
Het Boerenbedrijf 
na de oorlog

Dr. J .  P . K ru y t w ijd t in  „ Je  M aintien- 
d ra i” van  16 Ju n i een  beschouw ing aan  
„Onze landbouw  n a  de oorlog”. D aarin 
w ijst hij de m oeilijkheden v an  h e t boe
renbedrijf voor de oorlog aan  en  geeft 
dan aanw ijzingen voor een  be tere  toe
kom st op d it gebied. W e m issen h ier 
ech ter een forse k ijk  óp h e t v raagstuk  en 
daardoor b lijft h e t s tu k  v er onder de 
m aat.
De vraagstukken, d ie  volgens de heer 
K ru y t hun  oplossing m oeten  vinden, zijn 
de volgende:
1. De landhonger v an  de boeren.
2. De onvoldoende financiële op

brengst van  de agrarische bedrijven.
3. H et versch il in  levenspeil tussen  

stad en land.
De landhonger is de u itd ru k k in g  van  een 
betrekkelijke overbevolking op he t 
p latteland. E r  zijn m e er boeren, die land 
w illen hebben, dan e r  grond beschikbaar 
is. V roeger vloeide a ltijd  een  belangrijk  
deel van  h e t boerenoverschot n aa r  de 
steden, w aa r ze als a rb e id er een onder
kom en zochten. Bij d e  heersende w erk
loosheid van  de la a ts te  ja re n  voor de 
oorlog kon v an  deze afvloeiing n a tu u r
lijk  w einig kom en. V andaar: een ge
vech t tussen de boeren  om de beschik
b are gronden, w aardoor de p ach t- en  de 
grondprijzen om hoog liepen. E n de 
grondbezitters lach ten  daarb ij in  hun  
vuistje. De h ee r  K ru y t z iet nu  in  de 
annexatie va n  D uits gebied  een gaatje , 
om d it probleem  en igerm ate  op te  
lossen.
De onvoldoende financiële  opbrengst 
der agrarische bedrijven  voor de oorlog 
is ons allen  w el bekend. W e herinneren  
ons nog w el, hoe d e  p roducten  dikw ijls 
n ie t eens v an  h e t land  w erden  g eh aa ld ^  
om dat dè kosten  van  de oogst n ie t goed 
gem aakt konden w orden. We herinneren  
ons, hoe de b o te r  v e r  beneden  de kost
prijs n aa r E ngeland w erd  uitgevoerd, 
w aarbij door heffingen  bij invoer de 
prijs van boter, spijsvet en  m argarine  in  
N ederland zó hoog w erd  gesteld, da t 
h ierdoor de tek o rten  op de u itvoer w er
den gedekt. D a t h ee tte : K oopt N eder
landse waar, dan helpen  w e  elkaar! Q  
De hopeloze toestand  v an  h e t N eder
landse boerenbedrijf w erd  ech ter n ie t 
alleen  veroorzaakt door de algem ene 
wereldcrisis, d ie de w ereld  te isterde . De 
kWestie is deze, d a t d e  hele  Europese 
landbouw  en v ee tee lt n ie t tegen de bu i- 
ten-europese concurren tie  op kon. Bui
tenlandse ta rw e w as veel goedkoper dan  
de inlandse. V andaar, d a t  in  N ederland 
voor de bakkers de verp lich ting  gesteld 
was, Nederlands m eel te  verw erken , te r 
w ijl slechts een  deel bu iten lands m eel 
m ocht w orden gem engd. Deed m en d it 
niet, dan w erd  de N ederlandse landbouw  
vernietigd. D itzelfde gold bijv. ook voor 
F rankrijk , w aa r de kostp rijs  van  m eel 
ver boven de w ere ldm ark tp rijs  lag. En 
voor de veeteelt gold hetzelfde. De A us
tralische bo ter kon aa n  de grootste  af
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nem er, Engeland, veel goedkoper ge
leverd  w orden, dan  de N ederlandse. D at 
kom t, doordat in  A ustra lië  geen eigen
lijke zom er en w in te r is, zodat he t vee 
h e t he le  ja a r  door in  de w ei k a n  blijven, 
e r geen sta llen  en  dergelijke nodig zijn, 
te rw ijl h e t vee electrisch  gem olken 
w ordt. De kostbare w intervoeding van 
h e t vee v e rv a lt h ie r  helem aal.
D it alles heeft d irec t te  m aken  m e t de 
on tw ikkeling  v an  techniek  en  verkeer 
in  h e t m oderne im perialism e.
W at s te lt de heer K ru y t nu, om deze 
m oeilijkheden op te  lossen? Hij zegt:

„V erw acht m ag w orden, . . .  d a t de 
econom ische isolering v an  elk land 
b innen  hoge to lm uren  zich n iet 
m eer zal herhalen , en  d a t a lle  d aa r
m ee te  m aken  hebbende kw esties, 
v an  invoer, uitvoer, handelspolitiek, 
v alu ta , dum ping enz. op verstandige 
w ijze en  volgens internationaal ge
rich te  gezindheid^zullen  w orden op
gelost.” •*

W e antw oorden  daarop, d a t geen m ens 
in  de h an d e l een halve cen t voorschot 
geeft op in te rnationale  gezindheid. D at 
is geen grondslag voor een handelspoli
tiek . D aar gaat h e t eenvoudig om de 

•ren tab ilite it van  kap ita len  en  nergens 
anders om. M aar bovendien: w ie deze 
handelsbelem m eringen in  d e  eerste  
p laa ts  nodig hebben, d a t zijn  de Euro
pese landen. Zou m en h ie r  de grenzen 
voor de A ustralische, N oord- en  Z uid- 
am erikaanse agrarischè producten  open
gooien, dan  w erd  h e t Europese boeren
b ed rijf  grondig  genekt. D a t w as vóór 
de oorlog h e t geval, d a t is n u  m éér w aar 
dan  ooit. De oplossing, die d e  h eer K ru y t 
ons h ie r  aan  de hand  doet, is v an  nul 
en  gen e r w aarde.
E n  verder: E r is nog een  andere  grond, 
w aarom  m en h ie r  d ie grenzen  voor vele 
v a n  de bu iten landse agrarisch  eproduc- 
te n  praktisch  zal sluiten. H et is tro u 
w ens m oeilijk alles over de éne „agrari
sche” kam  te  scheren. D it is tem eer h e t 
geval w aa r ook industrië le  k ap itaa l-  
belangen  bij de geleide agraische econo
m ie een  ro l spelen. Wij kom en op d it 
a lles nog w el terug .
D at is de on tzettende verarm ing  in  
Europa. M en zal in  de Europese landen  
nauw elijks de bu iten landse agrarische 
p roducten  b innenhalen , om dat ze n ie t 
b e taa ld  kunnen  w orden. M isschien zal 
m en  geen to lm uren  oprichten, m a a r  in  
d e  toekom st zal de s ta a t d e  invoer w el 
in  de h an d  nem en en die bes te lt een
voudig geen agrarische p roducten  in  h e t 
buitenland.- Ieder land  m oet zichzelf 
voeden.
W aarschijn lijk  zal de h ee r  K ru y t d it 
ju is t  hee l goed vinden, w a n t d an  is in  
ieder geval toch de bu iten landsche m a rk t 
bescherm d en  lcuhnen de boeren dus 
lonende prijzen  berekenen. W ant hij is 
v a n  m ening, d a t h e t p rijspeil v an  de 
ag rarische p roducten  m oet w orden ver
hoogd.

„D e landbouw  m oet k u nnen  reke
n en  op een prijspeil, d a t hoog ge
noeg ligt, om de levensstandaard

v an  h e t p la tte lan d  gelijk te 
aa n  d ie v a n  de s t a d . . .  Moeten 
voor d e  prijzen  v an  de levens 
len  ie ts  verhoogd worden, 
dienen de- consum enten d it o' 
brengen  en  te  aanvaarden .” 

G eachte h ee r  K ruy t, w e geloven, 
zich h ie r  groncfig Vergist. Iederee 
van  overtu igd, d a t N ederland  ont~ 
vëra rm d  is en  iedereen  w eet, da 
zo v e r  e r  p lan n en  bestaan, deze zi 
w egen in  de rich tin g  v an  een sne 
bouw  door h a rd  w erken  en  wein: 
dienen. W e zouden u  daarvoor ee 
reeks v an  c ita ten  u it  de pers 
voorhouden. E n a l w aren  deze cita 
niet, een k ind  k an  zien, d a t he 
rich ting  u itgaat. W at in  werkeli 
kom t, is geen verheffing  van  he t 1 
peil v an  d e  plattelandsbevolking, 
w el een verlag ing  v an  h e t levens- 
stedelijke bevolking to t die v 
p la tte land . E n bij de lage Ion 
slechts voor h e t allem oodzak 
levensonderhoud zullen  reiken, 
de prijzen  va n  de agrarische pro 
zo laag m ogelijk zijn. We kun~ 
boeren n e t zo m in  een w elvaren 
kom st vóórspellen  als de arbeid ' 
de stéden. Ook de boeren hebben 
te  lachen.
W e v inden  de oplossing v an  het 
sche probleem  door de h eer K ruyt 
loos onvoldoende. M aar waarom 
hij h e t n ie t in  een  andere  r ic h tr  
h ee r K ru y t is im m ers socialist 
van  de personalistische soort? W 
de h ee r  K ru y t e r  v an  denken, 
agrarische bedrijf eens op andere 
verlich t w erd, bijv . door een afsc 
va n  de grondrente?  D at zou ee 
schelen. W el w erden  daarm ee de 
bez itters gedupeerd , m a ar is 
ernstig? H e t b e tre ft h ie r  imme 
slechts een  a-sociale groep van 
volking, die m e t n ie ts  doen aan 
kom t? H ate lijker vo rm  v a n  uit 
dan  de g rond ren te  is toch nau 
denkbaar! De boeren  w erken, 
g rondbezitte rs str ijk en  eenvouj: 
op, zonder e r  een  slag voor g 
hebben. D a t is onzedelijk, m eneer 
Op v erd e re  m aatrege len  kunnen 
n ie t ingaan, om dat w e toch al 
sch ikbare ru im te  overschreden, 
nog w el m eer over te  zeggen. M 
bew aren  w e d an  to t gëlegener t !
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AARDBEVING

_ m ensen verbinden aan  de naam 
jc isc o  n ie t slechts de voorstelling 
[m achtige havenstad aan  de west- 
_ de Verenigde S taten  van Ame- 
denken, als ze de naam  van  deze 
en* n ie t slechts aan een eeuwig 
lemel, »«n prachtige stra ten  tus- 
achtige wolkenkrabbers en  aan 
de, w aarvandaan men de Grote 
ien  Iran, de oneindige watervlak- 

_j v ie r continenten van elkaar 
1. D e m ensen vah  boven de veer
een by  he t horen van deze naam  
i h e t jaar 1906. Toen w erd er in  
u ren  op dezelfde plek een grote 

j>k een  S an Francisco, door een 
ge aardbeving veranderd in  een 
puinhoop.
__ in  he t laatste jaar voor de 
>te crisis van dè tw intigste eeuw. 
ebeurde. San Francisco .vas het 

de gelukzoeker. Toentertijd 
„B lue boys öbje, from  Califor- 
is plenty. of gWd on the  banks 

aento”.
[ in  San Francisco, hadden zij zich 
jd, d ie he t „geluk” gevonden had- 
die he t nog zochten. Zij w aren 

tr  gekom en van  alle uithoeken der 
Spanjaarden, Britten, Ieren, Duit- 

Russen, m aar ook Chinezen en 
s, allen aangelokt door h e t gele

f verhalen  van Jack  London vinden 
beeld van h e t toenmalige Frisco 
ran die stad, w aarnaar de goud- 
van  A laska verlangden, w aarin 

de buit, die men m aakte of te 
?te, „leven” wou en  ook leven 

he t geld rolde en  handel en 
bloeiden.
S an Francisco bouwde m en de
____ Jitinentale spoorlijnen, dwars
et Noordamerikaanse V ast eland f 

trokken  de mensen u it he t
___ Oosten, die weg te  gaan
u it  h e t slechte klim aat en  de 
i  de industrie-steden n aa r  he t 
de eeuwige zomer, van he t ge-

van San Francisco
m akkelek geldverdienen en van he t leven 
zonder zorgen. Een kw art eeuw la ter h e r
haalde zich deze beweging, toen h e t dicht
bij gelegen Hollywood de droom van alle 
onbekende sterren  van h e t filmbedrijf 
werd.

In  1906 ging deze stad, w aarin men 
„leefde en  liet leven”, tenonder, nog gron
diger verwoest dan de vele steden en dor- 

_pen in  Europa en Azië veertig jaren 
later. De aarde beefde en verslond een 
stad  o?et h aa r leven, haar welstand en 
h aar armoede. Q i deze natuurram p, .door 
gelovige mensen vergeleken met de on
dergang van Sodom en Gom orrha en  als 
een straf Gods voor het zondige, losse 
leven voorgesteld, w erd  gevolgd door een 
maatschappelijk aardbeven, de crisis van 
1907. Zij w ordt vaak, en zeer oppervlak
kig, als de gro t*  finantiële crisis aange
haald, omdat he t gehele m onetaire stelsel 
van de Verenigde S ta ten  in  he t gedrang 
kw am  en zelfs zou hebben kunnen be
zwijken, als n ie t Morgan de Oudere in 
de bres gesprongen was, een feit, dat als 
een van de grote heldensagen van het 
Amerikaanse kapitalisme verm eld wordt.

D it was inderdaad ook een aardbeving, 
m et door natuurlijke, m aar door maat
schappelijke oorzaken. M aar h e t had 
eveneens vernietigende gevolgen voor 
millioenen arbeiders en kleine lieden. H et 
grote beven w as 'h e t nog niet, wan^ dat 
kw am  pas zeven j&ar la ter en  duurde 
langer dan vier jaren, van 1914 to t 1918. 
H et was de eerste wereldoorlog. Hij ver
anderde het gezicht der aarde, verwoestte 
gehele landen en deed in de grootste staat 
van de w ereld door de bewegingen van 
arbeiders, boeren en  soldaten de eeuwen
oude m acht van den Tsaar ineenstorten, 
in  „tien dagen, die de w ereld deden 
wankelen” .

der massa, nieuw e oorlogen en tenslotte 
de tweede wereldoorlog.

E n  op de plaats van de aardbeving van 
1906 kw am en ze bij elkaar, de regerings
vertegenwoordigers van de „Verbonden 
Volkeren”, aangelokt door de v isie op 
h u n  veiligheid en  vrede, op h u n  w el
stand en  sociale rechtvaardigheid. E n de 
ogen van  honderden millioenen zijn we
derom  gericht op San Francisco. A llen 
lu isteren  m et inspanning of zij n ie t mis
schien h e t grote beven van  een nieuw e 
tijd  en  van een nieuwe ordening van de 
menselijke samenleving zouden kunnen  
vernemen. In  de dagen, w aarin h e t H itler- 
imperialisme in  zijn laatste stu ip trekkin
gen lag en  heel de w ereld op h e t se in  van 
de w apenstilstand stond te  wachten, be
gon d it congres van  de grote en  kleine 
overwinnaars.

M aar h e t fundament, waäfop deze 
maatschappij staat, blééf behouden in  de 
wereld, de m acht van h e t kapitaal over 
de arbeid, over de mensen. Deze m acht 
herstelde zich en  w erd steeds w eer op
nieuw  geschokt, m aar ze hield toch nog 
stand. Nieuwe crises, nieuw e bewegingen

H et was bijeen, toen D uitsland capitu
leerde, h e t ging door m et onderhandelen 
over de toekomstige vredesorganisatie, 
over de nieuwe volkenbond, w aarvan 
allen deel uitm aken, die de denkbeelden 
van  de groote mogendheden aanvaarden. 
Reeds op d it p u n t deden zich ernstige 
verschillen van  mening voor. W ant de 
grote m achten, verbonden voor de mili
ta ire  strijd  tegen Duitsland, houden zeer 
uiteenlopende meningen e r  op na, w a t e r 
in  de toekom st zal m oeten gebeuren. W el 
zijn ze h e t op een zeer belangrijk  pun t 
m et e lkaar eens: H et fundam ent moet 
b lijven behouden. D at is he t fundam ent 
van  een  maatschappij, w aarin  de massa 
m oet gehoorzamen en de to t de h ee r
schappij „geroepenen” m oeten bevelen. 
D e „geroepenen” noemen zich „Verenig
de Volkeren”. Hoe zei h e t ook de brave 
soldaat Schweik? „Tegen arm e m ensen 
m oet m en streng zijn”.

De m ensen slepen h u n  ketenen, de 
ketenen  van  h u n  gebrek aan m acht en 
begrip. Zij wachten op h e t g ro te  aard- 
beven, op de grote uitbarsting, die de 
ketenen  zal verscheuren. Gespannen luis
te rden  ze n aar San Francisco. Zij schrok- i 
ken  van  elk  verschil v an  mening, da t r id i  
voordeed, Zij voelden zich verlicht, toen  
zij vernam en, d a t de uitnodiging van  A r
gentinië en  de niet-uitnodiging van  Polen 
h e t congres n ie t van begin af deed m is
lukken, dat'er**een accoord m et R usland 
te n  opzichte van  he t veto-recht to t »tand 
kwam, dat m en gemeensch appelijk



eruit' ? erP- N°g  m et de verschrikkingen van de oorlog en van de 
concentratiekampen voor ogen, was men 
dankbaar voor ieder compromis, voor elk 
woord van vrede en beefde men by alles, 
w at aanleiding to t scheuring kon geven

te doen, en samen de beste methoden 
m ervoor u it te w erken en v a n d a a r  te 
leren. Zo hebben b.v. de arbeidters by 

o j  rubber nodig voor hun autobanden, 
en de arbeiders op hun rubberplantages 

~  ̂ eeiLB rech t — ieder een auto 
nebben. De Ford-arbeiders voor h u n  
auto s en de Indische en Chinese arbei
ders op h u n  rubberplantages. Jawel, 
m et voor de auto’s van Ford, want die 
maakt zelf geen auto’s, en n iet de plan
tages van de rubbertrusts, w ant de trusts 
produceren geen rubber. D at doen alleen 
de arbeiders. De mensen doen dat alles, 
zy werken, zy produceren de machines, 
zy bouwen de huizen en de straten  en de 
spoorwegen en de schepen en de vliegtui
gen. De mensen doen dit en die kan het 
helemaal met schelen, dat de ene arbeider 
naar de kerk gaat en de andere niet, dat 
de ene w it is en de andere bruin of geel 
of zwart, dat de ene Engels, de andere 
Russisch, een derde F rans of Maleis of 
wie weet, welke andere taal zo goed erf
“ sl^ f atasPree^ t> &  Mi het in de, scholen 
van de aandeelhouders geleerd heeft.

^ h e t.°p d e  mensen aankomt, dan 
geeh. ..veüigheidsraad” met 

politieke, economische en zelfs militaire 
sancües nodig, zoals hy door de nieuwe
m w t e n ^ h T v l  \ ° ° rgeschreven. Raden moeten ze hebben, de mensen, zeer zeker
want zy willen en  moeten hun  werk
Z ^ l T en ?  het h®1“ « van de hoogst- mogelyke welvaart van allen. En dit vor
men yan raden begint helemaal Z -
S f t l  ’ 0p plaats> w aar zy w erken’ op de akker en aan de machine. D aar moeten 
zy kunnen beoordelen, w at zy zelf en 
anderen nodig hebben. En hwTantwoo“
torh SP ZlS ! n  heel eenvoudig zyn en 
toch m San Francisco niet worden £
J l epen “  zeker  n iet goedgekeurd. Van 
wapenproductie zal e r  nl. geen wonrrf 
gerept worden. 8 woord
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Tenslotte kwam dan ook de grote be
loning voof alle angst en voor he t be
wezen geduld: het Wereld-Handvest. 
Welk een heerlyke naam voor een ver
drag van 1 1 1  artikelen! Plechtig wordt 
h e t verdrag voorgelezen. Met de vaandels 
van alle verbonden volkeren op de achter
grond sloot de Amerikaanse president het 
T°ngres M aar de bazuinen van dit jong
ste pohtieke gericht deden de m uren van 
de stad m et ineenstorten. De aarde beefde 
“ ^ lu k z o e k e r s  van alle landen, die 
m  San Francisco elkaar ontmoet hadden, 
konden gerust hun koffers pakken. De 
wolkenkrabber-hotels van beton en staaL 
w aann zy gewoond hebben, zyn niet uit 

H ™ gasten rao«en  >><* geruststellende bewustzijn mee naar huis 
E S  ^  geen aardbeving in San

Neen, dit wereld-handvest laat de we
reld n iet beven. H et spreekt van de rech- 
n Z T T  mens zonder e r  het geringste 
r r ^ Zegf en' e  deelnemers hebben 
hun best gedaan de werkelijke problemen
ä w J T T 11- Z\ WÜlen m eer arbeids- 
bS dfn  il*1 hoger levensstandaard bieden, zy willen, m aar zy kunnen niet. 
Willen zy eigenlyk werkelijk?

vn^ , wiUen de,eerbied voor de rechten 
to?  den mens aankweken, zonder onder-
S ^ J Ï r raS’ i P 0<rf enz- W« *yn diep 

hoe, mooi 2011 bet zyn, a k
W k S t o Z ï ï  20 en zeggen, w at eigen- 
Jyk volgens hun  mening de rechten van 

' d e n m e n s e n .  Wy hebben namelyk h X £  
om trent de voorstelling, dat zy iets te 
m ak«! hebben m et het recht var? de men! 
sen, he t gebruik van hun w erkkracht en 
van hun arbeidsproducten zelf te  bepalen
r S  !®1f egg?n ’ w at *3 willen produceren 

opdat he t de behoeften van de menTen 
moge dienen D it is voor o n s ^ S  
utopisch ideaal, m aar hiermede beginnen 
voor ons de rechten van den mens En 
dat denken m et wy alleen, dat denken- 
. e L̂ nenf ei\ ’ d*e °P natuurlijke wijze

SÄSdÄta?“ “ die °0k
££££ TS"°°ie

de vä k e ren ' orderen. Wy vinden dat uitstekend
m aar wij hebben  h iervan  ^ e n e e ^  i  ’
be trede '11 afWK^e° de voorstelling. Deze 
betrekkingen  beginnen nam elijk vol c/on
ons m e t de zeer eenvoudige ontdekking
dat de overgrote m e e r d ï ïh e id v £ tS &
m ensen een  gemeenschapoeliik Kni
heeft, het W « *  v a n T ï ï t a d D  J f S
w illen  w erken, teneinde zo goed te 'k „ r ?

SeTd r het ™ Ä
wereld. ^

bereid  zyn , d it gemeenschappelijk

Op de keper beschouwc
De vrienden van mijn «, 
zfjn m'n vrienden.

waaraan ^  behoefte hebben?

S r ï  TÓ,SSn

»verdelen van de V°°r  het
nieuwe N e d e S n t  S S S & S L  t *

ders zijn v e e le i^ ? !  heeft De arbei-

sÄ 3 ? £ j ?3£ä

vT nr r
* « h  f c ê t e k S *  *>“
van onze maatschanrJnu, he^ fundament

: ‘ «open aat OOK het i
rubber-, tabaks-, bank- en scheepvaart- 
enige warme vrienden, of vrienden van 
onder de nieuwe Excellenties telt.

Deze connecties zullen de nieuwe r 
goed van pas komen bij de oplossing van 
geveel alle na-oorlogse problemen: 

JJujxjnt-Nemour, de grootste wapeim 
wereld, heeft verstand van het verzeke 
een bevende vrede. Ook de beide Oli 
hebben op dat gebied in Bolivia, Paraguay 
™  en China hun sporen verdiend. —’ 
trust kunnen tevens waardevoUe aan. 

VO°f f 4 ,,s^ieren” van de raderen v 
^ trö d in g  van corruptie. De 

sche Bank en andere Indische 
«an gelegenheid gegeven worden de Ind 
te leren, wat bevrijding” eigenlijk is en 

„Wij kunnen Indië rdet n 
Kunstzqdetrust kan via de Snia V; 
informeren hoe Mussolini zyn corpora
werkgevers, vakbondsleiders en ambten
heü des volks in elkaar timmerde. En 
kan van advies dienen, hoe men een di 
5of 10 maal de productiekosten het puhliel 
smeert en zodoende, millioenen „verdient”. 

En allemaa1 tezamen hebben ze er ve
t w '  Wie aS e,der i oekomt wèt het 
k S i S?ber moeten leven en wie
aSS lSZ L  m yergaren. Wie ruïnes opbouwen en voor wie de nieuwe U.
^ülen zyn. Hoe je een corporatieve staat 
maken en hoe de arbeiders wèl en niet g
h“ l T  ^  Hoe le d°o* nüddel nonger de mensen aan het werk krnfft 
de naam. „voedselvoorziening” g e e f t lS e

20 weinig mogelijk i 
kapitalistisch vlees snijdt onder de leuze
wederonKr.20 mo8elWk storing^deropbouw.” O, jé, ze hebben over^

^  Jan Romein en andere 
^  -een linkse regei

te gevenTf W ie^r ï  Ht>en °!üidie ^ e ™ 1« i j  , er tegenwoordig al niet cn
dagen van Ebert, Noske

Ü o d S fa ï»  bruUcJbaarheid  van een zeker 
en„ de nieuwe mogelijkheden 

Het de moeite waard.
beurt te geveï V<>lgend nummer 6-1

e n ^ e ’f w Ä  <** we de, ^ 'o m a ten  vergeten hebben. »
P0Utle^  ^  Noch de Kunst&sssruar™i' — *

met publiek-rechterlyke bevoeg. 
onder de firm a „De Verenigde Vol 
™  toch Juist h e t fundam ent behc

Zy, de heren der wereld, willen i »  
en de geregeerden ervan overtuigen,! 
net zo alleen en n iet anders gaat. Wij f 
gen ons oor te  luisteren en  wy *

< Vmrvolg op

ligt zy? Wat is zy'

|- zich nog de eerste ty d  n a  de vorige 
Idoorlog herinnert, w eet da t h e t toen 
llde van oud- en  nieuwbakken 
ilisten”, sociaal-doende Staatsm an- 

veelbelovende steunpilaren van 
happy en Beurs. A ls ook m aar de 

I van de toezeggingen en plechtige 
keringen van  toen ie ts w aard w aren 
■st, dan zouden e r geen voor-oorlogse 

_e, geen fascisme, geen verschroeide 
I, geen 35 millioen vermoorden, geen 
“> of eronder”-toestand geweest zyn.

wereldkapitaal, de kapitalistische 
van alle landen, hééft bewezen — 
haar eigen handelsterm en te  spre- 

j -  de grootste zwendelfirm a te  zyn 
Imenselyke geschiedenis. Vyf en  der- 
billioen verm oorde mensen, m yne 
p, wy achten da t geen geringe zaak. 
pdelfirma’s  genieten by  ons, politiek,

1 en m aterieel, geen crediet!
_ vertegenwoordigt de nieuwe rege- 
Voorzover w y w eten is de bezitten- 

asse van N ederland eigenaar van de 
rlandse grond en de productiemid- 
i. Van de akkers, de velden, de bos- 
de fabrieken, de schepen en  de 
s, de mynen en  de banken.

arbeidersklasse bezit n iets dan haar 
en huisraad, häar verm agerde kin- 

1 en ~  enige noop en  w instbron voor 
apitaal-^T h aar arbeidskracht, de 

5e van haar handen en  hersens. Die 
1 straffe van te  verhongeren, aan de 
ers van-grond en productiem iddelen 

• verkopen. Voor loon.

is de toestand en  m en noem t dat: 
Italisme.
*e „heeft hierby de m acht? Wie 

«  de regering? Wie „heeft” de
ig?

hoort algemeen zeggen, da t de 
re regermg een „goede pers” h e e f t 

jxga daarover niet verbaasd. De poH- 
persooHsbewyzen van zeer vele voor- 

der opepbare m ening zijn blykbaar 
^ervalst. Zy verm elden he t w oord '

, waar ingevuld had m oeten * 
»kapitalistisch-democraat”. De 

e aanmeldingsbureaux van  hé t 
nebben niet te  klagen gehad over 
,rt aan vrywilligers.

heeft he t N ederlandse kapitaal

Meuut Regering
Nadat we in Amsterdam een directeu regeringen, d ie  to t  aan. M ei 1940 in  

een groot-kapitalistische onderneming I -land op traden , w a re n  de  zaakw aar-

rs' besluurdT . ^  r <? tslr d-onbaatzuchtigheid, nog verder voor ons zou s van  en v oo r “ e t  N ederlandse  kapi- 
We werden niet teleurgesteld. Reeds een Alle; P® r e gering, d ie  w y  h ie r  had- 

blik op de ministerlyst der nieuwe rer 3 ei 1940 to t M ei 1945 w as de 
wijst op connecties met de Koninklijke ] /aarnem er, b e s tu u rd e r  en  m achts-

,aver van h e t D uitse kapitaaL 
Ï^HSt̂ ,deA Uniu de Amerikaanse Petrc ins treed t een nieuw e regering op.

een plar n ’ m. e t 'de draden verder lopen weten w Tnoe^S ngen’ m et beloften . W ie v e rtegen 
zekerheid; laten we hopen dat ook het m ï 'g 1 zij? W at is zy? W at w il zy?ninhor. tnknlrn 1__1 --

el van h aar bezit,-.„opbouw

haar verwoeste of ach terlyk  geworden 
productie-apparaat, een nieuwe grondslag 
voor het m aken van winst, credieten, her
overing van de vroeger uitgebuite 
koloniën

Spreken de „voorlichters”, de „socialis
ten”, de „democratische opbouwers” dat 
openlyk u it?  N atuurlijk  niet! Zy ontdek
ken god-weet-wat voor mooie strevingen 
in d a t kapitalisme, zy geven de nieuwe 
kapitalistische regering „crediet” — z$ 
geven crediet — m aar het h u n  jin ’t  ge
zicht vliegende feit, dat h e t hele probleem 
voor de kapitalisten bestaat in  de vraag: 
Hoe krijgen we onze uitbuitery w eer op 
gang?, w il hen  n iet over de lippen.

M en zal zeggen dat we van  deze 
regering toch heel andere k lanken te  
horen krygen  dan van welke vroegere 
ook. Zeker. De toestand is voor he t kapi
taal nu  ook heel anders dan  vroeger. 
A ndere toestanden, andere manieren.

Inplaats van een geweldig uitbuitings- 
gebied als Indië, een heel productie-appa
raa t in  N ederland, beleggingen in  allerlei 
landen en  een m in of m eer onafhankelyke 
positie —  m oet he t kapitaal n u  Indië h er
overen, de arbeidersklasse uitpersen om 
een n ieuw  productie-apparaat gebouwd te 
krygen  èn  de oorlogsschulden te  betalen, 
afw achten of ze van haar beleggingen nog 
iets te ru g  k ryg t en de grote overwinnaars 
soebatten om crédieten. Geen wonder dat 
he t kapitaal anders laat p ra ten  dan vroe
ger. Zelf moet he t ook heel w at verande
ren, in  haar eigen uitbuitersw ereld. De 
oude m anier, w aarby iedere kapitalist 
deed w at hy wou, is allang voorby. D at 
was ook vóór de oorlog gaandeweg al an
ders geworden. M aar n u  moet e r  radikaal 
en  to taal anders opgetreden worden.

E r moet een centraal geleide oorlog ge
voerd worden. D at is duidelijk. E n  e r  moet 
een centraal geregeld en geleid u itbui
tingsproces op gang gebracht worden, een 
centraal geleide opbouw van een nieuwe 
winstmachine, onder centraal vastgestelde 
loon- en arbeidsvoorwaarden; de arbeids
krach ten  m oeten vanuit een centraal bu 
reau  w orden gedirigeerd n aar w aar he t 
kapitaal ze behoeft; grondstoffen en  cre
dieten m oeten door een centraal liobaam 
worden gekocht of verworven; de pro
ductie cen traal voorgeschreven en  geleid, 
de producten centraal gedistribueerd. H et 
Nederlandse kap itaa l moet als een goed 
georganiseerde, centraal geleide eenheid 
optreden, anders gaat h e t naar de bliksem.

H et enige lichaam dat de functie van 
deze centrale leiding voor h e t kapitaal kan 
uitoefenen is de Staat. Men noem t zoiets 
tegenwoordig: Geleide economie. Ook 
wel: Gebonden economie, ’t  K om t op h e t
zelfde neer. ‘

Ook de oude toestand, dat by conflicten 
m et de arbeiders, elke ondernem er in  z\jn 
eentje da t stuk  klassenstrijd uitvocht, is 
a l lang voorby. H et kapitaal concentreerde 
zich, hele takken  van bedryf vorm den een 
kapitalistisch geheel en  de ondernem ers

vorm den werkgeversbonden die een sta
king n iet vreesden. D at w as a l een hele 
verandering, m aar nog lang n ie t genoeg. 
E n dat moet n u  radikaal verbeterd  wor
den. De gehele krach t d e r afonnrforljjlr» 
kapitalisten tegen opstandige arbeiders 
moet centraal geleid en  aangewend wor
den en  ook daarvoor is de S taa t h e t aan
gewezen lichaam. De S taat kan  lonen en  
arbeidsvoorwaarden vaststellen, stakingen * 
verbieden, bem iddelaars aan wy zen, cor
poraties van werkgevers, vakbondsleiders- 
en regeringsam btenaren benoemen, pry- 
zen vaststellen en  bonnen uitgeven. In  ’t  
kort, alles w at nodig is om arbeidersver- 
zet te  voorkomen of te  bemoeilijken. Ein 
w at de afzonderlijke kapitalisten n iet 
kunnen, zfy kan  h e t centraal, over de h ele 
linie, m ét dwangmiddelen.

Bovendien kan  de S taa t werkzaam
heden, w aarby de w inst voor he t e r  in  
gestoken kapitaal lang op zich laat wach
ten, m aar die toch voor de kapitalistische 
gang van zaken nodig en  voordelig zyn, 
aanpakken  Ontginningen, droogmaking 
van geïnundeerde gebieden, m y nexploita- 
tie, spoor, tram , electra, ga$, waterwegen, 
dykaanleg, stedenopbouw. Alles ten  bate 
van de gezamenlijke kapitalisten. Hetzij 
doordat zij daar direct van  profiteren in  
de vorm  van directeurs- en  commissaris- 
sen-inkomens, door1 ren te  en  aflossing van 
staatspapieren, door goedkope grondstof
fen  en  brandstoffen voor h u n  onder
nem ingen —  hetzy de w insten in  de 
kassen van hun  staa t vloeien.

• E n er kom t nog eén  groot voordeel by 
voor h e t kapitaal. De kwasi-socialisten, de 
lu i m et de valse politiek^ identiteits
papieren, kunnen  d ié  hele „geleide eco
nomie”, die hele concentratie van de kapi
talistische beschikking over menden  en 
goederen, voorstellen ids-een s ta p  h aar he t 
socialisme. Zij kunnen d it STAATS
KAPITALISM E zelfs „socialisme” noe
men. D at doen zij dan  ook. H et is een 
ontzaglijke speculatie op de ongeschoold
heid, op he t onontw ikkeld w eten en 
denken der arbeiders.

Voor w ie deze dingen w eet is de 
regerings-verklaring een  leerzaam stuk  
lectuur. H et toont ons, hoe de nieuwe 
kapitaals-diktatuur e r  in  by zonderheden 
zal Uitzien. W y zullen die bijzonderheden, 
ontdaan van de mooie verpakkings-frasen, 
in  .m eerdere artikelen  van dit en  volgen
de num m ers van ons blad, behandelen.

De aardbeving van San Francisco
Vmrvolg vmn pag. 2

een nieuw  geluid te  vernem en, muur d it 
kom t van  elders, n ie t van  S an Francisco. 
E r was geen aardbeving in  S an Francisco, 
m aar alleen theaterdonder.

De w erkelijke aardbeving kom t ook 
nog. Misschien begint ze in  S an Francisco,, 
misschien in  China, misschien in  Europa 
of misschien op een andéte  plaats.

M aar ze kom t zeker, zodra de mensen 
begrijpen, da t ze eigenlyk a l lang h u n  ge
duld  verloren hebben.



S P A R T

S P A R T A C U S  LEEFT
Het lag destijds in het voornemen van de 

redactie om bij de eerste legale verschoning 
van het weekblad „Spartacus” in een her
denkingsartikel onze in vijfjarige strijd gevallen 
kameraden te bedenken. In de strijd tegen het 
fascisme is de revolutionnair-socialistische' be
weging tijdens de Duitse bezetting vooraan 
gegaan. Zij was de eerste die het verzet organi
seerde, lang voordat anderen daartoe overgingen. 
Zij heeft die stryd volgehouden vijf jaren lang. 
En, verschenen ook andere verzetsorganisaties en 
-organen, Spartacus behield haar principiële 
grondslagen en plaats. Onder de naam van het 
Derde Front werd de styd gevoerd tegen fas
cisme, tegen ieder imperialisme en chauvinisme 
en voor de internationale solidariteit van de 
arbeidersklasse. Internationalisme en klassen
strijd was het richtsnoer waardoor Spartacus 
werd geleid. Het is het nog steeds en wy zyn 
er van overtuigd, dat de komende tyd al onze 
enrgie zal behoeven om de Nederlandse arbei
dersklasse voor internationalisme en klassen
strijd te winnen.

De eerste gedrukte legale uitgaven van Sparta
cus van Mei 1945 waren van zo geringe omvang, 
dat aan een herdenking echter niet kon worden 
gedacht. Zo bleef de daad achterwege, ook toen 
ons orgaan in grotere omvang verscheen en wjj 
namen ons voor daartoe over te gaan, zodra een 
bijzondere gebeurtenis daartoe aanleiding zou 
geven.

Dezer dagen nu bracht de pers het bericht 
dat door de Politieke Opsporingsdienst massa
graven waren ontdekt bij Amersfoort en dat 
onder de stoffelijke resten zich ojn. zou be
vinden, dat van het communistische gemeente- 
raads- en kamerlid Sneevliet.

Zomin als kameraad Sneevliet er bezwaar 
tegen zou hebben gehad, kennen wy het bezwaar 
aangemerkt te worden als communist Het feit 
dat zyn werk wordt voortgezet in en met de 
Communistenbond Spartacus, is daarvoor over
tuigend genoeg. Wij menen echter om verwarring 
te voorkomen, goed te doen er de aandacht op 
te vestigen, dat Sneevliet en zijn medestrijders 
niet behoorden tot de Stalinistische C.P.N., dat 
hij zich integendeel gedwongen heeft gezien, 
de voor de internationale arbeidersbeweging 
verderfelijke Stalinistische politiek reeds vanaf 
1924 te bestrijden.

Br lopen na dit bericht over de gevonden 
massagraven allerlei geruchten en zelfs werd 
door de radio een mededeling gedaan dat het in 
l» t  voornemen lag de slachtoffers van het fas
cistische Duitsland in een nationaal massagraf 
bij te zetten en daarop een groot monument op 
te richten. Dit alles noopt ons, ons als vertegen
woordiger» van de familieleden beschouwende 
en als de geestelijke stroming, die het werk dezer 
voortrekkers vervolgt, daartegen front te 
maken. Deze of soortgelijke plannen zijn zonder 
meer onaanvaardbaar. Onze strijders zijn inter
nationalisten. Zij hebben een staat van dienst 
verworven in de strijd tegen het kapitalisme. Zij 
hebben hun leven lang front moeten maken ode 
tegen het Nederlandse- kapitalisme en droegen 
reeds vóór de bezettingstijd hun beginselen van 
de proletarische klassenstrijd uit onder Lieb- 
knecht’s leuze: de hoofavyand staat in eigen 
land.

De revolutionnaire Nederlandse arbeidersbe
weging, het strijdende internationale proletariaat, 
verlangt dat de stoffelijke resten van hn«r ge
vallen strijders aan haar worden overgedragen.

Dat eist het rechtsgevoel, de eerlijkheid en 
onze moraal;;

Voor ons liggen een aantal documenten. Wij 
bladeren in het eerste Tyeek-orgaan Spartacus 
van het Marx-I«nin-Luxemburgv front, geda
teerd. Januari 1941, dat aanvangt met de strofe 
van H. Roland Holst, die wij boven dit artikel 
afdrukken. Wij nemen, na zolange donkere tijd, 
kennis Van het eerste artikel, dat wij in dit 
nummer opnieuw plaatsen: „Spartacus meldt

zich”. Hoe bescheiden luidt het. Hoe snel daarna 
moesten ook wy schrijven dat de strijd zware 
offers van onze formatie had geëist Maar „wtj 
bleven en wy blijven omdat de geest van Spar
tacus in ons leeft”. '  .

/
Ik grijp een ander document „Deutscher 

Generalstaatsanwalt in den besetzten nieder- 
landise Gebieten”. Gedateerd 4 April 1942. Voor 
ons herleefd de angstige tyd van de jacht naar 
onze mannen en vrouwen door de S.D. in Maart 
1942. De jacht was verschrikkelijk succesvol. 
Velen werden gearresteerd. Eenmaal gevangenen 
hebbende, hadden de nazi-moordenaars haast de 
klassenvijand te treffen. Reeds 4 April 1942 
werd de aanklacht aan het Duitse Obergericht 
in Den Haag voorgelegd. Het eerste grote fas
cistische politieke proces gold de revolutionnair- 
socialistische strijders. De aanklacht noemt in 
volgorde: Sneevliet, Menist, Dolleman, Schriefer, 
Koeslag, Gerritsen, Edel, Witteveen en Barten; 
de te last leggingf dat zij een verboden politieke 
party hebben voortgezet en Duits-vijandige 
lectuur hebben samengesteld en uitgegeven.

Het Obergericht heeft spoed achter het moord- 
proces gezet, zodat het doodvonnis reeds den 
13den A d i ü  1942 te Amersfoort werd voltrokken. 
Slechts Barten ontkwam de dood om gedurende 
de-gehele verdere oorlogsjaren in het concen- 
tratikampleven te worden gestort Nog weten 
wy niet hoe het hem precies is vergaan. Eén 
van de kameraden, Gerritsen, op afgryselijke 
wyze mishandeld, heeft zich vermoedelijk vóór 
de ten uitvoerlegging van het vonnis door op
hanging van het leven beroofd, t.

Officiële verslagen van het gehele gebeuren 
zyn nog niet bekend, mogelyk is dat ze niet eens 
bestaan. Hier verwachten wy van regeringszijde 
de nodige opheldering. Slechts is bekend ge
worden, dat allen zich dapper en overtuigd heb
ben gedragen. Namens allen -heeft kameraad 
Sneevliet in een uitgebreid betoog het verweer 
op principiële wijze gevoerd.

Toen het vonnis werd voltrokken zongen de 
strijders de Internationale.

Strijders zijn gevallen.
Spartacus leeft!

MOED.
De moed 1« oud. Hij is veel ouder dan 
de mensheid. Hij is niet te scheiden van 
het leven zelf. Immers, leven  ia strijd 
en waar gestreden werd, doortrilde altijd 
zijn vurig rythme door de strijders heen. 
Moed en strijd zijn, als golf en branding, één.

H. Roland Holst.

Sedert eeuwen, n.l. sinds de grote op
stand der slaven in  het, oude Rome, is de 
naam  Spartacus een sym bool Hij is he t 
symbool van onverzettelijke, n iet te  
breken fierheid, van zichzelf opofferende, 
onbegrensde dapperheid, van hoge, blij
vende trouw  aan de strijd  tegen knecht
schap en slavernij.

De naam  „Spartacus’? kon dat symbool 
worden, omdat Spartacus was de grote 
leider van de opstand d er slaven. Groot 
leider, in  de beste zin van d it woord, w ant 
n iet alleen in  bekwaamheid en  moed, 
m aar ook in eenvoud van karakter.

Is het wonder, dat onze dappere Duitse 
kam eraden, die in de eerste wereldoorlog 
w ekkers w aren van verzet en die in  de 
Duitee revolutie van 1918—1919 poogden 
he t verzet te  leiden naar de socialistische 
zege; is he t wonder, da t deze trouw e

Vóór en na 13 April 1942 zyn, ons iJ 
andere kameraden ontnomen. Velen zynl 
ken, vaak stil, ongeweten, bezweken I 
martelingen die zij moesten ondergaan. Hl 
gedenken wy nu. Maar het gedenken wol 
heven door de belofte international! 
klassenstrijd tot richtsnoer te houden 1 
leven, want alleen daardoor zullen wij I 
zyn de arbeidersklasse de weg te wyzeJ 
kapitalistische barbarij, de weg n J  
socialisme.

Spartacus leeft!

Naar een niGU' 
arbeidersbewet

De arbeid roept.,
Dezer dagen w erd  door de Nede 

Volksbeweging een manifest veij 
w aarin w e to t de arbeid worden 
pen, om ons eensgezind aan de 
wing van ons volksleven te  wijc 
productie mag niet m eer gericht 
op de w inst van enkelen, m aar op I 
zijn van allen. H et moet u it zijn 
w antrouw en tussen richtingen e n ! 
dat door een verouderde klasser 
voortdurend w erd aangew akkerd j

Dergelijke oproepen to t een stev 
pakken van de arbeid lezen we in i 
ste tijd  herhaaldelijk. Eki waar, 
de bedrijfsmoeilijkheden, toch 
stakingen uitbreken, zodat „Trom 
van de „stakingskoorts” spreek 
spreekt de pers vrijwel algeme 
ergernis u it over die „arbeidsschu^ 
beiders”, die hun egoïstische groepl 
boven he t algemene belang steül

strijders tegen nationalisme en 
voor internationale " 
vrede, hun  nam en verbonden aan i 
Spartacus?

Neen, da t was geen wonder, 
hadden he t recht, een recht 
in  een leven van offers brenger 
om zich m et deze erenaam  te  tooii 
keldragers in  de donkere 
volkerenmoord, strijders in  de| 
rijen, toen h e t revolutionnair 
Duitse arbeiders perspectieven 
voor een nieuw, socialistisch 
standhouders toen de contra-: 
woedde, hadden zij he t recht te i 
En toch leeft Spartacus!

Mogen ook wij, Hollandsé' 
nairen, onze naam  binden aan 
Spartacus? Wij m enen van wel.

Zeker, wij hebben nog geen gre 
gebracht in  de zware dienst der 
Slechts enkelen onzer hebben —1 
nog slechts voor korte tijd  — 
straf ondergaan.

*

E n  dan is bovenal nodig, da t onze 
arbeid  ook w erkelijk voor de opbouw 
dient, en  n iet voor de hebzucht van kapi
talisten, om e r  zoveel m ogelijk w inst u it 
te  halen. Is he t te  veel verlangd, als wij 
als bedr ij fspersonelen in  d a t opzicht w aar
borgen verlangen? Deze w aarborg kan  
alleen gegeven worden, w anneer h e t b e 
h eer van elke zaak onder openbare con
trö le  staat, w anneer de boekhouding open
b aar is. Dus w anneer elke onderneming, 
als onderdeel van h e t geheel van he t 
m aatschappelijk w erk, steeds openlijk 
verantw oording aflegt, w aar geld en  goe
deren  vandaan kom en en  w aar ze blijven. 
De productie van  alles, w a t de mensheid 
voor h aar leven nodig heeft, is n ie t een  
zaak van de aparte ondernem ers, om zich 
inkom en te  verschaffen. H et is een zaak 
van  ons allen, van de gehele maatschappij, 
noodzakelijk voor haa r  leven, en  m oet 
onder haar controle staan.

D at verstaan wij onder „m edewerkers 
in  d e  productie”. E n  wij verlangen van 
a l die. groepen en partijen  en  van  alle 
anderen, d a t(ze hun  mooie woorden een 
konkrete en  praktische vorm  geven. W il 
de leuze van „DE ARBEID ROEPT” 
voor ons w erkelijke zin hebben, dan  geld t 
als èerste grondslag:

l e  D e verzekering van  h e t v rije  woord 
in  Xle bedrijven.

2e Zeggingschap van  d e  personelen zelf 
over w ie to t h u n  werkgem eenschap 
zullen behoren.

de regering heeft aangekondigd, 
ze krasse m aatregelen in de pen, om 
»ouwwerkzaamheden n ie t door sta- 
oeilijkheden te  laten storen.

moeten duidelijk uitspreken, hoe 
er die zaak denken. M et dat „wij” 
en we in  d it geval een nu  nog be- 
lijk klein deel van de arbeidende 
ing, m aar we spreken de hoop uit, 

grote m eerderheid van alle wer- 
, van hoofd- en handarbeiders, van 

n  land, onze opvattingen to t de 
zullen maken. Wij willen klaar- 

-engen in  de stortvloed van mooie 
en, die tegenwoordig over ons uit- 
' wordt. G erech tighe id ... vem ieu- 
van ons volksleven. . .  gelijke le- 

voor ie d e r . . .  productie voor 
elzijn van a l le n . . .

is allemaal prachtig en  niem and kan 
natuurlijk  tegen zijn. H et gaat er 

om, een wezenlijke inhoud aan die 
woorden te  geven.. M aar nergens 

we daar iets over. Alles blijft even 
en voor velerlei uitleg vatbaar, 
m die vaagheid? Wil m en eventueel 
anten uitkunnen? Wij achten deze 
eid voor de w erkende bevolking 

ienkelijk en  vrezen, d a t ze onder 
e leuzen w eer voor m inder mooie 

m isbruikt zal worden. Daarom 
wij h e t noodzakelijk, d a t de ar- 
e  bevolking zichzelf waarborgen 
t, dat e r van al die ^schoonheden 

derdaad iets te rech t komt. Is dat 
1 verlangd? Wij geloven he t niet.
w ordt een beroep op ons gedaan, 
ede te  w erken aan de opbouw van 

rwoeste maatschappij. En wij zijn er 
van overtuigd, d a t de w erkende be- 

(de lieden, die m et couponnetjes

knippen aan de kost komen, tellen we n iet 
m ee), to t deze opbouw ook bereid is. Maar 
wij w illen daarbij als werkelijke mede
w erkers in  de opbouw erkend worden, 
zoals dat in  de mooie woorden w ord t ge
zegd. Wij wensen n ie t m eer aan de wille
keur van patroons of chefs overgeleverd 
te  zijn en  evenmin wensen wij als winst- 
objecten door he t kapitaal te  worden u it
gebuit. We wensen geen rechteloze sla
ven, doch w erkelijke medewerkers te  zijn. 
En naar onze m ening heeft de arbeidende 
bevolking niet alleen het recht, m aar zelfs 
DE PLICHT, zich m et alle dienstige mid
delen de rechten  van werkelijke mede
werking in de opbouw te  verzekeren. 
W aar de nu  nog heersende machten de 
mooie woorden wensen te  misbruiken, om 
hun machtsuitoefening over ons, of om 
uitbuiting van ons te  bestendigen, daar 
is de staking een volkomen gerechtvaar
digd middel.

Zullen wij als arbeidende bevolking 
medewerkers zijn in  de opbouw, dan is 
in de eerste plaats nodig, dat wij in  
fabriek en w erkplaats vrijuit kunnen 
spreken, m et elkaar, m et de bazen, m et 
de directeuren, om onze belangen te  be
hartigen, om onze inzichten in h e t w erk  
bekend te  maken, om verkeerdheden te  
bekritiseren, zonder enige vrees, dat wij 
daardoor benadeeld of ontslagen zullen 
worden. Daarom  mag het ontslaan van 
personeel n ie t aan  de willekeur van direc
ties overgelaten worden, m aar h e t recht 
van  ontslag moet overgaan op het bedr ij fs- 
personeel als geheel. N iet de directie be
slist of iemand ontslagen moet worden, 
m aar h e t personeel.

Voor de tegenwoordige verhoudingen 
lijk t dat wel een onmogelijke eis. M aar

hebben wij onze levens n iet be
te  geven in  de strijd  voor h e t be-

to c h . . . !  Wij mogen m et tro ts  zeg- 
dat wij zowel vóór de oorlog als nu 

oorlog pal zijn blijven staan voor 
tem ationale socialistische beginsel 
‘ ten  bij voorbaat, da t na de over- 

der Duitse Nazi’s grotere risico’s 
ons w erk zouden zijn verbonden, 
hebben wij geen moment geaarzeld, 

w isten ook dat hun laffe Hollandse 
ten, de N.S.B.-ers, alles zouden doen 

w erk  onmogelijk te  maken. Toch 
wij, onder deze moeilijke, gevaar- 

omstandigheden he t w erk  aangepakt.

k rach t was n iet groot. Onze mid- 
w aren zeer beperkt. De zwakken, 

ifelmoedigen e n . . .  d e  karakterlozen 
ten  onze rijen.

a t  in  wezen geen verbinding had  met 
icus, dat lie t ons in  de steek. Wat 

sterk  was in  overtuiging, in  moed en

als de arbeidende bevolking zich n ie t het' 
vrije woord in  he t bedrijf w eet te  ver
zekeren, zijn a l die mooie wóórden niets 
dan kletspraatjes. L

Overigens gaat h e t n ie t alleen om de 
kw estie van ontslag. Wij wensen niets 
vuriger, dan w erkelijk een nieuw e m aat
schappij op te  bouw en en  w illen daar aan 
dus a l onze krach ten  geven. D at sluit 
ech ter ook in, dat  wij e r  over  willen  be
slissen MET W IE WLJ SAMEN WEKKEN. 
Zoals op he t ogenblik h ie r en  daar ge
weigerd wordt, met collaborateurs samen 
te  w erken, zo m oeten w e als arbeidende 
bevolking ook n iet w illen sam enw erken 
m et mensen, die in  ons alleen w erkvee 
zien, m et mensen, die ons eventueel als 
aanbrengers of als dienstkloppers of als 
onbekwam en op de hals w orden gescho
ven. In  een w erkelijke gem eenschap be
palen  de leden zelf, w ie to t h u n  gemeen
schap zal behoren en  wie niet. D e beslis
sende m acht behoort bij h e t gehele be- 
drijfspersoneel te  liggen.

con-

karakter, dat zoekt een veilige
Wij bleven en  blijven, omdat t 

van Spartacus in  ons leeft.

In  deze m aand herdenken wij m et eer
bied en  dankbaarheid onze grote doden. 
A llereerst de Spartacisten Rosa Luxem 
burg en  K arl Liebknecht, die in  Januari 
1919 zo lafhartig w erden vermoord door 
de Duitse soldateska. Tevens herdenken 
wij de grote leider der Russische revolu
tie, die in  Januari 1924 stierf, W ladimir 
üjitsch I.<enin.

D e m eest waardige herdenking van deze 
grote strijders is zeker uitbreiding geven 
aan ons werk. Wij doen dat door de u it
gifte van ons blad S P A R T A C U S ,  dat 
om de veertien dagen zal verschijnen. Wij 
durven deze stap  te  wagen, omdat wij 
hebben ervaren, da t tegenover degenen 
die ons verlieten, een groeiend aantal 
m akkers staat, dat, aangetrokken door ons 
moedig standhouden, onze rijen,versterkt. 
Wij vertrouw en op groeiende steün en 
medewerking!

Kam eraden, w erk t m et Spartacus! 

WANT SPARTACUS LEEFT!

le

r personelen zelf 
J werkgem eenschap

3e Openbaarheid van  boekhouding en  
beheer.

Z ijn  deze w aarborgen n ie t gegeven, dan 
beschouwen wij dat, d a t wij n ie t al* wer
kelijke m edew erkers w orden beschouwd, 
m aar als w erkdieren, om  e r  w inst u i t  te  
halen  voor he t k ap itaa l En dan zijn w e 
als arbeidende bevolking gerechtigd*» ons 
m et alle dienstige m iddelen te  verzetten. 
Voor zinledige w oorden geven w e nie
m endal



maar waarvoor ? WAT ONS OPVIIten Belangen-Gemeenschap
h e t lezen van  „D e V lam ” van  beidende bevolking in  a l h a a r  sociale lagen 
i  w erden  w e in  h e t a r t ik e l over de  n ieuw e rijkdom m en k an  voortbrengen, 
tie s  getroffen  door een  beschou- H e t is onw eerlegbaar, d a t alles w a t op- 
iie op  sch ijnbaar h ee l aannem elijke gebouw d w ord t door de arbeidende be- 
n de  sam enw erk ing  v an  k ap itaa l en  volking u i t  de  m ond m oet w orden ge- 
aanbeveelt bij de  n ieuw e opbouw  spaard . M aar als de w erkende bevolking 
t p roductie-apparaat. D e sch rijver zo enige ja ren  on tbeerd  heeft voor de 
at naast de tegenstelling  van  kap i- opbouw  van  h e t  n ieuw e productie-appa- 
i a rb e id  „toch ook een  belangge- raa t, d a t de  nieuw -gebouw de rijkdom  
hap  bestaa t zélfs tu ssen  kap ita - n ie t aan  h a a r  behoort, m aar aan  d e  b e 
en arbeiders. E n  w el een  N eder- zittende klasse. O nder h e t m om  van  ge- 

neen  be te r: W esteuropese be- m eenschappelyk belang hee ft de  arbei- 
jem eenschap”. dende bevolking de  kap ita listen  w eer aan
i. ™  lr*«t h aa r rijkdom m en geholpen.

Politiek leert bidden.
We lezen in „Paraat” van 26 Juni: „Nu „De 

Waarheid” ook het Kerknieuws opneemt, hebben 
we ons abonnement op het Predik beurtenblad 
opgezegd.” j  .

Nou ja, wat moet „De Waarheid” dan doen, 
nu de S.DA.P zeven orthodoxe dominé’s in  de 
étalage gezet heeft?
H1« Masten Voice.

Het A.NP. — volgens „Het Vrije Volk" kenne
lijk daartoe van bevoegde zijde in staat gesteld 
— zegt, dat deze winter „elke huisvrouw met 
beleid te werk moet gaan, om hetgeen beschik
baar gesteld wordt, uit te smeren”. Elke huis
vrouw?
Vervloekt wie er kwaad van denkt

Wie kan ons helpen aan een exemplaar van 
de krant, waarin een burgemeester uitlegt, waar
om heren als De Vilder niet gearresteerd moeten 
worden?
N.B.: Niet uit „De Zwarte Soldaat”.

We lezen In „De Pen Gun”, weekblad voor de 
Binnenlandse Strijdkrachten: „Gedurende de op
leiding moet men bij een oefening iedereen vol
ledig uitputten en laat hem dan nog 48 uur 
doorgaan. Maak hem zo gewend aan slechte ge
steldheid, tekort aan de meest gewone zaken, 
geen slaap, dat actie en reactie volkomen auto
matisch worden.”
Van wie en waar hebben we dat meer gehoerd?

Ook lazen we in „De' Pen Gun": „Discipline 
geeft den soldaat zelfrespect, saamhorigheids
gevoel, plichtsgevoel en gevoel voor kameraad
schap.”
„Wees niet bedroefd, mijn eertijds rode broeder.

Dra komt de tijd, dat men u  hoog verheft.” Zo 
zouden wij de treurende „Waarheid” willen toe
zingen, die klaagt: „Wij betreuren het ten zeerste 
dat de kabinetsformateurs in het algemeen geen 
rekening met de door onze beweging naar voren 
gebrachte wensen hebben willen houden. Ook 
wat betreft het deelnemen van onze beweging 
aan de rgering, waren zij zelfs niet bereid ons 
één portefeuille aan te bieden.” De „waarheid” 
is, mijne heren, dat uw oranjekleur met nog iets 
meer geel moet worden gemengd.

HOE JONNT NAAR DE DUIVEL LOOPT.
Convooi naar Moermansk.

Duizenden jaren geleden holde de mens een 
boomstam uit. Hij gebruikte die als schip, trok 
ermee naar nitaM^é gebieden. B i naarmate de 
reizen groter werden, werden de eisen, die hij aan 
het schip stelde, ook groter. De boom, die eerst 
uitgehold werd, bleek een tè primitief middel. 
Hij zaagde de boom tot planken. Boog het hout 
met veel moeite. Voegde de planken aan elkaar 
en verkreeg een schip, dat meer aan het beoogde 
doel beantwoordde. Slaven, voorzien van riemen, 
dienden om het schip voort te bewegen. In de 
loop der eeuwen ontdekte hü, dat — buiten de 
mensen — ook de wind hem dienstbaar kon zijn. 
Zo ontstemden de eerste zeilen. Alleen als de 
wind in de richting blies waarin hij wenste te 
gaan, werden deze gebruikt. Zo bewoog de mens 
zich over de meren en zeeën en vervoerde kost
baarheden en voedsel van het ene land, later 
van het ene werelddeel, naar het andere. Om
streeks het midden van de 14e eeuw ontdekte 
de mens, dat hij zich, bij een bepaalde stand 
der zeilen, tegen de wind in kon voortbewegen. 
Laveren, kruisen, noemde men d a t De mensen 
werden daarna niet meer gebruikt om het schip 
met riemen voort te bewegen, maar bleven niet
temin slaven Van den gezagvoerder en den 
eigenaar. Longzaam, zeer langzaam ontwikkelde 
de techni*1 van de scheepsbouw zich. Het hout 
werd nóg kunstiger gebogen, om inhoud en 
snelheid te vergroten.

In de 18de eeuw begint men koper en staal in 
grot -e mate te gebruiken. En met de uitvinding

is ech te r n a a r  onze m ening vol- 
on ju ist, h ie ru it een  belangenge- 

:hap m e t de  bezittende  k lasse af te 
D e zaak  is deze, d a t a lleen  de ar-



naar M e l l e  Eenheid
W\j kregen van enige lezers h e t h ier

onder afgedrukte manifest toegezonden 
m et de vraag, of wij he t daarm ee eens 
zyn.
, P /  wi  ̂ **et a^ es ° °k  zo gezegd zouden 
hebben, kom t er n iet op aan. D it is de 
weg die de strydw illende arbeiders van de 
eenheidsvakbond m oeten inslaan, om tot 
activiteit en to t w erkelijke arbeiderseen- 
heid te  komen. Ook vanuit he t Noorden 
des lands bereikten ons berichten, die er 
op wyzen dat ook daar de arbeiders in  de 
beweging voor bedrijfseenheid de begren
zing van he t vakbond-worden doorbreken 
en van hun  beweging een w erkelijke een- 
heids-organisatie willen maken.

MANIFEST 
Aan he t Nederlanse Spoorwegpersoneel.

De Eenheidsorganisatie-Spoor groeit 
snel. Reeds boeken wij een ledental van 
750 man in  Amsterdam. U it alle delen van 
het land kom en de meest gunstige berich
ten  M aar nog groter is h e t aantal sym
pathiserenden. Alleen . . .  zy w achten nog 
even. De ervaringen, de laatste tientallen

jaren m et hun- organisaties opgedaan, 
schijnen hen voorzichtig te  doen zijn. 
Maar in ons allen leeft de drang n aar ver
nieuwing. In  ons aller koppen is he t ver
langen naar EENHEID aanwezig.
M aar hoe stellen wij ons deze eenheid 
voor?

Wy erkennen volledig he t recht van 
ieder om zich op staatkundig, politiek of 
religieus terrein , te  organiseren zoals hij 
wil. Wy vragen e r  n iet naar, of een arbei
der des Zondags te r  kerke wil gaan, of 
naar een socialistische vergadering of 
cursus.
Wij willen opbouwen, zelf opbouwen, een 
sterke economische strijdorganisatie, on
afhankelijk van elke politieke part«  of 
groepering.

Wij hebben gezamenlijk de grote ge
varen en  risico’s aanvaardt in  de m aan
denlange spoorwegstaking. Wij hebben 
gezamenlijk ettelijke malen de m aatrege
len der Nazi’s doorkruist, gesaboteerd en 
bemoeilijkt. Wy hebben gezamenlijk leed 
en honger gedragen, schouder aan schou
der gestreden in  de illegaliteit.

Wy willen nu  gezamenlijk styden voor 
onze vrouwen en kinderen en  onze toe-

V«rvolfl: Film van d* waait
van de stoommachine komen tegen het eind van 
de 19de eeuw stalen schepen in zwang. Het 
buigen en plaatsen der stalen delen blijkt een 
zeer moeilyk en precies werk te zijn en veel 
tyd te eisen. En pas in de tweede grote wereld
oorlog is de techniek zover, dat men schepen 
m een week in elkaar kan zetten en aan de 
lopende band kan vervaardigen.

Dte mens heeft met zijn techniek één der moei- 
lykste problemen overwonnen; men noemt deze 
schepen „Liberty”-schepen. Maar de accomoda- 
tie, de verzorging en behandeling van het 
scheepvaartpersoneel is in een zeer achterlijke 
toestand gebleven.

1)6 »konvooi naar Moermansk” handelt 
over zon „Liberty”-schip.

Een kleine 100 schepen, geconvoyeerd door 
allerlei oorlogschepen, worden naar Moermansk 
gezonden om de Russen van het nodige oorlogs
materiaal te voorzien.

De zee, zegt men, is gelijk een grillige vrouw. 
Het ene ogenblik lacht ze je toe, het volgende 
moment overlaadt ze je met haar toom. De eerst 
zo vlakke waterspiegel, wordt bedekt met 
huizenhoge golven, die zich als furiën op het 
schip werpen.

Boven het schip spant zich de eindeloze hemel 
en onder de kiel weet men duizenden meters water.

In deze film zien we mensen en elementen 
samenspannen om het schip met bemanning naar 
ae hel te jagen.

De zeeman kan niet als de soldaat zijn handen 
Wauwen in de aarde, om in doodsangst bescher
m t ™  ZOê en tel en de vemiettigingsmiddelen, die erop uit zyn hem te doden en de bodem, 
waarop hy staat, te verdelgen. ’
W *  de scheepvaart het bedrijf, dat

** Jjtfen had onder de kapitalistische 
crisis. Honderdduizenden zeelieden liepen doel- 

de w,al- ° ver de gehele wereld werden 
voedselvoorraden vernietigd. Millioenen Prole
tariers vormden zich tot een groot werklozen-
overbodig“  werden grotendeels

h e W ^ J ™ 811 de « te  gebruikt voorVT 7 °eren van voedsel, maar om oorlogstuig
breiigSf Cne WerelddeeI *“ ** het andere te

De ene kapitalistische rover probeert dat de 
anderen te beletten. Het eerst overbodige werk- 

nU kostbearder dan de 
,soIdf f h  peroentagegewjjs zullfen hun 

"Jen de meeste oorlogsslachtoffers tellen. )

8

Waar tot voor kort op stalen dekken de kat 
met negen staarten op de ruggen van de zee- 
slaaf neerdaalde (pas sinds enkele jaren is dit bij 
de British Navy afgeschaft) ranselen de mitrail
leurkogels, torpedo’s en granaten den zeeman 
naar de bodem van de zee. "

^  dat voorsteUen als een heroïsche
stryd. Wy kunnen dat niet anders zien dan het 
misbruiken van mensen en materiaal voor 
imperialistische doeleinden.

Want met de tanks, kanonnen, enz., die de 
zeeman vervoert, worden zyn kameraden aan 
wal gedwongen, nieuwe regeerders te aanvaar
den, regeerders, „niet van fascistische smetten vry .

Naast de eeuwige stryd met de zee, die on
danks de modernste navigatiemiddelen en 
materiaal, ook in vredestyd nog steeds zyn 
slachtoffers eiste, vecht de varende mens tegen 
ingenieuse moordmachnies uit de heldere hemel, 
of tegen doodswerktuigen, drijvende onder de 
spiegel der zee.

En straks, als de oorlog voorby is, wat dan? 
Dm wwdt de werker, die de gevaarlykste en 

slechtst betaalde arbeid van de wereld levert, 
de zeeman, weer een waardeloos obstakel.

De wereld produceert niet voor de behoeften, 
maar voor de w inst Als Wallstreet niet aan 
zyn pryzen komt, gaan de voedselvoorraden 
weer de vemiettiging tegemoet.

De schepen worden weer opgelegd, de zeeman 
aan de kant gezet.

Dan worden de woorden uit Jonny Rieger’s 
boek: „Loop naar de duivel, Jonny!” weer in 
toepassing gebracht:

„De reder heeft nog niemand bont en 
blauw geslagen. Die zit in zyn kantoor en 
dicteert: Wy moeten de onkosten vermin
deren. De tarieven verlagen om met andere 
stoomvaartlijnen te kunnen concurreren. Wij 

^  zyn tot onze spijt genoodzaakt de lonen te 
verlagen . . .  ^
Dat wordt daarna op het zwarte bord aan
geplakt Heel netjes geschreven.!De l*eman- 
nrngen der schepen lezen het, ballen de 
vuisten, vloeken en vechten met elkaar in 
“e.* 00^ n . Staan brommerig op. Worden ge
drild. Hebben niets behoorlijks aan het lyf 
en steeds slechter vreten in de buik. Zetten 
zure gezichten en spreken kortaf. Een woord 
valt harder u it dan gemeend was. En reeds 
vliegen zy elkaar in de haren. — De reder 
scnryft. . .

komst. Wy mogen ons n iet laten ver 
te ren  in vakken en evenm in moge 
ons la ten  verdelen naar religieuse oii 
tieke overtuiging. Wy m oeten als 
BEIDERS één zyn, daar w aar o 
m eenschappelyke gevaren bedreig 
w aar we dus één gemeenschappeli 
lang hébben: i n  h e t  b e d r i j f !

In  het bedryf ligt onze zwakte 
we verdeeld zyn, in  he t bedryf z, 
een MACHT als we ons to t een 
HEID samenbundelen over «11*» pou 
en religieuse verschillen heen. Wij 
nen de gevaren die ons allen fc* 
slechts keren als we ons hecht 
sluiten op de grondslag van h e t »  
Dus n iet als katholieken, Christel] 
socialisten of partijlozen, m aar alle 
BEDRIJFSARBEIDERS, dus in  de 
DRIJFSORGANISATIES. Bedenkt 
we in  het bedryf slechts één cat< 
vormen: die van loonslaven. Dit 
voor hand- en hoofdarbeiders, vo 
am bten zowel als am btenaren. H et * 
bare onderscheid dat in onze behänd 
w ordt gemaakt, dient e r  slechts tc 
ons te  verdelen en te  versplinteren, 
tegenover moeten wy stellen onze 
onverdeelbare macht.
D e Eenheidsorganisatie-Spoor.

De voornaamste kenm erken van 
nieuw e Eenheids bond m oeten zyn:
1 Geen dik gesalieerde bestuu. 

m aar gesalieerd^ op de grondslag! 
h u n  functie in  Èèt bedryf.

2  Onmiddellijke afzetbaarheid va 
stuurders, die door hun  g e ' 
handelingen het vertrouw en 
arbeiders verliezen.

3 Geen beslissingsrecht in handen I 
de besturen, m aar alleen in  ' 
van de bedryfsarbeiders.

4. M aar bovenal moet h e t allervooi 
ste kenm erk zyn: De liefde 
mensen to t elkaar, de solidaril 
arbeider to t arbeider!

Wy kunnen op de nieuwe wegen j 
wy nu  inslaan n iet volstaan m et een 1 
bestuur, gekozen op een leden ver], 
ring, w aar m aar een deel der leden] 
wezig kan  zijn. Noodzakelijk is een 
selyke leiding w aarin h e t G E F 
personeel vertegenwoordig is.

B innenkort worden alle leden op6i 
pen voor een grote huishoudelijke 
gadering, w aar dan een definitief da 
bestuur in  functie zal worden ge. 
D aam a m oet h e t gehele personeel 
gaan to t de stichting van haar 
DRUFSGROEPEN. Elke BEDF’ 
GROEP kiest haar eigen vertrc 
mannen. Deze worden toegevoegd 
dagelijks bestuur en vormen
PLA A TSELU K E BED RIJFS___
spoedig als mogelyk is w orden de 
dryfsgroepenvergaderingen gehoud 
toegankelijk zullen zyn voor pilo 
groep behorende spoormannen.
D it is onze arbeidersdem ocratie:

Sam en overleggen. Sam en L*—, 
Sam en organiseren. Sam en handelen1!

H et voorlopig 
EV.B.-Spoor
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Proletariërs  aller landen,  veren ig t  U I

U e e ft p e sfw U c e tt
„En hy zeide: „Is het vrede?” 
Maar zij zeiden: „Wat vrede, zo
lang de uitbuitery van uw moeder, 
het kapitaal, en haar volksverdom
ming zo groot zyn?”

(Vrij naar 2 Koningen 9 : 22).

)RAGEN aan den Voorman der 
ïig-Protestanten, den Leider der 

den M inister-President, Zijne 
ïtie Professor Scherm erhorn, we- 

fón zeer leerzam e en vele dingen 
gerende radiorede op 3 Ju li 1945.

fee  duizend jaar geleden kwamen 
r de slaven tegen hun  meesters in 
De bezittende klasse van die tijd 

pt in  staat, deze opstand direct neer 
i. Zy vreesde dat die zich over de 
[ slavenbevolking h e t ry k  zou 
ien. Daarom liet zy haar sluwste 
st geziene politicus, Crassus, een 

|>uden to t de slaven die zich to t de 
irerzamelden, w aarin hy ongeveer 
jende zeide: In  de slavenwereld is 

stig. E r w ordt gestaakt en  de sla- 
en van hun m eesters weg. De 

hebben zich zeei* misdragen — 
Jelyk is e r  ook te  snel geschoten 
agen — en he t is heel begrijpelijk 

[slaven, zyt weggelopen. E r moeten 
pt geordende en  rechtvaardige sla
gtanden geschapen worden. M aar 

n iet in een sfeer van chaos en 
moet gew erkt worden, opstand 

ons allen n aar de ondergang. Als 
1 weigert, de mond van voedsel te 
ï, dan gaat h e t hele lichaam, ook 

1, te gronde. Daarom, slaven, terug 
v meesters. De regering van Rome 
u it naam  van het Romeinse volk, 
uw  gerechtvaardigde plaats als 

; zal verdedigen.
el der slaven lie t zich Crassus be-, 

Een ander deel streed  twee jaar 
ide r h aar aanvoerder Spartacus, 

äe m acht der meesters. Nadat zij 
overwonnen, w erden overal de 

[die de wapens hadden neergelegd, 
kduizenden vermoord. Crassus werd

van stakingen na de „bevrijding”, 
fctst de staking in  de Rotterdamse

haven, de houding der Nederlandse kapi
talisten en  he t optreden hierbij van de 
nieuwe regering, belichten op scherpe 
wijze de werkelijke toestand in  h e t m et 
vlaggedoek en nationale eenheidsfrasen 
overstelpte Nederland.
H et kwinkeleren der roserood geveerde 
politieke vogels, he t preken en bidden der 
geestelijken, de „orde” scheppende mili
ta ire  laars en  de „nieuwe orde” scheppen
de oude-vriendenkring van niet-arbei
dende kapitalisten en  daarmee collabo
rerende niet-arbeidende vakbondsleiders 
in  de „Stichting van de Arbeid” — dat 
alles heeft niet,gebaat. H et gordijn da t de 
w erkelijkheid moest bedekken en  verber
gen is vaneen gescheurd, de werkelijkheid 
van onze klassenmaatschappij is voor 
ieder zichtbaar geworden.
A an de ene kan t de klasse der werkers, 
die hun arbeid afgeven, dag in  dag uit, 
aan de maatschappij waarin zij leven.
A an de andere kafit de klasse der mach
tige parasieten, die bestaan van het stelen 
van de arbeid der werkers, daarvan 
prachtig  leven en  de macht over leven en  
levensvoorwaarden d er w erkers in  han
den hebben.
Zó is het. E r  zullen wel mensen zyn die 
zulke zaken te  horen en nogmaals te  
horen, vervelend vinden. Maar^zó is het!

En iedereen w eet het, al weet iedereen 
n iet precies hoe het is. W ant de m aat
schappelijke nood drijft de w erkers en 

v parasieten to t de stryd, to t verzamelen, 
elk in  eigen kamp.
H ier de werkers, na vijf jaren  oorlog en 
enige w eken „vrede”, — m aar de oorlog 
gaat voort — in beweging komend voor 
hun  naakte bestaan, voor he t verkrijgen 
van een stuk je /van hun eigen arbeidspro
duct, — dóór de niet-werkers, de dieven 
van anderer arbeid, w ier bestaan als 
stelende, als kapitalistische klasse ten  
einde zou zijn, als de w erkers elkaar ver
staan en  hun rech t op leven georganiseerd 
nemen.
Tussen beide klassen gaapt een kloof. Een 
tweede wereldoorlog is daaruit los peteers
ten  en h e t puin van een halve w ereld en  
vijf en dertig  millioen lyken hebben de 
kloof n ie t gedempt, m aar slechts dieper

Ad re» red. en adm. Holend recht»traat 26* 
Postgiro 303817 ten name van 

Mevrouw J. C. J. Menl»t Raapt* Lelden te 
Amsterdam

gemaakt. Vyf en  dertig  millioen — en he t 
aantal stijgt nog elké dag.

De slavènhouders van Rome konden en 
Wilden de kloof n ie t dempen, zomin als 
de slavenhouder van nu. W at zy deden 
en  w at nu  getracht w ordt te  doen, is de 
kloof aan het gezicht der slaven te  ont
trekken, m et beloften, m et woorden: over 
rechtvaardigheid en  rechtsorde, over 
rechtvaardig loon en  redelijke arbeids
voorwaarden, over ronde tafelconferenties 
en  erkenning van nieuw e organisaties, 
over de hand die de mond moet voeden, 
opdat zy beide kunnen leven. E r is u it 
regeringsverklaringen en  radioreden een 
schoon bouquet van zulke bloemen sam en 
te  lezen. M aar ook iets anders.

W at Crassus moest bereiken en  w at het 
kapitaal nu  door h aar sprekers bereiken 
wil, is de ontwapening d er slaven.

Sinds de dagen van Crassus, is de tech
niek van de klassenstrijd, zijn de wapens 
die de klassen hanteren, zeer veranderd. 
Zw aard en  speer der gladiatoren zyn n ie t 
de wapens, waarmee de slaven d er m o
derne kapitaalmeesters kunnen vechten. 
De moderne techniek do* massa-productie 
heeft hun  een m oderner wapen in handen 
gedrukt. D at wapen is de tactiek der 
massa-actie. De massa vorming d er w er
kers dóór, w aar h e t kapitaal hen  opeen- 
hoopt, het to t actieve massa w orden der 
w erkers, het zelf bespreken, zelf beslissen, 
zelf hun  eenheid organiseren onder zelf
gekozen leiding en  m et eigen handen hun  
stryd  brengen n aar h u n  klassegenoten, 
zelf de stryd  uitbreiden van bedrijf tot 
bedryf — dat is he t wapen d er m oderne 
slaven, dat is de vechttechniek van de 
m oderne klassenstrijd. Een voor de tegen
stander dodelijke tactiek. Zo zy conse
quent w ordt toegepast, is h e t r ijk  der 
slavenhouders uit.
H et kapitaal voelt d it aan, be ter dan de 
arbeiders het n u  nog weten. M aar Crassus 
w eet het.

r ie t  gedeelte in  de red e  van  Scherm er- 
hom , w aarin h ij aan de arbeiders „de 
spelregels” van de s tryd  wil vóoi
ven, is de kern  d e r rede. D aar is'H ét in  
de gehele rede om begonnen. Crassus was 
tegen he t „wilde” weglopen d er slaven. 
Scherm erhorn is tegen de „wilde” staking. 
E r is n iets wilds aan die stakingen. „W ild” 
is m aar een woord, uitgevonden dofer de


