaat van een in de toekomst te 
vestigen federatie, alsmede oprichting van or
ganen voor samenwerking mpt het opperbestuur

r> , in Nederland. , r
2. Regeling van de buitenlandse betrekkingen en 

voorbereiding van de vorming van een buiten-
^ landse dienst voor de toekomstige Verenigde 

. Staten van Indonesië. V •
Door Nederland wordt voorgesteld, dat verschil
lende Indonesiërs hoge posten zullen bekleden
in de buitenlandse dienst.

3. Militaire samenwerking met betrekking tot het 
volledig staken van de vijandelijkheden, het 
herstellen van „recht en veiligheid' ,opbouw 
van een legermacht voor Indonesië 'en vermin-

zien van „hun” bedrijyen en bezittingen op Re
publikeins gebied.
Ten aanzien du? van economische''vraagstuk
ken met betrekking tot het „teruggeven” der be
drijven en landbouwondernemingen, worden 
hier alleen voorstellen gedaan, die door de ** 
publiek moeten worden nagekomen. Deze k 
ties immers gelden niet voor de andere geb 

— den, gelegen in ' cJe Oost-Indonesische Sta 
Vanzelfsprekend .moeten de republikeinen aan 
deze eis der Nederlanders gehoor geven, daar 
anders een volkomen — vanuit kapitalistisch 
standpunt bezien — onhoudbare situatie zou 
ontstaan. Hierop komen wij echter in het onder- 

- staande terug. £<0% .
5. R eg u n g  van de verhouding en samenwerking 

vanvde Republiek met niet tot de Republiek be
horende landen; ten einde te komen tot een 
Verenigde

<jjBBwiill9l99IWW, . 9 . .JtL 9  1 
Indonesische eisen zou échter vóór de 
Néu&dandse bourgeoisie 
ho^gfe ^TfnToorcrtéteTeni
i m i ? i e r s ^ i n o e t ; j u i s t  t e r w i l h  ____

f$9#s ‘kracht”, een bron vormen, waaruit beiden betekent. Voor de 
%«$eviezen, voor Nederland — door het heersers ^

ligde Staten van Indonesië („als souve- begeven der juristerij. Ieder weet of kan 
reine democratische staat ), die echter met het ^  q e y a l  weten, dat „vrijheid” ZO
Koninkrijk dér'N ederla^den^erbonden m z i j n
in een later o p  te richt jp Nederlands-Indone- 
sische Unie.
ovenstaande is een zeer korte samen

vatting van de voorstellen der Commis- 
sie-Generaal. T\yee belangrijke punten 
hieruit springen, ter beoordeling van de 
huidige situatie, direct naar voren. Ten 

■ ^ s te  immers blijkt, dat de Nederlandse
regering er niet ?air denkt, de 
sche Republiek, tot op heden bestaande

in elk geval weten, dat „vrijheid zo 
vaak een land „teisterde”, juist daar, 
waar het één dér peilers der grondwet
geving vormde. Het is volkomen on
vruchtbaar met burgerlijke tegenstanders 
te polemiseren, daar de begrippen op 
staatkundig gebied voor hen een geheel 
andere inhoud en waardering vinden, 
dan bij, ons. - ^  .<f/.

Een. andere vraag in dit verband. is 
echter, hoe het komt dat de Nederlanders 
„zo plotseling” — zoals wij één dezer

, r  ; - '  - dagen -de mening hoorden verkondigen
vroegere eigenaars (in overeenstemming ten van West-Europa. Met dit verschil. — van ^en zelfstandige Republiek af- 
met art. 14 van Linggadjati) weer 
geworden...... ”
V ‘Hier hebben de interviewers die 
ijieit dronken waren, geen verderfc vragen 
gesteld. Twee bonzen weten, wat eéfi 
knipoog waard is. v * ;;

W e hebben hier dus een feit — het 
bezetten der fabrieken — en twee ge
dachten. Het gaat er nu om het feit tot 
een gedachte te maken, en de gedachten-----  -----------  — ------------------W ------- ü -------------------------

feiten. Daar hebben nudrtere V a k 
anzen slaig van. De arbeiders, die de 
ondernemingen bezet hebben, hebben 
daar natuurlijk een democrétie“ ingesteld. 
Zelf gekozen voormannèn en bedrijfs
leiders en wat daar alles aan vastzit. 
Dit is niet zó een, twee, drie door een 
„militaire wandeling door Java" onge
daan te maken. Daarom heeft Kupers 
betere middelen, dan de scherpslijpers 
pers van hét koloniale kapitaal. ' !

De Söbsi, het Indonesische Vakver-

medezeggenschap in comité’s van Rijks
bemiddelaars, bedrijfsleiders, vakvereni- 
gingbestuurders met ook wel vertegen
woordigers vari de personelen, waar de 
arbeiders natuurlijk altijd in de minder- 
he?d zijn. Terwijl ze in werkelijkheid in 
de productie, in de fabriek zelve, de grote 
meerderheid vormen. De democratie ver- 
nv.'st zo vanuit' de fabriek naar de bu
reaus der heren bonzen en beiriidde’Jaars 
en f.o heb je meteen van een meerderheid 
een minderheid gemaakt. Je moet maar 
nuchter wezen. 'j v '

In Indonesië, waar de bedrijven ,in 
hand.?n van de arbeiders blijken te zijn,

fren van Indonesisché stapelproduc- log een v
op de wereldmarkt -— vloeien. Van^ ductié^ ' '

iar dat de Nederlandse regeiring nooit de slij
Sjahrir’s eis kan ingaan en de bin- kradht

a- en buitenlandse handel aan Indone- telligen
zelf kan overlaten. ‘De Nederlandse stige h

bourgeoisie moet — van haar standpunt log in
Uit bekeken — een gemeenschappelijk naar bo
qrgaan hebben, waarirt alle „staten” van met de
Indonesië vertegenwoordigd zijn. Het is
voor het berooide „Nederland” van het r _____
grootste belang dat er één deviezenfonds treden, die de
is, dat er één centraal orgaan komt voor van verzet in
binnen- en buitenlandse handel, én dat 
één centraal* orgaan gevormd wordt 
voor de verkoop van ondernemingsprö- 
duoten. Juist omdat de Nederlandse 
bourgeoisie op de wereldmarkt met de 
rug tegen de muur staat, is centrale eco
nomische en daardoor centrale politieke tegenstellingen
organisatie nodig.

De enige wijze — uitgezonderd het 
oorlog voeren — waarop de Indonesische 
Republiek dit machtsstreven van de Ne
derlandse bourgeoisie —- kan tegengaan 
is het * saboteren van de vorming van
een eenheidsstaat, met andere woorden, ___
van de vorming van een federatief opge- de Nederlanders . ...
bouwd „Vérenigde Staten van Indone- een federale staat kunnen vo.~
sië”. Hierover loopt de voortdurende moeten eenheden zijn. En in 1
strijd e n  vandaar, dat Béel’s voorstellen dat deze er niet zijn, moeten zij

Viv C.V* atv. pAUUWW u p y v u i v i m ,  IV V»
da^cle Nederlandse regering nimmer op 
het standpunt stond van een zelfstandige 
Republiek, in dien zin, zoals juist niet- 
juristen dit opvatten. Altijd heeft de Ne
derlandse regering op het stan r 
staan, dat de Republiek een onderdeel 
7oii vormen van een in de toekomst te 
vormen „Nederlands-Indonesische Unie/' 
Dat was juist voortdurend het grote 
struikelblok, dat tot uitdrukking kwamj 
in de .moeizame önderhandelingen be
treffende het teruggeven der aan niet- 
Indonesiers behorende bedrijven. Een 
eerste voorgaarde immers voor het 
„zelfstandig” functionneren van eén mo-

géén onthaal vinden bij de leiders der dat wil in onze moderne tijd zeggen,
Indonesische Republiek. moeten „spontaan” ontstaan.'Zij ontstaan

Het is niet ondienstig in dit verband op dezelfde wijze als b.v. sommige Eiw
nog eens op te «komen tegen de verwar- gelse reactionnairen een plotseling
ring, die tegenwoordig in de progressie
ve” pers wordt gezaaid. Men doet het 
in de artikelen dezer kranten voorkomen, 
dat Beel’s „nieuwe”, koers wordt inge- 
geVen door zijn zwichten voor de Jiolo-^ T VM i l v l  lU V Iilv U i
niale Bourgeoisie. Dit is echter niet ge- plaats in Frans-Indo-China, waar som-
heel juist. Zeker is het waar, dat 4e mige Franse collega’s der bovengenoem-
ondernemers, die in Indonesië grote ka- de Britse reactionnairen, bezig zijn aan-

ïdige hangers der Viet-Minh partijpitalen hebben belegd, een spoedige

<r4%s"i
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Dit alles is 
Maar aT deze 
rol. Het moae

ai

y  .. . • «  « I -------- -------   ---------------- ------- l -------  " •  w  v . n v M  v »-.11 « v  „ 1 1 C W  1 U I

teruggave van hun bez*t en uitbuiting weken en een zelfstandige partij te vor- schrijft, dat er zich bfna nege
der bevolking — al noemen zij het dan men met eigen nationale doeleinden. lioen man over de hele wereld
natuurlijk^^niet zô  —  ̂bepleiten. In werke- Nu .kunnen wij natuurlijk van hieruit wapenen bevinden en ongeveer 
hjkheid echter zijn de voorstellen van de niet beweren, dat de Javaanse Pasoendan landen jaarlijks 27.400.000000 
Commissie-Generaal ingegéven door de beweging door de Nederlanders/ is ge- voor bewapeninq uitoeven. U*
Wanhopige toestand, waarin zich het ge- ensceneerd. Wei weten, dat in de prac- gevens bl^kt, dat

wakkeren, 
houd ook zeker 
wordt begeerd. En 
nog geheel af van de 
Amerika en Engeland z 

'Maar ondanks dat, o

overeen k 
In het voo 

wif hopen — d 
de Nederlan 
federale staat streeft! 
donesische 
van saboteert.

smachtend verlangen constateren naar 
autonomie van sommige stammen, die in 
Birma wonen, hfet land, dat ook èen 
„vrij” land „dreigt” te worden. Het
zelfde, zo is bekend, vindt op het moment

los te

Onde 
„Het P  

W at men
Hanson 

werker ë  van

bond, jieéft anderhalf millioen leden en op gaan de troepenzendingen door, en het geen afstand wilden doen, dan na be"
haar congres heeft Kupers een mooi suc- leger blijft oaraat. Ä1 kost dit. wahneer hoorlijke onderpanden te hebben verkre"
c e s  behaald, doordat het zich aansloot bij we het verlies aan arbeid mederekenen, gen (o.a. het terugtrekken der Nedefr
het wereldverbond van Vakverenigingen, ook langzamerhand nog meer dan het landse troepen) bracht hun wil tot eigen
Deze Sobsi volgt dan dezelfde beproefde , gehele, door èen kleine groep belegde machtsvorming tot uitdrukking. ^ r"
politiek als de vakverbonden van de sta- kapitaal, in Indonesië. gelijk toegeven der Nerderlande

le l*  Nederlandse kapitaal bevindt. tijk dergelijke zaken zich ontwikkelen,
'aardoor pok zijn de tegzr.stellingen door voelen en tasten. Zo zijn er b.v.

Jn principe onoverbrugbaar, en dit zeker. Soendanezen van „bepaalde huize", die
indien niet uit'het oog wordt verloren, zich, in het inderdaad meer hisse milieu
dat twee heersende 'klassen om hun be- der Republikeinen, niet thuis' voelen,
staan vechten. Aan de éne kant sta?t de * •

Een de* 
ers aan del

m m -WÈMSfh.’ï l m m m

■Wit

ar meer voor bewa 
dan aan* de vooravond van 
in 1938* * ®

Negentien millioen mfan onder 
penen. W at een enorme verspilling 

oude heerserspositie arbeidskracht! Bn bijna zeven en a
ierover ontstaat con- en een half milliard dollar kost dat

tact met de Nederlandse militaire auto- per jaar. Zet dat eens om in
riteiten, die een dergelijk streven ten levensmiddelen! M aar ja^ eerst
slotte democratisch vinden. Uit deze en dan (geen) boter, schijnt ook
geest van vertrouwén en vóóral be-„grij- wijlen Goring, te gelden.

Vandaar, dat 
willen behouden. I 

et de jSlede

de
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[insei der zelf werkzaamheid 
is een resultaat van beschou»

B F F ‘- » 4 S I S  . É£l£P.j&v i ■ k
et Wezen der revolütionnaire

H am ■§ ■

K É I H B p ’vv' • ■bij Van P. de ideologie secundair, ter- 
w ilt hii in de aanvang beweerde, dat

rijf so rga  n isatie ü
en de kracht, die haar samenbindt, is dus PRAKTIJK.

« P i  J  -  ■deze primair is. W at de theorie 
die Van P, aan zijn „praktijk” h 
afgaan, is het dus niet veel. mur*

. , t j  . , * , niet in een I en II te scheiden, beiden De revolütionnaire prutsgroepjes, af-
et wezenlijke onderscheid tussen bestaan te r , A- J—  — * - j ------- j .  l . ------.
“en nieuwe bewegingen ligt- opge-- D----------- 3

sloten in het beginsel der zelfwerkzaam
heid. £ e  organisatorische vorm, die deze 
zelfwerkzaamheid aanneemt, wordt door 
de productieverhoudingen bepaald. Maar 
de." organisatorische vorm is { secundair. 
De ideologie der zelfwerkzaamheid is 
primair. De idee der zelfwerkzaamheid 
is oorzaak, de bedrijfsorganisatie gevolg. 
Daaruit volgt, dat de enige propagan
distische arbeid, die verricht moet wor
den de opbouw der idee is.”

Dit is een citaat uit een serie artikelen 
van M. van Praag, in „Van onderen op”, 
waar een inzender in Spartacus van zegt: 
„Tot zover accoord, al zouden wij het 
ook anders formuleren.” Wij zouden het 
echter niet alleen ianders formuleren 
maar wij gaan bok met de- inhoud niét 
accoord. Als wij ons ontdoen van de 
overbluffende woordklank, dan wil de 
eerste zin zeggen, dat de oude bewegin
gen zich onderscheiden van de nieuwe, 
niet in de eerste plaats door een begin
sel, maar eenvoudig door de zelfwerk
zaamheid* Het beginsel der zelfwerkzaam^ 
heid is een denkproduct, de zelfwerk
zaamheid is een verschijnsel, dat teweeg 
wordt gebracht door individuen, in dit 
geval arbeiders, wier handelingen nog 
geenszins voortspruiten uit een beginsel, 
en zich vooreerst samenvoegen om voor 
een bepaald, voor 
te strijden.

met het 
Dit beginsel
wing en overdenking», en, zijn voorwerp

groepjes
te brengen moeten falen. De klassebe wustew i n g , ,--Tïr- ^ - M |p iL .-r.. . . „ mm m 

de bewegende, de strijdende massaas. arbeiders in de bedrijven moeten zich
Vóór dat deze er waren, kon dit begin- plaatselijk en bedrijfsgewijze in kiemen
sei helemaal niet onstaan, dat wil zeggen, organiseren. Deze kernen moeten klein
het beginsel der zelfwerkzaamheid der ^  Zuiyer zijn. Ze zouden niet nalaten een
strijdende arbeiders, onder moderne pro- 
ductieverhoudingen.

Het beginsel is door enkelen* of kleinere 
groepen geabstraheerd uit de objectieve 
verschijningsvorm, dé wilde Stakingen en 
soortgelijke bewegingen. En dit begin
sel is het meest wezenlijke of algemene, 
wat dan in a] die acties teruggevondto 
wordt. f

Bij een b e w e g i n g - 'ontplooit het „ i k ”  
zich in-het „wij" en hoe meer eigen op
gaan van het „ik” in net „wij”, hoe ste'- 
viger en hechter organisatie; totdat het 
werkelijke organisme -is geworden.

zuigende werking op de talloze arbeiderlt 
uit de linkse hoek der E.V.C. uit t i  
oefenen. Wij kunnen het gemakkelijk 
eens worden, want het gaat niet om ab
stracte theoriën, doch om zeer concrete 
dingen. Aldus ‘M. v. P.

Drie punten vragen hier dus onze aan
dacht. De uit de strijd geboren B.O.'s* 
de door de prutsgroepjes opgerichte ker
nenorganisaties, en het opheffen der 
prutsgroepjes. *

Indien nu de prutsgroepjes opgeheven 
worden, dan val£ ? de taak van het 

organteipe is geworden, „abstract theoretiseren” weg. Maar
Groeiende bewustheid over het wezen niet abstract theoretiseren dan? .O
dezer organisatie en zijn betrekkingen Van P. een tegenstander van alle theorie»
naar buiten gaat samen met verandering abstract of niet? Dat zouden wij aan het
en versterking der forganisatie zelve. In abstract theoretisch gedeelte van zijn 'f
zijn ontwikkeling verder gedacht bjijkt toog niet zeggen. Ook geloven we n
het, dat de wilde staking een langzame dat dt  groepjes zich op advies van Van
of snellere ommekeer in de geesten be- P. zullen opheffen. /'Kort en goed, als we
werkt, dus een veranderde ideologie« Dat kernen in de bedrijven oprichten, dan zal
wil zeggen, de zich ontwikkelende wilde van tevoren op de meest duidelijke wijze*
staking brengt veranderde opvattingen precies omschreven moeten wordenr

de ITaiidliggend doel mee over rec^ ’ mora.al' .zede* ^ n 9 ,e'woonten en later **|al zij zelfs in de

is

w ortjihet moet gezegd 
dienen er W; 
die zo een 25 tot .30 pCt. <

m

Een der wederopbouw-leuzen v a n . 
Rotterdam is: „In Rotterdam daar gaat 
het igoed." Én inderdaad, er zit een stuk 
waarheid in die leuze. Het is niet alleen 
inS maar een prof)agande-letÉj|£ 
meer, doch-bet gaatJflÉ"

e .  banken v ^ J »  doch J j ,  
er geen materiaal ter beschikking wordt j  Fn
gesteld voor de zo noodzakelifke wo- 
ningbouw.

e AHe'handelingen, alle verzet. geschiedt kunstopvattingen doordrin 
tezamen. -Daarom stelt alle verzet voorop 
de wïj-gedachte, of misschien beter hét
wij-instinct. In ie speelt het
„wij” reeds een voorname rol, doordat 
wij tezamen werken. Niet één produceert, 
wij produceren. De verschillende afdelin
gen van een bedrijf leveren samen het 
product aan de maatschappij af. Het is 
alles het resultaat van het arbeidende 
,;wij”. Moge buiten de bedrijven om, in 
het maatschappelijk leven,, dit wij ook 
verzwakt en versnipperd worden, of al
leen binnen het gezin geldigheid behou
den, in het ptoductie-proces heerst h^t 
wij-gevoel van grote massaas.

Bij bewegingen is het gevoelen: ons 
wordt onrecht aangedaan, wij worden 
onderdrukt, wij verzetten ons. Dit verzet 
onder het wij-gevoel, is reeds organisa
tie, die de vorm insluit.

1 . wat de taak der revolütionnaire groep 
is. 2. wat precies de taak der kernen^ ifc
en wat de scheidingslijn tussen kernen
en revolütionnaire groep is* W ant als
er wel éénheid mogelijlk is, tussen de
kernen, maar niet tussen de groepen on
derling, dan moet het lig§en aan het ver-

____r, . _____________  schil, dat er tussen deze beide groepe-
en deze bewegingen zul- ringen bestaat en dit zal duidelijk aan-

hun werkingen ook op getoond moeten worden, opdat wij weten
of wij op de goede wég zijn.

Niet
leen de arbeiders zelf zullen deze veran
dering van wereldbeschouwing onder
gaan, ook sociologen en economen zullen 
genoopt worden ziclvjnet het'verschijnsel 
der zelfwerkzaamheid- van de massa be
zig te shou 
len niet n«
hun denken uit te oefenen.

Zo is dus noch het beginsel, noch de 
ideologie primair, doch de wilde staking- 
vorm. Beginsel en ideologie verschijnen 
dus later, fijn dus secundair. Het is dus 
juist andersom als M. v. P. in zijn ver
warrende woordenkeus tracht te doen 
geloven.

Het is nu de taaik van de groepen, die 
het wezenlijke in de wilde verzetsbewe
gingen hebben gezien, het beginsel of 
principe^ uit te dragen onder de massa, 
opdat dit tot grotere bewustheid in de

en

D
Hety Parool publiceert een serie be

schouwingen van de hand van Dr. van
Een organisatie-vorm zonder wij-ge- strijd zal leiden. Waarschijnlijk heeft van Blankenstein, onder de titel: Engeland

yoel, dat de wezenlijke band vormt, is P. dit door het hoofd gespeeld, waar het jn Overgang, Zaterdag 24 Mê i verscheen
een tegenspraak in zichzelf, en even on- citaat in de duistere bewoordingen ein- ^et fa d e  artikel, dat tte omvangrijke
zinnig a ls  e e n  voorwerp zonder de krach- digt: de opbouw der idee. Later spreekt transformatie van de Britsche industrie
ten, die het bindt. Bij de  oude organisa- Van P. zichzelf tegen: „Daar is dè revo- behandelt
tics is het de discipline van bovenaf, die kitionnaire bedrijfsorganisatie verschenen, £  samenaevat komt het hierop neer
de individuen bijeen houdt en zo de band zelfs al zijn de leden er van geen revo- ^  i Ä
vormt. Over dit laatste zou meer te zêg- lutionnaire socialisten „Hun gedrag uit êP . , N jy-> t
gen zijn, maar dit is voor ons onderwerp de noodzaak van de strijd geboren, is Koninkrijk, zoals m het Noordoosten.

ver vooruit”. Hier is dus de zware industrie overheerst, met namegen- , . j  I . ̂  .. .. . ..
van nu niet nodig. De organisatievorm hun ideölogi

Eris m  ■ m it t.
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En gebouwd dat er wordt! Op het Sta
tionsplein is men bezig een kapitaal pand 
te doen Verrijzen van het Bouwcentrum. 
Kosten ƒ 850.000. Er zullen aan worden 
verwerkt: rüim 600 m3 hout, 400.000 
stenen, 1400 m2 glas, 350.000 kg ijzer, 
350.000 m3 cement, 12.500 wandtegels. 
Dan krijgen we op de Coofcingel tegen
óver het postkantoor een luxe- 
-waarvan de kosten geraamd 
ƒ 2. millioen. Als -dat klaar is 
we er als Rotterdammers tróts 
“W ant daarmede kunnen wé 
met de besten in Europa, 
prijs ƒ 15.— per nacht, 
subtropische daktuin. Een 
is een kolossaal pand bezig té 
toebehorende aan^de Robaver. 
ten het lieve sommetje van ƒ 12 
met als bijzonderheid, da£ over de gehele 
lengte dit dak zal beslaan uit koperen 
platen en de deuren van brons zullen 
zijn. Dit heb je naturlijk tmee, wanneer 
je als bank zo dicht bij'het deviezen-potje 
2it.

De RlV.S. gaat verbouwen en 'deze 
erbouwing zal 240.000 kilo ijzer, 80.000 

tegels, 860 m2 glas. 500.000 metselstenen 
en  700.000 m3 cement |vergen. Op de 
Blaak wordt een heel Bankcentrum opge
dicht. Grote imposante gebouwen respec
tievelijk, de Incasso Bank, Amsterdamse 
Bank, Nederlandse Handel Mij. enz.

Je zou bijna concluderen „er zit inder
daad schot in” en dan te bedenken, dat 
er nog altijd van die kankeraars zijn, die 

ier nog wat van te zeggen hebben. Die 
iet met »een zekere trots dit blijk van 

Nederlandse voortvarendheid weten' te 
waarderen. Die er steeds maar weer over 
zaniken, dat er weliswaar overal grote

da-leuze zonder Nu vraag ik Ur-je bent kapitalist of ^  
inderdaad, goed,__je. bent het niet. Z g a  bankgebouw is im-____

mers een veel betere geldbelegging dan 
een stelletje armzalige woningen. Die 
kan je als het moet, altijd nog volgens 
het pre-fabricated systeem neergooien. 
Dat gaat met een bank niet. Waarbij 
komt, dat je uit je winst altijd nog een ze
ker bedrag kan reserveren voor wederop-

basisi

bouw en nieuwbouw. 
jn de belasting, 

dan gaa^N» 
volle pond. 

eher, U * 
van 

de Partij 
dat hefH  

kunnen wonen,«« WT r •oasis

je een reuze 
\. je woningen 

en betaal je
mi-

nuom en,

een •«WWtn“ f

w at
etdaar a n  v
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►'van en naar 1 
via Rotter. 

W at een 
een con

bij te v 
Nu i-

|v. in de huish 
it laatste ond 

het, in die streken, vestigen der 
industrie. Zij konden dan. zo nodig, het 
gezinstoon aanvullen.

Wij zijn, zoals bekend, volstrekt niet 
tegen industriële arbeid van vrouwen.

voor
er-

koop-
maat-

belanget

ook als ze gjhuwd zijn. Wi
bepalen van de manier, wj

de scheepsbouw. Zo lang het igoed ging, 
lieerste daar welvaart, maar in tijden van 
malaise of crisis, die regelmatig terug- 
iceerden, liepen daar duizenden arbeiders 
werkloos rond.

In verband hiermede meende men de 
noodzakelijkheid in te zien, naast de 
zware, daar ook plaats in te ruil 
de lichtere industrie. Verbrui! 

zijn meestal wel doorlopei 
ir. Nd mene men niet, dj 

regel vooral werd genomen in 
-van de mannelijke werkkrachten,

In de lichtere industrie, n.l. ‘konden 
vrouwelijke 
woon goed worden

E „goede !§fljden werk— RIRMNHJP •«
-arbeiders in de zware industrie niet, of olijke soortgenoten. W at in de eerste
sporadisch buitenshuis. Het loon van de plaats onrechtvaardig !s, en daarenboven
man was dan voldoende. En in perioden het loon der arbeiders drukt.

. _f •>ou ia, regeiingc
y tXM- ï t A  % a i.i

ff ., X'\$!
dinq). dustrie  (
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zinsinkomen in deze maatschappij 
gen zal worden, aan de arbeider (sters] 
zelf |over. Maar in een maatregel, 
hierboven aangegeven, schuilt het gevaar,

werkloosheid was er voor haar in 
uitslurteijd arbeidersdistricten, niets

En dan willen we nog iets opmerken.
Het Verbinden van zware en lichte in- nog ni<

*



Trouwens, jmet die organisatie is het 
feitelijdk een rare geschiedenis. Er wordt 
gekankerd en terecht, o.a. over het aan- 
nemen van het personeel. Men moet zich. 
’s morgens melden. Staat men dan met 
meerdere honderden bijeen, 7en feitelijk 
hunkerend af te wachten, of de baas zo 
goed wä zijn, |  hen aan te nemen. tHet 
heeft veel weg van een soort slaven- 
ä S K :  AITeende bèsfen"ên 
behoren tot de uitverkorenen. De minder 
sterken en zwakkeren komen eerst aan 
de beurt, als er zon overvloed van werk 
is, dat men niet anders kan dan ook hen 
te werk stellenu Van enig systeem, 
roulerinjg of iets dergelijks is geen sprake. 
Zo is er nog zo veel, waarover in de 
haven wordt gekankerd, dorfi daarbij 
wordt een voornaam ding steeds weer 
vergeten. Van alle takken van bedrijf 
vormen ongetwijfeld de havenarbeiders 

- de sterkste eenheid. .Doch dit alleen is niet 
voldoende. W il men de diverse misstan
den in de haven foet me^st effectief be
strijden, dan zal men a l s  georganiseerde 
eenheid op moeten treden. Bn dan moet 
men die organisatie zeker niet zoeken 
in d$ aftan4se vakorganisatie: Dat is
JUisf n o g  de huidige kracht van de heren 
havenbaronnen. Ze spelen heel eenvoudig, 
de ene organisatie tegen de andere uit, 
en daarbij dus  ̂~>k de arbeiders, die daar 
nog steeds in georganiseerd zijn. Dit 
telkens weer gebruikte wapen zal men de 
heren uit handen moeten slaan, echter 
zal men fcevens de diverse vakorganisaties 
de gelegenheid moeten ontnemen, de 
Strijd der arbeidersklasse, onze strijd, te 
gebruiken voor propaganda voor eigen
standje. •’ ' * ■

N e e n ,  kameraden, nog steeds geldt het 
enig mogëlijke recept: zelf die eenheid 
vormen over alle p o lit ie k e *  en vakprgani- 
satie-vormen :heen. ZeH de kernen in de 
bedrijven vormen! Eigen organisatie on
der eigen leiding tot stand brengen! De 
bevrijding van onze klasse kan slechts 
het werk van ons zelf zijn!

Schone woorden 
voor vuile dingen.

Het Handelsblad vindt de Bank van 
Lening toch maar een nuttige instelling. 
Het wijdt er z^lfs een heel artikel aan 
in het Zaterdagavondblad.

„De lommerd is minder dan ooit een 
schande, maar blijft een element in ons 
volkscredietwezen,. dat zijn rechtvaardi
ging vindt in het gladstrijken van plooien 
in de financiering van menig huishou-

I ■ t'. >s #* * *, .• • •;den .. • •. . •
Nu het consumentencrediet geen gun

stig onthaal heeft gevonden bij de arbei
ders, wordt Oome Jan maar eens aan
bevolen. Met hem zijn we wat meer 
vertrouwd. Zou hij ook de zorgrimpels 
kurinen gladstrijken? - ~

De staking bift*4|
„De Sleutels”, te Leiden.ff f

----- Voor- 4 te tweede, maal, binnen, een tij dg--
verloop van vijf weken, heeft het perso
neel van de N.V. Meelfabriek „De 
Sleutel” v. 'h. Koster en Co., zich ge
noodzaakt gezien het werk neer te leg
gen. Aldus de aanhef van het manifest, 
dat door het personeel van bovenge
noemd bedrijf onder de bevolking van 
Leiden is verspreid. De reden van het 
conflict is^als volgt.

Het personeel van dit bedrijf is in de 
derde gemeente-klasse geplaatst,, omdat 
dit bedrijf in een derde bedrijfsgroep is 
gerangschikt. De lonen in de textiel en 
conservenfabrieken zifh. hoger door pre
mie tarief- en prestatielonen. Van werk
gevers zijde in de maal-industrie is steeds 
betoogd, dat in hun bedrijf zo iets niet 
mögelijk is. Vandaar de eis der arbeiders 
om van de derde Gemeente-klasse in de 
tweede te worden geplaatst. Van. het 
moment af, dat er önderhandelingen ge
voerd zijn, over het totstandkomen van 
een collectieve arbeidsovereenkomst, is 
door de arbeiders voortdurend gewezen 
op deze grote onrechtvaardigheid, welke 
door de hoofdbesturen van de organisa
ties ten volle is erkend. Om echter hun 
goede wil te tonen, hebben de arbeiders, 
in rje ondertekening van dit contract toe
gestemd, onder voorbehoud, dat na de 
ondertekening van 4e overeenkomst de 
kwestie van de tweede klasse opnieuw 
een punt van bespreking zou worden tus
sen de organisaties, Directie, Stichti&g 
van de Arbeid en het college van Rijks
bemiddelaars. Bijna anderhalf jaar werden 
de arbeiders van ‘het kastje naar de muur 
gestuurd, zonder enig resultaat. Toen 
ongeveer vijf weken geledeh, uit protest 
over het bedrog tegenover de arbeiders 
geplee d, het“ werk werd stilgelegd, is 
hun opnieuw beloofd, dat binnen veertien 
dagen getracht zou worden een oplos
sing te vinden. Van enige tegemoetko
ming was echter geen sprake. Dit maakte 
aan het geduld van deze arbeiders een 
einde. Dinsdag 13 Mpi hebben de arbei- 

: ders opnieuw het wefk neergelegd öm 
de heren aan hèt verstand te brengen, 
dat ongeveer vijf weken geleden door de 
Directie en andere instantes een belofte 
is gedaan, welke niet is vervuld.

De arbeiders van bovengenoemd be
drijf hebben door middel van hun mani
fest de arbeidende bevolking van Ileiden 
opgeroepen solidair te zijn met ihun 
strijd len op^de steunlijsten te tekenen, 
w^1ke door de stakers aan huis worden 
aangeboden. Deze steun,actie is een groot 
succes. lEen aantal studenten, voorname
lijk jongens van de^Handels Hogeschool 
uit Rotterdam, en enkelen uit Delft heb
ben gemeend zich voor het smerige on
derkruiper swerk te moeten lenen. Maar

« r
de meeSten kregen er al spoedig genoeg 
van toen zij ondervonden, *wat voor 
zware lichamelijke arbeid zij moesten 
verrichten. , Een poging om Leidse studen
ten voor dit onderkruiperswerk te ron
selen, had geen enkel resultaat.

Op 16 Mei zijn de bedrijfskernen van 
vrijwel alle bedrijven in Leiden bijeen 
geweest om hun houding te bepalen, in 
verband met deze strijd. Deze kernen uit 
de bedrijven vertegenwoordigen de ar
beiders van alle vakorganisaties, Van een 
sympathiestaking werd a£gezien, omdat 
het aantal onderkruipende studenten zeer 
sterk was afgenomen.

In het manifest, door de stakende ar
beiders verspreid, kom£ onder nieer tot 
uitdrukking, dat deze staking geen „wil- 

! de” staking is.
De, vakbonden te Leiden kunnen of 

willen deze strijd niet steunen, omdat hun 
opvattingen volkomen passen binnen het 
raam van de kapitalistische, geleide eco
nomie. Door het aanvaarden van deze 
plan-economie, komen deze vakbonden, 
onherroepelijk tegenover de strijdende 
arbeiders t<> staan. Het afsluiten van col
lectieve arbeidsovereenkomsten, heeft 
geen enkel doel, dan de bedrijfsvrede te

y  handhaven. ' • U * - 4^0-
Men wil daarmede de samenwerking 

van uitbuiters en uifcgebuiten bevorderen. 
Zij hebben tot taak de godsvrede in 
het bedrijf te handhaven. Voor de vrij
making van de arbeidersklasse uit de 
loonslavernij, zijn zij een gsrote hinder
paal. W at ons in deze strijd verheugt/ 
is de zelf-activiteit van deze arbeiders en 
de solidariteit yan de arbeidende bevol
king van Leiden. iDat deze strijdende ar
beiders hun actie niet als „wild” beschou
wen, is van minder belang. Een feit is, 
dat de Vakbonden deze strijd niet kunnen 
steunen, gebonden als zij zijn aan het 
collectieve contract, wat door de arbei
ders in hun manifest wordt toegegeven.

Voor het eerst hebben deze arbeiders 
de ideologie van de vakbonder doorbro
ken en hebben de strijd zelf onder eigen 
leiding in handen genomen.

Zij* züllen moeten begrijpen, dat alleen 
ijitbreiding van deze strijd en klasse so
lidariteit in staat is, met succes tegen de 
uitbuiters te strijden. Over het verdere 
verloop van deze strijd zullen wij onze 
lezers op de> hoogte houden.

Trotz alledem.
3e Verantwoording nagekomen gelden. 

Lijst 36 f  7.70, Lijst 37 ƒ 5.50, Lijst 3?’ 
ƒ t ó -  Lijst 41 ƒ 6.25. T. U. te A. ƒ 25.— 
Vorige opgave ƒ 184.10. Totaai ƒ 229 55
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ie, zijn

een

in Bul 
beeld.

tussen het 
h kapi- 

binnenrukken 
is het particu- 

van het privaat- 
Wel kregen de 

der
kleine boeren en de communistische partij 
meer invloed op de <staat en zijn wet-

Het is niet meer juist om te zeggen, de laatste berichten 
dat de oorlog de 'voortzetting van een daarvan een spn
politiek, met andere middelen is. De wer- Hongarije is e 
kelijkc toestand van heden wordt veel Sovjet-systeem en
beter gekenschetst door te zeggen, dat de talistisch bewind,
gehele politiek dóór de oorlog beheerst van de Russische
wordt. Sterker, zij ïs niet anders dan een liere bezit en de I
grote algemene oprlog, die op elk terrein kapitaal niet verd
van het maatschappelijk leven wordt ge- vakverenigingen, „ de organisaties
voerd; die er op uit is, de tegenstander te 
overwinnen om hem te onderwerpen, of. 
als dat niet mogelijk blijkt, hem te ver
nietigen. De oorlog ; begint niet pas als 
de militaire wapenen eir Vernietigings- 
middelen spreken. Als wij deze stelling 
als juist erkennen, dan weten wij ook. 
dat na ^et mislukken van de U.N.O. (de kapitalisme en
organisatie van de Verenigde Naties) de men ook in 1
oorlog tussen de twee grote machten, die te komen.
na de tweede wereldoorlog dé wereld Sinds de opmars van het Amerikaan- 
beheersen, tussen Amerika en Rusland, se strijdfront begint ook Rusland zijn 
begonnen is. ; krachten, waarover

De conferentie der ministers van bui- te organiseren. Daar 
tenlandse zaken in^ Moskou . was een ten en het bezit v

gevingi. Tot een a 
‘het bèschik 
listen is het niet 
nog niet uitgemaakt 
ten'moest worden

e aantasting van 
private kapita- 

en. Zolang het 
dat er gevoch- 

democratisch 
steem, trachtte 

een compromis

laatste p°9in3 om met Rusland tot een 
overeenkomst <fre komen, wezenlijk om een 
grondslag te leggen voor de verwerke
lijking van de beoogde internationale or~

op zij gezet. Deze 
met het • staatsmono. 
systeem,. gpelikwideerd.

Maar de rechten van het private ka

kan beschikken, 
worden de rech- 

private kapitaal 
in strijd 

lH^aii fiet sovjet-

ganisatie der Naties. Zij is mislukt, moest pitaal 2ijn even zo ve|t steunpunten van
mislukken, zoals wij reeds vooruit hadden 
gezegd. *

Zonder veel tijd te verliezen is door 
Amerika met de opbouw van het strijd
front begonnen. De eerste openlijke stap

het democratische-kapitaljstische strijd
front; hun likwideringi vormt het eerste 
incident tussen de opmarcherende strijd 
machten.

W ie kan zeggen, dat het niet eenzelfde

meerdere leden van det regering Ferenc 
Nagy. (Kovacs bevindt zich nog in hech
tenis.) ‘De premier Nagy bevond zich ia 
Zwitserland en weigerde, toen hij er toe 
werd opgeroepen, naar Boedapest terug 
te keren. Ondertussen is door Dinnyes. 
de leider der kleine boerenpartij, een nieu
we regering gevormd. AHe Hongaarse di
plomaten werdén teruggeroepen, maar 
verscheidenen o.a., die in Zwitserland, 
Engeland en Amerika, weigerden te gaan, 
daar zij de wettelijkheid der huidige re
gering ontkennen. ;

Er is verder niets bekend geworden 
over de spiannage van Kovacs ea van 
de leden der nu afgezette regering; ook 
niet ten gunste van welk land, of teoen 
wie ze werd bedreven. Trouwens „be^ 
kentenissen” en politieke processen heb
ben bij de Russen een eigen betekenisJDe 
bekentenissen aan de lopende band, m de 
processen tegen de oud-communisten Si- 
novjev, Radek è.a. voor de oorlog, zijn 
nog in ons aller geheugen en ook nog 
de methoden, die werden toegepast.;om 
tot zulke bekentenissen te komen. Men 
doet dan ook geen moeite om ook maar 
iets over de bezwarende verklaringen 
mede te delen; dat wordt later wel eens 
afgehandeld, en heeft dan waarschijnlijk 
geen betekenis meer. Van belang is hm* 
leen, dat een nieuwe regering is gevormd, 
die een nieuwe politiek gaat voeren. De
banken werden onder staaf 
plaatst, een hoge belasting op 
dat zich sinds 1940 gevormd heeft.

was de militaire steunverlening aan Grie- betekenis heeft, als het bekende incident 
kenland en Turkije, begeleid door de tussen Japan en China, dat het begin was 
opzienbaren rede van Truman, ' Waarin van de Chinees-Japanse oorlog?
de bestrijding Van het communisme werd 
geproklameerd. Toen kwam de propagan
da voor de verenigde staten van Europa, 
die spoedig tot een eis werd. Morgen 
zal het een ultimatum zijn: treedt tpe tot 
het westelijk strijdfront of anders geen 
dollarhulp. Er is geen keus, want neutrale

Het Russische optreden geschiedt ook 
in Hongarije, volgens zijn eigen methode.

Kort geleden werd de leider van de 
Boerenpartij Kovacs door de Russen ge
arresteerd, onder de beschuldiging van 
voorbereiding van een staatsgreep en van 
,spionnage”. Toen kwiia plotseling het

landen worden in deze strijd niet geduld, bericht, dat Kovacs onder eede bezwa-
Ondertussen zit de tegenstander ach- rende verklaringen had afgelegd, tegen

ter het stalen gordijn niet stil; Ook J e ,  ----   •
[machthebbers in Moskou weten, dat zij 
vechten moeten èn zij beginnen de strijd, 
door ^n versneld ttrrepo hun fcigen systeem 
van beheersitig te brengen in die landen.
Vvrlke isi hun machtsbereik liggen, v De 

m « ïi ten issen  in Hongarije en, volgens

afgekondigd, en het vermögen van per- 
sonen, zoals de afgezette ministerpresi
dent, neemt de staat in bezit, terwijl hun 
grondbezit onder de kleine boeren zal 
worden verdeeld. In deze eerste drie 
maatregelen komt het kenmerkende der 
nieuwe politiek reeds naar. voren. Als 
reactie volgde een stormloop op de spaar« 
banken. Duizenden geldbeleggers vragen 
hun tegoed op, omdat ze aantasting vaa 
hun kapitaalbezit door de staat vrezen. 
De afgezette ministerpresident, verschil
lende diplomaten en andere vooraan
staande personen, die verdacht worden 
van spionnage nemen de wijk naar het 
buitenland, of keren niet naar Hongarije 
terug. Hun spionnage was blijkbaar niet 
anders, dan dat zij voorstanders waren 
van een politiek die het kapitaalbezit wil 
beschermen en die daarbij haar
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