
De mensen doen niet wat ze willen,
maar wat ze moeten

In deze tijd komt duidelijk aan de dag, hoe de 
grote meerderheid van de mensen een richting 
uitgestuwd wordt, die ze zelf heel bedenkelijk 
achten. We bedoelen hier de gang naar de inper
king der individuele vrijheden, de alzijdige regle
mentering van het leven, de overal binnendrin
gende staatsinmenging. Dat geldt niet alleen voor 
het gebied van het bedrijfsleven, maar het werkt 
in de hele maatschappelijke organisatie. De pers, 
de radio, de bioscoop, het sportleven, de jeugd
zorg, kortom in alle levensutingen. Tekenend is 
bijv. een bericht in „De Nieuwe Dag” van 17 Juli, 
waarin er op gewezen wordt, dat de bioscoop
directies niet verantwoordelijk gesteld kunnen 
worden voor wat ze vertonen. „Zij krijgen n.l. de 
films toegewezen en moeten kiezen of delen. Men 
vertoont de aangewezen film, of men vertoont 
niets”.
Vooral in de Christelijke wereld maakt men zich 
over deze gang van zaken ongerust. Zo hield de 
Paus een toespraak tot een Amerikaanse dele
gatie, waaraan we het volgende ontlenen:

„Millioenen mensen zien hoopvol uit naar de 
toekomst, maar toch zijn zij niet zonder vrees 
en wantrouwen. Zij vragen zich af: Heeft de 
mens hem door God geschonken rechten, die 
de staat moet beschermen en die de staat 
niet mag" schenden? Of heeft de staat een 
onbeperkte macht en kan hij de individuele 
mens slechts die rechten en privileges toe
kennen, die het hem goeddunkt te geven? 
Dit laatste is een dwaling en wie ziet niet de 
noodlottige konsekwenties daarvan in? Zij 
leidt onherroepelijk tot een despotisch regiem 
van een of van weinigen, die zonder mede
dogen en gewetenloos de heerchappij aan 
zich trekken en de natuurlijke kanalen van 
het nationale leven der volkeren verstoppen. 
Daar zal de ware vrijheid gekneveld worden 
en sterven”. „De Nieuwe Dag”, 11 Juli.

Dit was een stem uit de Katholieke wereld. Maar 
dezelfde geluiden komen ook van Christelijk- 
Historische zijde. „Trouw” van 14 Juli brengt dit 
tot uitdrukking. De redactie bespreekt daar de 
tegenwoordige socialistische stroming, zoals die 
in de S.D.AJP., de Ned. Volksbeweging en in 
Rusland tot uiting komen. De redactie tekent 
protest aan tegen de opvatting, dat nationalisatie 
zonder meer met socialisatie gelijkgesteld wordt. 
„De bnderscheiding van staat en maatschappij 
wordt hoe langer hoe meer vervlakt, uiteindelijk 
verdwijnt zij.”

„Het gevaar, da hier aan de dag treedt, kan 
niet licht worden onderschat Het betekent 
de oplossing van het altijd door aanwezige 
gezags-vrijheden. vraagstuk eenzijdig ten 
gunste van het gezag. De vrijheid, econo- 

. misch, cultureel, geestelijk, gaat in deze op
vatting principieel te loor. Want tegenover 
het gezagsinstituut, de gemeenschap, die dat
gene, wat wij staat en maatschappij noemen,
omvat, bestaat geen vrijheidssfeer meer__
Gij hebt geen vrijheid, maar gij krijgt het. 
Het wordt u gelaten. En er is geen staats
rechtelijk verweer, als het u afgenomen 
wordt, wanneer dat uit staatkundig of maat
schappelijk, wanneer dat uit gemeenschaps- 
oogpunt gewenst voorkomt. ....D it betekent 
het einde van de vrijheid, geestelijk, cultu
reel, economisch, als recht”.

Zo ziet men, dat ook in deze kringen met angst 
en beven de gang naar de totalitaire staat, die 
alles „gelijkschakelt” en het hele maatschappe
lijke leven van bedrijf en cultuur aan zich onder
werpt gadeslaat. Men „wil” deze gang niet. En 
toch doet zich het niet te miskennen verschijnsel 
voor, dat juist „Trouw” een van de krachtigste 
helpers van deze totalitaire staat is. Haar hele 
practische politiek is er juist op gericht, het 
staatsgezag van de weinigen, ten top te voeren. 
Daar hebben we bijv. haar standpunt ten op
zichte van het stakingsrecht van Overheidsper
soneel, zoals dat in haar blad van 11 Juni is ’ 
vastgelegd. „Een ambtenaar staakt niet, omdat

hij het oneens is-met wat zijn superieuren doen. 
Dat moet muurvast s taan .... Wanneer Over
heidsorganen gaan staken, is de ontbinding der 
Overheid aan de gang. Dan staan wij in de anar
chie. Dat kan en dat mag niet. Dat moet ieder 
begrijpen, die in dienst van de Overheid staat”. 
En in haar nummer van 23 Juni schrijft ze:

„Het A.B.C. van een goede politieke leiding 
is, dat men aan het volk duidelijk maakt, dat 
er een regering, dat er een overheid is, die 
regeren moet, die als zodanig zonder meer 
gezag heeft, en dat de onderdanen gehoor
zamen moeten. . . .  Een goede sociale poli
tie k .... is alleen denkbaar in een maat
schappij, waarin de mensen tegen hun eigen 
aard en eigen begeerten in hebben geleerd 
gezag te aanvaarden en gehoorzaamheid te 
betrachten, niet omdat ze het er mee eens 
zijn, maar omdat het gezag is. Daar is nu 
geen vroom woord bij, maar dat is Christe
lijke politiek”.

Dit thema van Christelijke poltiiek wordt dan 
verder als volgt uitgewerkt:

„Staken is onlogisch.. . .  Staken is misdadig 
. . .  .Ein daarom moet het uit zijn. Als het snel 
kan, goedschiks.... Van onderhandelen mag 
geen sprake z ijn .... Eerst werken en dan 
praten. Dat zij en blijve ons onomstotelijk 
richtsnoer. En anders kwaadschiks. De rege
ring moet er niet voor terugschrikken, zo 
nodig maatregelen te nemen tegen de rad
draaiers. Ons volk is er mee gediend, dat het 
de teugels voelt.” „Trouw”, 6 Juli.

Velen zijn dikwijls geneigd de tegenstelling tus
sen het verlangen naar een vrije culturele ont
wikkeling en het praktisch meewerken aan de 
macht van het ten top gevoerde staatsgezag als 
huichelarij op te vatten. We houden dat voor 
onjuist. Het is niet anders, dan dat \w ee zielen 
in één lichaam huizen. Het is de uitdrukking van 
twee verlangens, die echter onmogelijk heide 
verwezenlijkt kuaifen'-worden. Men „wil” twee 
dingen, die onverzoenlijk tegenover elkaar staan. 
Maar beide „willen” zijn oprecht gemeend. Al
leen, wat het zwaarste is, moet ook het zwaarste 
wegén en dat bepaalt dan de praktische daad, 
zodat er iets te voorschijn komt, wat men hele
maal niet „wil”.
Voor de Christelijken en Katholieken is deze 
tegenstelling zeker pijnlijk. (Ook „De Nieuwe 
Dag” (R K.) meent: „En de ondernemers èn de 
arbeiders moeten het bestuur voelen”). Nu de 
staat de hand op het hele economisch leven gaat 
léggen, verwachten ze daarvan zeer terecht een 
verdere vervlakking van het religieuze besef, een 
verdere terugdringing van het individuele gees
telijke .leven. De collectiviteit van het gezin, dat 
duizenden jaren het middelpunt van de religieuze 
vorming is geweest, verliest voortdurend meer 
aan betekenis, doordat andere maatschappelijke 
collectiviteiten gevormd worden, die van meer 
direct praktisch levensbelang zijn. De anti-gods- 
dienstige onverschilligheid, die in het midden 
van de vorige eeuw voor het eerst in de geschie
denis "der mensheid tot massa-verschijnsel werd, 
zet zich door. Deze zet zich door, al zal de staat 
de kerken blijven steunen. Dat komt, doordat het 
middelpunt van het denken in de geconcentreer
de staat niet meer in de individuele zaligheid 
kan liggen. De godsdienst kan zich daarom niet 
meer als belevenis handhaven, maar hoogstens 
als rituele traditie, die geen innerlijke kracht 
meer heeft.
En toch weiken zowel Christelijken en Katho
lieken dagelijks zelf mee aan de afbraak van 
hun levensidealen. Dat komt, doordat andere 
belangen zwaarder wegen. Zij menen, dat de 
kapitalistische maatschappij een natuurlijke 
maatschappelijke ordening is, dat een^samen- 
leving zonder winstvorming niet kan bntaan. En 
daarom moeten ze op de bres staan, overal waar 
deze winstvorming in gevaar komt. En hieruit

spruit ook de meedogenloze hardheid te 
stakers voort. Dan moet er gehoorzaamd 
eenvudig „omdat het gezag is”. Iedere 
overlegging is daarbij uit den boze. Gezag j| 
eerste en ook het laatste woord.
Maar ook de arbeidende bevolking doet 
ze „wil”, maar wat ze moet De menselijke 
is van nature conservatief. Aan de ene 
hier onze kracht, omdat we zodoende op 
gere ervaringen kunnen teruggrijpen en 
kens opnieuw eenzelfde vraagstuk van de 
uit hoeven op te lossen. Aan de andere 
het onze rem, omdat het aflopen van de 
reeds gevormde gedachtengangen voor om 
gemakkelijkste is. Onze „wil” beweegt zich 
voorkeur in het oude. Maar de arbeidende 
volking komt met dit oude niet meer uit 
wordt daarmee voortdurend in de eigen 1 
belangen bedreigd. Ze moet daarom te' 
oude opvattingen en de oude „wil” door' 
Vandaar, dat we in bewegingen van de ar 
tegenwoordig veel oud en nieuw dooreen 
mengd vinden. Het willen wordt hier door 
moeten bepaald.
In het nieuwe willen dóór het nieuwe 
heft de werkende bevolking fle tegenstelling 
sen vrijheid en de tegenwoordige „ordening* 
doordat ze in haar strijd niet de z.g. or 
opheft, maar doordat zelf door nieuwe 
van arbeidersdemocratie het beheer over de 
ningsocganen aan zich trekt. Ordening, 
vatting, organisatie van het maatsch 
leven, is vanzelfsprekend. Maar een o- 
die niet door de werkende massa’s zelf 
wordt, mist zijn doel, omdat het niet de vr‘ 
voor de massa’s, maar hun verslaving aan 
staatsapparaat brengt. Dat is eenvoudig

Die voor de democratie st
Het Engelse liberale blad de „Manchester 
dian” schrijft over de Spaanse krijgsge\ 
die in Engeland in de kampen zitten.

J a  één dezer kampen, in Kirkham, is een 1 
staking utigebroken; in een ander kamp 
een gevangene uit de zevende verdieping en 
loste zich zo van de jarenlange gevang 
waarin hij verkeerde.
Neen, het zijn geen Franco-fascisten, het 
mensen, die- in de Spaanse burgeroorlog te 
Franco vochten en toen deze zich aan het\ 
gemoord had, naar Frankrijk gevlucht zijn. 
Men begrijpt hun lot, toen de Nazi’s Fi__: 
bezetten, en hun opluchting, toen Frankrijk 
vrijd” werd.
Zij werden door de Amerikanen gevonden 
de kampen waarin zij verbleven vastgeh- 
Zelfs zij, die bij de Franse ondergrond« 
ging aangesloten waren (bij de z.g. Maquis) 
den naar de kampen teruggezonden, 
vreemdelingen warén.
Een deel werd aan de Engelsen „over 
zoals het bericht luidt, en nu zitten zij 
met Duitse krijgsgevangenen in Engeland 
sloten.
Wij behoeven niet verwonderd te zijn. 
vochten tegen Franco, waste Engeland zijn 
den in onschuld, evenals toen Hitler aan het 
wind kwam,' toen wel niet aan het einde vffl 
burgeroorlog, maar aan het begin van 
moordpartij. - ‘ . 4
Zij zijn vreemdelingen en over Spanje’s lot» 
niet beslist.
Dus kunnen zij zelfmoord plegen of nietp 
het fascisme vechten of niet, zij zijn gevi 
van de Christelijke, democratische regering.

1 '  v ;  s
Ruzie In de top
Het Gewestelijk Arbeidsbureau heeft run» 
het M.G. naar aanlediing van werkmoeil 
bij Fokker. Bij Fokkfer werken. 5000 rfia» 
heeft de directie aangevraagd er 3000 te 
ontslaan. Het M.G. verleende daartoe 
ming, het Gew. Arb. Bureau niet. De 
die er werkelijk belang bij hebben wat er 
ten wordt, de arbeiders, hebben niets t* 
Die moeten maar afwachten wat over 
hen beslist wordt.
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d a g , a tn
tweede slag om Groot-Brittannië, de 
riezingsstrijd om de zetels in het La- 

rhuis, is geëindigd. Wij herinneren ons 
I zomermaanden van 1940 en het najaar 
; de winter van 1940—1941, toen dag in 

uit en nacht in nacht uit, de Duitse 
rdementsvliegtuigen over ’t  groene 

ad vlogen en dood en verderf uit- 
aiden. Het was de eerste slag om En- 
ad, het was het hoogtepunt van de 

llitzkrieg”, die Hitler tegen de landen 
Europa voerde. Evenals Warschau en 

otterdam werden de dichtbewoonde in- 
striesteden van Engeland tot objecten 

de totale oorlog.
en in Londen werden er tienduizen- 
gedood, speciaal in de Oosteljjke wij- 
waarin millioenen Londense arbei- 

: dicht op elkaar wonen. En na Londen 
gen alle andere industrie- en haven
den hun beurt. Deze veldtocht van ver- 

etiging en moord bereikte zijn climax 
het bombardement op de stad Coven- 

y. De naam van deze stad werd opge- 
en in de taal van de Duitse fascisten, 

oventreren” noemde men in Duitsland 
meedogenloze bombarderen van open 

den.

hebben allen „gecoventreerd” en er 
rdt nog steeds „gecoventreerd”. Duits- 

&d is een puinhoop, de steden en dorpen 
n de aan Duitsland grenzende oorlogs
lieden zyn ruïnes, het grootste gedeelte 
n het Westelijke Rusland is verschroei- 
1 aarde. En het gaat nog steeds door. 

ioenen-steden in het Verre Oosten 
ien met de aardbodem gelijkgemaakt.

1 oorlog, de laatste waanzinnige konse- 
“Utie van een waanzinnige orde van 
“elijke verhouding, gaat door.

die dagen, de somberste misschien van 
Britse geschiedenis, trad Winston 

ïill aan het hoofd der Britse rege- 
Winston Churchill was een van de 

st bediscussieèrde figuren van het En- 
e politieke leven.- In zijn ambt volgde 

partijgenoot Neville Chamberlain 
l l Conservatieve eerste minister, die 
■ naar Godesberg en dan*
tweede keer naar München vloog, ten

einde Hitler te bezoeken en in samenwer
king met hem de vrede te redden, zoals 
men zei. Bij zijn terugkeer bereidde hem 
het Londense publiek een daverende ont
vangst en begroette hem als de redder 
van de wereldvrede, terwijl men hem in 
Tsjecho-Slowakije, jlat hy aan den opper- 
gangster van München had uitgeleverd, 
minder flatterende namen gaf.

De wereld, de klasse, waartoe Chamber
lain behoorde, heeft hem niet helemaal 
rechtvaardig behandeld. Hij diende uit
sluitend het Britse imperialisme en was 
beslist geen vriend van den Duitsen con
current. Maar hij diende het Britse im
perialisme op een zeer ondoelmatige wijze. 
Hij was de mening toegedaan, dat de 
goedgevoede tijger zijn aanval met zou 
richten tegen diegene, die hem zo vrién
delijk had behandeld en die hem zo punc
tueel en regelmatig had gevoed. Hij meen
de, dat de goedgevoede tijger zeer waar
schijnlijk een ander zou bijten, bijv. de 
buren in het Oosten. Natuurlijk zag zich 
ook het Engelse kapitalisme gedwongen, 
steeds meer kapitaal in bewapeningsindus- 
trieën te beleggen. Maar in de tijd van 
Chamberlain, toen dat ook al gebeurde, 
belegde men in Engeland zijn geld bij 
voorkeur in de opbouw der fascistische 
oorlogsindustrieën door credieten en le
veranties. '

De partij vriend van Chamberlain, Church
ill, had er een betere kijk op. Hij kende 
de bewegingswetten van het imperialisme 
beter dan den voorzichtigen en een beetje 
bekrompen Chamberlain. Hij maakte reeds 
in 1937 den voorganger van Chamberlain, 
Baldwin, door zeer indiscrete vragen in 
het parlement verlegen. Churchill wilchj 
toen namelijk weten, of het de Britse re
gering bekend was, dat Hitler reeds tien
duizend vliegtuigen van de eerste linie 
bezat Eii de eerste minister Baldwin, de 
toenmalige voorzitter van de partij van 
Churchill, antwoordde op een licht ironi- 
nische manier, dat Churchill witte muizen 
zag en dat Hitler op z’n  hoogst vijfhonderd 
vliegtuigen bezat. Twee' jaar later leerde 
de bevolking van Groot-Brittannië de bij

zondere eigenschappen van die witte mui
zen kennen en begreep, dat Baldwin op
vallend slecht georiënteerd was geweest. 
Onder ons: Baldwin was helemaal niet zo 
slecht georiënteerd, hij had alleen niet 
verwacht, dat de witte muizen in Wes
telijke richting zouden vliegen.

Churchill, in wien het Britse imperialis
me is belichaamd, was in principe geen te
genstander van de door zijn voorgangers 
gevolgde politiek. Hij geloofde echter, dat 
Groot-Brittannië zich alleen dan kon per
mitteren, de tijgers ter vertroetelen en te 
voeren, indien dezelfde „voedzame spij
zen” in dezelfde hoeveelheid ook Engeland 
ter beschikking stonden, d.w.z. indien En
geland over tenminste evenveel wapens 
beschikte als het Hitlerfascisme. Uit het 
oogpunt van het Britse impjerialisme had 
Churchill volkomen gelijk, en het was 
best te begrijpen, dat de heersende klasse 
in Engeland deze grootste persoonlijkheid 
van het Britse imperialisme de leiding in 
de slag om Groot-Brittannië toever
trouwde.

Churchill heeft deze slag gewonnen. Hij 
heeft haar in de eerste plaats gewonnen, 
doordat de gehele sociale structuur van 
het land in weinige jaren aangepast werd, 
niet alleen aan de eisen van de moderne 
oorlogsvoering, maar ook aan de beheer
sing der productie-middelen en werk
krachten door het centrale gezag, be
lichaamd in de zogenaamde nationale re
gering, die de grote kapitaalsbelangen en 
de grote Labour-organisaties vertegen
woordigde.
Op de Britse eilanden werd een sociale 
organisatie opgebouwd naar het voorbeeld 
van het f ascis tischeimperialisme. Groot- 
Brittannië deed, in de nieuwe organisatie 
van het maatschappelijk leven, de stap 
van het „vrije spel der kapitalistische 
krachten”  ̂naar een door de staat gelelde 
economie-volgens-plan, naar het staatska
pitalisme, naar het nationale „socialisme”. 
Deze verandering kwam ook in Groot- 
Brittannië niet plotseling. In de jaren 
vóór, tijdens en na de grote crisis, hadden 
de met verlies werkende grote onderne
mingen van de industrie en het verkeer, 
en vooral van de scheepvaart en de 
scheepsbouw, steeds meer de hulp van de 
staat ingeroepen en ook verkregen. Op 
deze manier bereikten zij de tot nu toe



hoogste vorm van organisatie, de exploi
tatie van productiemiddelen en van de ar
beid m et behulp van de staat of door de 
staat zelf, voor de beveiliging en verzeke
ring van bezit en  winst. En deze vorm 
kwam overeen m et de denkbeelden van 
de arbeiderspartij en van de vakbonden, 
die in  de staat als ondernemer de stap op 
de weg naar de verwezenlijking van het 
nationale ,.socialisme” zien.
De oorlog en vooral de slag om Groot- 
Brittannië, heeft deze, ontwikkeling enorm " 
versneld en de staatscontróle op in
dustrie, verkeer en  landbouw, geweldig 
uitgebreid.

Men moet deze zijde der ontwikkeling 
zien, om het verloop en n u  ook he t resul
taat van de tweede slag om Groot-Brit
tannië, de verkiezingscampagne, te  kun
nen begrijpen.
In  deze twééde slag heeft het nationale 
„socialisme v overwonnen. D e man, die zyn 
eigen klasse gewezen heeft op de nood
zakelijkheid van de totale oorlogsvoering 
en de daarm ee gepaard gaande organisa
tie van het maatschappelijk leven, Win- 
ston Churchill, de conservatieve vaandel
drager van de totale kapitaalsdictatuur, is 
op het politieke slagveld gesneuveld. 
Betekent dit nu , dat de grote m eerder
heid van de Britse bevolking socialistisch 
geworden is? B etekent dit, dat de mil
lioenen, die voor „Labour” gestemd heb
ben, — naast de arbeiders in burger en in 
uniform ook brede kringen van de klein
burgerij —, doelbewust hun stem hebben 
uitgebracht voor een maatschappelijke 
orde, die zich zal grondvesten op de wil 
van de w erkende mensen en uitsluitend 
de behoeften van de mensen zal dienen? 
Betekent de uitslag van de verkiezingen, 
dat — dank zij het nieuwe Lagerhuis en 
de nieuwe regering — de arbeiders hun 
bedrijven zullen ovem emen?

De leiders en organisators van Labour 
kunnen van zulk een verdenking worden 
vrijgesproken, wegens bewezen onschuld. 
Niets zou hun, dezevvoorstanders van het 
democratische, personalistische, nationale 
„socialisme” m eer tegenstaan, dan de op
vatting, dat de nieuwe orde en de her
opbouw van de maatschappelijke verhou
dingen moet beginnen in de werkplaatsen 
van de mensen en  slechts door de mensen 
zelf. K rachtens hun  diepste overtuiging 
belijden zij de dem ocratie der bourgeoisie 
en met het heilige vuu r van een even die
pe overtuiging zijn zij tegenstanders van 
klassenstrijd en arbeidersbeweging. Zij 
zelf en hun organisaties zijn de onmisbare 
en meest betrouw bare steunpilaren v an ' 
het Britse imperium, zij zijn eerlijk over
tuigde partners in  h e t grote vabanque- 
spel om de redding van he t ongeneeslijk 
systeem der uitbuiting. H un functie en de 
functie van hun , organisaties in  de ont
wikkeling van he t kapitalisme to t zijn he
dendaagse vorm, is n iet in strijd  met hun 
overtuiging. H un overtuiging kom t over
een m et hun niet-anders-kunnen, m et de 
dwang van een maatschappelijk proces, 
waarin alle m acht over dingen en mensen 
geconcentreerd is in  de leiding van de

staat. De heersende klasse kan nog slechts 
achter de voorgevel van  de staat, haar be
zit en w inst beveiligen en  verzekeren.

„Khaki-verkiezingen” noemde men de 
Britse verkiezingen en  hierm ede wilde 
men zeggen, dat in h u n  uitslagen vooral 
to t uitdrukking kwam het verlangen van 
millioenen soldaten, om ook dè vrede te 
winnén en niet, zoals Ha de vorige oorlog, 
te  zijn overgeleverd aan  de w illekeur van 
de grote ondernemers en  van de liefdadig
heidsinstellingen. Zij w illen de staat ver
overen, de staat, die hen  in  uniform en ge
stoken en hen bevolen heeft te  doden, en 
een leven van voortdurende ontberingen 
en doodsgevaar te  leiden. En zij willen aan 
het hoofd van deze staa t m annen zien, die 
— evenals zijzelf — de grote vergissing 
m aakten te  geloven, da t m annen de ge
schiedenis maken. Zij geloven werkelijk, 
dat in h è t grote, tro tse gebouw aan  de 
Theems de w etten der geschiedenis wor
den gemaakt. Zij w eten  nog n iet of slechts 
enklen weten, dat de beslissing over hun 
lot in hun eigen handen lig t en dat zij hun 
toekom st kunnen bouwen slechts daar, 
w aar zij de bestaansm iddelen d er maat
schappij produceren.

M aar betekent de uitslag van de verkie
zingen, dat werkelijk de m eerderheid van 
de Britse kiezers slechts door een illusie 
w ordt beheerst? D at zij w erkelijk niets 
anders denken, dan da t zij door de be- 

■ noeming van de to t nu  toe zo gehoorzame 
oppositie to t regering, hun  eigen leven en 
hun vrijheid hebben gewonnen? Zonder 
twijfel. In de eerste p laats en in  wezen 
betekent d it resu ltaat de dem onstratie 
van een illusie. Maar h e t mag niet over 
h e t hoofd gezien worden, da t voor, tijdens 
en nu  ook na de verkiezing een beweging 
door het land ging en gaat, die volkomen 
losstaat van deze verkiezing en die niet 
eindigt op het moment, dat de secretaris
sen van de Labour P a rty  en van de vak
bonden op de ministerzetels hebben plaats
genomen.

Winston Churchill, de to t afgod verheven 
overw innaar van de eerste slag om Groot- 
Brittannië, en zijn m inister van Arbeid, 
Bevin, secretaris-generaal van de vakbond 
der transportarbeiders en sinds enige da
gen n u  minister van B uitenlandse Zaken, 
konden m et al hun patrio ttisch  gezag niet 
voorkomen, dat steeds w eer „wilde” ac
ties van  de arbeiders zich tegen de ar
beidsvoorwaarden van  de to tale oorlogs
voering richtten. In  deze acties manifes
teert zich de ervaring van de arbeiders
klasse, m anifesteert zich haar wil to t le
ven. M aar in deze acties vindt de arbei
dersklasse ook haar nieuw e vorm en van 
organisatie, haar eigen tactiek  en  vecht- 
techniek. .
De Labouroverwinning, hoewel in haar 
wezen de dem onstratie van een oude illu
sie, draagt in zich ook h e t symptoom van 
een nieuw inzicht bij brede massa’s, ook 
al kom t dit bij een verkeerde gelegenheid 
to t uitdrukking pn in een vorm, die tot 
geen enkele wezenlijke verandering kan 
leiden. De overwinning van Labour, die

zeker verschillende uiterlijke veran 
gen, zoals b.v. het verdwijnen van b' 
der beruchte reactionairen m et zich 
brengen (Lord Halifax is zeker de 1- 
tijd am bassadeur in Washington gew 
deze overwinning van Labour is het 
tuurlijk  resultaat en ook de voorw- 
voor een versterkte concentratie van 
exploitatie in  de handen van de staat 
overwinning van Labour betekent dus, 
de w erkende mensen m eer en  meer 
den ondergeschikt gem aakt aan de 
trale beschikkingsmacht en dat zij in 
verzet tegen de uitbuiting, rechts 
tegenover de staat komen te  staan. De 
bouroverwinning is de overwinning 
h e t kapitalistische monopolie met b 
van de illusie van een nationaal 
lisme”.

De eerste slag. om Groot-Brittannië 
gewonnen door het Britse imperi 
tegen he t fascistische imperialisme, 
tweede slag om G root-Brittannië 
gewonnen door he t staatskapitalisme 
gen de optim isten van het kapitalisme, 
oudste garn ituur van reactionairen, 
nog steeds aan  „het vrije spel der ' 
ten” geloven.

De grote slag tussen kapitaal en 
om G root-Brittannië en om de g* 
wereld gaat m et onverminderde he J 
door, in  de fabrieken en  mijnen, op 
akkers en  in de kantoren, in  alle 

.tinenten en op alle wereldzeeën, o 
w aar mensen w erken, m aar over hun 
en over h e t resultaat- van hun  werk 
mogen beslissen.
De slag gaat door in de mensen zelf, 
hun hoofden, in' hun innerlijke strijd 
het ju iste inzicht, in hun  worsteling 
de denkbeelden en illusies van -het 
leden. Aan h e t einde van deze strijd 
ons de dem ocratie der arbeiders, de 
cratie van de arbeid.

„SOLIDARITEIT"

De Amerikaanse minister van Binn 
Zaken, Ickes, heeft medegedeeld, dat 
tegen eind December zo mogelijk 6 millioen 
kolen naar Europa zal zenden om de poll! 
en economische situatie in dit werelddeel 
redden.

Ickes zei: „Het gaat er hier om, wat er het 
is, de brandstof of de anarchie”, zo meldt 
Wie veronderstelde, dat het rammelen van 
magen of het bibberen van onze kinderen 
minister (of welken minister ook) ■ drongen 
zoveel goedaardigheid, om ons kolen te '
— want ze woeden geleverd tegen betaling to 
een of andere vorm — die is, hopen we, nu 
genezen.

De minister van Amerika vreest in Europ» 
politieke „anarchie”, een ministeriële uitT 
king voor „opstand der arbeiders”.
Solidair is hij wel, maar met de heersers, di* 
toestand van de winter het hoofd moeten 
Omdat Amerika wel ver weg ligt, maar A 
zo zijn eigen moeilijkheden heeft, ook een 

’ lioenenmassa van arbeiders, die door die 
chie” in Europa beïnvloed zouden 
worden.

Waarom zou de minister zo'n toestand nW 
kopen met kolen, die bovendien betaald

IE IS DE SCHIPPER
en waarheen is de koers?

(VERVOLG).

et zou een grote fout zijn, te  denken, 
t̂ het kapitaal nog altjjd  h e t ideaal na- 
eft van een ongeorganiseerde arbei- 

lasse. D at was vroeger zo. M aar zo
de organisatie van de kapitalisten on- 

rling en he t verbinden van hun  kapi- 
a tot /één samenhangend geheel, ge- 

eldig is vooruit gegaan, zo hebben ook 
ideeën om trent hoe h e t e r  bij de ar- 

eiders behoort u it te  zien, zich zeer ge- 
fjjzigd. ,

Pat zij vroeger zo aantrekkelijk  vonden 
i het ongeorganiseerd zijn der arbeiders, 
ras de machteloosheid, die daarvan het 

olg was. W at da t be tre ft zijn hun  ge- 
hten nog geen steek  veranderd. Maar 

j hebben gaandeweg ook h e t een en  an- 
' geleerd.

eerste, dat organisatie der arbeiders 
i den duur n iet is tegen te  houden. W ant 

de spanningen tussen kapitaal en  ar- 
zich ontlaadden in  een conflict, kwa- 
zij plotseling toch tegenover een or
atie der arbeiders te  staan, weliswaar 

rimitief en voor de vu ist weg gebouwd, 
daarom niet m inder gevaarlijk, 

ten tweede ontdekten zij, d a t e r  voor 
ook goede kanten aan  een arbeiders- 

itie konden zitten. De strubbelin- 
n, wrijvingen en  botsingen in h e t be- 

rjjf konden door he t bestaan van een vak- 
iid een m in of m eer natuurlijke uitweg 
Jen, waardoor de spanning geleidelijk 
' afgevoerd, inplaats van zich op te 
en en to t u itbarstingen te  leiden.

o kregen w e dan ook over de gehele 
het verschijnsel, dat voorzover vak- 

len een strijdkarak ter vertoonden, zij 
or het kapitaal scherp w erden bestre- 

maar da t als zij zich bepaalden to t 
t uit de weg ruim en van  de conflictstof, 
zy zich instelden op de vrede in het 
rijf — en dus stilzwijgend h e t doel 

w instm aken door u itbu iting  van 
eiders, erkenden —  zij als nu ttige  ele- 
aten van de kapitalistische orde w erden 

ideld.
werd m eer en m eer de gewone gang 

»•zaken, n iet alleen hier, m aar in 'an - 
landen ook.

het kapitaal in  een noodtoestand 
“t, moet he t noodmaatregelen némen, 
het graag wil of niet. Z o  hebben we in 

“«fce nummers al in  he t ko rt geschetst, 
“  de kapitalisten als geheel h ie r  in  Ne- 
^nand gedwongen zijn, h e t beschikkings- 
n“t yan de afzonderlijke ondernem ers 
■y in te krim pen en  over te  brengen 
jh u n  centrale lichaam, de S ta a t  

‘r^ ts lan d , m et h e t D uitse kapitaal Hn 
•*nel, gebeurde dat a l veel eerder en — 

het optreden van h e t Hitler-regim e 
konsekwent. M aar w ie n u  ge

had, dat daa r  elke organisatie van

arbeiders zou worden opgeruimd, ver
giste zich.
Integendeel,, de Nazi-staat nam  de vak
bonden over, verenigde ze in he t Arbeids
fron t en dwong de arbeiders om daar lid 
van te  worden. D it A rbeidsfront w erd  
natuurlijk  van alle vijandige tendenzen 
tegen het Duitse kapitaal gezuiverd (al 
viel e r  in  dat opzicht n iet veel te  zuive
ren ), de werkzaamheid w erd geheel en 
konsekwent gericht op h e t bew aren van 
de vrede tussen arbeid en kapitaal, op he t 
opruim en van de conflictstof langs de weg 
van burocratisch overleg, op samenwer
king van kapitaal en arbeid onder opper
toezicht van de S ta a t Ein die S taat zorg
de, door een steeds scherper wordende 
te rreur, d a t elke weg voor zelfstandige 
organisatie voor de arbeiders afgesneden 
werd.

E lk m odem  kapitaal heeft haar ontwik- 
kelings-voorbeeld in  he t kapitaal da t haar 
in  één of ander opzicht vooruit is. H et 
w ordt door dezelfde w etten van h e t be
houd van h e t bestaan to t dezelfde m aat
regelen gedrongen. H et hoeft n iet precies 
zo te  worden, h e t hoeft n iet precies zo te  
doen; de omstandigheden kunnen en zul- 

-Jen_altijd w eer verschillend zijn. De over
eenkomst kan duidelijk of m inder duide
lijk zijn. De leuzen en vlaggen, waaron
der in  wezen hetzelfde gebeurt, zijn b.v. 
haast a ltijd  verschillend. Maar in  hoofd
zaak m oet het, en  gaat het, dezelfde weg 
op. Ook hier. Ook m et de organisaties der 
arbeiders.

De oude vakbonden hadden he t karak ter 
van strijdorganisaties reeds vóór de oor
log zo goed als geheel 5 verloren. Oude 
strijdwoorden en leuzen w aren frasen ge
worden. Practisch deden zij Wat voor he t 
kapitaal nodig was: vrede handhaven door 
de al te  scherpe puntjes van de uitbui- 
tingsmachine een beetje bij te  vijlen en 
de uitbuiting gelijkmatig, zonder schok
ken, te  doen verlopen, door strijd  te  voor
komen, desnoods door strijd  te  breken. 
Diezelfde ro l had het kapitaal hen —  en 
z\j zichzelf blijkbaar ook — voor n a  de 
oorlog w eer toebedacht M aar dan op uit- 
gebreider schaal, in  de vorm  van overleg- 
instituten van kapitaal-vertegenwoordi- 
gers en  arbeiders-vertegenwoordigers, on
der toezicht en m et eindbeslissing van  de 
staat.
Feitelijk worden ze zodoende to t een  on
derdeel van  de staat, van he t lichaam, da t 
de algemene gang van zaken in  de nieuwe 
verhoudingen voor h e t kapitaal regelt. 
M inder konsekwent dan h e t D uitse A r
beidsfront (m aar h e t is ook nog m aar een 
begin) en  m eer gelijkend op de fascis
tische corporaties in het vroegere Itajië en 
h e t tegenwoordige Portugal.

M aar, e r  is een groot MAAR!
W ant voor h e t functioneren van zo’n  in
s titu u t m oeten de kapitalisten en  de a r
beiders daar ook w erkelijk hun vertegen
woordigers in  zien of gedwongen worden 
d a t te  zien. M et de kapitalisten zal dat 
n ie t a l te  grote moeilijkheden opleveren, 
’t  Is hun  klassebelang, dat het gebeu rt 
M aar m et de arbeiders is he t to t nog toe 
slecht gelukt. In grote m eerderheid be
schouwen ze die oude vakbonden niet als 
hun  organisatie, en die overleggende lei
ders n iet als hun vertegenwoordigers. Ze 
verenigen zich in  een nieuwe organisatie, 
die zij als een massale strijd-organisatie 
zelf willen hanteren, tégen het kapitaal.

D at zou dus h e t plan van de klassenvrede, 
op de grondslag van onderwerping aan de 
staa t der kapitalisten, geheel omverwer
pen. E n toch is d a t voor he t kapitaal be
slist nodig. Evenals de beweging van de 
kapitalen, de dode machtsmiddelen van 
de kapitalistische klasse, moet ook de be
weging van het levende m ateriaal, de a r 
beiders, aan  centraal vastgestelde regels 
onderworpen worden. Botsingen, conflic
ten, houden de opbouw en  he t w eer op 
gang komen van de winstm achinerie op, 
en zijn bovendien een groot gevaar m et 
h e t oog op de mogelijkheid van uitbreiding 
en he t scherpe massale strijdkarakter, dat 
zij elk  ogenblik kunnen  krijgen.

Om d at te  voorkomen, is men van kapi
ta  alswege — zowel van particuliere als van 
staatszijde — de nieuw e bond d er arbei
ders schijnbaar een eind tegemoet gegaan. 
Men is bereid, die een erkende plaats en 
functie te geven in he t geheel van he t sy
steem. W ordt d it aanvaard, d.w.z. geeft die 
bond feitelijk haar strijdkarakter op, 
w ordt de beslissing over h e t lot der a r 
beiders in  handen van  de topleiding ge
legd, die dan naast de andere vakbonds- 
besturen  m et de ondernem ers en  destaats
am btenaren de uitbuitingsvoorwaarden 
vastlegt, dan is he t voor h e t kapitaal voor
lopig in orde. Eenkennig is het' kapitaal 
niet. Oude of nieuwe m edew erkers — als 
e r m aar voor h aar opbouw en voor baar 
w inst en zonder gevaar van  een optreden 
d er arbeidersm assa’s, gew erkt w o rd t

E n als he t n iet geheel gelukt, als d e  voor
lopige leiding zich wèl hiervoor beschik
baar. zou stellen, m aar de massa der a r 
beiders e r  tegen was of gedeeltelijk h e t 
spel doorzag, ook dan zou e r  a l Veel v o m * 
h et kapitaal gewonnen zijn. B an  zou e r  
kans zijn op een grote verw arring onder 
de arbeiders, op een w eer terugzinken «in 
de oude machteloosheid. En over htm  
hoofd heen, zouden de besluiten van re
gering, ondernem ers en „arbeiders-ver
tegenwoordigers” doorgrvoerd kunnen 
worden, zonder véél verzet der arbeiders 
zelf. «

In  elk  geval is dit een van  de belangrijk
s te  dingen, die in de kom ende tijd  worden 
beslist. Voor de kapitalisten r— m aar ook  
voor de arbeiders.

(Vervolg volgend nummer.)
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D it zien de fabrikanten, zij vrezen vo 
hun  w insten en  vragen geen toewijzing 
van kolen enz. enz. aan, om niet te  moet 
produceren. Zy houden hun product 
half afgewerkt achter en wachten af.! 
wachten to t e r  w eer stabiele prijzen \ 
men met een waardevast geld. Ze wac 
ten  op nog veel m eer en zullen tussendo 
een beetje in  zw art doen. M aar ondj 
tussen neem t de staat de ene sleutelposü 
na de andere in, en  wie nog zaken i 
doen, moet zich aan hem onderwerpen 
van he t toneel verdwenen.

W« treu ren  n iet om hen, he t laat o 
koud, dat zy hun  zelfstandigheid als u 
buiter verliezen en ingeschakeld word 
in  de ene grote uitbuitersmachine, i 
staat heet. Wy hebben dit verwacht i 
reeds lang voorhit gezegd. Wie zich nj 
beet Üet nem en door mooie leuzen, ki 
zien, dat he t weer op gang brengen vi 
he t ontredderde bedrijfsleven een kap» 
listische zaak van groot form aat zou wo 
den. En zo geschiedt het. Terwyl het i  
vrije bedrijfsleven afwacht, w at de to 
komst zal brengen, worden zaken in h 
groot gedaan. De Naamloze Vennootsdu 
Nederlandse S taat wordt in  elkaar getir 
merd. De verschillende concerns van h 
naamloze kapitaal, liefst m et intemati 
nale betrekkingen, zoals Unilever, Philip 
A.K.U., enz. zyn e r  by betrokken. Ht 
vertegenwoordigers zitten in  de regerin 
H et gaat e r  om het monopolie over het g 
helè bedrijfsleven te  verkrijgen en de gr 
ten  haasten zich erby te  zyn. Ze neme

in de leiding van de grootste kapi- 
iatschappy, die N ederland ooit heeft

nexatie van D uits grondgebied meent men 
voldoende grond te  krygen om h et bedryf 
van den kleinen boer to t 10 H.A. te  ver
groten. Toch is daarvoor een herverdeling 
van de grond nodig, waarby een sociali
satie van de grond de enige doeltreffende 
oplossing vormt.
D it w aren alle, zoals de schrijver het 
noemt, redenen van uitsluitend economi
sche aard. D aarnaast kunnen nog andere 
redenen to t socialisatie leiden. „W anneer, 
zoals dat b.v. in  Tw ente het geval is, een 
kleine groep families het sociale leven in 
een bepaalde streek  grotendeels beheerst, 
kan door socialisatie deze feodaal aan
doende verhouding worden doorbroken.” 
Om sociaal-politieke redenen dus, terw yl 
het volgens Dr. Zimmerman om zede
lijke redenen nodig is, dat fabricage van 
oorlogsmateriaal door de staat moet wor
den ovérgenomen.

Stellig zullen e r  ten  apnzien van de door 
hem ontwikkelde plannen nog verschil
lende stromingen zyn binnen de kapita
listische wereld. M aar belangrijk is, dat 
de kapitalistische ontwikkeling zelf reeds, 
door eigen noodzaak, in deze richting dryft. 
De Nederlandse staa t heeft in deze oorlog 
enorme schulden gemaakt. Alleen al voor 
he t door he t buitenland gezonden voedsel 
w erd een getal genoemd van 565 millioen 
gulden, de overige oorlogsschulden gaan 
h ier stellig v er boven uit. Van deze schul
den moet ren te en  zo mogelyk aflossing 
naar he t buitenland worden betaald. D aar 
liomen dan nog by de nieuwe kapitaals

investeringen, die nodig zyn om h e t be
drijfsleven in N ederland w eer-op gang te  
brengen. H et is duidelijk, dat in  deze om
standigheden m et de u it de arbeidersklas
se geperste winst zo zuinig mogelyk moet 
worden omgesprongen. H y mag n iet ten  
bate komen van particuliere bedryfjes, die 
in  het algemene plan van de opbouw geen 
wezenlyke rol spelen, neen, h y  moet door 
de staat, d.w.z. door de georganiseerde 
vertegenwoordigers van de grote concerns 
worden verdéeld. U it dit alles volgt reeds 
een volkomen afhankelijkheid van  he t 
particuliere bedrijfsleven van de staat. En 
van h ier to t de nationalisatie is slechts 
een stap.
Dr. Zimmermann ze t boven zyn artikel: 
„Socialisatie”. Met socialisme hebben de 
door hem voorgestelde m aatregelen ech
te r  niets te  maken. „N ationalisatie” en 
..socialisatie” k linkt wel heel radicaal, 
m aar he t is toch geheel iets anders dan 
verbeurdverklaring of onteigening van het 
particuliere kapitaal. De d irecteuren der 
vroeger m in of m eer zelfstandige kapita
listische ondem uem ingen worden nu  
staatsam btenaren, m aar h e t kapitaal blijft 
evenals vroeger in  handen van particuliere 
aandeelhouders. D it is zelfs dan  nog het 
geval, wanneer de staat een gro ter of klei
ner deel van deze aandelen ovem eemt. 
W ant de staat is geen schimmig, ontast
baar wezen, m aar is zelf een reusachtige 
kapitaalsonderneming, w aarin de grote 
concerns als Koninklijke Shell, Unilever, 
Philips, AKU e.a. zyn samengevat, een 
kapitaalsonderneming, die evengoed zyn 
particuliere aandeelhouders bezit als iede
re  andere Naamlooze Vennootschap.

Voor de arbeiders betekent dit, d a t de uit
buiting n iet is opgeheven, m aar alleen 
straffer w ordt georganiseerd. De arbeiders 
staan n u  n iet m eer in  dienst van een  parti
culiere onderneming, m aar van de N.V. 
Nederlandse Staat. Zy kunnen n ie t m eer 
kiezen by wie zy w illen worden tew erk
gesteld. In  welk bedryf zy ook werken, 
altyd  staan zy onder he t zelfde kapitaals- 
commando. Lonen ei^arbeidsvoorwaarden 
worden dan ook centraal geregeld, partiële 
stryd  in  afzbnderlyke ondernem ingen om 
deze op een hoger peil te verheffen, w ordt 
m eer en  m eer onmogelijk. A cties om de 
toestand van  de arbeidersklasse te  verbe
teren  kunnen zich alleen nog m aar rich ten  
tegen de staat.

Hoe we h e t keren of wenden, de N eder
landse arbeidersklasse w ordt langs deze 
weg n iet van de voogdij door h e t kapitaal 
ontheven. Voor h aar blijft slechts één weg 
over, m aar die kan  zy slechts gaan door 
eigen activiteit en  tezamen m et h e t prole
ta riaa t van alle andere landen. H e t is de 
weg niet van de nationalisatie van  de in
dustrie door de staat, n iet van de concen
tra tie  van h e t kapitaalsbezit in  enkele 
handen, m aar de weg van  de to ta le  ont
eigening van het kapitaal, van he t in  bezit 
nem en van de productiem iddelen door de 
producenten zelf en  van hun  beheer in  
een federatief georganiseerde samenleving 
van  op grondslag van  hun  arbeidsprestatie 
m et elkaar verbonden producenten.

■ Mij. heeft zich niet alleen de sleutel- 
ties in het bedrijfsleven verzekerd, ze 
ook een reeks van bedrijven onder 
1 beheer brengen. In „Het Parool” van 
uli heeft Dr. L. J . Zim m erm an aan- 
lid, op welk gebied en hoe berede- 
d dit kan en  ook w el zal gebeuren, 
ters, „Het Parool” is n iet vijandig aan 
lannen van de regering. Dr. L. J . Zim- 
man schrijft over „Socialisatie” en 
voorop, dat hoe voorbeeldig private 

■jjfsleidérs ook hun  ondernemingen 
en hebben bestuurd, „in bepaalde ge
in zal het particuliere w inststreven 
ten wijken voor h e t algemeen belang.” 
e eerste plaats wordt genoemd de Ne- 
indse Bank en de „zware” industrie — 
en en hoogovens. Dan de dringend 
bakelijke coördinatie van h e t ge
ïnde vervoer, die to t vérgaande socia
le op dit gebied noodzaakt. Ook vindt 
het niet noodzakelyk, da t particuliere 
ijven winst maken door leveringen 
uverheids- of semi-overheidsbedryven. 
r socialisatie zou het staatsbudget met 
bedrag der door de particuliere bedry- 
gémaakte w insten kunnen worden

wider interessant is de reden, waarom 
[rond uit particulier bezit in  staatsbe- 
poet overgaan. Een belangrijk deel der 
bouwbedrijven is te  klein, n ie t voor 
lonende productie geschikt. Door an-

VERB volking beginnen met de herstelbetalin
gen, door hun handenarbeid op te  
brengen. “
Nog liggen de verm inkten in  de zieken
huizen. Nog heeft de aarde alle doden niet 
kunnen bedekken.
Nog drijven op zee de w rakken der sche
pen rond, nog zyn de lyken niet vergaan. 
En reeds zien we, hoe de „doctoren” der 
moord samenkomen, en hun  vernietigings
werk voortzetten.
K unnen ze he t n iet doen in  he t belang van 
hun „eigen” heersers, dan in  he t belang 
van de nieuwe meesters, die „hun” heer
sers versloegen. *
Eer, geld en  een goed leven w ordt hun  
geboden voor hun  „waardevol w erk”.
En de heersers, die „hun” mensen ver
boden m et de Duitse bevolking, w aar
onder millioenên zyn, die geleden hebben 
in de concentratiekampen, om dat ze 
TEGEN h et fascisme vochten, zich te  
„verbroederen”, die de haat tussen de ar
beiders wil laten voortbestaan,, die he t 
gehele D uitse „volk” over één kam  sche
ren, die D uitse anti-fascistische deserteurs 
samenbrengen in  kam pen m et S.S., OM
DAT HET DUITSERS ZIJN, voor hen 
zyn deze moord-maniakken, deze uitvin
ders van de gruwelijkste dood, WAARDE
VOLLE mensen, die ze samen m et hun  
geleerden voor de ONDERGANG van de 
mensheid zullen la ten  werken.
Zy behoefden dè roep „Nooit m eer oorlog” 
niet m eer te  gebruiken.
W ant niem and gelooft hem.

r ook 400 „geleerden en  technici”, die 
aubkammer werkten. Zy w erden ge
len genomen en n u  zien w e een 
we, gruwelijke „verbroedering” ont- 
LDeze 400 „vem ietigingsdokters” zul- 
voortaan samen met de B ritse gas- 
ialisten to t „heil” der mensheid ver
foor de geallieerden werken. Zy heb- 
gezamenlijk al uitgevonden, dat de 
»  proeven parallel hepen m et de En- 
5 dat de ene op he t ene p u n t w at ver
aas en de andere op een ander punt. 
•delijk heet het:

hier ontdekte geheimen vormen 
f™ een waardevolle aanvulling op het 
*erk van de Engelse geleerden. De 
"Etsers hebben zich bereid ver- 
i ^ d ,  voortaan voor de Engelsen te  
i*erken.”

“^uiting hierop lezen we in  „De Uit- 
28 Juli, dat in  Garm isch-Parten- 

*450 Duitse geleerden, die in  Pee- 
de proefnemingen hebben verricht 

£~jetprojectielen, ta l van experimen- 
H^er uitwerken voor de geallieerden.

ItoP'n ^ ken on^er h e t puin van 
n* Duitse steden. Nog l\eersen in de 
. typhus, hongeroedeem, dysenterie 
F vele kwalen, die de oorlog mee-

r ° *  de gehele D uitse arbeidersbe-

lioenerf' „goedkope” arbeiders óf te hep 
overen, óf h e t veroverde bezit te be
houden.
Niemand gelooft meer, dat de oorlog vai 
1939—1945 gevoerd is „om de oorlog uit te 
bannen”. Niem and heeft h e t „Nooit meel 
oorlog” aangeheven. ,
W ant men weet, DAT HET NIET UIT ES 
En ook al w eet de grote massa van mensel 
n iet precies to t in de finesses, WAAROM 
de oorlog gevoerd w erd  en WAAROM het 
n iet u it is, niemand is van mening, dat de 
overwinning der geallieerden een blijven
de vrede waarborgt.
E r is zelfs van „bevoegde” zyde niet ge
probeerd, h e t de massa wijs te  maken. 
Volgens een Engelse k ran t zyn er duizen
den tonnen gifgas buitgem aakt te Raub1 
kammer, w aar de D uitsers hun  groot „e* 
perim enteer-instituut” voor gifgassen bw- 
den. A lle w erkplaatsen en machines wef 
den door de D uitsers vernield, maar voc* 
de gashouders hadden ze geen opdracht, 
Men heeft nog n ie t besloten, of men « 
gassen zal bew aren to t he t einde van <» 
oorlog m et Japan, of dat men deze zal vtf: 
nietigen.
Wel beweren de fiu itse  gas-specialifltö'i 
da t Japan  m et de D vhse geheimen 
de hoogte is en  de Engelsen voegen bi^ 
aan toe, d a t Japan  geen enkel gas be» 
dat de geallieerden n ie t bekend is.
Men vond echter n ie t alleen gashouder



VERTROUWEN!
E r is door zo goed als da gehele Neder
landse dagbladpers, by he t optreden van 
de nieuwe regering de aandacht op ge
vestigd, dat Scherm erhorn een zo goede 
pers heeft gehad; dat e r sprake is van een 
algemeen vertrouw en in  dien bewinds
man. M et de oude methoden was conse
quent gebroken. Open en eerlek  had de 
nieuwe m inister-president het N ederland
se volk de moeilijke situatie verklaard. 
Een tijdperk van hard  w erken en geza- 
menlijk dragen van de grote lasten, die op 
ons drukken tengevolge van de oorlog, 
was aangebroken. De democratische staat 
zal een geleide economie organiseren en 
ervoor zorgen, d a t allen hun aandeel in  de 
lasten Van de wederopbouw te  dragen 
krygen.

D it algemeen vertrouw en in de regering 
was tem eer nodig, omdat een kenm erkend 
verschijnsel van deze tijd  is, h e t gemis 
aan ieder vertrouw en: het algemeene w an
trouw en van den burger in  den am bte
naar, van den arbeider in  den werkgever, 
van de „bevrijden” in  de bevrijders, van 
de naar vrede hunkerende massa in de 
overwinnaars, van de mensen in de m aat
schappelijke organisatie, van de arbeiders 
in  „hun vertegenwoordigers”, hetzij vak
bondsbestuurders of partijleiders.
Dat wil zeggen, ieder vertrouw en in het 
kapitalisme, van welke k an t men he t pro
bleem ook beziet, is ondermjjnd.

Nu is ongetwijfeld de massa steeds en lang 
geneigd, „vertrouw en” te  geven. En als 
het algemene wantrouw en zo groot is ge
worden, dan staa t he t e r  m et h e t stelsel 
slecht voor.
In  dergelijke gevallen is h e t zaak voor de 
kapitalistische klasse, de staat en de 
staatsbestuurders een nieuw  aureool te  
verschaffen. De staat is het laatste bol
werk van h e t stelsel. Is ook het vertrou
wen in het staatsbestuur geschokt, dan 
zijn de gevolgen onberekenbaar; dan zijn 
de sociale verhoudingen in  een revolutio
naire crisis geraakt.

Alles moet dus in  he t w erk  worden ge
steld, dat te  voorkomen. De regering 
krijg t een nieuw  -aanzien. De propaganda- 
pèrs w ordt aangewend. Zo is de huidige 
regering als „socialistisch”, zy he t dan van 
verschillende pluimage, aangem erkt. 
Daarom kreeg deze regering een zo goede 
pers. H et volksvertrouwen, dat dan wordt 
„geconstateerd”, w erd  in  feite door die 
pers gem aak t

Maar h e t kapitalisme ken t geen vrije ont
wikkeling, zijn leidende m acht is, gedwon
gen door he t uitbuitingskarakter van h e t 
stelsel zelf, genoodzaakt door h aar daden 
he t zorgvuldig gekweekte en gem aakte 
„vertrouw en”, by  de arbeiders w eer af te  
breken.
Nérgens is nog he t oordeel van de grote 
massa gevraagd. H et oordeel over de situ-' 
atie, w aarin ze verkeert, geeft de arbei

dersklasse slechts door h aar eigen activi
teit, door de acties in de textielbedrijven, 
de mijnen, de havens, enz.
Slechts? H et is een duidelijke taal, de taal 
der wantrouwenden en ontevredenen, de 
taal die gaat van stad to t stad, van bedrijf 
to t bedrijf, van gewest to t gewest, van 
land to t land. H et is de taal van de strijd, 
die zal groeien to t de strijd  voor socialisme
— w érkelijk socialisme.

Zeker, de perspropaganda werkt, 
niets zal de strijdende arbeiders 
weerhouden, u it de ervaringen 
komende s try d  hun juiste concl 
trekken. Eens — na langer of ko
— zullen die ervaringen tot. het 
w antrouw en voeren. Eens zal uit 
groeide w antrouw en in  alle andere 
ten, h e t alleen-vertrouw en groe! 
eigen m acht en  daad.

VAN WIE NIET HEEFT,
van die zal genomen worde

De klassenstrijd kom t n ie t alleen to t 
uiting in  de grote botsingen tussen arbei
ders en  ondernemers, e r  is ook de stille, 
dagelijkse stryd , die vooral van de kant 
der heersende klasse onophoudelijk w ordt 
gevoerd en w aarin de arbeiders ondervin
den w at kapitalistische orde in  werkelijk
heid is.
H et knijpen van he t loon kan op allerlei 
m anieren gebeuren; ook al heb je he t in 
je loonzakje mee naar huis genomen, dan 
is he t nog lang niet veilig. E r  kan m et de 
prijzen gem anipuleerd worden, dat he t je 
groen en geel voor de ogen wordt: hoe
veel is je loon dan eigenlijk waard?
H ier volgen een paar berichten u it een 
correspondentie uit Rotterdam . Over heel 
gewone dingen, m aar die fel belichten, wie 
in  deze „orde” aan he t kortste eind trekt, 
ook nog nadat hij in h e t uitbuitings-proces 
a l is kaal geschoren.

E r worden b.v. m elkbonnen bekend ge
maakt, m aar voldoende m elk is e r  niet 
en  daar staan de huism oeders m et hun 
lege pannetje. W at ze kregen was de 
schuld, w ant e r  w erd beweerd, dat het 
kw am  doordat de huism oeders de bonnen 
opspaarden. M et andere woorden, een be
leefd verzoek, elkaar de schuld te  geven, 
inplaats van de heren  die aan  ’t  „ordenen” 
zyn. ’ v

’s Morgens staan de m ensen al voor de 
bakkerswinkels om vers brood. N iet om
dat he t vers is, m aar omdat ze honger 
hebben. M aar om 8 u u r  vers brood, be
teken t nachtarbeid voor de bakkers. D aar 
gaat w eer een stuk  van de arbeidsvoor
waarden, w aar de bakkers zo hardnekkig 
voor gestreden hebben. E n als ze niet zor
gen dat ze daar samen, georganiseerd 
tegen opkomep, dan zyn ze ook in de 
komende „normale” ty d  w eer de sigaar.

In  verschillende bedrijven (onder andere 
bij h e t bouwvak én  bij he t gemeente- 
personeel) w erd  aan  de arbeiders w erk
schoenen verschaft. M et kapotte schoenen 
of bijeengeflikte pantoffels in  de bagger 
staan, ging nu  eenmaal n ie t meer. Die 
werkschoenen moesten door die arbeiders 
betaald worden, w ant stel je voor dat ze 
zich die weelde onbetaald konden veroor

loven. Of nog erger, dat ze ook b  ' 
w erk  m et hele schoenen zouden 
zonder betaling. N iet in  te  denkea 
De ene firm a berekende 13 gulden { 
gaf la ter 3 gulden terug), een andere 
berekende ƒ 5.50. Hoe da t nu  feit 
is voor die arbeiders nog altijd een 
en  een tweede puzzle is, wat h 
klompschoenen nog m eer zullen 
W ant zö w erden op de stamkaart 
getekend en als e r  eenmaal weer 
schoenen worden verstrekt, is het 
hen de vraag of zij dan-niet zullen 
J e  hebt a l gehad.
M aar afwachten? Of dat optel- en 
somm etje van de heren samen op

E r bestond een vacantie-regeling, 
de arbeiders een week vacantie 
m et een w eek loon. Een en ander 
geregeld door h e t wekelijks vei 
van vacantie-bonnen door den wer1 
M aar de arbeiders, die opgepikt zijn 
de grüne of door de gewestelijke r 
bureaux  n aar D uitsland werden g' 
teerd, en  nu  terugzijn, hebben 
ty d  in  D uitsland natuurlijk  geen 
Zo kan h e t gebeuren, dat iemand, 
20 jaar bij een firm a w erkte, en een 
jaar in  D uitsland heeft gezeten, 
cantie gedeeltelijk „weg-geordend” 
Gemeenschappelijk gedragen on‘ 
Jawel. E erst zien, zei blinde Maupie.
D at is u it Rotterdam . Èn hoe is ’t 1

HIJ wou h e l niet goed

Jan Spierdijk vertoeft als verslaggever 
Waarheid” in Berlijn en vertelt zijn 
in zijn blad van 18 Juli.
„Mijn indruk van den Russischen bezen® 
grote trekken bijzonder gunstig. Er HP 
regeldheden voorgevallen gedurende de 
de Russen pas bezit van Berlijn hadden 
Als overwinnaars zijn zij vaak aan het 
geslagen, zijn er inderdaad vrouwen 
Dc wü dit niet goed praten, maar ik a> 
vragen, of de lieden, die alleen maar de» , 
naar voren weten te brengen, vergeten 
voor gruwelen de Duitse bezetting 
op haar geweten heeft, of zij nie^ weten 
duizendvoudige moorden op een 
bevolking, van de verkrachtingen en 
lingen van kinderen en krijgst 
dat z.g. correcte Duitse leger.”
Hiertegen redeheert men niet, men

ER 6EKKEK EK UIIJZEII
[ontsnapte krankzinnige m aakte een 

verstandige indruk, m aar je weet 
l waar by die lu i precies he t steekje 
dt en we w aren dus op onze hoede, 
p, zei hij, „ik ga u it mezelf terug. W eet 
at gek-zyn eigenlijk is? H et is, dat je 
ekheid in je hoofd zélf gelooft! Niet, 

[je verlangt, dat andere, gekken he t ook 
Iven, zo gek zijn ze m eestal niet, m aar 
I je het zélf gelooft.
[weet u, w at wys-zyn is? D at je de 

ïid, die je zelf niet gelooft, zó u it je 
laat komen, dat andere wijzen ge- 

, dat het w aar is.
> in de buitenw ereld allerlei mensen

„et.
i handelde in  aandelen van wapenfa- 

n en verdedigde een soort vader- 
Mammon. H y noemde zich chris- 

[Een hele hoop mensen geloofden hem.

Een ander was e r tegen, dat de arbeiders 
staakten tegen iemand, die hen uitzoog. 
Hij noemde zich socialist. Een hele hoop 
mensen geloofden hem.
W eer een ander was e r tegen, dat de D uit
se arbeiders arbeidersraden maken. H y 
noemde zich communist. Een hele hoop 
mensen geloofden hem.
Meneer, ik  benfer vóór, dat een mens al
léén de gekheid gelooft, die hy in  zyn 
eigen hoofd heeft. Ik  kan in de buiten
w ereld n iet wennen. En daarom ga ik 
m aar w eer terug, al is ’t  een heel eind.”

We hebben hem aangeraden te  „liften”, 
den bestuurder h e t Wilhelmus voor te  zin
gen op de wyze van de Internationale, een 
kruisje te  slaan als hy een kaakje a t en  
h e t oranje-sikkel-en-ham ertje op te  spel
den, dat een W aarheidsvriend ju ist had 
weggegooid.
H et moet al gek gaan, als hy daarm ee op 
den duu r geen auto krygt.

de ueouwcH in &ewe$in# Uwcunen
I kregen het v erhaa l van een Ameri- 
pse kameraad, die h ier vóór de oorlog 
[en het zelf h ad  meegemaakt, 

etroit, he t grote industrie-centrum  
de automobielen w orden gefabri- 

, groeide de verzetswil onder de ar- 
s voortdurend tegen de loondruk 
af jakker-systeem der grote onder- 

s. Maar staken was een onbegonnen 
i niet alleen konden die millioenen- 

dat beter uitzingen dan de ar- 
maar bovendien w aren er tien

den werklozen, zonder of bijna zon- 
un, die door de honger konden wor- 

[gedreven to t onderkruipen. En sta- 
zijn n iet populair bij dè huis-
ii, als die m enen op hun vingers" te 
narekenen dat hun  kostw inner 

or grote kans heeft, zyn w erk  kwijt 
en, voorgoed.
niet-staken was ook n iet goed, er

* gestreden worden; da t was de alge- 
ï mening onder de arbeiders. Daarom 
^ zij over to t een soort verbeterde 
P de bedrijfsbezetting. De arbeiders 
i in de fabrieken, m aar w erk ten  niet. 
“te ondernemers (het zijn daar ge- 

i r 1 G rieks-com plexen w aar ontzag- 
ftopitalen ingestoken zijn) keken niet 
Mfi£far ^°^a r  en  huurden  een leger 
IJ800 man als fabrieks-politie, die 
P  gewone politie-autoriteiten in  een 

en een zucht als „buitengewone 
werden beëdigd. Zo doen ze dat 

handhaving van dé orde”,

eks-politie omsingelde dè fabrie- 
J ’u moesten dé arbeiders m aar zien, 

z e ’t daarbinnen konden uithou- 
1 hadden ze niet. 

gezegd, de staking was bij de vrou-
• populair. M aar de m annen aan 
M zeuren over hun  w aaghalzerij-.

kon niet, w ant de m annen zaten in  de 
fabriek. Zonder eten. Dus trokken tegen 
etenstijd de vrouwen m et pannetjes naar 
de fabrieken, dom of n iet dom, m aar de 
m annen moesten eten.
D aar stu iten  ze op de afzetting. Terug, 
niemand erdoor. Eerst verwarring. Toen 
begon er orde te  komen. In een ommezien 
w aren alle la tten  u it de tuinhekken ge
plukt. V anuit de arbeiderswijken kwamen 
de vrouwen, een bezemsteel of een rage
bol in  de ene hand en een etenspannetje 
in  de andere, toestromen. En daarachter 
de werklozen, by tienduizenden. Eens 
kyken of ze de vrouwen durfden aan
raken. De hele arbeidersbevolking trok  
op. De „bedryfs-politie” verzoop in  de 
menigte vrouwen. P er slot van tekening 
w aren die agenten ook proletariërs, ge
h uu rd  voor een paar dollar per dag.
De grote ondernem ers gingen nog eens 
rekenen en  kwamen to t de conclusie, dat 
de arbeiderseisen toch ingewilligd konden 
worden. De bezettings-staking w erd ge
wonnen. Door de arbeiders, mannpn èn 
vrouwen.
W at zullen die vrouwen hun  kinderen 
vertellen, als die m et hun vragen komen 
over stakingen en arbeidersstrijd?
D at ze het samen moeten doen, de arbei
ders samen, m annen en  vrouw en samen!

Eind dezer week komt hei

M A A N D B L A D
gedrukt uit. Hei wordt meteen 
aan de abonnè's verzonden

Bestellingen een dë verspreiders en 
agenten van „Spartacus" en aan de 
Adm .: Utrechischestraat 44, A ’dam-C.

Rechten en Plichten
Onze personalistisch- socialistische regering is 
bezig, de ontredderde maatschappij te ordenen. 
Ze belooft er een echte gemeenschap van te 
maken; het moet uit zijn met de klassenstrijd, 
ieder , moet zyn plaats innemen en dan móeten 
we werken naar het ene, gemeenschappelijke, 
nationale doel. Je kunt zo voortgaan en je ver
beelden, wat er dan nog allemaal meer moet 
gebeuren en hoe mooi deze ordening er zal uit
zien.
Wij willen ons echter bezighouden met de plaats, 
die ons in deze nieuwe ordening wordt aange
wezen.

Hierbij valt direct op, dat deze plaats, precies als 
vóór 1940, erdoor bepaald wordt, of wij tot de 
bezittende klasse behoren of bezitlozen zijn. In 
dit opzicht geldt de leuze dus niet, dat het an
ders zal worden dan voor 1940.
Bezittenden en bezitlozen blijven, daarvan gaat 
men uit.
De verdeling van de maatschappij in bezittende 
en bezitloze klassen is de grondslag; alle orde
ning heeft tot taak, deze grondslag te behouden. 
Maar vóór 1940 kwam hieruit de klassenstrijd 
voort en dat mag nu niet meer. De regering wil 
de tegenstelling, die tüssen bezittenden en bezit
lozen bestaat, ordenen. „Ordening” is de vijand 
van elke strijd, dus hoeft er dan ook geen klas
senstrijd meer te zijn, neen, er MAG geen klas
senstrijd meer zijn, want anders is geen „orde
ning” mogelijk. -
Wij hebben dit reeds vaak gehoord en ook 
we het ordeningsapparaat groeien, er komt reeds 
tekening in het geval. Maar daarover willen we 
het nu niet hebben. Wij willen weten, hoe men 
de bezittenden en de bezitlozen samen l«« 
„ordenen”.

Iets is wel anders' dan vóór 1940, zander dat er 
veel over wordt gesproken. Men praat er liever 
niet over, maar tóch is het een feit: de staat is 
op zeer veel gebieden van het maatschappelijk 
leven, waarop hij vroeger niets te vertellen had,' 
nu  de baas. Hij krijgt iets (misschien wel zeer 
veel) van de totalitaire staat.
En h ij bepaalt dan ook de plaats, die wij moeten 
innemen in zijn georende maatschappij. Hij be
paalt onze plichten en hij erkent onze rechten. 
Natuurlijk zijn dit rechten en plichten, die voort
komen uit de verhoudingen, waarin wij in deze 
klassenmaatschappij leven. De arbeider heeft 
plin ten  als arbeider, de ondernemer én kapita
list heeft rechten als bezitter van kapitaal.
Het zijn geen gelijke rechten en nlichten, dié 
geordend moeten worden, maar in wezen komt 
het hierop neer, dat de arbeiders de plicht heb
ben om te werken en goederen te produceren, en 
de kapitalisten het recht hebben, om zich deze 
goederen toe te eigenen.
Het recht is aan de ene kant, de plicht aan de 
andere kant

De geldschieters hebben „recht” op rente en 
terugbetaling van hun voorgeschoten kapitaal, 
de kapitalisten hebben „recht” op winst; het ka
pitaal in het algemeen heeft het „recht” van 
eigendom van alles, wat in kapitalistische pro
ductie wordt voortgebracht.
Maar de arbeiders krijgen ook een recht Recht 
om te leven? Ach, dat ia zo algemeen, wat heb 
je eraan? Neen, RECHT OP ARBEID, door de 
wet vastgelegd, door de staat verzekerd.

Maar met dat recht is het nogal eigenaardig ge
steld Er wordt wel eens gezegd: iemand heeft 

slaag verdiend; in de wandeling heet 
aag. Zo ookdat: hij heeft recht op een pak slaag. Zo ook hier. 

De arbeiders zijn verplicht > werken, het is 
hun dure {dicht tegenove ïeenschap. Hoe
zou anders het kapitaal .. _ju recht komm? 
En nu zullen de arbeiders „het recht op arbeid” 
krijgen. Het recht dus om het kapitaal te dienen. 
En daarmee mogen ze nog blij zijn, anders blijft 
hun alleen nog het „recht” om te verhongeren. 
Het „recht op arbeid” draagt een valse naam, 
het is dd plicht der arlteiders om voor het kapi
taal te werken. '



INGEZONDEN
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

H e i m Uc ohcU c s . . .
We kunnen  de laatste  m aanden in  de  dagbladen 
lezen en  als we ons oor h ie r en d aar te  lu isteren  
leggen, kunnen  w y h e t horen, d a t de huisvrouw  
teneinde raad  is, om dat ze n iet m eer w eet, hoe 
zü de m aaltijd  zal k laa r krijgen zonder gas of 
andere voldoende brandstof.
Inm iddels schijn t d it vraagstuk  voor A m sterdam  

, enigszins opgelost te  zijn en heeft m en daar 
w at gas gekregen. H ier, in de Z aanstreek, is d it 
ech ter nog n iet h e t geval en is de huisvrouw  
wanhopig. E r  gaan ech ter geruchten, d a t ook h ie r 
binnen enkele w eken  gas kom t, zeer zuinig en 
streng gedistribueerd.
En de vrouw en, als altijd  berustend, zullen zuch
ten: „N u ja, ’tis wel weinig, m aar je k u n t e r  ten 
m inste je  e ten  op k laar k rygen en dat is a l heel 
w at.” Ein w anneer h e t gas n e t u itploft als de 
groente nog n ie t helem aal gaar is  en de  ju s nog 
n iet gewarm d, d an  zegt m oeder: „Hoe krijg  ik  
dat e ten  nu  toch  verder k laar. Ik  kan ’t  toch niet 
vlugger. Babies pap je  m oest toch eerst gekookt 
en ze m oest toch h a a r  badje hebben. Dat gaat n u  
eenm aal voor.”
Ze zal, als ze iets v an  de 10 m ud kolen, d ie  ons 
voor deze w in ter beloofd zyn —  n a tu u rlijk  niet 
genoeg, vooral voor gezinnen m et zieken, kleine 
k inderen  en  ouden  van dagen — al binnen heeft, 
misschien reed s,v ro eg  in  ’t  n a jaar h a a r kachel 
even aanm aken. W ant ze wil h a a r  m an n iet naar 
’t  w erk  la ten  gaan zonder een kopje w arm  d rin 
ken. En ze is — o schrik  — al over h aa r ra n t
soen heen.
Zo heeft ze grote kans, m et Januari o f F eb ruari 
al door h aa r brandstoffenrantsoen heen  te  zijn  en 
w eer in  dezelfde ellende te  zitten als de afge
lopen w inter. Neen, erger nog, w ant n u  is e r  geen 
stukje hou t m eer te  vinden bij de weg, geen 
boom stronk m eer af te zagen, zoals de vorige 
w inter. En de angst en de zorg om d it a lles zal 
w eer voor m oeder de-vrouw  zijn.

En niem and denkt e r  klaarblijkelijk  aan, d a t het 
ook anders zou kunnen . D at de hoofdm aaltijd 
voor h e t gezin ook zou kunnen  w orden bereid  
in  coöperatieve of misschien gem eentelijke k eu 
kens en  d a t w ellicht de reeds bestaande centrale 
keukens hierbij zouden kunnen  worden inge
schakeld en  d a t d it  econom ischer zou zijn.
Lezer, ge r>' alleen al bij de gedachte. E n ge 

f4 e n k t m et w eerzin aan  d e  zuurkool op w arm e 
zom erdagen, doorspekt m et — neen, n ie t m et 
spek — m aar m et vieze zw arte aardappelpitten, 
afgewisseld door erwterfcoep, heel goed eten m is
schien voor koude w interdagen, m aar n iet voor 
h a rtje  zomer. En, nog erger, de  rode kool m et 
suikerbieten, die wij de afgelopen w inter te  eten 
kregen en ge zegt, „neen, p raa t m e alsjeblieft n iet 
m eer over de cen tra le  keuken, ik ben blij dat 
we d aar haas t bu iten  kunnen . Als h e t brood 
-weer vrij w ordt, dan  kook ik  m ijn potje m aar 
liever zelf.”
M aar___ h e t k an  ook anders. O ndergetekende
heeft ook d e  eerste  oorlogsjaren u it de centrale 
keuken  gegeten. En h e t is enkele m alen voor
gekomen, d a t op bepaalde feestdagen h e t eten 
bestond u it'aardappelpu ree , sp ru itjes en  vlees en 
jus, a lles u itstekend  W aargem aakt. H et b lijk t dus, 
d a t e r  m et w at goe t»  wil en  w at m eer zorg in 
de centrale  k euken  te  Zaandam  w el degelijk iets 
beters k an  bereid  worden. N atuurlijk  m oeten de 
noodzakelijke grondstoffen daarvoor aanwezig 
zijn. N aar m en mij vertelde, zijn dergelijke p roe
ven ook w el m et goed gevolg in  andere p laatsen 
van ons land  genomen.
Neen, a l s . wij h e t h ie r over gem eenschappelijk 
koken hebben, m oeten wij ons keukens voor
stellen w aar n iet alleen stamppot, soep of m elk-

Ï ijs, m aar ook verschillende gerechten op  één 
ig verkrijgbaar zijn. In  de eerste p laats zou d it 

kolenbesparing betekenen, w an t iedere hu is
vrouw  w eet, d a t m en in ’t  groot zuiniger kookt. 
Ook zou h e t een  grote zorg van de hu isvrouw

af zijn, die n u  n iet m et h aa r rantsoen gas u it
komt, als zij n iet allerlei dingen nalaat, die toch 
ook noodzakelijk zijn. Ook h e t coöperatief in 
kopen van de grondstoffen zal een belangrijk 
voordeel zijn. Jonggehuw den zouden geen zorgen 
m eer hebben over h e t aanschaffen van kook- 
toestellen en pannen, d ie  toch voorlopig nog n ie t 
in  voldoende m ate te  k rijgen  zijn. V oor hen, die 
h un  m aaltijd liever buitenshuis zouden willen 
gebruiken, zou m en eethuizen, hygiënisch en 
a a n tre k k e lijl^ in  alle b u u rten  kunnen  inrichten. 
Zo k an  m en  m t  m et een  k lein  servies, m inder 
huishoudgoed doen. G een aardappelschillen en 
vervelend afwassen m eer, dat doen de aardappel 
en  afwasm achines w el in onze keukens. Voor de 
jonggehuw de vrouw, die beroepsarbeid wil blij
ven  doen buitenshuis, zou d it wel een  zeer grote 
v erbetering  betekenen.
E n n u  de kosten. Inderdaad  een  probleem , dat 
wij n ie t over h e t hoofd m ogen zien. W ant van 
onze coöperatieve keukens m oet iedereen gebruik 
kunnen  m aken. En vele vrouw en kom en thans 
reeds to t d e  conclusie, d a t zij h e t d istribu tie- 
p ak k e t n iet eens van h a a r huishoudgeld kunnen  
betalen. Ze willen dan h e t gezinsinkomen ver
groten. G aan soms u it  w erken  of verzorgen een 
krantenw ijk . Ook in de  coöperatieve keukens zal 
w erk  in  overvloed voor haar zijn. G eeft zij de 
voorkeur aan  huishoudelijk  w erk? V indt zij 
koken  een p re ttig  beroep? W ordt zij liever bij de 
bediening ingedeeld? Zij kieze h e t w erk  dat h a a r  
h e t beste ligt. Ook zal zij in de leiding der k eu 
kens vertegenw oordigd m oeten zijn.
Eén groot verschil zal e r  ech ter zQn. D an zal de 
arbeid  van de vrouw  betaald  m oeten worden, 
terw ijl haar arbeid thu is altijd  onbetaald w ordt 
verrich t. Wij tw ijfelen e r ech ter n ie t aan, d a t d it 
v raagstuk  k an  w orden opgelost, als d e  bedrijven, 
die aan  de coöperatieve keukens zouden leveren, 
ook coöperatief gaan w erken  en  n ie t m eer voor 
h un  eigen winst.

J . J .  BURGERJON—LIJESEN.

N aschrift redactie. Wij p laatsen  dit, of w e ’t  e r 
geheel of gedeeltelijk m ee eens zijn doet e r n u  
m inder toe, om onze lezeressen in d e  gelegenheid 
te  stellen, daarover e n  over zoveel andere dingen, 
die h e t leven en  de strijd  der arbeidersvrouw en 
raken, h u n  mening te  zeggen. Zij zijn, n ie t m in
d e r  d an  de m annen, degenen op w ie de slagen 
v an  h e t kapitaal neérkom en. L aten  zij zeggen, 
w at n a a r  Hun m ening ook door de vrouw en aan 
initiatief, zelf-aanpakken en sam enstrijden naar 
voren  kan komen. Z akelijk  (d a t kunnen  vrouw en 
w el) en  k o rt (dat m oeten ze leren , w an t we 
kom en al ru im te tek p rt) , geschreven stukken 
h ierover nem en w e op. A ls de vrouw en d e  k las
senstrijd  m ee gaan voeren , dan  zullen d e  heren 
kap italisten  nog ogen opzetten. Zie het verhaal 
van  zo’n  v rouw en-optreden elders in d it num m er.

G e e f  Uw naam en adres op, 
dan wordt *

„S P A R T A C U S "

U per posi toegezonden 
of aan huis bezorgd.

Per week f 0.15,
p. maand f 0.65, p. kwartaal f'1.95.

WAT ONS OPVI
ONS IS  NIETS TE DEFTIG.
In  een  k o rte  w eergave van de kwaliteiten 
nieuw e Engelse m inisters verm eldt 
Volk” (27 Ju li)  van  Dalton, m inister van 
ciën, n iet alleen, d a t hij „een v an  de 
koppen” is, m aar bovendien „is hij 
goede afkom st”.
H et kiezen van de ju is te  ouders, die je 
peperdure  rjjkeluisscholen v an  Eton en 
bridge kunnen  sturen , is zeker een  staal ' 
bijzóndere knapheid, m aar dat d it voor een 
teu r v an  een arbeiderskran t iets zou zijn 
te  pochen, m oesten w e e r nog bijleren, 
burgerlijk  snobisme.

ALLES K W U T — VAN ALLES TEVEEL
N aar A .N P . verneem t, is volgens een 
taxatie  v an  deskundigen, 10% v an  het 
landse^volk al zijn bezittingen kwijt. Meer 
800.000 m annen, vrouw en en  kinderen 
geen bed, geen bord om v an  te  eten, geen 
om  op te  zitten. („H et V rije Volk”, 14 Juli). 
Volgens arbeiders-deskundigen  is e r een 
deel van  h e t N ederlandse volk, een  klein 
dat zowat alle bezit in handen  heeft, teveel 
d en  om op te  liggèn, teveel borden om 
eten, teveel e ten  om te  verte ren  en  teveel 
om op te  zitten. D at kom  dus mooi uit.

STERFT, G IJ OUDE VORMEN EN 
GEDACHTEN.
Volgens „D e W aarheid” van 18 Ju li, is Dr. 
le tt Johnson, de D eken van Canterbury, 
de Russen begiftigd m et de „O rde van de 
Vlag”.

VOORDELIGE OORLOG.
Volgens d e  „Times” heeft Vinson, hoofd 
A m erikaans B ureau  voor Oorlogsnr 
verk laard , d a t h e t nationale inkom en per 
is  140 to t 150 m illia rd  dollar, tegen 89 
in  1939.
W at h j j 'è r  n iet bij vertelde is, hoe het 
prijzen s taa t en vooral, w ie d a t inkomen 
deels in  h u n  zak gestoken hebben.

GELIJKGESCHAKELDE STATISTIEK.
In  „H et Parool” van 28 Ju li  vinden we 
tikel, w aarvan  ons de „kop” al'opviel. & 
nam elijk boven: „Hoe rijker, hoe meer r 
E r is door h e t H ulpcorps Rode K ruis een 
zoek ingesteld bij 5 categorieën van m: 
onderzoek b etreft 178 gezinnen, waarvan ® 
d er inkom en d an  ƒ 1400.— per jaar he 
gezinnen v an  ƒ 1400.— to t ƒ 1900.—, 38 
van ƒ 1900.— to t ƒ 2900.—, 32 gezinnat 
ƒ 2900.— to t ƒ 4000.— en 14 gezinnen 
ƒ 4000.— to t ƒ 6000.— per jaar.
N u is kom en vast te  staan, d a t de ge- 
een  inkom en v an  ƒ 80.— to t ƒ 120.— P® 
veel m eer aan  hongeroedeem  lijden dan de 
betaalde gezinnen.
Trouw ens, Tiet hongeroedeem  stijgt, 
gezinnen m eer inkom sten hebben.
Als reden  w ordt hiervoor opgegeven, 
arm ere k lassen beter geschikt waren 
m aken v an  hongertochten en  m et een 
oogst thu is kw am en.”
Wij vinden h e t jam m er, d a t de inkomen» 
gingen to t die van de beter betaalde 
stand, w an t hoe m oet h e t dan  m et de 
teu ren  en  aandeelhouders? Hoe met de 
die geen ƒ 1400.— per JAAR, ma 
m eer p e r  u u r  verdienden?
Wij rad en  h e t Rode K ru is aan  voor de« 
en heren  e x tra  ziekenhuizen en sanaton» 
rich ten , anders sterven ze bij bosjes en 
jam m er zijn voor o n ie  maatschappij- 
L aten  z e  ook de havenbaronrtéfi, mij" 
en textie lbaronnen  n ie t vergeten. Wij 
zij, d ie  onder d e  ƒ 1400.— verdienen (P® 
hun  kelders vol ham sterw aar gehad 
vendien hielden ï e  hongertochten. Je 
als je  door de arbeidersbuurten  loopt, 
schil m et de arm e aan honger-oedeem 
k indertjes u it de  rijkere buurten.
In  ieder Zondagsschoolboekje kon je W 
lezen, d a t een arm e vaak  gelukkiger » 
rijke. ' ■
A an  d it voorbeeld k u n  je  h e t weer oe®-
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ï c a c i c u d  v a n  d c  e e u w i g e  u c e d e ,

hoofdstad van Oost-Pruisen, Konings- 
cïï, die na de overeenkom st van Pots- 
Rusland toegewezen werd, is een 

stad. Ze was h e t tenm inste, voor 
totale oorlog zijn sporen achterliet in 

straten en huizen. N u zal ze wel een 
p zyn en  is he t nog van weinig 
is of de stad, die daar enige 
gestaan heeft, bijzonder mooi of 

er lelijk was. Mensen m et een uit
ken gevoel voor architectonische 
zullen in  diepe - weemoed aan de 

oude steden en  beroemde gebouwen 
en, die de oorlog weggeradeerd heeft, 
wy voelen, dat h ier iets ondergegaan 

wat zo nooit m eer herrijzen kan. Be
ker is echter voor ons het onver- 

verlies aan mensen, de onder- 
van vele millioenen, die hadden 

leven, als de maatschappij een 
van redelijke verhoudingen was. 

bergen was bijzonder lelijk, het 
«echts zeer weinig bouww erken en 

chten, waarvoor he t de moeite 
was te  blijven stilstaan. In  h e t mid- 
r  stad stond h e t slot der Pruisische 
en als een kenteken der feldwebel- 
teit, die deze m eest Pruisische 

alle Pruisische provincies beheerste.

sbergen, w aar voor ’t  eerst een * 
* e  koning gekroond werd, keur- 

*nedrich von Brandenburg, die zich 
«en weinig schuchter: koning „in” 

doemde, dit Koningsbergen was 
•»uelijk centrum  der jonker-provin- 
^ ■ v a n  het aantrekkelijk landschap 
“ens aangenaam afstak bij de ver- 
e nuchterheid en  lelijkheid der

^  is dit Koningsbergen, da t nu  bui- 
öog niet vastgestelde D uitse gren- 

h ' eei f̂ 6611 nüddelpunt geweest van 
Kerlyk geestelijk leven. D at is wel 

a*n een eeuw terug, en  de nu  leven- 
eraties, die het voortbestaan van de 

-■uiaatschappy en de heerschappij 
.. kapitaal ^ ever door middel van 

eld verdedigen dan ook m aar bij 
ejd m et geestelijke wapens,
^  n*et veel, of waarschijnlijk in

’t  geheel niets m eer van. Toentertijd, in 
de tijd  van h aar revolutie tegen he t feo
dalisme en de absolute monarchie, schiep 
de bourgeoisie de m eesterwerken der b u r
gerlijke muziek en litteratuur, toen ont
stond in  de strijd  tegen de beperktheid 
van het middeleeuws denken, de burger
lyke philosophie van de vrijheid, gelijk
heid en broederschap van alle burgers der 
kapitalistische maatschappij.
Toen doceerde aan de universiteit van 
Koningsbergen Immanuel K ant. Hij be
lichaamde in die tijd van burgerlijke ver
lichting, de gedachtenvrijheid, die de bur
gerlijke revolutie veroverd had. Zyn 
moeilijk te  lezen geschriften staan in 
krasse tegenstelling to t de „H erren”-men- 
talite it van de Pruisische adel, die e r m et 
zoveel succes voor gezorgd heeft, da t in 
Pruisen-Duitsland, bij de bufgerlyk-kapi- 
talistische uitbuiting en onderdrukking, 
de vorm en en methoden van he t middel
eeuws jonkerdom  liefdevol zyn bew aard 
gebleven.

Immanuel K ant heeft onder anderen een 
geschrift gepubliceerd, w aarvan alleen al 
de titel aandoet als een groet u it een an
dere wereld: „Tractaat van de eeuwige 
vrede”. H et is geschreven in een taal, die 
w erkelijk naar inhoud en  vorm  totaal 
niets gem een heeft m et he t commando- 
gebrul en phrasen-brouwsel dèr Duitse 
litte ra tu u r by Hohenzollems- en Hitlers 
gratie.

H et communiqué der „Grote D rie” wil 
ook zoiets zijn als een trac taa t van 
eeuwige vrede. Een klein tractaat. H et 
grote zal misschien la ter nog komen, na- * 
dat eerst m et de bondgenoten van Duits
land, Italië, Hongarije enz. vrede gesloten, 
en met Rusland en Polen volkomen over
eenstemming over de Duitse grenzen be
re ik t is. Voorlopig hebben we m et een 
klein trac taa t van „eeuwige vredè”  te 
maken, over welks waarde en eeuwige 
duu r m en zeer verschillende meningen
hoort....................................... ......................
H et communiqué van Potsdam verkondigt 
de volkomen dém ilitarisering van D uits
land, de vernietiging van zijn oorlogsindu

strie m et inbegrip van scheepvaart en 
scheepsbouw. W at bruikbaar is, zal onder 
de geallieerden worden verdeeld, a l he t 
andere w ordt vernietigd. Duitsland zal 
politiek en  economisch als een eenheid 
worden behandeld, ondanks de bezetting 
door v ier verschillende grootmachten: 
Rusland, Engeland, Amerika, Frankrijk. 
E r  zal in de gem eenten D uits zelfbestuur 
onder geallieerd toezicht komen, zonder 
da t voorlopig een centrale, Duitse re 
geringsm acht gevormd wordt. H et Duitse 
volk zal opgevoed w orden in vreedzame 
gezindheid, waarbij handw erk en land
bouw overheersen. E n  h e t moet, verant
woordelijk als he t is voor de oorlogs
schade, door zijn w erkprestaties en leve
ringen de benadeelde staten  schadeloos
stellen. Onder de benadeelde staten  wor
den in  dit kleine trac taa t van de „eeuwige 
vrede” de kleine, door H itle r overwel
digde landen, zoals Nederland, n ie t ge
noemd. Zodat men zich reeds h ie r en in  
he t buitenland bezorgd afvraagt, of de 
kleine staten slechts langs de omweg van 
de gunst der grootmachten, h u n  rech t 
zullen verkrflgen.

Zover in  grote trek k en  h e t Potsdam mer 
communiqué, dat bovendien nog Konings
bergen en omgeving aan de Russen toe
wijst, en de Oder-Neisse-linie den Polen 
als grens heeft, „geheime afspraken w er
den in  Potsdam  n iet gem aakt,” zoals 
president T rum an uitdrukkelijk  ver
zekert.
D it communiqué brengt geen verras
singen. De sensationele toon, w aarin ß e  
pers erover schrijft, zou ons verbaasd 
doen staan, als we niet sedert lang gewend 
w aren gemeenplaatsen als verklaringen 
van de hoogste wijsheid, ons voorgezet fe 
krygen  om ons te  suggereren, d a t w e ten  
diepste geschokt zyn.
In  N ederland heerst duidelijk enige on- * 
rust. Sedert weken nem en de organen van 
alle richtingen deel aan de discussie over 
he t vraagstuk der annexatie of „gebieds
uitbreiding”, zoals men het 
voorzichtiger wel n oem t M en had blijk
baar verwacht, da t in  Potsdam  ook hier-
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