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Klassenstrijd en A nti-M ilitairism e
(Ter discussie).

E en onzer kam eraden zet in onderstaand  artikel 
zijn mening t.o.v. anti-militairism e en  individuele 
dienstw eigering uiteen. W ij brengen d it artikel ter 
discussie, om dat wij v an  mening zijn, dat juist in 
deze tijd Spartacus to t een vastom lijnde opvatting 
in dat opzicht moet komen. W ij verw achten , dat 
m eerderen aan  deze discussie zullen deelnemen.

H et doel v an  d  onze strijd is de verwezenlijking 
van een communistische gemeenschap. Een gemeen
schap v an  vrije werkers, w aa r geproduceerd wordt 
voor de behoefte en w aar de producenten het volle 
beschikkingsrecht hebben over hun producten.

D at alle mensen langzam erhand door onze ideeën 
gegrepen zullen w orden en d a t deze m aatschappij 
daardoor naar een communistische gem eenschap zal 
groeien, is een mening die ik niet k an  onderschrij
ven. D e bezittende klasse za l noo it vrijwillig a f
stand doen Van z’n m acht. Slechts de k rach t van 
een bew ust gew orden arbeidersklasse zal hun die 
m acht kunnen ontnemen. Slechts de sociale revo
lutie zal een einde kunnen m aken aan  alle u it
buiting en onderdrukking. H et slagen v an  zo 'n  
revolutie hangt natuurlijk af v a n  allerlei factoren. 
E én  v an  de voornaam ste factoren is w el de hou
ding die het leger in zo 'n  geval aanneem t. W a n 
neer het leger, dat tenslotte grotendeels gevormd 
is uit arbeiders, de zijde kiest v an  de revolutionaire, 
arbeiders, w anneert het w eigert de bevelen v an  de 
m eerderen te gehoorzamen, dus m assaal de dienst 
weigert, dan heeft de revolutie kans v a n  slagen. 
D e m assale dienstweigering is dus een eerste voor
w aarde. ,  f

V anu it d it standpunt bekeken, geeft dus de prin
cipiële dienstw eigeraar het propagandistisch voor
beeld. Ik bedoel hiermede niet diegenen, die u it be
paalde ethische o f godsdienstige overwegingen 
weigeren. Z e e r  zeker heeft hun persoonlijke daad 
w aarde, w ant ook zij geven m et hun daad  het 
voorbeeld v an  de ongehoorzaam heid aan  de staat. 
D och bij de revolutionaire dienstw eigeraar gelden 
niet de ethische of godsdienstige bezw aren, m aar 
bij hem zijn die bezw aren gebaseerd op  z 'n  revolu
tionair klasse-inzicht. Hij w eigert deel u it te maken 
v an  het onderdrukkingsapparaat, w aarv an  de heer
sende klasse zich bedient. In tegenstelling m et de 
eersten kan zijn daad  v an  grote w aarde zijn voor 
de werkelijke vrijheidsstrijd v an  de arbeiders.

N u  kan men tegenwerpen, en in links-com m unis-
• tische groeperingen w as d a t voorheen en voor een 

deel ook thans nog een veel voorkom ende mening, 
d a t men als revolutionair ju ist in het leger moet 
gaan  om onder de soldaten p ropaganda te  maken

voor onze revolutionaire ideeën. T och  is d it stand 
punt n  et onaanvech tbaar. W e  w eten immers a lle
m aal, hoe u iterst moeilijk het is om  in het leger 
revolutionaire propaganda te maken. D ie p ropa
ganda kan, indien ze v an  enige betekenis is, n iet 
verborgen blijven voor de leidende personen, die 
zoiets zeer zeker nooit zullen toestaan , en de p ro
pagandist ongetwijfeld nog zw aarder ges tra ft zal 
w orden als de dienstw eigeraar.

V ooral thans is d a t standpunt w el heel moeilijk 
u itvoèrbaar, om dat de militaire dienst n iet alleen 
meer een voorbereiding is, m aar b ittere  w erkelijk
heid. Eenm aal a a n  het front geldt m aar a l te vaak  
de vraag , w ie h e t eerste schiet. H et m oorden kan 
d an  een b ittere noodzaak zijn om  eigen lijf te  red 
den. E n  hoe gemakkelijk k an  ook eén revolutionair 
soldaat v o o r het feit geplaatst w orden een Indo
nesische kam pong te moeten p latb randen  om  v an  
erger m aar niet te  spreken. H ier s ta a t hij dus voor 
de keus, of aan  het bevel gevolg te geven en in 
s taa t te zijn z 'n  propaganda v o o rt te zetten, o f te 
w eigeren het gegeven bevel op  te volgen. H et eerste

is natuurlijk uitgesloten, w an t de kw estie v an  de 
propaganda is zo ’n o ffer natuurlijk niet w aard. 
R est dus het kam p der dienstw eigeraars.

V ergeten w e ook vooral niet1 de vergiftigende in
vloed die v an  het leger u itgaat. H oe het militairis- 
me er altijd w eer naar streeft om, m et alle ten 
dienste staande middelen, v an  jonge mensen, die 
a l gauw  te beïnvloeden zijn, gewillige ^noordauto- 
maten te  maken, zonder eigen wil, zonder denkver
mogen en zonder éen persoonlijk gevoelsleven. D at 
ze daarin  m aar al te vaak  slaagt, de practijk be
w ijst het.

T evens lijkt het me voor een bew ust revolutio
na ir al heel moeilijk, om zich te schikken in de 
militaire disc 'pline. O m  alle vernederingen zonder 
meer over zich heen te la ten  gaan. O m  mee te doen 
aan  dé w aanzin v an  vallen en opstaan , door mod
der en vuil te  kru ipen en o p  denkbeeldige mensen te 
schieten. Bevorderend v o o r z ’n zelfbewustzijn zal 
het in elk geval n ie t zijn.

H et p ropagandist'sch  w oord zal zeer zeker z ’n 
w aarde hebben. M a a r v an  meer w aarde  is in dit 
geval toch de propagandistische daad. D e daad  die 
in revolutionaire perioden v an  ontschatbare w aarde 
zal blijken te  zijn v o o r het verwezenlijken v an  de 
communistische gem eenschap.

Pinkster mobilisatie 1949
Leest nog eens onze publicatie in het 

vorige num m er over de P in lftte r M obili
satie op de H ollandse R ading, geo rgan i
seerd doo r verschillende o rgan isa ties in de 
linkerhoek v an  de arbeidersbew eging . 
D eèlnem erskosten p er persoon  ƒ 3.50, 
voor w ie een eigen ten t m edebreng t ƒ 2.75. 
C orrespondentie , opgaven  en geldzendin
gen aan  J. H oogeveen, M iddenw eg  117, 
H aarlem . P ostreken ing  228268.

Socialistisch Zomerkamp 
„De Vrije Gemeenschap”

N a onze publicaties in vorige nummers 
was er de vorige week bij onze k ran t een 
circulaire van de kam praad. In het kort is 
daarin veel belangrijks opgenomen. H et

Vervolg van pag. 2, 2e kolom 
maal twee grote, aan elkaar vijandige, 
machten. ;W ie niet in het Amerikaanse 
front wil komen, moet bij Rusland zijn 
steun zoeken. W ie  niet in het Russische 
front wil staan, wie niet, zeggen de leiders 
van het N .V .V ., zijn vrijheid wil verliezen 
dn de Russische dictatuur, die moet aan de 
zijde gaan staan van Amerika en de 
W est-Europese staten.

W ij ontkennen de noodzaak van te kie
zen uit één van beide kwaden. Nog slaagt 

. men er in, de arbeiders te doen kiezen tus
sen de imperialistische fronten. Tweemaal 
binnen 25 jaren zijn de heersers er in ge
slaagd de arbeiders in grote wereldoorlo
gen te storten en voor hun imperialistische 
en uitbuitersbedoeHngen te misbruiken. De 
voorbereiding is op gang om dit ten derde 
male te laten plaats vinden. De arbeiders
klasse moet dit leren inzien en haar plaats 
in de imperialistische fronten weigeren.

E r is een nieuwe beweging nodig cn 
ook groeiende onder de arbeiders. Een 
klassebewéging. Een beweging gebaseerd 

eigen klassebelang en dus eigen klas- 
seiStrijd. Zij uit zich in het verzet, dat wij

dan hier en dan daar waarnemen. Zi; uit 
zich ook in de kleinere en grotere stekin
gen, die worden gevoerd. M aar het gaat 
alles nog schoorvoetend. De organisaties, 
die hebben gekozen voor één van beide 
fronten en die zich daarop w at betfe':t hun 
opbouw, werkwijze en ideologie geheel 
hebben ingesteld, doen al h e t mogelijke de 
arbeiders in hun netten verstrik t te hou
den. Zow el bij stakingen als bij werkwil- 
ligheid is dit duidelijk te  constateren.
’ W ij allen willen bevrijding. M aar die 
bevrijding w ordt ons niet gebracht. W ij 
moeten haar zelf verwezenlijken. E n  zij 
begint met onze geestelijke bevrijding.

Stakingen en acties zullen blijven, ja 
zullen groeien. M aar voor ons zelf zullen 
zij alleen dan  van w aarde w orden, w an
neer wij allen inzicht krijgen in de ver
houdingen w aaronder wij leven en w an
neer dit leiden gaat tot het bouw en aan 
eigen macht, tot het bouwen aan een D er
de front, het Arbeidersfront.

Hoe wij ons dit voorstellen, zullen we 
in een volgend artikel behandelen, waarbij 

' de overige stakingslessen vanzelf aan de 
orde komen.

kamp belooft een buitengewoon succes te 
worden. Je zult daar toch niet willen on t
breken? V ul het aanmeldingsformulier 
spoedig in. M oet je er meerdere hebben, 
dan kan je die aanvragen bij het secreta
riaat van de kam praad: J. Meulenkamp, 
Blasiusstraat 30 huis, Amsterdam-Oost, of 
bij de plaatselijke medewerkers.

V oorjaarsconferentie 
Communistenbond

Spartacus
Deze conferentie w ordt gehouden op 

Z aterdag 9 en Z ondag 10 April in Am
sterdam. De Zondagzittingen zijn ook 
voor niet-leden, Spartacus-vrienden, op 
vertoon van toegangsbewijs, toegankelijk. 
A anvragen te richten aan Spartacus, post
bus 7046, A m sterdam -Zuid 2.

SP A R T A C U S  O P  D E  V E SU V IU S
Verantwoording over de maand Januari 1949.
' Werkgroep Amsterdam.

a. Vaste bijdragen: J. de G. ƒ1, S. ƒ 0.50, 
B. N. ƒ 2.50, lUzers Barentzb. ƒ 4.24, N. A. ƒ 5, 
W . S. ƒ 4, A. R. ƒ 1, B. R. ƒ 1, J. V. ƒ 1, St.,H. 

.ƒ 1, J. B. ƒ 2, W . C. N. ƒ0.50, P. S. ƒ0.50, H. G. 
L. ƒ 10, allen te A ’dam; P. B. te A. ƒ 1 Totaal 
ƒ35.14.

Over de Uitg. „De Vlam” ontvangen: C. H. te
• Den H. ƒ 1, K. te A. ƒ 0.50, F. H.' Str. te D. ƒ 1.50, 

Th. M. te B. ƒ 7.50, H. W . H te A. ƒ 150, P. v. 
P. te R. ƒ 4, W ed. H. W . Sch te R. ƒ 2.50, L. v. 
d. BI. te V . ƒ 1, H. v. O. te B. 4, J. V. te A. ƒ 10,
H. B. te A. ƒ 1, M. H. te V. ƒ 1, T. de J. te B. 
ƒ 1.80, B. d. J. te A. ƒ 1.50, B. v. ’t H. te K. a. d. 
Z. ƒ 0.50, J. N. te A. f  0.50, W . P. te A. ƒ 0.50, 
Kam. B. ƒ 25, R. L. te A. ƒ 5, Kam. B. ƒ 10, A. 
W . te R. 1, B. V. te A. ƒ 4, N. D. te L. ƒ 4, W. 
W . te A. ƒ 2, E. J.' Br. te B. ƒ 2.50, J. B. te A. 
ƒ 44, kleinere bijdragen ƒ 2.40. Totaal ƒ 140.20.

Totaal generaal ƒ 175.34.

V rienden van Spartacus! Laat geen gC' 
lezen nummer, verloren gaan. Ook ande' 
ten  kunnen er het hunne uithalen. Geeft 
dit blad na lezing aan een anderl
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Tegen de muur van graniet
H et groeien van de macht van de heer

sende klasse gaat in snel tempo voort. 
W ie regelmatig de kranten leest, weet, 
dat de machtsconcentratie zich op alle 
gebieden voltrekt. De productie van de 
moderne w apenindustrie w ordt in ijltem
po opgevoerd, nieuwe doeltreffende ver
nietigingswapens worden in massa gepro
duceerd. De legers w orden uitgebreid, de 
discipline verscherpt. Oefeningen, die bij
na bovenmenselijke prestaties van de be
manning eisen, zoals de manoeuvres in 
het Poolgebied, bewijzen hoe intens de 
komende strijd w ord t voorbereid.

Deze machtsconcentratie voltrekt zich 
ook op politiek en diplomatiek terrein. 
Aan de totstandkoming van  he t A tlan
tisch pact w ordt met koortsachtig tempo 
gewerkt. Amerika trach t het hele A tlan
tische gebied er in te  betrekken, om op 
deze wijze een machtig blok te vormen, 
dat onder het oppercommando van Ame
rika de strijd om de wereldheerschappij 
kan voeren. De uitkomst van deze samen
bundeling moet zijn, da t in dit gehele ge
bied één politieke en economische lijn 
doorgevoerd zal worden. H et betekent 
een industriële ontwikkeling, die bijna 
uitsluitend op de oorlogvoering is gericht, 
waar dus de productie voor de menselijke 
consumptie tot het minimale beperkt zal 
blijven. Deze economische politiek brengt 
noodzakelijkerwijs met zich mede, da t het 
binnenlands bewind een strakke lijn zal 
moeten voeren. W a a r  de productie voor 
le kapitaalbehoeften  zo groot mogelijk 
noet zijn, moet de uitbuiting van de ar- 
'eidersklasse ten top gevoerd worden. 
Deze maximale uitbuiting kan onder de 
huidige om standigheden slechts mogelijk 
zijn, indien het kapitaal zijn macht ook 
nationaal concentreert. Deze concentratie 
voltrekt zich door middel van  de rege
ringen, die als de zaakw aarnem ers van 
het kapitaal optreden. Zij doen dit door 
een grens te stellen aan het loonpeil, door 
Prijsregelingen, door de arbeidsvoor
waarden vast te stellen. Z ij do^n dit ook 
door de arbeiders te dw ingen bij conflic

ten zich neer te leggen bij de beslissingen 
van de Rijksbemiddelaars. De vakvereni
gingen worden daarbij gebruikt als mid
del om de arbeiders aan de kapitalistische 
ordening te binden. H et zijn de vakver- 
enigingsleiders, die overleg plegen en on
derhandelen met de Rijksbemiddelaars en 
d e  arbeiders moeten bewegen van strijd 
af te  zien en zich te schikken naar de ka- 
pitaalsbelangen. V an  strijdorganen zijn 
de vakverenigingen geworden tot make
laars van het georganiseerde kapitaal.

H et'verloop  van de conflicten, die de 
afgelopen jaren in de verschillende lan
den. ook in Holland, uitbraken, heeft dit 
overduidelijk aangetoond.

Ook de stalinistische vakbonden, hier 
de E .V .C ., die ogenschijnlijk de strijd 'van 
de arbeiders steunen, hebben niet het a r
beidersbelang op het oog, maar ook w eer 
een heersersbelang. H ier gaat het om de 
machtspositie van de Russische bureau
cratie, die door 'het versterkte Ameri
kaanse imperialisme bedreigd w ordt. ‘

Z o  w ordt de situatie voor de arbeiden
de klasse overal steeds benauwder. De 
strijd om de beheersing van  de wereld, 
die de twee in statenbloks verenigde 
machten nu reeds voeren, dreigt het leven 
van de mensen te verstikken. D e m achts
strijd heeft de mensen in een ijzeren greep 
en langzaam worden wij in die greep ge
wurgd. H et tQeneinend aantal conflicten, 
dat zich uit in stakingen, zijn de pogingen 
die de arbeiders aanwenden om zich aan 
die fatale greep te ontw orstelen. De ne
derlagen, die daarbij geleden worden, 
doen velen de vraag stellen, of zij aan 
hun Noodlot ontkomen kunnen, o f hun 
pogingen misschien wel wanhopig zijn.

H et is alsof wij staan tegenover een 
muur van  grajtfet, w aartegen zij zich 
vroeg of laat te pletter zullen lopen. Dit 
gevoel w ord t nog versterk t doo rdat het 
langzam erhand to t de arbeiders door
dringt, dat zij niet .meer vechten tegen 
een enkele ondernemer, m aar tegen een 
machtige kapitaalsorganisatie, beli
chaamd dn de regering. Een regering, die

deel uitm aakt van een machtige imperia
listische statenbond.

H et gaat dus om de beheersing van de 
wereld. De grote rivalen Rusland en 
Amerika verzamelen hun krachten, con
centreren hun macht. De arbeiders, om 
wier leven het gaat, versnipperen hun

rächten in kleine acties, in een hopeloze 
stormloop van dan de ene. dan weer de 
andere groep, tegen de granieten muur. 
Door de nederlagen, die zij daarbij lijden 
en die bij deze strijdwijze onvermijdelijk 
zijn, zal toch langzam erhand het besef 
groeien, dat het zo niét moet. D at ook 
de arbeiders, a ls klasse, zullen moeten 
komen tot een machtsconcentratie en dat 
deze m achtsconcentratie niet belichaamd 
kan zijn in welke vakvereniging dan ook. 
W an t arbeidersm acht vormt zich niet in 
bureaux en praatcolleges, arbeidersmacht 
kan zich alleen vormen in de bedrijven. 
D aar moet de organisatie van de arbei
ders groeien. V an  bedrijf tot bedrijf zul
len de revolutionaire kernen zich vormen 
en met elkaar in verbinding treden. De 
granieten muur van het kapitalisme zal 
niet valllen door enkele bazuinstoten. nee. 
de georganiseerde macht van alle be
drijfsarbeiders zal haar kapot rameien. 
Nodig is de wil tot eigen machtsvorming, 
nodig is het inzicht, d a t de strijd gaat om 
de heerschappij van de wereld.

W a n t ook voor ons gaat het nu in 
werkelijkheid om de wereldmacht.

D at betekent, dat het gehele productie
apparaat in handen van de arbeiders zelf 
moet komen.

W illen we ontkomen aan de ellende en 
vernietiging van de derde wereldoorlog, 
dan zullen we zo de macht moeten ver
overen. Dit is onvermijdelijk. De klasse- 
botsingen, die we nu overal om ons heen 
zien, zijn van dit gezichtspunt uit, de 
voorbereidingen van de komende strijd. 
Immers, zoals hierboven reeds gezegd, de 
nederlagen, van de strijd van nu, zullen 
ons . de weg aantonen, die we moeten 
gaan. De botte wapens worden ons uit 
de hand geslagen, nieuwe wapens wor
den gesmeed. ,

De revolutionaire bedrijfsarbeiders zul- 
len de brandpunten moeten vormen, die 
de nieuwe inzichten omtrent de machts
vorming der arbeiders, uitdragen.
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R a s  e n  C o m m u n i s m e
(Vervolg).

Eenheid der uitgebuiten.
W ij zien aan het voorbeeld van de Amerikaanse 

negers, dat strijd voor het communisme niet kan 
uitgaan van een veronderstelde gelijkheid van alle 
mensen, een gelijkheid, die niet bestaat. Evenmin 
kan khij gebaseerd zijn op de veronderstelling van 
fundamentele verschillen, die in werkelijkheid ook 
niet bestaan. De blanke Amerikaanse arbeider en 
de neger verschillen niet in hun mogelijkheid van 
ontwikkeling, maar wel als historisch gegroeid 
wezen. In aanleg zijn ze gelijk en naarmate hun wer
kelijk leven nauwer verbonden wordt, zullen ze 
ook in werkelijkheid meer gelijk worden. Maar 
voorlopig moeten ze elkaar vinden, ondanks en 
over de verschillen heen, niet door die verschillen 
te ontkennen, maar door uit te gaan van het ge
meenschappelijke, hun lot als uitgebuiten, omdat 
dit het uitgangspunt is voor hun bevrijding, die ze 
allen tezamen, in onderlinge verbondenheid, kunnen 
bevechten.

W at de Amerikaanse arbeider aan de neger , 
bindt, dat bindt ons aan de Papoea en aan ieder 
mens, die niet tot de uitbuitende klasse behoort. 
W ant tezamen met alle uitgebuiten der gehele 
wereld zullen we moeten strijden voor de verwe
zenlijking van de communistische maatschappij. 
Ook de Papoea's staan voor dit probleem, even
goed als wij. W ant niet minder dan wij worden 
ook zij in hun bestaan bedreigd door het kapita
lisme. , . .

W at is het dan, dat de Papoea s van ons scheidt/
Is het het verschil' in ontwikkeling der techniek? 
Dit verschil kan in zeer korte tijd verdwijnen. 
Reeds thans bestaan plannen voor een groot
scheepse ontwikkeling van Nieuw-Guinea. waarbij 
bulldozer en helicopter de plaats zullen innemen 
van ontginner en zaaier. De Papoea s zullen dan

Daarbij zal de propaganda voor de 
verovering van het productie-apparaat 
een, rol moeten gaan spelen. M et twee 
hoofdgedachten zullen de arbeiders ver
trouw d moeten raken. Ten eerste met het 
inzickt, dat de zelforganisatie van de ge
hele Klasse op de grondslag van de be
drijven de enige mogelijke weg tot 
machtsontplooiing kan zijn. En daaruit 
voortvloeiend, dat deze machtsontplooi
ing de konsekwenties in zich draagt, van 
een nieuwe organisatie van  de productie 
door de bedrijfsarbeiders. Is de strijd 
eenmaal zover gekomen, da t( zij gevoerd 
w ord t door de bedrijfsleiders onder eigen 
leiding, dan zal zij to t een massa-bewe- 
ging uitgroeien, die, wil zij het machts
apparaat der heersende klasse vernieti
gen, de bedrijven moeten bezettten, en de 
productie voor eigen, dus arbeidersdoel- 
einden, te r  hand nemen.

Z o groeit uiit nood en strijd, het inzicht. 
In de sjrijd zullen de nieuwe organisaties 
der arbeiders groeien, die de grondslagen 
zullen vormen van een nieuwe maat
schappij.

Noq staan we aan het begin Vaa dit 
alle ' strijd w ordt nog niet op het 
gro.^ brede 'front gevoerd. Daardoor 
Üjkt.het, alsof de revolutionaire arbeiders 
yan de werkelijkheid af staan. De gehele 
ontwikkelingen de w ereld wijst er echter 
op, dat ̂  gróte klassebotsingen komen 
moéten. Daarom moeten wij, juist nu, ón- 
vermoeid met onze propaganda door
gaan, w ant het is de enige weg, die uit 
h e t moeras leidt.

I

óf bij deze moderne exploitatie worden ingescha
keld en zich ontwikkelen tot een „modern" volk, 
zoals de Maori’s van Nieuw-Zeeland, óf zij zullen 
uitsterven, zoals Tasmaniërs of Australische neger. 
Het eerste alternatief kan stellig niet worden uit
sloten, want het moderne kapitalisme we^t, hoe het 
het vraagstuk van het assimileren van dergelijke 
bevolkingen op wetenschappelijke wijze moet aan- 
pakken. .

Of is het verschil in „cultuur , in levenswijze, 
in denkwijze, wat ons scheidt van de Papoea’s? 
Als dat zo is, kunnen we de strijd voor het com
munisme wel staken. W ant dan zijn wc ook ge
scheiden van de Amerikaanse neger of van de 
Chinees, de Rus of zelfs de Duitser. Verschillen 
in levens- en denkwijze zijn er over dc gehele 
wereld, ook binnen de klasse der uitgebuiten en 
die kunnen geen beletsel vormen voor de bevrij
dingsstrijd. W ant boven alle verschillen oit is er 
iets wat ons samenbindt en dat is niet het lezen 
van Goethe of van Shakespeare, maar ons lot als 
uitgebuiten.
- Verschilt onze denkwijze trouwens zoveel van die 
der Papoea's! De Papoea's sluiten zich liefst op 
in hun eigen kringetje, maar hebben ook wij niet 
moeite, dit af te leren? De Papoea's geloven aan 
geesten en allerlei soorten van toverij. Staan wij 
daar zover vandaan? Is zelfs het moderne gods
geloof hiervan zo wezenlijk verschillend? En zelfs 
daar, waar we nu gewend zijn problemen weten
schappelijk op te lossen, bevat deze wetenschap, 
die overigens voor de grote massa der mensen een 
gesloten boek is. nog tal van elementen van mys
tiek. Ook de Papoea's weten trouwens de in h u n  
wereld voorkomende techniek behoorlijk te beheer
sen, want ook al menen zij, dat hun speren zonder 
het gebruik van toverformules niet functioneren, ze 
zijn daarom niet minder kunstig en doelmatig ver
vaardigd. .

De grote stap in de ontwikkeling der techniek 
is niet die van de stenen bijl naar de atoombom, 
maar het is de stap naar de stenen bijl zelf. W ant 
bij deze eerste stap ontwikkelt de mens niet alleen 
zijn werktuig, maar ontwikkelt hij geheel nieuwe 
functies in zich zelf. Hij leert te doen, wat het dier 
niet kan, hij leert te kiezen uit vele mogelijkheden, 
hij leert zijn eigen omgeving te vormen Hij ont
wikkelt het denkvermogen, hij ontwikkelt de 
spraak, hij ontwikkelt een geordende maatschappij. 
Dit is een stap zo groot, dat de mens een millioen 
jaren nodig had om deze te volbrengen. De stap 
van de stenen bijl naar de atoombom is naar ver
houding slechts klein. W el is hij van ontzaglijke 
betekenis voor de inrichting van de maatschappij. 
Maar dè grote veranderingen inde maatschappelijke

„ ......... ja, en toen zei die nieuwe direc
teu r ook nog, dat we elkaar het volle 
vertrouw en moesten schenken. Anders 
had een fabriekskern geen reden van be
staan. En dat is ook zo!”

„N ou Dorus, sinds jij lid bent van de 
fabriekskern, heb je wel een beetje bak
zeil gehaald. V roeger had je nooit veel 
vertrouw en in hun gepraat!"

„Ja, een mehs kan van inzicht veran
deren. W aarom  feou je hen eigenlijk niet 
vertrouwen! Je kunt toch niet onderhan
delen met je tegenpartij, als je geen ge
loof hécht aan hef geen overeengekomen 
w ordt?” . ‘ .

,YWel, da t ligt e r net nog maar a a n  
met w at voor tegenpartij je te doen hebt. 
Reken er maar op, dat ze alleen huft 
eigen belangen op het oog hebben en niet 
die van ons!”

„N ee Toon, jij w antrouw t ieder, die 
w at in de melk’te  brokkelen heeft in deze

structuur zijn niet door het bewuste streven van de 
mens tot stand gebracht; zij zijn hem opgedrongen 
als ongewild gevolg van zijn streven naar de ver
betering van het werktuig.

Stellig is de hoge ontwikkeling van de techniek 
die wij bezitten, een noodzakelijke voorwaarde voor 
het tot stand komen van een communistische sa
menleving. Maar dat is zo, omdat de organisatie 
van een communistische maatschappij, d.w.z. een 
bewuste regeling van de maatschappelijke verhou
dingen door de mensheid als geheel slechts moge
lijk is. wanneer we beschikken over een ruime mate 
van „vrije tijd", d.w.z. tijd, die niet aan de pro
ductie der eerste levensbehoeften behoeft te wor
den besteed. Dit alles heeft echter niets te maken 
met onze andere menselijke eigenschappen, die ons 
van de Papoea onderscheiden. Zouden de mense
lijke eigenschappen van de Papoea een beletsel 
zijn, dan zou het communisme een onmogelijkheid 
worden, want in onze eigen maatschappij treffen 
we verschillen in levenswijze en ontwikkeling, die 
weinig kleiner zijn. Dan zou de organisatie van 
dc nieuwe maatschappij een taak worden-voor de 
z.g. elite, maar het zou geen commur^raie meer 
zijn.

Stellig zal de Papoea veel in zijn levens- en 
denkwijze moeten veranderen, om rijp te worden 
voor het communisme. Maar dat moeten wij ook. 
Belangrijk is echter, wat we nieuw moeten leren 
en dat is, om die eigenschappen in de mens te 
vinden, die hen aan ons samenbinden in onze 
gemeenschappelijke strijd. W ant het zijn die eigen
schappen, die we moeten cultiveren en waaraan 
alle verschillen, hoe groot ze mogen schijnen, die
nen te worden onderworpen.

De Vrije Gemeenschap
In ons- volgend nummer brengen wij 

nadere mededelingen over het Socialis
tisch Zomerkamp „De V rije Gemeen
schap” . Z endt uw opgave echter reeds nu 

,en spoedig in aan de secretaris J. Meu- 
lenkamp, Blassiusstraat 30 huis, Amster
dam. O. Bij hem zijn ook meerdere op-
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^ VERTROUWEN

maatschappij!”
„Juist, da t doe ik ook, zeker en in el* 

geval die geldmagnaten, die zich o zo
meevoelend tonen.......  als ze maar een
klein beetje nattigheid voelen!”

,,Nou, onze directie is toch niet zo be
roerd, en ik geloof wel, dat ze een open 
oog en oor voor onze moeilijkheden heeft. 
Alleen moeten ze toch ook rekening met 
de zaak houden!”

„Precies, beste jongen, rekening met de 
zaak houden. D at is natuurlijk w aar alles 
öfli draait. Als je een of- andere wens 
hebt, kan er over geboomd wordèn, maar 
eerst eens kijken of de zaak het lijen kan. 
En als he t zakelijk ook verantw oord Ö» 
wel dan krijg je af en toe een brökki« 
„gunstige arbeidsvoorw aarden” zoals z' 
dal betitelen! M aar meestal heb je sof

NEGERLITERATUUR VOOR EN NA DE OORLOG
In ons vorig artikel beloofden we iets 

te vertellen over de negerhtteratuur in 
Amerika, na de tw eede wereldoorlog. Al
vorens daartoe over te gaan, willen wetoch 
eerst onze aandacht wijden aan datgene, 
wat vóór de oorlog verschenen is. W an t 
er is een opvallend verschil in karakter 
en inhoud van het geschrevene in die pe
rioden. De vroege negerschrijvers gaven 
over het algemeen een beeld van de neger  
zoals de blanken hem graag zagen: Z o  on
geveer als „Oom T om ” in de bekende ro 
man van H arrie t Beecher Stowe. De god
vruchtige, werkzame neger, die aan zijn 
meester hing, en opgewekt, geduldig en 
vriendelijk bleef, ook in tegenspoed.

In latere werken, die in en na de tweede 
oorlog verschenen, zien we de neger ver
schijnen in de boeken, zoals hij werkelijk 
is. V an  geduldig w erkdier is hij tot levend 
mens geworden. Soms verbitterd en op
standig, dan weer roekeloos en licht
hartig, maar altijd een levend w e
zen, dat vecht tegen de hem omringen
de, vijandige maatschappij. Een mens, met 
menselijke verlangens en gevoelens, zich 
een weg banende door een wereld, waarin 
hij nog steeds niet ten volle als mens er
kend wordt. En die daarbij tenondergaat, 
óf overwint.

De oorzaken van de grote verandering 
in het karakter van de naoorlogse lMtera- 
tuur zijn te zoeken in de veranderingen 
in het Amerikaanse leven zelf. Z oals reeds 
in ons vorig artikel opgemerkt, bekleed
de voor de oorlog het merendeel der ne
gers ondergeschikte betrekkingen. Zelfs 
zij, die aan  de neger-universiteit in A tlanta 
hadden gestudeerd en een graad behaald, 
waren zeer vaak gedwongen, kellner of 
treinbediende te w orden. In  het gunstigste 
geval werden ze onderwijzer. N egerdok
ters, tandartsen en advocaten kregen (en 
krijgen)- zelden ^»n blanke op het spreek
uur.

Toen in de tweede wereldoorlog de ne
ger maatschappelijk meer betekenis kreeg, 
doordat hij meer geschoold werk kon doen 
en door zijn lidmaatschap van  de bedrijfs
organisaties der CIO , ook gelijk betaald 
werd, steeg zijn zelfbewustzijn. H et is dit 
gestegen zelfbewustzijn, dat dn de littera
tuur to t uitdrukking komt.

Anderzijds is van  de zijde der Ameri
kanen meer belangstelling voor de proble
men van  de negers te constateren. Vooral 
tijdens de oorlog, toen blanke en gekleurde 
arbeiders aan  dezelfde band w erkten en 
ook in de ziekenhuizen en Rode Kruis 
hospitaals gekleurde en blanke verpleeg
sters samenwerkten, zijn velen to t de ont
dekking gekomen, dat onder de gekleurde 
huid een zelfde hart klopt als onder een 
blanke.

T och zien we, dat reeds voor de oorlog 
bij sommigen dit zelfbewustzijn aanwezig 
was. W e  noemden Langston Hughes, en 
ook Claude M ackay moet in dit verband 
vermeld worden. M aar zij vertegenwoor
digden zeker niet het denken van de grote 
massa.

In Holland stelde Jan-Eekhout een bun
del samen, getiteld „De neger zingt” , (uit
gave: Mij. H olland), die een goed beeld 
geeft, van w at er onder negers in  de pe
rioden tussen de twee oorlogen leefde. Uit 
zeer velen sprekt de hoop op de verlos
sing van  alle smart en strijd in het H ierna
maals. In het uitzichtloze slavenleven 
moest het geloof aan een G od en een hier
namaals de mens op de been houden.

H iervan getuigt het volgende wrange 
gedicht:

Een zw arte vrouw  spreekt.
Ach, klop niet aan  mijn deur, mijn kind, 
H et beschermend bloed te  verlaten.
Je w eet niet hoe mensen zijn, mijn kind, 
Hoe hels zij elkander haten.
De aarde: ze smaakt zo b itter, mijn kind.

Omdat hun liefde voor ons net zo dun 
is als hun geldbuidel* dik! M oeten ze een 
enkele keer w at toegeven, dan doen ze 
dit met pijn in hun hart! En alleen dan, 
als ze er min of meer door de omstandig
heden toe' gedwongen worden!

Bekijk de achter ons liggende jaren 
maar eens! Vele diingen hebben ze toe
gegeven! M aar zodra haalden ie ., weer 
«en beetje ruiïner adem of ze namen het 
weer terug. Z odat, als we de balans op
maken, we er nog net zo beroerd voor
staan! E n  dat komt doordat we als winst- 
of verliespost geboekt staan en niet als 
mensen! Evenals ze met dood materiaal 
rekenen. W a n t „m en” produceert nog 
steeds alleen voor dè winst. En de be
hoeften van  de w erkende mens is maar 
»ijzaak! En als ze ogenschijnlijk een of

andere humaniteit begaan, -wees er dan 
verzekerd van, d a t ze dan toch al of niet 
rechtstreeks hon belangen dienen! En als 
het niet meer strookt met hun belangen, 
dan kortwiekten ze je wel eventjes stie
kem. E n  o m vdat zonder al te  veel gedu
vel voor elkaar te  boksen, hebben ze het 
vertrouw en van ingeslapen kernleden en
„bedrijfsvredige” arbeiders nodig en .......
van Uitgekookte vakbonzen!”

„M aar mij niet gezien, Doru$! V er-17 
wacht van een klassebeVvuste arbeider 
geen vertrouw en in d a t gesjacher met zijn 
belangen!

Die heeft alleen maar vertrouw en in 
xijH maats, die vechten om het heft in 
eigen hand te nemen en te  breken met 
een ingekanderd geloof en het vertrou
wen in alles, w at in werkelijkheid vijan
dig aan de arbeidersklasse isl*..”

Hoe zou je op d e  aarde  nog hopen........
W ach t, w acht tot wij in de hemel zijn

- kind,
Dan gaan alle deuren open.
En klop niet aan mijn hart, o  kind,
Het doet me nameloos lijden.
Ik houd me doof, ik houd me blind.
M aar hierboven zal God je bevrijden.
De mensen van deze wereld, mijn kind. 
Z e beduiden sm art en gevaren.
W ees stil, wees stil. O  kind, mijn kind,
Ik wil. ik mag je niet baren.

Georgia Douglas Johnson.

Gelukkig horen we in deze bundel ook 
het lied van de opstand:
S o n n et

N ^ t  eeuwig zal ik u de oogst bereiden. 
Z ult gij genieter van de vruchten zijn-. 
N iet eeuwig zal ik d 'angstige vluchter zijn. 
N iet eeuwig w aar ik strijd, zal ik ster- .

loos strijden. 
Niet eeuwig zal ik U  ons lied verraden,
U ten clownesken am useerder zijn-.
Niet eeuwig zult gij grif mijn meerdere"

zijn,
Mijn recht vertreden en mij lachend

smaden.
De knoppen, d ie  de dag niet kunnen

• ' derven.
Zij welken, vallen, dood w ordt hun

. ten woon.
M aar o, zij die der kuische sterren luister 
Erkennen en de nacht, z& zwart, zo

* schoon: 
Zij zijn mijn moede hart, d a t brandt

in het duister. 
En w aakt, en kraoht zich w erft —  om

niet te sterven.
O ok dit:

Oproep.

Z o zij ons doden  —  laat ons niet kreperen 
Als stomme varkens smaadlijk opgejaagd 
Terwijl rondom het dólle huilen vlaagt 
V an dorstige honden, die ons bloed

begeren.
Z o zij ons doden —  laat ons edel sterven. 
O pdat niet nutteloos ons bloed vervloeit, 
De m oorder schouwe aan ons een dood.

die bloeit.
O nzegbaar groot —  en dien zijn lot zal

derven.
Aanmerkt U  onze vijand, m akkers all 
Hij komt. W ij zijn hun minderen aan

getal.
V oor duizend slagen, sla één hunner neer. 
Zij ons ir t  dezen strijd geen wederkeer: 
Stel U  hun laffe overm acht teweer;
V echt tot U w  laatste ademtocht. D an —

vél.
C LA U D E MCKAV.\ _________________ .____________

„Spartacus öp de Vesuvius”
Steunt ons fonds ,'Spaftacus op de V é- 

Suvius” . Zendt uw bijdrage «an Jac. Rijp- 
kenja, S tortenbeketetraat 7. D ea Haag, of 
rechtstreeks aan „Uitgeverij* De Vlam" 
Postbus 7046, Amsterdam Z uid  2; post
rekening 168797.
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De dwaasheid van de „glijdende loonschaal”
Onderstaand artikel is een vertaling 
uit „The Western Socialist”, een 
Amerikaans maandschrift, uitgegeven 
te Boston door „The World Socialist 
Party of the United States”.
Wij brengen het om onze lezers een 
beeld te geven, welke problemen de 
Amerikaanse arbeiders bezighouden, 
en wat het standpunt hieromtrent is 
van de links-socialisten daar. T.z.t. 
zullen wij ook nog onze mening hier
over brengen. DE REDACTIE.

De uiterste dwaasheid, dat de glijdende loon
schaal in arbeidscontracten ook maar iets met 
„economie" te maken- zou hebben, is tenslotte dui
delijk aan het licht getreden.

Bij ontelbare gelegenheden heeft„The Western ( 
Socialist” in zijn kolommen gewezen op de fout en 
het gevaar van het samenkoppelen van lonen^n 
prijzen. Onze belangstelling in deze zaak was niet 
zozeer een gevolg van ons standpunt ten opzichte 
van enkele centen meer of minder loon per uur. 
oindat dit eigenlijk een zaak is, die door de vak
verenigingen in orde gebracht moet worden. W at 
voor Socialisten van belang is — en hierover maak
ten wij ons bezorgd — was, dat de economie van 
de glijdende loonschaal een overwinning van de 
kapitalistische economie binnen de rijen van de 
arbeiders betekende, waaruit bleek, hoe dringend 
noodzakelijk het is, de arbeiders de Marxistische 
leer omtrent economie bij te brengen.

Men vertelde de arbeiders, door middel van de 
kapitalistische pers, dat hoge prijzen het gevolg 
waren van hoge lonen. Daarom moesten eisen voor 
loonsverhoging zolang beperkt worden, totdat de 
kosten van het levensonderhoud werkelijk aanmer
kelijk gestegen waren, terwijl met loonsverlaging 
genoegen genomen moest worden, indien de prijzen 
naar beneden gingen. Dc arbeiders van „General 
Motors” en andere bedrijven lieten zich door dit 
argument overdonderen, met het gevolg, dat ze een 
contract tekenden, waarin de clausule voorkwam, 
die een loonsverhoging of -verlaging afhankelijk 
maakte van het op-, of neergaan der prijzen. Een 
eventuele verlaging mocht (wat „General Motors” 
betrof) niet beneden vijf (dollar) cent gaan.

En nu zijn de kosten voor het levensonderhoud 
naar beneden gegaan. De prijs-index is al zoveel 
gedaald, om. een loonsverlaging van een cent per 
uur, ingaande 1 Maart, bij „General Motors" te 
rechtvaardigen. En indien de tegenwoordige daling 

, aanhoudt, worden verdere verlagingen in uitzicht 
gesteld tegen 1 Juni, dat is ongeveer de tijd, dat 
in een aantal grote industriën opnieuw onderhan- 
delingen gevoerd zullen worden omtrent het vast
stellen der lonen.

Ziehier het potje, dat de arbeiders voor zichzelf 
klaar gestoofd hebben, doordat ze de propagan
disten van het kapitalisme voor zich hebben laten 
denken. Indien de arbeiders bij „General Motors 
genoegen nemen met de loonsverlaging -r- en alles 
wijst er op, dat ze het zullen doen — dan zijn we 
het eens met wat er in het nummer van 7 Januari 
1949 van de „U.S. News .and World Report” 
stond, n.l. dat „de . Vakverenigingen een algemene 
tegenstand van andere werkgevers zullen onder
vinden, als zij met eisen voor een gierde loons
verhoging zullen komen." \

De propaganda'molens draaien.
De propaganda-molens van de kapitalistische 

klasse zijn al begonnen te draaien, om van deze 
gunstige situatie te profiteren. Nog maar enige we
ken geleden sprak de automobiel-industrie over een 
„Hausse” en de handelsorganen schreven over een 
mogelijke loonsverhoging in deze en de staalindu
strie. in verband met de hogere prijzen, die ge
maakt konden worden. En nu klagen de auto- 
kapitalisten steen en been.

De Regering, die natuurlijk in het belang van 
de kapitalisten spreekt en handelt, helpt een handje, 
mèe, de propagandamolens malende te houden.

De door President Truman ingestelde Raad van 
Economische Adviseurs heeft de President kortweg 
gewaarschuwd, dat een depressie het gevolg zou 
zijn van een vierde ronde van loonsverhoging-. In

het door Truman op '7 Januari uitgebrachte Eco
nomische rapport drukte hij zich niet zo beslist uit 
— de stemmen der arbeiders moesten veilig gesteld 
worden! — maar zo terloops bracht hij de arbei
ders aan het verstand, dat ze maar moesten afzien 
van hun vierde ronde loonsverhoging, toen hij con
stateerde, „dat de regering evenwel gemachtigd zou 
zijn loonregelingen te beperken, die een breuk in 
het prijs-plafond zouden kunnen veroorzaken......"

Marriner Eccles, oud-lid van de „Federal Reserve 
Board” sprak in een interview met de U.S. News 
and W orld Report een waarschuwing uit ten op
zichte van een eventuele vierde loonronde, die, 
zoals hij zeide, „slecht zou zijn zowel voor de eco
nomie als voor de georganiseerde arbeiders zelf." 
Hogere lonen zouden wel eens minder werk kunnen 
betekenen. Dus zullen de arbeiders ervoor moeten 

' zorgen dat de kapitalistische boot niet vastloopt, 
en als „goede soldaten” wachten, totdat de pro
ductie weer groter wordt (en de depressie, die 
daaruit zal voortvloeien) waarna hun levensstan
daard weer zal kunnen verbeterd worden.

In het nummer van 24 December 1948 van de 
„U.S. News" komt de volgende lijst van loonsver
hogingen voor, die aan het nieuwe Congres ge
vraagd zullen worden, ten behoeve van enige 
Rijksambtenaren. Dat zijn:

Verl. jr. thans volg. jr. 
na aftr. bel.

De President ....... $ 37.600 $ 48.300 $ 80.200
Vice President ... 17.300 20.000, 35.400
Leden v.h. Kabinet 11.600 12.600 20.000
Hoofden v. Openb.
Diensten ...............  13.100 14.500 18.200

W at zijn de arbeiders nu van plan te doen, met
dit alles in het vooruzitchit, zullen zij hun vierde 
loonronde laten lopen, of hoogstel« genoegen ne
men met een kleine verhoging? De vakverenigings- 
leiders spelen alweer met de kapitalistische ecorio- 
men onder één hoedje, om de arbeiders murw te 
maken. De voorzitter van de Bond van ketelmakers 
adviseerde in een onlangs gehouden speech z'n 
medeleden van verdere loonsverhoging af te zien. 
„Inplaats van voor een vierde loonronde’ te age
ren”, zeide hij, „ben ik van mening, dat dc gehele 
burgerij zich behoort te concentreren op het be
reiken van een prijsverlaging, om daardoor aan een 
inflatie te ontkomen en onze economie te stabili
seren" (let wel: onze,economie!).

En hoe denkt W . Rheuter, de voorzitter van de 
U.A.W. (de Bond van arbeiders in het auto
bedrijf), die het contract waarin de clausule van 
de glijdende loonschaal voor General Motors voor
komt, tekende, over dit -alles? Op 19 November 
1948 zei Reuther in een rede, gehouden -in de City- 
club van Portland, dat de werkers in de auto- 
industrie een loonsverhoging van minstens 43 cent 
pér uur zouden nodigihebben om hen weer op het 
peil van hun verdienste te brengen, die ze geduren
de de oorlog genoten. Verondersteld wordt, dat 
de U.A.W. een vierde loonsverhoging zal vragen 
van ongeveer 20 tot 25 cent per uur, en het is ze
ker niet te verwachten, dat de kosten voor het 
levensonderhoud tot dit peil zullen dalen. •

Ongetwijfeld zullen de U.A.W.-economisten in _ 
Tiet liedje mee gaan zingen, dat de arbeiders nu 
beter af zijn met lagere prijzen, hoewel ze wel ge
dwongen worden voor de een of andere verhoging 
van het loon te ijveren, willen ze niet.voor „schut" 
stgan. Evenwel, John W . Gibson, Asst. Secr. bij 
het ministerie van Arbeid, die eertijds een hoge 
post bekleedde in de Michigan C.I.O. Raad. en die 
nu de aangewezen man schijnt te zijn om Onder
secretaris bij het ministerie van Arbeid tc worden, 
hielp mee aan te tonen, welke de ware gedragslijn 
van de C.I.O. zal zijn, toen hij onlangs verklaarde 
dat „de arbeiders op het standpunt staan, dat ze 
liever hun koopkracht zouden verhoogd zien door 
prijsverlaging dan door loonsverhoging."

De ijzeren wet op de lonen.
W c willen het hier nog eens herhalen: door ge

brek aan begrip van de Marxistische wetten om
trent de economie, kunnen we verwachten, dat de 
arbeiders zich met de kapitalistische denkwijze zul
len verenigen. De schrijver dezes hoorde in de 
werkplaats uitlatingen als: „We geven geen bliksem 
om weer een loonsverhoging; de prijzen zullen er 
alleen maar weer door omhoog gaan." En: „W e 
zijn beter af, als de prijzen omlaag gaan; waarom 
dat weer bederven door hogere looneisen?"

Een soort van nieuwe lezing van de ijzeren wet 
op de lonen — dat het loon tot een bepaalde 
hoogte opgevoerd kan worden en niet hoger, zon
der de kapitalistische economie omver te werpen 
— wordt nu naar voren gebracht. En dit komt 
het belang van het kapitalisme uitstekend van pas. 
Onder de hand worden de winsten gestadig groter 
en de arbeiders zijn de dupe van hun eigen ge
dragslijn: afzien van een vierde loonronde. of hun 
cisen in dit opzicht lager stellen.

Niets wat in de kapitalistische economie gebeurd 
is of gebeuren zal weerlegt de theorie van Marx 
ten aanzien van' de betrekking tussen lonen en 
winst. Het nationale inkomen bestaat uit lonen en 
meerwaarde. De meerwaarde eigent de kapitalis
tische klasse zich toe. Daarom is de strijd tussen 
kapitaal en arbeid er een over de verdeling van 
het nationaal inkomen in deze twee voornaamste 
groepen. Als de arbeiders hun loon omhoog bren
gén, is het ten koste van de . winst; en indien de 
lonen omlaag gedrukt worden of gehouden, gaan 
de winsten omhoog. Wanneer de vakverenigingen 
deze juiste theorie volgden, zouden ze de macht 
van hun organisatie gebruiken om van de kapita
listen zoveel van deze meerwaarde af te dwingen 
als onder dit systeem mogelijk is.

Maar neen. het algemeen belang ( lees het kapi
talisme) eist, dat de werkers'hun eigen belangen 
ondergeschikt maken aan die van de gemeenschap 
(lees weer het kapitalisme). Jn  andere woordert: 
heft kapitalisme verlangt, dat ac arbeiders zichzelf 
ondergeschikt maken aan het kapitaal. Geen won
der, dat we aan het begin van dit artikel consta
teerden, dat de clausule van de glijdende loon
schaal en de gedachte, die er aan ten grondslag 
ligt, duidelijk aantoont, dat de gedachtengang der 
arbeiders langs kapitalistische lijnen gaat en dat 
dit in hoge mate en zeer dringend de noodzakelijk
heid demonstreert van socialistische opvoeding.

-  (W ordt vervolgd).

DE VLAM EN DE JEUGD
O nder deze titel brengt de „Vrije a r

beider” het volgende stukje:
O m dat de Vrije A rbeider wegens ge

brek aan copy (financieel staat ze er 
door M frshallsteun goed voor) enige tijd 
niet verschenen 'is, volgt dan nu pas het 
verslag der jongeren-conferentie van de 
V lam  van onze jeugdmedewerker, die 
men zijn 6 kruisjes nog niet aanziet. W a t 
een pret hebben wij jongeren gehad, zo 
schrijft hij, Reeds voor de vergadering 
glommen onze gepoetste schedels van ge
noegen bij het ophalen der herinneringen 
uit 1903 én toen onze vitale voorzitter in

zijn versierde r<?lstoel werd binnengere
den veerden, voor zover wij onze wan
delstok konden vinden om overeind te 
komen, al de Vlamjongeren om 4e ^e' 
stuurstafel op. Een grappig voorval deed 
zich voor toen de inleider bij zijn rede z A 
gebit verloor, hetwelk spoorloos weg 
rolde. Frits Kief speurde het echter in 
enkele minuten weer op in de uiterste lin
ker hoek van de zaal. In een resolutie 
werd aangenomen, da t onder Jeugd 
voortaan verstaan zou worden, ieder di« 
een jong hart bezit. M et het zingen van 
Ouwe T aaie  w erd deze geslaagde jon
gerenbijeenkomst gesloten.

S k
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DE STRIJD IN CHINA
Na de snelle on tw ikkeling  d ie de strijd  

der legers in  C hina de laa tste  m aanden 
had genom en, is opnieuw  een stilstand 
ingetreden. Voor h e t ogenblik althans, 
hebben d e  com m unistische legers h u n  
opmars gestaak t en  zijn  zij aan de oevers 
van de Jan g  Tse K ian g .to t s taan  geko
men. Zelfs schijnen zij, volgens recen te  
berichten in  de pers, th an s  bereid  te  zijn 
met de regering  d er K wo M in T ang in 
onderhandeling te  treden .

S tellig  zou h e t gevaarlijk  zijn, op he t 
ogenblik vérgaande conclusies te  w illen 
trekken u it deze om standigheid. H et is 
zeer w el mogelijk, d a t w e h ie r  slechts 
te doen hebben m et een soort adem 
pauze, een ko rte  onderbrek ing  van  de 
met open gew eld gevoerde strijd . In  elk  
geval is h e t duidelijk , d a t zelfs een  over
eenkomst tussen de com m unisten  en de 
Kwo M in Tang, w an n eer deze to t stand  
zou kom en, geen eind  zou m aken aan 
de eigenlijke strijd , d ie  ook zonder w a
pengeweld doorgaat en  d ie uiteindelijk  
gaat om h e t verw ezenlijken v an  enorm e 
sociale om w entelingen in  d it reusach ti
ge land.

Sinds de legerm acht d er com m unisten 
de Jan g  Tse h ee ft b e re ik t en  de grote 
steden N anking, S jan g h a i en  H ankau 
bedreigt, hebben  zich reeds belangrijke 
veranderingen in h e t b estu u r van  Zuid- 
China voltrokken. T sjiang  K ai-Sjek, die 
gedurende bijna 25 ja a r  de feitelijke dic
tator van  h e t na tionalistische C hina 
'vas gew eest, m aar d ie volkom en had  
jefaald in  zijn poging de revo lu tie  in  
dit land  u it  te  roeien, zag zich genood
zaakt zijn nederlaag  te  erkennen  en  h e t 
veld te  ru im en. De regering  m aak te  een 
eweldige zw aai n a a r  „links” door ook 
e linkervleugel d e r  K w o M in T ang in  
ich op te  nem en. Z elfs w erd  de libe
ral Soen Fo, zoon van  Soen Y at-sen 
» w oordvoerder van  de burgerlijk-de- 
öocratische r ich tin g  m in ister-president.

üslukte hervorm ingspogingen.
Intussen is reeds gebleken; dat al de-
* politieke wisselingen, hoe ingrijpend
• m ogen schijnen, geen w erkelijke,, 
Opgaande v erandering  betekenen. De

klassen d er grootgrondbezitters, der 
oorlogs-heren, d er staatsam btenaren , 
d ie allen  op hün wijze deel hadden  in  de 
u itbu iting  d er boeren en arbeiders, zijn 
onaangetast gebleven. N u als tevoren, 
leven zij van  de toeëigening van  pro
duct, verkregen  door d irec te  afpersing, 
genom en door geweld, of opgeëist als 
betaling  voor verleende „gunsten”; Al 
deze vorm en van  „w oeker”, van  „plun
d ering” of „corruptie”, zijn norm ale, u it- 
buitingsvorm en van  h e t oude C hina, die 
n ie t door regeringsm aatregelen  kunnen  
w orden af geschaft. W ant h e t is ju is t de
ze u itbu iting , voor w elks behoud de 
heersende klasse van  C hina vecht, h e t is 
deze u itbu iting , voor w elke handhav ing ' 
zij zich o rganiseert als een  politieke en 
m ilita ire  m acht tegenover h e t C hina der 
„com m unisten”. H et enige, w a t d e  d u i
delijke regering  zou kunnen  trach ten , 
is deze „w oeker”, deze „p lundering” te 
beperken, teneinde h e t m ogelijk te  m a
ken, he t oude C hina nog éénm aal als 
een  krach tig  geheel te  organiseren, als 
af w eer tegen  de com m unistische dre i
ging. D it w as b lijkbaar de taak , d ie aan 
de regering  Soen Fo w as toegedacht.

Deze politicus, die een  voorstander 
w as van  de vorm ing van  een m odern 
kapita listisch  China, w aar een krach
tige, door Chinese in tellec tuelen  geleide 
s ta a t een  planm atig  georganiseerde eco
nom ie zou opbouwen, m et steun  van, 
m aar n ie t onderw orpen aan  h e t bu iten 
lands kapitaal, deze Soen F o  kreeg  nu 
de opdrach t de econom ische chaos in  
h e t nationalistische C hina te  bestrijden. 
M aar m en  kan  nu  eenm aal n ie t m et pa
pieren  m aatregelen  op treden  tegen een 
heersende klasse, die van  h a a r  u itbui- 
tingsm ogelijkheden geen afstand  w il 
doen. D e Doging, de in fla tie  die tijdens 
h e t bew ind van  T sjiang k ataslro fa le  om 
vang  h ad  aangenom en, te  doen ophou
den, m isluk te  volkom en. De reeds in  de 
h e rfs t van  1948 ingevoerde gou<jl-yoean, 
w as in M aart van  d it ja a r  reeds gedaald 
to t 1/500 van  zyn  oorspronkelijke w aar
de. G een w onder ook, w an n eer de oor
log de productie  ontw richt, w an n eer de 
rijs t van  de boeren w o rd t geroofd om

op de zw arte  m ark t te  w orden  gew or
pen, w an n eer aan  de boeren  steeds 
zw aarder sohattingen w orden  opgelegd, 
w anneer de am btenaren , d ie v an  h u n  
klein  en  in  w aarde  voortdurend  dalenu  
salaris onm ogelijk kunnen  leven, zich u it 
a llerle i e x tra  bronnen  inkom sten  trach - 

. ten  te  verschaffen, w anneer verschillen
de provincies, door geldnood gedwon- 
gengen, eigen geld gaan uitgeven, terw ijl 
ook de s taa t zelf n ie t zonder h u lp  van 
de snel w erkende bankb ilje ttenpers zyn 
„verp lich tingen” kan nakom en. Zo 
m eldt h e t „H andelsblad” van  8 M aart, 
hoe de lonen d e r arbeiders tw eem aal p er 
m aand m oeten w orden herzien, een 
m aatregel, w aarv an  h e t effect volkom en 
w ord t ten ie t gedaan, doordat de prijzen 
d er levensm iddelen op elke betaaldag 
m et sprongen de hoogte ingaan. E en sta- 

,-king bij de gem eentelijke öm nibusdienst 
te  N anking m oest w orden  onderd ruk t 
door de w oordvoerders v an  de stakers 
voor h e t vuurpeleton  te  brengen. Z iehier 
de w ijze w aarop  de nieuw e, „dem ocra
tische” regering  de toestand baas trach t 
te  w orden!

O nverm ijdelijke ondergang.
G een \ w onder dan  ook, d a t nu  ook 

Soen Fo h e t veld  heeft m oeten ruim en 
en d a t a lles n u  inderdaad  schijn t te  w or
den opgeofferd aan  de noodzaak, om met 
de com m unisten to t een vergelijk  te  ko
men. H et is n ie t in  de eerste  plaats de 
k rach t d e r  com m unistische legers, m aar 
de voosheid van  h e t u itbuitingsstelsel in 
h e t nationalistische China, de dreiging 
van  de revo lu tie  ook in h e t thans nog 
door de nationalisten  beheerste gebied, 
da t de K wo M in T ang to t deze politiek 
drijft. Reeds v inden  opstanden p laa ts in 
h e t Z uidelijkste deel van  C hina en het 
is w el zeker, d a t de grote m assa der 
C hinese u itgebu iten  slechts w acht op de 
gelegenheid om h e t ju k  d e r tegenw oor
dige m achthebbers van  zich af te  schud
den. O vereenkom st of geen overeen
kom st, de heersende klasse in h e t natio
nalistische C hina is ten  dode opgeschre
ven, om dat h a a r  w yze v an  u itbu iting  
d ie de grondslag vorm t van  h aa r be
staan, a lle  levenssappen u it  h e t land  op
zuigt en  de organisatie  v an  h aa r eiger . 
verdediging volkom en v e r la m t De uit- 
eindelijke ondergang van  deze klasse


