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Een onzer lezers verzoekt o.a. het volgende onder tbijf van „het bedrijf in eigen handen” geen
de aandacht te  willen brengen: voet vatten. Onze lezer moet echter bedenken,
„Allereerst moeten we trachten, de kleine be- dat vooral in de tegenwoordige tijd, waar . de
dryven zoveel mogelijk in eigen handen te ner staat praktisch iedere onderneming onder con-
men. Ten tweede: eigen woningen bouwen met trole stelt, of in ieder geval er naar streeft om
winkels er aan verbonden. Ten derde: eigen dit te doen, voor het zelfstandige initiatief van
inkoopcentrales voor de helg arbeidersmassa’s, productie-, of bouwcoöperatief helemaal geen
Daarvoor moet de hele arbeidersbevolking een plaats méér is. Met het „particulier initiatief’ is
fonds stichten bij een contributie van 10 cent het praktisch zo goed als gedaan, of ia in ieder
per week; dan zullen we straks kunnen bouwen geval op weg, te  verdwijnen. Dit geldt e ven
en produceren. 1 zeer voor kleine particuliere kapitalisten als voor
Dat het mogelyk is, is reeds vroeger gebleken, arbeidersgroepen, die gezamenlijk zelf als onder-
Bij stakingen en andere actie’s hebben de arbei- nemer willen optreden. In de grote, lijnen bepaalt
ders zélf vroeger bedrijven in handen 'genomen de regering, wat en hoeveel er gemaakt zal
en ze schakelden het grootkapitaal u i t  Bijv. na worden en ook door wie. Ze bepaalt tegelijk,
de grote taxi-staking in 1923, toen de Luxe-taxi- hoeveel de arbeiders van de voortgebrachte goe-
verhuurondememing „Asta” door de slachtoffers deren zullen verbruiken en hoeveel er naar het
van de staking werd opgericht met behulp van buitenland wordt uitgevoerd,
de organisatie „Bewust Streven”, aangesloten bij
het NA.S. Dit is een voorbeeld van het bedryf Naar onze mening heeft Jiet denkbeeld van ,,de
in eigen handen. bedryven aan de arbeiders” met de zelfstandige
Ook iets over de landbouw. We moeten als ar- exploitatie van productie- of verbruikscoöpera-
beiders de kléine boertjes steunen door land* tie’s niets te maken. Het gaat er om, dat de
bouwmachme’s en tractors te hunner beschik-  bedryfspersonelen zelf de regeling van de ar-
king te stellen. Deze dingen moeten in stations beidsprocessen en van de ordening van het maat-
onder gebracht worden, zodat iedere boer die schappelijk leven aan zich moeten trekken. Sn
gebruiken kan. Het moet dus .niet, zoals de re- dat geldt in de eerste plaats voor de grote on
gering in Zeeland doet, door de kleine boeren dememingen, die de beslissende plaats in (je
beneden de 10 h.a. uit te schakelen en er grote hele maatschappelijke productie hebben. Bij de
bedryven van te maken.” tegenwoordige teéhniek komt verre de grote

• m meerderheid van de goederenmassa uit de gro-
We zijn het met de opvattingen van de inzender tere bédrijven. Wat de re daar aan toe-A
niet eens. Wél weten we, dat dergelyke gedach- voegen, , is van onder" 3 betekenis. Ten-
tegangen nog onder de arbeiders leven, omdat musste in de industrie
ze ruimte zoeken voor eigen initiatief bij eigen Verovering van de zeggingschap over de bedrij-
arbeid. En dergelyke gedachten leven dan vooral ven sluit een strijd tegen de staat ih zich. Daar-
nog onder de arbeiders, die zelf nog in klein- om kan de arbeidersklasse geen meester over
kapitalistische verhoudingen leven, in streken, de productie worden, als ze niet meteen het
waar vooral veel kleinbedrijf is. Maar in de staatsapparaat stuk slaat en haar eigen politiek-
streken, waar vooral het grootkapitaal is ont- economische organen er tegenover opbouwt. Dat
wikkeld, in de scheepsbouw-, machine-* en de zijn haar arbeidersraden.' Het is onmogelijk dat de
grote levensmiddelenindustrie kan deze opvat- arbeiders het eigen leven kunnen richten, zon-

Vergadering
Ingezonden: De Stichting Consul?* 

tatiebtireaux voor Geslachtskunde zal 
in congres bijeen komen o)» 18 en 
19 Mei te Amsterdam i i r  hotel 
Krasna polsky.

De eerste zitting, die op Zater
dag 18 Mei te 3 uur zal aanvangen» 
zal een openbaar en demonstratief 
karakter dragen: „De strijd tegen 
de sexueele nood en voor een ge
lukkig leven".
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deelte van de Middellandse Zee, dat is 
het, waar het op aan komt.
De wereldoorlog heeft bewezen, dat van
uit Italië en Tripolis de zeeweg kan wor
den afgesnedeji en daarom concentreert 
zich de belangstelling van de internatio
nale politiek nu op Italië. Het Russische 
blok kan hier door militaire machtsmid-

het in bezit nëmen van de voornaamste 
delen van het economisch leven gevoegd, 

is de buit, die het in dë wacht sleept, 
tar daarmede is tegelyk ook de weg af

gegleden, die de werkende Italiaanse be
volking'wilde gaan, om door eigen kracht 
zich uit de ontzaglijke ellende te verhef
fen. De kapitalistische uitbuiting drukt

Maar ook dat kan geen bevrjjding van de 
uitbuiting brengen. Het voorbeeld van 
Rusland zelf én van de landen die het be
zet heeft, laat zien, dat de arbeiders dan 
aan de almacht van de partij staat worden 
onderworpen, aan een staat, die in niet 
mindere' mate uitbuit dan het Westerse 
kapitaal. Ook door hem worden de arbei-

delen-, -zoals- gezegd, niets bereiken.--Maar- met haar-volle zwaarte op d e  bevolking ders - onderworpen fran de belangen van

*
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er is een ander gebied, waar het ztfn troe
ven kan uitspelen, en wel in de strijd der 
partijen in Italië zelf.

. -

Uit de schaarse berichten, die wy over 
Italië hebben, is toch op te-maken, dat yan 
een herstel van het economisch leven geen 
sprake kan zyn. Er zijn vier tot zes mil- 
lioen werklozen, op het land werden grote 
velden onbebouwd gelaten. Daarbij is er 
een toenemend gebrek aan brandstof en 
het graanrantsoen is lager dan in Duits
land. Men rekent zelfs met de mogelijk
heid, dat het tot 125 gram wordt terug
gebracht.
De bevolking is in gisting. Daar zyn aller
eerst de partisanen, die in grote getale 
(ongeveer een millioen) aan de . strijd 
tegen het fascisme hebben deelgenomen 
en ook nog over wapenen beschikken. Ze 
hadden in de illegaliteit organisaties op
gebouwd, om een economische ordening 
in te voeren.. Eigenaars en directeurerf 
der grote ondernemingen waren in hun 
ogen vijanden der arbeidersklasse, die 
met het fascisme "hadden samengewerkt 
en die verwijderd * moesten worden. Be- 
drijfsraden werden gevormd, onder lei
ding van de verzetscomité’s, die onmid
dellijk na de nederlaag van het Duitse 
leger de bedrijven overnamen, de direc
teuren gevangen zetten, toezicht hielden 
op de gang van zaken en de collectivisee- 
ring der grote industrie nastreefde. Mil
lioenen arbeiders werden door deze geest 
gegrepen en trachten tot een nieuw maat
schappelijk leven te komen.
De Britse bezettingsautoriteiten hebben 
dit streven onderdrukt. Ze erkenden geen 
„arbeideifecomité’s” en de eigenaars wer
den weer „in rechten hersteld”. Het, is nu 
duidelijk geworden, waarom dit is ge
schied Want de gehele chemische indu
strie is sindsdien door het Engelse kapi
taal overgenomen, Amerikaanse maat
schappijen beheersen hét luchtverkeer en 
dei auto-industrie, terwijl de scheepvaart 
door het Engelse kapitaal wordt gecon
troleerd.
De Italiaanse kapitalisten werden dus in 
hun rechten hersteld, om de bedrijven 
aan het Engels-Amerikaanse kapitaal te 
kunnefl overdragen. Ze werden zetbazen 
van het buitenlandse kapitaal. Het is te. 
begrijpen, dat de nieuwe eigenaars der 
Italiaanse bedrijven in Londen en New- 
York er niets voor voelei^ onder controle 
vair arbeidersraden te staan. Dat is niet 
bevorderlijk voor de uitbuiting. De vroe
gere fascistische eigenaars en directeuren, 
nu zetbazen geworden, zijn een betere 
waarborg voor de uitbuiting;

Het Engels-Amerikaaiise kapitaal heeft 
bij de militaire bezetting van het land,

en maakt het onmogelijk, dat de arbeiders 
aan het werk gaan om in eigen noden te 
voorzien. Millioenen moeten werkloos 
rondlopen én kunnen van het karig rant
soen, dat hun wordt toebedeeld, niet 
leven. Zé zien^ttit naar eën macht, die hen 
van de bevrjjctérs kan bevrijden. Zou dat 
Rusland kunnen zijn? v'
De met Moskou verbonden Communis
tische Party stuurt op een samengaan met 
Rusland aan, en zy wint aan invloed.

een heersende klasse, die in Italië nog aan 
de macht wil komen, maar die zich van 
het begin af aan met Rusland moet ver
binden. In plaats van het inschakelen in 
het front der Westerse machten, zou het 
inschakelen zyn in het Russische front. 
Zo wordt in de binnenlandse stnad in Ita
lië in werkelijkheid de stryd oer grote 
wereldmachten uitgevochten. Het gaat 
hier niet in de eerste* plaats om de mili
taire bezetting van steunpunten, maar om

Adam Scharrer. „Vaterlandslose Gesellen”.

Dit „eerste oorlogsboek van ’n arbeider”, in 
1930 verschenen by Agis-Verlag Wien-Berlin, is 
nog niet in het Nederlands gepubliceerd.
Hopend de eenvoudige, keraachtige stijl van den 
schrjjver (die sonpnige van ons als mede-stryder 
hebben gekend) vrywel te hebben bewaard 
geven we, in eigen vertaling, hieronder enige 

f  fragfltenten uit dezé roman. _. •

Het eerste beschrijft een bedrjfs vergadering 
(het gaat tegen hpt einde van de eerste wereld
oorlog):,

.  ' - *t> • fcr*' I ’ ■ ■ v ’
„Honderden arbeiders en arbeidsters vullen de 
zaal. Riedel brengt verslag uit. Zyn stem beeft, 
hy klaagt de directie aan, dat zy door haar on- 

, sociale gezindheid, doordat ze geen begrip heeft 
voor het personeel, zelf onrust daaronder ver
wekt. Hy verweert zich tegen het verwijt ’van 
Hoogverraad en roept met profetenstem de zzal 
in, dat het hoogverraad is, het conflict met het 
personeel op de spits te drijven.
Maar zelfs tussen de vertrouwensmannen heerst 
geen eensgezindheid. Een ander moet maar 
proberen of hij het beter kan. „Ik leg mijn functie 
van verbindingsman hierbij reer”.
Brunner ondersteunt de uiteffizettingen van den 

«verbindingsman.
,,Altijd !n * t donker hetzen, anonieme briefjes 
in ’t bedrijf smokkelen, de gekozen vertegen
woordigers-vxn de arbeiders naar beneden halen, 
dat kan elke stóggneling. Daar moet een einde 
aan komen. Ik eis, dat degenen die voortdurend 
op de achtergrond hetzen en stoken, zich hier 
verantwoorden. Als ze niet de moed hebben hier 
naar voren te kpmen, dan moet het bedrQfs- 
personeel korte wetten maken met deze ele
menten”.
Hij had zich opgewonden, door interrupties ge-i 
prikkeld: „Grootbek!” „Doordrijver!” „Wou zeker 
nog meer in de loopgraven brengen!”
Als hij eindigt, schreeuwt een jonge arbeider: 
„Jij schooier hebt het recht niet, Karl Liebknecht 
en Rosa Luxemburg te honen!” > \
De vergadering taakt in beweging. „Hé daar! 
Hou je bek.”
Riedel spreekt.nog een keer. Hij probeert de 
gemoederen tot bedaren te brengen en het lu k tv 
hem gemakkelijk zich gehoor te verschaffen. 
„Het ligt me ver de goede bedoelingen van de 
andersdenkende dollega’s in twijfel te trekken. 
We mogen ons echter niet onderling afmaken, 
anders lacht seleen de directie”. Hij maant tot 
rust en eenstemmigheid.. , ■. V
De voorzitter ondêrstrèept Riedels vermaningen 
en roept op, de rust te bewaren. „Énkel eenheid 
leidt tot het doel”.

myn gehele lichaèm. Wie is hier 
5t lafheid, dat w# in de woning van

Ik beef over 
dan laf ? I s  het 
’n» kameraad vlugschriften drukten:

. . '-jj
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de beheersing van het leven en werken 
van een bevolking van meer dan 40 mill. 
Het gaat erom, aan welke zyde van het 
front ze zullen worden ingezet in de ko
mende slag, dit ontbrandt om de wereld
heerschappij.

De socialistische party, waartoe o.a. ook 
-d e  bekende schrijver  Silong behoortfbe- 

gint zich meer en meer naar het Westen 
te oriënteren. Ze had kortgeleden, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen, nog een ge- 

«zamenlijke lyst met de officiële commu
nisten, maar tot een fusie der beide par
tijen, zoals in het door de Russen bezette 
Oostelyke Duitsland, is het niet gekomen. 

'Dat zou ook in stryd zyn geweest met de 
wil der Engelse bezettingsautoriteiteiL De 
leiders van* deze party hopen nu op steun 
van de Engelse Labourregering. De voor

zitter van de Labour Party, Laski, is zelfs 
in Italië geweest en heeft met mooie woor
den, steun toegezegd. Engeland en Ame
rika zyn reeds bezig deze steun ié  geven. 
Ze nemen Italië in bescherming tegen de 
Russische eisen, ze verzetten er zich ook 
tegen, dat een derde van de vloot ««n 
Rusland wordt uitgeleverd en dat een 
schadévefgoëding vim 30gmiffióeh dollars 
aan Rusland en Joegö-Slavië wordt be
taald. % A

In Parijs kunnen de ministers van buiten
landse zaken der grote mogendheden het 
ook hierover niet eens jvprden, want de 
Westerse machten trachtten, onder het 
mom van Italië te willen helpen, hun 
eigen machtsbasis in heV centrum van de 
Middellaandse Zee" te versterken, terwijl 
Rusland er aan werkt, om deze van bui-

\
ten en van binnen af te brokkelen. Zo 
staat Italië in het brandpunt van de tegen
stellingen tussen de grote wereldmachten. 
Het is met zyn binnenlandse stryd een 
deel van deze tegenstellingen zelf. De par
tijen in Italië, die met elkaar om de staats
macht stryden, zyn in werkelijkheid al- 

Jeen voprveghtgravaB het eoe of het, an- 
dere systeem van uitbuiting. Hoe de uit- 
skg van deze strijd ook zal zyn, of de 
officiele communisten samen met Rusland 
het zullen winnen, of dat.de 
gesteund door het Westen, al 
zetbazen van 
pitaal zullen 
wordt Italië, 
de machtspoli
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„Arbeiders, Arbeidsters! yf. v
Wilt ge verder dulden dat millioenen 
afgeslacht wórden: jullie vaders, broeders, 
zonen! Wilt ge u  verder medeschuldig 

' maken aan de langzame hongerdood uwer 
kinderen? Wilt ge nog langer dulden, dat 
de „doorzetters” iedereen in dè loopgra
ven, in de gevangenis slepen kunnen? 
Zullen Karl Liebknecht en z’n geestver- 
w£(riten nóg langer door iedere O.W.er 
als spion beschimpt kihmen worden?
Vat moeeU Stel je geslotennchter de ka
meraden, die met hun leven instaan voor 
jullie . /
Weg inet de oorlog! Weg met de door
zetters! Weg met de. regering!”

Ik zit op ’n ton bij het toneel, blik in de massa] 
der arbeiders. Zij hebben allen ons vli 
gekregen. v '
Een pijn klokt in mijn borst op en i i .  Ik 
niets meer onderscheiden. De ogen van de ver-| 
gaderden dansen als dwaallichtjes. Ik weet nie 
wat de volgende debater daar boven zegt, hooi 
niets, sta naast hem, ’n  papier jn de hand.
De debater treedt af. Ik hoor m’n naam roepen,] 
hoor het verzoek meer naar voren te komen.
Ik probeer'te spreken, maar de klokkende piji 
in de borst legt zich als een terugslagventiel 
mijn longen, de borstkas, dreigt te barsten, 
ik in het grijnzende gezicht van Brunner st 
die óp het podium aan de tafel zit.
Een prikkelend trekken loopt me döor de adc 
Zyn afschuwelijk grynzen zet mijn vbetek 
beweging, heft mijn armen op. Brunner 
onzeker, zyn lachen verdwijnt, hij wil terugwij
ken, staat op, m a a rte  k p t  V
Als vele handen me op *n stoel duwen, zie 
hem vdbr me liggen tussen de eerste stoelen 
de zaal. Ze brengen hem weg. Hij vloog in 
groote boog naar beneden.
Riedel staat voor mei. „Betzoldt, wat doe. je?? 
Hij snuift als een opgehitst paard.
Iemand wist me bloed van het gezicht. „Voel 
je beroerd? %vr£,agt Riedel. . - **
„Nee, ik wou nu spreken!”
Tk zie de neergeslagen ham&teraars voor me, 
in- de gezichten van de Poolse arbeiders. Zie 
kameraden van mijn batterij, zie Sophie* zie 
Fransche proletariërsvroüw, zie de Poolse nu 
der. Ik zie de geschonden mensheid en haar v. 
anden, zie WjJter over het granatenveld dwalö 
begin te spreken, spreek tot allen. Hel< 
achteraan, zo lijkt het me, zie ik Karl Liebknc

Berlijn, op het vliegterrein ben. Als ik eindig, 
breekt een donderend hoera voor Liebknecht
los”.

„ben gedwongen gew___,
ging in te  handelen. Elke eenling stond onder 
militaire dwang. De arbeiders doen mij onrecht, 
als ze verlangen di* ik  bet bedrijf verlaten 
moet.”
Ik loop door de ruimte. Hier en daar wordt f*» 
hals gerekt, ik hoor m ynnaam  roepen, bltff dnw 
vlak voor het podium staan, Riedel ziet me, geeft 
me de hand.

met

De xfrbeiders van Kiel lopen de fabrieken uit om Zickel wordt onzeker, stokt, 
zich met de opstandige matrozen te verbroederen: ‘ Onrust komt op, interrupties klinken: „D*r af jy  
_  , schooier!” Ik ga langzrpm naar Zickel toe, sta

„De lawine stort naar Hamburg, naar Bremen, - ** * * - *
naar Hannover. De reus Proletariaat verbreekt 
zijn ketenen, treedt op het politieke podium en 
eist: 4
„Weg met de uitzonderingstoestand!”
„Bevryding van de politieke gevangenen!” .
„ Directe verbinding met het internationale pro
letariaat!” . ,
Een „Volksregering” moet redden wat er nog 
te redden valt. Maar reeds formeert Spartacus 
de massaas tot de uanval.
Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg verkon
digen: „Zolang niet alles, wat ge zelf vervaardigd"
hebt jullie behoort, de arbeiders, die met h u n   --------------------- --—llT -.p__
hersenen en handen de vruchten der aarde pluk- algemene staking gmrorlnmnrrd * f ^— rrirarrftr v
ken om de mensen gelukkig te  maken: zohjng zal Verder komt Riedel niet. By Val onderbreekt hem:
bloedige sjacher daarvoor gedreven worden, door „Weg met de oorlog!” „Voorwaarts!” — „Mars’”
hen die goud scheppen op ’n hoop. Zolang de Als we het bedrijf verlaten, komen de arbeiders
arbeiders de m aatschap“ ^
in van het opgestapel 

»biel k

reeds dicht naast hem, hy kykt me onzeker aan, 
kykt naar Riedel, dan in de vergadering. Een 
arbeider springt op een stapel planken èn 
schreewt: „gooi ’m d’r  uit, de ellendeling!” 
Riedel gelukt het niet de rust te' doen weerkeree. 
Als hy me b$ de schouder pakt en met me Wil 
spreken, loopt Zickel als ’n  bafepte dief naxr de 
achter-uitgang en verdwijnt*
Riedel belt: „Tweede punt van de dagorde. Het 
uur der beslissing is gekomen. In Kiel, Hamburg, 
Hannover, Bremen, München marcheert het 
proletariaat verenigd met dé soldaten. Ze wach
ten op het antwoord van de BerlQnse arbeiders. 
De revoludonnaire verbindingsmannen hebben de

De
tussen
____ op de ,
handeld. De heren 
stilk niet tot 
het is het enige punt, 
elkaar eens zijn. Toen de <urD«aersraaen 
by het begin der bevryding zich gereeÜ 
maakten om de productie over te nemen? 
heeft generaal Alexander ze door 
militaire machtsspreuk laten 
en het is ook bekend, dat 
het de macht heeft, aan de 
alle zeggenschap over de 
neemt Beide
arbeidersmacht en laten zich 
door arbeidersraden 
is de geest, die 
bevryding, de I

UC  ̂ _____________ __
ppij niet vernietigen, waar- , van Albatros al op de Poort toe. Over hun hoof- 
1de goud haaf van mensen den waait de rode vlag.. . .

tegen mensen mobiel k;tn worden gemaakt, zolang 
waadt gij door ellende en schande, met of zonder 
oorlog. Gij zyt deze orde over het hoofd ge- k 
groeid. Ge moet haar vernietigen, of ge verstikt! 
De mensen hier en over de zeeën, in de tropen 
en in de eeuwige sneeuw worden döor de moord- 
patriotten aller landen tegenelkaar opgezet, ter 
wille van desnode mammon. Het geld onze 
oorlog!
Het grote moorden was geen „noodlot”. Mensen 
hebben onmeetltfk veraad te verentwoorden. Aan 
de lantaarii met hen. De vijand staat in het mid
den van jullie!” . *

Riedel glimlacht, glimlachl 
wyst naar het station. Van 
zwart en nauwelijks 
uit de grootbedrijven

r . iw,‘ w enkt Hy 
nadere kant komen 
ibaar de arbeiders

Steeds nieuwe berichten: „De keizer is gevlucht!” 
„Ook de gevangene 
Arbeiders spreken.

gevl
ien in Moabit zijn vrij!”

Van omtoegooide wagens, uit 
mergelde gestalten, onbe- 
heffen de vuf

’s avonds laat aan-

het onomkoopbare brein, a jn  ogen. Ik zie de] 
kolven der Russische arbeiders op de oorlc 
hitsers neersuizen, hoor ze om hulp roepen.
Tot hun allen spreek ik.
Pas aan de interrupties merk ik weer, dat ik

Onze ‘WfchtiAeester, die ons _ 
treden en ons met „Kameraden” aansp. eekt, lijkt 
me i)og slechts belachelijk. Als hy zich niettemin 
aanmatigt, ons voor het bolsjewisme te waarschu
wen, overweeg ik of ik ’m  niet een trap tegen z*n 
buik géven zal.
Het komt daar niet toe. De tegenspraak van de 
anderen wekt mij op, met dat wat ik zeggeh ÄUaat
wil, vroeger te beginnen. Als ik eindig, is van de xeffevierd.
meerderen niemand meer te zien.
In de grote rij-baan verzamelen zich twee uur 
later de soldaten van' het gehele regiment. Een 
officier waagt het, over het zware uur des Vader
lands te  spreken. Een storm veegt hem weg.”

vensters, kleine uitgem
kenden, vrouwen. Ze heffen de vuisten, werpen 
zich in  ’t marcherende leger, vuren aan, juichen, 
schreeuwen.
Unter den Linden stoot alles samen. De 
stromen van de Brandenburger PoorTtgljaan het 
paleis. Van het paleis weer terug tot aan de 
voormalige Poort-fowcht. Daar, waar gisteren nog 
soldaten van het le  Garde-regiment stonden, 
staan gewapende arbeiders en soldaten met rode 
kokarden.
Wij marcheren terug naar het paleis. Overri is 
het zwart van de mensen. Ook in het Westen en 
het Zuiden hebben de arbeidersbataiüons ge-

leen stonden tegenover het almachtige mi 
litaire apparaat. Nog altijd groeit het ma* 
teriële geweld vari de heersende klasse en 
wordt ook de arbeidersklasse onmachti
ger. Maar in alle landen van de wereld 
groeit ook de nood en wordt het duide
lijker, dat de arbeiders de weg 
die zij in Italië toen prol 
Als in deze geest de n 
internationaal in beweging komen, dan 
zullen ook de Italiaanse arbeiders niet f  
achterblijven.

Vergadering in de ftJbriekshal:

„Zickel heeft het woord. „Ook ik”, vertelt htf,

Heel Berlijn is samengestroomd. De millioenen 
massaas der arbeiders hebben ook de ketste 
tegenstand neergeslagen. Alles is in onze handen. 
Vanuil de zijstraten klinkt' gezang.
„Rood is de vaan, die wij ontrollen!”
Karl Liebknecht spreekt *
Op het paleis wipü de roder vlag. * k- ,
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Gevraagd naar de belangrijkste gebeur
tenissen tydens de bezettingstijd, zal men 
ongetwijfeld zonder bedenken antwoor
den, dat dit waren: het arresteren en weg
voeren vati het Joodse deel van de Neder
landse bevolking, de 
deze van 1943.

De eerste Nederlandse film over de be
zettingstijd geeft zelfs niet één beeld, 
geeft geen enkele foto Van deze gebeur
tenissen. Kan dit toeval zyn? Neen, het 
is'klaarblijkelijk opzet! Warë deze rilm 
van ongeveer driekw artieren  knap stuk 
werk, door spel of compositie, door bijzon
dere foïo’s of kunstenaarsvisie op de dan 
wel opgenomen bezettings-belevenissen, 
dan zou zij toch ’n onvolwaardig product 
blyven, vanwege het genoemde gemis.
Het is echter een rolprent die slechts zel
den een belangrijk beeld vertoont, die 
druipt van chauvinistische grootdoenerij, 
met uiterst gecharcheerde niet-overtui- 
gende, ja, zelfs kinderachtige opnamen 
over het optreden van de Duitse mili
tairen. De inhoud is moeilijk'na te ver
tellen, niet slechts omdat die weinig inte

ressant is, maar ook omdat er geen vaste 
lijn in zit; de film hangt „als droog zand 
aan elkaar”. ;
Zy begint met een vals beeld te ge\*n van 
de- voor  «oor  logs# -toestand >-in -NeoErland:
rykgebeeldhouwde meubelen, kpstbare 
tapijten en schilderijen, paleis-achtige 
inrichtingen. Vals, omdat een zeer klein 
deel van Nederland zo’n bijna spröokjes-

misme de .basis vormde. Thans heeft het kapi
taal de grootste machtsorganisatie waarover het 
met mogelijkheid kan beschikken, de staat, in 
zijn strijd ingeschakeld. De Tweede Wereldoor
log was niet langer een oorlog om afzetmarkten 
en grondstof gebieden; het was de strijd om de 
wereldheerschappij, onvermijdelijk, omdat zelfs 
de aardbol voor het zich ontwikkelende kapitaal 
téieng is geworden. En deze Tweede Wereldoor
log is nog niet ten einde. De vrede is nog niet 
getekend en wfl aten; lwe re«ds‘ ta"tte gerate' 
onder handelingen. het vraagstuk van de wereld
macht met al zyn onverzoenlijke tegenstellingen 
wordt ópgerold. Ook* al zijn de wapenen tijde
lijk tot rust gekomen, we weten, hoe ze klaar

n i . n
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achtig luxueus leven leidde en omdat zy 
weglaat de levensomstandigheden van het 
grootste deel. En aan het slot. worden we 
dan te onpas vergast op een dankzang 
voor God, vanwege de bevryding en is de 
koningin zo /vriendelyk, voor de zoveelste 
maal, dan nog maar ’s voor de cineasten 
te poserend

’n . Inferieur filmpje! Het wordt dan ook 
hoog geprezen "»door „Het Handelsblad”. 
Iets minder, maar toch geprezen door 
„Het Vrye Volk"

’ Er heerst onder vele revolutionairen — of onder 
hen, die zich als zodanig beschouwen — een 
geest van défaitisme. Deze kameraden zijn moe
deloos geworden door de lange reeks van neder
lagen, die de arbeidersklasse heeft geleden en 
door schijnbaar ontbreken van enig vooruitzicht 
*op een verandering in positieve zin. Zij zien, 
hoe ook nu nog, de sociaal-democratie het ver
trouwen heeft van de meerderheid der arbeid 
ders en hoe zelfs de z.g. radicale vïeugel, de 
communistische partij, geheel in reformistisch 

. vaarwater is geraakt. Zij zien, hoe grote, revo
lutionaire bewegingen ontbreken en herinneren 

. zich, hoe. der gelijke bewegingen in vroeger janen 
schipbreuk hebben geleden door wat zij noemen 
de onverschilligheid van de grote massa der

■ arbeiders. En wanneer zij dan bovendien nog 
opmerken, hoe werkelijk revolutionaire bewe
gingen, zoals de Spartacusbond, klein Wijven en« 
met hun propaganda slechts een dunne laag, van 
de  arbeidersklasse bereiken, dan is dit voor hén

• reden genoeg om aan de revolutionaire vooruit
zichten te wanhopen en verzinken zij in een toe
stand van gelaten nietsdoen en afwachten van 
het onvermijdelijke.
Dit défaitisme onder revolutionair-gezinden is, 
hoe verklaarbaar het ook mag zijn, één van de 
gevaarlifkste vijanden van de revolutionaire be
weging en nog veel te weinig is hier de aandacht 
aan geschonken. Vaak wordt het vergoelijkt met 
de opmerking, dat die kameraden, die nu de 
moed hebben laten zakken, wel weer in actie- 
komen, wanneer er grotere bewegingen zullen 
zijn. En hoewel hiervan natuurlijk wel iets waar ,

zichftoleurgesteld voelt, moet men 
n bij zichzelf en niet bij de arbei-

is, is daarmee het défaitisme toch niet goed ge
praat. Want de gevaren, die hieraan verbonden 
zijn, zijn erger dan het nietsdoen alleen. Dit 
défaitisme werkt als een geduchte rem op de 
revolutionaire ontwikkeling het vertroebelt de 
geesten en bereidt in vele gevallen de terug
tocht naar het reformisme voor. Zij die zich door 
deze moedeloosheid laten meeslepen, helpen 
daardoor mee de arbeidersklasse machteloos te 
maken en de macht van de heersende klasse te 
verstevigen. &£[
Bovendien is. een dergelijk défaitisme nooit te 
verontschuldigen door de teleurstellingen, die

men als revolutionair heeft moeten lijden. Want 
wanneer n 
de fout zo
dersklasse. Men heeft dit dan slechts te wijten 
aan zijn eigen gebrek aan inzicht. Deze kame
raden staren zich blind op het bankroet van de 
oude arbeidersbeweging en hebben geen oog 
voor het nieuwe, dat groeiende is. Zij menen, 
dat dit nieuwe alleen maar tot uiting kan komen 
in grote, revolutionaire bewegingen, zij wac^terf 
nog steeds op „De Revolutie” (met hoofdletters), 
die de gehele maatschappelijke ordening ineens 
zal omkeren. Zij zien niet het langzame groei
proces, dat zich in het verborgene afspeelt. Zij 
wachten op het grote, historische ogenblik, maar 
begrijpen niet, dat dergelijke ogenblikken niet 
zoo maar uit het- niets opschieten, maar dat zij 
moeten worden voorbereid door jaren, door tien
tallen jaren van moeilijke en volhardende strijd, 
zowel door^ de arbeiders in het algemeen als 
door de revolutionaire'beweging in het bijzonder. 
En omdat zij dit niet zien, kunnen zij ook aan 
deze voorbereiding niet meedoen, maar werpen 
zand tussen «de raderen; door hun défaitistische 
geest ondergraven zij de revolutionaire bewe
ging.
Dat de arbeidersklasse ontzettende nederlagen, 
heeft geleden, behoeft men ons niet te vertellen. 
Dat weten wij ook wel. Mc a r  deze nederlagen 
zijn niet in de eerste* plaats de nederlagen van 
de klasse. Zij zün_de ondergang van een strijd- 
methode. Het kapitalisme heeft zijn periode van ' 
opgang en bloei gehad en in dit tijdperk was het 
voor de arbeiders mogelijk in dit stel&l te 
leven. In dit tijdperk hebben de arbeiders ge- 

hun bestaan, maar deze strijd
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wordt opgerold. Ook* al zijn 
lijk tot rust gekomen, wëTiw 
liggen en hoe ieder ogenblik van de dag 
hun verdere uitbouw wordt gewerkt, ja, hoe 
het leven van alle mensen op sarde geheel en 
al ondergeschikt wordt gemaakt aan dit ene 
doel van oorlogsvoorbereiding.
Wanneer ook de laatste fase van de Tweede 
WereHoorïog wordt uitgevochten, zal dit volkom 
men yemietiging van gehele werelddelen bete
kenen, zoals nu  Duitsland is vernietigd. Maar 
het kapitaal kan nu aan niets anders meer wer
ken, het kan de mensheid zelfs geen tijdelijke 
vrede, zelfs geen tijdelijke schijn van welvaart 
meer toestaan. De gehele aarde is ingesteld op 
het voeren van deze strijd op leven en dood, 
waarin slechts de dood overwinnaar kan zijn. 
Maar deze toestand betekent het definitieve einde 
van het reformisme. Het betekent het begin van 
een andere strijd op leven en dood, de strijd 
van de revolutie tegen het kapitaal. Het is 
deze strijd, waarvan de redding van de mens
heid afhankelijk is.
Maar waar is dan deze strijd? W; jnr zijn de 
grote bewegingen, die haar brengen?
Toen in 1918 de Duitse arbeiders streden voor 
het socialisme, hadden zij. nog geen klare voor
stellingen van wat dit socialisme • zou moeten 
zijn. En nu achteraf weten we, dat dit ook niet 
kon. Want het probleem, zoals het thans staat, 
communisme of ondergang was nog niet gesteld. 
Het kapitalisme bood nog mogelijkheden, al wa
ren ze van beperkte duur. Maar dat betekent, 
dat de arbeiders, die naar oplossingen van hun 
problemen zochten, die ook konden vinden langs 
de weg van een kapitalistische ontwikkeling. Het

vochten voor 
bracht hen niet, 
conflict met het ^
Wereldoorlog, toen 4* _  
scheen uiteen te barsten, 
nieuwe ontwikk
die ook weer d e ___ ___ _______ __ _____
en bourgeoisie een tijdlang, mogelijk maakten.

Maar d&e tyd ligt pu  achter ons. Het was 
de tijd VtW het reformisme. Deze tijd is thans 
even zeker voorbij als de gehele ontwikkelings
periode van het kapitalisme <jUe voor dit refor

kapitaal«nog 

tussen arbeidaÉl
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het
» directe, nijpende noodzaak* om dit stelsel omver 
te, werpen. Slechts zeer weinigen konden voor
uitzien, dat het geven van de macht in de staat 
aan de socialistische partij geen socialisme zou 
zgn.
Thans staat het echter anders. Deze eenvoudige 
oplossingen v in  1918 zijn niet meer mogelijk. En 
dus zyn er geen massa-acties met het
listische of communistische partSJèn i__ _
gering te brengen. Wanneer deze p a rtije n ____
aan het bewind komen, dan gebeurt dit door de 
kracht van het kfjpitaal, niet door <*ie der arbei
ders. De arbeiders komen. voor dit doel niet in 
bewe$ng. Hun beweging ontwikkelt zich 
onafhankelijk van het machtstreven van 
socialistische partijen en meestal hier tegen in. 
Grote, revolutionaire bewegingen zijn pas moge
lijk, wanneer de arbeiders een duidelijk doel 
voor ogen hebben en wanneer zij hun beweging 
krachtig hebben georganiseerd. Iri l9l8 was-dH- 
doel er. Het doel van de arbeiders was vrede en 
het tot macht verheffen v in  de socialistische 
partij. Thans hebben de arbeiders geen ver
trouwen meer, noch in de vrede, noch in  de 
socialistische regering. Dus komen zy hiervoor 
niet in actie. Maar wel strijden zij voor hun 
leven. Deze strijd krijgt nu echter een geheel 
&nder karakter d t«  in 1918. Nu geen grote 
naar de macht” — in werkelijkheid het uit 
den geven van de macht aan de socii/al-democra- 
ten -n- maar een langzame ontwikkeling van 
eigen macht.
Deze ontwikkeling van de eigen mc*ht voltrekt 
zich- thans in de verschillende stakings-bewe- 
gingen. In al deze bewegingen moeten de arbei
ders zoeken naar nieuwe strijd- en organisatie
vormen, omekit hiermee hun actie staat of valt 
Het is hei opbouwen van iets geheel nieuws, 
waarvoor de oude, reformistische methoden geen 
enkel dienst kunnen be wijsen. Een dergelijke 
opbouw is een moeizaam proces, zoals dat ook 
het eerste groeien van de reformistische bewe-
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ging was. Hét is een proces, dat zich alleen kan 
voltrekken in en door de strijd en dat hand in hand 
jfrat met de ontwikkeling van het revolutionair 
bewustzijn. Dit bewustzijn groeit, naarmate de 
Problemen en hun oplossingen zich duidelijker 
aftekenen, d.w.z. naarmate de bewegingen groter 
en krachtiger worden. En omgekeerd groeien de 
bewegingen zelf in omvang en diepgang naar
mate het revolutionaire bewustzijn toeneemt.

«ff« wjjze voltrekt iich  het, ttrace» van d i

Promotietaart /an Churchill: beide« op het lage loonpeil te
2 m. lang, 80 cm. breed, waartegen zy nu in verzet
1.35 m. hoog, de muren van nougat, zullen dezen het beschikbare
te t  ranke toapntje van witte suiker, kunnen kopen!_____ ,
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Jeugdbew eging
ff, .

Jeugd, al wie jong is, al wie nu het bloed 
In bloemen heeft, wie uit de aarde opgroeit 
Jeugdig, zoals eèn bloesem, met zijn benen 
Als stengels vol kracht. Fonkelende jeugdf
Hoort het diep in u r ?t Socialisme komt 

^ Jonge arbeiders en arbeidsters!
Doet uw ■ hart open, strome het diep er in, 
Laat het zich breiden door u tot uw toppen, 
Wordt Socialisten, schaart u tot een leger, 
En grijpt het kapitaal aan en doodt het.

(Herman Gorter, „Verzen” 7903.)

Het hoofdbestuur van dé  J.G.O.B. (Jonge
lieden Geheelonthouders Bond)' verzoekt 
ons opname van een la^ge lijst met adres
sen waar inlichtingen over die bond te 
verkrygen zyn. Het lijkt ons dienstiger 
voor onze jeugdige lezers en ook voor de 
J.G.O.B., dat die bond, liefst in een kort 
en bondig stuk, voor ons blad op schrift 
stelt, wai zyn doel is en hoe hy dit denkt 
^bereiken. Wy kunnen ons dan een me
ning trachten te vormen en deze eveneens 
in ons blad afdrukken.

♦Hetzelfde geldt voor de V.J.O. (Vrjje 
Jeugdorganisatie) afd. Haarlem, die ons 
w elden lang stuk toezond met verzoek 
tot opname, doch dat zo verward gesteld 
was, dat er geen touw aan vast te knopen 
is. Het langademig epistel, vol met over
bekende algemeenheden over oudere en 
jongerenorganisaties, eindigt met de’op- 
roep om 'zich aan te sluiten en dan zal 
men Wel £ien wat die vereniging wil. De

jonge arbeiders moeten echter vooraf wor
den ingelicht over doelstelling en werk- 
wyze: kort en duidelyk! *
Er zyn meerdere zelfstandige jeugdvereni- 
gingei*, evö. een- grote greep in Limburg.

uit de burgerlijke Esperanto-beweging bewerkt 
om SAT-lid te worden en zodo< ide een groot 
dood gewicht te kragen, dat de revolutionaire 
geest moet verstikken.
Tegen dit pogen van de Nederlandse J3AT-ver- 
tegenwoordigers en . hun aanhang in de F.LJS. 
past alleen de krachtigste tegenstand. Hun poging 
komt neer op het vernietigen van de SAT-orga- 
nist fcie, die tot aanhangwagen van de neutrale 

moet worden gemaakt. Onnodig tebeweging 
zeggen, d<

Er is ook een stérke oppositie in het 
A .N .J.V . tegen het dry ven om deze géheel 
tot een propaganda-orgaan van de C.P.N. 
te maken. Wy zouden graag die jongeren 
willén steunen (door eventueel publicaties 
in ons blad), die ernst willen maken met 
de ldassenstryd tegen het hun in de eerste 
plaats aangrypende „staats-socialisme”. 
Laten ze ons dan zékelyke gegevens hier
toe inzenden.. •' ,•
Aan het ingezonden stuk van Fr. v. P . te 
Amsterdam hebben we hiervoor niets, 
v. P. vertelt, dat de A.N.J.V.-candidaat 
voor de Tweede Kamer, zich volkomen als 
C.P.-er heeft ontpopt en dat hy daartegen 
geen bezwaar heeft, mits de A.N.J.V., 
waarvan v. P. lid is, nu maar openlyk toe
geeft een C.P.-organisatie te zyn. Wy 
menen, dat de jongeren, die stryden wil
len voor een betere maatschappy daar 
juist ernstige bezwaren tegen moeten heb
ben. Of zy zyn bereid zich te laten ge
bruiken voor de nationale opbouw-propa- 
ganda van de C.P. en zich als revolution- 
naire factor öm hals te laten brengen, of 
zy vormen een eigen, zelfstandige strijd
organisatie die nauw samenwerkt met de 
volwassenen, welke het eigen optreden 
der arbeidersklasse op alle mogelyke wy
zen wensen te bevorderen. * -

Hel Esperanlo-congres ie Alkmaar
Pasen 1946 hield de Federe(tie van Arbeiders 
Esperantisten in het gebied van de Nederlandse 
Taal (F.L.E.) haar congres te Alkmaar. Wy ge
voelen weinig behoefte een volledig verslag van 
dit congres uit te brengen, niet omdat wij de 
betekenis van Esperanto voor de klassenstrijd 
zouden onderschatten, maar wel, omdat van dit 
congres een dergelyke werking zeker niét uit
ging. Dat lag echter niet aan het Esperanto, 
maar aan de volkomen verburgerlijking van de 
officiele arbeidersbeweging, die op dit congres, 
waar de allert^mste vleugel van de reformisten 
de boventoon voerde, wel zeer sterk tot uiting 
kwam. Dit bleek ni^t alleen uit het erevoorzitter- 
schap van „kameraad-«ninister. Drees — later 
toen Drees „verhinderd” bleek, bij gebrek aan 
beter vervangen door Faulhaber, iemand dié ten
minste zyn sporen in de Esperanto-beweging 
heeft verdiend — en \ü t  de toespraak van Ve 
burgemeester, in het holktnds gehouden, omdat 
ZJ5d. verzuimd had Esperanto te leren, Wat aan 
de waarde van zyn goede wensen wel iets afdoet. 
Neen, de gehele sfeer van het congres was van 
het begin tot het eind vervuld van deze burger
lijke geest, hetgeen dan ook in de verschillende 
voorstellen en besluiten zeer duidelyk tot uiting 
kwrm. \  V  .*

Van al deze verschillende punten willen we hier 
alleen maar aanhalen, het voorstel dat weid 
gedaan om het gebruik van Esperanto bij de 
U.N.O. te propageren. Het is overbodig, voor 
de lezers van „Spartacus” uiteen te zetten, dat 
een dergelyke propaganda betekent het volkomen 
inschakelen van de arbeiders-Esperanto-bewe- 
ging in de groot-kapitalistische politiek van oor- 
logvoorbereiding. Voor de sociaal-democraten is

dat niet erg, omdat zy zelf reeds lang hierbij 
zyn ingeschakeld. En wanneer de „Federatie” tot 
deze propaganda zou besluiten zou dit voor de 
meeste van haar leden geen grote step betekenen. 
Het antwoord, door het bestuur op dit voorstel 
gegeven, overtrof echter alle verwachtingen. Het 
hield zoveel in als: Maak je maar niet dik, want 
we hebben nog iets Veel beters in de pen. Het 
bestuur van de Federatie blijkt n.1. pogingen in 
het werk te stedden, om de SA.T., de natieloze 
wereldorganisatie” van de arbeiders-Esperantis- 
ten, ook voor dit standpunt te winnen.
Nu zal de FX».E., wanneer zy dit wil, bereiken, 
andere weerstanden hebben te overwinnen. Want 
SAT staat nog steeds op het standpunt van de 
klassenstrijd en telt een groot aantal revolutio
nären  onder haar leden. Het klasse-standpunt 
heeft deze organisatie ook tydens de oorlog niet 
verlaten, getuige de in deze tyd uitgegeven mani
festen. Bovendien nog heeft de SAT nog kort
geleden het aanbod van andere Esperanto-orga
nisaties, om gezamenlijk tan  de verbreiding van 
Esperanto te werken, afgewezen. Want de SAT 
staat nog steeds op het standpunt, dat de SAT 
geen doel is, maar alleen een middel in de klas
senstrijd en het wyst elke bondgenootschx p  van 
de hand met heel- of half-burgerl^jke Esperanto- 
verenigingen, die Esperanto als doel stellen. 
Wanneer de F.L.EL dan ook pogingen in het 
werk stelt om SAT tot het UNOstandfrunt te 
bekeren, dan kan dit niet anders gebeuren, dan 
door de zeer krachtige revolutionäre vleugel 
langs organisatorische we^ J&uiten gevecht te 
stellen, fai dit licht moeten we 4an ook zien de 
grote' activiteit van de Nederlands^SAT-afdeling, 
die kortgeleden haar duizendste lid kon boeken. 
Met cllerlei middelen worden Esperantisten zelfs

zeggen, dat de revolutionaire Esperantisten dit 
nooit mogen en ook nooit_zullen dulden« Hoe de 
pogingen van dd"Veformisten ook zullen uitlopen, 
een revolutionaire Esperanto-wereldorganisatie 
zal altijd bliijven bestaan.

Over „ÖEDICHTEH”
Herhaaldelyk worden aan de redactie van
„Spartacus”-weekblad bijdragen in dicht
vorm toegezonden; zojuist ontvingen wij 
weer dergelyke van K. J. uit Rotterdam 
en P. v. W. uit Haarlem. Wij kunnen die 
evenmin plaatsen als de vorige „ge
dichten”.
Waarom schryven deze inzenders geen 
proza? Omdat‘ze (het spyt ons voor hen 
èn voor ons) slechts algemeenheden te 
zeggen hebben, die toch weinig bevorder
lijk zijn voor de klassenstrijd. Zy stellen 
die dan op in een bepaalde vorm en menen 
dan een gedicht te hebben geproduceerd, 
’n Werkelijk gedicht bestaat echter juist 
niet uit algemeenheden: & n  kunstenaars
hart wordt ontróerd'door bijzonderheden 
die een ander niet zo dadelyk ziet; zyn per
soonlijkheid, gevormd door söciale om
standigheden. ■ en „aangeboren”(?) plus 
vefworven eigenschappen, verwerkt dit 
bijzondere tot een poëtische uiting. Onder 
voorwaarde, dat hy (of zy) het talent be
zit om, ten eerste ’n vloeiende, als muziek 
klinkende taal te bezigen, die ook in de 
vorm afwykt van het proza en ten tweede 
zich in beelden te uiten.
Is in de ,;gewone” schrijftaal een minder 
geslaagde vorm, een onjuist gekozen uit
drukking, reeds een bewys, dat de schrij- 
ver-zelf nog niet geheel klaar #was over 
hetgeen hy anderen wil mededelen, by 
poëtische uitingen is één verkeerd beeld, 
ja, één onjuiste klemtoon voldoende om 
het geheel te  bederven. En het wemelt in 
al die „gedichten” van dergelyke storin
gen. Het zyn dan ook geen gedichten, 
maar meestal rymelaryen, waarby vaak 
nog woorden gezocht worden om de rym- 
zelf en dus elke oprechte ontroering ver
dwenen is. Goed voorgedragen, lykt dit 
maakwerk soms nog wel wat, maar afge
drukt blykt het weinig, meestal helemaal 
niets, met poëzie van doen te hebben, wat 
tevens nauw samenhangt met de schamele 
inhoud. Wy kunnen deze inzenders geen 
betere raad geven, dan eens ernstig hun 
maaksels te vergelijken met de socialisti
sche gedichten van Herman Gorter, 
Roland Holst niet alleen, maar ook niet 
deze van Van Collem, Adama van Schel- 
tema, én anderen.

I»»„Steun - Postw issel1
Wie deze nog niet heeft opgezonden, 
stelle dit than»niet langer uit.

Doe het* nu II
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SPARTACUS
„ Redacteur:

T J E E R D  W O U D S T R A
Voorl. adre*: Beursstraat 17. A 'dam -C .

Proletariërs  aller  lan den , verenig t  U I

)é verkiezingen voor de Tweede Kamer 
•p 17 Mei hebben geen grote verrassing 
'ebracht. Wel had de* Party van den Ar- 
>eid 35 & 40 zetels^ verwacht en moet zy 
LU genoegen nemen met 29, de R.K. 
Volkspartij heeft, als men naar het aantal 
etels kijkt, nog iets gewonnen (van 31 
etels in 1937 op 32 in 1946).
U met al valt te constateren, dat het 
dezerscorps in Nederland conservatief is 
Qgesteld. De meeste oude partyen zyn, 
ommigen met een veranderde naayn, in 
lagenoeg dezelfde verhoudingen terugge- 
:eer<j. De poging door de Party van den 
bheid gedaan, om voor haar planpolitiek 
le kiezers van links tot rechts warm te 
naken, heeft gefaald. Zo zou dan, zover 
jet op de verkiezingen en de samenstel- 
ing v#n het parlement aankomt, alles by 
iet oude blyven. Gemarchandeer en ge- 
cuip tussen de partyen en in het parle
ment, gesjacher om ministerzetels en ah- 
lere staatsbaantjes, het gewone gedoe, 
tet is er en het blyft er. Een bewys te- 
peer* dat Spartacus gelyk had met te zeg- 
jen, dat door het in de stembus gooien 
\m  een gemerkt briefjfe, eens in de vier 
»ar, geen verandering in de maatschap- 
telyke verhoudingen te bereiken is. 
Daarvoor zyn andere diflgen en is andere 
ctiviteit nodig.

Kaar hoe vastgeroest in hun oude opvat- 
Pngen ook de Nederlandse kiezers bly- 
fen te zyn en hoe vanzelfsprekend daarop 
|u jarenlang het/politieke gesjacher volgt,
[e staat zelf, om welks ambten gesjacherd 
Fordt, staat voor geheel nieuwe taken.

zogenaamde wederopbouw, dat is het 
Feer op gang brengen van het kapitalis- 
psche bedryfsieven, moet dopr de staat 
f* hand genomen worden. Geen afzon- 
grlyke ondernemer, hoe groot ook, heeft 
Frvoor de middelen. Ontzaglyke kapi- 
r s°mmen zjjn daarvoor nodig. Ze moe- 
F\ voor dag worden gehaald uit T Si 
Ne kapitaalbezit in het land zelf en uit 
f  beleggingen in het buitenland. Er kan 
p n  sprake van zyn, dat het particuliere 
ppitaal deze taak zelf ter hand kan ne- 
r j1’ de „opbouw” is geen zaak, die 
P®teen winst oplevert. Het is een onder- • 
F&en op de lange duur, waarvoor alleen 
p staat de rente van het kapitaal kan

UIT DB INHOUD*
Mislukte doorbraak 
Uit de Mijnstreek 
Het erfrecht i a  Rusland 
Nationalisme en

Vaderlandsliefde 
Indonesië werkend en strijdend


