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A n n e x a t i e
Herhaaldelljk gaan .temmen op. om stukke^ van 
DuiUland bij Nederland te voegen. Gewoo ) %
worden deze aa*praken op Duits gebied ge
recbtvaardigd als »chadevergoedln* voor de ve^
woestingen. die de DuiUe legerborden bier hebben 
aangericht. een schade, dfe onlang, op 8 milliard 

Nverd geraamd. Van Kleften, meent dat de «iade- .
-vergoeding zou kunnen gegeven worden in de
vorm van een klein, doob vruchtUar .tuk W d 
waarbij bet io^gaan om een .tuk. veel kle.ner 
dan Nederland. Men meent, dat de annexatie zo ^ 
ongeveer btj oni nationaal faUoen hoort Natio
naal bewurtzijn voert mede tot Groot-nederland 
denken. '  Groot-nederland. denken voert to - 
annexatie van aangrenzend QuiU gebied Jan 
Haring bepleitte trv...Klein maar Dapper gebieds
uitbreiding .  tot 'aan de Wezer beneven. bet
Rubrgebied. En ook de katholieke „Cbn.topboor 
is voor qnnexatte al. »chadevergoeding. omdat 
lang. de weg van herstelbetalingen nooit voldoende 
binnen kunnen,komen. Het blad ..De Nieuwe 
Vrijheid" neemt in deze kwestie een a*der 
standpunt in. Annexatie al. wraak of als schade- 
vergoedmg acht het nadelig voor de economische 
en politieke ontwikkeling van Europa. Maar al. 
annexatie nodig is in verband met dé algemene 

.Europese politiek, dan j .  het blad er voor.

Het doet een beet|e grappig aan. al» we zien. 
hoe de één zich v66r annexatie verklaart en de 

.  ander er tegen. Het kleln.te klnU kan toch zo

langzamerhand wel weten, dat wij al. bev 
over deze kwestie» niet» te zeggen hebben 
wordt door de grootmachten, , be.U.Il *  
wereld opnieuw gaan verdelen. W ‘l > e 
die zaak evenveel te beslissen al» in de 
of het morgen zal gaan regenen of niet 

4 dertussen zitten de heren en dame» hlerj 
ernstige gezichten en diepzinnige argument 

• kaar te overtuigen of we voor— of tegepsü
*  van de annexatie moeten xtjn.

Jammer genoeg doen ook nog veel -arbeid»
dit onderhoudende gezelschapspelletje mee 
vül-zeggen, dat ze zich , nog bezighoudej 
de vraagstukken, dte de gevoelswereld ^
denken van de bezittende kla».e en de 

'  ‘ burgerij beheersen. Ze zien nog geen eigeri 
einden van maaUchappelljke organisatie «*

* maatschappelijk samenleven. A n n e x a t i e  

.trtjd m e t  d e  b e l a n g e n  v a n  d e  a rb « * d e «  

J .  geheel.''Voor de belangen der arbetde 
moeten we in de eerste plaats tntemptio' 
zijn. D.WJ».. w e  b e b b e n  g e e n  r a d e * ^ “

' wel eeJ w e r e ld r a d .  Dat 1» de
Hasse der wereld; dte het op één punt volko. 
ts. Dit ene punt i» dit. dat voor alles de e 

* kla.se over de gehele wereld in afhan 
gehoben moet worden, opdat de wln.li 
kan doordraaien. Het verdeel en heer. .»I 
een Immer geliefde methode. Annexatie f 
evenals h'er.telarbeid door de..vWagene 
der» extra uitbuiting. On» belang da 
belang van «11« arbeider», waar ook te j 
is de opheffing der uitbuiting. Jjet 
beheer «n de zelfstandige organi.atie 
bedrijfsleven der wereld, het veVenJ 
productiegebieden over de , h«sle we 
beheer der arbeider.. Dat zo ^  het eind 
uitbuiting betekenen.

Proletariërs aller landen,  verenigt U I
V oorlopig  a d re . adm inistratie en  redactie

U IT G E V E R U  „D E  VLAM"
H oiendrecb tstraa t 26* -  A m »terdam -Z .

DE D E M A R C A T I E L I J N

Deze strijd ls zo zwaar, zo ultgebreld. 
omvattend, dat &  hele arbeider.kla.-J 

. landén hierin betrokken moet worden. Int 
solidariteit 1» de hoek»teen van komer 
actie». Daarom moeten oinze gedachte^ 
richting stralen en ntet ln v de 
.annexatie*.

is m aar een onschuldig ^ o o rd : de 
larcatielijn. Tw ee partijen  zijn h e t 
e lkaar eens gew ordeh, n ada t zij de 

leenschappelijke vijand verslagen 
ten, en  hebben  dw ars door h e t 
idgebied v an  hun  oorlogstegenstan- 
een Itin getrokken. O ostelijk van  

lijn 'h o u jle n  de Russen h e t v e r
fde te rre in  bezet, en bew esten  h ier- 
liggen de zones, w aarin  Engeland, 
•ika en  F ran k rijk  h e t gezag ovqr 
voormalige D uitse Rijk uitoefenen.

•st vrede! H e lb e n  wij ons vergist,
I wij in  de eindfaze van  de tw eede 
^ldoorlog in  Europa reeds h e t ge- 

iel van  de derde geloofden te  v er
in? W as h e t een dwaling, toen  wij 
;rden, d a t de oorlogsverklaring van  
je aan  D uitsland in  w aarheid  ge
w as aan  h e t adres v an  Rusland, 

le openstelling van  de D aj^enellen  
[erbond tussen  T urk ije  en  Engeland 

lerika verstevigde en  verbeterde, 
j l  hierdoor d e  reeds gespannen v er- 

;en tussen  T urk ije  en  R usland 
ieer w erden  verscherp t, d a t de 

id voor G root-B ritaiuüë in  G rie- 
id m aar een  m et tegenzin en  

tij delijk  toegestane com pensatie 
roor de overheersende positie van  
id in- de andere  landen  Van de 
t? W as d a t alles een  vergissing? 

^bben de gebeurten issen  onze op* 
bevestigd? V inden wij de w äar- 

,De W aarheid”, die h e t doet 
ien, alsof e r  in  w ezen slechts 

en  eensgezindheid heersen, nadat 
ld de oorlog gew onnen heeft en  

autistische” p artij-v an  Nedeiv 
>k form eel ontbonden is te n  b a te  

>n dem ocratische, o ran je  getrouw e 
lienstige volkspartij? \
van  zaken op de conferentie in  

Francisco, h e t conflict tussen  E nge- 
en  de Joegoslavische volksfron t- 
•aal T ito  w égens T rieste  en  tussen 

{eland en  de collega van  Tïto, de 
le, w egens S yrië  en de L ibanon en  
>k d e  Russische troepenbew egingen

Het gerommel van de derde wereldoorlog.
Wie spreekt de waarheid? 

Demarcatielijnen tussen overwinnaars en 
overwonnenen, tussen regeerders en ge
regeerden, tossen bezitters en bezitlozen

n aa r de B ulgaars-T urkse en  de B ulgaars- 
G riekse grenzen spreken  een  duidelijke 
taal. S preken »ij of sp reek t „De W aarr 
h e id ” dè w aarheid?
De derde w ereldoorlog is e r  nog 
n ie t, h ij b reek t ook nog n ie t van
daag of m orgen u it. H e t zal w el nog 
enige tijd , w aarschijn lijk  nog enige ja ren  
duren, voordat h e t w eer zo v e r is. En 
de n ieuw e ram p k an  w orden  voorkomen, 
a l s . . . .  als de m ensen, d ie  de w erkelijke 
strijders zijn in  een  oorlog en  die moe
ten  sterven, opletten . W ij zeggen heel 
eenvoudig en  zonder g ro te  pretenties: 
opletten! M en kan  k rach tig er woor
den vinden voor hetgeen  de m ensen 
zullen  m oeten doen teneinde n iet 

‘ w ederom  voor h e t kap italism e en  zijn 
im perialistische am bities te  m ogen s te r
ven 5 of zich door fascistische sadisten  te 
la ten  verm oorden. Wij zeggen: opletten, 
en  wij ze tten  er nog een  uitroepings- 
teken bij. M eer niet.

o
D w ars door C entraal E uropa loopt de 
dem arcatielijn . Ze is nog -n ie t helem aal 
vastgelegd, w an t in  de laa ts te  dagen w il
len  de Russen h aa r  een b ee tje  n aa r  het 
W esten verschuiven, to t aan  de Ooste
lijke oever van  de Elbe, to t in  h e t W es
ten  van  Leipzig. Of 4 i t  za l gebeuren of 
ze lfs ,reed s gebeurd is, w eten  wij n ie t 
precies.
De dem arcatielijn  scheid t de bezettings
legers van  elkaar. D aarginds de Russen, 
hfer de Engelsen, 'A m erikanen  en  F ran 
sen. F rank rijk  is  nog n ie t helem aal 
tevreden, h e t w il graag h e t Roergebied, 
K eulen, D üsseldorf enz. bezetten.. Zullen 
de F ran sen  h ie r  meer succes hebben dan 
z&£i d é  besch ie ting ' en  het borpbarda* 
m en t van Damascus, Aleppo, H am a en 
H om s in  h e t v e rre  Syrië? O f zullen hun

de N ederlandse annexionisten m isschien 
voor zijn, die zo graag  hun  M ilita ir Ge
zag ook aan  de andere k an t van  d e  grens 
w illen  uitoefenen? H et M.G. zou bijzon
der geschikt zijn- als bezettingsautori- 
te it. B ezettingsautóriteiten  zijn nam e
lijk  ook n ie t aan  de beginselen v an  de 
grondw et gebonden, zij behoeven geen 
inm enging van  burgerlijke instan ties te  
duldèn. C iviele instanties hebben  geen 
arm slag, als zij in  de om geving v an  m ili
ta ire  au to rite iten  m oeten w erken, g€ 
nog k o rt geleden door de leidende 
cier v an  d e  n u  ook m ilita ire  rep a trië - 
ringscom m issie u itd rukkelijk  w erd  be
vestigd, toen hij h e t falen  v an  de civiele 
com missie op collegiale m an ier trach tte  
te  verontschuldigen.

o
D em arcatielijn  tussen bezettingslegers, 
tu ssen  autoriteiten , m ilita ire  en  civiele, 
tussen  overw innaars en  overw onnenen, 
tu ssen  regeringen en  geregeerden, 
tu ssen  bezitters en bezitlozen zijn 
m erkw aard ige lijnen. Ze zijn scheidings
lijnen, n ie t alleen te rw ille  v an  d e  goede 
orde, opdat iedereen w eet, w aa r h ij b e
hoort. Neen, zij scheiden inderdaad , zij 
verlopen, w aa r eigenlijk  afgronden zijn, 
d ie de m eesten  nog  n ie t kun n en  zien  of 
m isschien ook n ie t w illen zien. E n  w aa r
in  zij zullen  w orden m eegesleurd, zodftt 
de sto rm 'losbreek t.

o
O ver de hele aarde w orden  deze d em ar
catie lijnen  getrokken. Door w ie? D e fas
cistische m isdadigers hebben  h e t oók ge
daan. Zij m arkeerden , om te  beginnen, 
de levensru im te v a n  h e t  „H errenvolk”, 
van  d e  m eesters d e r  concentra tie
kam pen. M aar zij bedoelden n a tu u rlijk  
d e  h e le  w ereld . A llen  w ild e n  d j  vergas? 
sen o f levend  verbranden, die n ie t bef 
re id  o f gesch ik t waren, de „Übermen
schen”  t e  dienen. Maar hun rijk is wfet 
m eer v an  deze w ereld.
En nu wordt opnieuw gemarkeerd. Niét 
alleen de bezettingszone in Duitsland. 
Overall Hoe lang nog?

%



De staking der
Arbeidsreserve

/
Op h e t laa ts te  ogenblik voor he t afd ruk
ken  van d it blad, kom t he t bericht, da t 

^de staking in  de vërschillende w erk- 
objecten d er A rbeidsreserve w ordt op
geheven. D e toezeggingen door de auto
rite iten  gedaan en  die zo op h e t eerste 
gezicht een m aterië le verbetering  voor 
de arbeiders beloven, w aren  voor de 
stakende arbeiders aanleiding, de sta- 
k ig te  beëindigen. Als ongeroepen be
m iddelaars —  tenm inste doqr de arbei
ders n ie t geroepen —  fungeerde he t 
n ieuw e in s titu u t „S tichting  van  de 
A rbeid”, m et w elke nieuw e en  mooie 
naam  de onderonsjes van  w erkgevers 
en vakbondsleiders zich riu en  voor de 
toekom st aandienen.
W at er in  deze onderonsjes tegen de 
arbeiders is gaargestoofd en  nu  als een 
soort k rijg s-a rtik e len ' tegen de stakers 
w ord t afgekondigd, is kortw eg gezegd 
een  schandaal. N iet alleen w il m en de 
stakende arbe iders in tim ideren  en v er
nederen, doör "hen stuk  voor stuk  op 
he t m atje  te  la ten  kom en om te  ver
zoeken w eer aan  h e t w erk  te  mogen 
gaan. M aar m eteen  laa t m en ovei p rak 
tisch de gehele arbeidersbevolking van 
A m sterdam  de hongerzweep knallen: 
Wie in  h e t vervolg  staakt, w ord t voor
goed van  h e t w erk  uitgesloten.
D it is een feitelijk  stakingsverbod, dat 
in  zijn begin alleen  m aar door andere 
strafm aatregelen  dan die der Nazi’s ge
handhaafd  w ordt. A ls d it h e t begin is 
van  de nieuw e dem ocratische periode, 
w a t zal dan he t einde zijn? H et is nodig 
da t de arbeiders zich h iertegen  direct 
m et de scherpste p ro testen  keren. N iet 
alleen  de arbe iders der A rbeidsreserve, 
m aar alle arbeiders.
W ant als h e t zou gelukken een groep 
van arbeiders op deze m anier, door be
dreiging m e t fysieke vern ie tig ing  door 
de honger (langzam er m aar even dode
lijk  als de kogels der S.D.), dan bete
k en t da t h e t begin van h e t einde van 
elke bew egingsvrijheid d e r arbeiders
klasse als geheel. Dah hebben we, na 
5 w eken „bevrijd ing”, de d ik ta tu u r van 
h e t N azi-kapitaal geru ild  voor een 
nieuw e kap itaa ls-d ik ta tuur, m et de 
„S tichting van  de A rbeid” in  de p laats  
van  h e t N.A.F., en  m et h e t w apen van 
de honger in  de p laats van  deporta tie 
en  kogel.
A rbeiders, p ro tes tee rd en  verzet u  h ie r
tegen. B ijt ijd s!

HOE MEN ER OP DE
BÜRO S  OVER DENKT.
De Amsterdamse Arbeidsreserve, waarvoor 
de plannen in overleg met de plaatselijke vak
centrales zijn uitgewerkt, verwezenlijkt met

S T I C H T I N G  van de A R B E I

één slag drie eisen der georganiseerde arbei
ders: zij geeft werk tegen normale arbeids
voorwaarden, maakt een einde aan de vroe
gere werkverschaffing en maakt de yroegere 
werklozensteunregeling ovèrbodig”, aldus 
schrijven het N.V.V., de Algemene Bouw- 
arbeidersbond en de Amsterdamse Bestuur- 
dersbond. („Het Vrije Volk”, 8 Juni 1945.)

II
De voorzitter van C en traa l O verleg in  
arbeidszaken voor de w erkgeversbonden, 
Mr.- D. U. S tikker, hee ft in  een  onder
houd m et een  oorlogscorrespondent van 
A .N .P.-A neta, ie ts losgelaten over de 
n ieuw e sam enw erking van  de w erkge
versbonden m et de oude vakbonden, een 
sam enw erking, die h aa r  beslag heeft ge
k regen  in  de „S tich ting  v an  de A rbeid” . 
Deze ste lt zich ten  doel, de bevordering 
van  de sociale v rede, o rde en  rech tvaar
digheid. H ierin  kom t to t u itd ru k k in g  de 
w il to t gem eenschappelijk  overleg op 
sociaal gebied, zowel „bedrijfsgewijze, 
als landelijk  en  cen traal. De S tichting 
s te lt zich voorts te n  d ienste  van  de O ver
heid te r  vervulling  van  opdrach ten  ten  
bate Van h e t algem een belang” .
Tot zover de zeer beknopte m ededelin
gen van  den  heer S tikker, zoals wij ze 
u it ■ „T rouw ” van  30 M ei overnam en. 
M aar hoe beknopt ook, e r b lijk t duide
lijk  uit, d a t h ie r n ie ts n ieuw s is. •
W ant reeds voor 1940 w as deze sam en
w erking er, ook a l had  ze nog- n ie t de 
vorm  van een „S tich ting” aangenom en. 
H et is de sam enw erking tussen  onder- 
nem ersbonden en vakbonden, die klaar 
staan  om bij een u itgebroken  conflict 
tussen arbeiders en  ondernem ers, aan 
de groene ta fe l te  onderhandelen  en 
„vrede, o rde en  rech tvaard igheid” te  
herstellen.
H et kapitaal zal e r gebru ik  v an  m aken 
en  den arbeiders w o rd t n ie ts gevraagd. 
Toch is e r  w el iets v eranderd  t. a. v. de 
toestand  van  voor 1940. Op d it ogenblik 
liggen de bedrijven  nog stil, m aar als ze 
straks w eer zullen  gaan  w erken, dan 
zullen de ondernem ers in  een  ste rke af
hankelijkheidspositie v erk e ren  t. o. v. 
de „overheid”. B ovendien zal de over
heid m enig w erkobject zelf te r  hand 
nem en en dus' de grootste  ondernem er 
w orden. D aarom  b ied t de „S tich ting” 
h aar d iensten  aan. Ze w il opdrachten  
van  de overheid vervu llen  ten  bate  van 
h e t  algem een belang.
Zal de overheid, deze reuzenondernem er' 
van  de toekom st en  feitelijke baas over 

‘h e t bedrijfsleven, h ie r  gebru ik  van 
m aken? Men zou zeggen Van ja , als hij 
e r  tenm inste op vertrouw en  kon, d a t de 
„S tich ting” de vrede kan  herste llen , als 
he t om conflicten gaat, d ié h e t gehele 
bedrijfsleven in  beroering  brengen.. 
M isschien k an  m en w el u it  een  verdere 
u itsp raak  v an  den h eer S tikker, in  h e t
zelfde onderhoud gedaan, h e t antw oord 
lezenr-Hij zeide n.l., d a t „he t ons’ reeds 
duidelijk  (is) gew orden, d a t in  Londen 
de gedachten  zich in  een  an d ere  rich tig  -  
ontw ikkeld hebben. Londen w ijst veel 
m eer in  de rich ting  van  een  v a n  S taa ts
w ege geleide politiek. Verscheidene 
koninklijke b eslu iten  s troken  n ie t m et 
onze opvattingen” . . -  ^
D èt zou kunnen  betekenen , d a t de grote 
baas h e t zaakje zelf te r  hand  w il nem en, 
en  d a t de nu  nog vrijw illige S tichting 
een onderdeel van  h e t s taatsapparaat

m oet w orden. „G elijkschakelen” noe 
m en d a t in  H itler-D uitsland. Of 
daartoe  kom t, zal ervan  afhangen, 
de s tr ijd  tussen  kap itaa l en  a rb e id  z 
zal ontw ikkelen . .

* * *
De h e re n  van  de „S tich ting” heb 
ech te r nog m eer p lannen, w a t bleek 
m ededelingen, in  hetzelfde onderh 
gedaan: „E rvan uitgaande, d a t me 
zeggenschap v an  arbèiders in  h e t beh 
der ondernem ers n ie t gevraagd wo 
w e rd  eenheid  van  inzicht v erk regen  o 
de w enselijkheid van  een  ru im e v 
tegenw oordiging van  de arbeidersv  
bew eging in  h e t hoogste economis 
college, d a t de regering  terzijde 
staan . D aarnaast over de noodzakel' 
heid, d a t op d it te rre in  ook een  aa 
lagere  pub liekrech terlijke lich ' 
m oeten  w órden  gesticht.
En h e t is op d it te rre in  v rijw el ze 
da t de gedachten  d er regering  in  
andere  rich ting  gaan. H et „hoogste 
nom ische college” w ord t geen coll 
van  ondernem ersbonden en  vakbon 
m aar cen tra le  instan ties v an  de re g e r  
E n a l k an  de „S tich ting” dezen in s ' 
ties m isschien  van  advies d ienen, z 
zal ze n ie t de bevoegdheid krijgen  
„pub liek -rech terlijke licham en”.

.H e t cen traa l com m ando over h e t 
d rijfsleven  en  de van  S taatsw ege gel 
social^ po litiek  is h e t kenm erkende 
de n ieuw e staat; hij w ord t de zaakw  
nem er v an  b e t m illiarden-kapitaal, 
door A m erika en  Engeland voorges 
ten, in  N ederland w ord t ge ïnvest' 
Ook de ondernem ers w orden  aan 
com m ando onderw orpen. H e t kan  
advies gebruiken, m aar geen m ed ' 
genschap.
De „S tich ting  van  de A rbeid” is in 
opzicht een  doodgeborefl kind.

Het maandschrift „Spartacus” verschijnt 
de 15e van elke maand in flink bro- 
chure-formaat, met artikelen waarin d* 
maatschappelijke problemen vanuit 
algémeen marxistisch gezichtspunt wor
den behandeld.
Pèr maand fCT.25, per jaar f3.—. 
Abonnementen kunnen' bij de admini
stratie en de bezorgers van „Spartacus" 
worden opgegeven:
Binnenkort verschijnt de brochure „De 
Uitoefening'van de Macht”,
De brochures „De perspectieven van het 
Imperialisme” en „De Strijd om de 
Macht”, die uitverkocht zijn, worden 
herzien en herdrukt. Bestellingen hier
voor kunnen reeds nu worden gedaan 
en wordej> direct na het verschijnen 
uitgevoerd.
Arbeider-lezer, geef ons het adres van 
een kameraad, aan wien wij een proef
nummer van ons weekblad kunn 
sturen. Dit is een uitstekende manier 
om de Ideeën van „Spartacus" te helpen 
verspreiden.
En helpt ons met berichten u it de be
drijven, met korte stukjes over de toe
standen ln uw eigen bedrijf. Maar zori 
dat uw gegevens precies en voor 100*/» 
juist zijn. Niet „van horen zeggen I”

emaal socialisten!
is alweer zo: we zijn allemaal socia- 
Het socialisme treedt aan. De sociaal- 

kocratische leider Drees heeft mee van de 
Ringln opdracht gekregen, een ministerie 
lekaar te draaien.

fegenoverj versteende enkelingen uit hef 
rieden worstelt de tot het socialisme be- 

ie massa van ons volk zich omhoog 
een politieke vernieuw ing naar vorm 
inhoud, welke een einde gaat maken 
de eeuwen van sociale onderdrukking, 

pnomische woeker en cultureel parasi- 
ie.”

„De Vlam”, weekblad voor vrijheid 
ltuur.
niet prachtig mooi gezegd? Wij dach- 

ltijd, d a t  het socialisme een einde zou 
en aan het kapitalisme, aan de uitbuiting 
ie arbeiders dpor het kapitaal. Maar dat 
it  een leer uit het verleden te zijn. Over . 
aal en kapitalisme mag je onder „socla- 

I»” niet meer spreken. Het kapitaal houdt 
ie t tfan, zo over de tong te gaan. De 
|ders mochten er eens erg in krijgen, 

de schoen knelt, 
toch wel goed, nu en dan eens om te 
ia r het verleden. De arbeiders moeten . 

jrooral vooruit komen, naar de toekomst 
i, en overwegen w at ze moeten doen 
iun toekomst te bouwen. Maar in- het 
ien zitten toch ook een paar nuttige

is een soortgelijke toestand als nu, na 
èinde van de le  wereldoorlog, ln 1918,- 

Duitsland was verslagen, en het oude 
1̂ van keizerschap, jonkerregering en 
ilre macht vernietigd was. In alle steden 

arbeiders- en soldatenraden opgericht, 
rbelders beheersten de straat en had- 
ie macht In handen. De bourgeoisie liep 
ial met rode strikjes, want ze waren 
lemaal voor het socialisme. De voorzit- 
/an  de sociaal-democratische partij, 

met zijn kornuiten, vormden de re
it; ze  waren geen ministers, dat klonk 

j[te  ̂kapitalistisch, maar „volkscommls-

al Mat schijngedoe van vrees en be
is toch één ding ech t In  de massa’s 

Se arbeiders leefde een diep en vurig 
gen naar socialisme, naar 'opheffing 

Je kapitalistische onderdrukking en uit- 
i . Het derde deel van alle kiezers, dus 
veel meer dan de helft van de Duitse 

pers, had 6 jaar geleden rood gestemd.
was de oude regering verdwenen, nu 

ïun eigen socialistische partij meester 
^e staat. De partij had allang een pro- 
[ klaar, dat zé allen kenden, en ze had 

macht om het verwezelijken. Nu zou 
lisme komen, 

st kw am  Maar anders dan ze gedacht

dat „socialisme”, dat ze zich voor— 
1, en dat de vele „socialisten” zich 
ltijd voorstellen? In de eerste plaats , 
NING VAN DE PRODUCTIE, ORDE- 

VAN HET BEDRIJFSLEVEN DOOR 
TAATSMACHT. In plaats van al die 

I ■van kleine en grote kapitalisten, tegen- 
r, bezig om elkaar er onder te concu- 

centrale overlegde regeling. In plaats 
iuctie voor winst van de ondernemer:, 

voor de behoeften van de maat- 
?ij. Daartoe was dan nodig, dat de ar- 

meester werden over de Staat, door 
van de democratie^ van algemeen 

it  enz., en dat hun partijleiders als 
rs aan het hoofd van de staat zouden 

om dit uit te voeren. In  het begin leek 
nog iets op. Hun sociaal-demokra- 

lelders lieten de boel maar lopen; ze 
het veel te moeilijk, en ze lieten het 
als vanouds zijn gang gaan. En toen

een staking van de arbeiders in Midden- 
Duitsland dreigde tot een algemene opstand 
te worden, trakteerde Ebert ze op een pro- 
klamatie: WAT WILLEN JULLIE DAN? Je  
hebt nu-een republiek; ik, Fritz Ebert, ben 
president, Noske en andere vrienden zijn 
gouveneurs en ministers, de vakverenigingen 
zijn vrij en groeien — dat Is socialisme!

Maar w at al deze slappe partijleiders, te
vreden met hun. baantje, niet konden of 
dorsten, dat deed daarna een ander. Hitler 
nam het. program van dat „socialisme” over 
en voerde het uit: ordening van het bedrijfs
leven door de staatsm acht Niet voor de ar
beiders, maar voor het kapitaal. Niet voor 
vredesproducten, maar voor oorlogsproductie. 
Het Duitse groot-kapitaal, neergeworpen In 
de wereldoorlog, wilde opnieuw de strijd om 
wereldmacht tegen EngelaTid aanbinden. 

-Daartoe moest het zich geweldig- voorbe
reiden, alle binnenlandse verdeeldheid uit
roeien en het gehele bedrijfsleven aan de 
staatsmacht, onderwerpen, om het voor de 
oorlog in te richten. En zijn partij heette 
ook Nationaal-Socialistische Partij; in plaats 
van internationaal, voor klassenstrijd en vol
kerengemeenschap, was ze nationaal, voor 
volkerenoorlog en diktatuur.

Nu hadden dus de socialistische arbeiders het 
„socialisme'’ gekregen. Niet als meesters over 
de industrie, m aar als slaven van de staat. 
Niet ln democratische vrijheid, maar In harde 
dictatuur. Niet als nieuwe welvaart, maar 
als zwaardere druk en ontbering. Zo hadden 
de sociaal-demokraten het natuurlijk niet 
bedoeld. Maar bedoelingen tellen niet mee 
in de werkelijke wereld. Door hun daden 
hadden ze het kapitaal in de hand gew erkt 
Eerst door steeds in de massa’s de gedachte 
in te prenten van ordening van het bedrijfs
leven door de s ta a t En dan door zelf als 
politieke leiders en ministers, aan de re
gering steeds meer macht te géven. Zo heb
ben ze de nazl-diktatuur helpèn voorbereiden, 
die hen daarna in de hoek duwde.

Zoals het toen in Duitsland ging, gaat het nu 
in Nederland en in andere landen. Het groot
kapitaal heeft meer ordening van het be
drijfsleven nodig, D.w.z. dat alle . kleine 
ondernemers en zaken afhankelijk worden. 
Maar die willen liever niet onder de plak 
van het groot-kapitaal zitten en hun eigen 
vrijheid vah doen en laten behouden. Daar
om moeten staat en regering — waar het 
groot-kapitaal door de achterdeur altijd vrije 
toegang heeft — door dwingende voorschrif
ten en regelingen helpen, de ordening door 
te voeren. En er is heel veel tegenzin en 
tegenstand bij de kleine burgerij' en de ar
beiders, die wel voelen,' dat ze onder een 
diktatuur van boven machtelozer worden en 
er dus ook slechter aan toe zullen zijn.
Hier komt nu het „socialisme” te pas. Orde
ning en opperbestuur van het bedrijfsleven 
door de staat lS.de grondslag van het „socia
lisme”. Zo de sociaal-demokratie het
al haast een nalve eeuw verkondigd. En dat 
is steeds meer doorgedrongen bij de a r
beiders, ambtenaren, intellektuelen, ook bij 
vele kleine'.en grote burgers. Deze gedachte 
vult al een groot deel van de publieke opinie. 
„Uit de chaos van nu zal de ordening ons 
redden I” Je  z ie t hoe het socialisme overal 
aan aanhang wint; allemaal worden we 
„socialist”; de verwezenlijking is nabij. En zo 
wordt h e t „socialisme’.’ DE BELANGRIJK
STE HANDLANGER VAN HET GROOT
KAPITAAL in zijn streven naar diktatuur.

Zo hebben de meèste socialisten het niet 
bedoeld. Ze bedoelden'ordening ten behoeve 
van de volksmassa, gróter productie en groter 
welvaart voor allen, dé regering ten dienste 
Van het volk. Maar alweer: mooie bedoelin
gen tellen niet mee. Wat mee te l t  ls» dat ze

nu helpen het groot-kapitaal ln  het zadel te 
zetten. Dpor hun gemis aan begrip van wat 
er gebeurt verlammen ze de tegenstand, en 
weten ze niet anders te doen, dan jammerend 
(te waarschuwen: pas op voor de reactie! En 
als Drees, of een ander „socialist”, straks 
minister wordt, zal hij er geen been in zien, 
de belangen van het groot-kapitaal te dienen, 
en hij zal zeggen, dat we zo op weg. zijn naar 
het socialfeme.

We spraken daar van hun bedoelingen. Wil 
dit zeggen, dat hun bedoelingèn wei goed en 
mooi zijn? Bedoelen de „socialisten”, dat de 
arbeiders meester over de bedrijven moeten 
zijn en als vrije mensen door middel van 
hun arbeidersraden de productie regelen? 
Natuurlijk niet. Daar zijn ze als de dood zo 
bang voor. W ant 20 vinden ze, de arbeiders 
zijn veel te dom, te bekrompen en te egoïs
tisch om zelf de arbeid te kunnen lelden en 
ordenen; dan zou alles in het honderd lopen. 
Dus zijn er leiders nodig. Hun^ bedoeling is, 
dat zijzelf, de leiders, de ambtenaren, de in
tellektuelen, alles regelen en ordenen en 
kommanderen en dat de arbeiders gehoor
zaam en onderworpen blijven; zij zorgen dan 
dat alles goed loopt Dus ook hun mooiste 
en beste bedoelingen maakt hen tot vijanden 
in de strijd, die de arbeiders voor hun be
vrijding hebben te voeren. Op alle manieren 
laat zich het „socialisme” nu als bondgenoot 
en helper vah het kapitaal gebruiken.

De rijke collaborateurs
Overal waar een dagblad is aangeplakt, overal, 
waar een groepje mensen santen praten, komt 
het onderwerp voor de dags Waarom worden 
de rijke collaborateurs ontzien?
Dat ze ontzien worden, daarvan is iedereen 
overtuigd. Ook* de artikelenschrijvers in de 
nieuwsbladen. Waarom wordt niet openlijk ge
zegd, welke elementen dezed collaborateurs de 
hand boven het hoofd houden? Weten de jour
nalisten, wier beroep x het is, deze dingen te 
weten en te zeggen, het niet-of mogen ze het 
niet zeggen? Het publiek eist: voor de dag 
met de smeerboel en voor de dag met dè 
namen dergenen die de smeerboel in de doof
pot willen stoppen. Weg met de collaborateurs 
en hun beschermers!

Beieefd Mfrêwttthd
„De Algemene Nederlandse. Bouwarbeidersbond 
heeft zich bereid verklaard, voor de rechten 
en belangen der arbeiders in de Arbeidsreserve 
op te komen.” (Het Vrije Volk 8—6—’4b). 
Ongetwijfeld zuUen we van de katholieke en 
Protestantse vakbonden eerdaags 'ie ts  derge
lijks vernemen. De oude dokters, die in het 
verleden hun patienten, de opkomende ver- 
zetbewegingen der arbeiders, al zoo vaak suc- * 
cesvol de armen en benen gebroken hebben, 
spijkeren hun naambordjes weer aan. Ze be
schouwen de Eenheidsvakbond (of de beweging 
daarvoor) als een soort gevaarlijke kwakzalver 
en concurrent die er ook wel weinig of niets 
van terecht zal brengen. ' '
De heren hadden vóór de bevrijding, samen 
met „de Overheid", zoals het deftig h ee t son
der de patiënt gezien te ' hebben, laat 
zijn mening te vragen, . hem al bü vo—. 
een mager dieetje voorgeschreven. Nu de 
tlënt, op het’enkele gezicht van dit -df 
weldoende autoriteiten mitsgaders den 
broeder van de Heidemaatschappij 
heefL en daardoor een verhoging V 
heeft bereikt, wordt het voor de 
van zich te laten horen. En de def_ 
die reeds zovele patiCnten met ere 
en begraven hebben, spijkeren hun 
jes weer aan. „Praktijk hervat".
„Oorlof mijn arme schapen.
„Gij zijt in groten n o o d ....
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le n ” —  h ie r heerst de eend rach t ti 
sen gelovige en  niet-gelovige, tuss 
republikeinse en  n ie t-republikeirg  3  3  T  0 6 / 1  
socialisten. In  hun  a ller h a r t  k lop t 1] 
v r ije  bloed, h e t rode!”

Er vo ltrekken  zich op he t ogenblik  be
langrijke verschuivingen in  de s tru c 
tu u r en  de opvattingen  v an  -de oude 
arbeidersbew eging. D it geld t zowel voor 
de politieke partijen  als voor de vak
verenigingen. H e t is de d rang  n aa r  de 
eenheid, die zich overal openbaart en 
die vroegere afgrenzingen kapot breekt. 
Eenheidspartijen , eenheidsvakvereni- 
gingen, eenheidsradio-om roep, eenheids- 
jeugdbew eging. Politieke en  godsdien
stige versch illen  van  vroeger vorm en 
geen beletsel m e e r  voor gem eenschap
pelijke organisatie  of gem eenschappe
lijke sam enw erking. E erstens w ord t de 
m uur v an  kerkelijke verschillen  duide
lijk  doorbroken. Dominé’s w orden lid  
van  de S.D.A.P., de katholieke Christo- 
phoor voelt zich socialist, de S talinisten 
van rijpere  leeftijd  en de jongere u it
gave rondom  h e t blad „Jeugd” voelen 
godsvruchtige snaren  in  zich trillen , „De 
V lam ”, die zich krachtens h aar uitgave 
van  1 Ju n i to t h e t gew eten v an  h e t socia
lism e heeft verheven, p ro testee rt e r  
tegen, d a t christendom  hetzelfde zou zijn 
als reactie  en  conservatism e. _
Op zichzelf zou d it fe it n iets verontrus
tends behoeven te  hebben. H et zou een 
verblijden teken  kunnen  zijn. W ant in
derdaad is h e t een feit, da t voor de ver
wezenlijking v an  h e t socialisme, w e be
doelen daarmee- h e t  beheer van  he t 
m aatschappelijke leven door de arbei
dende m assa’s zelf, allen  m oeten sam en
w erken, ongeacht verschil in  godsdien
stige opvatting . De oude socialistische 
bew eging heeft daarom  vroeger altijd  
op h e t s ta n d p u n t gestaan, d a t godsdienst 
„privaatzaak” is  en d a t h e t socialisme 
een kw estie van  m aatschappelijk beheer 
door de m assa’s  was. De socialistische 
bew eging w as in  zoverre anti-godsdian- 
stig, d a t d e  socialisten de overtuiging 
hadden, d a t de godsdienst vanzelf zou 
w egsterven, naarm ate  de m ensen 
m aatschappelijke krach ten  door hun  
eigen beheer leerden  besturen . Daarom 
bestreed d e  oude socialistische beweging 
n ie t de godsdienst, m aar n a tuu rlijk  w el 
de kerk, w aar deze zich m et de w ereldse 
zaken van  politiek  bemoeide.
Daarom  doet zich de vraag  voor, w aar 
deze toeschietelijkheid tegenover de 
godsdienst eigenlijk vandaan kom t. H et 
antw oord daarop is gauw  gevonden, 
w an t h e t lig t helem aal n ie t veraf. En 
h e t lig t zó duidelijk  voor de hand, da t 
iedereen h e t d irect kan  zien. De een- 
heidsstrevingen, die n u  d e  kerkelijke 
grenzen gaan  doorbreken, bew egen zich 
namelijk allemaal om het nationale be
wustzijn. D e politieke strom ingen be
w eren, d a t ze e lkaar in  de oorlog, gedu
rende d e  bezetting, hebben leren  ken
nen  en  le ren  w aarderen , d a t de N eder
landse bevolking in  die dagen h aa r  een
heid gevonden heeft.'

H et nationale bew ustzijn  w o rte lt in  de 
opvatting van de natie  als eenheid. D a t 
houdt daarbij in: de sam enw erking der 
klassen, h e t p rak tische opgeven van  de 
klassenstrijd. H e t is h e t n aa r  b u iten , da t 
is tegenover de andere landen, op treden  
als aaneengesloten eenheid, om krach t 
m i m acht in  de schaal v an  h e t w ereld
gebeuren te  kunnen  leggen. De ophef
fing van de oude tegenstelling  tussen  
godsdienst en socialisme, zoals w e die in  
N ederland ja ren lan g  hebben gekend, 
gaat nu verdw ijnen. N iet doordat de 
kerkelijken socialisten gew orden zouden 
zijn, m aar doordat de socialisten to t 
nationalisten groeiden. H et socialisme is

H et is geen w onder, d a t x̂ e bezitten 
klasse bij d it socialisme kind in  huis 
G een w onder, d a t de bezittende klai

W elk gevaar d re ig t h aa r van  deze 
w eging? G een enkel. In  de nationalis 
sche verdw azing levert dit 
alleen  de arbeiders als gemakkeli; 
prooi van  de u itbu iting  in  de kapitalii 
sche „opbouw ” -en van  de n ieuw e leg 
d ie de „veiligheid” van  de natie  moe 
w aarborgen.

Voor d e  w erkende m assa’s b reek t hij 
m ee een  n ieuw e tijd  aan. Voorzover

, , „  , , n en  de arbeidende m assa’s zelfstand
veranderd. .V an  de oude socialistische ... , . . ,
beweging is alleen  de naam  nog o v e r ^  0Pïa t , l n *en over h c t m aatschaPPe 
Ze ging in  de nationale  zw ijm el te n  u itbu itingsproces w aren  on tstaan
onder.
H et felle nationalism e v an  de oude arbei
dersbeweging kom t o. a. ook to t u iting  
in  h e t s tandpun t tegenover h e t koning
schap. H et socialism e is „verdraag
zaam ” gew orden. H et ju ic h t n u  m et „De 
V lam ” v an  1 Jun i:

nieuwe arbeidersbeweging
eenheid  ̂in de strijd.

ons vorig num m er v an  9 J u n i lazen 
strijd  is h e t enige, w a t verlaging 
h e t levenspeil kan  tegenhouden, 

is volkom en ju is t en  w e behoeven

„W ie on troerd  de koningin  in  ons 
m idden ziet w eerkeren  —  hij drage 
frank  de o ran jek o k ard e . . . .  M aar d it 
alles be teken t geenszins m eer een 
anti-fascistisch  m onsterverbond tus
sen  „oran jek lan ten” en  „rooie socia-

zeif ook „socialistisch” b e g in t t e  v o e l ^ ^  aan  te  tw ijfelen , d a t deze strijd  
TTT.it J "  J 1 inderdaad  kom t. M aar even zeker

da t de arbeidersklasse voor deze 
_ om h a a r  bestaan  nog n ieuw e m e
en m oet gaan onw ikkelen. De weg 
de strijd  door m iddel v an  de vak- 
en  is nu  volkom en onbegaanbaar 
rden, doordat de vakverenigingen 

h  to t staatsorganen  gew orden 
w erkelijkheid  de zaakw aarnem ers 

bezittende klasse gew orden  zijn. 
orm en veel m eer de vertegenw oor- 

van  de ondernem ers d an  v an  de 
iders.

g is en  b lijft ons voornaam ste 
•n. D e regering  m oge stak ingen  Ver- 
n, h e t zal n ie t baten , om dat we 

e r  ons stak ingsrech t in  h e t paupe- 
e  w orden gedruk t. M aar we moe- 
ons h ierbij goed rekenschap  e r  van  

, dat deze stakingen n u  onder heel 
re  verhoudingen verlopen, 
lijk  is h e t probleem  n ie t helem aal 

w  voor ons. W e hebben  a l dikwijls 
gen  m oeten doorvoeren zonder en  
TEGEN de vakbew eging. We 

den d a t a ltijd  „w ilde"-bewegingen, 
term , die door de vakverenigings- 
u rders is uitgevonden, om dat ze 
n  h u n  organisatie om verliepen.

over n ieuw e m aatschappelijke idealj 
w aren  deze in  de oude arbeidersbe\ 
g ing belichaam d. Deze arbeiders! 
g ing heeft ze losgelaten en  de art 
dende m assa’s hebben nog geen ni< 
o rganen  gevorm d, d ie de belix 
van  h u n  w illen, hun  doen en  h u n  st 
v ingen  zijn. De arbeidende m assa’s 
len  ze ech te r m oeten vorm en en 
kom ende tijd  v an  heftige s tr ijd  tegen | 
m ateloze u itbu iting  van  de „opbot 
zal d aa r  gelegenheid te  over toe bic

ERDER dan wij dachten, is na de bevrij- 
,ding van Holland, de grote „kater" ge
komen. In alle lagen van de bevolking

heerst ontevredenheid. IIe verhaaltjes, die Ra- 
dio-Oranje in Londen tijdens de bezettings
jaren verspreidde, blijken sprookjes te zijn ge- 

.weest. Nergens is een kentering in de chaos, 
die de Duitse bezetting achterliët, te bespeu
ren. De ontwikkeling na de Duitse capitulatie 
voltrekt zich zoals wij reeds tijdens de illegali
teit in „Spartacus" vermeldden. De officiële 
instanties, die vanuit Brabant naar Holland 
mee repatrieerden, blijken vergaarbakken te 
zijn van discussiërende baantjesgasten. Lang 
gevestigde distributie-apparaten, waar in be
zettingstijd wel zo het één en ander gtestolen 
werd, maar die toch een goedgefundeerde re
gistratie bezitten, worden terzijde geschoven 
door het militair gezag. Winkeliers klagen over 
de rotzooi op het gebied van de levensmidde
lendistributie. Ambtenaren van de rijksbureaux 
beklagen zich. Het M.G. wil de laatste goede
ren en grondstoffenvoorraden tQt zich trekken. 
Het bedrijfsleven wordt er de dupe van en de 
arbeider het kind van de rekening. *'
Zij stuiten daarbij up de officiële instanties. 
Dan komt er ruzie en niemand doet meer iets. 
Lee miserables!
Duizenden arbeiders stak .nsterdam. De
wachtposten der N.B.S. h tc .^ u  nun karabijnen 
in een hoek gegooid. Het voedsel was niet te 
eten; Het M.G. (volgens «en telefoongesprek 
met de intendance) laat de voedselvoorraden 
niet vrij, die de Canadians ter beschikking van 
de B.S. stelden. De P.O.D, (politieke opspo
ringsdienst] staakt Van der Tak ia door het 
M.G. ontslagen. De voormalige K.P.-ploegen, 
thans C.D.. (Civil Devender) genoemd, worden 
van de straat gehouden. Zij vormen het on-

j(Ut-
tevreden element. Vijf 
mensen hun leven in 
om thans het M.G. op het

jaar lang hebben 
de waagschaal ge»t< 

paard te help 
<Thans moeten de commandanten van de 
lijsten invullen of deze mensen wel eens 
zwarte handel gedaan hebben. Dat zijn vrs 
die nu aan bod komen. Zolang de jongens 
leven er bij in konden schieten werd wijs 
over zulke dingen de mond gehouden, 
rechtszekerheid van het' Nederlandse volk| 
meer dan ooit zoek. Men kan wekenlang 
arresteerd zijn zonder verhoord te worden, 
kennen deze methoden van de Duitse conc 
tratiekampen. De repatriëring van politieke 
vangenen wifst op het onvermogen van 
organisatie, die door het M.G. in de tijd, 
het in Brabant reëel werk had kunnen do 

[ebouwd is. Toen had men blijkbaar te 
nodig-om het café- en restaurantbedrijf |  

vorderen of V e r w a l t e r s  aan te stellen.
'De arbeidersbevolking lijdt onder deze 

Jru c tie  van het maatschappelijk leven. De 
' geroedeem neemt af vermelden de dagbli 

maar reeds staan nieuwe problemen voor 
deur met het hongerspook dreigende op de 
tergrond.
Les miserables!

Het „Parool", „Trouw", de „Waarheid" en 
dere burgerlijke bladen proberen de ontev 
denheid weg te compenseren. Zij schrij] 
grote artikelen over collaborateurs, n.s.M

DE ELLENDIGEN)

de arbeidersklasse is niet meer in 
met zijn karig loon of wachtgeld zijn 
alijst in voedsel om te zetten, 
jnd vet kost 65 cent, 225 gr. vleeswaren 

it, ƒ 1.30 een pond boter. Brood 21 cent. 
etten ƒ 1.20. Groenten zijn vrijwel niet 
rkrijgen. En als het er is, niet voor een 

te betalen. M aar als ian boezeroen

O verigens w aren  ze helem aal n ie t zo 
„w ild” , w an t ze w erden  evengoed ge
organiseerd. H et w ezenlijke van  derge
lijke bew egingen  is, da t e r u it de s ta 
kende personelen  een  stakingscom ité 
w e rd  gekozen, da t dan  m et de leiding 
der bew eging w erd  belast.
V oor de toekom st kom t h e t e r  n u  op 
aan, da t h e t voor ons allen  du idelijk  
w ordt, d a t in  de toekom st A LLEEN  IN 
DEZE VORM GESTREDEN KAN 
WORDEN. Onze grieven, onze eisen, 
m oéten w e ee rs t sam en in  h e t bedrijf 
bespreken, zoals trouw ens toch altijd^ 
gebeurt, en  dan m oeten w e als bedrijf s- 
personeel gezam enlijk vergaderen en 
beslissen. D at is noodzakelijk om als 
eenheid te  kunnen  optreden. W el zijn 
de m eeste arbe iders in  verschillende 
bonden georganiseerd, som m igen in  de , 
m oderne, anderen  in  de ch ristelijke, de 
katho lieke of in  de eenheidsvakbew e- 
ging, m aar d a t speelt h ierbij geen rol. 
Om over s trijd  te  beslissen, m oeten  we 
onze hokjes-geest la ten  vallen , om sa
m en als bedrijfspersoneel voor onze 
belangen op te  kom en. D it b ed rijf kan  
n a tu u rlijk  evengoed een w erkverschaf
fing  of w erkkam p of w a t ook zijn. De 
p laats w aa r w e sam en w erken , is ons 
bedrijf.
N u is e r in  de laa ts te  tijd  een nieuw e 
vakbond bijgekom en, de EENH EIDS- 
VAKBOND, die de leiding v an  a llerle i 
conflicten  op zich w il nem en. D a t is

dat de oplossing brengen? De jurisprudentie 
van een arbeidsconflict opsporen? En als het 
langs de weg van advocaten en vakbonden 
niet lukt, wat dan?'Zullen dan de sociaal
democratische ministers het stakingsverbod af
kondigen? België is er het voorbeeld van. En 
als ook dat niet lukt? Zal dan het M.G. met 
bajonetten en kogels de straten schoonvegen? 
Want we weten nu reeds met zekerheid vast 
te stellen: de arbeidsconflicten zijn niet op te 
lossen met advocaten en gewezen beroepsoffi
cieren of baantjesgasten van nu of van voor 
1940.
De arbeidersklasse wenst betere levensvoor
waarden. Reeds thans begrijpen de arbeiders, 

met het eisen van efcnIer te oetaien. onaar ais 00e«™ «* ^  klaar zijn mct het eisen van een
t  wordt met een zwart handeltie geMen - eenvoudigc ioon8Verhoging. Want als de pn,- 
s de prijzen van Mei 1940. Zowel de . jBV-n<!n,;,i,ieien in dit tempo blijvenprijzen

handel, als de genoemde prijzen, üin 
tvlo^isels van deze chaotische oorlog.▼n 
rlogse toestanden, 
er is geen tijd om de diepere oorzaak 

dingen te onderzoeken. Er is geen tijd 
te wachten of de grote heren htin plaats

en gevonden hebben. Er moet gehandeld 
1. . . .  en vlug!

_er lang hebben de hoofd- en handarbei- 
jjebukt onder de zweep van de nazi-bea- 
Tijf jaar lang hebben de arbeiders corruptie 
iasse-justitie welig zien tieren. De ar- 

dasse heeft geen geduld om door fout 
Jout, blunder op blunder, opnieuw te 

te gaan. -
rablesl

kenden arbeiders staken. Waarom? _ Niet 
it men zo graag staakt. Neen, het is de 
Imeter voor de vernieuwing, die ons be- 

J  is. Thans vraagt het M.G. juristen >por 
oplossen ,van de arbeidsproblemen. Moet

zen der 'levensmiddelen in dit tempo blijven 
stijgen, g&at elke strijd om een loonsverhoging 
te niet. Dan wordt er door de arbeidersgezin
nen opnieuw honger geleden. Thans na  ̂vier 
weken „bevrijding” weet de arbeidersklasse 
reeds, dat zij er niet is met een staking te 
lanceren. Ook niet met een algemene werk
staking. Als Koos Vorrink voor Troelstra gaat 
spelen en met zijn vuist op tafel slaat en 
dreigt met een algemene werkstaking, als men 
aan de constitutionele rechten van het Neder
landse volk wil komen, dan' weten we, dat het 
misschien het begin, maar niet het eind is van 
de strijd van de hoofd- .en handarbeiders. De 
controle over de levensmiddelendistributie, de 
prijzenpolitiek, volledige zeggenschap over het 
bedrijfsleven, dat zijn de essentiële punten, die 
de basis moeten zijn voor de strijd van het 
proletariaat. En als dat niet lukt? Dan vallen 
de arbeiders terug in een toestand van onder
horigheid, die de Middeleeuwen overtreffen. 
Dan blijf f*het voor lang, héél lang „Lm  
n U n ”!

V

ech ter on ju ist, om dat h e t onze eenheid 
in  de s trijd  n ie t bevordert, *i%ar deze 
ju is t in  de weg staat. H e t sp reek t toch - 
vanzelf, d a t vele arbeiders, d ie anders 
georganiseerd zijn, de leiding van de 
eenheidsvakbond n ie t w ensen te  volgen. 
H adden ze geen bezw aren tegen die 
eenheidsvakbond, dan  zouden ze e r lid 
van  w orden. D e eenheid  voor de strijd  
is  ech te r w el te  bew aren , als ALLE 
vakverenigingen w orden  uitgeschakeld, 
zodat alleen  de verenigde bedrijfsperso- 
nelen  ze lf  sam en k u nnen  besluiten. We 
m oeten als strijdende arbeiders de be
slissingen en  d e 'le id in g  n ie t u it  onze 
handen  geven, m aar deze ju is t stevig in  
de hand  houden. D an  treden  w e op als 
georganiseerde klasse-eenheid, georga
n iseerd  op de grondslag  v an  h e t bedrijf. 
D e bedrijfspersonelen  m oeten iedere 
andere  leiding dan  d ie v an  hen  zelf af- 
w y z e n ..
D it is een  van  de ee rste  beginselen van  
een  n ieuw e arbeidersbew eging. D it 
m oeten we in  d ë  toekom st in  de eerste 
p laats  leren . H et m oet bij ons to t een 
vanzelfsprekende- gew oonte w orden, d a t 
w e a l onze m oeielijkheden in  onze ar-* 
beidsverhoudingen gezam enlijk  IN  DE 
BEDRIJVEN bespreken  en  GEMEEN
SC H A PPEL IJK  ALS BED R IJFSPER 
SONEEL handelen. Geen vreem de in
m enging van  organisaties, om dat d it 
onze eenheid  in  handelen  in  de weg 
staa t. -  J

Niet kankeren!
Minister Tromp — bij navraag bleek, dat wij 
werkelijk een minister van die naam' hebben 
of hadden — is blijkbaar een man van niet 
alleen een krijgshaftige naam, maar ook van 
militaire methoden. -Hij heeft in een vraag
gesprek, waarvan het verslag verscheen in 
„Het Vrije Volk" van 7 Juni, den volke mee
gedeeld, dat er een Wederopbouw-Dienst ia 
'gevormd met een College van Commissarissen 
aan het hoofd. Het vrije. volk van Nederland, 
tenminste dat gedeelte, dat van eigen arbeid 
wil leven en niet op anderer arbeid parasi
teert via het couponkni pen en erebaantjes 
bezetien en dat over deze hele commissarissen- 
geschiedenis geen klap te zeggen had of kreeg, 
wordt verondersteld en uitgenodigd, „niet te 
kletsen, maar »«n te pakken'. En vooral: Niet 
kankeren!
De gemiddelde Nederlander heeft het woord 
kankeren vroeger in dienst geleerd. De meer
deren die daar hun heil zochtèn in een verbod 
vaa- kankeren, waren meestal niet de besten, 
niet de snuggersten en niet de bekwaamsten. 
De jongens deden meer en voelden meer voor 
een officier die zei: „Kanker maar op, jongens. 
Maar dan zo, d a t. ik het hoor en met jullie /  
kan overleggen om de dingen te verbeteren.” 
Den arbeiders van Nederland wordt niet naar 
hun mening over de opbouw gevraagd. We 
hebben vijf jaar „führung" achter de rug: „Ar
beiten und 's Maul halten!" Zal de nu volgende 
vijf jaar gaan' onder de leuze: „Werken en de 
mond houden!" Onder een „führung" die aoor 
de arbeiders niet is verkozen, volgens metho
den waarbij zij niets hebben te zeggen, voof 
een doel, dat niet het hunne maar _ dat van 
hun kiassevijand is: kapitalistisch bezit?
Niet kankeren? Wij zeggen: Weg met de kan
ker! Weg met de kanker van de kapitalistisch« 
leiding, weg met de kanker van de kapitalis
tische honger-werkmethoden, weg meKhet ka- , 
pitalistische drilsysteem dat de oorzaak van 
het kankeren is. Arbeiders, het kapitalisme is 
de kanker. Dat moet- vernietigd worden, of 
het mal ons ten gronde doen gaan!



DE DUITSE ARBEIDER
e n d tty o tlo #Voorwoord

van  de redactie«—--

Hieronder brengen wij een vertaling van 
een door een Duits kameraad ingezonden 
brief. Hier en daar zouden wij ongetwijfeld 

, een andere formulering hebben gebracht 
en duidelijker klassetaal hebben gesproken. 
Wij achten deze brief, waarop nog meer
dere zullen volgen, echter toch van zo 
groot belang, dat wij gaarne tot plaatsing 
overgaan: Want de schrijver heeft niet al
leen de nazi-terreur twaalf jaren doorge
maakt, maar zijn brieven geven er blijk 
van, hoe ondanks Goebéls-propaganda en 
volkomen gelijkschakeling van het openbare 
leven, de socialistische gedachte ook in 
Hitler-Duitsland niet volkomen is uitg i- 
roeid geworden. Ons, internationalisten, 
geeft dit nieuwe moed tot voorwaarts gaan.

V erantw oordelijk  voor de gebeurtenis
sen in  D uitsland na 1933 is u its lu itend  
h e t nationaal-socialism e, n.l. als he t 
politieke w erk tu ig  van de D uitse groot
industrie, en da t als zodanig n ie t h er
kend door. dê gro te massa, diende om de 
bevolking te  onderw erpen. Reeds h e t 
onderzoek van de 'o rgan isato rische op
bouw van  deze partij en zijn onderdelen 
kan  ons de vraag, of de D uitse arbeider 
schuldig is aan de oorlog, ten  dele b ean t
woorden. Zoals een  poliep zijn vang
arm en om zijn slachtoffer leg t en  h e t 
to tiiij  h e t uitgezogen heeft vasthoudt, zo 
breidde d it politieke m achtsinstrum ent 
van  h e t kap itaa l zijn politieke en  econo
m ische organisaties over h e t gehele 
D uitse volk u it  om h e t to t de laatste  
druppel bloed u it te  m ergelen.
Hoe zagen deze organisaties e r uit?
De kleinste eenheid van  de nationaal- 
socialistische partij-o rganisatie  w as he t 
blok. H et om vatte in  de steden de be
woners van  een  huizenblok en in  dor
pen die van een straa t. De grootte van  
een  blok was zo, da t de blokleider de 
bew oners gem akkelijk kon controleren. 
De blokleider w erd  natuu rlijk  n ie t door 
de bew oners gekozen, m aar door de 
plaatselijke partijleid ing benoem d. Hij 
w as m eestal een  oud partijlid , genoot 

*het onbeperkte vertrouw en van  de 
partijleiding en  was aan niem and anders 
dan  aan de partij rekenschap schuldig. 
Zijn opdracht was om m et de bew oners 
in  voortdurend geestelijk contact te  b lij
ven  en h u n  politieke m ening door ge
sprekken te  leren  kennen en  te  beïnvloe
den. Door de verdeling van  propaganda
geschriften en  voorlichtingspam fletten, 
door de verkoop van  en treekaarten  voor 
alles w a t er op touw  w erd  gezet en  der
gelijke p lich ten  w as hij gedwongen de 
gézinnen van  een  blok wekelijks te  be
zoeken. Z ijn  w aarnem ingen en  'ervarin
gen  die van  politieke betekenis w aren, 
m oest hij van  tijd  to t tijd  aan  de p laatse
lijke partijleid ing melden.
Drie tot vier blokken waren tot een cel 
verenigd, aan het hoofd waärvaS een

celieider stond. H em  w as voornam elijk 
de politieke scholing van  de celbewoners 
toevertfouw d. M instens eenm aal per 
m aand m oest hij een  politieke lezing 
houden. A lle cellen sam en vorm den de 
„O rtsgruppe” van  een  p laats, die door 
de „O rtsg ruppen leite r” geleid w erd. Hij 
was alm achtig. Hij w aak te  over alle poli
tieke en  cu ltu re le  u itingen  v an  zijn 
p laats en  in  de dorpen  sp rak  hij bij alle 
vraagstukken  van  h e t dagelijks leven het 
beslissende woord. Nog een trap  hoger- 
kw am  de kringleider, d ie over de kring 
heerste. V erschillende k ringen  samen 
vorm den een gouw, bes tu u rd  door den 
gouwleider. En tenslo tte  w as dan  de 
hoogste post van  d it politieke bouwsel 
de rijksleider, w aar de door H itle r be
noem de rijksle ider de lakens uitdeelde. 
Al deze leiders w erden  n ie t door h e t volk 
benoem d, m aar steeds door de één  graad 
hoger gep laatste p artijpost en ' bezaten 
h e t absolute vertrouw en  van  hun  m eer
deren.
N aast de partij-o rgan isatie  bestonden 
nog de nevenorganisaties en  de aange
sloten verenigingen, die a lle  op derge
lijke m anier w aren  opgebouwd. Deze 
alle te  noem en zou ons te  v e r  voeren. _ 
De voornaam ste h ie rv an  w aren: de S.A. 
en S.S., de „N ationalsozialistische Volks 
fürsorge”, de „V olksbund fü r D eutsch
tum  in  A usland” en  andere. De vrouw en • 
w aren  door de „F rauenschaft” georga
niseerd. De gehele D uitse jeugd  w erd 
vanaf h e t tiende ja a r  in  de 'jeugdorgani- 
satie, in  de H itle rjugend  of in  de bond 
voor meisjes, door dw ang en  strenge 
organisatie onder de du im  gehouden. 
Voor de arbeiders had  h e t nationaal- 
socialisme h e t A rbeidsfron t geschapen, 
d a t in  naam  de arbeidersbelangen m oést 
verdedigen, in  w erkelijkheid  ech ter den 
ondernem er h e t m iddel verschafte  om 
de arbeiders n aar zijn  believen te  com
m anderen. A l deze bij-organisaties 
w aren  nauw  verbonden m e t de partij.
Zo h ad  h e t nationaal-socialism e ervoor 
gezorgd, d a t iedere D uitser vanaf zijn 
tiende levensjaar in  een u itg estrek t ne t 
gevangen zat. W ie had  door de nauw e 
m azen van  d it n e t kun n en  heenkruipen? 
W ie had  zich zelfs tegen  d it m achts- 

'  in strum ent kun n en  verzetten? Reeds bij 
de m inste critiek  dreigde een  „vacantie- 
verb lijf” in  een  concentratiekam p.

- W aar w aren  de arbeidersorganisaties die 
de belangen van  d é ; a rb e id ers-h ad d en  
kunnen  w aarnem en en  w aar d e  leid- 
dende m annen  v an  de arbeidersbew e
gingen die bescherm end en  leiding
gevend voor de arbe iders hadden  kun 
nen gaan staan? Zeker, vóór de m achts
overnam e hadden de g ro te  organisaties 
hun  p lich t schrom elijk  verw aarloosd. 
M aar tóch, bliksem snel w aren  bij • de 
m achtsovernam e in  1933 de partijen  in

REKENINGEN DIE DEN ARBEID 
GEPRESENTEERD WORDEN*
Oorlogskosten 1030 millioen dollar. De dir
kosten van deze oorlog bedragen meer 
1030 milliard dollar, verklaarde P. F. Dou 
president van de'Amerikaanse Universitei 
Washington naar aanleiding van een door d 
universiteit ingesteld onderzoek. Dit k 

-neer op meer dan 500 dollar per hoofd, n» 
lijk voor iedere man, vrouw of kind in 
wereld. Deze totale raming sluit niet de 
nietiging-en schade in, die aan het open 
en persoonlijk bezit zijn toegebracht. Ook 
kosten voor de Chinese oorlogvoering te 
Japan sinds 1931 zijn hier niet bij inbegre 

(„De Nieuwe Dag”, 5 J

HET GELD DAT STOM IS,
KIEST RECHT WAT KROM IS.
Labour en de verkiezingen. „Bij de vo 
verkiezingen van 1935 beschikte-de partij o 
een verkiezingsfonds van 100.000 pond, n 
dat bleek lang niet genoeg. Van de 552 ges 
candidaten kwamen er<-154 in het parlem 
terwijl' 161 door niet-verkiezing • hun inl 
geld verspeeldeif. Voor de komende ver’ 
zingen heeft de partij grote plannen. Het 
kiezingsfonds wordt uitgebreid tot 250 
pond. Veel meer dan een vijfde van dit be 
is in contanten aanwezig, terwijl een „ 
toevloed van geld wordt verwacht van 
vakverenigingen. Alles bij elkaar kan 
zeggen, dat, wat de arbeiderspartij bet 
geld bij deze verkiezingen geen rol zal spel 

(„Het Vrije Volk”, 30 Mei 1*

WEGENS BIJZONDERE 
VERDIENSTEN . . . .
Duitse bankiers nog op vrjje voeten. „De W
heid van 26 Mei bericht: „Naar ons ter 

^ kwam, zijn tot heden toe vooraanstaande 
kiers en andere financiële grootheden nog 
komen vrijgelaten in hun bewegingen”.

„ONRUST” IN BELGIË.
Begin Juni was de onrust onder de 
arbeiders nog niet ten einde. 24*/« van 
mijnwerkers waren nog in staking en nieu 
conflicten dreigden in de ijzer- en staalind 
trie en bij het transportwezen. De arbei 
wensen betere loon- en arbeidsvoorwaar 
doch hun voornaamste verzet is gericht teg‘ 
z.g. „burgerlijke mobilisatie", die twee we 
geleden werd afgekondigd en die drie m* 
den zal duren. Het doel van dit besluit is, 
iedere arbeider en werkgever zijn vak g~ 
rende de eerstvolgende drie maanden 
blijven uitoefenen, teneinde een .zo 
mogelijke productie te "kunnen bereiken. 
Het „mobilisatiebesluit” houdt ook een 
bod tot staking in. De Belgische eerste 
ter, Van Acker, heeft er over geklaagd, 
speciaal onder de mijnwerkers agitators 
het werk zijn, die van valse papieren 
voorzien.
(Gegevens uit „Je Maintiendrai”, 2 Ju n i 1

stukken  geslagen, w as h e t verm ogen 
de  ̂ u-beidersorganisaties in  beslag g 
m en, w aren  de vertegenw oordigers 
arbeidersklasse in  hechtenis genomen 
in  gevangenissen, tuch thu izen  en  
cen tratiekam pen  opgeborgen. De ar" 
ders w aren  weerloos en  zonder lei 
aan  de te rre u r  van  h e t fascism e b l' 
gesteld. Zo m oesten zij de v u is t in 
zak  ballend, m e t ee$ m asker van  te 
denheid de ellende van  he t 
aanvaarden . K an  m en onder deze 
standigheden  den D uitsen  arbe ider v 
antw oordélijk  noem en voor deze 
oorlog, w aaronder deze zelf zo diep 
leden  heeft?

■ c  • • ■

/

,Het Vrije Volk” van 30 Mei J.L: „De 
LP. is de levende kern van het socialis- 
geweten in Nederland”, 

dat maar niet een zeer ruim geweten 
t  En wat zegt dat geweten omtrent het 

rdecreet tegen de stakende arbeiders?
„ Vlam” van 1 Juni j.l.: „De Vlam, het 

ten van het socialisme. . . . ”. 
t  geweten te sussen met de mooie fo r-, 
„Bevrijding van Indonesië?".
uele verdere uitingen van bescheiden- 
ook van andere kant, kunnen op onze 
-telling en een plaatsje in deze rubriek 

en.

EERTE HEEFT HEN 
GERAAKT”, 

tie. Dr. A. Kessen, hoofd van de cul- 
afdeling van het Nederlandse Departe- 

van Oorlog, heeft in een openbare ver- 
-g  te Maastricht verklaard, dat Neder- 
de annexatie beoogt van 10.000 vier- 
mijl Duits grondgebied, 
n trouwens meer gegadigden. Het te 
icht verschijnende blad „Gazet van 

urg” maakt zich ernstig bezorgd over 
tlating van De Gaulle, dat hij de hele 
-Rijn, met inbegrip van het Ruhrbek- 
rekent tot de Franse belangensfeer en 
de begerige blikken, die België werpt 
het industriebekken van Aken. 

(„Amsterdams Dagblad”, 29 Mei lß45.)

VRIJE, VRIJE VOLK ZIJN WIJ.
hoorden we: Er komt een Nederlands 
van 200.000 man. Een paar dagen later

schreven de kranten, dat het 500.000 zou wor
den. De allerlaatste berichten, de officiële 
luiden: Toch 200.0X). Vrijwillig als er genoeg 
komen. Zo ‘niet, dan gedwongen.
De kranten, die zonder protest deze berichten 
brengen, beweren op vaak dezelfde pagina, 
dat „ons volk snakt naar herstel der demo
cratie. . .
We willen het graag geloven. Een toestand, 
waarbij de hemel «mag weten wie, er in onder
onsjes over beschikken hoeveel honderddui
zenden jonge mensen in het leger zullen wor
den ingelijfd, voor den duivel mag weten welk 
doel, dat is geen democratie, zelfs geen bur
gerlijke democratie. Dat is, mijne heren, wat 
we vijf jaar lang fascisme hebben genoemdl

HIJ KENT ZUN PAPPENHEIMERS.
In Duitsland is het een ontzettende chaos. Vijf 
en twintig millioen mensen dakloos, honger, 
moord, bendenooriog.»De mensen staan in rijen 
voor een hap zuurkool. Een correspondent van 
het Engelse Reuterbureau geeft er een bericht 
over. . .

aen wenaae. mei uei aauuuu. "<*>*-•
en electriciteit en morgen draaien we weer. 
We lazen dit bericht in een dagblad dat ons 

'flagelijks onthaalt op tirades over „de vrije 
democratische volken". Hoe- kan zo'n redactie 
zo slordig zijn? Want de arbeider-lezer zal 
zich afvragen: Een vertegenwoordiger van
Krupp? Loopt zoiets nog op vrije voeten rond? 
En aangezien zulke lui niet gek zijn en een 
fijne neus hebtfen, waar ziet die meneer de 
„vrije democratisch volken" voor aan, dat hij 
ze met zulk een offerte aan boord koint?

„MOnUJKHEDEN’VlU U iU b n  »
Er zijn van die woorden, die ineefis iemand 
die ze gebruikt, veel duidelijker kenmerken 
dan een hele politieke geloofsbelijdenis zou 
doen. .
Toen een hele bevolking werd geterroriseerd, 
gedeporteerd, bestolen en bij duizenden ver
moord en een radiospreker had het onderwijl 
over „onze volksche idee", dan wisten we hoe 
laat het was toet hem en aan welke kant hij 
stond .Al noemde hij zich ook honderdmaal 
socialist. .
En als een hele aibeidersbevolkmg, na vijf jaar 
oorlogsellende, door het .kapitaal voor de keus 
wordt gesteld te verhongeren of op haar hon- 
gervoorwaarden te werken aan de opbouw van 
haar bezit en er dan doof de arbeiders verzet 
geboden w o rd t.... . . . . .
En als dan „Het Vrije Volk van 6 Juni j.l. de 
strijd der arbeiders betitelt met „moeilijkhedenx 
bij de Arbeidsreserve”. . . .  .
Dan weten we waar we met zulke „socialis
ten" aan toe zijn en waar ze staan in de klas
senstrijd. Ze classificeren zich zelf!
ONTSLAGVERBOD INGEVOERD BU 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 
12 JUNI 1945.
1. Het is werknemers verboden hun dienstbe
trekking .te  verbreken, behalve bij wederzijds 
goedvinden.
2. Het is werkgevers verboden, arbeiders te ont
slaan, behalve bij wederzijds goedvinden.
3. Het is aan werkgevers verboden arbeiders in 
dienst te nemen Zonder toestemming van het 
Gewestelijk Arbeidsbereau, tenzij de arbeider 
kan aantonen, dat hij zijn laatste dienstbetrek
king met onderling goedvinden heeft beeindigd.
4. Werklozen moeten zich terstond melden bij
de arbeidsbureau» ter plaatse. " .

1D1E 0 0 4  \/Jhm  D E Z E  W E E K
G E A N T  Y O R K "

vier jaar zijn er in de Hollandsé bio- 
nazi-films gedraaid, waarop dikke 

elkaar op hun achterste sloegen, als 
van de grootste jool, onder het genot 
ote pullen bier en Germaanse jonkvrou- 

et uitgesproken arische boezems en 
nen.
onthaald op anti-semietische films, als 
Sfiss, vervalst naar het gelijknamige 

en andere propagandafilms van nazi--> 
d.
en benieuwd welke film de directie 

y ons zou tonen als eerste film in het 
Nederland. De City-bioscoop is-nL op- 
om het publiek films te tonen van 
nde culturele inhoud. Juist .daarom 

wij de City-bioscoop uit om de eerste 
anse film na 1940 te aanschouwen, 

e laatste meters van de film „Sergeant 
het projectietoestel veriieten, kwamen 
de conclusie, dat de Amerikanen het 
ondanks de afgelopen vijf jaar, niet al 

g aanslaan. Misschien zijn juist die af- 
vijf jaar de verontschuldiging voor deze 
‘lang een wereld van beschaafde men- 

reid is elkaar met de meest ingenieuze 
achines uit de weg te ruimen, kan men 
ensoort ook niet al te hoog aanslaan.

„Sergeant York" is ee* propagandafilm voor 
de oorlog. Vermoedelijk moet dit kunstwerk 
er toe dienen om den verstoksten dienstwei
geraar tot oorlogvoeren te verbeiden. Dat dit 
gebeurt op de meest onbenullige wijze ligt ver
moedelijk aan het gecompliceerde onderwerp. 
Een christelijke jongeman, die uit gewetens
bezwaren door zijn kinderlijk geloof in de 
bijbel, wil dienstweigeren, zien we aan het 
einde van de film op zeer aanschouwelijke 
manier een hele compagnie Duitsers doden of 
gevangen nemen.
Als hem door zijn bevelvoerend officier ge
vraagd wordt :„Waarom doodt U nu wèl men
sen, terwijl U aanvankelijk weigerde een mens
te doden?" antwoordt de held Van hetwitte~'-<Ürtfeit zaPworden.

bajonet. We zien hoe de modene oorlogs
industrie in staat is, in .d e  kortst mogelijke 
tijd een aantal soldaten van verschillende na
tionaliteit naar de andere wereld te helpen. 
En als dan de held van het witte doek 0p 
heldhaftige wijze in zijn „dooie eentje" 132 
Duitsers gevangen neemt, hoorden'  we een 
stem uit de zaal de verzuchting slaken: „Ze 
moesten die moffen allemaal afslachteè.”
Dat is dan ook de quint-essence van deze film. 
Zo móét het publiek reageren. We kunnen de 
Amerikaanse producers gelukwensen met deze 
oorlogs-propagandafilm. Zeer zeker zal de film 
zijn uitwerking niet missen, temeer daar de 
algemene mobilisatie in Nederland binnenkort

doek, uitgebeeld door Gary Cooper: „Omdat 
ik de oorlog wil doen ophouden." De schrijver 
van het drfejuboek-Jieeft blijkbaar dit antwoord 
ook wel tè gortig gevonden, maar zat nu een
maal met het onderwerp en zijn opdracht
gevers, *en maakt er zich op zeer Amerikaanse 
wijze vanaf door den officier een antwoord te 
laten geven, dat hier op 'neer komt: Zo zout 
heb ik het nog nooit gegetenl 
Zo is >de film vöor belachelijkheid gered en 
het militaire gezag in Amerika tevreden ge
steld, natuurlijk uitgaande van de gedachte: 
Jan  PübHek slikt het wel.
W y zien dan nog een soldaat als een 
nager een anderen soldaat afslachten met de

Maar aan het einde van de film, wanneer de 
laatste meters door het projectietoestel glijden 
en de christelijke jongeman als beloning voor 
zijn heldhaftig doden van een aantal vijanden, 
zün geliefde op hem vindt wachten, met zo
waar een eigen huis en een stuk eigen grond 
en de sentimentele scène met zijn moeder, 
vaag in onze herinnering blijft hangen — de 
moeder, het moet ons van het hart, is de enige 
figuur van een hardwerkende boerenvrouw, die 
zeer verdienstelijk wordt vertolkt — zal menig
een de verzuchting slaken — om in de ethische 
trant - van het gehele filmwerk te  blijvW: 
„Heer, laat deze drinkbeker voortaan aan mij 
voorbijgaan^" • /> ‘ \

m
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j 7 U e  <Uaal i e t
Eigenlijk een m erkw aardige vraag. De 
m eesten  van  ons hebben geen geld. Dus 
lijk t de behandeling van  dit onderw érp 
m isschien velen enigszins overbodig.

. M aar bij een nadere beschouw ing v er
k rijg t ons them a toch eén heel andere 
betekenis, dan* somm igen denken. Zeker, 
de m assa der bevolking heeft noch con
tan ten , noch spaargelden. Tijdens de 
D uitse bezetting  is he t gem iddelde in
kom en van  de bevolking n ie t gestegen. 
De m akers van oorlogsw insten en de 
p ro fiteu rs van de zw arte handel zijn im
m ers slechts een zeer kleine m inderheid  
van  de. bevolking. De overgrote m eer
derheid  leefde van de hand  in  de tand.

I  - Lonen en  salarissen m ochten n ie t w or
den verhoogd, ofschoon ook de officiële 
prijzen voor de dagelijkse levensbehoef
ten  m erendeels boven h e t peil van  voor 
de oorlog kw am en te  liggen. De grote 

*• m assa heeft geen reserves, evenm in  als 
_ vroeger. W at v roeger aan k leren  en  huis

raad  besteed w erd, w erd  tijdens de oor- 
^  ^  logs ja re n  in  verrew eg de m eeste geval

len  voor de aanvulling van de steeds 
k le inere  d istribu tieran tsoenen  uitgege
ven. De re s t w erd  in  de laatste  w in ter 
voor brandstof besteed, toen er alleen 
„zw art"  hou t verkrijgbaar was voor een 
gulden of m eer p er kilo.
De m assa s ta a t in  versle ten  k leren , zon
der voldoende huisraad en  zonder spaar
gelden in  de nieüw e vrijheid. E erst deed 
zich bij ons h e t gebrek aan  geld nog n ie t 
m et volle k rach t gelden. De levensm id
delen w erden  gedeeltelijk g ra tis  ver
s tre k t en  kleren, hu israad  en dergelijke 

s zijn nog n ie t te  koop. M aar reeds g aa t de 
„g ra tis-zegen” ophouden. W e zullen 
m oeten betalen  en  h e t zal blijken, da t 
onze koopkracht to t een vroeger n iet 
gekend peil is gedaald.

In  de burgerlijke pers vinden wij reeds 
beschouw ingen om tren t de w aarschijn
lijke w aarde van de gulden. Bedoeld 
w ord t h ie rb ij de verhouding tu ssen  de 
gulden en  de belangrijkste buitenlandse 
betaalm iddelen, dus voornam elijk de 
dollar en  h e t pond sterling, en  voorts 
de in  geld u itgedruk te  w aarde der góe
deren, m et andere woorden: de prijzen 
Ook al w eten  diegenen, die deze be- 

. schouw ingen schrijven, heel goed, da t 
de m aatstaven  van he t verleden  ten  ge
volge van  de veranderingen n ie t m eer 
van toepassing zijn, toch doen ze het 
voorkom en of de „norm ale” re la tie  tu s- . 
sen b innenlandse en  buitenlands betaal- 
m iddelen, tussen geld en w aar, zij he t 
ook m e t enige wijzigingen, w eer zal w or
den h e rs te ld  Zij zullen  tam elijk  ver
steld  k ijken  ,als we bew eren, dat, in  he t 
tegenw oordige stadium  van  de kap ita
listische ontw ikkeling, h e t geld een 
steeds m indere ro l zal spelen, te rw ijl de 
m acht van  h e t kapitaal-m onopolie een 
alles beheersend, een to taal k a r a k te r ' 
heeft verkregen.

aeld?
H et sp reek t vanzelf, da t b innenkort de 
w isselkoers van  de gulden in ternatio 
naal zal w orden vastgesteld. W ant de 
om vang van de voor N ederland tegen
over U.S.A. en  Engeland bestaande ver- 
plichtigen zal in  geld m oeten w orden 
u itgedruk t, te  m eer, om dat de w eder
opbouw van h e t land  alleen m ogelijk is 
m et behulp  v an  door deze beide landen 
te  verstrekken  credieten. M aar op dit 
p u n t doet zich reeds h e t g ro te verschil 
m et vroeger gelden. Bij de berekening 
van  hetgeen m en zo mooi de „crediet- 
w aard igheid” van  eén schuldenaar 
p leegt te  noem en, kunnen  de grote credi
teu ren  er n ie t van uitgaan, d a t N eder
land in een afz ienbare tijd  de reeds toe- 
gestane en nog te verstrekken  credieten 
in  geld of w aren  zal kunnen  terugbeta
len. Nedeciand zal noch kunnen expor
teren , noch als v rach tvaarder, diensten 
kunnen bewijzen, w aardoor noem ens
w aardige vorderingen  op h t  buitenland 
zullen kunnen  ontstaan. A an de andere 
k an t is he t zeer tw ijfelachtig  of de 
schuldeisers m et h e t oog op hun  eigen 
industrie  een h ers te l van  de N ederlandse 
exportindustrie , van  de scheepsbouw en 
van  een exporterende landbouw  zullen 
bevorderen. D e tegenprestaties van 
N ederland zu llen  w el van een andere 
aard  m oeten zijn. Wij denken  in d it v e r
band  aan  he t verlenen  van concessies in 
de koloniën, aan  he t overdragen van 
stëunpun ten  en  dergelijke.

H et herste l in  N ederland zal dienover- 
kom stig op een heel laag peil m oeten 
geschieden. De besch ikbaar gestelde cre
d ieten  zullen aan  zulke voor w aarden zijn 
gebonden, da t de productie  van  levens
behoeften m aar een ondergeschikte ro l 
zal kunnen  spelen  tegenover de voort-" 
b renging van  p roducten  en h e t p reste
re n  van diensten, die de „veiligheid” , 
dus de m ilita ire  behoeften  van  de h eer
sende klasse dienen.

Hoe onder deze om standigheden de g u l
den  tegenover h e t pond of de dollar 
s taat, is op den duu r van  zeer geringe 
betekenis voor de m assa. De m assa m oet 
eten, wonen, zich k leden, de k inderen  
n aar school s tu ren  enz. V anuit d it oog
p u n t ste lt ze de v raag  n aar de w aarde 
van  h e t betaalm iddel. En h e t sp reek t 
vanzelf, da t een  m aatschappij, w aarin  de 
voortbrenging van . levensm iddelen m eer 
en  m eer beg in t een ondergeschikte ro l 

. t e  spelen, aan  d e  w erkende bevolking 
slechts een schrale  com pensatie voor h e t 
gepresteerde w erk  k an  toestaan. H ieraan 
w o rd t n iets veranderd , doordat n u  de 
rekeneenheid  v an  h e t betaalm iddel de 
oude b lijft of opnieuw  vastgesteld w ord t 
De om vang van  d e  productie  d e r levens
behoeften, dus d e  p roductie  alleen  be
p aa lt h e t aandeel, d a t de arbeiders en 
a lle  bezitloze lagen van  hun, d. w. z. van  
h e t m aatschappelijk , w erkproduct ver
krijgen.

W e m oeten ons n ie t b lind  s ta re n  op 
zo geleerde u iteenzettingen  over 
vaststelling  van de deviezenkoe 
.We m oeten e rn aar u itkoken , w a t e r a 
p roduceerd  w ordt en  ook hoe en  vd 

v wie.
WÊ

Als wij straks voor ons geld te  w e i«  
k unnen  kopen, dan lig t da t n ie t aan 
m ystieke beweging van  de geldwaj 
° f 1a,an een gebrek aan  w erk  enz., m 
u itslu itend  aan de inkrim ping  van 
levensm iddelenproductie ten  bate 
de „veiligheid”, m. a. w. van  de niet 
bew apening en  oorlogsvoorbereiding

GETEM PERD OPTIMISME.
„Pessimisme begon reeds bedenkelijk de haj 
binnen te sluipen en te vervullen", schl
J iï-IT k  -Van 13JJuni iX Namelijk vaAwegel donderbuien en depressies in de atmosfeer I 
sen de overwinnende grootmachten. De blikl 
sloeg nog met in, hier niet en daar niet. El 
de roolse kwestie is men nu zover, dat de dil 
maten van Rusland, Amerika en Engeland! 
hun favorieten onder de Poolse partijleiders » 
Moscou laten komen, om „op bredere basis! 
nationale Poolse regering te vormen." 
te n  en ander beweegt „Trouw" tot het belii 
VT tw J0\Y/,,g?teJmpen* °P‘i“ isnie". Getempe

♦ 5nJ fr onder het hart eil1met het advies: „Vreest god en houdt uw k, 
droog. Dat is in moderne taal: Houdt uw vli 
tuigen, tanks en vlammenwerpers gereed en i 
uw lichtingen op.
Getemperd optimisme? M n zolen!

ERFLATERS DER DEM OCRATIE.
In zijn onnozelheid heeft dfe'democratische ll 
en radioluisteraar, tijdens deze orlog voorl 
democratie, zich een zekere voorstellinf 
vormd yan wat democratie was: Zelfbeschi
t m J t  T°] . Ze!frc*erin$ do<* het volkj zeiden het de boeken en de blad«

Juni 1943 P rijs 13 cent

■ -----v cn ue oiaaen en de I
bevrijders en het Atlantic Charter. Om h e t . 
met een beeld te zeggen: Elk volk mocht

brÏÏden °Cratl “  en CD hct ZeU 
Goed maar neem nu eens die geschiedenis q 

o  , ' , ,  d,P,om“‘en van Amerika, Engefl 
en Kusland kwamen direct elk met een eifi 
aandragen, gingen er zelf op zitten en a. 
hun uiterste best om het ei des bondsgenoot5, 
het nest te wippen of stuk te pikken. De di|l 
matieke veren stoven in het rond en Rusl 
stopte 16 of 17 Poolse democratische leiden 
de doos Men begrijpt wel, die waren van 
verkeerd democratisch merk. Amerika en E 
land deden zoiets niet, misschien wel doo 
ze er niet bij konden.-'s~—S  ,
De kranten zeggen'nu dat er een oplossintf 
vonden is. De Russische diplomaat moet ff 
lachend verklaard hebben, te willen tonen 
goed hij het bedoelde en hoezeer men hem 
kend heeft.
Die glimlach had hij beter achterwege ki 
laten. Want de vorige keer dat we van 
lachende diplomaten hoerden (en ze op 
zagen) was ook in Moscou, bij gelegenheid I 
het Uuits-Kussische niet-aanvalsverdrag i 
lachende snaken heetten toen Von Ribbe 
en Molotov.
De „oplossing" schijnt dan nu te zullen wör 
dat de favorieted der diverse diplomaten 
Moscou komen en samen in de regering 
worden. Of om nog eens een beeld te gebru. 
De diplomaten gaan hun eieren samenkln 
en eendrachtig in het Poolse nest leggen. 
d i j  Smt-Romeinius en zijn zeven doodzc 
dat kan een pracht van een democratisch 
kuiken wordenl

Het voorlopig adres van redactie en 
ministratie is veranderd, zoals aan de kopl 
van dit blad blijkt. Men neme daar goedfj 
nota vaa.
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E COLLABORATEURS
Khts w einigen te n  onzent hebben dit 
Ird  vroeger gekend, laa t s taan  ge- 
|k t .  M aar nu  k lin k t h e t van  a lle r  lip- 
! alsof h e t reeds lang  burgerrech t in 

begripsw ereld  bezat. Collabora- 
en  collaboratie, v errad ers  en  ver- 

ï, iedereen sp reek t ervan.

rbeiders w eigeren onder collabora- 
ts, onder v errad ers  te  w erken. Bij 
re van geru ch t vernem en wij, da t 

om het h erste l van  he t A m ster- 
se tram v erk ee r m oest w orden u it- 

' en da t h e t personeel zelfs m et 
ig  dreigde, om dat h e t n ie t bereid 
onder een collaborateur-d irecteur 

w erk  te  herva tten .

•  W a t  i s  c o l l a b o r a t i e ?

•  E r  i s  v e r s c h i l

•  De b l i n d o e k  r r j o e t  a f !

drijf, ieder^, a rbe ider en  iedere kan toor
bediende, allen  hebben gecollaboreerd. 
In  de A m sterdam se tram , op lijn  24, 
w erden  de Joden n aa r  h e t s ta tion  ver
voerd. H un reisdoel -— iedereen  m oest 
of kon h e t w eten  —  w aren  de gas- en 
m arte lkam ers in  Oswiecim, destijds nog 
Auschwitz, in  Bergen-Belsen, in  Riga en 
L ublin  en  w ie w eet nog w aar. De direc
ties v an  tram  en  spoor w erk ten  mede, 
h e t personeel deed „zijn” dienst, he t 
staak te  niet. A llen collaborateurs.
M aar toch w el een verschil! Zeker, ook 
h ie r b es taa t e r  een verschil w a t b e tre ft 
de g raad  van  schuld, v an  ontzaggelijke 
verantw oordelijkheid. De hoogbetaalde 
co llaborateur in  verantw oordelijke func
tie  d raag t een zw aardere schuld dan  de 
kleine, d ie zou hebben m oeten verhon
geren, had  hij zyn  m edew erking gewei
gerd. Wij zijn de laatsten , d ie deze w aar
heid ontkennen. M aar schuldig is ook de

V o o rlo p ig  ad  re« ad m in istra tie  e n  rc d sc tla

UITGEVERIJ ..D E  V L A M ’
Holend rech ts traat 26* — A m ste rd am  - Z.

kleine m an, de arbeider, de kan too r
bediende, de eenvoudige am btenaar. 
V oor hen  gelden verzachtende om stan
digheden en  nog ie ts m eer. Zij —  in 
tegenstelling  m e t de g ro te  collaborateurs 
—  konden als enkelingen n ie t w eigeren, 
zij hadden  geen basis, w aarop  zij zich 
konden te rug trekken , tenzij zij h e t  ge
zam enlijk  gedaan  hadden. Tenzij zij een 
an d e r soort collaboratie hadden toege
past, een sam enw erking m e t en  onder 
elkaar, tenzij zij a ls een  ̂ eenheid gew ei
gerd  hadden, co llaborateurs v an  d e  fas
cistische m oordenaars te  zijn.

E n w aarom  deden  ze da t niet, w aarom  
hadden  zij en  hebben zij ook n u  nog n ie t 
geleerd  als een ech te eenheid op te  tr e 
den? O m dat h u n  denken  nog geleid  
w ord t door de m aats taven  v an  een  b u r
gerlijke zienswijze en  om dat h u n  „ lei
ders”  van  partij* en  vakbond h u n  b es t 
hebben  gedaan  in  h en  h e t bew ustzijn  
van  h u n  eigen k lassebestaan  en  v a n  h u n  
zelfstandige k lasse taak  te  onderd rukken . 
E n  h ie r lig t inderdaad  h e t p rincip ieel 
verschil tussen  ons en  de collaborateurs, 
d ie m e t de heren  sam enw erken, g is te ren , 
m e t de fascistische, vandaag  en  m orgen  
m e t de anders g ek leurde com m andanten  
van  soortgelijke kap itaa lsd ic ta tuu r. .

(Vmrvolg pmglnm 2)

bfdcomm issarissen v an  politie en  an 
te hoogw aardigheden w illen of moe- 
I bedanken, om dat ze v an  collaboratie 

huldigd of v erd ach t worden. V er- 
raardig ing bij h e t publiek, om dat 

loedrijke en w elgestelde collabora- 
s zoals de d irec teu r van  een gro te 
sterdam se firm a n ie t gea rresteerd  of 
3e hechtenis ontslagen w orden. Groot 
d e in  sp reek t over collaborateurs.

is da t eigenlijk, een  collaborateur? 
te rlijk : een „sam enw erker”, een 
lew erker. W ie m edew erk t of m ede
werkt heeft, is een  collaborateur. De \  /  n i  i i t  k. i a a m  .

V O O R U IT  N A A R  N IE U W E  V O R M E N !
w ie m et de fascisten  sam engew erkt 

•t» is een collaborateur. E n zo femand 
!t uitgeschakeld w orden, hij m ag nu 

m eer m edew erken.

_zijn n a tu u rlijk  verschillen. W ant 
ieg ew erk t”, gecollaboreerd hebben 
i o f  b ijna allen. A lle staatsorgahen, 
am btenaren, op enkele uitzonderin- 
na, h e t gehele politie-corps en  he t 

nbare m in isterie  en  n a tu u rlijk  ook 
rechtbank. Zij hebben zelfs m eer ge- 
n  dan  m aar eenvoudig m edegew erkt, 
hebben zich m edeschuldig gem aakt 

1 moord in  duizenden gevallen, aan  
isenrooi in  honderdduizenden geval- 
aan  diefstal in  m illioenen gevallen, 

kar ook iedere w erkplaats, ieder be-

. Er dreigt zich een nieuw historisch treurspel 
te gaan afspelen. De mensen veranderen de 
wereld, m aar ze doen dat niet bewust. De 
mensen voltrekken daden, m aar ze kunnen 
die in hun gevolgen niet overzien. Op grote 
historische daden volgt m aar al te dikwijls 
eén diepe ontgoocheling. W aar de mensen 
leden en streden voor toekomstidëalen, daar 
bracht die toekomst veelal diepe teleurstelling. 
De Franse revolutie van 1789 en de daarop 
volgende, jaren en de Russische revolutie van 
1917 zijif hiervan goede voorbeelden. De men
sen streden en leden voor een betere wereld 
van vrijheid, gelijkheid en broederschap, voor. 
een wereld van vrije mensen,' die' hun eigen 
maatschappelijk welzijn zelf in de hand zou
den nemen. En ze gingen er zelfs de dood 
voor in. M aar wat er later uit te  voorschijn 
kwam, was heel wat anders, dan de strijders 
zich hadden voorgesteld. De vrijheid en de 
gelijkheid van de Franse revolutie brachten 
de vrijheid en de gelijkheid voor het kapitaal,

4*i y  . ’ ■

m aar diepe verslaving van de grote massa van  
de bevolking in de loonarbeid. De Russische 
revolutie bracht de opheffing van het privaat
bezit aan productiemiddelen, m aar niet de op
heffing der uitbuiting en niet de vrijheid. Er 
vormde zich een burokratie, die het beheer 
over de productiemiddelen en over het hele 
maatschappelijke leven aan zich trok. Zo 
kwam er uit de grote maatschappelijke om
wentelingen heel w at anders, dan zij, die er 
voor vielen,-zich hadden voorgeeteld.
Iets dergelijks dreigt zich op het ogenblik op
nieuw te  voltrekken. E r is een algpn^ne drang 
M ar socialisme, een drang, w aar de meest 
verschillende lagen van de bevolking door 
worden 'gegrepen. Dit socialisme heeft ver
schillende kenmerken. Dat zijn: een krachtig 
nationaal bewustzijn, een drang naar staats
exploitatie en naar regeling van het maat
schappelijk leven onder leiding van da staat 
t n, yert*a“ lde,"»«1®*®88ingsad»ap van da ar
beidende bevolking in het hela maatschap-


