broodprijsverhoging een~zaak van de regering
was en dat die dat - maar moest uitzoeken. Dat
de patroons echter de broodprjjsverhoging ondergeschikt willen maken aan de loonsverhoging en
dat men niet van plan was om daar nog al te.
lang op te- wachten en daarvan de dupe te worden. Dat er reeds verschillende patroons waren,
die m r’feeds ƒ 37.50 en zelfs ƒ 40.— per' week betalen, dus dat het blikbaar zonder broodprijs-

verhoging ook wel kan. . Reeds maandenlang
wachtten zij nu al. Er zou ee|i ultimatum worden
gesteld, doch tot op heden had men daaromtrent
niets vernomen. Als ei» niet op zeer korte termen
een beslissing kwam, kon hy als h o o f d b e s t u u r d e r
wel de boodschap mee naar huis nemen, dat men
dan zelf tot actie over zou gaan. Eén boodschap,
die aan duidelijk niets te wensen, overliet, en
waarmede hij inderdaad naar huis kon gaan. r

Ik zocht beneden pyama’tjes. Geen te vfnden.
Kousen? Niets.
•.
Hopen voddige, kapotte vuile bl^a(fc|gjjeze lap
jes, kinderm utsen.. . . en handen (fram e mijne),
die in die hoop w roetten.. . .
Ik had een m uts voor mijn jongen gevonden.
„Ü moet alle punten tegelijk besteden”, zei men
mtf.
Een deken dan m aar---- Hebben we ook zo hard
nodig. Dekens met grote gaten, kapot, vuil.
„Vanmorgen”, zei de verkoopster, „waren e r
nieuwe”.
- >, •
r
„Had één voor me achtergehoudën”, verweet een
andere verkoopster.
„Ik wist niet, aat je kwam vandaag.”
Doodmoe kwam ik eruit, met een oud zomer
man telt je, een wollen muts en een. kapot zomerbloesje onder mjjn arm. In mijn neiis en aan mijn
handen de- stank van het voddenpakhuis. Ik had
nog 40 punten over,'en ik had ze nodig!
Dé kranten schreven vorige week, dat 13 leden,
personeel èn oud-personed, .benevens de chef
van een H^;H.K.-magazijn 'gearresteerd zijn,
omdat ze de goede kleren aantrokken onder hun
eigen goed en zo naar huis gingen.
Wat zou ik graag de gevers en verdere verant
woordelijken gearresteerd hebben!
v
Dat deze boon de Nederlandse arbeidersklasse
wordt aangedaan, dat het k a n gedaan worden.
Na een oorlog voor en door het kapitaal, na een
bezetting voor en door het kapitaal, na onze ver
arming, voor en door het kapitaal!
Deze stinkende, gejfreukte lorrenzooi, kapot en
vies.
. ! . '5; o.;K : v t ‘ ‘V. .-■>
i.-i v- . V
En de corrupte, glimlachende liefdadigheid met
een rammelbus.
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V
voorwaarden werdén op"z*n* Schermer- Dus moet er nieuw kapitaal k o m e n d a n , k|innen „communistische” ministers
horns in de ban gedaan („Een misdaad Machines, installaties, schepen, fabrieken,* daar de rol van Drees vervullen, en metf
tegën de volkswelvaart, burgers!”), door 'enz* Wat de arbeid van de werkende be- het gezag dat zij onder de arbeiders n o g
de vakbondsleidingen zoveel mogelijk be V olkjng voortbrengt,, daarvan móet zo hebben, en de relaties m et de politieke orperkt en door radio en pers in alle varia weinig mogelijk als loon in de handen der ganisaties, wastfover zij beschikken,-" zo'n
ties, vanaf vaderlijk vermaan tot aan woe- werkers komen, maar zovéél mogelijft als staking breken vóór die als een vonk ih
dende hetze, afgekeurd. Uit de schetteren- kapitaaj in de handen der bezitters. Ook het kruit, èen algemene •verzetsbeweging
de loudspeakers, uit de monden ----van -ïde als de Amerikaanse kapitalisten overgeo n tk e te n # 1
spréfeers en uit de-vetgedrukte slagzinnen
in de kranten, klonk het de arbeiders te lenen, moet het uit de arbeid der wer Van het kapitaal tegen de arbeiders is de
tegen: \ Wérken, werken en, nogmaals kers worden teruggehaald, m et rente en klassenstryd in F ran k ry k in grote styl in
werken!
aL
gang. Van de kant der arbeiders komt
;
. J!jI•1
» 1 meestal nog slechts fop zich zelf staand
Werken, yraarvoor? Het antwoord dat de ^En ook de organisatie van de kapitalist!- verzet. Eenmaal, ongeveer twee maanden
Franse arbeiders op die vraag kregen, sche macht moet veranderen, vernieuwd geleden, brak er plotseling een f>eweging
kennen we hier ook. En evenals hier, ont- worden. H et bedrijfsleven en dè politiek los, die zich uitte door een massale deznonbrak aan dat antwoord juist dat, wat het der Banden, de verdeling van het nieuwe *stratieve staking van twee millioen arbeiwerkelyk tot een antwoord zou maken: kapitaal en de onderlinge verdeling van ders.
Voor wie de geweldige rijkdommen zyn, de macht, de orgänen der openbare me
Deze w inter zal voor de Franse bevolking
die de arbeiders boven en behalve liun ning en der openbare orde, partijr en vak- zijn, wat de vorige winter V09? ons hier in
ellendige lonen dag in dag uit voort bondsapparaten, alles moet veel meer als Holland was”, lazen we in een der bladen.
brengen. im
1
een eenheid werken en streven naar het —
iuifi van
v«u „ucmuDe~ nieuw gevormde icgC
regering
„demoDat wix zeggen, er wordt over het kapitaal doel: Te strijden voor het bestaan van het craten^, socialisten” en „communisten”
gezwegen. Tenminste zoveel mogelyk. Het Franse kapitaal. Dat kan alleen door de heeft een loon- en pryzen-stop gedecre
gaat niet graag over _
als er tot de Staat. Die kan onwillige en tegenstreven- teerd. Wat betekent, dat de armoede en
arbeiders
van
Bardhwèr
•
_ en tevreden de kapitalisten
dwingen,
_.
,v_ _ . in. ■het algemeen
,_
het gebrék der arbeiders nog ondrage*
* «ijrf met lage lonen gesprgken%ordt. " fijfiilÉbêlang
| mmHIH
fi
'kjum
van het gehele kapitaal. Die kan, lijker worden. Dat de noodzaak om tot
„ .j,
. .. .
... ,
door de leiders van arbeiderspartijen in zelfstandige en massale strijd te komen,
Het Franse kapitaal wei-d m het e ^ g e - hoge functies te plaatsen, de onwillige ar- nog dringender, tot een'1 levenskwestie
deelte van deze Tweede, Wereldoorlog b e ie rs de illusie geven, dat zij daar^ iets wordt.
door de militaire macht van de Duitse
'zeggen hebben, of teenminste dat daar
concurrent verslagen. En hoewel meder yoor hen iets gezegd en gedaan wordt, al Wat we over Nederland schreven, was toeoverwinnaar, kwam het zwaar gehavend lif het op den duur. En als die arbeiders, passelijk voor Frankrijk. .En-is wat er in
en met verlies van haar* vroegere machts ondanks hun illusies, toch tot yerzet over- Frankrijk gebeurt en wat daar gebeuren
positie, uit deze oorlog te voorschijn. De gaan, zoals nu pas de Paryse typografen, moet, anders dan hier?
;Janden van OosW en Zuidoost-Europa,
waar enorme Franse kapitalen uitgeleend ".....
waren- en vanwaar de renten naar de
• v«
V'ifc*•'
' 'w.v, //v.V 1- '/ •"’t
ïlranse Banken vloeiden, zijn niet in staat ■
■■
en niet van .zins, hun oude schulden -te L 3 d t w W
betalen, gesteld al, dat hün nieuwe Russi~
sche beschermheer en bezetter daartoe
.gering’ (hij noemt h et „intenties”). Die
verlof gaf. Wat er van de belegde kapi Terwjjl de k ra n te n v a n ~ l^
ons
vertellen,
dat
de
regering
Schermerr
toegesproken troepen vormen hetteekom talen in Indo-China en Syrië terecht ko
rten zal, is zéér onzeker. De voornaamste hom toch werkelijk het goede wil, iets stig gezags-apparaat, dat zijn plicht met
Afrikaanse koloniën hebben door de oor heel anders dan de Ultra rechtse „reactie”, zware persoonlijke opofferingen moet ver
logshandelingen geleden. De bevolking van komt er nu en dan ietsx>nder onze ogen 'Vvullen. De regering wjl dit probleem liéhet hele Franse koloniale rijk is in gisting; van de pijlen, £ie die goede regering ver niet met geweld beslechten, maar als
overal komen vrijheidsbewegingen tevoor Schermerhom ook op haar boog heeft en er een beroep moet worden gedaan op de
die ze zo tactisch mogelijk voor oninge- krijgsmacht, dan zal deze mogen en moeschijn tegen de Franse overheersing.
wijde blikken verborgen houdt. Minister ten optreden.. . . in het vestigen en herIn Frankrijk zelf i&door de verwoestingen Meynen, de minister van oorlog —*• die ' stellen van orde en r u s t.. . .
v ,
, t. . ,
van de oorlog en door de roof van de ook behoort tot de regering Schérmerhorn
bezetter, voor het kapitaal groot verlies - heeft als een volwassen enfant terrible 2 S L S Ä & *
en
ontstaan. Maar nog ernstiger voor dat de pijlen te vóorschyn getrokken, niet ü it versteat f f vf
baldadighéid,
of
om
te
klikken,
maar
om!
!
”
^
ereIdoorl°gTroepen
zullen
het
gekapitaal is het feit, dat de fabriêjken en in
S,sa P P fr a a t vormen, vruwilhgerstroepe^
stallaties die er overbleven, stukken ten dat hij -nü eenmaal met de pijlen om m o e t “Qrde
eta rust moet gevestigd en hersteld
achter zijn bij de moderne Engelse en gaan als minister van oorlog.
wörden. Indonesië als overzees rijksgebied
Amerikaanse industrie. De gemiddeld^
behouden. Het is niet zijn schuld, dat hy
ouderdom van het machinepark is in Attie- Hy heeft n.l. in Engeland een redevoering de bedoelingen van het overig deel van
rika 5, in Engeland 8, maar in Frankrijk , gehouden voor de npgeleide
vrywÉligers- de regering Schermerhom'verklapte.
ïleide vrijw^lligers30 jaar, volgens regeringscijfers. Dat is troepen, die naar Indonesië gezonden zul- Maar als de party en van links naar mid
voor een kapitalistische klasse als de Fran- Jen worden en iedereen begrypt; dat hy den
ue„ de
ae arbeiders oproepen
oproepen om
aemonom te
té demonse verschrikkeluk. Ze moet in de moorde Bergrede met gebruiken streren acbter de regering, .tégen dë reacdetide concurrentiestrijd met het buiten- kon. Hij sprak over „de plicht onze over- tie> dan
dat 2eggen dat ze je.
ïp c ftL T
’
verouderde wapens zeese r«ksgebieden voor ons te behou- taet de regeriBg aan de praat houden en
vechten Ze moet de oproerige koloniën d en .. . . en „verhezen wij Indie, zo zijn dat achter je rug die reeerüie bezie is een
eifludbtm acht ï ™ bren^ n’ legerJ vIo°t ^ gedegradeerd
zet door, ondanks leger Voor Indonesië klaar te stomen met
r r
u^Qwvën de uit- het feit, dat- g« het hever anders zoudt de duidelyke bedoeling, dat, willen de In
geleende kapitalen trachten te redden. Ze willen, enz.
donesiërs niet, zoals zij wil, n.l. het veilig
moet mee een vinger in^dè pap kunnen
stellen van de winstei^ van het in Indfë
steken, als de overwinnaars die gaan ver Er zyn den minister over deze rede vra- belegde Hollandse kapitaal door ohderdelen. Ze moét vechten voor haar bestaan gen gesteld en hy antwoordt hierop zo on- handelingen, dan zal er dood-ouderwets
als grote kapitaalsmacht en ze heeft ver géVeer het volgende: Zekeif, dat heb ik geschoten worden en „de ru st en orde geouderde wapens.
■ gezegd en zo is. de bedoeling van de r-ê- vestigd en hersteld”.
-------------------.
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4 AMERIKAANSE!
In „Hie M ilitant” van 17 November 1945,
het weekblad van de Socialist Workers
Party in Amerika (Trotskisten), vinden
«MA
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_
_
_
_
_1_
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_
_
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w o c n r g y m y VTOi a e . sxa K in g a a n n p

men bydragen. Vrachtwagens met stenen,
m et hout, met steenkool, met kisten en
pakken kwamen in de 'barricade. De be-

Fordfabrieken in Windsor te Canada. Of juiste traject en lanceerden hun karren in
schoon er op het ogenblik veel omvang- de versperring. Zo ontstond een brede ry
rykere bewegingen gaande zyn, is het ze van auto’s van twee kilometer lengte „als
ker van belang, deze staking hier in loirte stomme getuige van de bereidheid der ar
trekken weer te geven* omdat het ons een beiders, om de mensen van Ford te hulp
kléin idee geeft, op welke wyze dergelyke te komen.” Sn met grimmige voldoening
acties zich in Amerika voltrekken.
m erkten de chauffeurs op, dat het wel een
Reeds gedurende 18 maanden was er door week zou duren, voor alle wagens er weer
de Verenigde Automobielwerkers Organi uit getrokken waren.
satie «(de U.A.W., aangesloten by de Achter deze dode m uur marcheerde lang
C.I.O.) onderhandeld over de z.g. „closed zaam de levende m uur op ryen van 9.
shop” en over matiging van het afjak- Ordonnansen in auto’s vliegen Iheen en
kersysteem. De „closed shop” is, zoals be- weer; een klankwagen geeft berichten en
kend^de eis, dat de ondernemer alleen ge- aanwijzingen. De bedrijfsmuziekcorpsen
orgamseerden te werk mag stellen. Ten zyn op verschillende punten opgesteld en
slotte brak echter de staking uit, die op zorgen voor dansmuziek, als uitnodiging
het ogenblik van de gebeurtenissen, die aan het toestromende publiek uit de stad.
we hier nu weergeven, re^ds twee maan ' Bö het wisselen van de postersploegen
den aan de gang was. De staking was door gingen de stakers naar d f stakingskeuken,
de hoofdbesturen van de vakverenigingen, naar huis of naar een restaurant. De sta
zowel in de U.S.A. als in Canada goedge kerskeuken was in continubedrijf en lekeurd en werd door hen financieel ge
steund. ,•
\

verde 3000 tot 6000 maaltyden per dag.
verzorging was voor rekening van
organisatie vätf vrouweiyk dienstpe
neel, terwijl keukengereedschappen en
bussen van de restaurants geleend waren.
Tröu .vens: zeer vele zaken en restaurants
hadden in de etalages borden aangebracht,

IM

ganisatie van de automobielwerkers had
den gesteund, terwyl in de restaurants de
stakers eten tegen verlaagd tarjlef konden
krygen.
Uit dit alles blykt wel, dat het voor de
autoriteiten in dit geval heel moeilyk
I was, met wapengeweld ih te grijpen, hoe
wel in de kranten steen en been geklaagd
wérd over de aantasting van de vryheid
het invididu door de ^terreurmetho
den van de stakers”. Reeds he- dreigen
met geweld door de autoriteiten riep ae
arbeidersbevolking, in h e f geweer en om
dat in vele bonden resoluties aangenomen
waren, om terstond in solidariteitsstaking
te gaan, zodra dat nodig* was, werd van
geweldsaanwending, afgezien. H et is een
vingerwyzing, hoe een voorlopig onge
wapende arbeidersbevolking weerstand
kan bieden aan het geweld van de bezit
tende klasse.

Amerikaanse stakingen zyn altyd heel an* r e dingen, dan wy hier kennen, doordat
de stakers ielf e r een meer actieve rol in
spelen. Deze uit zich in het byzonder in
het verhinderen van onderkruiperswerk. Als je de brochure „Opstand in Treblinka” de dood gevonden in de gaskamer, maar in
. Daartoe wordt dan altijd eèiJ%,picket lihe” uitgave „Stichting M. S. Fonds”, Schie het gevecht, tegen hun onderdrukkers. Ze
gevormd, ótfi
zéggen, dat de stakers dam, hebt uitgelezen, d^jybep je anders hadden gevochten, niet alleen voor zich
een muur van mensen voor de ingangen gestemd, dan . na het lezeA van an zelf, maar tegelykërtyd voor alle onder
van het bedryf vormen, zodat, niemand iri dere brochures, die het leven in de con drukten en gémartelden. En dèt maakt
of uit kan. Op ryen van 8, 9 of 10 man centratiekampen behandelen.' Deze bro juist deze brochure zo waardevol, daarom
lopen ze langzaam dag en nacht langs h é t chure is het. relaas van de wording en het is men » d e rs gestemd, na het lezen van
bedryf, ^fcarby natuurlijk een ploegen- verloop van* een opstand in eenjfools ver deze brocuTe, dan na het lezen van andere
nietigingskamp. De mensen In dit kamp faroóhures over dit onderwerp. Hier krygt
stelsel is ingevoerd.
werden niet murw gemaakt; maar in hen
^ e 10.000 stakers van Ford hadden zo een groeide de geest van verzet, idie tot daden men niet het ontmoedigende beeld van
geregelde „picket line” van 200Ó man. Be in staat stelt. .Het merendeel van deze mensen, die niet'anders konden dan voor
gin November trachtten nu 6 politieman Joden waren Polen. De laatste transpor een brute overmacht bukken, hier gaan de
nen deze levende m uur te doorbreken, om ten, dié in het kamp aankwamen, beston ménsen strijdend ten onder. Daardoor
35 man bedryfspolitie binnen de gebou- den üit Joddn afkomstig vit het ghetto van heeft hun dood zin en betekenis gekregen.
Daarom doet het lezen van deze brochure"
wen te brengen. Maar terstond klontèrden Warschau.
*
je goed, ondanks de ellende en wreedheid,
ae 2000 man voor de poort samen, zodat
die je ook hier weer onder de ogen moét
er geen doorkomen aan was. De autori
„Deze transporten bestonden niet, zo- zien.
•
"
:
teiten sloegen toen echter alarm en ze
als vroeger, uit onverschillige, gebro
dreigden politie van b itten te laten ko
ken en murw gemaakte m an n ^ en
men, om „de orde te bewaren”.
^.
vrouwen e a kinderen. Inplaats van
Achteraf bleek dat niet verstandig. Want
tranen in hlin ogen hadden zij gra Gewetensbezwaren
de hele arbeidersbevolking van de stad
naten en Explosieve stoffen in hun inzake de krijgsdienst
maakte zich'tot afweer gereed. Direct de
zakken.” >
wkd*
volgende dag werd in een fabriek het
Onlargs is opgericht een „Comité tot voorlich
werk neergelegd, om de bedreigde „picket Zy hadden dus niet de lange ïydensweg ting van gewetensbezwaarden Inzake de krijgs
Ime ! met nog 8000 m$p te versterken, ter- achter zich van het ene kamp naar het dienst , welk comité in e^n eerste publicatie kenn ii geeft van zyn doel en streven, in het kort
wyi* in vele bedryven resoluties werden andere. Ze kwamen regelrecht üit het neerkomend
op voorlichting geven aan dienst
aangenomen, om terstond'in solidaritéits- strydende Warschau; Warschau wfcs in op plichtigen van de lichting 1946, welke lichting,
stakjng te gaan, zodra de arbeiders van stand!**Zy droegen de opstand rnee in het volgens den Minister van Oorlog, in haar geheel
1 H P * oor Indonesië bestemd jj? en vpoiUchting?te
Ford dit voor wenseiyk hielden.
kamp, en brachten ___
aJi.w. de laatste*JbrandDeze resoluties waren stellig geen groot stof aan voor het grote'^'vu'w d T t l ^ ^ ï
Indonesië wensen op te treden
spraak, gézien de stemn^ng onder de be aangestoken, hoog oplaaidef
Nadere m ionnatie verstrekt het secretariaat van
volking. De „picket line” werd niet alleen jÄ®f^®l stóiht^t enkelen der opstandelingen bedoeld Comité VGK, Rflweglaan 31, BenneJ**et die 8.000 man versterkt, maar het hole in leven bleven; was hefgéstelde doel toch broek, terwjjl financiële steun wordt vet wacht
béaryf van Ford werd ook op andere wyze bereikt. £h dat was o.L niet/alleen, dat door Mevr. G. v. Mierop—Mulder, Com. K n u e28, Amstexdam-Z.
hermetisch afgesloten. Een brede ry auto’s * het kaïrip vernietigd was en de moorde- manstraat
Van de eerste Con
itie
werd als barricade ppgesteld, waarby de nay s gedood, maar dat de gevangenen plaren beschikbaar
chauffeurs uit de stad hun wagentje kwa- strijdend gevallen* waten. Ze hadden niet Beyer, p a
Angelos traat 60-1,
dam-Z.
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KARAKTERFOUTEN

Onze lezer H. W. te A. schryft ons, dat*
we naast ónze economische en politieke
scholing,, ook...opbouwende. kritiek,m9.gtefl.
leveren op het individuele gedrag van de
arbeiders, in het bijzonder van hen, die
.reeds bewust aan de politieke stryd en
propaganda deelnemen. Hij wil wijzen op
de verschillende karakterfouten en deug
den* die bij ons voorkomen, om daarmee
het zelfbewustzijn te bevorderen*

onopgemerkt door het' leven gaat, want
anders telt hij in gfeen enkel opzicht méde*
Zo is volgens deze opvatting de Ik-zucht
de natuürlyke karaktervorm, die bij het
private kapitalisme thuis hoort. En door
dat alle opvoeders en oüders, alle maat
s c h a p p e l i j k e instituten, de hele literatuur,
de film, de radio, kortom alle maatschapdelijke geestesuitingen door dit individua
lisme gedragen worden, zuigen de kinde
ren deze m entaliteit,vanaf Jiun geboortte
in. De stryd gm j n het leven staande *te
blijven, of om op hét een of andere punt
uit te blinken, al is het desnoods in de cor
ruptie of de misdaad, i$ een onderlinge
wedstrijd van alle mensenkop alle gebieden
van het leven,
;•%, ,

strijd is gebaseerd, waaraan sociale waar
dering en maatschappelijke bevoordeling
verbonden is, wordt die achterstand ver
w erkt tot een gevoel van minderwaardig
heid. En dit brengt mét zich méé, dat dó
mensen zich nii langs de meest verschillen
de wegen voor deze vermeende minder
waardigheid- schadeloos zoeken te stellen.
Z e willen hun achterstand verdonkere-:
manen door andere eigenschappen in een
hel licht te plaatsen, zodat ze óndanks
allél toch opgemerkt worden.

De opmerkingen _van onzen lezer hebben
nu in het by zonder betrekking, op dit min- .
derwaardigheidsgevoel en daarom was het
Tot nu toe hebben we ons op dat terrein
nodig er zo lang by stil te staan, Hy wijst
niet begeven. Niet omdat het niet belanbyvoorbeeld op de onhebbelijkheid, die
rijk is, n^aar omdat we ef niet, veel voor
we soms kunnen waarnemen, dat er wel
voelen, als zedemeesters op te treden,
een» gelachen wordt, als7 een kameraad
paarbij komt, dat we hierbij toch altijd
zijn mening niet duidelyk of met een over-^
H
met* vry wel persoonlijke meningen te
lading van gevoel naar voren brengt. De
maken hebben, want er is geen sprake
lezer ziet in dit lachen nu juist geen com
van, dat èr een gemeenschappelijke op
pliment voor de lachers. Een verstandig
vatting over de karakters bestaat. Net zo Nu spreekt het vanzelf, dat iedereen in mens lacht h ie r niet. En zeer waarschijn
min, als er in de burgerlijke psychologie deze algemene stryd van allen tegen allen lijk is dat lachen alleen een uiting om
een vrijwel eensgezinde opvatting bestaat allerlei zwakke punten in zich voelt, waar eigen minderwaardigheid op een of ander
over wat we het karakter van de mensen* hy bij anderen ten achter blyft. Op zich punt te verbergen. Want dat Tfcchen be
noemen, net zomin bestaat er tot nu toe zelf zou dat niet zo ernstig zyn, als men tekent: Wat ben ik toch flipk, dat ik het
een „marxistische” karakterkunde, v
er vrede mee . kan hebben, dat men niet zoveel beter snap oï zoveel beter kan. Dat
alles kan kennen of kunnen. Maar omdat lachen werkt- dan als geestelijke zelfbe-.
Er zyn echter allerlei verschijnselen in de de hele samenleving op onderlinge wed-' vlekking, geestelijke onanie.
arbeidersbeweging, waar we mee te doen
hebben en die we zo goed en kwaad" als
•
...
v
het gaat moeten behandelen; zonder dat
wë kunnen wachten, fcot eetst een marxis r ----------------------------- --- ------------- r
tische karakterkunde netjes is uitgewerkt. In „Jimmie Higgins” beschrijft Upton
Onze lezer stelt daarom enige kwesties aan Sinclair het levèn van een socialistischen
de orde, die’We hieronder weergeven. Al arbeider in Amerika voor en tydens de
lereerst echter enige inleidende opmer eerste wereldoorlog. Hier wordt geen
kingen, die wel is waar niet voorkomen „grote” in de partij beschreven,~maar den
in het schrijven van onzen lezer^naar die gewonen arbeider, die met hart en ziel
paar we menen, aan zyn beschouwingen revolutipnair is, die het gewone practische verhoédse apival hadden gedaan en de
ten grondslag liggen. Dat is iets ovef de werk doet. Die by geen enkele actie of haven hadden bezèt, dé revolutionairen in
karakters, zoals deze volgehs individuaal- vergadering ontbreekt. Hij is hetxtype van verwarring vt>or zich uit jagend. Nu zon
psychológische opvattingen worden be den onvermoeiden werker, die nooit op, den ze een expeditie naar de spoorweg en
een andere op de stoomboten de Noordgrepen.
de voorgrond treedt, map* zonder wie -Dwina
op. Russische socialisten vervol
Wat is het karakter? Onder het karakter geen enkele revolutionaire beweging mo
van iemand verstaan we het geheeHvan gelyk is. Hy blijft socialist, ook als door gend en ze terugjagend naar de bevroren
doelen en verlangens verbonden met de de gebeurtenissen tydens de^wereldoorlog moerassen! En hier waren Amerikaanse
wijze, waarop hy deze yerwezenlyken wil. dé party verscheurd wordt, en de refor tfoepen haastig aan land gebracht en uit
Het is dus de wyze van optreden tussen misten in de partij de overhand krijgen. gerust exv gereed gemaakt, om zich te
de mensen, het medewerken of eventueel Hy blyft socialist, ook al meldt hij zich als voegen by hetgeen Jimmie beschouwde
het tegenwerken.
vrijwilliger, omdat hy jneent, den Kateer als de oorlog tegen de georganiseerde ar
Als men het karakter dus ziet als een te móeten verslaan. Als hy uitgezonden beiders.
praktische, functie van het maatschappe wordt meV een expeditie .naar Archangel, En Jimmie Higgms, onder de krygswetlijk leven (en een mens* is nu eenmaal een weet hy niet, dat hy georuikt^wordt omr ten, moest gehoofzamen en zyn mond
,
praktisch dier) dan spreekt het vanzelf, de Russische revolutie te helpen neerslaan, houden!
dat het , k arak te/n iet lo$ van de maèt- tot hem door de ontmoeting met een ---- Enige uren later, toen hy van zyn
schappij staat, maar dat deze het juist 1n Boljewiek de ogen open gaan en, onmid- .w erk kwam vond hy den kleinen Jood in
z’n meest wezenlyke trekken 'bepaalt- dellyk weet hy, waar hij staan moet. Hy . het duister op hem wachten. „Ik verlang
Vandaar dat by voorbeeld Künkel zegt, dat wordt gegrepen, en gemarteld, maar ka soms naar Amerika,” zei hy. En hy liep
de Ik-zuchtige karakters niet altijd heb meraden verraden doet hy niet, en zo met Jimmie de ^straat uit, zyn magere
ben bestaan, maar dat ze een soort product wordt hy murw gebeukt tot hy tenslotte armèn tegen elkaar slaande om warm te
zijn van de kapitalistische maatschappij. krankzinnig wordt. Een naam heeft hy biyven. „Waatom ben je teruggegaan?”
In deze maatschappy moet iedereen indi niet genoemd.
vroeg Jimmie. „Ik las van de revolutie. Ik
vidueel vooruit zien te komen, of eigen / ^
dénk misschien word ik ryk.”
a,” zei
huid te redden, zodat de doelen duidelyk . . . . Jimmie had begrepen, dat deze expe Jimmie grinnikend, „wat h t. ^ gekre
maatschappelijk zyn bepaald. En de wyze, ditie was om mét de Duitsers te vechten;, gen?” „jy behoort tot vakbond iQ Ameri
waaróp de doelen verwezenlijkt moeten maar nu kreegjjhy argwaan. Blykbaar ka?” zei de ander. „Waarachtig wel!,r fcei
worden, liggen maar al te dikwyls op het moest hy strydèn tegen de Bolsjewikie! Jimmie. *Wellce bond?” „Machinisten!”
terrein van het werken met de ellebogen, De sociaÜe revolutie was in Archangel be „Heb je misschien aan een staking mee
met bluf, intimidatie, bedrog en leugen gonnen en een raad van arbeiders eri boe gedaan?” „Waarachtig wel!” „Misschien in
achtigheid. In ieder geval moet ieder op de ren had alle macht in handen gehad, toen de nor gezeten?” „Zeker!” „Nooit onder
een of andere wyze zorgen, ^Jat hy njet de Britse troepen en matrozen een ón- kruiper geweest?” „Neen hoor!” „Jy wät
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Het afwyzen1 van „boekeirWysheid” of
„boekenwurmery”, om dat- de praktijk
allés is, spruit volgen3 den schryver even
eens dikwyls uit minderwaardigheidsge
voelens voort. U it de nood wordt hier een
deugd gemaakt. Het tekort wordt tot eén
plusjverwerkt.
B elangijker lykt ons echter zyn ópmerking over de typen, die door minderwaar
digheidsgevoelens in de arbeidersbewe
ging gedreven worden. Persoonlyke eer
zucht, het als persoon naar voren kómen,
zyn maar al te dikwyls de drijfveren van
het handelen. En menige hartstochtelyke
redevoering over de verlossing van de
mensheid wordt in' hoofdzaak uitgespro
ken om niet de beweging, doch de eigen
persoon te dienen. De dryfkracht van hun
werk ligt niet in de eerste plaats „de hei
lige zaak”, maar in hun eigen gevoelens
van minderwaardigheid.
Deze zienswyze is wel meer naar voren
gébracht en natuuriyk is ze ten dele juist.
Doch slechts ten dele. En daarom is het
zo gevaariyk het handelen van de mensen
in starre begrippen te vatten, of vanuit
enkele eenvoudige beginselen te verkla
ren. Want het moge juist zyn, dat in be
doelde redevoering dé Ik-zucht een belangryke rol kan spelen, het is toch
evenmin toevallig, dat deze zjch m et de
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men noemt klasse-bewust?f „En óf! Ik ben
socialist!” De ahder keerde zich naar hem
toe. Zyn stem beefde van opwinding:
„Jy hebt rode kaart?” „Zeker!” zei Jimöüe,?„hier in myn jaszak.” „Grote God!”
riep de ander. „Een kameraad!” Hy stak
zyn handen, in oude gonje lappen gewik
keld, naar Jimmie u i t|%
j
„Tovarish!” riep hy. En daar in dé kille
duisternis voelden de beiden hun hart vol
warmte. Hier, onder de poolcirkel, in deze
wildernis van ys en eenzaamheid, zelfs
hier deed de geest van internationale broe
derschap wonderen. Maar toen, trillend
van opwinding, tastte de kleipe Jood met
zyn ingepakte handen langs Jimmie.
„Als jy een socialist bént, waarom vecht
jy dan tegen de Russische arbeiders?” „IJc
vecht niet tegen hen!” „Je draagt uni
form?” „Ik ben maar een m otorryder.”
„Maar je helpt! Jy vermoordt Russen!
Vaarom?” „Ik wist er niets van,” zei Jimmie. „Ik wilde tegen den Kaiser vechten
en ze brachtén my hierheen "zonder my
ér iets van te zeggen.” „Zo! Ja, zo gaat
met militarisme, m et kapitalisme! Vy zyn
,slaven!. Maar wy willen vry zyn! En als
je vil helpen^ moet je niet de Russische
arbeiders doden!” „Dat wil ik ook niet!”
riep Jimmie haastig. En de kleine Vreemde
stak zyn armen door die van Jimmie. „Jy
gaat met mijSmee, vlug! Ik zal je vat
laten zien, tovarish!”

vormen van diepere menselykheid ver
bindt. Het wil zeggen, dat de maatschappy Vergadering
in dit karakter niet alléén Ik-zucht te
over
voprschyn bracht, (zoals trouwens in geen
enkel) maar dat het maatschappelyk
samenleven ook breder gevoelens en Zatérdag 2 Februari belegge de vereni
dieper maatschappelyk bewustzijn schiep. ging Nederland—Indonesië een vergadeH et bestaat^envoudig nfct, dat alleen de ring in de M arkthallen te Amsterdam, die
Ik-zucht de^ dry vende kracht is. Zo een volgens opgavé van de voorzitter door
voudig zyn* de karakters niet gebouwd. 2Q.OOO mensen was bezocht Vergade
ringen als deze zyn in hoofdzaak als
demonstratie bedoeld, zodat naar de inE r is ecKter nog een andere reden, waar houd
yan het gesprokene gewoonlyk geen
om we aan deze dingen geen overdreven niéuwe
geopend plegen te
waarde moeten toekennen. En dat iadeze, worden. gezichtspunten
wil eenvoudig sam m gedat aan een redevoering, een artikel, een . tuigen enMen
een
\ van wapenschouw
gesprek, een daad, gewoonlyk niet ïouden. Tot ditschort
getuigen béhóorden dan
direct te zien is, uit welke innerlykë ook de sympathie
telegrammen, die van
motieven ze geboren worden. Ze doen een verschillende bladen
en van politieke
voudig hun wérk, ongeacht de bedoelingen organisaties, zoals CDU, CPH, SDAP,
van herä^die doet Men zegt wel eens van Jeugdbew., Kath. Volksparty, NVB, VDB,
Marx en van Domela Nieuwenhuis dat ze Soc. Vrouwenbond en nog andere waren
zeer ydel geweest zyn, d.w.z. dat hun Ik binnen gekomen.
zucht een grote dry^ende kracht in hun
doen en laten waren. We willen dat niet De jeugd was op deze byeenkomst rykebeoordelen, en het 'kan ons in dit verband lyk vertegenwoordigd, vooral door de
ook bitter weinig schelen. Als het woord aanwezigheid van de AJC, die de vlaggenis losgelaten, als de daad is gedaan, oefe parade te verzorgen had. De jongens en
nen ze hun werk, ongeacht de goede óf meisjes kregen een Amerikaanse, Engel
slechte bedoelingen, die hen mogen be se of Nederlandse vlag in de handen ge
geleiden. En daarom is dat probleem voor drukt, maar roe1« vlaggen, aLs symbool van
ons van minder belang, dan het op het vroegere arbeidersstad waren niet aan
eerste gezicht schynt.
wezig. Ook geen Indonesische vlaggen.
Alleen het podium was in de^rood-wit
kleuren van Indonesië ópgetrokken. In
ieder gevat klaarbiykelyk wilde men öok
„ ....Z e g my w at ik doen moet, kame in de vlaggenparade tot uitdrukking
raad.” Kalenkin yroeg: „Heb je propagan fcrengen, dat deze strijd om de nationale
da gemaakt in Amerika?” „ Z e k e r ,” zel zelfstandigheid van Indonesië m e t: de
Jimmie. „Ik ben éénmaal in de gevangenis stryd van de arbeidersklasse voor
gezet, omdat ik op straat een speech heb eigen hevryding niets uitstaande heeft. En
gehoudetL” Eri de’ ander ging naar een het opènen en sluiten van de byeenkomst
' hoek van de hut en groef onder een half mét het „Wilhelmus0 behoorde in ieder
dozyn kolen en haalde een pak te voor- geval de onverbeterlykste optimist to t be
schyn. H et bevatte manifesten, misschien wustzijn te brengen, dat hier geen arbeidseen paar honderd, en de Jood gaf e r Jim  belangen worden behartigd.
mie een, zeggend: „Ze vragen my, hoe
Het heeft voor exis^geen zin, de gehouden
zullen vy zorgen die duitse troepen én redevoeringen
nauwkèurig weer te geven.
maak engelse vertaling, zodat de.engelsen Enerzy ds, om dat
niets nieuws bracht«!,
en de amerikanen het kunnen lezen. Jy anderzijds, omdatzede
pers vry uitvoerige
denkt, het helpt?” Jimmie nam het mani
heeft g e b ra c h t|H et lykt ons
fest aan en las het. „Vat jy denk er van?” verslagen
daarom
vruchtbaarder
een en ander over
vroeg Kalenkin opgewonden. „Prachtig,” de betekenis van deze demonstratie
op te
zei Jimmie. De ander glimlachte Woest. ;' merken.
„Als zy je met dat papier vinden, zy schie Het ging klaarblykélyk, om te pleiten voor
ten je néér als een hond! Zy schieten ons het goede recht van Indonesië op zelfbe
allemaal dood! Laat het dus alleen zien stuur. En de sprekers wezen e r reeds op,
aan .mannen, die je kan vertrouwen. Ver- dat
heel Nederland achter
tjerg de exemplaren, neem e f één en maak deze„theoretisch”
eis
staat,
zelfs
meest reactionaire
het vuil en zeg, dat jy het op straat hebt groepen. Mpar in dede praktyk
lopen de
gevonden. Geeft het weg en later kom ik meningen ver uiteen, hoewel*^ naar onze
veer m et wat nieuws!” Jimmie vond dit mening niet zó ver, als dè sprekers wel
ook de beste wyze van handelen. Hy
De reactionairen willen eerst
vouwde éen twintigtal manifesten op en voorgaven.
de nationale ^beweging £n Indonesië met
stak ze in een binnenzak van zijn buis, de wapenen verpletteren en dan over zelf
trok zyn zware overjas en handschoenen bestuur onderhandelen, die. dan in de ver
aan, en wenschte, dat hy dié kon geven re, verre toekomst in uitzicht gesteld
aan den zieken, half-verhongerde Rus. Hy w ordt De voorstanders VÜn directe zelf
klopte hem geruststellend op de rug en standigheid, die zich de vooruitstrevenden
zei: „Vertrouw op my, kameraad; ik zal noemen, willen eerst onderhandelen en
ze verspreiden en zy zullen ook resultaat
'f i J Ê
geven, geloof my!” „Jy zult ijay .niet ver dan samen handelen.
raden!” riep Kalenkin in woeste opwin Wat is echten h e t. gemeenschappelijke
ding. „Waarop Jimmie antwoordde: „Niet, streven van „reactionairen” en „vooruit
al braden ze mij levend!” iwi
strevenden”? Ds. Buskes heeft het duide-

ƒ
ltfk doen uitkomen: Nederland kan In
donesië aUeeri^behouden, als het zelfbe
stuur wordt toegekend. Wordt de politiek
vari de sabel en de bom als uitgangspunt
genomen, dan is bloedvergieten onvermij
delijk. Java wordt dan verwoest; Neder
land krygt een ondraaglijke oorlogsbegroting, een verknoeide internationale reputatie en zeer waarschijnlijk economi-.
sche ondergang. Het gemeenschappelijke
van reactionairen en vooruitstrevenden zit
dus- hierin, dat beiden Indonesië wensen
te behouden. Het behoud van Indonesië
voor het Nederlandse kapitaal is bij beide
groepen doel en uitgangspunt.
We menen dan ook, dat hét verschil tussen
deze twee groepen in de grond yniet zo
groot is, als dat op het eerste, gezicht
schijnt. Want wel wordt aan-de reactionai
ren verweten, dat ze eerst willen schieten
en dan praten en zeggen de vooruitstre
venden, dat zij eerst willen praten, maar
cL t neemt toch niet weg, dat de voöruitstrevenden nu reeds een krachtig' leger
gereed maken, voor het geval dat het pra
ten niet hét gewenste succes opleyert. De
voorbereidingen worden getroffen, om In
donesië pok van deze zijde gewapender
hand aan Nederland te binden. Is niet in
naam van de vooruitstrevende regering
reeds bloed gevloeid in Indonesië? Worden
er niet NU REEDS wapentransporten
naar Indonesië gezonden? Dit alles is dui
delijk genoeg. Het behoud van Indonesië
staat als doel voorop en de „vooruitstife-

vende” bourgeoisie zou zeker nooit op de
gedachte van de opheffing yan de oude
koloniale verhouding gefeomen zyn, als de
Indonesische massa’s deze zelf niet door
broken hadden, door zich tpn koste van
duizenden slachtoffers' van de Japanse
wapens meester te maken. De strijd voor
Indonesisch zelfbestuur wordt daarom hier
te lande niet als
Indonesisch, m aar glÏs
een specifiek nationaal Nederlands belang
behandeld. Het gaat niet om de redding
van Indonesië* maar Nom die van Neder
land, zoals de bezittende klasse dat be
grijpt. Vandaar, dat de A.J.C. stikte in de
vlaggen van rood-wit-blauw, doch niet één
enkele Indonesische vlag meevoerde. On
der de schijn van het opkomen voor de
rechten van 70 millioen Indonesiërs, komt
mpn in werkelijkheid voor vermeende
eigen belangen op.
1 ■ ' 'jti '■
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De groep van 3è sabelslepers, die in hun
achterlijke stommiteit zovéél voor het Ne
derlandse kapitaal dreigen tè bederven, is
echter zeer sterk. En daarom zoekt de
party van de „vooruitgang” in Nederland
ook stèun by de arbeidersbevolking, die
'u it de aard der zaak gemakkelijk te van
gen is ntet leuzen van vry heid. Het doel
van bovenbedoelde vergadering was Hnrr
ook, zich de steun van het arbeiders
publiek te verzekeren. En het is nu de
vraag: Is de byeenkomst in dat opzicht
geslaagd?
We menen van niet, al verklaarden Blokzyl en v. d. Lende dkt de arbeiderjrzouden

weten, wat hun te doen staat in géval de
reactie dè wapens op zou nemen. Maar op
deze, byeenkomst was niet de geringste
geestdrift en een zeer groot deel der aan*?
wezigen was reeds vóór het einde vertrokk ta. Men kwam „voor een goed doel” byeen, maar niet voor iets, waarvoor men
alles inzet. Want men moet in deze „vooruitstreveride” kringen begrypenT'dat ondér de arbeiders geen werkelyke strydlust
losgemaakt kan worden onder de tonen
van het Wilhelmus. Hier kunnen alleen’
krachten los gemaakt worden als stryd
tegen de bezittende klasse. Het indammen
van de reactie ligt op hun terrein in de
vorm van stakingen, het weigeren van
oorlogstransporten, het weigeren tot mee1werken iö de bedryven, /waar de voorbe
reidingen voor een nieuw leger worden
gemaakt. Schermerhorn, Van Mook, Van
Heuven Goedhart, Ds. Buskes kunnen
daar echter niet op ingaan, omdat dat de
nationale opbouW verstoort. Het doel en
uitgangspimt van hen is echter juist dé
opbouw van nieuwe Nederlandéé kapitaalmacht op nieuwe grondslag. Als de „vooruitstrevènde” bourgeoisie de arbeiders
klasse werkelyk te* hulp zou roepen, zou
ze in eigen vlees snyden. Wat niet de be
doeling is. Ongetwyfeld kan het soms
voorkomen, dat de bezittende klasse zelf
tot stakingen oproept of tot „ongehoorzaariiheW”. De spoorwegstaking is er een
voorbeeld van. Maar dan moet voor haar
zowat alles op het spel staan, zpdat het
fèitelyk een bankroetierspolitiek wordt.
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Na de congressen welke nu vrijwel van alle
voor- en naoorlogse jeugdorganisaties gehouden
zjjn, is het wel goed. on\ de toestand van de na
oorlogse jeugdorganisaties eens globaal te be
kijken. Dat er voor de oorlog heel veel groepe
ringen waren is niets nieuws. In de oorlog werden
deze gesmoord en grotendeels buiten werking ge' steld. Wij zeggen grotendeels^ omdat er ook nog
enkele organisaties waren, die doorwerkten, het
zij legaal of illegaal.
-\
/:' •
Door deze mensen werd de behoefte gevoeld om
zodra <Je- oorlog afgelopen zou zijn, gezamenlijk
verder te werken, om zodoende de te verwachten
demoralisatie der jongeren het hoofd te kunnen
bieden. Tenminste dit nemen wjj-aan, daar dit
toch het hoofddoel is in alle beginselverklaringen.
Het eigenaardige hiervan was echter, dat de gro
tere bewegingen (wij noemen hier gemakshalve
b.v. A J.C .enz.) èf het meeste belang in stelden
een zo groot nïogeljjk aantal jongeren te organin' t kleinere organisaties kwamen dqn van
zelf zich hier wel tyj aanbieden. Dit werd langs
allerlei wegen geprobeerd e h . . . mislukte. Want
toen de oorlogshandelingen werkelijk hier in Ne
derland een einde namen, kwamen niet alleen de
oude organisaties ujf hün schuilhoek, doch er
kwamen ook nog weer enkele nieuwe bij. En ook
hier was weer een verschijnsel, dat vreemd aan
deed: men wilde namelijk werkelijk vrtf zijn,
d.w.z z e lfs ta n d ig ^ A.J.C. wenste los te staan
van de S.D AP. Ï 5 N .V .V., doch een in die zin
voortwerkend kind van dit gezin te blijven Of
dit nu komt door het voorbeeld, dat enkele o r
ganisaties voor de oorlog reeds gaven; wij noeme*
met name NJ.N. — J.G.O.B. — Ö.VJ.T. zal nog
niet te verklaren
doch het was een feit.
Wanneer wg de tegenwoordige tendens in ogen
schouw nemen om van regeringswege controle
uit te oefenen over h e t productieproces en over

het culturele leven in h e t algemeen, dan is het
logisch, dat ook dit verschijnsel, die drang naar
zelfstandigheid in de jeugdbeweging, niet aan de
aandacht der regering ontsnapte»
W^nt 'er geldt in deze maatschappij altijd nog het
gezegde: „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”,
en men ziet, dat dit nog van kracht is, om dathet
voor de kapitalistische klasse nog steeds zó is: de
jeugd van heden moet de werkers leveren voor
de toekomst, dus de uitgebuiten en de soldaten.
En als deze jeugd nu eens een zelfstandigé or
ganisatievorm ging doorvoeren, los van partijen
en zo mogelijk los van ouderen als leiders, dan
zouden zij ook wel eens dieper over latere kwes
ties en vraagstukken kunnen gaah nadenken. Wat
op zichzelf vopr het kapitalisme niet zo’n groot
bezwaar is, doch als uit dit nadenken daden
voortkomen, is „dit voor bovengenoemde klasse
wel bezwaarlijk. Zodoende zal wie nadenkt ovêr
deze vraagstukken, in het geheel niet vreemd
hebben opgekeken, dat er van regeringswege het
streven bestond om deze jeugd weer onder een
uitgebreider staatscontrole te brengen. Zij ge- •
bruikte hiervoor de nationaal aanvoelende grotèp
en kapttaalkrachtiger bewegingen zoals de pad
vinderij (men kent allen nog de zeer gewaar
deerde medewerking dezer groep uit de weken
van en na de bevrijding) en nog enkele kerkelijke
door den een óf anderen bisschóp geleide jeugd
organisaties. Door deze bij elkaar te voegen*
kreeg zjj een blpk, dat aïs tegenwicht kon dienen
en desnoods tot het opslokken en in ëeri keurs-
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gaan wenst alleen maar een overkoepeling te
Hoe riet echter deze overkoepeling er thans uit?
De leiding bestaat uit „heren” van zo om en nafefl
40 jaar (welke dus heel andere belangen hebben
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als de jetigd voor, in en vlak n a c(e puberteits
jaren). De subsidies, c^ie zij kan verstrekken, lo
pen in de tienduizenden. De beginselverklaring,
bevat zinsneden als „Trouw aan vaderland en
vorstenhuis”, en het embleem, dat bfl dat van
iedere aangesloten organisatie gevoegd dient te
worden, is een oranje-cirkel.
Na de congressen,'welke door AJ.C., Algemeen
Nederlands Jeugd Verbond en Jeugdbond voor
Onthouding, gehóuden zijn, zijn tegen deze laat
ste plinten Wel enige bezwaren geuit, doch het
^punt, waar het op aan kwam (het onder contröle
brengen) was géén bezwaar. Want per slot is e r
vpor een organisatie met een dusdanige subsidie,
die dan door h e t N.J.G. wordt toegestaan, wel
wat te bereiken. Niet dat de léden de eer daar
van dan toégekend vond, want dóór zijn de lei- ,
dende besturen voor. Daarojn deed het ons ge
noegen, om hier, nog enkele uitzonderingen vast
te kunnen stellen. Want van een congres van de
Jongelieden Geheel Onthouders Bond bereikte
ook ons door middel van de pers een kort be
richtje, dat zij onder geen voorwaarde aansluiting
wenst bij bovengenoemd lichaam. Ook de N.JJN.
liet zich in die zin Uit. Dit is iets wat karakteris
tiek is voor deze kleine groeperingen. Zij hebben
zoveel zelfstandigheidsgevoel ontwikkeld, dat zij
op eigen wieken wensen te drijven en alleen van
4ie middelen wensen gebruik te maken, welke zij
‘zelve ter beschikking hebben.
#
iTi.' *,r ;:y;.
• ,T, • , - .
;
. *\
De arbeidersjeugd van Nederland zal srich hebben
te bezinnen, *wat de drijfveren van déze hele
politieke opzet zyn. Zal de arbeidersjeugd zowel
in de organisaties als daar buiten zich wel be
denken of ztt zich voor allerlei kapitalistische
doeleinden zal laten gebruiken en zodoende ïich -r
zelf hierdoor uitleveren, of d a t zy in staat z&M
zijn hieraan het hoofd te kunnen bleien en ridf)
als jeugd een stukje vrijheid te veroveren. Om
zodoende de plaats te verkrijgen, waarop zij recht
heeft.
Vrijheid betekent zelfstandigheid en dus verant
woordelijkheid.
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Wij; krygen van minister
Mansh
«~»*«***olt
na 1 April de gröénten van d£
bon. (Wie ze nu zonder bon koopt, doet
E r l . v er ^ l „ e . r W e , i r . « u . ; ldoor een sebrek ™ vlee,- en .ui- “ S
Ä
r “
‘f
leen, omdat een juffrouw in de tram dit kervoedinc), dus ik wil weten w atw eniet
“ s p r a tje s v a n / 2.— toch te
op teohnidfcende toon vertelde aan een v e r s te ,
ffi E
Ä
't S
S
Ö
mopperenden meneer, neen, er is verschil, de heren en dames gemeenteraadsleden ^
f bee1“ Y®? ^
schaal
Ik z it h.v. dit artikeltjft te schreven itt g w óék meer kolen hadden ontvangen dan een
oude, maar warme wintermantel, omdat gewoon mens,
S
^
F* “T
we nog geen kolen hebben, maar ik denk misschien wilden zè iets anders delen, mis- ? U ~ gebonden zfln,. vooral voor de
er niet aan, om vanavond er opuit te trek- schien hebben ze óók sinaasappelen meer „primeurs” niet, d.w.z. voor de eerste.
ken en een van de ovèrgebleven Amster- ontvangeflf of missptii^n weten zy aan Daar is toch niet genoeg van voor ieder
damse bomen om te zagen. Ook al niet, groenten te kom en.. . . Neen, het Ameri- een, zegt de minister, dus die is voor hen.
omdat ik door ons Nederlandse vredes- kaanse Rode Kruis heeft volle melkpoeder die het betalen kunnen. •' ' ' / v V
wintertje zonder warme kachel eerf flinke verstrekt voor de kinderen en nu moeten Die.werken fiet hardst e n zijn natuuriyk
aZ
kou ea rheumatiek heb opgedaan. We de gemeenteraadsleden crediet verlenen
46
het ^
eten op Zondag aardappden, soep van een om die melkpoeder tot melk om te doen f ™ ? , , _
,
blokje, bruine bonen, vlees-in-blik---- en
toveren en flessen en kratten te kunnen Nederlandse kapitaal moet bouwen,
jji
w alleszins
M1
•«..» *Zon•.- ,■ i-kopen, teneinde de scholen te bevoor- ra^eig ep f;m ad it'M hiervooif moeten wÖ
pudding
na. Een
behoorlyk
dagsmaal, als Je het m et verleden jaar ver- raden. De „Volk”-redacteur wordt er be- werken. Geproduceerd wordt er niet, om
ggelykt.
slist sentimenteel door. Hy spreekt van ons van voedsel te voorzien, maar voor de
Myn man trekt er niet m eer op uit, om te ,»honderdduizend vragende kindergezicht- wereldmarkt, voor de winst. Alles, wat
,e werken, van het geproduceerde
zien, of hy niet de laatste resten uit myn jes, die verlangend opzien naar de heren
linnenkast een beetje rogge by de boeren, en dames, met de stille bede crediet te gf ^ en‘ 18 ****0084 09 de onkostenreke„los” kan krygen^ Ik heb trouwens geen verlenen.” Enfin, ze hebben zich door al n^ * ^ e moeten düs «> «nn mogelyk eten
m1°^el«k produceren. Zo goedresten meer, die voor welke ruil dan ook die gezichtjes laten vermurwen en nu f 120
a , .et kangeschikt zouden zyn, Hy trekt er iedere krygen de schoolkinderen half Februari
4
glazen
melk
per
week,
echte
volle
melk.
"
machine
moet zo zuinig mogelyk in
morgen op uit^met acht boterhammen met
En
die
dankbaarheid
dat
niet-vergeten
gebruik
zijn.
Daarom wordt ons het
margarine, in een vetvry boterhümpapiermeest
npodzakeliike
toeeewezen op de
tje. Hierin zie je ook, dat we ópschieten^ is natuuriyk voor al het werk, Sdat de» N>n. En wat zonder bon te koop is, aan
vetvry behoefde het papiertje heus niet te vroede vaderen weer gehad hebben met luxe dingen, kunnen wii van ons loon niet
zyn, want we zyn zo luxueus, dai we ons het „ja” en „neen” te overwegen van de kopen, want dat is duur. De pryzen in
hälf-ons kaas-rantsoen ’s Zondags meteen credietverlening. Nou, ja, iedereen moet het buitenland rijn hoog, dus beter
de opbouw meewerken, dat is een
opeten. En dat doen we ook met ons an- aan
"J T
produceerd voor het buitenland.
ß
derhalf ^ons vleesrantsoen. Ons half ___j
pond vaderlandse plicht, en die gemeenteraadsooïAvef eens een keer Dat doet men met de producten, die
margarine-rantsoen, dat we eerlyk moeten leden kunnen zich oo
verdelen over de 21 maaltyden per week in het zweet praten, dan kunnen ze onze ”^ en» z<>nder onze wil of voor]
(ik wil redéiykerwyz#^ de avond-laat- ja n n e n m et'm eer overtuiging oproepen Waarom nemen we dat eigenlyk?
boterham buiten beschouwing latèn) lc«n voor de andere opbouwwerkzaamheden.
het meest gedegenereerde oorlogs-boter- Toch hebben ministers en vroede vaderen V. S.V.
hampapiertje nog niet laten doorvetten. en'zd heel wat aan hun hoofd. Nu is er
Voor alle le ie n van „Spartaan”.
Dat böterhainpapiêr is dus een vredes- weer een vraag van dé bond van Huis
eigenaren,
om
de
huren
met
25%
te
momm
Almelo
luxe. Maar, al zyri de w itte boterhammen
gen
verhogen.
Het
Is
fiog
niet
tóegestaan,
In het A JÏ.G .O i.-zaahje. 18 rebruari. Aan van*
dèn ook aardig grys geworden jn deze
maar
,^iet
vraagstuk
van
de
stygende~on?uw.
na-oorlogswinter, op^ brood behoeven we
van Onderwerp: De politieke Ai economische *’toeniet te kyken. Dat is waar. En soms heb derhoudkosten heeft de vólle aandacht van
stand van de arbeidersklasse.
*
ben we bokking, eir kabeljauwkoppen kun de overheid”. Dus. dat zal wel kwestie
je kopén voor een-kwartje per stuk en je van tyd zyn; dan haalt de huisbaas nog Amsterdamse lezers van JSpartecns*
kunt gemakkeiyk voorgeven, dat ze voor een beetje meer weg dan nu. Voor welke
vangen^ “ n
de kat zyn. Het andere deel van de vis onderhoudskosten dat nodig is, is voor In een serie avonden cal worden ingeleid „Het
kim jê ook kopen op de bon, als je geld een gewoon mens niet goed te begapen, . .historisch materialisme”.
deelnemers kunnen zich nog voor de
hebt, tenminste. En nu schreven ze>\ dat omdat die „onderhoudskosten” helemrial Nieuwe
aanvang opgeven.
„
niets
kosten,
want
er
wordt
zo
goed
als
vlees en vis duurder zullen worden. Dan
De cunras vindt plaats: Lijnbaansgracht 277 bij do
worden de kabeljauw-koppen natuurlijk ï i ®*15 *“ de arbeiderswoningen gedaan. Spiegelgracht. Aanvang 8 uür.
A---- Twr— Maar
j — danIZu
Myn we
behang,
ook duurder.
schieten
ook myn verf, mijn plafonds,
Amsterdam-Centrum.
op en is hèt zo 1 April, en hiervoor heeft enfin, waarom zou ik alle verdrietelyk- Gebouw ,JDe Arend”, BreeuweTstraat 11 Febr.
Onderwerp: Het verband tussen maatschappelijke
minister Mansholt, onze sociaaldemocra heden van de huiseiyke haard hier opsom en
sexuele onderdrukking.
men?
We
zyn
aan
’t
sparen
voor
een
vloeitische minister van voedselvoorziening,
Amsterdam-Oost.
ons iets beloofd. En je, kunt onzen minis baar ^eh^ngetje, met de schoonmaak, vóór Gebouw
„De Tunnel”, Bomeostraat 4. 11 Febr.
ter niet verdenken van 1 Aprilmoppen, die tyd zal de kachel wel niet meer bran Aanvang 8 uur.
daarvoor is hy te serieus, zoals het trou den, dus erg veel smeriger wordt het niet Onderwerp: Stalinisme, Trotzkisme en Commu
nieer.
$4 nisme.
.w
li
wens epn minister betaamt.
We gaan nu ook ruilen meit Spanje. Wy Brielle.
,
>. * . *• »
We zouden nog haast iets vergeten. Dat krygen vruchten en wyn — die laatste Café „VelAoen”, Tramstation. 16 Februari Aan
f ?,•
Komt, omdat we al zo vol zyn van de missen we zo echt — en dan voeren wy vang 8 uur. ,
Onderwerp: Wat wil de ^>artacusbe
j ?!£• ^ ™
VOOr onze kinderen aardappelen en suikerbieten en hennepg e z o ^ . Myn kleme jongen heeft dit jaar zaad uit. We kopen die vruchten en die Deventér.
In gebouw „Help u zelven". U Februari Aan
zyn tweede ei al te pakken en nu herin- wyn in een hoeveelheid voor 9 millioen vang
8 uur.
\
>v
*
nert „Het Vrye Volk van 31 JA iuaiï óns peseta’s en als wy geen aardappelen ge- Onderwerp: Staat én socialisme.6
aan onze plicht. H et stukje in die kraht noeg overhouden, dan eten w e brood. By Haarlem .1
eindigt met: „Dank u wel, gemeenteraad*- het zware werk van de vroede vaderen Gebouw ^ yvérh eid ”, Jansstraat. 13 Februari.
leden, wy zullen het niet vergeten.” Nu, hoort niet alleen eenAhrandende kachel, Aanvang 8 uur.
ik ben erg vergeetachtig, (sommige dok- maar ook een glas wyn. Zo krijgt ieder, Onderwerp: Spartacus en het
Speciaal aan de jongeren vragen
aandacht
toren beweren, dat dit verschynsei onfc- waar hy* recht op heeft
voor dit onderwerp.
t
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B o ls je w ie k e n

Van de R.C.P. (Trotzkisten) ontvingen we
een aantal afschriften van brieven, dóór
die partij gezonden aan minister Scher
merhom, aan den Russischen openbaren
aanklager en aan den Nederlandsen dito te
-Neurenbergr— ----- —---- r*r-— : r-----.----De Trotskisten eisen in de brief aan den
Russischen openbaren aanklager, dat, nu
hij beschikt over de archieven van de
Gestapo en over honderden tonnen in
Duitsland in beslag genomen schriftelyk
materiaal, hy de bewijzen voor de dag
zal brengen, dat de oude Bolsjewiki, en
in het byzondei? Trotzky, met de Gestapo
betrekkingen onderhielden en dat b.v.
Trotzky in 1934 Hess te Kopenhagen ont
moette.
i
In de beruchte Moskouse „bekentenis”processen, werden de oude bolsjewisten
veroordeeld, o.a. wegens een z.g. overeen
komst met de Hitlerregering, om samen
de So\ ;et-Unie te verbrokkelen en. grote
delen daarvan aan Duitsland uit te
leveren. .
‘
E r z|jn wel geringer dingen door den Rus
sischen aanklager in het Nèurenberger
proces aan de D uitse. beklaagden ver
weten, maar de aanklacht oyer de intertyd

en

d e

ty e s to y v o

in Moskou „bewezen” feiten,, moet nog
altijd komen. Ze zal niet komen. De Rus
sische aanklager zal er wel heilig voor op
passen, in een pmgeving met zoyeel dwars
kijkers, over zulke „feiten” te reppen, laat
staan- daar- de Stalmse manier - van -„be*
wys”-voering te demonstrerend
T6ch Is in zekere zin het Neurenbergse
proces daardoor een revisie-proces van de
Moskouse processen. Door niet m et. be
wijzen te komen, door Hess en anderen
niet van samenwerking met Trotzky te
beschuldigen, door zelfs geheel over die
zaak te zwijgen, wordt tijdens dit proces,
opgewild, het bewys geleverd, 'dat de Mos
kouse „bekentenis”-bewyzen vervalsingen
waren. Vervalsingen, om de kameraden*
moord op de oude medewerkers van Lenin
als terechtstelling te doeji voorkomen.

ACTIE DER VROUWEN
_

v

Op 29 Januari j J . hield de Enschedese Huisvrouwenbond een openbare vergadering, als inzet van
een grote activiteit en strijd der gehele-Enschedese arbeidersbevolking voor een beter levenspeil.
Ondanks het slechte weer waren honderden
vrouwen naar de vergadering opgekomen. De

spreeksters en sprekers behandelden, elk weer
van een andere kant, het grote probleem van de
nood der arbeidersklasse en de strijd, d ie.d e
vrouwen hebben te voeren voor een betere saenmleving. Het levensmiddelenpakket, dat w il
zeggen het levensmiddelengebrek, dat de heer
sende klasse voor de werkers dwitigend vast
stelt, door de hoge prijzen en lage lonen. De ver
twijfeling waartoe ae maatregelen van die klasse
speciaal de arbeidersvrouwen brengt.- En dé
noodzaak van actief verzet, dat zich moet richten
op' het in actie kóm enjvan de arbeiders ia de
bedrijven.
De eenheid, <Jie als een diep beéef bfr de arbei
ders, mannen en vrouwen, leeft, en die zich uitte
in de hulp aan de stroom van duizenden terug
komende slachtoffers van hfet fascisme, in de
eerste weken na de oorlog, moet in de gemeen-\
schappelijke nood van n u met de daad verwezen
lijkt worden.
Er werd aandachtig geluisterd en telkens na
drukkelijk instemming betuigd met het gespMH
kene. De voorzitster en velschillende spreeksters
uit de leden zelf, gaven in duidelijke woorden
weer, dat het de Enschedese vrouwen èm st is, als
zij zeggen dat zij de ellende niet langer verdragen
willen. Een resolutie, waarin de eisen der v ro u -'
wen, o.a. eén minimum-weekloon voor de arbei
ders van 45 gulden, nog eens worden genoemd;
werd aangenomen en besloten 'werd, deze aan'
de regering te zenden. Maar het voornaamste
was: E r werd besloten, hoe de vrouwen aan dezé
eisen kracht zouden Dijzetten. Door niét alleen
de vróuwen van Enschede op te roepen» voor die
eisen massaal te demonstreren, maar door ook de
arbeiders m de fabrieken te bewerken en van
hen te eisen, dat zij deze actié ondersteunen,
door tijdens de demonstratie algemeen de machi
nes in de fabrieken stop te zetten.

f.

)

Soldaten

.Films worden vervaardigd, uit commerci
ële overwegingen;- eerzucht van een z.g.
film-producer of een „ster” is bijzaak en
de kunst te dienen (dat is: het beste en
mooiste dat in de mensen van ’n bepaald
tijdvak leeft, tot uitdrukking te brengen,
in een-' vorm, die hart en geest beroert)
staat by de film welhaast geheel op de
‘ achtergrond.
'V \‘"
’n Commercieel doel hebben eveneens de
zogenaamde tendensfilms, waaronder, de
oorlogs-rolprenten, die tenslotte toch weer
de politiek-economische belangen van be
paalde kapitalistische groepen moeten
dienen:
• '
Dat „Soldaten zonder Uniform” hierop ’n
uitzondering zou maken, mocht dus niet
worden v#w acht. Dit in ’t oog gehouden,
zyn wij van mening, dat dezé film vin de
dagbladen niet juist gewaardeerd is. Alle
verslaggevers waren teleurgesteld; zy had
den van de eerste film over de verzets
beweging iets groots verwacht. Hoe zo,
t groots? Dat kon de burgerlijke verzetsbe' weging in de bezette gebieden immers niet
zijn! Want er stonden niet tegenover
elkaar twee klassen, twee onverzoenlyke
doodsvijanden, waaruit de allergrootste en
ook grootse dramatische spanningen ont-

8

^
van de. Gestapo. Wy kunnen niet an^ers zeggen, dan dat deze Gestapo-lieden
vertoond worden zoals ze waren. Hier
worden niet, als in verscheidene andere
staan, maar slechts tydelyke tegenstan oorlogsfilms, dè Duitsers uitgebeeld, maar
ders, ideologisch feitelijk niet zo heel ver - het is, ons inziens juist een verdienste,
schillend.
deze beperking tot de Duitse politie-be*
ambten, wier bestaliteit we ook in NéderWerkelijk" „grootse” films, als de vroegere land hebben leren kennen.
Pathé-producte^m et onderwerpen uit de
ÏTranse Revolutie (toch al gecènsureerd) E r is getracht een spannende speelfilm
en de Russische revolutionaire films uit van te maken. En dat is gelukt. De weer
de tijd vlak na
Russische revolutie, als gegeven conspiraties en de verzetsdaden
„Potemkin”; dergelyke grootse vertonin tegen de bezetters, de tegenzetten van de
gen kan de bourgeoisie niet geven in het Gestapo, <üe waren zoals ze zijn moéste'h,
uitbeelden van_ de nationaal-begrensde hebben ons geen ogenblik verveeld. Het
strijd tegen de bezetter.
spel is over h et geheel fceer goed en de
bouw van de ïilm beter dan van de pro
„Soldaten zonder- Uniform” scheen ons ’n ducten, welke we totnutoe van de Neder
vrij goed beeld te geven van de burger landse industrie te zien kregen.
lijke verzetsbeweging. Of alles, zich pre
cies zo toegedragen heeft, doet niets ter Wie zich interesseert voor oorlogs-ipionzake: het kón zo geweest zijn Z é k e rd e nage, vèmuftige schuilplaatsen in .’n groot
film brengt alleen de activiteit in beeld kasteel (waar het ook tydens'de bezetting
van ’n kasteelheer en zyn bedienden, ’n aan voilé sigarenkisten, noch pan chamdokter, ’n kunstschilder, Engelandvaarders , pagne ontbreekt), het dodelijke spel met
en enige dames' van „goede huize”. Het revolvers, het verbergen van Britse pilo
arbeiders-element ontbreekt zo goed als ten en hun bevryding uit ’n Duits lazaret,
geheel. Maar dat is geen nadeel, want het het optreden (niet altijd „onberispelijk”)
zou niet bepaald verkwikkend zyn te zien, van goedgëkledé en goed-gemanierde da
dat arbeiders of revolutionairen zich in mes en heren in dienst van de Belgischdienst stelden van de Engelse spionage Engelse Geheime Dienst; en wie de herdienst (de Secret Service), die tot taak ütaering.wil verlevendigen aan de metho
hééft a^es t% ,»liquideren” wat tegenstan den en de mentaliteit van de Duitse
der is van het Britse imperium.
politie, zal door deze film nie$ worden yte*
leurgesteld.
Tegenover de activiteit van de gegeven Wie meer wenst* zal dit ook In deze film
Belgische verzetslieden, staat in de film niet vinden.
,
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