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E R K E N N I N G !
Ju st Havelaar, die daarom geenszins on-

I  mf rxis,ten behoeft.te worden ge- 
ekend, schreef eens in een beschouwing 

over Kunst: Woorden zyn listen. g
D a a i is veel van w aar en  vooral tegen
woordig ervaren wy dat vaak. Wat wordt
W  a* I? er]yken niet  gesold met 
het woord „vryheid” en m et „socialisme” 
In  deze gevallen zyn deze w a rd e n  Z l f s  
bewuste en onwaarachtige listen.
W ^ s t 0nnW°0r(ien Ẑ n vaak.1lsten om on-
o Ä ^ *  mß en ** te  doen- Zo is ’t ook m et het woord „erkenning”. Als wii
spreken over de „erkende vakcentrales”
w o r d e n d  ^  a^ n ,  welke daarmede 
worden bedoeld en wy willen van die e r
kende vakcentrales als zodanig niets

Zyn wy dus tegen iedere erkenning? Zijn 
wy, Spartacisten, daar zo zeer tegen dat
X  tSd* ?r ï enning 6n d- - e d e r  overbg  
m  U  u  compromis verkregen tus- 

S d *  werknemersdom en de staat ener- 
zyds en de arbeidersklasse anderziids af 
W e n ?  Hebben wtf overgenom ën’h t
r ^ ” ?15 0nS tG do1” en  h e t ”staak  m aar 

Wy zullen in dit artikel niet he t probleem
vakorganisatie of bedrijfseenheid van h S

o S sW k  Z t er ° T 0nd brengen’ maarons s trik t to t he t onderwerp bepalen Wat
H tet f « k  ’’erkende vakcentrale” ?

^  ZÜ’ Vroe«e r  stydorgani- 
satie zynde van de arbeidende klasse alle 
strydbaarheid heeft verloren en initede 
van als uitgangspunt te  nemen, de onver- 
zw nlyke klassenstrijd, mede als histori
sche noodzakelykheid om van kapitalisme 
tot socialisme te  komen, de klassenhar
monie wil bevorderen. De leidende figu
ren dezer vakcentrales zyn am btenaren 
geworden in het apparaat der bourgeoisie
™  h S T atl  ? at t W  de wederopbouw 
tr Ï Ï l*  kapitahsme, een geordend, geleid 
totahtair, kapitalisme heeft aangevangen’ 

be t in  de s t i c h ? C -  
£ , VJ . , de Stichting van den Arbeid uit- 
drukkelyk vastgelegd, de sociale vrede be
vorderen. Daarm ede hebben zy h T s ^  
0 _m® e n , d® arbeidersklasse verloochend.
S n tfa le"? ”erkende vakcentrale . Mede en  vooral op grond daai-

d ï e S u t e ?  °nVerZOenlyk tegenover

k°"dr r en , Wf den 111 de conferentie- kam er de onderhandelingen gevoerd over
T^f conflict moest worden

SvSrfm5e; nderhandelingen “gevoerd m et de organisaties die geen
W ? t n’ J ï ïaar aUeen aPParaten, lege 

, en gebouwen vertegen- 
Va g e.n» de- • „erkende organisaties”

De erkenning van hun macht, hun klasse- 
m ad it, hun  arbeiderseenheid in  de*stryd 
gebaseerd op het zelf doen en zelf beslis
sen. E r w erd  m et hen onderhandeld.

lV  staking te Rotterdam brak spontaan
v ^ r i h 1 W3S m  f gen van de scheep- 

660 brutaIe daad van de 
arbeidsslaven te  verklaren, dat zij n iet be
d a r e n  onder de ge’geven" v T rh o t

* S i d ê na r  oorwaarden nog lan«er

™ rarh S dr Vt ± f enW0*rdigere>voor het overbrengen van de eisen van
v o n d ^ 6rS VOet van de ^ a p  be-
be^nrlï- W8{S °° r  ”hun  m eester” iedere
t S S  t S f e n d  VO°rbaat S 'w^ e r d  met de trete wyzende raiger en h e t . enkele

de «beid  teg^ USLe r niddeUHk aan
erkenning. ' U asse vond «Mn

8

S VSt- Zachties aan in
' . ™  J f » “  van de D uitse bezetting

s^em ™  andSe ‘Ilegale P*”  bescheiden stem m en over annexatie van Duits grond
gebied vernomen. Toen M inister Van Klef- 
fens destyds nog te  Londen, by de grote 
geallieerde mogendheden verklaarde, dat 
hy nam ens „het Nederlandse volk” een
S T o n p n h  °P,D uits gebied meende te  moe- 

ï  werden  de klanken „gul- 
ger . N u na de Duitse nederlaag ver- 

achgnen annexatie-reclam ebiljetten aan de
^ ° r  m  k ran ten en tijdschriften 

m et allerlei motieven h e t lezend publiek 
gaar gestoomd voor een gerechtvaardigde 
annexatie is een propaganda-comité met 
haar arbeid begonnen en heeft m inister 
Scherm erhorn in  zyn eerste redevoering 
de annexatie practisch to t een politiek 
vraagstuk gemaakt. „Wy zyn bestolen en ' 
geruïneerd  door D uitsland en we moeten 
vergoeding hebben. Wy zyn door een ac- 
tieve buiteniandse politiek mede-garant 
voor de wereldvrede en d u s . . . .  moeten

ï \ aan de verdeling van Duits- 
la n d  Bepaaide gebieden, behorende to t 
het D uitse ryk , zyn als we cultuur-histo- 
w J 18 m aatstaven aanleggen, eer Neder- 

aari P 0* * ’ Verwonder-
o p  iT SÄ Ä  e ren  “’nexion,sten
Annexionisten? Hoe durven we he t te 
zeggen.
N atuurlijk , e r  z«n lelijke vormen van 
annexatie.
„De lelykste vorm  is annexatie als gevole 
van im perialistisch streven, de enkel- 
maar-zelfgewilde annexatie” zegt P araat 
“ J ®  Z 0?®  e r  snel aan  toe: „D at is een 
verfoeilylc ding en zulk een m entaliteit 
hg t ons volk zo weinig, dat wy over deze
te  zeggen. Vraagstuk weini*  behoeven
Twee ma ai weinig, dat is heel weinig en 
P araa t zegt e r  dan ook verder n ie t wei
nig, m aar helem aal niets m eer over. Des 
tem eer schrijft de Nederlandse pers over

met het Annexionismel
de herovering, pardon, de bevrijd 
Nederlands Oost-Indië; pardon, 
m de mond van H .M , ondanks ai 
naam vroeger fel w erd bestreden! 
woordig Indonesië.
Indonesië wingewest? Hoe kan 
zeggen. De Coen’s, de Colyn’s, 
xleutzen z\jn imm ers onze grote n 
Imperialisme? H oe kan  m en het 
**en cultuur-missie. ,
Cultuur-missie ? D at hebben we in 
zettingstyd ook gehoord!

Toch heeft N ederland milliardenJ 
donesië getrokken ten  koste van 
donesiërs. Toch is e r  de tactiek i 
verschroeide aarde toegepast. Steil 
voor, da t he t straks bevryde land i 
een aan Japan, m aar ook aan  Ne 

. zyn rekening zou presenteren in d 
van gerechtvaardigde annexatie vi 
derlands grondgebied. E r zou nie 
ons overblyven.
A nnexatie van D uits gebied!
De w aarheid is, dat een kikke 
gaat opblazen to t een olifant, 
fron t gekozen heeft in  de imperiaJ 
machtsformaties. De koorts stijgt! 
Actieve buitenlandse politiek, mc 
gerust leger, muziek, paradeö. 
Annexatie, zware lasten, aan de t 
d er groten, Balkan-Europa, nieuwe i 
nieuwe schuldigen, nieuwe herve 
actievere buitenlandse politiek, 
uitgerust leger, enz. enz. 
Imperialistische cirkelgang 
Deze oorlogen zyn alle imperiau* 
oorlogen. De gevolgen, de ellendel 
{asten zyn voor ons, arbeiders in W  
kantoorjas en soldatenpak, blanke, I 
e, brum e en gele proletariërs.

M aakt front, N ederlandse arbeiders, I 
annexatie, tegen imperialisme!
Voor internationale klassesolidarit*.
Voor de bevryding van h e t internat! 
proletariaat^
Door klassenstrijd n aa r  h e t

MMUN1STENBOND „SPAj

Twee soorten van erkenning, u  
vorm m oeten de arbeiders m etl 
gmg afwyzen. De tweede vorml 
zy zich veroveren. En ook wanf 
die laatste vorm  van erkenning nU 
een volledige overwinning zal wo 
vochten, ook w anneer de striic' 
beiders in  bepaalde minder 
situaties een compromis moeten 
den, dan deden zy als strijders hi 
W anneer zy die weg gaan, dan 
woord „erkenning” een begrip va 
dig andere inhoud. Dan zal een 
zittende klasse de erkenning aan i 
dryfsorganisaties verenigde 
moeten geven, dat zy zelf de ma 
loren heeft en de arbeidersklasse! 
winnares u it de grote internatior 
senworsteling is gekomen en het 1 
me vervangen w ordt door het
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ste grote im perialistische macht 
Jheid, Rome, w erd gedurende haar 
vaak m et ondergang bedreigd. En 

ktste w erd Romè, h e t Westelijke 
kan de oevers van den Tiber, in 
(>litieke m acht gebroken door de 

der grote volksverhuizing, 
in het begin d e r tw eede eeuw 

jaartelling, d a t in  Rome, dat 
brt tevoren in  een zeventienjarige 
[het dodelijk gevaar van de onder- 
itsnapt was, de politicus en  staats- 
ato aan h e t eind van al zyn  rede
ten, onverschillig over welk onder- 

[de woorden sprak: „Overigens ben 
mening, da t Carthago verwoest 

vorden.”
Africanus, de Romeinse legeraan- 

!r, had Carthago niet verwoest. Ein 
[in grote bezorgheid over de veilig- 
^an Rome en  in  diepe vrees, dat de 
?en tegenstander zich zou kunnen 
llen, predikte altijd  w eer de nood- 

{jkheid, de overwonnenen volkomen 
lietigen.

erinnering aan  Cato dringt^Zich in 
lijd telkens w eer aan  ons op.

de houding der overwinnende 
achten tegenover Duitsland, m aar 

le leidende gedachte der gezamen- 
m tra-revolutionaire pers is het, die 

Onweerstaanbaar aan dat: „overigens 
van m en in g .. . . ” doet denken. Nu 

ien niet eens zeggen, dat h e t stand- 
der overwinnaars en  hun  pers een- 

; en consequent op een volkomen ver
swil berust. Om zo eenparig en 

luent te  k unnen optreden zouden 
/erw innaars h e t over alles werkelijk 
moeten zijn. H un belangen zouden, 

ste in  de wezenlijks te  punten, ge- 
ericht moeten zyn.

hoon men u it  Potsdam  gedurende de 
"i dagen van  dë grote conferentie w ei- 
aeer hoorde dan de m enu’s der in- 

[e en  feestelijke maaltijden, evenals 
ieitt  dat de Engelse m inister van Bui- 
'  idse Zaken, h ieraan  wegens onpas- 

heid n iet regelm atig kon deelnemen, 
jjnt toch w el iets, zelfs in h e t tegen- 
-[üge stadium, duidelyk te  zijn: De 

en enerzijds en  de Engelsen en Ame

rikanen anders zij ds stellen zich in  menig 
opzicht de toekomstige regeling der poli
tieke ep economische verhoudingen in  en 
to t Duitsland, zeer verschillend voor.

De Russen willen een centraal-geleide, 
Duitse Staat, waaraan iedere mogelijkheid 
ontnomen zal zyn, als economische, vooral 
als industriële grootmacht, op te  treden. 
Daarom, bezetting van Duitsland en uit
oefening der. bewinds-bevoegdheden door 
aan de Russen toegewijde politieke orga
nen en partijen, m aar óok het vernietigen 
der industrie van het land door het weg
nemen der gehele technische uitrusting 
en haar overbrenging naar de door Duits
land vernielde industriegebieden, vooral 
dus naar Rusland.
H et is duidelijk, dat de Amerikanen en 
Engelsen meer geneigd zyn, de voormalige 
Duitse S taat op te delen. Met het oog op 
h e t feit, dat de Russen met hun plannen 
vooral steunen, en ook steunen kunnen, 
op een zo toegewijde hulptroep als de 
bureaucratie der kwasi-linkse Volksfront 
politici, d.w.z. de u it Moscou teruggekeer-^ 
de hoofdfunctionarissen der Duitse „com
munistische” partij en haar mantelorga
nisaties, zien de B ritten en Amerikanen 
zich gedwongen, voor de waarneming van 
hun  belangen andere bondgenoten te zoe
ken. H et Russisch gezinde Volksfront 
moet zich van die lagen bedienen, die, 
evenals de arbeiders der groot-industne, 
de intellectuele middenstand, vooral het 
technische personeel en de kleinere be-. 
am bten en staatsambtenaren, bij het be
houd van een verbonden Rijksgebied be
lang hebben of aan wie wijsgemaakt wordt 
dat ze e r belang bij hebben.
Daarentegen verbinden de Amerikanen 
en Engelsen zich steeds duidelijker met de 
kringen van het bankkapitaal en die der 
groot-industriëlen, waarvoor het behoud 
van h e t Duitse Rijk altijd slechts een mid
del to t he t doel was, met h e t beslissende 
motief: de kapitalistische uitbuiting van 

-  hun productiemiddelen, dat wil 'dus zeg
gen, d<fhoogst mogelijke winst-makende 
afzet der producten aan de koopkrachtig- 

, ste  verbruikers, dat zijn de klassegenoten 
der bank- en industriemagnaten in Groot 
B rittannië en de Verenigdé Staten, dat

zijn de im perialisten van h e t W esten, die 
in  hun  bombardementen, zoals wij he t al
tijd  reeds wisten, m aar nu-bevestigd vin
den, he t D uitse industrieapparaat groten
deels ontzien hebben. Zo lezen we, d a t de 
Opelfabrieken, die aan  de A m erikaanse 
G eneral M otors behoren in  Rüsselsheim 
bij F rankfort aan  de Main en de Ford  
fabrieken in  Keulen onbeschadigd of zo 
goed als onbeschadigd gebleven zyn. Ge
deeltelijk bleven de fabrieken in  de 
zwaarst gebombardeerde industriegebie
den voor 70% in to t de arbeid geschikte 
toestand. N iet slechts die fabrieken, w aar
aan zoals bekend is, h e t Britse of A m eri
kaanse kapitaal aandeel had en  die na
tuurlijk, ondanks dit, op volle k rach t voor 
de Duitse oorlogsindustrie w erkten, m aar 
ook de overige D uitse industrie is, volgens 
alle berichten, veel mimder aangevallen, 
dan gedurende de oorlog aangenom en 
werd. M et ’t  oog op dit, voor ons in  geen 
geval nieuwe feit van de verbondenheid 
van he t internationale kapitaal, is h e t geen 
verrassing, da t bijv. de Am erikanen raad 
in w innen bij zulk een van ouds bekende 
grootkapitalist en fascistenhelper als 
Hugenberg, die hun m et zyn plannen voor 
h e t verder w erken der Duitse industrie in  
dienst van he t overwinnende kapitaal, te 
vens de nodige recepten voor de politieke 
propaganda tegen h e t communisme levert. 
Hugenberg is n iet voor niets de leidende 
man van het Ufa-filmconcem geweest, dat 
broeinest van fascistische filmpropaganda, 
en  van de Scherl-uitgevery, die o.a. de 
„Berliner Lokalanzeiger” uitgaf. W y her
inneren ons nog, dat (fit blad, een der 
meest verspreide bladen in Duitsland, 
door de linkse journalisten „het blad voor 
de idioten van de Rijkshoofdstad” ge
noemd werd.
H et verrast ons ook niet, da t de Ameri
kanen in  Beieren en in  het door hen  be
zette gebied van Oostenrijk m et de reac- 
tionairste kringen samenwerken en  dat, 
volgens verschillende persberichten, voor
al in  Tirol, de fascistische leidende func
tionarissen w eer in hun  bureaux  terug
gekeerd zijn. *
D e . overwinnende partijen hebben zeer 
verschillende doelstellingen. H un „overi
gens ben ik  van m ening .. . . ” heeft zeer 
verschillende betekenis. De Russen willen 
h e t behoud van h e t politieke verband in  
de vorm van een hun' en slechts hun  toe
gewijd Volksfrontregime, w aaraan de



industriële uitrusting grotendeels ontno- 
men wordt w aarvan de arbeidersmassa’s 
m  Duitsland zelf en naar het Oosten ge
dirigeerd kunnen worden, w aar ze voor 
de Russische wederopbouw en de mili- 
taire-m dustriële veiligstelling van Rus-
S ,  S  ? n  b^ndgenoten het belangrijkst 
z«n De Am erikanen en Engelsen zyn niet 
m  t  minst geïnteresseerd by he t instand
houden van he t D uitse  Ryk, welks Ooste- 
lyk deel onder Russisch commando staat.

zyn geïnteresseerd in w at hun veilig- 
ligheid dient, by ’t  behoud van hun kapi- 
taalsbeleggmgen. Beide partyen hebben

gemeenschap*>el«k  belang: de verhindering van iedere zelfstandige be- 
wegmg van de D uitse arbeidersklasse, 
waarvan naar het Oosten en Westen een 
gevaarlyke mvloed kon uitgaan voor de 
onrustige en in  beweging komende arbei
dersklasse der overwinnende landen 
Overigens zyn zy van mening, dat men 
de revolutionaire arbeidersbeweging ver
nietigen moet.
De oorlog is n iet beëindigd. Op weinig op- 

ƒ  Iaatf ®  brengt de pers nog
dagelyks de oorlogsberichten uit het V erre 
Oosten. Milhoenen-legers zyn daar in be- 
w ^ m g  Duizenden oorlogsschepen van 
iedere soort, tienduizenden vliegtuigen, 
s t a a n m  dienst van deze geweldige im
perialistische botsing om het bezit der 
kostbare koloniale gebieden. In Birma en 

op Borneo en de eilanden in de 
Oceaan, staan soldaten van alle ras

sen, arbeiders m uniform, in  stryd  tegen 
elkander. Dagelyks worden op de millioe- 
nen-steden van Japan duizenden tonnen 
bommen gegooid, en slingeren de kanon
nen der geallieerde oorlogsschepen hun 
doodbrengende granaten in  de dorpen en 
steden aan de Japansche kust. De voor
m e ld e n d e  slagen om de invasie in 
Nederlands-Indie en Japan  zyn begonnen. 
„Bevryding van h e t Japans fascisme”, 
zegt.de ene party. „Onafhankelijkheid van 
Azie van Europa en A m erika”, zegt de 
andere party. En beide menen, dat men 
de volkeren van Indië en China dienst
baar moet maken aan de kapitaalsbe- 
langen. Japan heeft de bewoners van Ne-
NcS h  ?  n ie tLgevraa«d> of ^  hun Nederlandse opzichters voor Japanse
ruüen  wiüen. En h e t Nederlandse kapitaal 
doet, alsof de bevolking van Indonesië zich 
geen ander geluk op aarde kan voorstel- 

leve,n  “  staatspolitieke ver
bondenheid m et de Nederlandse Kroon en 
onder de controle der N ederlandse olie- 
en gum m itrusts Geen d er partyen mag 
een derde mogelijkheid p laats inruimen. 
„Overigens zyn zy beide van mening, dat 
m en iedere tegenstand der mensen zelf 
vernietigen moet.”
„Men moet vern ie tigen .. . . ”? K an men 
^ k  vermetigen? Men kan  de mensen om 
de tu in  leiden. Men kan de mensen be-
£ £ 5 ?  Ŵ f r  i w erkelyke belangen 
betreft. Men kan hun  iedere vrije
n ^ g s m t m g  en iedere v rye organisatie
men m S  te"  minste een W  lang. M aar 

°pbouWen’ <x>k  he t kapitaal' 
m oet opbouwen. H et kapitaal moet een 
productie-apparaat opbouwen, d a t winst

2

v minstens de kapitaalsbeleg- 
gmgen enhiin rentabiliteit verzekert. En 
dat moet het kapitaal doen met hulp van 
de mensen. En tot dit doel moet het kapi-
Ä n t u ?  ^ ° te bedryven verenigen. En het kapitaal moet de mensen in
de m L ° T ^ err -  *  het ka?itaal moet de mensen bevelen te vernietigen, dat wat
fe zelf opgebouwd hebben, V  of hun
Wassegenoten. En het kapitaal moet de
mensen bevelen. Het kapitaal moet dat

Dezer aagen werd bekend, dat een com- 
m T t S L 1hrfrD,Jltar  eoncentratiekampen

^ kentenis g e le g d  heeft van 
duizendvoudige, voor een deel door hem 
eigenhandig begane moorden. Hy onder-
h f t o f -  k 1 ‘,end, . 2iin te k e n te w J ?  Z i S n  
hoe hii df» byzonderheden schildert, 
noe de mensen vergast of gewurgd of

heeft; m  h e t lezen van  dat bericht zegt men tot zichzelf, dat deze
S e T b T X Zinnif  T *  ZÖn’ dat slechts een 
X i f c  , 018tf  kan uitdenken en dat
van Jf,lïen ankzinnige by het vertellen 
van zulke gruwelen ook nog lachen kan

Diet alleen’ Duizend ande-’ ren hebben hetzelfde gedaan. Zy hebben 
allen gezegd: „Overigens ben ik v S  
mening, dat men vernietigen moet.” 
Vernietigen moet men, als men iets op
bouwen wil, dat de beheersing en daar
mee de onderdekking en uitbuiting van 
anderen moet dienen. Velen worden hier- 
z e T  3  afgeschrikt. Ze zeggen tot zieh
e n  f“  Cat°’ dat de vernietiging

T ns’ dat de vernieling van

deJyk’̂ ^rechtvaard^d Ï t ^ v e m i e ï e n "  

v e " d e d “ e„kaPOt ‘raPPen de 
Dit „overigens ben ik van mening... ” is 
de catechismus der gehele klassengeschie-

rpn «f Z  Ter* ^k?®id aangaat. Die horen slechts het resultaat.

he°id”Wo  £ ehhen ZuDc een ”laatste wys-
m n i ' 5 wy menen> dat iets vernietigd
a l W n T  Cn W8 menen daarmee niet alleen de wapens, de moordwerktuigen
waarvan zich de mensen nu bedienen 
moeten omdat de heersende klassem ent 
dat er voor haar eigen beveiliging ver
nietigd moet worden. Wy menen, dat men 
opbouwen moet. En wy weten, dat er 
geen andere opbouw bestaan kan dan die, 

e de mensen en slechts hen dient. En 
wy menen, dat slechts de mensen-zelf er
W  i S ’ï ' K  kunnen wat ze w™ en , wat un geluk brengt en waarvoor ze werken
Wü ïen p n  T t l  °°k vechten billen.
kunnpn w' + ?  mensen ^  wetenkunnen Weten k u n n e n .  En voor zo
ver zy het nog niet weten, omdat hun
Eli 5 omdat 26 om de tuingeleid worden en zich om de tuin laten
Ü ’n ?  28 nog geen mening 

T ? 6n’ m°eten wy ben helpen 
!)pn f i ge! van ongeluk te onderschei
den. „Ovengens zfln wy van mening, dat 
men het Kapitalisme vernietigen m oet”

Tweeërlei erhei
Hct is met allerlei woorden zo, dat ze 
lende betekenis hebben, al naarT elS  
mensen die het woord gebruiken. Zo]

S Ä J T J ?  UMdrakkl"g
De arbeiders die in grote getale zich in 
orgamseren, is het niet begonnen om 
£ l Vf k' ° r^an,saties nog eens weer eJ 
beste, foutenloze vakcentrale te hebben!
kt*« VT2eger heette- hun belangen! hartigen. Maar zy willen in plaats d a j 
verdeelde krachten samen smeden totl 
striid't?* ' die ^ en to «telt, sal
zelf 1  lZ ? ren: ZÖJ * lf* °nder ei«en M  zelf te beslissen, door zelf te bewegen!
Overal zet zich deze beweging door J
iak£nrfmeer T 1 voor de oude topleidJ 
in i  l en’ f® krugen -hun” arbeiders! 
nr»»f e,n Wat “  n°8 bn e]

°°Pt hun tussen de v i^  
^ ^ f  ^ ?  j dernemerdom ziet dat, ral vindt bovendien in een golf van staküJ 
er iets nieuws aan de hand is, waar r i i l  
mee te houden heeft. Zij moeTdat J 
hooghartige: .jliets met jullie te m ak^

matu; «  te komen p ra tJ  
De arbeiders zien daarin een erkenningl
k  hiiiaaru ^ nnende róachts-ontplooiil 

^  Kwaadschiks erkent het 1  
hiermee het feit, dat de arbeiders eeJ 
vormen die stem in het kapittel heeft |

thet ^ P i ta a l  wil schijnbaar verdl 
te °P dlG ^  gekomen is, atl
s L w -  t  f T ” en faam ^ e n d e  „erkJ ?  daarop gebracht hebben 1  
niet toe maar van de zijde der griotl 
nemers begint men een andere houdiiul nemen. De houdin* van- kInoudingB
« itta ,  We ^ n US , dVS Ä t bZ d

£ w ki?nrïen!JWat bedoelen ze daarmee! Iets geheel anders dan de arbeiders bednÜ 
bedoelen: Wij zullen jullie, de besturend 
ne£ evenals de d r i e 'a n d e « ^ c e S P
H Ä  m°et Je je ook zo gedragen.'
i e i e t e S  met 1x1 conflict komen, je je houden aan de overeenkomsten die

besturen hebben: Eerst
S T ^ beStUren 611 werkgevers, be“ ™
m ^ a  nrKo\?gerij 8B' bemiddelaar -massa der arbeiders daarmee niet a----

K te*en * *  arbeiden 
dS en»  andere -erkende” besturen
Dóirop komt van kapitaalszijde de 
eigenlyk neer! ^  Qe »
Dat vloekt natuurlek geheel met het 
dat de arbeiders aan hun eenholrls-n

l ^ ^ ^ b r e k e w - o ^ a ^ Ä " ^

Erkenning moet erkenning zijn van de

hen verbyzonderd heeft, met irnHpr*
Weeriohe? ? lgen8 ^  de arbeiders.Wie zich dat nog niet klaar bewust <«.

E-kenning, goed, heren ondernemers, of 
spreekt of voor hun stand“ 

&kenning ^ d«

-  *

IS DE SCHIPPER
en waarheen is de koers?la)

-ten hebben in  ’t  algemeen deze 
van w at socialisme is: De 

e van de arbeid der gehele maat- 
van de voorziening in de behoef- 
ensen, kan  en  m oet van bovenaf, 
worden geregeld en  geleid, ten  
de gehele bevolking. De Staat 

oor h e t aangewezen lichaam, 
is daartoe in  staat. Dus is de 
h e t socialisme: H et indringen 

t  veroveren van die Siaat, het 
yan de commandoposten m et 
ie  leiders, die stuk  voor stuk 

"fsleven in  staatsbeheer brengen,
■n groep kapitalisten onteigenen 

stuk  socialisme verwezenlijken.

stam t die hele voorstelling nog 
rste  tyd  van de socialistische be- 
Toen in  he t zich ontwikkelende 
'e , de arbeiders zich nog hun  

ten  en  verbeteringen moesten 
n, toen h e t algemeen kapitaals- 
vertegenwoordigd door de Staat, 
t  de ergste uitwassen en  misstan- 
'  h e t stelsel w erden afgesneden, 
idersklasse was nog veel kleiner 
grotendeels nog m aar pas u it het 
kers- en kleinburgerlyke bestaan 

gen, nog n ie t in  de groote reuzen- 
n  opeengehoopt, waardoor, zoals 

bewustzijn van eigen massale 
kan opkomen. Daardoor was dan 
mening, dat -’n  betere, ’n  socialis- 

latschappy, mogelyk was doordat 
5ders de staatsfuncties in  handen 

voor de arbeiders haast vanzelf-
d.
eiders der socialistische beweging, 
ers in  de politieke propaganda en 
cnomische stryd , konden he t eerst 
ilyk anders zien. Zy hadden deel 

burgerlyke cultuur, voor een goed 
aren zy u it de burgerlyke klasse 
rtgekomen, als uiterste elementen 
burgerlyke revolutie of de burger- 
litieke s tryd  een plaats gevonden 
kop van he t in  beweging komende 
'aat. In  w eten en  kunnen staken 
u it boven de gewone arbeiders, 

ven die van de party  en  vak- 
j. Zy w aren belangryk en zy 

n  hun belangrijkheid in  de practijk 
den die vast in een theorie. En hun 

"kheid groeide, als hanteerders 
e organisatie, als bezetters van de 
rde of te  veroveren staatszetels, als 
'komstige m achtsdragers die ten  

der arbeidersklasse he t socialisme 
verw erkelyken.

oorbeeld vah  deze zienswijze is he t 
unistisch M anifest van M arx en 

dat v ar deze Staatsidee u itg a a t 
toen de prak tijk  van de klassen- 
he t scherpst in  de Commune van 
hun leerde dat het anders was, dat 
t  n iet h e t apparaat dat veroverd en 

het socialisme te  gebruiken, m aar h e t

typische apparaat van een uitbuitende 
minderheid was, dat vernietigd moest 
worden, toen wyzigden M arx en  Engels 
hun  standpunt en verw ierpen hun  vroe
gere zienswijze als niet-revolutionair, als 
niet-socialistisch.

In  he t groeiende kapitalisme groeiden ook 
de tegenstellingen tussen de klassen, en 
in de steeds scherper klassenstryd toonde 
de Staat steeds duidelijkèr haar klasse- 
k arak te .. Een deel der socialistische be
weging begon zich los te  maken van de 
oude voorstellingen om trent w at socialis
me was en welke weg daarheen voerde, de 
praktijk  van d e  strijd  toonde al duide
lijker de weg van he t zelfoptreden der 
arbeiders, die voert naar he t zelf macht 
hebben in hun klasseorganisaties en dan 
in  de maatschappy. M aar de meeste leiders 
der oude socialistische beweging bleven 
zich krampachtig klemmen aan hun oude 
staatsidee en aan hun  oude wens wat 
socialisme moest zyn. H un vasthouden aan 
de idee van w at de Staat eens schijnbaar 
was, hun vasthouden aan hun eigen, alles 
overheersende belangrijkheid, voor nu en 
voor de toekomst, bracht en brengt hen 
in  tegenstelling to t de arbeidersklasse 
zelf. D uur heeft onze klasse haar vertrou
wen in  de Staats-weg naar dit Staats
socialisme moeten betalen. In alle modern
kapitalistische landen: met machteloos
heid, verscherpte uitbuiting, m et barbaar
se oorlogen, waarin hun  „socialistische 
leiders-staatsmahnen hen tegen elkaar in 
de dood hielpen jagen. Dit „socialisme” 
zullen we voortaan tussen aanhalings
tekens moeten schryven.

W ant he t „gebruiken” van de kapitalisti
sche organen bleek zonder uitzondering 
te  betekenen een gebruiken van de „socia
listische” leiders dóór die kapitalistische 
organen tégen de arbeiders. De „verzoe
ning” tussen d ë  klassen, die voor da t „ge
bru iken” nodig was, bleek te  betekenen, 
da t de arbeiders zich moesten verzoenen 
met een blijvende en  steeds dw ingender 
geëiste onderwerping. De weg van de be
zetting van de Nationale Staat, leidt 
logisch en  praktisch naar h e t N ationale 
„socialisme”, staats-socialisme, of, on tdaan 
van de vals gebruikte rode term , n aa r  h e t 
Staats-kapitalisme!

H et „socialisme dóór de S taat” van deze 
vier „socialisten” in  de nieuwe regerm g, 
en het „kapitalisme door de S taat” w aar
heen h e t nationale K apitaal thans de 
koers zet, vloekt dus n iet zo, als de woor
den zouden doen vermoeden. In  deze 
moderne verhoudingen w ordt he t zelfs 
m eer en  m eer identiek.
Zó kunnen  twee „socialisten” een 
regeringsploeg byeenbrengen, die de cen- 

»trale Vttyrhikkingsm ach t in handen v ah  de 
„nationale staat” wil leggen, zo kunnen  
zij „nationale oorlog” voeren en  Indonesië 
„bevrijden”, h e t kapitaalbezit „nationaal” 
weer opbouwen. Zo kan  he t aan  de staa t 
brengen van bedrijfstakken door de één 
„nationaliseren” en door de ander , soc ia
liseren” genoemd worden, terw yl beiden 
hetzelfde bedoelen.

D at alles deed men en  doet men. M aar e r  
is nóg een taak, die dit nationale kapitaals- 
socialisme of sociaal-kapitalisme heeft te  
vervullen en w aarvan to t n u  toe d e  u it
voering n iet meevalt. D at is: H et aan  en  
onder de S taat brengen van de arbeiders
beweging. ,

(Vervolg in  h e t volgend num m er).

Grove Winsten
Voor de oorlog werden de diverse groen
ten  en fru it door de kwekers en grossiers 
in  Amsterdam aangevoerd en, al naar ge
lang, middels de veiling of direct uit de 
hand, aan de kleinhandelaren verkocht. 
De pryzen werden sterk beïnvloed door 
„vraag en aanbod” der goederen. Dit had 
to t gevolg, dat de prijzen soms zó laag 
waren, dat de kwekers niet eens de pro
ductiekosten van hun goed ontvingen. 
Een ander maal üepen de pryzen weer op, 
doch het gevolg van deze „vrye handel 
was dat de arbeiders in he t tuinbouw
bedrijf voor zeer la g e . lonen moesten 
werken.

In  de oorlog werden door Duitsland enor
m e partijen groenten en fru it uit onsland 
gehaald, waardoor de prysen omhoog 
vlogen. Daarom werd hier ingegrepen 
door vaste pryzen voor te schryven dus 
door de vrije handel op te heffen. Dit is 
echter alleen mogelijk, wanneer zowel de 
S d e l  als de distributie over éen of

enkele centrale punten loopt. Zodoende 
werd het den kleinhandelaar verboden, 
direct hun inkopen op de veiling te  doen, 
doch werden de grossiers uitsluitend ge
rechtigd, alle voorraden tegen de door 
de prysbeheersing vastgestelde prijzen op 
te  kopen. Een aaneensluiting van de gros
siers sproot daaruit direct voort. Ze r ich t
ten samen een combinatie op, die de 
„Groco” w erd genoemd. De kleinhande
laars konden nu  by de „Groco” h u n  goe
deren inkopen.
Voor de grossiers was dit een buitenge
woon vpordelig zaakje. N iet de grossiers 
afzonderlijk w aren de inkopers, m aar h u n  
combinatie als geheel. H et w erkkapitaal 
van de „Groco” w erd  door de grossiers 
bijeengebracht, waarby de inleg n aar de 
grootte van hun omzet w erd bepaald. 
Voor iedere ƒ 10.000 omzet moest ƒ 100 
ingelegd worden. Zodoende beliep deze 
inleg vanaf ƒ 100 voor sommige to t ƒ 7500 
voor anderen. En de w inst die de „Groco” 
maakte, w erd naar rato  verdeeld.
Wat slepen de grossiers n ü  u it deze zaak? 
Ten eerste zijn e r grossiers u it de combi- 

(Vmrrolg op PW- 3)



RONDOM  DE INLEVERING
VAN DE F 100-BIUETTEN

M inister L ieftinck heeft Nederland ver
rast m et de inlevering van de ƒ 100-biljet- 
ten. We w aren dergelijke maatregelen al 
ang te wachten, w ant iedereen weet wel, 

dat de geldmiddelen veel te  groot ziin 
naar verhouding to t de aanwezige goede
renvoorraden. De m inister wees e r op, dat 
een inflatie van het geld onvermijdelijk 
is, ais al dat geld in de circultatie blijft. 
Overigens is he t kwaad op geen stukken 
na verholpen m et de intrekking van deze 
biljetten, w ant ze vertegenwoordigen een 
geldswaarde van 1%  milliard, zodat zeker 
nog ó / 2 m illiard weggewerkt zou moeten 
worden. E r mag slechts zoveel geld in de 
circulatie ziin, als nodig is, om de regel
matige transacties van koop en  verkoop 
te  kunnen verrichten. En w aar nauwelijks 
goederen aanwezig zijn, daar houdt ook 
h e t kopen op en  daar kan  met heel weinig 
geldmiddelen volstaan worden. D aaruit 
volgt echter tegelijk, dat de inflatie even
eens tegengegaan kan wórden door een 
snelle goederenvermeerdering, die beter 
m  overeenstemming is m et de aanwezige 
hoeveelheid geld.

We geloven niet, dat deze eerste dans op 
h e t slappe koord van de financiële poli
tiek  voor deze m inister een succes is ge-
T de zw arte handel deden de
ƒ 100-biljetten to t op de laatste dag van 
inlevering nog ƒ 50, w aaruit blijkt, dat 
e r een groot aantal gegadigden geweest 
moet zgn. H et zal daarom  wel blijken, dat 
de ingeleverde biljetten door de pech- 
vogels-met-ƒ 100-biljetten zeker te  ver
antwoorden zullen zijn. Aan „zw art geld” 
zal e r niet veel binnen komen. M aar met 
dat al zijn de b iljetten  uit de circulatie 
en de geldruim te w ordt dus iets minder. 
W at één van de bedoelingen was.

Daarbij heeft de inlevering echter schade 
8311 de Productie. Ze heeft 

n ie t bygedragen to t een goederenvermeer- 
dering m aar ju is t to t he t remmen der be- 
dryvigheid. D irect duidelijk kwam dit in 
de Binnenscheepvaart tot uiting. Deze tak  
van bedrijf w erd e r  door ontwricht en 
kwam  zelfs gedeeltelijk to t stilstand. De 
schippers m oeten n.l. vrij veel geld om 
handen hebben, om hun  bedrijf u it te 
oefenen. Bij de vervrachting, de aankoop
^  f  n 1̂ 0?1’ h.e t hetaleti van sleeploon is het al tyd  Ja n tje  C ontant je en toen geen 
schipper van de langere trajecten m eer 
betalen kon, kwam  d it deel van h e t bedrijf 
praktisch stop te  liggen. Toen he t onheil 
aan de dag kwam, kregen de schippers 
wel meteen he t rech t een  bepaald deel 
van hun geld w eer op te nemen, m aar he t 
onheil was gesticht.
Ook in  het gewone bedrijfsle/en heeft 
deze inlevering to t stagnatie gevoerd. Ver
schillende bedrijven, die nog m eer of min-
f S n K T «  Vrye m ark t w erken en hun grondstoffen nog u it de vrije m ark t kun
nen betrekken, zetten  de aflevering van

goederen-stop, omdat ze bij de onzeker
heid van de komende geldmaatregelen 
hever goederen en  grondstoffen in huis 
hebben, dan geld.
Zo is he t dus nog een open vraag, of de 
nadelen van de inlevering n iet groter zul
len blijken dan de voordelen. H et is de 
vraag, of de regering h ier m et m et haar 
gat omgooide, w at ze m et h aar handen 
trach tte  rech t te  zetten.

O ndertussen is h e t ech ter aan te  nemen, 
dat he t in werkelijkheid om veel grotere 
dingen gaat,, dan alleen h e t inkrim pen van 
de geldcirculatie, om daarm ee een verdere 
voortgang van inflatie-gevolgen te  voor
komen. M inister L ieftinck heeft e r tevens 
op gewezen, dat het ook gaat, om de 
zw arte m arkt een kaakslag te  geven, zo
dat de lu s t to t norm aal en regelmatig 
w erk  w eer kan terugkeren. E n  ook van 
verschillende andere zijden w erd de geld- 
sanering vooral gezien in  h e t licht van de 
strijd  tegen de zw arte h an d e l „Ons volk 
moet aan he t werk, he t gaat om het „er 
op of e r  onder”, zegt „De Nieuwe Dag”.

We zijn echter zo vrij, h ier een vraagstuk 
van veel verder ingrijpende betekenis 
achter te  voelen. We zouden deze m aat
regel van de geldinlevering in gro ter ver
band willen zien en w el in  verband met 
de aspiraties van de regering Schermer
horn——Drees. We weten, dat w e h ie r te 
doen hebben met een ministerie, dat een 
vergaande staatsinmenging voor h e t hele 
maatschappelijke leven op h aar program 
heeft. H et gaat e r  daarbij n iet in  de eerste 
plaats om, he t bedrijfsleven aan de staat 
te  brengen, m aar wel, om het onder zijn

contröle te  stellen. Ze streeft naar 
prijzen en  vaste lonen en ze lr*m dit 
ven alleen verwezenlijken, als h e t bed 
leven door staatsorganen w ordt geco 
leerd. Vandaar het instellen of insl 
houden van Rijkskolenburo’s, Grond 
fenburo’S, Papierburo’s enz. enz. 
regering moet e r naar streven, dat 1 
bedryf m aterialen kan krijgen buiten] 
om, om dat anders deze bedrijven 
moeielijk onder contröle te  lcrygen 
w at betre ft de prijzen en  de aflevi 
van product.

In  dit licht kunnen we de genomen 1 
m aatregelen ook zien. N atuurlijk  ga* 
eveneens tegen de zw arte ha 
M aar van veel ingrijpender 
tekenis is h e t als strijd  tegen de xt 
PRODUCTIE. E r zijn op h e t ogei 
twee prysniveaux: dat is h e t peil va 
gecontroleerde productie, die de gr 
stoffen op toewijzingen krijgt, en heti 
peil van de ongecontroleerde sector 
haar veel duurdere grondstoffen ui 
vrije m ark t betrekt4 Deze vrije sector 
onmogelijk w erken voor de door 
regering vastgestelde prijzen, omdat I 
onkosten te  hoog liggen.

De regering heeft de s tryd  tegen hetj 
bedryf aangebonden, om dat ze hetj 
bedrijfsleven binnen h e t raam  van j 
ordening MOET brengen. Ordening U 
geen zin, als he t slechts een deel vaa 
bedrijfsleven omvat. En de finan^aJ 
nering kan  een krachtig wapen zyn k] 
om hals brengen van de vrye prodd 
door deze van h aar financiële hulpbnif 
te beroven. Ze w ordt daarmee aül 
w are op h e t droge gezet. D it geldt ml 
sterkere mate, w anneer straks alle bl 
en giro-rekeningen geblokkeerd wol 
of w anneer de regering bankoversJ 
vingen gaa t controleren.

In het hart van Europa ligt Bohemen en in het 
hart van Bohemen ligt Praag. B i in het hart 
r S . f r  .°U£e ■stad no« heden de Altneuschul. Ze is klem en oeroud, deze enige synagoge 
der wereld in gothische stylr-ouder dan de legen- 
hpKh^n R K^0| em’ die r?bbi Loew gediend zou 
lü JS fk  k S  j S  TOU hem geschapen en hem S Ä  ingeblazen, rabbi Loew, van wien 

uat geheim van het leven
zou hebben gekend. Dat alles moet in de 17e 
eeuw gebeurd zijn en men vertelt,' dat op de 
ÏEÏÏfn T 1 A ^euschul nog de lemea klompen 
w ? K ? ereenS ue Cïolem waren- de GoIem- aan 

e‘ leV“  gegCVeI'  w" r 
Ouder, veel ouder is de Altneuschul. De gothi
sche bovenbouw van een jonger datum rust op 
oeroude muren van minder dan twee meter
S  t i T  leiden naar de sjoel.,

^  gedeeld en waarvan de eigen-
biedt V ^ i rUlmte u,°°r  n(ïg geen 150 mannen biedt. Vrouwen zgn hier volgens Joods gebruik
™  ï 8 i volgen de fehgieuse oefeningen 
MpnH» mannen door nauwe, op schietgaten ge- 
lq kénde ramen in de muren van de bidzaal.
D ^e oude muftn, vaak verwoest en eens aan de 

ontdokken, doordat ze onder hopen
^ f n’u 5 n llet symbool van een oeroude tragedie, die begonnen is aan de wate 

ren van Babylon». En haar -einde? I n d f j a ^  
kamers van Auschwitz?
Tussen de Altneuschul en de oude Ghetto-ire- 
vangenia en het Joodse raadhui^xjigt een smal

S e; d? - \ rode steeg”. Rood waren de 1 
van het bloed der vermoorden in de dag» 
de pest, van de „zwarte dood”. Zoo kre* 
steegje zyn naam. Zo werd ook het kleiM, 
ogelijke steegje het symbool van een] 
tragedie.
De ,,rode steeg”, de bloedige straat, mil1* 
zqn door haar heen getrokken, van stad W 
van land tot land, van de westmuur van de 
Zion door alle landen van de wereld, dood 
continenten. Havenarbeiders in SalonUdJ 
mantslypers in Amsterdam, schoenniakud 
kleermakers in de dorpjes en stadjes van W  
en Polen, gebogen bidders en trotse revoWl 
nairen, bankbedienden en proleten, kroïS 
en geleerden. 1

Ite pest is verdwenen uit Europa. De wettfJ 
heeft haar verfreven. Ze haalt haar offer» «I 
nog in Azle. Maar de „zwarte dood”, d»| 

maatschappij, teistert Europ»l 
alqjd. Haar lijken hopen zich op, op d* 4  
velden, op de straten en in de kelders der **«J 
m  de concentratiekampen. 35 Millioenen, d  
van 7 millioenen Europese Joden, havenart* 
van Saloniki, diamantslijpers van AmatéS 
schoenmakers en kleermakers uit de doH* 
stadjes van Litauen en Polen, gebogen bi* 
en trotse revolutionnairen, bankbediend«#!

is zeker, d a t de komende opbouw de 
uw der ordening zal zyn. En ook is 
zeker, dat grote delen der bezittende 
e het m et lede ogen zullen aanzien, 

ch w aar mogelyk, e r  tegen zullen ver- 
n. H et zal voor hen echter een hope- 
strijd zyn, om dat de regering h ier niet 
e eerste plaats zit als vertegenwoor- 

van het Nederlandse kapitaal, m aar 
e zaakwaarnemer van ’t  buitenlandse 
geld in  de Nederlandse onderneming 
t  in de vorm van credieten of 
en. De Nederlandse regering staat 

- t voor de betalingen van de invoer, 
dus bepaalt de regering ook, wie de 
dstoffen of andere ingevoerde goede- 
zal krijgen te r  bewerking of te r  con- 
tie. Daarom m oet iedere regering, 

hiei in  N ederland aan he t bewind 
t, de „ordening” to t z’n  u iterste  con- 
enties doorvoeren. D it deel van de 

landse politiek w ordt door de eisen 
de buitenlandse betalingspolitiek ge- 
rd.

weten wel, da t deze organisatie van 
bedrijfsleven zich onder de leuze van 
ialisme” voltrekt. W at e r  u it te  voor- 
n komt, is één groot tuchthuis, waarin 

hele bevolking van de beschikkingen 
enkele buro’s afhankelijk wordt. P ry- 
en lonen worden vastgesteld door de 
en van „de statistiek” en  van de 

’s. Ze vallen buiten iedere controle 
de werkende bevolking. N atuurlijk  
men de regering n ie t verw ijten, dat 

een einde wil m aken aan de Janboel 
de „vrye concurrentie”, van d e  on- 
troleerde maatschappelijke, produc- 

Maar een door de staat gecontroleerde 
ctie schiet zyn doel ver voorbij, 
organisatie van productie en distri- 

-C heeft n ie t to t doel, het voortbrengen 
een goederenrykdom voor de bevol- 
1 maar h e t voortbrengen van winsten,

die tenslotte moeten worden afgedragen 
aan de buitenlandse en  ten  dele aan de 
Nederlandse beleggers. Ein het regelen van 
de consumptie wil niets anders zeggen, 
dan nauw keurig uitrekenen, hoeveel 
caloriën aan  de arbeidsmachines-met-ver- 
stand moet worden toegevoerd, om ze net 
in leven te  houden. We noemen he t neo- 
f ascisme.
Door deze gang naar he t neo-fascisme 
w ordt de w erkende bevolking voor 
nieuwe, ongekende problemen gesteld. De 
regering wil haar systeem van centrale 
beheersing van het hele maatschappelijke 
leven loutren  door de „democratie”, zodat 
de bevolking by de regelingen kan mee
praten. Ze beeft daarvoor reeds organen 
gesticht en  ze heeft andere nog in porte
feuille. De vakverenigingen en by de w et 
in  te voeren bedryfsgemeenschappen 
zullen deze organen zyn. We w eten nu al, 
dat de w erkende bevolking in  de 
regeringsvakverenigingen geen vertrou
wen stelt, ze ziet in  hen geen democrati
sche waarborg. En we kunnen de regering 
nu  reeds verzekeren, dat het met haar 
bedryfsgemeenschappen precies dezelfde 
kan t op zal gaan. D at ligt aan h e t doel, 
dat by de huidige productie gesteld wordt: 
h e t veiligstellen van de winsten der bui
tenlandse kapitalen. D e hele opbouw staat 
in dienst van de winstproductie. D at is 
het richtsnoer. En da t kan  door geen 
„democratie” worden getemperd.
In  d it syseem staan we als arbeidende be
volking voor de m oeielykste problemen. 
N iet alleen de eigenlijke arbeidersklasse, 
m aar evengoed de „gelijkgeschakelde” 
middenstand, de beambten, de intellectu
elen. In  d it systeem van neo-fascisme heeft 
de s tryd  om de arbeidslonen aanzienlijk 
aan betekenis ingeboet, sinds de centrale 
pryzenburo’s iedere loonstijging terstond 
ongedaan kunnen m aken door hun  prij

T E E G
kroegbazen en geleerden en een einde- 

rj) van vrouwen en kinderen, aan het eind 
nun krachten op de lange tocht door de

* Steeg.

Jodenvraagstuk”, zegt men. Het Joden- 
iuk. Vormen „de Joden” een vraagstuk? 
velen: ja. Voor al diegenen, die het wezen 

«*t maatschappelijk leven niet kennen, wier 
, Sedicteerfl wordt door het leugenbeeld 
«e „officiële en erkende wetenschap".
voor ons, arbeiders, die honger en rechte- 

Kennen als hun „dagelijks vraagstuk”, 
'pen hebben, dat de inhoud van deze 

cn fP'j, de dodelijke vijandschap tussen be- 
•_ nlet-bezit is, voor ons bestaat er geen 

-vraagstuk”, evenmin als er een „neger- 
a\, “estaat of een „geel gevaar”. Er be- 

DiHr. °1  vraagstuk: hoe leeft de mens? 
™Wwerker, die door ontploffingen begraven 
„_Teet, w®t de verstikkingsdood betekent

*loe de hand van een arbeids- 
j  door de machine wordt weggereten, 
on®Tiart van de verminking. Wie dag en 
‘>P de razzia van de groene mensen jagers 

menc kent de angst van den gejaagde.
, die werkelijk handelt op grond van 
nng, die niet verzeild geraakt is in de

netten van leugens, valse ontwikkeling en onder- 
drukkingspropaganda, kept geen „Joden-vraag- 
stuk”.
Het huilen van de kinderen in de gaskamers, 
het hijgen der uitgeputten en verhongerden, de 
kreten van de mishandelden en gekwelden, dat 
zijn de oergeluiden van het gepijnigd creatuur, 
van de mensen van het „Rode Steegje”. Het^ 
brullen van de moordenaars, van de folterknech
ten, van de sadisten, dat is de „symphonie van de 
zwarte dood”, de uitroeiing van de mensheid in 
dienst van de macht, van de mach ts waanzin.
„Jodenvraagstuk”? Mensen zonder land en zonder 
paspoort? Mensen zonder recht? Waarom een 
vraagstuk der Joden? Misschien omdat zij zelf 
zich als „vraagstuk” beschouwen? Omdat zij 
(welk een verzachtende omstandigheid!) als 
zondebokken van een mlsdadigerssysteem ook 
geloven, dit pervers onderscheid van het „bloed" 
te moeten maken? Omdat zij ook geloven, ge
leerd hebben te geloven, dat de menselijke 
tragedie ophoudt, dat het einde van het „Rode 
Steegje” bereikt is, als men zelf^,macht bezit 
over anderen, een „eigen” land, een „eigen” 
staat?

Hun leed is onze aangelegenheid, de aangelegen
heid der arbeiders, der honderden millioenen, die 
zonder macht, zonder „vaderland”, zonder pas
poorten voor het beloofde land van de zorgeloos
heid en de welstand, staan. Onze aangelegenheid 
is de strijd voor hun recht, voor hun vrijheid 
terug te keren uit de hel, voor hun leven.

Grove winsten
(Vmrvolg vmn pag. 3)

natie, die aangewezen zyn voor de con
tröle by de aankomst en  de aflevering der 
goederen. D at brengt h e t zachte week
loontje in  van ƒ 15 per dag, of ƒ 90 per 
week.
D an zyn er de grossiers, die de groenten 
in  naam  van de „Groco” aan de klein
handelaars uitdelen, w aarvoor ze als ver
goeding 6 cent per zak of k ist krijgen. 
H et daartoe benodigde personeel en an
dere onkosten zyn voor rekening van de 
„Groco”.
Ten slotte kom t dan de winstverdeling, 
w aarin alle grossiers delen, ook al hebben 
ze niets gedaan. H et is als ’t  w are ’t  „divi
dend” op hun inleg! D e laatste maande- 
lykse w inst-uitkering bedroeg 100%. Wie 
ƒ lOO had ingelegd, kreeg ƒ 100 uitge
keerd, wie ƒ 7500 had ingelegd, kreeg 
ƒ 7500. Voorwaar geen kwade belegging 
van 100% per maand. M inister Schermer- 
hom  heeft he t zo goed gezegd: Gelijk
m atige verdeling van de armoede.

zenpolitiek of dóór de samenstelling van 
he t levensmiddelenpakket, dat toch niet 
boven ’t  vastgesteld aantal caloriën voor 
de arbeidsmachines —  van levende eiwit
ten  — mag uitgaan. Nog er van afgezien, 
dat de loonstrijd die n u  tegen de staa t ge
rich t wordt, ontzettend veel moeilyker 
w ordt dan vroeger ’t  geval was. Daarom 
komen n u  heel andere punten  in  ’t  middel
pun t van de maatschappelijke strijd  tegen 
’t  neo-fascisme. N u kom t de s tryd  om de 
beheersing van de maatschappij zelf veel 
m eer in  h e t middelpunt. Wie zal de ge
organiseerde productie beheersen? De 
staat of de arbeidende bevolking zelf? Dit 
w ordt steeds m eer to t h e t centrale pro
bleem. En daarom ligt h ier he t terrein  
van de eigenlijke geestelijke vernieuwing 
voor de hele arbeidende bevolking in  al 
haar sociale lagen. Als een van de eerste 
eisen van de werkende bevolking zal een 
openbare maatschappelijke boekhouding 
voor alle bedrijven, zowel staatsbedrijven 
als particuliere, veel kunnen bijdragen to t 
maatschappelijke-bewustwording. Belang
rijke r dan alle contrólecommissies is het 
openlijk rekening en  verantwoording af
leggen van alle doen en  la ten  der onder
nemingen, zowel ten  opzichte van de pro
ductie, als van he t financiële beheer. De 
bedrijfsresultaten moeten openlijk publiek 
bediscussieerd kunnen worden en  aan 
kritiek  kunnen worden onderworpen. Be
drijfsbeheer is een maatschappelijke aan
gelegenheid en geen kwestie voor „in
gewijden”. De contröle op de bedrijven, 
die n u  door de regering w ordt uitgeoefend, 
is geen kwestie van enkele buro’s, die 
daarm ee zyn belast, m aar een rank van 
ons allem aal De opheffing va nhet bank
geheim is daarbij vanzelfsprekend. Pas by 
een openbare boekhouding krijg t de in
stelling van „bedrijfsgemeenschappen” 
zin, omdat dan pas de w erkers in de be
drijven een overzicht kunnen krijgen van 

e r  eigenlijk gebeurt en  voor wie en 
oor ze werlrken.
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A L S  A L T I J D : doet me denken aan de lagere school, waar
_  _  __ _  zo smeuïg werd vertéld over onze dappere, maar
P U  I )  I j  I I [ T I  L_ Zeer zeker ook sluwe voorvaderen, die de zwart-
* I 11— jes z(f heerlijk beduvelden met het „ruilen” van

^kralen en glinsterende prulletjes tegen werkelijk 
hoogwaardige producten.
Na een aanmoedigend en spottend lachje van den 
paedbgoog vóór de klas, mochten wij gnuifge- 
luiden maken en vrolijk zijn over de „stomheid” 
van die zwartjes.
Ook nu maakt men zich vrolijk en gnuift, maar 
nu om de stomme niet-zwartjes, die zich de 
glinsterdingetjes en prulletjes laten aansmeren, 
waarvan zij waarachtig nog de feitelijke makers 
zyn bovendien.
Kan het mooier, moet men dan niet'lachen, voor
al als een zoet winstje het resultaat is?
Maar kan men zich voorstellen, dat de arbeiders 
weigeren, de rommel te maken en te kopen?

Het kan ook niet anders; steeds weer moéten 
wij praten en schrijven over productie. Dat is 
zo’n verdraaid belangrijk ding, dat het misdadig 
zou zijn er over te zwijgen als er iets niet mee 
in orde is. En dèt het met de productie niet zo 
goed gesteld is, kunnen we tnet onze blote voeten 
(klompen zijn er niet) aanvoelen.
Eerlijk gezegd, er zyn te veel misproducten. Het 
nationaal-socialisme was zoo’n misproduct met 
vele neven-misproducten. Het kapitalistische 
stelsel ls een misproducerend-misproduct. Nu 
lezen en horen wij o.a. van productie van vlagge- 
doek en speldjes in Jeep-vorm. Dat soort pro
ductie is natuurlijk uiterst nuttig, nu wij zo ge
weldig dik in kleding en keukenartikelen zitten 
en wij geen raad weten met de overvloed van 
grondstoffen. De slagzin ontbreekt nog, maar 
vandaag of morgen vindt de een of ander wel 
zoiets als: „Elke arbeider z’n eigen Jeep (speld
je)!” Ja, wij hebben een geleide economie en 
men doet alles om verspilling van materiaal en 
arbeidskracht te voorkomen, om de welstand, 
welvóürt zelfs, te bevorderen.
Trouwens, ook vóór 1940 werden heel wat flod- 
derdingetjes gemaakt. Vooral Japan was daar 
sterk in. Wie herinnert zich niet de stuiverbazars, 
waar je dingen kon kopen, die al stuk gingen als 
je er naar keek en zogenaamde luxe- en kunst
voorwerpen, waarnaar je niet langer dan een 
dag kon kijken, zonder je bewust te worden van 
de armzaligheid van het onding e n .. . .  van je 
eigen armzaligheid, omdat je je weer had laten 
verleiden of door geldgebrek gedwongen was je 
enige surrogaat-luxe aan te schaffen.

Tenslotte nog een misproduct en de weigering 
daarvan:
In een van de schone liederen, die nu weer op 
school worden geleerd, wil men de meisjes en 
knapen van zes tot veertien jaar laten zingen: 
„Liever dood dan slaaf’.
De Hollandse jeugd heeft echter gezondere op
vattingen dan de producenten van het lied en 
heeft zélf de productie ter hand genomen. 
Overal langs de straten kan men deze kleine 
mater’a’is ten thans horen zingen: „Liever brood 
dan kaak.”
Ja, soms geeft ook de houding van de jeugd 
hoop voor de toekomst; misschien zullen zij, 
eenmaal groot geworden, ook zelf de productie 
ter hand nemen als zij het niet eens zijn met 
kapitalistische misproducten.

baas zyn. De Vader heeft bekend gemaakt, i 
omroeper, dat als dë kruimeleters weer wel 
brood in de trommel der broodheren te 
hy dat zal beschouwen als tegen hemzelf gt 
En daar in de kringen der broodheren de 
meleters doorgaan voor zeer domme fimiliel« 
hebben de Vader en de broodheren samen 
kend gemaakt, dat zy bereid zyn de Bondi 
Kruimeleters te erkennen, door het bestuurt 
die Bond een plaatsje te geven aan één 
met den Vader en de broodheren, maar dan™ 
dat bestuur beloven, volgens de regels vaal 
spel, de besluiten aan die tafel mee uit te w 
en als de kruimeleters met die besluiten 
genoegen nemen, hen in de rug aan te vi 
Zó werd het weliswaar niet gezégd, maar 
kwam het toch op neer. Men zegt, dat de 1 
eters op dat gebied al veel leergeld u 
hebben en zeer argwanend tegenover deze 
delijkheid staan.
Dat was de geschiedenis van de broodt

Zonen van 't zeilde huis
„Stel je voor”, zei de personalistische socialist, 
„dat wij, Nederlanders, één grote familie zyn .. ."  
Ik betuigde dat ik niet familieziek was, maar 
dat schrikte hem niet af. We waren allen van 
één familie en we hadden samen heel wat narig
heid achter de mg en er moest heel wat werk 
verzet worden, door ieder naar zijn vermogen, 
om het familievuur brandende te houden. Na
tuurlijk wou elk van de familieleden zijn speciale 
belangen naar voren schuiven en daarom was 
het nodig, dat een wyze en rechtvaardige Vader 
besliste, wat een ieder te doen had en wat elk 
toekwam.
Die wijze Vader was de Staat, dat snapte ik al 
gauw en toen hij me een compliment maakte 
over mijn vlug begrip, heb ik hem dè geschiede
nis van de broodtrommel verteld:
In de familie N. — ’t is ver weg, precies een 
aardomtrek van ons af — waren enige leden die 
op zeer on-familiaire wyze de broodtrommel voQr 
zichzelf in beslag hadden genomen en voor alle 
anderen slechts de kruimels overlieten. Na een 
geweldige burenruzie, waarbij van weerszijden 
de broodtrommel beurtelings als wapen en als 
buit dienst deed, was er niet alleen een tekort 
aan brood, maar zelfs aan kruimels.
De Vader hield een rede tot de verzamelde 
familie en wekte speciaal de kruimeleters op, 
hard te werken aan de vulling van de brood
trommel. (Applaus van de familieleden die op 
de trommel zaten en daar broodheren genoemd 
werden). Hy, de Vader, zou zorgen voor een

enige keren was voorgevallen, meer kruimels van 
de broodheren probeerden los te krygen door 
samen te weigeren brood in de trommel te doen. 
EÜ de wijze, rechtvaardige Vader kondigde een 
grote verbetering aan: Hijzelf zou in ’t  vervolg 
een veel grotere portie uit de trommel krijgen 
dan vroeger.
Hierover ontstond in de familie grote murmu- 
rering. Er waren veel kruimeleters die er op 
wezen, dat het brood, dat elke dag in de trommel 
der broodheren verdween, door de kruimeleters 
werd gezaaid, geoogst, vervoerd, gemalen en ge

bakken. Andere kruimeleters beweerden, dat die 
brood-verdwyning veroorzaakt werd, doordat de 
broodheren baas waren over de velden en het 
zaad, over de ploegen en de wagens, over de 
molens en de broodfabrieken. En dat ze daardoor 
baas waren over het brood en over de kruimels 
en over de kruimeleters zelf. Ze zeiden, dat de 
kruimeleters zich moesten verenigen, niet alleen 
om méér kruimels te krygen (want dat zou op 
den duur niet helpen, omdat de Vader er vaak 
papiersnippers doormengde) maar om samen de 
zaak van dat baas zyn eens aan te pakken.
De Vader die in deze tyd „btf voorkeur” een 
rode muts droeg, was over zulke taal heel slecht 
te spreki.i. En hy kreeg steun van enige krui
meleters die er met schrijven af en toe een snee
tje brood bij verdienden, zodat ze beter af waren 
dan de anderen. Ze prezen den Vader om zyn 
goede bedoelingen (sommigen in VLAM-mende 
taal) en vonden het een goede oplossing' als op 
enige velden en fabrieken de kruimeleters alvast 
een pet kregen met het opschrift: „Voor Vader”, 
inplaats van „Voor den Broodheer”.

Sommige kruimeleters waren in hun oneer
biedigheid nog verder gegaan dan de anderen 
en stelden een onderzoek in naar het Vader
schap. Er bleek hun, (en zy vertelden het aan 
een ieder die ’t maar wou horen) dat de Vader 
helemaal geen Vader was, maar een grote brood
heer, die door de gezamenlijke broodheren daar 
neergezet was voor gezamenlijke rekening; en 
dat hy daarom zo tegen, de kruimeleters was, 
die zich op de velden en wagens en in de 
fabrieken verenigden.
Volgens de laatste berichten (maar het is vér 
weg, een hele aardomtrek van ons af), is het 
in dié familie lang niet rustig. De broodheren 
dringen er by den Vader op aan, dat hy meer 
zyn Gezag moet laten gelden, „die kruimeleters 
moeten het Gezag voelen”, zeggen ze. Aan de 
andere kant steken de kruimeleters steeds meer

LU XE  EN  HONGl
Ér wordt te veel gekankerd in de wereld, 
een zegt het.
Daar heb je de conferentie der „grote drie*.i 
Eerst kankeren de journalisten, omdat ze i 
te weten komen wat de heren eten, welke _  
bejen er gezonden worden naar Potsdam oml 
wat gezelliger te maken en hoeveel witte 
er aangekomen zyn om de tafeltje-dek-je-s 
te serveren.
Dat gekanker is overgenomen door de —,  
en Amerikaanse pers, die het reeds hebben« 
„een grote klucht” en een „afschrikwe 
voorbeeld van dictatoriaal gedrag.”
Zelfs een Amerikaanse senator, anders toch I 
leefde en fatsoenlyke lieden, uit zich in L 
congres in „bittere bewoordingen”, dat heet I 
ons „hy kankert”, „dat de correspondenten | 
regeld een lepeltje compóte krygen toegdic 
En nu niet om die lepeltjes compote, maaru. 
dat etén in ’t  algemeen en nog enige luxe, diel 
grote heren op het congres zich veroorlov« 
waarvan de B.B.C.-omroeper zei, dat die 
tastisch afsteekt by de armoede en honger, I 
men rondom heel Berlijn kan zien”, wordt i 
weer gekankerd. En wel door de Engelse ' 
vrouwen, die de pers met brieven be'
Die vrouwen begrijpen niet, dat zulke 
dingen, als het beslissen over het lot van _ 
den millioenen mensenlevens, een we 
milieu en een speciaal menu vereisen.
En dat haar matten kapot, haar lakens 
haar pyama één verstellap is, en haar i 
’s avonds tien uur op het land werkt, moet'

is, en haar man I

de koppen by elkaar, ze zyn ontevreden over de 
kruimels die ze krijgen en werpen blikken naar 
de broodtrommel, die weinig goeds voorspellen 
voor de broodheren. Ze zyn bezig een grote 
Bond van Kruimeleters te maken, waarin ze zelf

V

haar nog geen reden zijn om te twijfelen aanJ 
nieuwe wereld, die op de conferentie opgeb 
wordt. Zoals die vrouwen doen.
Opgebouwd in de géést natuurlijk, dat . 
zelf, daar kan haar man aan meewerken.
Een vrouw klaagt, dat haar man brood 
marmelade meekrijgt, om zyn honger te 
bij zijn zware landarbeiderstaak.
Zy vergeet hierbij, dat haar n a  dit leven] 
geen zilveren „Skymaster” — „heer der liw 
een vliegtuig dus >— zoals dat van Truman' 
loofd is, maar toch wel straten van goud.
Dat voor haar en haar medearbeidster well 
twee rijdende tien-tons koelcellen ron<f 
met:
„sappige runderlapjes, Franse vygen, — 
meloenen, zachte sla, rijnwijnen, bol .  
likeuren, whisky, Jamaica rum, sigaren 
sigaretten,”
enz., dat de „zesduizend stel linnen lakena j 
wagenladingen meubels” zelfs in haar dr... 
niet voorkomen, maar haar radio laat haar * 
alles toch meegenieten.
Zy herinnert zich niet, zoals wij, de 0—* 
over heerlijk en veel eten, die wy van de 
hielden. En- was het geen genot? ,
Bovendien moet zy in het oog houden, 
„kameraad” Stalin is, en dat, duik zij de R<' 
de geallieerde vlaggen nu weer rechtop 
wapperen, wan zij lieten er grote ventilatort I 
plaatsen.
Nee, zij behoeft niet zo te kankeren. — - .

—bemerkt ze later nog wel, wat over haar to1 
man en kinderen besloten ia.

JSSEN:

REGGE EN  DINKEL
i langzamerhand de verbindingen w eer 

den hersteld, m eldt he t Oosten zich

Misdadig noem en wij het, als w e heerlijke 
perziken zien uitgestald „voor iedereen” 
tegen de prijs van ƒ 1.75 to t ƒ 2.50 per 
stuk.
Misdadig noemen we het, wanneer „toma
ten voor iedereen” , verkocht worden voor■. Niet dat we h ier in  de a fg e lo p e iT 'T “  *edereen 

i eeslaDen h e b b e n , o f  s rh » n r1nru4 P J  Ver P ° n(^
Misdadig noemen wij het, als we voor een 
enkel pond zw arte bessen, ƒ 3.50 moeten 
betalen.
Misdadig noemen we het, als de kosten 
van levensonderhoud m et 100% gestegen 
zyn en m en den arbeider daarvan het 
grootste deel laat dragen.

geslapen hebben, of schijndood zou- 
zyn geweest. Neen, verre  van dat. 

_ het Oosten heeft zijn aandeel in de 
yd geleverd, echter ten  koste van ver
wende van de besten van ons, die als 
itoffer van h e t Nazi-sadisme vielen, 
willen nu  he t voornaamste nieuws 

/en omtrent „het land tussen Regge en 
kei” en hopen dat in he t vervolg ge- 

.ild te kunnen doen. D irect na de be- 
jding hadden w e h ier een beeld als 

elders: jacht op „moffenmeiden”, 
. «1 kaal knippen, collaborateurs (tus- 
twee haakjes een woord, om je Twent- 

tong op te  breken) enz. Dan dezelfde 
(tionalistische zwijmel, w aarbij de 

itische pers zelfs van mening was, 
alleen de honden, de katten  en de pas 
>ren kinderen in  Duitsland onschuldig 
aan de Duitse wandaden.

de arbeiders is h ier een groeiende 
_ naar eenheid en strijd. Men voelt, 

|t er iets veranderd IS, da t e r  nog veel 
ideren MOET. M aar over het HOE 
ieder een andere mening. Zo is het 

moeilyk, om iedereen duidelijk te  
m, dat de noodzakelijkheid van be- 
>rganisaties van het personeel als 

ijfseenheid, de radengedachte voor de 
iende strijd, nog niet hetzelfde is, als 

drie samenwerkende organisaties of de 
’ieidsvakbeweging. 

ondanks deze verw arring is e r  wel 
lersactie in  de vorm  van een reeks 
igen. Wjj m emoreren o.a. staking bij 
nk, de staking in de venen, de sta
bij Menko-Roombeek, bij de con- 
fabriek „Twente”, in  de fabriek 

reld. V erder nog stakingen bij 
in Haaksbergen, en bij de Heide- 

lappjj te  Goor, in de bouwvakken 
! Enschedé, terw ijl in de m etaalindustrie 
Hengelo een staking dreigt.

de staking in  de bouwvakken, d ie nu 
'de gang is, betre ft he t 150 man, ver
ia over verschillende firm a’s. H un loon 

: «nschedé bedraagt 74 cent p er uur, 
**j]l in Hengelo 80 cent w ordt betaald, 
eis is nu, dat het loon in  Enschedé op 
Hengelose peil w ordt gebracht. De 
gevers hebben dit geweigerd en  de 
^bemiddelaar, Mr. v. d. Dussen (bur- 

v^n  Hengelo), heeft eveneens 
ief beslist en medegedeeld, da t het 

. gendeel in de bedoeling ligt, de lonen 
engelo op h e t peil van Enschedé terug  

hengen.
alle kanten w ordt tegen d e  stakers 

E r w ordt gezegd, da t he t nu 
J J *  *°t staken is, m aar to t w erken 

^pbouw. Opbouw to t elke prijs is nu 
en het is misdadig tegenover de be- 

nü to t staking over te  gaan. Wü 
BdH n j  ec^ te r» dat in  de huidige om- 

'8 eden opbouw to t elke prijs ge- 
z^jn. W ant het kan ons n iet on- 
zyn, H OE dat g eb e u rt

Voorts m em oreren we nog het M ilitair Ge
zag. De M ilitaire Commissaris heeft in  de 
pers verklaard, da t allen, die staken voor 
een werkweek ko rter dan 48 uur, n ie t in 
conflict zijn m et hun werkgevers, doch 
m et regering en volk.
We zjjn he t daar niet mee eens. Zolang 
er nog duizenden werkloos rondlopen, of 
door wachtgeld u it de productie gescha
keld zijn, is he t onzin een klein deel der 
arbeiders te  dwingen, zo lang te werken. 
Bovendien ste lt de huidige voedselvoor
ziening h ie r nauw e grenzen. We weten 
u it eigen ervaring, d a t de meeste arbei
ders naar hun  w erk komen m et enkele 
sneedjes brood voor de eerste schaft en 
velen hebben da t n iet eens. Dan wordt 
verlangend uitgezien n aar h e t eten  u it de 
Centrale keuken, dat in  de laatste tijd 
inderdaad w at beter is geworden. Maar 
he t is veel te  weinig. De uitspraak van 
h e t M G . inzake de arbeidstijd draagt er 
daarom n iet erg toe bij, he t M G . onder 
alle lagen van de werkende bevolking 
„populair*’ te  maken.

( WAT QMS OPVIEl")

Gesprek van den d a g ... .
„En hoe gaat ’t met van Rooiem?”
„O, die heeft zich uit de politiek teruggetrokken, 
die is lid geworden van de SJD.AJV’ (Historisch)

De mening van zoete lieve Gerritje.
Op de vergadering van de S DA.P. op 16 Juli jl . 
in het Concertgebouw te Amsterdam werd door 
den heer van Looi als volgt gesproken (Het Vrije 
Volk, 17 Juli): „De heer v. Looi maande de wer
kers, niet profiterend van de tijdsomstandigheden 
lotsverbetering af te dwingen, die niet tot stand 
zou komen ten koste van het kapitalisme, ^»ar 
ten koste van de mede-ai beiders.”
Als wij dat onzen broodheren nou maar konden 
wijsmaken, wat zouden ze scheutig worden. Maar 
ach, die geloven het niet.

Het volk, het volk, wat is het volk?
„De voorlopige Poolse regemig, tot stand ge
komen op grondslag van de nationale eenheid, 
omvat alle democratische krachten van het Pool
se vo lk .... Het Poolse volk werkt zowel in de 
steden als op het platteland met geestdrift en 
zelfopoffering aan het herstel van het land. Het 
leeft in vriendschap met de Sovjet-Unie, met wie 
het een pact van wederzijdse bijstand heeft ge
sloten.” (,.De Waarheid”, 19 Juli).
Dat is daar dus dik in orde, dachten we. Maar 
toen keken we nog eens m het stapeltje van „Het 
Vrije Volk” en dat vertelde op 14 Juli:
„In Polen woeden op het ogenblik hevige Joden
vervolgingen en de Russische autortieiten, die er 
aan wanhopen de bevolking in bedwang te hou
den. hebben de Joden gelast, in de grote steden 
bijeen te komen, waar zy gemakkelijker be
schermd kunnen worden.”
Wat is nu de „officiële” waarheid en wat de 
werkelijke?

V
Werkloosheid in de Ver. Stenen.
Van half Maart tot Juni zjjn 600.000 man alleen 
al uit de muntiefabrieken ontslagen. Men ver
wacht, dat dit voor de munitiefabrieken, met 
December 1.300.000 man zal zyn.

MET VOLLE KRACHT......
x ACHTERUIT I

H et tw eede num m er van „De Vakbe
weging”, he t orgaan van het door de 
besturen herstelde N.V.V., is een hum oris
tisch blad geworden. In  een artikel „Met 
volle kracht vooruit!^ lezen wij: ___

„M et deze richtlijnen — h e t gaat om de 
25% loonsverhoging die de regering 
acceptabel ach t —  kan  nu  dus by het 
voeren van loonacties rekening worden 
gehouden. Loonacties? Ja. W ant e r  staat 
nergens, dat de lonen m oeten worden ver
hoogd. E r staa t slechts da t zij mogen  
worden yerhoógd, of dat gebeurt, en  of 
he t op een ju iste en  verantw oorde wijze 
geschiedt, hangt af van het optreden der 
arbeiders zelf. Leggen zij hun belangen in 
handen der vakbeweging, door e r  in  massa 
lid van te  wórden, dan kan alles in  ge
organiseerde banen geleid worden en  dan 
kom en de verbeteringen zonder w rij
vingen en botsingen en  op regelmatige 
wijze to t stand. D oen de arbeiders niets 
of storten zjj zich in  allerlei avontuurlijke 
en  ongeregelde acties m et comité’s, een- 
heidsvakbonden en  al he t gedoe, da t wij 
van voor de oorlog nog zo goed kennen,

dan kom t er van geregelde verhoudingen 
op sociaal gebied voorlopig niets.”

Leuke lui! „Het optreden der orbeiders 
z e lf’ komt er op neer, da t zij hun be
langen-----in  handen leggen  van de vak
beweging. T reedt zelf op! D an gaat het 
goed! W erpt uw contributie in  de gleuf 
rechts in de bovenhoek van de automaat, 
dan komen zonder wrijvingen of bot
singen de gewenste verbeteringen op 
regelmatige wijze to t stand. Snel, goed
koop en geruisloos.
W endt U  af van hen die U  tot niets d oo i 
of, w at hetzelfde is, to t ac tie s  willen ver
leiden. Daarm ee zult ge niets bereiken. 
Arbeiders, denkt om Uw belangen. De 
autom aat staat w eer gereed. Zij zal nog 
voortreffelijker w erken als vóór Mei 1940. 
In  vier artikelen w ordt gewezen op het 
feit, dat het apparaat in de bezettingstijd 
op de gebruikelijke wijze in  overleg met 
werkgevers en instanties, doch zonder 
„medezeggenschap” van de arbeiders, is
opgebouw d
W erpt Uw gelden in  de gleuf, arbeiders! 
We gaan dan m et volle k ra c h t . . . .  ach ter
uit!

Geelt 0 ep als H M !

/ |
1



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

otterdam werden de dichtbewoonde in- 
striesteden van Engeland tot objecten 

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

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

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

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

oventreren” noemde men in Duitsland 
meedogenloze bombarderen van open 

den.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


