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Het Internationaal Secretariaat begroet de heldhaftige en
grootse strijd,welke de arbeiders,de intelleote1en en de
antifascisten van Spanje en Portugal hebbén opgenomen tegen de
bloedige dictaturen van Franco en Salazar.
Voor de eerste maal sinds de ,machtsverovering door Franco in
anje,wordt in het gehele iberische schiereiland de gezamen1ike strijd ..tegeu het fascisme opgenomen.
Deze strijd zal die van de door het pox'ttgese imperialisme onderdrukte en gemartelde volken van Angola enIV4amb e nderse3nen
en zich ermee verbinden.
Alles moet door de arbeiders van Europa en de wereld en h
politieke en vakbondsorganisaties in het wekgeeteld w.den,
opdat het spaanse en het portugese fascisme worden ve'plet•terd en hun onderdrukte broeders van Afrika triomferen over
hun beulen.
DE INTERATIONArE ÂRBEIDEES- EN REVOLUTIONAIRE BEWEGING MOET
MET AL HAAR KCHTflN DE AANGEVANGEN IBERISCH) REVOLUTIE
ONDERSTETJREN.
De val van Franco en Salazar,de bevrijding van de volken V8fl
Angola en Mozambique vormen een belangrijke etappe in de opmars van de revolutie in de wereld :
zij zullen in heel Europa de reactionaire regiems en de betrekkelijke stabiliteit van de a.antische bourgeoisie doen wankelen
— zij zullen in Frankrijk de strijd tegen het gaullisrne en de
fascistische dreiging versterken
— zij zullen het oplaaien van de strijd in Griekenland tegen de
,reactionaire dictatuur intensiveren
— zij zullen een zware slag toebrengen aan het imperialisme
in zijn voorbereidingen voor de anti-sowjeteorlog
.— zij zullen de anti-imperialistische en socialistische revolutie
In Afrika en Latijns Amerika tot een nog grotere intensiteit
opvoeren
— zij vullen de beslissende stap zijn naar de vestiging van een
socialistisch regiem tén dienste van de arbeiders in het gehele
ibérisohe schiereiland.
De Vierde Internationale spreekt haar onvoorwaardelijke solidariteit uit met de s,paanse en portugese arbeiders,zoals zij die
reeds heeft uitgesproken tegenover de strijders van Angola en
Mozambique.
Zij roept alle vakbonds-en politieke orgsntsaiea van 'Europa
en de wereld op om hun daadwerkelijke solidariteit met de reusaobtige strijd,welke in het iberische schierei1ad tegen het
fascisme isopgenomen,tot uitdrukking' te brengen.

1 0 Mei 1962.

Het Int 3z'at1onaa1eeretariaat
van de Vierde Internationale.
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NEDERLAND: HET SOCIALE '.PRADIJS.
De stee,n,de pater Hoefnagels, in de vijver van liet nederlandse
"sociale paradijs. heeft. gegooid,.blijf t nog steeds kringen vormen.
In het documentatie-orgaan van de metaalbewerkérsbond,de AIVtB (NITV)
"Oientiel troffen wi.j een artikel aan van'K.de Graaf en in het
Aprilnummer van"Evangelie.en Maatschappij,het kaderblad van
het "CNV eenvan Dr.W.Jlbeda.
van reacties,die geUit de veelheid
- het artikel van Hoefvolgd zijn op - dôor Herman Rubens
-- geen andere conclusie
nagels,kan men
trekken,dari dat bj met zijn probleemstelli.g in de roos heeft
geschoten.
Het artikel in "orientatie" reduceert het opstel van Hoefnagels
tot een drietal vragen,u.l.
l, Is Nederland zoiets als een sociaal-paradijs ?
.Wordt de sociale strijd op de juiste wijze gevoerd ?
3. Moet de sociale strijd prevaleren (voorrang hebben)
boven gelijkberechtigdheid ?
Na het citeren van, vele "Adams' uit de vakbeweging zoals Roemers.,
Middelhuis en Lelieveld,die met dikke bossen vijgebladen hun demagogishenaktheid trachtten te bedekken,komt de Graaf met het
antwoord op de drie geformuleerde vragen.Zijn antwoord luidt :
in het
Nederland is. geen sociaal paradijs, sociaal overleg
algemeen de meest geeigende vorm voor- verbetering en elijkbeiechtigdheidgat boven sociale vrede..
Opmerkelijk is, dat alle bestrijders van Hoefnagels gewoonlijk
hun. mond vol hebben over de "welvaartsstaat',waar.in wij leven,
och thans net een. hoogrode kleur ontkeunen,dat Nederland een
sociaal'para.d.ijs zou zijn1 Dt heeft Hoefnagels in ieder geval
bereikt.
Bij de poging om de stelling te weerleggen,dat de sociale strijd
niet op de juiste wijze wordt gevoerd,worden alle registers, van
de 'vakbond s specil isatie" opengetrokken om de "goe dwillende",
doch "onwetende" pater te overdonderen.
,
Wij zullen ons tot één voorbeeld van de vakbondsspecialisatie"
beperken cru aan te tonen hoe volkomen ondeskundig,kwasiWt'ensohappelijk en hol deze "specialisten" zijn..Hoefnagels schreef :
"Wil men aan de werimemers de beste kanseji verschaffen
om hun reele aandeel in het. nationale inkomen te vergroten,dan is het' franse systeem verre preferabel boven
het nederlandse.In ons systeem immers is feitelijk aan
de wer1wemes alle mogelijkheid onUriomen om een "aanslag" op de ondernemersinkomsten uit te voeren."
De Graaf antwoordthierop
"Als voorbeeld haalt Hoefnagels de loonpolitiek aan.Met
name wijst hij op Franrijk,waar door middel van takingen regelmatig loonsverhogingen werden bereikt.Wat
.Hoefnagels niet zegt is,dat deze "taktiek" in de franse
economie zeer inflatoir heeft gewerkt,".
In ieder 'geval erkent De' Graaf, dat de stakingen in Frankrijk
de ërbeiders loonsverhogingen hebben opgeleverd.

Met die moeilijkheden van de franse economie aIsgevolg van de.
loonsveriogingèn'loopt het ovërigens nogal los.
In "LeMonde" van 1+ April j.l. lezen wij
"Iesteringénîn'de private sector in het jaar 1961 met
14.8% toegenomen.Deverhoging van de investeringen in
de prirate en oenbare. sectoren waren i. 1961 gestegen
van 1+97 tot 51+.6 miljard nieuwe francs.In 1960 was de
stijging reeds 7.8% geweest (van 14.6.1 tot 49.7 miljard
N.F.).De meest spectaculaire otwikkeling vond•plaat bij
de uitgifte vafi aande'len,wa.rvRn de omvang is gestegen
van 2.28 tot 3.11 miljard N.F. (± 36%)."
Deze cijfers,die afkomstig zijn uit het jaarverslag vn het
FDES (Fonds de Deve1öppemnt'Economique et Spöial) weerleggen
op duidelijke wijze de argumenten van de vakbond5burokratie
tegen de strijdmethode,die in Frankrijk wordt toegepast.E1 de
positie van de arbeiders te verbeteren en stellen Hoefnagels
volkomen in het gelijk.
.
De heren vakbondsbestuurders moeten
aan
Roolvink
maar het
1
tweede rekenboekje vragendan 1tineu zij zich vast inwerken Op,
de' nieuwe loonpoli-bieke fôiules.
De argumenten,die door Dr.A.Albeda in Evangelie en Maatschappij"
worden agevoerd veÎschillen in wezen niet veel van die wij
hierboven aanhaalden.
Op én punt echter willen wij op de argumentatie. van Dr. A.
ingaan.
Hij schrijft o.a.
"Terecht heeft Frof.van der Kooy ("Tussen beginsel en
belang" - 1955) erop gewezen,hoe gevaarlijk een vakvereniging zou zijn, die slechts als bebartigster van het
groepsbelang zou willen optreden."
Met andere woorden : a1s de vakbeweging zich bewust zou zijn, van
haar taak en krach-b,dan zouden er bizonder onplezierige dingen
gebeuren.Bijvoorbeeld indien de vakbeweging cone.qu.ent ZOU Opkomen voor de DO0PEkNG VAN DE. LOONSTOF en het herstel van het
stakingsrecht,di 'zouden "de algemene belangen" ten zeerste
geschaad worden.
Hoe staat het möt de zorg voor het "algemeen belang" bij de
werkgevers ? Dr.Albeda zegt hierover :
".....want in. wezen gaat de werkgeveraorganisatie niet
zover,dat zij met de. regering samenwerkt bij haar
prijsstabilisatiebeleid.Zij gaat niet verder dan begrip
bij haar leden.wekken voor dit beleid en adviseren aan
de regering over de meest aanvaardbare wijze van ingrijWat dus van de vakvereniging gevreesd wordt,n.l. dat zij zal
,ptreden als de behartigster van het groepsbelang van de arbeiders,word-b als de gewoonste zaak van de wereld aanvaard vn de
werkgeversclub,wanneer het om de ondernemersbelangen gaat.
Voor -'ons - -is de keus. niet
sociale vrede of gelijkberechtigdheid., Dit laatste zal er onder het
ita1isie nimmer zijn. Sociale vrede bestaat alleen in perioden,waarin de arbeiders op de.
meest platte wijze door de leiders van de massa-organisaties
verraden worden.Hoe±'riagels heeft gelijk arnteê hij zegt,dat
STRIJD DE MOTOR VAN DE SOCIALE VOORJI'GANG IS. Ook in. Nederland
zal hiervan spoedig het bewijs geleverd worden.

DE ANGOLESEREVOLUTIE:
AA DE VOORAVOND VAN: HET'TWEED JAAR.
Sindn februari 1962 is de angolese oorlog zijnteede jaar
ingegaan.-Van 4 tot 6 Februari 1961 vond de aanval plaats op
de gevangenissen van Luanda, op do radio en op een militaire
kazerne, door een angolese menigte,die geleid werd door strijders,
die banden droegen met het opschrift MFLA (Volksbeweging voor
de Bevrijding van Angola).
De politie,het leger
- en de portugese
burgerij.sloegen te - door Michel Pablo - rug,waarbij zij
op die enkele vijfde
februari meer, dan
3000 Afrikanen doodde,Een a.ntal"nationa1istische kaders,die
ontsnapt war naan deslachtingen van Luanda,slaagden erin het
platteland te bereiken en org&iseerden het verzet van de op de
plantages vr Baiyâ do Cassange in het district Malange tewerkgestelde arbeiders.
Aangemoedigd door deze voorbeelden begon de evolking'vanhet
hoorden van het land op haar beurt de strijd.
Volgens alle aanwijzigingen ging het daar om een nieuwe "algerijnse oorlog",die in het zuiden van het afrikaanse continent
ontbrandde in de onmiddellijke nabijheid van de laatste overblijfselen vanhet imperialisme .i. Afrika Zui.dafrika en de
beide lhodesign.
Omvat aan de ene kant door dein vuur en vlam staande Congo,
welke tracht zijn mislukte revolutie, opnieuw te vinden en dat
deel van ,Afrika,dat een sterke,go'ed georganiseerde europese minderheid heeft, die vastbesloten j-á om zijn buitensporige voorrechten hardnekkig te verdedigen,staat Angola voor een harde
strijd,een strijd waarvai de uiteindelijke afloop in geen enkel
opzicht twijfelachtig is,
DIRECTE E1\T DIEP.RLEGE 001A10EN.
Ogenschijnlijk ging het initiatief' tot het "geweld" uit van de
ango-lose massaas,waarbij het portugese imperiatisme gedwongen
werd om terug ie slaan en zich te 'ierdedigen".
In werkelijkheid waren de gebeurtenissen van februari.1961 het
gevolg van een 1nge reeks provocaties en knevelarijen van
iedere soort door de afschuwelijke' porteguse overhéersing.De
aanval,welke op 14 februari 1961 door de angolese menigte werd
ondernomen op de militaire e, burgerlijke getvangenis en had ten
doel de bevirijing van de nationalistisôhe leiders en activisten,
die sinds .aart 1959 gearresteerd aren.'
Op 8 juni 1960 arres-teerde de politie te Luanda eveneens de
nationalistische leider Agostino ITeto,welke,na'aar,.Lissabon te
zijn overgebracht 2onder vonnis werd gedeporteerd naar de Kaaperdische eilarrden.Toen nu de bevolking vanhet geboortedorp van
Dr..Agostino Weto vreedzaam demonstreerde om zijn vrijlating te
eisen,greep het portugese lege in,waarbij meer dan dertig doden
en tweehônderd gewonden vielen.Dat waren de slachtingen van Icolo
en Bengo.

-5Op 25 juni van datzelfde jaar 1960 werd de abt Joachim Finto
de Andrade,een afrikaanse pster en een vanwege zijn antikolonial±stische houding welbekende persoonlijlheid,eveneens gevangengéet endarna zonder vonnis gedeporteerd 1).
In juli 1960 pleegden de protugese troepen,die apzien1ijk waren
versterkt nadat Congo de onafhankelijkheid had verworven,ver-.
cheidene terreurinvallen in de afrikaanse wijken van Luanda,
waarbij zij zich te buiten gingen aan mishude1ingen, slachtingen
e martelingen van de afrikaanse .bsvôlking..
De bedoeling is vanzelfsprekend om door onderdrukking te voorkomen, dat de cotigolese Revolutie zich naar het zuiden uitbreidt,
temeer daar de Bakongo's,die in het noorden van het land wônen,
tot hetzelfde volk behoren als de vrijgeworden "franse" en
"belgiach&" Bakongo's.
Er bestaat.geen twijfel aan de bijna rechtstreekse in1oed
vai de 'gebeurtenissen in Congo op het angolese verzet.
Vanaf de bevrijding van Congo ( 1 juli 1960) wonde gedachte
aan een zelfs gewapend verzet tegen het kolonialistische
portugese bewind veld,niet alleen in de meer ontwikkelde nationalistische kringen in Landa,maar eveneens in de bosgebieden en
in de steden van Cabinda en Noordangola.
Juist deze kleine groepen boërenverzetslieden,welke zich reeds
sinds die datum in de bossen van Noordangola en Cabinda onder
loemoembistische politieke invloed haddèn verzameld,gaven het
antwoord op de moordpartijen in Luanda va. februari 1961 door
omstreeks 15 maart een represaillecampagne te ontketenen tegen
de woningen',de plaatages,de winkels,de kantoren en de verbindingscentra van de Europeanen.
Maar de dieperliggende en fundamentele oorzaken van de angolese
oorlog,die zich niet anders zal kunnen ontwikkelen dan als een
revolutie-oorlog, dan als .Angolese .Revolutie,zijn uiteraard te
vinden in de karaktertrekken ende gevolgen van de eeuwenlange imperialistische onderdrukking van het land door de Portugezen.
Men kan zeker pas spreken van een daadwerkelijke portugese
bezetting van het gebied,dat tegenwoordig Angola uitmaakt, sinds
het verdrag van Berlijn van 26 februari 1885,hetwelk de verdeling van Afrika tussen de. imperial istische mogendheden bekrachtigde. Tot aan 1922 was evenwel de militaire verovering van Ango1h
door de Portugezen niet voltooid,zo groot en hardnekkig waren
het verzet er de voortdurende opstanden - ongevee±n per
twaalf jaar van de bevolking van het binnenland.
Dat betekant,datde administratieve bezetting van dat gebied,zo
groot als ongeveer twee en half.maal Frankrijk en bewoond door
ongeveer 41
2 - miljoen inwoners,pas op die datum (1922) daadwerkelijk
is begonnen.Vanaf die datum: breidde zich de koloniatfedoor de
europese bevolking,die thans z.o'n 200.000 personen telt,uit naar
het binnenland en ontwikkelden zich de grote concesiehoudende.
maatschappijen,welke de uitgestrekte koffieplantagede diaant-,
ijzer- en mangaanmijnen en de aardolie exploiteerden.
De Fortugezen arriveerden evenwel in 1482 en gedurende de daaropvolgende 100 jaar bezetten zij verscheidene steunpunten langs de
CD
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1) zoals verderop wordt uiteengezet.

Tussen 1700 en 1850 -werd de slavenhandel de voornaamste export
van het 1andwaa'bij 15 mi1öen Negers 2) naar de plantages van.
Zuidamerika werden gezonden
De slavenhandel werd officieel in 183.6 afgeschaft, maar de verboren s1avrnij,karakteristieke bizondere trek van het portugese
- mperi.1isme,duurt voor miljoenen angolese arbeiders nog steeds.
voort
•.

DE ANGOLESE. ARBEIDERS.

In feite kunnen dezen in drie grote groepen worden verdeëld
a De dwaigarbeider,waar1.ijke lastdieren,in meerderheid boeren,
dieogevëer 5
van de massa der afrikaanse arbeiders omvat
ten, Theoretisch werd echter- in 19Ç6 het systeem van de Vrije
arbeid .i - Angola ingevoerd.
.
.
De dangarbeiders worden aangeworven op grond van de regeling
der beheerders-ko,lonisten,zij Werken vaak twaalf uür per dag
en verdienen gemiddeld slechts 34- ddllar per maand.De administrateur geeft de' inlandse adatboofden bevel om hem sterke en
robüuste mannen te zenden voor de koffie- en palmencultures
enz.Dez'e worden naar Tonga en naar Catete" vervoeid,waar zij
.de velden bewerken onder toezicht van de gewapende macht 3).
De dwangarbeid is ontegenzeggelijk een van de voornaamste oorzaken van de verslechtering van de materiele,lichamelijke en
culturele omstandigheden van de Afrikaan.
.
CD

b. De Vrije arbeidere,die jtewerkgesteld zijn in de ondernemingen
van de ko1oniten.op grond van een eenzij.diS ondertekend contract tussen de regering en de kolonistenmet een dagioon,dat
is vastgesteld op 3escudos 30 centavos,d.i.ongeveer '7 dollar per
maand 1 De ârbeider ontvangt zijn loon 15 dagen na het einde
van de maand.
2) volgens Pater Dieudoni. ' .. .
'-minister van koloniën
3) ziehier hoe Marcelo Caetano,portugees ex
de dwangarbeid r.chtraardi .gt . ?I,De arbeidskrachten komen niet
spontaan
d.'w;z, dè vraag komt niet overeen met een; gelijk
aanbod van werkkrachten.De aanwervers moesten het.oerwoud i
op zoek naar valide mannen om te werken op de plantages, in de,,
fabrieken, de mijnen, de havens en bij het vervoer ; en de regeringsautoriteiten moesten ingrijpen om de aanwerving in geregelde banen te leiden, temeer omdat de ëtat. behoefte heeft
En aangezien
aa arbeiders voor de openbare werken
men de europese ondernemingen niet altijd daar kar, vestigen,
waarde arbeidskrachten overvloedig zijn,heeft dit'tot.gevolg,
dat de werving voor de dwangarbeid voor anderert,door middél
van in het algemeen zes maanden lopende •contracten,met zich
meebrengt het zenden van nrbeiders naar srekën,welke ver
verwijderd zijn van die welke zij bewonen,'(LCaetano,0s
Nativos na Economia Af rioan,a - 0oibra 1954).

-7In de :tussentijd gebruikt hij bonne, die hem het recht geven
zich tevoedenin de cantines van de koloniten,en deze bonnen worden natuurlijk vai zijn loon bëtaeld.
Er-,.bestaan Qverigens geënvakbewegingsrechten 9 95% ven de
afrikaanse arbeider zijn beroofd van iedere wettige. vakbondsorganisatie' L),
c. De hoofdarbeiders, aan wie de titel van assimilados is toegekend,die in principe dezelfde rechten genieten als de Portugezèn,evenwel slechts minder dan 1% van. de Afrikanen uitma.cen.
In totaal bedraagt het officile aantal der angoleae arbeidërs
ongeveer ..800ó 000,warvan 150, OOÖ arbeiders in de industrie en
neer dan. 500.000 in de landbouw.
Maar de loonarbeid voor de privé-ondernemers en voor de koloniale
staa,zom.ede de gedwongen arbeid (voor de aaniëg
en het onderhoud
1
ver vsegen,bruggn,steenfabricage,plantaes enz.) omvat in werkelijkheid ongeveer 2j-miljoen Arik en (menuen,vrouwen en kindere beneden 12 jaar).
DE ANGOLESE NATIONALE BEWEGING.
In een •land' -waar dergelijke sociale omstandigheden heersen,
waar 99, % van de bevol king
, de inlan ders, zoals de portugese
wet 'aen begchouwt,niet aan de verkiezingen deelneernt,waar het
aantal analfabeten boven de 99% ligt - hetgeen een. extrahinder-nisvormt voorhet opklimmen naarde status vngeassimiIeerde,
blij:.tslechts de weg van het "geweld" opend.w.z. van de gewapendestrijd als enig middel tot de collectieve nationale
bevrijding en tot individuele rehabilittie..
De argo1ese natbale politieke beweging doorl±epalvörens uit
te mujden in de "algerijnse" en "cubaanse" weg,d.w.z. van de
gewapende strijd,gebaseerô op de boeren,alle fasen,welke eigen
zijn aan de algemene geschiedenis van de emacipatiebewegingen
van de koloniale volken.
Gedurende lange tijd wiegde men zich in.slaap metillusies ver
asimilatie met de bezetter of van herorminge of van vooruitgang
lang-,!:,.de,."wettelijke weg" -naar de onfhnkelijkhd in de
"assôciatie", de "samenwerking" met h.t imperialistische roederland.
4) ei zijn siechtweé lêga1e vakbonden : de Nationale Bond
van chauffeurs, Sp oorwegarbe ide rs en Metaalbewerkers en .de
NatioaleBondvan Handels- en Ind.ustrte-emplayees,met een
euiopees overwicht en waarvan de le iding wordt benoemd door
de Goueeur-Generaal en door het ministerie van kolonien.
De ondèrgronds vakbeweging wordt vetegenwoordigd door de
Unie van Zwarte Werkers e. Arbeiders van Angola (UTONA),
die zijn zetel heeft in Angola zelf eu de Nationale .Unie van
Angolese Arbeiders (UNTA),die zijn z etel heeft in Leopoldstad.

Maar uiteraard strandde dit ailes,deze gehele beweging,.die zich
beperkte tot de intellectuele kringen van de on•twikke1den'
bnverbidde1ijk in dit-meer bizondee geval van het uitgeteerde
portugese iuiperialisme,dat zijn economische kracht en "prestige",
put uit de middeleeuwse uitbuiting van een, rijk van ongeveer 13
miljoen inwoners,
Door de verscherping van het fascistisch karakter van het Salazarregiem, dat in 1928 in Portugal werd ingesteld,werd de ontwikkeling en de rijpwording van de angolese nationale beweging verhaast .In 1929 stichtten dé Afrikanen van Luanda eerst de L
Natibnal Afribana (LNA),vervolges de Gremio Africano (AfrikaanfonaI de 1aturais
se Maatschappij),later genoemd .Associacabde
gola(ANGA).frikaanse inlanders chaarderi zich rondom
de ANAGOLA,de gessifleerden rondom de LN.A.Tijden de tweede
wereldoorlog maakte dezelaatsteorganisatie zelfs eenonoplobare crisis door, daar haar plebeische basis de verwerping eiste
van de reformistische strijdmethoden en dè aanvaarding van de
strijdmethoden van de directe massa-actie.Haar door het imperialisme gecorrumpeerde leiding,waarin de politie cellen had gebouwd,kon6p gen enkele wijze antwoord geven op de verlangens
van de massaas.
Men moest'wachten tot de eerste naoorlogse jaren,voordat uit de
angolese stadsjeugd,die van Luanda in het bizonder,en de in het;
buitenland, in Lissabon, in PaÏijs studer.endejeugd een nationale
culturele beweging voortkwam;het voorportaal van de huidige
nationale olitieke beweging.
.Angclesé dichters en schrijvers,zwart en halfb1oedgavën het
aanschijn aan een embryo van nationale bewustwording,dedde
bevrijding .ideen,die de naoorlogse revolutionaire wereld
in beweging brachten, omhoogkomen en gingen zich bedienen van het
wapen der kritiek op de ideologie van het prtugese imperialisme.
.âgostino Neto,Mario de Andrade,Viriato Cruz,Illidio Machado,
vertegenwoordigers van de opkor,£rle nationale angolese literatuur,kristalliseerden gedurende de vijftiger jaren op het
culturele vlak de nationale aspiraties van de sngele jeugd'
;
en do massaa,
In december 1956 stichtten de leiderd van de Partido da Luta
Unidados Africanos de Angola (PLUA),een clandesiee massaOrganisatie de Volksbeweging voor de Bevrijding van Angola (MPL),
een politieke afrikaanse massa-organisatie,gesticht te 'Luanda,
in het binnenland van Angola,door Afrikanen, die nog nooit buiten hun land waren geweest.
Evenwijdig met deze ontwikkeling in het binnenland van Angola
stichtten de angolese nationalisten uit de emig±ntenkringen
in (e-begisch) Congo in 1954 de UNIAO DAS POPULA0ES DO NOE
DE ANGOLA,welke in 1958 de Uniao das Populaçoes de Angola (UPA)
werd.
;
DE. AARD, DE PROBLEMEN EN DE LEIDING VAN DE
REVOLUTIE.
De
LA en de UPA zijn heden ten. dage de voornaamste politieke
organisaties van de angolese nationale bewegifig,die de leiding
van deaengevangen Angolese Revolutie opeisen.

Het is moeilijk op dit moment vast te stellen, wat precies hun
respectieve invloed is op de in de strijd zijnango1ese massaas.
De MPLA schijnt de ondergrondse te beheersen,welke opereert in de
districten Luanda,Quati.za Norte en Malauge en de UPA,die in het
noorden van het land langs de grens. van Congo en Angola.
De UP.Â,we.lke zijn wortels heeft in de bevolking van een half
miljoen Ingolezen,die in Congo wonen na een emigratie,welke reeds
twee..eeuwengeleden begon,was in oorsprông slechts een uitgroei—
sel van de nationale cougolese beweging.Zodanig,dat zijn hui—
dig?.vobaamste leider,Holden Roto,die voor de eerste maal
tijdens de Conferentie van Accra in 1958 voor het, voetlicht van
het internationale publiek kwam,in die tijd slechts een discipel
van 'Loemoemba scheen te zijn en .iudsdien dank zij het prestige
van deze laatste opgenomen in het vertrouwen van de leidende
afrikaanse nationalistische kringen.Met de bewering,dat hij
de gewapende strijd, van de augolese. boeren in beweging had
gebracht,welke beweging volgers hem op 15 Maart 1961 was uit
gegaan van het district Congo in het noorden van Angola,weigerde
Holden Roberto de oprichting van e Er, Angolees 3evridingsfr6t 2
waarin de IvLA op voet van gelijkheid- zou deelnemen en riep hij.
zijn organisatie,de UP.A,uit tot de enige en uitslitende lei—
ding van de .Angolese Revolutie.
De MPLL, ontkent niet de door de boeren van het district Congo
gevoerde.aotienoch de politielm invloed,'door de UP-AL op hen
uitgeoeend 5).Zij stelt evenwel,dat .ij stond aan de oor—
sprong van da gebeurtenissen in Luanda in februari 1961,welke
voorafgingen aan'de actie van' de boeren in het noorden'en dat
zij vervolgens deze áctie algemeen .heeft gemaakt 'in het gehele
centiumvi het ïand.Zij éist aan de andere kit met nadruk de
oprichting van eenEenbeidsfront,waarin zijzelf zowel als d
UPA zijn opgenomen.
«
1
•,

Op het vlak van het program schijuei de verschillen tussen
deze twee orgnrisaties in de huidige etappe niet belangrijk,daar
beide de nadruk leggen op bet hoofddoel van de nationale anti—
imperialistischestrijd1 'voor de nationale onafh-nkelijkhèi'd.
Maar de algerijnse en congolese eivaringen hebben, onder andere,'
wel aangetoond, dat de' in. de volle directe. actie 'van'de massaas
voortgezçtteverdeeldheid noch een. toeval noch het evolg zijn
van rivaliteittussen personen of stammen o± volken.
Deze ontwikkelt zich uiteindelijk volgens nauwkeurige klasse—
linen,daar de nationale anti—imperialistische strijd,i de
huidige historische samenha ng, onverbiddelijk de tendens heeft
zich te ontwikkelen tot eer,. sociale revölutie,die tegelijker—
tijd de daadwerkelijke politieke en economische onafhankelijk5) zie onder andere het artikel 'De gewapende strijd",versche—
nen in het eerste nummer van het blad Unidade .Angolana, strijd—
orgaan van de MPLA,dat sinds december' 1961 in Leopoidstad
wordt uitgegeven.
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heid tegenover de onderdrukking door het imperialisme tot doel
heeft,1echts een socialistisôb regiem zal uiteindelijk een
dergelijk doel verwezenlijken..
Maar reeds tijdens de nationale anti-imperialistische fase vn
de revolutie k. men thans voortdurend de nationale afrikaanse
beweging zich iönTsplitsen in twee stromiügen : deee bouguibistisoh",dw.z. burgerlijk en upro_wese±&t, d.w.z. proimperial is tis Ch, de andere •' castristis ch", d. w. z. zich uiteindelijk rienterend op het socialisme en zich daadwerkelijk iomakend vr de invloed van het imperialisme.
Wie-een duidelijk inzicht wil hebben in de ontwikkelingen. van.
de congolese revolutie dient rekening te.h.ouden met de :bol die
het amerikaanse imperialisme op dit ogenblik, in Afrika en. in
het bizonder Zwart A'frika spee1t0 redenen van economische
aard -die verband houden met de aanzienlijke minerale en
agrariche rijkdommen: van dat deel van het werelddeel Zowel als van politieke aard,die verband houden met de strategisohe belangrijkheid van. Afrika in de "koude oorlog",is
het Yankee-imperialisme. vastbesloten -om zowel het mijnbouwde eerste plaats bèlgisch en.portugees) te,
Imperialisme
verdringen al het wortel schietén van de
Invloed , in dit gebied te stuiten.
Tot: dat doel gaat het in degrondvan de zaak de kaart van
het zwarte nationalisme: speien,.waarbij het tevens de formfiele
, onafhankelijkheid bevordert onder "nationale" regering,d-ie
In zi.jn.olitieke -en economische.'machtssfeer blijven rond:-.
.
. ...
.
'.. ... .
.
cirkelen.
(inC

uit-

Een voorbeeld de operatie,die het momenteel in Congo
voert dwars door de centrale regering heen, tegelijkertijd
tegen Tombe,het werktuig van voornamelijk engelse en ten
dele nog .ielgisohe. en zelfs franse belangen en tegen Giz.enga,
het werktuig van hetz.ij...een eventuele sowjetpenetitie,hetz4
een herleving van een-echte congolese revolutionaire beweging..
De angolese nationale' beweging zal er niet aan ontkomen de ....
interimperial.istische tegenstellingen uit te . buiten. noo1 de .
tegenstelling "Oost-West"- om het uur van de ±'örmeie nationale
onaftanklijkheid sneller naderbij te brengen.Doch voorzdver
deze slechts doelmatig kan zijn in de anti-imperialistische,sociale en socialistische ontwikkeling van de republiek,is het voor
de anglese massaag niet zonder belang om te weten langs welke
wegen precies, binnen de huidige angolese nationale beegin
de actie van het Yankee-imperialisme zich zal bewegen.
En jaar van barbaarse onderdrukking door het portugese imperialisnie,waarvan de sterkte thans ongeveer 60.000 gewapende
mannen-bedra&gt,laeeft .de.beldhaftige weerstand van de angolese
massaas niet kunnen vernietigen. Ondanks 50.000 doden,150. 000
yluehteiingen n 'vele honderden politieke gevangenen,gaat. de
aangeargen strijd door en zal hij doorgaan tot zijn zegevierende -af sluiting. .
.
.
.
.-.
.
Maar hij zal,wij zeiden het reeds,zeer hard zijn.Dat is. het .lot
van het gehele'zuidelijke deel van Afrika,met zijn sterke euro-.
pese kolonisati.e,die in geva2ar wordt gebracht door de. angolese

Revolutie.Vandaar, de daadwerkelijke solidariteit van de beide
iodesien enZuidafrika tëgenover, Salazar en de gematigdheid van
de V±enigde Naties itïun nog alleen maar woordenrijke interventies in deze kwestie.
Wanneer de ang.olese oorlog langer duurt en zich uitbreidt naar
het zuiden en zich verdiepttot eet waarlijke revolutie,dan
.loopthij de kans dm een eveneens, explosief gebied,dat in zijn
dieptenreèös in beweging is,±n vuur énvl. tate zetten :
Zuidafrika.Hij' di-aagt de mogelijkheid. in zich, aan de endere kant,
dat hij leidt tot de val van het Calazarregiem,hetgeèn de opkomende Spaanse revolutie aanzienlijk vooruit zou brengen.Dat verkla.rt
de solidariteit en de voorzichtigheid van hëtimperialisme,welke
zich weerspiegelen in de stemmingen it de V.•N.,die aan Salazar
een in etappes gecontroleerde,formelè ontkolonisering prediken
van deze bodem van eeuwenlang lijden.
Door .e uitbreiding evenel van de oorlog naar het - zuidelijk
deel van het land,bevolkt door strijdvardige zwervende herders,
hoewel zij veel mindërtalrijk zijn dan de Inwoners van het
centruai en het noorden van het land, zal men de revolutie althans
' de thans. door Congo gemonopoliseerde hulp,
ten dele bevrijden van
die bepaald wordt door zekere nauwkeurig aan te wijzen buitenlandse in.vloeden.Tezelfdertijd.zai men de kracht van de önderdrulçker vernietigen en zal men het gemeenschappelijk front met e
massaas va Zuidafrikanador komen,de natuurlijke én onvem4
delijke bondgenoten van de angolese Revolutie.
J.ay de andere kant zal men, door spoedig een meer omlijnd program van de angolese Revolutie vast te stllen,waarbij de nadruk Wordt gelegd in het- dzonder op e agarsche kwestie,
steeds meerde door de boerenm.ssaas geleverde: kraôht,die de
ruggegraat is van' de revolutie, doen herleven„
-.
De europese bondgenoten van de angolese Revolutie kunnen
slechte de selÏe totstandkoming wensen van een Anti-imperialistisch Eenheidsfront van alle angolese politieke oganisatie.Maar hun voornaarnte licht bestat in het vermijdi
van het achterblijven,de tekortkomingen,de zwakheden,die hun
a'oti téii gunste van de algrijnse Revolutie hebben gè kenmerkten in het met de meeste kraohtddigheid t& hulp snellen
van de aangevangen angôleseRevo.lutie
1

• IN HET BIZQTDIER DOOR DE VORMING V-AN GROTE, REPRESENTATIEVE
• COMITS VOOR DE MATER]LE EN MORELE STEUN AAN DE ANGOLESE
PLEVOLUTIIE.

T

Deze comits zouden op de basis van een anti-imperialistische
en antikoloniaal eenheidsfront v6&r alles vat alle proletarische,
politieke en vakbond ±'ormaties de. financiele,medische, teohnsché,
Militaire hulp voor de angolese Revolttie moeten organiseret,haar
zaak bekend maken en populariseren en de handelé- en diplomatieke boycot van het portugeèe fascisme bevorderen.
Het gaat erom in daadwerkelijke,strijdbare solidariteit opnieuw
de abéoluut noodzakelijke verbinding tot stand te brengen
tussendeeuropese revolutie en de koloniale revolutie op een

-12nieuw front, dat tot. de meest waardevolle,de mest aangrijpende
behoort van de bevrijd'ingsstrijd van de volken,die nog onderworpen zijn aan de imperialistische slavernij.
20 februari, 1962
X

3E]de bzQttngstron op West Als men de berichtgeving van de "speciale verslaggevers" in de
Vo1kskrant gelooft, dan is er op West Irian een of andere sportieve
gebeurtenis gaande,waarbij de nederlandse jongens gezichgehouden
orden mètzwemmen,vsaen,jagen en balsporten.
Zo af.en toe komt men tussen de regeltjes lezend wel iets meer
gewaar over de
voorbereiding van de
derde koloniale
door Herman Rubens. 1
oorlog tegeT. Indonesie
• Na geconstateei
te hebben,dat de be-wakers van het concentratiekamp op Woendf het nog niet zo slecht
• hebben, schrijft een"speoiale verslaggever" in de Volkskrant van
•llJVIei j..1,
"Maar ach,hebben zij het nu zoveel slechter dan de Luasoldaten
•
IN DE .JIL BIJ HUN STUK LUCHTDOELGESOHUT AAN DE HAND VAN DE
VLIEGBASIS DAN DE MARINIERS, DIE WANDEN ACHTEREEN IN EEN SCHARRIG
BIVAKJE ZICHZELF MOETEN BEHELPEN IN DE ONGASTVRIJE BUSH, DAN DE
•
NEPTUNE-BEMAING, DIE VAAK VIJFTIEN UUR ACHTEREEN IN EEN BENAUWD
TOESTEL AAN HUN STOEL ZIJN GEIUISTERD,DAN DE JONGENS IN EEN ONDEZEEBOORT MET IET NOG GENOEG H.JIMTB VOOR ZEVENTIG MAN OM K11AP ADEM
TE HALEN ?"
Dat zijn onze kinderôn en niet, de - franse para's of de S.S.ers vati het
ireemaeiingenlegioen.
Is er een principieel verschil tussen de taken waarvoor zij gebruikt
worden ?
X
x

.,E,E:NCO -SA LAZAR EN"DE VOLKSKRANL,
Duidelijk is, dat een belangrijk deel aü de spaanse bourgeoisie meer
heil ziet in een aansluiting bij de E.E.G.,dan de voortzetting van
het .Prancoregiem.Beter gezegdmen wil trachten het regiem door
"democratisering" aanvaardbaar te rnaken.In dit verband moet oo: g-ezien worden het áftandnemen van een bep.a1de groep katholieke
•geestelijken,tao.v.
het regiem.Nog niet
klaarden ruim tweelang, geleden verdoor Herman Rubens.
spaanse
geestelijken
honderd noord•
zich voorstander van een herstel van een aantal democratische rechten zoals het stakingsrecht.Deze heren,die Franc.o aan de imacht hebben geholpen en tot op de dag van vandaag de steunpilaren zijn gewoest van zijn regiem voelen. nattigheid en willen op het juiste mcment
van, paard wisselen. Zo. ook de Volkskrant. Op 11 Mei 'j. 1." kon men in
dit" blad een redactioneel stuk lezen waarin staat :"DE FUNDAMENTELE
WAARDEN VAN ELK DEMOCRATISCH BESTEL ONTBRE1N OP HEET IBERISCHE
• • SCHIERETIAND" .Een wat late constatering.Is het. niet zo, dat de studenten in Spanje protesteren en demonstreren tegen de katholieke
organisatie "Opus Dei" ("het werk van god"), die in Fr,co-staat:
• ZO'n belangrijke rol speelt ?De Volkskrant gaat verder :"Dat
stakingen •en betogingen juist nu
'. komen, lijkt samen te vallen met de
toenemende ouderdom ,van beide staatshoofden. Salazar van Portugal met
• Zijn 73 jaar en. Franco van Spi je,die dit jaar zeventig wordt, ZIJN
AANGESTOKEN DOOR DE BEHOUDZUCHT VAN DE OUDE DAG EN ZIJ. WOGEPLA-AGD VOOR D VRS WAT ER NA EET' ZAL GEBEU"nderstr. 1. R. 3'T
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INJDONE SIE DE

DiGE SITUATIE.

door Kromo.

OP 30 Maart 1962 sprak president Soekarno op de slotvergadering
van het zevende congres, van de PI (Communistische Partij van
Irdonesie) prijzend over de organisatorische bekwaamheid en de
toenemende kracht van de PI.Het was de eerste maal, dat Soekarno
op een partijcongres verscheen sinds hij. zijn campagne. voor de
liquidatie van de politieke partijen begon,Hij betuigde daar
zijn erkentelijkheid voor '!het heilzame aandeel van de PKI in
de nationale worstelig enzei,da't hij gelukkig was met de bereidheid van de 2.000,000 leden vn de PKI om naar de frontlinie,
naar Westirian. te worden gestuurd.
De algemeen secretaris van de PKI oefende op hetzelfde congres
kitiek op ht indonesische leger wegens zijn anticommunistische
activiteiten in Zuidborneo, Sumatra en Celebes (waar het leger n
het ineenzakken van de contrarevolutie de absolute rnachtbezi't).
Het leger had ook geprobeerd het congres tegen' te wer1en'.Volg.ens
,Aidit z'rtbei er aan de militren (het machtsfniddël van de koloniale borgeoisie Kromo) naast positieve () ook negatieve
asDecten.
Het blad van de PKI,Harian Rakjat,werd onlangs weer eens (tijdelijk) verboden door de legerleiding wegens zijn kritiek op het
regeringsbeleid.
Op het Iinfront wisselt de bourgeoisie dreigementen,.onbeduidend kleine, acties en compromisaanbiedingen an de nederlandse
boureoisie voortdurend af.
Deze losse feiten geven heel in het kort op sprekende wijze
de indonesische situatie vveer een koloniale revolutie,die
tijdelijk is vastgelopen door de opportunistische leiding van
de FKI,die voortdurend de honapartistische autoritaire leiding
van de bourgedisie opde beer. helpt houden,een bonapartistische
dictator, die handig manoeu- rreert tussen het imperialisme,het
leger,de contrarevolutie, alles onder het vaandel van het
socialisme >i la IndbnesieEen dictatordie de arbeiders- en
boerenbeweging,welke onder leiding staat van de PKI en anderen
tracht te-neutraliseren en de directe onderdrukking 'aan het leger
overlat.
CD

DE SOCIJ\.AL-ECONOMISCHE VERHOUDING
Indonesiis nog steeds een uitgesproken agrarisch land.Het.is
zeer rijk aan vruchtb.re gronden en bezit gunstige klimatologische oms - ndigheden.Eeuwenlang heeft mei. in voor-kapitalistische
verhoudingen een bizonder goed bevloeiingssysteem voor de rijstcultuur opgebo uwd,welke een relatief hoge graad van intensieve
bewerking mogelijk maakt.
De ruime agrarische mogèlijkheden vanhet. land zijn echter op
zeer beperkte schaal ontwikkeld en voorzover- ze al ontwikkeld
zijn is dat op zeer eenzijdige wijze gebeurd.

1L Na eau periode van directe staatsexploitatie - het cultuurstelselwaaronder bepaalde productet ônder dwang door de bevolking
moesten worden geleverd - o.a. ten koste van de eigen voedselproductie - zette omsteeks 1870 de vrije kapitalistische exploitatie van Indonesie in.
.Al spoedig concentreerde men zich op de verbouw van bepaalde gewassen voor de wereldmarkt en nam de exploitatie van de minerale
rijkdommen toe
koffie, suiker, rubbe±, thee,kinine, respectievelijk tinaardolie,goud,steenkool enz.Grote ldbouwondernemingen
huurden hetzij grote stukken bevloeid rijstland voor een deel van
het jaar van de bevolking (b.v., voor de suikercultuur) hetzij
van het koloniale gouvernement,dat enorme gebieden eenvoudigweg
tot gouvernementsdomein had verk1a.x.Deze dndernemingen werdea gefinanoiérd door het nederlandse en internationale bankNaast de directe of indirecte roof van grond was de beste basis
voor maximale winsten het massale aanbod van goedkope arbeidkracbtan,Goleidelijk was in de loop van de negentiende eeuw
een groot deel van de bevolking opgenomen in de kapitalistische geldeconomie via de dwang van de belastingheffing.De
directe belastingen,zoals grondrente enz. en de vele indirecte
belastingen op consumptiegoederen waren beide, mateloos hoog
vergeleken, met de door de Europeanen betaalde belastingen- en
nog meer gemeten aan het minimaal lage bevolkingsinkomen.
Daar vele arbeiders nog met één been in de dorpseconomie stendenzelf kleine boeren blven,was het des te eenvoudiger de
lonen zeer laag te houden.
Het imperialisme schakelde steemeer de oude feodale elementen ii zijn eigen koloniale bestuursapparaat in en probeerde
een deel van do oude feodale maatschappijstructuur ook economisch te handhaven teneinde de voordelen van de feodale onvrijheid en'exploittie met de moderne kapitalistische exploitatie te 6omhineren.
De miljardeninvesteringen van ned erlands, engels, frans-belgisch,
amerikaans,japans en duits kapitaal waren allereerst gericht Op
de eort voor de wereldmarkt.De kapitalistische ondernemingen
waren in wezen parasitaire eilanden in de indonesische economie,
die grotewinéten deden terugvloeien naar de imperialistische
landen,die.Indénesie afhankelijk maakten van de schommelingen van
de wereldmarkt.Zij droegén niets bij tot een eigen indonesische
kapitalistische economie.Het was in strijd met de belangen vân het
koloniale kapitaal om een industrie ter plaatse op te bouwen.Wat
er aan infrastructuur en bedrijven werd opgebouwd was allereerst
bedoeld als ondersteuning van de hierboven genoemde kernexploitatie,,
Omstreeks 100 - tot aan de eerste wereldoorlog - was er een
ter-donsui-'-L gaande van een deel van de nederlandse industrie (o.a.
twentse ter'bielbedrijven),ondersteund door nederlandse importmaatschappijen in Indônesie,om de indonesische afzetmarkt intensiever te exploiteren.
CD

- 15 Dit zou de noodzaak hebben meegebracht om de buitengewoon zwakke koopkracht van de indonesische bevolking enigszins te versterken.Deze economische tendens kreeg zijn ideologische uitdrukking in de ethische politiek,die heettedè indonesische
bevolking te willen opheffen op alle gebied,o.a. ook door onderwijs,dat de geschoolde krachten moest leveren,elke voor een
moderne kapitalistische exploitatie nodig zijn.Bovendien had door
tientallen jaren van uitzuiging,eerst direct door de staat en
daarna door het moderne kapitaal een zo schrikwekkende verlaging
van het levenspeil van de bevolking platsgevonden,dat dit in
officiele rapporten werd geconstateerd.Zo:was het ook voor de
koloniaal-kapitalistische maatschappij van belang om met zeer
beperkte welvaarts-rnaatregelenhet verpauperingsproces enigs'zins in te perken.
Het is typerend,dat deze economische tendens en deze "ethische"
Politiek het Vrij snel hebben moeten afleggen tegen het banken cultureskapitaal,dat het moest hebben van massale goedkope
arbeidskracht voor de voortbrenging van wereldmarktproducten.
Na de eerste wereldoorlog 'was er van, de ethische lijn al
spoedig niets meer ovër,ui-beraard ook door de groeiende angst
voor het nationalisme.
De koloniale exploitatie maakte Indo-nesig geheel afhankelijk
van het buitenlandse kapitaal,AIL1e economische sleutelposities waren bezet door dat westerse kapitaal, ook in de im- en
export,het transport enz. Aangezien de industrialisering
werd'belemrnerd,tnoesten de meeste belangrijke eindfabrikaten,
machinerieen vooworden geimporteerd.
De chinese minderheid kreeg de gelegenheid om de economische
zwakheid van de bevolking uit te buiten door het ontwikkelen
en vrijwel monopoliseren van de middenstands-kleinhandelsfuncties.
Door de 'rust en orde",de daling van het sterftecijfer enz.
steeg de bevolkingstoename,zonder dat daar sterk verruimde
economische mogelijkheden tegenovër stonden.Indonesische
investeringen waren er nauwelijks.
De kleine industrietjes we.verijen,parasolmakerijen en
strootjesfabrieken legden geen groot gewicht in de schaal.
Klein was het aantal middenstanders, dat zich uit het agrarische
d.orpsmiliem;. omhoog wist te werken tegen de chinese concurrentie iu.Wl ontstond er naast de oude feodale priaji-st.nd van
ambtenaren een beperkte nieuwe laag van intellectuelen,kleine
klerkjes en ambtenaartjes in de bestuursdienst en de particulierebedrijven,Daarmee was in de laatste periode voor de
tweede wereldoorlog het uiterst zwakke begin aanwezig van de
koloniale indonesische bourgeoisie en de kleine burgerij.
.Als illustratie van de sociale en economische verhoudingen op
het platteland geven we de hieronder volgende cijfers van 1926
voor zeven districten van Sumatras Westkust

- 16 a. .dorpshoofden en. andere ambtelijke figuren
en religieuze l?iers
b.. vaste .arbeiders in niet-europese ondemeiing.en
c. welvaren.-de boeren
1. verbouwe van voedselgewassen
2, verbouvers van marktgewassen
c. middelgrote boeren
1 verbouwers van voedse1geVassën
2. verbouwers van marktgewassen
e., arme boeren
1 verbouwers van voedselgewassen,
2. verbouwers van narktgewassen
f. bezitloze boeren ('sharecroppers')
l verbouwers van voedselewassen
2. verbouwers vn marktgewassen
90 arbeiders op gronden in iudQneeisch bezit
h. indonesische groothandelren' en
? industrielen"
i. kleinhandelaren, handwerkslie den
j. koelies

J-.91 %
0.30 %
2.153%
0.9 0 %

2520 %
6 .87 %
l7.12+ %

4,35 %
2,55

%
0.2+1 %
4.70 %
.0.50 %
11.01 %
19.81 %
100.00 %

Een klasseverdeling van de dorpsbevolking op Java geeft het..
volgende beeld te ziens
inkomen per
gezin
per jaar
4.0 %
a. ambtelijke personendorpshoofden
in
Euldens
- godsdienstleraren
b. arbeiders e,a in vast dienstverband bij europese en chinese on2.14 %
370
dernemingen
.
1090
2.5 %
c welvarende boeren
300
d. middelgrote boeren
19.8 %
147
27.1 %
e, arme boeren
118
f. bezitloze boeren ("sharecroppers") 3.4 %
g. arbeiders op gronden in
101
12.'+ %
- indonesisch bezit
h indouesiache"gr.00thaudelaren"
0.3
1130
en "industrielen'
248
5.9 %
i kleinhar delren,handwerks1iedefl
120
19.6 %
j. koelies
r 2a 6 %
k.. anderen

Wanneer men de landloze böeren,koelies en arbeiders met de kleine boertjessrnente1t (37.8 % + 27.2 %)dan komt met tot ongeveer
65 % proieta;riers,ëemi-proletsriers en arme boeren.In de buitengewesten is dat 51.26 %.
De kapitalistische exploitatie had aldus een proces van sociale
differentiatie teugevolge,dat zich tot op de huidige dag voortzet.
De criisperiode van 1929 tot 1936 bevorderde dëverpaupering,
de toeneming van de klasse der landloze boeren.De prijsdaling
en de werkroosheid haddén catastrole gevolgen voor het toch
al zeer lage levenspeil De schulden stegen nog sneller,met
ontei gening als gevolg. Velen moesten piberen in de steden werk
te vinden.Na 1936 trad een zeker herstel. in,voQral voor de industriele middenklasse.
De opkomenda, bourgeoisie,de moderne kleine burgerij en de welvarende boeren konden zich daarentegen versterken, ook doordat
de koloniale regering,naast.de ±'eodaliteit,de christelijke
minderheid en de dorshooffen,iets meer steun bij haar ging
zoeken.Zij krëeg enige credietmogelij1eden en organiseerde
zich politiek.
DE ZKFR EESOIIDEN
In de late dertiger jaren ging de regering over tot een been hadden er enige indüstriele
scheiden mate van protectie
investeringeh plaats (door niet-nederli.ds kapitaal).Flannen
werden opgezet om methu1p van nederlands kapitaal een textielindustrie te beginnen.
De tweede wereldoorlog en de bezetting door het japanse imperialisme brachten ook voor dé bevolking ontber ingen.Veel kapitaalsgoède±en werden door de geallieerde imperinlistische legers vernield.
De japanse regering schakelde Indonesie geheel in de japanse
oorlogseconomie in.De oude grootkapitalistische en indonesische
cultures voor de eiport weden zeer zwaar getroffen ; veel - rijst
en andere voedingsmiddelen werden zonder neer gerequireerd.
(wordt vervolgd)

We kunnen ons voorste 11en,dat hetgeen in De Internationale wordt

gezegd discussie oproept * -We willen niet beter, s 1cht door smen
de probloemen te :bediscusieren zullen wij de weg vinden naar

de machtsverovering door het europese proleriaat..
Schrijf ons je mening kameraad o± laat ons eten,dat je belangstelling hebt voor een mondelinge discussie.
Samen zullen wij overwinnen.
Red.
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'De oplettende lezer zal reeds bemerkt hebben, dat dit nummer van
De Internationale in een nieuw jasje steekt.Hij zal voorts misschien uit de kop hierboven al hebben geconcludeerd,dat we
van een driemaandelijkse naar een maandelijkse uitgave zijn overgestapt.Dat is ongetwijfeld een stap vöoruit,een stap,die zo
langzamerhand hard nodig was geworden.Wij zijn ervan overtuigd
op deze wijze een bijdrage te leveren aan de verbreiding van het
moderne revolutionaire niarxisme,zcals dat in de Vierde Internationale is be1jrhaamd.
Deze vernieuwing naar de vorm van onze voornaamste nederlandse
publicatie al,zoals de lezer in de komende maanden wel zal bemerken,gepaard gaan met een aanzientijke verlevendiing van de inhoud.Dit alles zal,naar wij vertrouwen, een belangrijke uitbreiding van onze lezerskring met zich meebrengen.
' Maak ook onze lezers kunnen daaraan op allerlei manieren meewerken. In de eerste plaats door De Internatonale aan maats in de
werkplaats, aan familieledën en- kennissen ter lezing te geven,nieuwe abonnees te werven enz. enz.00k financiële hulp is natuurlijk
bizonder welkom. Om de uitgave van De Internationale mogelijk te
maken hebben wij een Persfonds gesticht.Laat een ieder, die het
belang inziet vn een orgaan,waarin de mening van het revolutionaire.
marxisme van deze tijd tot uitdrukking wordt gebracht,eens nagaan
of hij o± zij niet een bedrag te missen heeft voo± ons Persfonds.
Alle bijdragen worden onder initialen verantwoord.
Kameraden,met uw actieve morele en- materile steun zullen wij
er in slagen de stem van de Vierde Internationale in Nederland,
zoveel draagwijdte te geven,dat de uitgifte van een gedrukt orgaan mogelijk wordt.Wij rekenen op die steun van allen,voor wie
de zaak van het Revolutonaire Marxisme de hunne is
C>
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Van de redactietafel.
Om veî'schillende redenen hebben wij de abonnementsprijs niët verhoogd.Dat doen we pas bij het begin van de nieuwe jaargang.
Men zal echter begrijpen,dat dit ons,gezien de nu made1ijke
verschijning voor ernstige finnciele )robleuten stelt.Helpt ons
die problemen het hoofd te bieden.
STEUNT EET PERSFONDS

