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Zondag, 1 7 Maart, 's morgens 1 0 u.
draait in Theater Kriterion, Roetersstraat, de film over de Chinese
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M andoline-orkest „Am ikeco”
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de bezorgers en Beursstraat 17,
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DE LEZERS Z E G G E N :
„Spartacus'! moet meer in de bedrijven komen.
Del is Juist,
De Lezers zeg g o n t
Wat in de bedrijven leeft moet m o r in »Sp**
tacus" komen,-Det is ook Juist
M eer i Zeggen is goed, meer DOEN is betffi
WIJ verwechten berichten: der lezers ove' ba*
drijfsacties. W|J verwachten Kuip der
voor
verspreiding van ,.Spartacus" ki hun bedrijf. v
l e z e r s

„Voortzetting van de intieme betrek
kingen tussen de m ilitaire raadgevers,
die moet leiden tot gemeenschappe
lijke studie van potentielé punten van
gevaar, gelijksoortigheid van wapens
en wijze van instructie, en onderlinge Het diplomatieke offensief begonnen.
uitwisseling van officieren en cadet
Men behoeft het weer verschijnen van
ten.”
Churchill in de wereldpolitiek niet te
Hy waarschuwde zijn gehoor: „weest op
uw hoede, ik zeg u, dat de tQd zeer kort
zal zyn”.
In zyn rede vraagt hy het geméenschappeiyk gebruik van alle vloot- en lucht
bases van het Britse Rijk en dé Verenigde
In Italië is het
Staten over de gehele Gereld en stelt zelfs
In de steden B
een gemeenschappelijk staatsburgerschap
een opstandige beweging uit van
voor, het vormen en vestigen van h^t
20.000 personen. Zfl ifemonstieergrote machtscentrum dus, dat hy alleen ia
den tegen rijke lam M genain en
staat acht, *bm opgewassen te zijn tegen
werkgevers. Barricaden frerdea
het grote gevaar, waartegen hy de wereld
opgeworpen — de noodtoestand
in het gew t^r roept Churchill laat op
is atgekondigd. De gevechten, die
nieuw de strijdkreet horen, nu nog als
ontstaan # > , naar aanleicfing van
particulier, waarvoor zowel de Engelse als
een demonstratie voor een pditle,de Amerikaanse regering geen verantwoor
bureau, hadden tengevolge, dat
ding hoeft te dragen, m aar hy was de er
zowel onder de „opstandelingen”
kende leider in oorlogstyd. H et feit, dat
als de soldaten en politie, ver
hy nu reeds zyn post bezet (zy het dan
schillende
doden vielen.
inofficieel, maar mét de goedkeuring van
de eigen regering) wijst er op, dat men

van Moskou als 5e colonnes kunnen op van belang daar op te wyzen in verband
treden. Tenminste zo ziét Churchill^het. m et'de taak, die deze redevoeringen heb
En met hem de «.Westerse kapitalistische ben. Om de Russische regering van zijn
wéreld.: Toch is bet duidelyk, dat ze met Voornemens pp de hoogte r te brengen,
heeft men de redevoéringëri iget nodig.
een verkorte blik zién, wanttals het
de comisi«^tischjp ^fi^ijen als 5e colon Ook niet om m dqf machtssfeer maatrege
nes waren, zoüdëh ze geen riibment aar len te treffen. Ze hebben tot taak, de
zelen, ze óp te ruimen. Maér men weet brede massa der bevolkingen mee te jslezo ~zeer bewonderen als kracht en dat er tegelyk, dat daarmeë het gevaar vo or tle pen en te laten .beheersen door d eg eest,
niets is, waar ze minder respect voor heb heerschappij der Westerse kapitalisteA waardoor de heersende klassen zelf be
ben, dan voor militaire zwakte, v , ; 4 : niet uit de wereld is. Want de z.g. Russi heers t worden. Het is de geestelijke voor
sche leerstellingen komen ook tot leven in bereiding tot de oorlóg, het scheppen van
Oß het^bgenblik is het dus zo, dat men de pogingen om hét maatschappelyk leven de bereidheid om voor „vrijheid en demó^
%
meent de oorlog te kunnen vermijcterdoor door de staat te organiseren, pogingen, die * cratie” de wapenen te willen hanteren. De
sterker tè zijn dan de tegenstander. De in alle kapitalistische landen aldoor meef toon wordt driftiger^ een zeker kenteken,
vereniging en organisatie van alle krach aan kracht winnen.
- i , 4at we ons reeds in de gevaarlijke zone
ten in de wereld buiten de Russische in
bevinden, waar niets en niemand meer de
vloedssfeer staat op het program. Voorzie Ondertussen merken we op*, dat de toon catastrofe ‘kan tegenhouden. Als in een
deze macht met de modernste wapenen en by redevoeringen, die over en w eer. ge )}an geslagen volgt de hele wereld de weg,
geef vooral het geheim van de atoombom houden worde«/ driftiger wordt. Het: is dië door de heersende klasse is ingeslagen.
niet prys. Dan zul je een macht zijn, waar
m
voor de Russen ook zonder oorlog zullen
zwichten.
.
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Als men dat. niet uit het oog verliest, dat
„vrijheid en democratie”, die wordt na
gestreefd, niets anders betekent, dan vrij
heid vooi^ het Westerse kapitaal pm deel
. *■
te hebben aan de uitbuiting van de wer■-mxi
kende'miïlioenen in al deze landen,.dap, is In het tijdperk* yan het liberale kapitalis hoeften gaat plaats vinden,
vast staat, dat
de situatie van het ogenblik getekend. me, vooral toen het bedrijfsleven nog de oorlogsindustrie van veel grotere om
Door overweldigend machtsvertoon, na grotendeels geleid werd door de kleine vang zal blijven, dan bijv. 20 jaar geleden.
tuurlijk met de wil er achter, om van deze kapitalistische ondernemen, dacht de bour
macht gebruik te maken, hoopt men 'ook geoisie niet adh de wei^elykhefid van één Van een volledigë omschakeling van het
zonder oorlog de overwinning te behalen« regeringspolitiek met betrekking tot prij bedryfsieven op vredesvoet zal zeker geen
sprake zijn. En äaarmede staat vast, dat
zen en lonen, tï^ ar strijd ging juist om de productie van consumptiegoederen zeer
De Russische leerstellingen.
r
Bet voltooien van de ondernemersvrijheid. beperkt blijft. H et gebruik hiervan kan ge
Maar er is haast by. Want de Russische
ring worden gehouden door distributiemachtsuitbreiding gaat, haar eigen ^weg. De hoogte van het loon werd volgens de maatregelen van de overheid en vooral
Natuurlij k^bouwt ook Rusland-zyn eigen liberale economie bepaald door vraag &i dóór regeling van lonen en pryzen. Dit
m ilitair' machtsapparaat uit. Stalin heeft, aanbod op de arbeidsmarkt ren datrbe- dwingt de staat, de arbeid volledig te or
o.a. gezegd, dat ook Rusland zijn atoom tekende voor de arbeiders, dat het’ loon ganiseren. In hoeverre daarbij ook het
bom zal hebbén; datiÜfèt een wedloop in peil uiteindelyk bepaald werd door de on distributiesysteem een blijvende rol zal
de bewapening van ofigekende afmeting vermijdelijke kosten van hun lëvensondér- blijven vervullen, moet worden afge
zal zijn, staat nu reeds vast. Ook de vesti houd, voor zover zij met hun strijd daar wacht. Enerzijds constateren wy, dat hier
ging van de Russische macht achter het niet corrigerend op inwerkten.
en daar goederen van het bonnenstelsel
stalen gordijn neemt een snelle voortgang Het1kapitalistische stelsel plantte zich over Worden losgemaakt. Anderzijds zien wij,
en zal, als er maar tijd genoeg voor is, de hele aarde voort. H et liep oude_ pro dat in Frankryk de distributiemaatregelen
straks niet meer ongedaan gemaakt kün- ductievormen onder de voet,, het ruimde wéér Wórden verscherpt, zoals tei* aanzièn
nen worden. Maar riieer nog is men in kleine ondernemers in grote mate op en van Brood.
Engeland én Amerika verontrust over Wat het grootbedrijf werd overheersend. De
ChuraËll de onbepaalde uitbreiding van stryd om de afzetmarkten, grondstofge- Leven om to exporteren.
de Russische leerstellingen noemt. Deze bieden, de strijd van ieder blok om de
leerstellingen hebben concrete vorm aan crises te. ©verwinnen, de gevolgen van zich Een land als Nederland, dat in allé opzich
genomen. Churchill zegt er van „in een af te schuiven, maakte Bét noodzakelijk, ten de oorlog verloren heeft en nog veel
aantal landen verweg van dé Russische dat de staat de leiding van het hele econo afhankelijker is geworden van ae wereld
grenzen verwijderd, zyn 5è colonne’sg è - mische leven .am ^ijch t^ekt. Zodoende' machten, wordt m et verdubbelde kracht
vormd. Deze werken in volledige eenheid zien we nu overal planpolitiek. Productie naar de geleide economie en dus ook naar
met en absolute gehoorzaamheid aan de en distributie worden georganiseerd. Ka een vaste prys- eh loonpolitiek gedreven.
aanwijzingen, die zij van het communisti pitaalvorming, kapitaalbelegging, richting Ordening en gelei<Je economie betekent
en wijze van produceren, verdeling van voor de arbeiders georganiseerde, plan
sche centrum ontvangen7’.
grondstoffen en ook van arbeidskrachten matige aanpassingspolitiek naar,, een léger
Hiermede is o.a. bedoeld de nieuwe Fran en de hoogte van lonen én pryzen, zyn levenspeil dan voor de oorlog. Georgani
se regering, waar de belangrijkste minis- daarin opgeiiomen. Dit wordt te meer seerde" tewerkstelling van werklozén,
téries in handen van de communistische noodzakejyk, nu de aan hêt käpitalistische vaak ver van huis. in polders en barakken.
party zijn, waar zowat de helft van alle stelsel eigen tègepstèllingén er steeds De D.U.W. als mogelijke overgang naar
belangrijke politieperfecten leden van meer toe leiden, dat dé productie Van oor- een vorm van arbeidsdienstplicht Lage,
déze party zijn, en waar men er geen ge logsberiodigdheden toeneemt.
door de overheid over de hele linie ge
heim van maaktj dat dezé partij over aänregelde lonen en arbeidsvoorwaarden.
ziènlyke wapênvoorraden beschikt. De Oorlogsproductie — massa-nood.
Noodwoningbou .v. Oplappen van oude
toestand in Italië zal hiervan niet veel ver Dat ten gevolge van het „uitbreken v W ' verscheurde en vernielde woningen m et
schillen.
de vrede” bijvoorbeeld Amerika van Oor slecht m ateriaal Distributiepäkketten zo
logsproductie overgaat tot vredéspro,duc- Samerigesteld, dat er een onderscheid
dé Russische leerstellingen de tie, is méér schyn dan werkelykhëid. Al komt tussen goedkopere ei^ duurdere ar
Concrete votrm aan van communistische is het niet uitge^lötén, dat een zekére om- tikelen, zoals de regering al aankondigde
party en, die in volledige afhankelijkheid stelling van de productie naar vredesbe- bij haar milliardennota. Nederland zal
niet, dat Rusland oorlog jwenst. Het wenst
de vruchten van de oorlog en de onbepaalïrstelschepte
>eri van vöorwaarden *vebr vrijheid; en
in alle landen en zo spoecfig

■

herryzen! Er moet kapitaal worden ge
vormd. Veel produceren, weinig consu
meren, veel exporteren. Want alleen door
expórt kan de Nederlandse staat zioh de
viezen, vorderingen op het buitenland,
verschaffen, die hem in staat zullen stelenorme buitenlandse schulden te
len, de enorme
voldoen en nieuwe grondstoffen en fabrieksinstallaties aan te kopen. ; ,
Deviezenvoorziening is dus de leidende
gedachte van elke toekomstige Nederland
se regering, onverschillig of zy burgerlijkdemocratisch, personalistisch-socialistisch
of communistisch-socialistisch genoemd
zal worden. En wanneer we producten
hebben gefabriceerd, die w e zel| brood
nodig hebbeü, dan zijn ze vpor de export.
Deviezen!

„Welvaarts’’-politiek.
^
f
*■
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Nu vaststaat dat het loon niet voldoende
is om de distributie-artiftelen en de nor
male gezinslasten te betalen, waarvan
zelfs nog loöhbelästing wordt afgetrokken,
moet de kwaliteit van ■het levensmid
delenpakket wórden verminderd!
Minister Drees, sociaal-democraat, spreekt
uit, dat een levensstandaard kan worden
bereikt van 85% van die; van 1940. Die is
natuuriyk niet bereikt.
Kennen we nog: de levensstandaard van'
, vóór de oorlog van de honderdduizenden
* werklozen? Weten we nog, hoe die werk
lozen in Juli 1934 in verzet kwamen tegen
de aanpassingspolitiek van W eiter en
Coljjn?
Straks zou het anders gaan, beloofde men
ons in de oorlogsjaren, Welnu, 85% van
de levensstandaard van die werklozen en
die van de toenmaals werkenden tezamen,
uitgesmeerd over alle arbeiders yan tegen
woordig, dat kan ons „welvaartspeil”
worden.
~

kunnen onderhuren?
Opder deze omstandigheden verklaart de
regering dat er in 1946 in dit land, waar
naar schatting 200 k 250 duizend woningen
werden vernield,110 duizend nieuwe wo
ningen zullen worden gebouwd. Het, is
duidelyk dat, rekening houdende met een
jaarlijkse bevolkingstoename van 80 ä
100 duizend zielen, zulke, cijfers geen
enkele betekenis hebben.
Minister Vos, ook eén sociaal-democraat,
heeft medegedeeld, dat 25 tot 30% van de
nationale productie gereserveerd moét
worden Voor investeringsdoeleinden. Mis
schien mogen wy tussen haakjes even vra
gen, aan wié straks die 30% gereserveerde
„nationale” productie zal toebehoren?

„Het Parool” trok, het laagste cijfer aan
houdende, de optimistische conclusie, dat
De distributie wijst ons nog steeds een
75% voor consumptieve doeleinden be
hongerrantsoen aardappelen toe» Aard
schikbaar komt. Niets is natuuriyk minder
appelen worden geëxporteerd. Deviezen!
waar dan .dat. U it de totale productie
moeten ook de deviezen komen, die dienen
Wy ontvangen van allerlei'landen zendin
tot
betaling van rente en aflossing van de
gen met gedragen,^vaak versletèn en door
T.
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enorme oorlogsschulden. Daaruit moet
de m ot verteerde kleren. De eigen fabri Hoe is de werkelijkheid?
dan verder het nieuw te organiseren mili
cage gaat straks het land uit. Deviezen*
Schoenen? Ook daarvan komen hopen L et op de vodden van kleren en schoeisel, taire apparaat worden gefinancierd enzo
stinkende, kromme, scheve, eksterogen- op dé volkomen lege linnenkasten, de voort.
verwetkkende, vaak kapotte schoenen ons woninginrichting, meubels, gordijnen enz. Ziehier, de perspectieven voor de Neder
land binnen. Gratis! voor de arme barre- L et vooral op de woningtoestand en de landse arbeidersklasse van de komende
geleide kapitalistische economie.!Zullen
voeters. H et zal wel goed bedoeld zyn. woningvoorraad.
Zeker is dat het geval met talrijke -gevers Vergelijk, wat die woningpositie aangaat, we er met geestdrift aan mede-arbeiden? H
in het buitenland. Er liggen echter in de de tóen reeds vaak ten hemel schreiende
schoenfabrieken in JNederiand grot$ voor toestanden met die van nu. E r is geen
raden, Wat gaat er mee gebeuren? Ex- . denken aanr dat hierin binnenkort een
situatie wordt geschapen, overeenkomen-; D e sc h o o l a ls ro n se l-b n re in i
porteren! Deviezen]
Er wordt koude i^ ons land geleden. Waar de piet 85% vap vóór dejoorlog.
In aansluiting op ons bericht in het verige num
gaan de kolen Voor een belangryk deel Wie het land doorgaat en ziet w at voor mer over de staking bij de Groningse Graanhan
noodwoningen vaak worden gebouwd,
heen? Buitenland. Deviezen!
Onze gezinnen hebben geen borden om slaat de scnrik om het hart. Let eens op delaren, bericht men on» het volgende:
De directeur van de Middelbare Landbouw
van te eten, geen koppen en schotels. De de hopeloze toestanden bij het Centraal
School had leerlingen geronseld als stakingsaardewerkfabrieken produceren luxe Bureau Huisvesting (CBH) te 'Am ster
dam, waar dan toch in vergelijking »net
artikelen voor uitvoer. Deviezen! ^
bre&ers. Hij meende a!dus mede te helpen
Hoe is het gegaan met groènte en fruit en andere plaatsen nog niet eens zo heel veei
om de stakers tot spoedige werkhervatting
wat gaat er- gebeuren met de eieren, de woonruimte verloren is gegaan.
te dwingen. Daar de Arbeiders op hun stuk
Hoeveel woningen worden betrokken
boter, de kaas enz.?
bleven staan» was meneer de directeur, n a ,
Als *de bezittende klasse hier en overal door twee en meer gezinnen? Hoeveel
enige dagen, ook tegenover de oudefrs van
zegt: „Experteren om te leven”, dan be jonge mensen, die willen trouwen, staan
1 zijn leerlingen, wel verplicht, het onderkruitekent dat voor de arbeiders, dat - zy elkaar te verdringen en bieden belangrijke
perswerk te laten stopzetten.
slechts leven om r export-artikelen te bedragen aan sleuÄ gelden, om een paar
maken.
kamers, een souterrain of iets dergelyks te De staking is inmiddels beëindigd.
. K
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Ten Oosten van de Öder moeten 11000.000 Duit
sers verdwijnen, zij moeten plaats makeiwvoor de
Polen, die eerst door de Duitsers uit hun woon
plaatsen verdreven zyn, en nu van de Russen
toestemming hebben gekregen óm op hun beurt
mensen te verdrijven, waar zij een. dankbaar ge
bruik van'maken. „De officiële naam is evacua
tie, de werkelijke is uitroeiing, plundering”,
schrijft h.et Handelsblad 5-3*46.

Waarom gebeurt dit? Wel, het is afgesproken in
Potsdam doorvde Grote Drié, in een paleisje bij
Berlijn. Na goéd geslapen én goed gegeten te
hebben, maken de heren de vredesverdragen, be
sprekende het lot van millioeren mensen, beslui
ten ze over hun l$ven en dood.
-Als dieren zwerven groepen kinderen van 10
tot 14 jaar dóór het land, de* lijken van hun
kleren berovend om deze voor voedsel te ruilen”.
HandelsbL‘5-3’46. „Dreigende hongersnood in de
Britse zone in Duitsland. 10 mfilioen Duitsers
kragen thans al, htfna een hongerrantsoen toege
meten”, zegt ltn, gen. Brian Robertson. Millioe-

SLACHTOFFERS
V A N DE
..VREDE”
nen invalide ex-krjjgsgavangenen zwerven door
Duitsland, op zoek naar familie, uitgehongerd
en vervuild
r - y
’
v,
De tweede wereldoorlog is ten einde, hij heeft
35 millioen mensenlevens gekost. Maar nog is niet
genoeg geofferd aan het kapitalisme. Ook nu,
na de oorlog gaan millioenen en millioenen men
sen ten onder, zoals in 1917 anderhalf millioen
Armeniërs plaats moesten maken voor de Turken
en de dooa ingedreven werden, geofferd aan
petroleumbelangen, zo worden n u hele bevolkin
gen uitgeroeid.
Er ztfn 25 millioen mensen teveel! De Dutteers
die plaats moéten maken, voor de Polen kupnen
niet opgenomen worden in Bet productieproces,

evenmin als de invalide ex-krygsgevangenen.
W art de Duitse industrie, die vernietigd is. wordt
niet weer opgebouwd. Daarom is het niet lonend
om de mensen in het industriegebied van Duits»
land van voedsel te voorzien.
Tientallen millioenen mensen worden JM T W U S tti'
door de bezittende klassen aan een largzafla*
dood door hongêr en koude prijsgegeven^ Is het
in principe iets anders dan millioenen mensen
door gaskamers en verbrandingsovens verfiiettigen? “
•*
*
♦
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De bezittende klassen van de geallieerde landen
willen ons wijsmaken, dat h et hele Duitse volk
'schuld heeft aan de doden in de vernietigings
kampen. Wie heeft schuld aan de doden, die nü
dagelijks vallen? Evenmin als de Duitse bevolking aan de vemietigir gskampen, heeft de bevo’king van de geallieerde landen schuld aan
deze nieuwe massa 1e mensefimoord. Verantwoor
delijk is het kapitalistische systeem, waarin é t
proletariër mag leven, zolang hij winst afwerpt
voor den bezitter.

Aziatische gebieden niet meer kan beheer
sen. Het ligt voor de hand, dat de Neder
'
*
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; *r, landse en de Franse bourgeoisie, die bei?
den uitbuitingsgebieden in Azië hebben,
l':—
hier als het ware op een „natuurlijk”
d zijn aanbondgenootschap met
—~ .<*■. ....
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—gewezen1
1*en dus
voor—
de ,jheiUge
gewezen,
-en dus
voor
N a a r algemeen wordt gezegd, is de tweede
De „grote drie” zyn bezig hun posities
hebben te vechtöL
wereldoorlog nu geëindigd en is een nieuw nieuw te kiezen, of zoals ze dat noemen,
tijdperk van vrede en van opbouw aan- de * vrede te verrekeren. Amerika heeft Rusland is de grote wereldmacht in het
gebroken. Dat wordt overal gezégd, maar zich reeds gedoiende de oorlog vele be Aziatische gebied. Het beslaat een zesde
de overtuiging, die er by moet behoren, langrijke steunpunten verschaft, veelal der aarde, waarvan het grootste, zy het
ontbreekt. Want reeds heeft een diepe ten koste van Engeland, en m aakt zich nu -op het ogenblik misschien nog niet het beo n t g o o c h e l i n g zich van de overgrote meer- gereed, om ^oóral in China een modem . langrijkste deel, in Azië ligt. Én vooral
derheidder bevolkingen meester gemaakt, kapitalisme op te bouwen. Voor Amerika het Aziatische deel is nu in volle indu
Het onderlinge geknoei der grootmachten zelf is dat een levenskwestie, omdat h e t, striële en agrarische ontwikkeling, wat
in „conferenties van drie”, de „Bond der Jot een belangrijk uitvoerland geworden stellig ook verband houdt m et het feit, dat
Verenigde Volken”, de onderhandelingen. is en de hierdoor gevormde kapitalen de bedry ven daar in tydén van oorlog het
het vaststeuen
vaststellen ym
v n wisselkoersen, alleen in-het buitenland winstgevend be minst kwetsbaar zyn. De Russische buroover net
het verstrekken van leningen, de twisten legd kunnen woiden. Daarvoor is China kratie denkt e r echter niet aan, het land
om de invoerrechten, het bezetten van met zyn bevolking van een kleine 500 geheel of nagenoeg- geheel los van de
militaire steunpuntën hier en steunpunten millioen mensen r in een achterlyk land, andere machten der wereld tot ontwikke
daar, de dreiging met de atoombom, dit het in de eerste plaats aangewezen terrein. ling te brengen. Ze wil of ze moet, dat
lateis we voor het ogenblik buiten bespre
alles heeft het voor ieder duidelyk doen
king,
de stryd om de afzetmarkten, grondworden, dat de 2e wereldoorlog helemaal Ook Engeland heeft grote belangen in
niet geëindigd is, maar dat hy alleen in Azië, in het byzonder in Engels-Iiujië, Iran stofgebieden en de landstreken met goed-'
een ander stadium is gekomen. Door het en Irak (petroleüm). Daarom is het be kope arbeidskrachten^net de grootmachten
uitvallen van Duitsland en Japan is nu heersen van de Middellandse Zee voor de der wereld voeren. Vandaar het meedoen
ruimte gekomen voor de grote tegenstel Engelse bourgeoisie eèn levenskwestie. aan de economische- conferenties der
ling»! van belangen tussen de „bondge Wordt de veiligheid van deze zeeweg door •'vereld, het afsluiten van handelsverdra
noten”, die. hun scherpste uitdrukking anderen betwist^ dan is de verbinding met gen en het opnemen van leningen in het
vinden in de stryd om de beheersing van het moederland in gèvaar, zodat het dé buitenland. Ze spéélt het spel der andere
de Middellandse Zee en van Azië. De
tegenwoordige „vrede” schijnt niet méér
dan een stagnatie in de tweede wereldoor Jn *'s Keizers koëHfes”, beschrift Theodor Plivier
log te zijn, een hergroepering van krach het leven op de Duitse oorlogsvloot in de jaren
ten, om de voordeligste 'posities voor de 1914—1918.
Door
jarenlange
uitbuiting,
vemédering, roeke
nieuw-komende militaire stryd te kiezen. loos met mensenlevens omspringen,
gaan de koe
Nieuwe borlogshavens en steunpunten lies begrijpen, dat zft er zelf een einde aan moe
moeten over de hele aarde worden ge ten maken. Na kleine sabotagé-daden, kleine
bouwd, de legers dienovereenkomstig ge verzets-bewegingeir van enkele groepjes komt Stil zitten de anderen op hun plaatsen. Na een
eindelek in 1918 het grote verzet
reorganiseerd en de propagandaleuzen, of dan
Hieronder een fragment. De matrozen bespreken tijd heft Butendrift het hoofd op. En alsof de
leugens als men dat liever wil, moeten met elkaar de afloop van een verloren zeeslag. mannen ontwakjpn. „Het schip is behouden!”
„Maar de mannen!” Seydlitz, Moltke, Derfflinger!
herzien wórden, om dë% odigé'geestdrift
voor een „heilige zaak” in de mensen op-'"'*/;Toen we uit de torens klauterden, viel het Maar de Blücher! Die op de BiÜcher waren! En
anders dan tevoren. Wg waren gekeerd en op de Seydlitz, die in torens Caesar en Dora
te roepen. Hoe lang de tegenwoordige licht
stoomden naar huis, voile kracht. Van de Engel-* waren! „Slachtvee!” En waarom? Om een para
„stagnatie” in de' mensenslachting eh in sen was niets meer te zien! En wij waren maar detocht! Voor een demonstratie, die geen waarde
de vernietiging zal duren, kan niemand met ons drieën schepen. De Blücher was er n iet heeft! Zo’n vervloekt Engels vliegtuig moest er
komen en een bom oph et vlaggeschip la' n val
weten, maar dat nieuw wapengeweld los En dan was er nog wat ander* dan anders. Ik len,
precies op de kajuit van de» vlootcomman
niet direct wat dat was, maar toen had ik
breekt, indien de bevolkingen de macht wist
dant.
WjJ behoeven niet te .zitten jammeren en cp
het: de machines, de helle klank van de turbines,
der heersers in alle moderne landen, Rus 90.000 PJL, die waren h^fes en gedempd gewor een vliegenier moeten we ook niet wachten. Als
land inbegrepen, in revoluties niet wéten den, een Würgen en schuiven. Het schip maakte ik het voor het zeggen had, zou niemand meer
eén ander geluid dan gewoonlijk. De twee achter een schop hanteren als de volgende keer een
te breken, is zeker.
torens waren uitgebrand, de munitie-berg paar schepen een aanval moesten ondernemen.
De voortzetting van de tweede wereld ste
plaatsen onder^ water gezet, compartiment m , Of allemaal varen of niemand!
oorlog, of de inzet van de derde oorlog, alles stond onder vraterr Dat had 2k toevallig De admiraal springt op. Het over zijn voorhoofd
als men het zo wil noemen, zal Azië in het voorbijgaan gehoord. Toen de afkomende en linkeroog lopende lidteken ziet er uit als de
wezen, waarby Amerika-Engeland en Rus stokers uit het ketelruim kwamen en over het rode striem van een zweepslag over het gelaat
liepen, werd hdlm ij duidelijk. Geen*' hallo, „Onze schepen zijn slecht, de machines te lang
land de grote tegenstanders zyn. Europa dek
geen klapperen van houten klompen. Allen lie zaam, de artillerie niet vèsdragend genoeg, de
is al uitgeschakeld; het heeft als politieke pen als op de tenen, alsof het gehele schip een leiding Belabberd. Daarbjj geloven de heren, dat
machtsfactor Voor déze stryd zo goed als enkele kajuit was, waar de commandant sliep, zij èlles kennen en dat wij geen bliksem weten.”
afgedaan. Als productiegebied krygt het die niet wakker mag worden gemaakt. En in „Die rekenen alleen met schepen en vergeten,
logies! Met veertien man zitten wij aan een^ dat niet schepen, maar mensen vechten,” onder
nauwelyks enige betekenis, omdat een het
baj. Vijf ontbraken. Twee waren er in Caesar, breekt Kobis hem „Alles, wat wij kunnen doen
krachtig Ein opa niet in het belang van de een in toren Dora. Ik heb helemaal niet naar is, de waarheid uitschreeuwen, eiken dekkoelie
Amerikanen en ook niet in het belang van hen gevraagd. Wel naar de twee anderen, Paul en stoker vertéllen, wat er aan de hand is! Dat
de Russen is. Europa is alleen nog goed en de Hamburger. „Waar zijn Paul en de Ham zullen we doen! Dan zullen we zien! Maar alleen
burger?” „Achteruit”, zegt er een. En daarbij zie de waarheid, geen woord meer,” verlangt Kobis.
genoeg, om in de verdere stryd een hoe ik
gezicht en dan de gezichten van de' ande Stf zet zich niet meer neer, drukt zijn muts op
veelheid kanonnenvoer te leveren en de renzfyn
en dan bemerk ik, hoe stil het in het dek Is. het voorhoofd. „Ik moet zien dat ik on^e boot
export van dit artikel zal door de strij Het stuk eten, dat Ik juist had afgebeten, kon ik nóg te pakken krijg!” De anderen roepen den
dende partyen met graagte worden opge niet meer doorslikken. Die in het paxitserdek, de ; kefiner, laten bier aanrukken en Wijv e n * n o g . een
heeft men die niet eerst ogenblik tesamen zitten.
\
nomen. We weten al:, de Nederlandse reservemanschappei^
er uitgelaten? „Die zjjn er in gebleven!”
bourgeoisie wil op dit punt niet achter- Butendrift heeft in Ztfn gehele' leven nog niet Zr. Ms. Thüringen. 10 uur 's nachts. Bootsmansblyven en ze zal zorgen voor „een krach zoveel achter elkpa# gesproken. In zichzelf ver- les gillen. Bevelen [ worden uitgezonden,
lichten.” „Zeeposten-betrekken.” De
tig leger” om, god zal je bewaren, „onze zonken blijft hij zitten. De admiraal denkt aan
hetgeen
Paul
Weite
hem
meegegeven
heeft
mannen
klimmen
op de bak. gaan aan het anker
belangen en onze onafliankelykheid te „Drink er een op deze stille jongen.” En hij heft spil. Krukken worden
gedraaid. Het spil kreunt
verdedigen”. En deze liggen beide nu een- zjjn glas op, dringt het langzaam en nadenkend onder~de instomende stoom.
Schakel na schakel
maal voor een goed doel in Azië.
lseg.
«*••*V wordt da ketting door het kluisgat gehieuwd.

DE VOORBEREIDING

tot .de derde wereldoorlog

kapifaalmach ten meè en bedient zich van
precies dezelfde methoden, terwyl ze
daarnaast ook nog het „socialisme” als
propaganda' binnen- de arbeidersbevol
kingen hanteert. Rusland is daarom* even
als de andere m achten/ een dryvende
krocht naar de nieuwe mensenslachting,
die nu opnieuw dreigt. H et zegt wel, dat
het door alle landen omsingeld wordt efi
dat het zodoende m et vernietiging wordt
bedreigd, m aar het roept dqprom niet de
arbeidersbevolkingen der aarde op, zich
tegen deze nieuwe slachting te verzettenf
doch juist integendeel vormen de Stalinis
tische pèrtyen over de hele wereld de
mensen, die zich het hardst op de vborst
kloppen, dat ze 4e beste vaderlanders zyn
en goed en bloed voor de verdediging van
„de natie” willen geven.
.V
Rusland tracht op het ogenblik de beheer
sing van de Middellandse Zee .door de
Engelsen te breken,Nw at van betekenis is
voor de Russische veroveringspolitiek in
Europa en voor het breken van de Engelse
macht in Azië. Van Turkye verlangt h^t
daartoe de toestemming tot het böuwen
van steunpunten aan de Dardanellen, op
dat de Russische Zw arte Zee-vloot. even-*,
tueel ongehinderd naar de -Middellandse
Zee kan opstomen. Van Griekenland ver
langt het een haven in de Dodekanesus,

GREPElf uit de tyjtionnxuAe £UeïatuWi
De door de officieren bezette brug is in het duiser niet te zien, alken de dikke rookwolken, die
uit de schoorstenen opstijgen.
Een bende matrozen stort zich op de bak. Ze
hebben zich geen tijd gegund, half aangekleed,
velen barrevoets. „Jongens, kinderen, dat is
waanzin!” „Handen van het ankerspÜ. Wij varen
niet meer! Moeten ze zelf maar varen! Moeten
ze alleen verzuipen!”
>
Een adelborst, een luitenant, officieren. Dreigend
opgeheven pistolen! De mannen gehoorzamen
aan-de dwang en de in lange jaren ingepompte
discipline. De ketting dreunt en krijst, nij wordt
korter. Het anker hangt vrij, slaat zwaar tegen
de pantserhuid van het schip. De schoorstenen
spuwen vonken. Schemerig vaart een schip
vooitofy. Nog één! De vloot is ip beweging. Door
de nacht gaat een gil, een enkel mens schreeuwt
Uit honderden kelen komt de echo, woede en
vertwijfeling. Het bovendek van de Thüringen is
zwart van matrozen. In dit moment valt het an
dere anker; een paar man hebben het laten
vallen. De ketting dondert door het kluisgat en
legt het schip opnieuw vast. Nu zijn de stokers
er ook bij. De stokers trekken de? vuren. De
rookpluimen zyn weg, witte stoom kwelt uit de
schoorstenen» Er komt beweging in de massa’s.
Zjj stormen door de kazematten naar de voorbatterij, verzekeren de ankerketting, sluiten het
onder manschapsdek liggende onderofficierslogies
en schalken het deksel van het luik. Zij snijden
geien en lopers door, geen boot kan worden uit
gezet Officieren, die van de brug afkomen wor
den met alles mogelijke geworpen: waskommen,
zeelaarzen, ketelsteen.
Armen, vuisten! Het beelcfvan den „Overwinnaar
van het Skager Rak” vliegt aan stukken. Lampen
worden - vernield. Geweren, patronen verdeeld.
Munitie voor de secundaire batterij aangesleept
De kazematten dreunen. „Vrede moet er komen!
Wij willen vrijheid.” „De aristocraten, de halsafén\jders. Weg met de keizerlijke marine!” Ben
schijnwerper! Morsetekens! Zr,, M si, Helgoland
antwpord: „Kameraden, dóórzetten! WJj doen hei •

M

het verlangt Benghazi aan 'de kust van
Afrika en invloed by het beheer over de
Straat van Gibraltar, de toegang tot of
uitgang van dq Middellandse Zee. Voor de
Engelse bourgeoisie zyn deze Russische
eisen op zichzelf reeds een oorlog waard.
S e Russische aanspraken gaan echter
verder. Het Russische .petroleumgebied
Bakoe is een van de . belangrijkste • der
wefrefd, maar het ligt op het ogenblik heel
ongunstig by een nieuwe uitbarsting van
de oorlog. Het grenst napnelyk direct aan
het oude Perzië, tegenwoordig Iran, waar
de Engelsen altyd een aanzienlyke invloed
hadden. Voor de bescherming van het
Russische oliegebied is het uitbahnen van
de Engelse invloed dus een eerste eis. Toe
vallig en gelukkig voor de Russen is sinds
korte tyd een dee| van Perzië in opstand
gekomen en heeft zich yan het oude land
losgemaakt, om als „zelfstandige staat”
verder t e : gaan. N a Verlangt Rusland
echter verder de zeggingschap over heel
Iran. Voor Rusland is dat van belang voor
de verdediging van zyn oliegebied, voor
Engeland is het noodlottig, omdat daar
mee een wig in de weg van Engeland naar
Engels-Indië geslagen zou zün. Kortom:
Rusland doet aanspraken gelden, die onherroepelijk tot een nieuw losbranden van
de oorlog moetén leiden.

ders varen. Onder de witte lichtkogels der schijn
werpers is het den commandant gehikt, de groe
pen op de dekken te verstrooien en het anker^lichten door te zetten. De laatste maal doen de
zee-offideren een beroep op het plichtsbesef,
speculeren op de lichtgelovigheid van de man
schappen. „Neen, wij varen niet tegen Engeland!
gaan mijnen zoeken! Er zgn nog 90 onderzeëers buiten. Die kennen de vaargeul n iet Die
moeten we binnenhalen!"
De vloot marcheert in een lange kiellinie. Lang
zaam, de stokers houden de stoom laag. Twaalf
tot 14 zeemijlen zQn genoeg om mijnen op te vis
sen, om de duikboten binnen te brengen. Bij het
verlaten van de Jadebóezem: steekt de wind
De nevellucht scheurt, vochtig schemeren Te
sterren. De schepen bewegen zich met het lang
zame rhytme der zee. Verandering van koers!
Het weer komt van de andere zijde. Dat bemerkt
men tot beneden in de kazematen. Koers NoordWest! Naar Engeland! Bevelen, die niet van de
brug komen: Lot de kooien! In de voorbatterijt
Alle hens in de voorbatterft Daar staat er één
op de kettingkast Koers Noojd-West! Een uitval!
Op de tafel bij de navigatfce-offider liggen de
kaarten van de Oostkust van Engeland. Op de
loopbrug staat de verf klaar om de schoorstenen
te schilderen! ZH hebben ons bedrogen als altijd.
Vier en een half jaar oorlog! Nu is het einde
daar! Hun carrière is naar den duivel, hun heer
lijk werkloos bestaan! Zij zijn bang voqjr de toe
komst en willen zich het leven benemen! Deze
uitval is zelfmoord. Wtf willen niet daaraan mee
doen! Daarvoor lenen w e onze botten niet! Het
schip rolj over de oceaandeining. Een halfduizend
man hangen in de voorbattérQ aan de ketting
kast Op muiterij staat de doodstraf---. . . De misleidingsmanoeuvre.gaat niet op. In de
stookplaatsen stijgen de stoomwolken op als reus
achtige wilde nevels. In de schfyn der vuurton
gen, kampendf ikluwens lichamen. Machinisten
en sergeants worden door dé massè's * e geduw d.
De laatste ketel valt uit. Het schip blijft liggen.
Het een na het andere schiftischeert .uit de linie
en legt sich dwars in de zef. De stuurloos drij
vende vaartuigen gelijken dode, d ik opgeblazen
dierenly^
' jyen. D i opmars van da vloot wordt gestaakt

In China kruist Rusland Vooral de
met Amerika. China is een land zo
als de Vérenigde Staten van*
maar het overgrote deel van de bevolking
is in Centraal China opgehoopt. De bui
tengebieden omvatten niet meer
50
millioen mensen, de bevolkiTigyiicbtfi^id
is daar nog niet de helft van U.S.A. Deze
gebieden zyn ryk aan mogelykheden tot
exploitatie,2owel wat betreft landbouw als
industrie. Tot nu toe zyn er echter nauwelyks wegen door deze gebieden en er
zyn dus nog geen mogelykheden van
transport. Rusland en A^nerika azen beiden
op de nieuwé mogelykheden van exploi
tatie; Amerika voor b et spuien van de
massa-productie der Amerikaanse trusts
en het beleggen van dè
kapitalen, de Russen vooral voor het vÉË
krygen van producten, die by de
van Aziatisch Rusland onontbeerlijk zön.
E r is echter nog een andere reden, waar
om de Russische machthebbers Amerika
niet zonder meer hun gang laten gaan in
China. En deze is, dat het opbouwen van
$en modem kapitalisme in China onder
Amerikaanse leiding, - met Am«4kaansé
kapitalen, binnen niet al te lange t
geweldige bedreiging voor Rusland
China is zó ryk aan de mee$t vc “
grondstoffen, dat het snel tot
macht kan worden, zoals ook
in korte tyd géworden is. DÉtt lé é ft
land een „tweede Amerika” vlak aan
grenzen. Wat dat voor Rusland
behoeft nu geen nader betoog.
H et is daarom absoluut zeker, dat
er niet aan denkt, de stryd om
tegen Amerika op te geven. Integendeel.
Vandaar dat Rusland Mandsjoeryé bezet
houdt, hoewel ’t het per 1 Februari reeds
had moeten ontruimen. 'Vandaar zijn frivjped op het Westelyke deel van China,
het z.g. „Sowjet-China”.
Deze dingen woeden zo lsngmmprlmm!!
voor iedereen duidelijk en dit brengt de
grote ontgoocheling van de lang gekoes
terde „vredes-illusie’s”. De vrede is er nog
niet. De oorlog stagneert slechts, hy wordt
nu met andere middelen voortgezet ën
men betrekt nieuwe posHie’s voor# de
stryd, die onvermydélyk loshr^ndt om de
nieuwe afzetgebieden, grondstofgebieden
enz. De bezittende klasse van WestEuropa en Amerika wijzen Rusland aan
als de aanstichter van de nieuwe oorlog,
omdat het streeft naar de wereldm acht
De Russen beschuldigen de „kapitalisti
sche wereld”, dat deze hen omsingelt, om
hen te vernietigen en dat ze haar daarom
een slag vóór moet zyn. In werkelykheid
is de een net zulk een dryvende kracht in
de nieuwe vernietiging als de ander, om*
dat ze de verzekering van hun macht en
hun bestaan alleen in de vorm van
rialistiscfcp verovering of
kunnen vastleggen. Voor het oj
van de bevolkingen, om een einde aan
uitbuiting te maken, door zelf meester te
worden over de leiding van het
schappelijk leven, is in beide „
geen plaats.

-f- •

In alle toonaarden hebben de liberalen het
'-ÜfScftfrëSctsr g&ongrac Ordening betekent
slavernij. Kort geleden nog verscheen van
de hand van den bekenden professor
Friedrich A. Hayek een geschriftje ge-?
titeld: „The road to serfdom”— „De weg
naar slavernij”.
Hayek betoont zich van zijn standpunt getien, zeer openhartig. Hy schrijft o.a.: „Als
fcjj hun bedoelingen willen bereiken, moe
ten zij, die voor ordening zijn (de plan
ners) macht kunnen uitoefenen —; macht
van den eenen mensch over den ande
r e n — zoo groot als voordien nooit werd
gekend. ^Hun sufcces zal afhankelijk zijn
7an de mate, waarin zij tot die macht zul
len geraken. Democratie is een hinderpaal
voor die beperking yan de vrijheid, waarr
-tan het gecentraliseerde bestuur van ecolomische werkzaamheid behoefte heeft,
tieruit ontstaat de botsing tusschen ordetng en democratie”.
Sn op een andere plaats zegt Wj: „Maar
ls die economische macht, gecentraliseerd
/ordt als een politiek machtsinstrument,
il dit een graad van.afhankelijkheid te
voorschijn riepen* die men nauwelijks van
laverny zal kunnen onderscheiden. Men
eeft naar. waarheid gezegd, dat in eén
iand, waar de staat eenige werkgever is,
oppositie de hongerdood beteekent”.

kringen: één van deze is, zoals bekend, het
-„Handelsbladf.
In een artikel „Leiding en Dwang” wordt,
zoals zo vaak, tegen de geleide ecónomie
van leer getrokkën. „Er is niet veeH antasie voor, nodig”, zo schrijft het blad, „om
te begrijpen, d^t de dicteerende, prijsbeheerschende, productie en consumptie-bepalende, socialiseerendé en nationaliseergnde overheid ten slotte in haar „be
drijfsleiding” hoe langer hoe minder,
oppositie zal kunnen dulden, welke spaken
tusschen haar in ’elkaar grijpende wielen
zou kunnen steken. V§n dat moment tót
de beknotting der geestelijke vrijheid is
nog slechts een stap”.
Wij wiïïen in dit artikel de oprechtheid van
dé vroegere liberalen en hun tegenwoordi
ge aanhang ten aanzien van de handhaving
en de uitbouw der democratie, zoals zij die
verstaan, niet in twijfel trekken, ofschoon
da houding v4a n deze heren ten opzichte
van andere onderwerpen dan de geleide
economie, hier wel enige aanleiding toe
zou kunnen geven. Veelmeer willen we
ons hier bezighouden met het karakter
van de kritiek, die de liberalen én allen,
die zich daartoe min of meer rekenen, op
de ordeningseconomie uitoefenen. Want
wanneer twee hetzelfde of bijna hetzelfde
zeggen, het is een oude en vervelende
waarheid, behoeft dit niet hetzelfde te be
tekenen.
Ook in dit blad is zo vaak reeds èen cri
tiek op de ordening uitgesproken. Daarbij
hebben wij er niet de minste twijfel aan
laten bestaan, dat deze geleide economie
ein ordening *is van de vroegere „vrije
maatschappelijke organisatie”, waar het
„Handelsblad” naar terugverlangt.
Het is bekend, waarom dit blad, als
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spreekbuis van d e ' ondernemersklasse,
zulk een vurige voorstander van deze vrij
heid is. Het ingrijpen van de staat betekentj dat de regeringsinstanties het pri
vaatbezit der ondernemers niet meer
«alleen aan hun uitsluitende beschikkings
macht overlaten. Zfr-grijpt niet alleen- foop
de richting en de grootte van de productie.
Als het daarbij zou fclijven, zou het ergste
leed nog w el geleden kunnen worden. Het
moderne ingrijpen van de staat Q» zeker,
zoals het in het voorontwerp-wet op de bet*
drijfschappen wordt voorgesteld, gaat veel
verder. Het houdt zich bezig met de vesti
ging, uitbreiding en stillegging van bedrij
ven; de normalisatie van voortbrengselen
en bedrijfsmiddelen; de administratie,.van
ondernemingen; de lonen en andere ar
beidsvoorwaarden; kortom het houdt zich
bezig met ^ e financiering en winstuit
kering van ondernemingen. En juist dit
laatste & ^et, wat voor de ondernemers
het tere punt is. Zij hebben niet meer de
vrijje beschikking over de winst, die de
arbeidersklasse voortbrer^gt. En daartegen
keert ^ich dan ook hun strjjd.
Hun vrijheid van handelen bestaat iri hüri
vóorstelling als vrijheid van uitbuiten,
vrijheid om uit te buiten in een graad,
zoals dit met hun directe belangen inover' eenstemming is. Deze vrijheid is hun
democratie, de democratie van de maat
schappelijke organisatie op de grondslag
der vrije loonarbeid.
*

*

*

Men beweert wel eens^en het is zeker niet
onjuist, dat dë democratie (en ten over
vloede zij het nóg eens gezegd, *dat we de
politieke democratie der burger# bedoe
len), ontstond in een tijd, toen de op
komende bourgeoisie voor haar vrijheid
De oppositie, diè* in Amerika 'werd ge
vocht tegen de adel en geestelijkheid. Dat
voerd tegen de geleide economie (Hayek’s
de vroegere ondernemersklasse zich ech
boekje verscheen in 1944 in Amerika)
ter democratisch kon blijven noemen,
vindt ook haar weerklank in Nederland.
komt niet zozeer door de strijd, die zij in
De woordvoerders van deze opposjtie
het verleden had gestreden, maar veel
vindt men o.a. in vroegere liberale
meer door de bijzondere wijze, waarop het
productie-proces gedurende de gehele
19de en het begin der 20ste eeuw verliep.
Op de vrye m arkt immers (en tot voor
INGEZONDEN
Tw eeërlei m aat
kort leek het naar buiten, of het inderdaad
zo was) kon de individuele aanbieder en
De uit Indië repatriërenden worden van de Han Wat krijgen de arbeiders op ’t ogenblik van de de individuele vrager generlei invloed uit
delskade in Amsterdam, naar Austerlitz gebracht distributie toegewezen? ’n Huismoeder dié wat oefenen op het tot stand komen der
en vandaar per autobus netjes tot aan de deur ondergoed had aangevraagd, ontving ’n toewij
zing voor, zegge en schrijve: één hemd! Onder wereldmarktprijzen, juist omdat zij als in
van htm woningen.
In Austerlitz ontvangen ze de volgènde toewij- wijl worden haar dochters, met mooie praatjes, dividuen optraden. Elke ondernemer
zingen:
■' ■ - .
* naar atelier gelokt ofn mee te helpen aan de vocht voor zijn waar, vocht met die mid
opbouw. En laat die dan geen lastige vragen gaan
Voor de man: hoofddeksel, overjas, colbert-' stellen, warnt waar de door hen vervaardigde delen, die hij het best kon hanteren, vocht
costuums, schoenen, das, 2 overhemden, 2 ca- goéderen heengaan, daar hebbén ze nikt mee te met de reclame en de politieke middelen,
misoles, 2 onderbroeken, 2 p. sokken, 1 hals maken!
die aan zijn. doel het best beantwoordden.
doek, handschoenen, bretels, 3 zakdoeken,
.pyam a, pullover, „Kitbas”, en aan geld Als je denkt wanneer toch ’s degenen die alles Deze vrijheid der ondernemers kwam dus
ƒ 200.— voorschot. . . Voor de .vrouw: mantel, maken, aan de beurt zullen komen, verneem je voort uit de vrije beschikking over hun
japon, 2 p. kousen,. 2 onderjurken, 2 direc opeens ’n verheugende tijding door de radio, want productie-middelen en de winst die zij
toires, 2 camisöles/3 zakdoeken, bustehouder, het gaat over schoenen voor iedereen. En dan maakten. De politieke democratie der
Jarr. gordel, pyama, schoenen, wanten, hals- blijkt het ’n schoenen-loterij te gaan worden. Je
/ doek, „Kitbas”, en aan geld ƒ50.— voor nummer is het laatste van je stamkaart, f (Koka- burgerij vond voortdurend haar voedings
schot.
dorus, draai je rad 'van avontuur;!) Of is het bodem in de heersende wijze van produc
Je zou je gaan afvragen of deze mensen hier in ’n soms niet belachelijk zo, ’n maafijegêï, als je in tie en verdeling. , _
enkel lendedoekje zijn aangekomen, daarmee n ie t. het z.g. .Vrije Volk kan lézen, dat zowel fabrikant Hierby^frebben wij dus, geheel buiten be
bedoelend dat die toewijzingen nou bepaald over als winkelier voldoende schoenen hebben, maar schouwing gelaten 3e vorming der mono
dreven zijn, m a a r . . . is h et„niet een opvallend dat er geen zegels door de distributie worden polies en de politieke middelen, die achter
verschil in behandeling, met deze van de Neder-^ uitgereikt?
de schermen werden gebruikt om de vrij
landse arbeiders die uit Duitschland repatrieer
den? Zelfs hun verdiende geld werd aan de grens Niemand zal beweren dat het makkelijk is ieder heid der zwakkere feapitaalbroeders te
afgenomen; totaal berooid kwamen ze thuis. Voor een tevreden te stellen, maar het loopt met de breken. Reeds sedert lang hebben wij er
ondersteuning werden ze verwezen naar de ar ambtenarij toch wel de spuigaten uit!
beidsreserve en wat kregen ze van „Volkshe^ Hoelang nemen we het nog, dat we zo bedon op gewezen, dat parlementen gemaakt en
gebroken werden door de f i n a n c i ë l e macht
derd worden?
stel”?

'

der trusts en grote banken, dat het prijsverloop .niet meer tot stand kwam og de
grondslag der vrije concurrentie.
Onze critiek ondervindt in de huidige, tijd
echfer ondersteuning van een kant, waar
van het nodig is, ~deze met alle reserve
tegemoet te treden...Be- modern» planners
in hun strijd tegen de theoretische woord
voerders van de „vrjje maatschappelijke
organisatie”, hebben wapenen nodig ei%
deze menen zy te kunnen vinden in het
Marxisme. Zij wagen hét zelfs openlijk te
zeggen, dat men doör het afwijzen van
bepaalde leerstukken u it het Marxisme
jie t monopolie-verschijnsel te veel heeft
veronachtzaamd. Enige tijd geleden, werd
door een der Nederlandse professoren,
M. J. H. Cobbenhagen, beweerd, dat door
het afwijzen van Marx’ filosofische grond
slag, zijn arbeidswaardeleer als bagatel
wordt behandeld. Het teruggrijpen van
deze burgerlijke economen op de marxis
tische économie heeft echter tegelijkertijd
tot gevolg, dat de in hun_mond tot frase
geworden marxistische terminologie, de
moderne kapitaalsdictatuur versluiert. *
W\j zien de plan-^ponomie als desorgani
satie van, het kapitaal in noodtoestand,. als
de doorgevoerde kapitaalsdictatuur der
grote monopolies door middel van de staat.
Dit dus in volkomen tegenstelling tot de
planners, de „ware” democraten, die in dit
alles de groei naar het socialisme of zelfs
het socialisme-zelf zien.

De liberale economen als woordvoerders
der ondernemers, zién hun vrijheid door
de democratie der planners bedreigd. Voor
hen is het een beperking _yan de vrije be
schikking over hun kapitalen. Daarom
noemen zij de democratie der ordenaars
dictatuur of staatssocialisme. Zij verlangen
M ug, naar - het_ gouden -tijdperk. van het
vrije spel der krachten, der vrije concur
rentie, al geven zy dan ook toe (de nood
/d er tijden kennend), dat staatsingrijpen
niet geheel en al kan worden vermeden.
Beide dus noemen zich voorvechters der
^democratie. Maar in werkelijkheid zijn zjj
de schildknapen van: een óude en
nieuwe kapitaalsmacht. In de felle klasse^
botsingen, die tussen arbeiders en oude of
nieuw georiënteerde machten zullen uit
breken, zal echter duidelijk warden, dat
de democratie, zoals de strijdende arbei
ders deze uitleggen, ér heel anders uit
ziet. .
De strijd voor dé verwezenlijking der arbeidersdemocratie is een strijd, waartegen
de oüde en moderne onderdrukkers zich
in één front zullen keren. W int het be
tekent, dat de Ordening vap het maatschappelijk leven ligt in de handen van de
verenigde bedrijfspersonelen. En deze
macht haten beide uit het diepst van hun
hart, want het betekent de onteigening
van alle bezit uit handen der particuliere
ondernemers, en ook het breken van alle
politieke en economische macht van de
regeringsinstanties.

In Oost-l>uit«land
Een onzer kameraden reisde gedurende 14 dagen
in het door de Russen bezette deel van Duitsland,
en bezocht daarby Berlijn, Dresden en Leipzig.
Van zyn bevindingen zond hg ons'een uitvoerig
bericht, waarvan we een en ander publiceren.
H^j schrijft onder andere:
Misschien is het goed met een kleine schets van
de reis te beginnen, omdat dit een algemene in
druk geeft van dé toestanden, die hu in het door
de Russen bezette gebied heersen. De treinen
zyn natuuriyk overvol, ondanks h et Verdubbelen
van de tarieven (w at alleen in de Sowjet-zone
het geval is), en df reis duurt twee tot drie
maal zo lang als vroeger. Iedere trein heeft voor
de leden van het Russische leger aparte waggons,
wat de Russen echter niet verhindert, burgetwaggons voor private doeleirden te doen ontrui
men. 'Het kan iemand te allen tijde gebeuren,
dat men drie minuten voor het vertrek van de
trein op }het perron gezet wordt en de reis tot
de volgende dag moet uitstellen.. Ook onderweg
kan men allerlei moeielykheden hebben. Op de
reis van Leipzig naar Dresden bijv. wérd de
locom otiefm . Coswig afgehaakt, omdat de com
mandant deze nodig had. We kregen toen een
„prentenboek-locomotief”, die telkehs moest blij
ven staan, om de nodige druk op de ketel te
krygen.
'
PLUNDERINGEN.
Uit o n tk e n d e overwegingen werd de treinen
loop door de Russen in deze zin verandert, dat
er nauwelijks sneltreinen lopen. Zodoende moet
men op "vele kleine stations overnachten. De
wachtkamers zyn dikwyls zo vol, dat honderden
de hele nacht moéten blijven staan. Ofschoon de
Russen eigen wachtkamers hebben, begeven ze
zich toch dikwyls in de wachtkamers der bur
gerbevolking, hoéwel duidelyk staat aangegeven,
dat ze daartoe niet de bevoegdheid hebben. Zo

(EIGEN CORRESPONDENTIE)

kwam bijv. in Jütenborg de Duitse .stationchef
tegen middernacht de Yeizenden in dé wachtka
mer verzoeken, hem terstond te waarschuwen,
wanneer de Russen het den reizigers lastig moch
ten maken. Nauwelijks was hjj verdwenen, of
twee soldaten begonnen de bagage te onderzoe
ken, die onder de tafel was geplaatst (Deze
bagage was dan. wat na verschillende onderzoe
kingen en plunderingen nog overgebleven was).
Plotseling nam een soldaat een koffer, die onder
een naburige tafel stond en stootte de eigenares
van haar stoel, toen deze haar koffer in bescher
ming wilde nemen. Een vuistslag wierp haar. op
de grond. Toen de andere reizigers deq_Rus de
versperren,
os allen met
raad greep een tweede koffer en zo stevenden
béiden naar de uitgang, om in Étet dorker te ver
dwijnen. Eèn officier was bij dit tafereel de zwij
gende toeschouwer.-Pas toen de rovers zich ver
wijderd hadden, maakte hij zo iets als een protocol.
Later verscheen een kommandaïit met militaire
politie en Duitse politiebeambten. Maar groot was
onze ontsteltenis, toen We ons, allen moesten legi
timeren en enigen wt rden gearresteerd vregens
onvoldoende papieren.
In Fatkenbürg, waar we ’s avonds om 7 uur
moesten vertrekken, stegen 5 minuten Voor het
fertrek 5 soldaten in en verblindden de reizigers
met zaklantaarns. Ze verwijderden zich echtér
snel, m aar namen eén koffer van een der reizi
gers mee. Op de reis van Berlijn naar Wittenberg
hadden de Russen in de bagage-afdeliiig alle
koffers opengebroken en de inhoud er uit ge
haald. Op de reis Van Wittenberg naar Leipzig
maakte een Rus zich van de bagage van een echt
paar uit ons gezelschap meestér. Toén de eige
naar ttezwaren maakte, voegde de soldaat hem
tóei „Fascist*’. Dat is voldoende, want van
iemand, die tot fasdst gestempeld jwordt, mag

• mén zich zonder meer van zyn w
-meester maken. In Wittenberg zelf wez4gn
schillende reizigers uitgeplunderd enjburi ver
strooide papieren werden gedeelte]yk als „ge
vonden” door de Russen in de wachtkamer gede
poneerd.
De begrippen ómfwJspt persoonlijk bezit, zoajs de Russische soldaten cfié hebben. worden klaar
blijkelijk vergaande door de knmmandanten fltoags-ä.
deeld. Want by het binnentrekken van het Rode
I^ger werd , dienovereenkomstig gehandeld.
Meubelen en gebruiksvoorwerpen werden zinloos
kapotgeslagen , met de opmerking: „Deutschland *
kaput”. Merkwaardig is, dat de plunderende Rode
soldaten Iedere arbeiderswoning voor een kapitalisten ver blijf aanzagen. Hoe zindettlker het er
uitzag, des te onverbiddelijker luidde het «bor
deel: „Kapitalist”. Het is echter overbodig de
plunderingen en verkrachting«! uitvoerig te
schilderen. Ook de Duitse Stalinisten hebben
my aan een onnoemelyk aantal voorbeelden doe»
zien, welke afschuwelyke weken op het binnen
trekken der troepen volgden. Plunderingen en
verkrachtingen als massaverschijnsel zjjn een feit
De ziekenhuizen liggen vol met geslachtszieke;
vrouwen en geneesmiddelen ontbreken. Gevallen
van plundering en verkrachting gaan’voort, door
dat de bezettingstroepen afgelost worden en dë
nieuw aangekomen zonen der steppe opnieuw
beginnen. De leden van de Komm. Part# woe
den daarby niet ontzien. Een KJ\D.er, die zyn
lidmaatschapsboekje toonde, werd dit uit de han
den gegrist en het werd honend verscheurd. De
Russen vragen er niet naar of de fiets of de
vrouw b|j een kommunist hoort of n iet Dat 5s
hun onverschillig. Toch stelt de bevolking ook
de communisten verantwoordelijk voor de plun
deringen der soldaten. En de K-P-D.-menaen
weten alleen' als verontschuldiging voor d£ af
schuwelijkheden aan te voeren, dat de Duitsers
de Russen hetzelfde aangedaan hebben.
:i ,
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Uit kry ^gevangenschap.
De ervaringen van de Duitse
uit “krijgsgevangenschap ontslagen
.gen, er
T ook ...........
n ie t toe_ Ibij het aanzien van
te verhogen. We ontmoeten zulke soldaten,
in de Poolse mynen -te werk gesteld waren,
luisd, uitgehongerd en ziek leken se meer o f
dieren dan op mensen. Het was niet om aan te
zien, hoe een man eei> stuk brood verslond, dat
we hem in de ondergrondse tram van B erlin
gaven. .
In alle steden en dorpen vindt men zulke ont
slagen krijgsgevangenen. Ze bekritiseren, dat hun
officieren beter eten kregen dan zij, dat in de
gevangenkampen weer de militaire groet W2xd
ingevoerd voor hun „meerderen” en dat geen
onderscHeid gemaakt wordt met de gevangenen,
één* vraag ‘en die is: Is die man tot wiarkett
in staatT
Vijf klassen in de voeding.
4J
Het vyf-klassen systeem bij de voeding zet ook
veel kwaad bloed. Klasse 5 Is de klasse der huis
vrouwen en de tot arbeid ongeschikten. Daas
klasse krygt o.a. geen boter en v e t Men kan
zich vborstellen, hoe deze communistische ,,wafcC*
dering” van de werkzaamheden van de huis
moeders op de bevolking werkt Het sterftecijfer
is vrij hoog, ofschoon de mensen niet van hoqger
sterven. Het lichamelijke weerstandsvermogen is
echter zó gering geworden, dat de mensen aan
eenvoudige ziekten te gronde^ gaan. Izl Berlijn
hebben de kinderen boven de' 6 jaar sinds Mei
nog geen^ruppel melk geproefd. Communistische
functionarissen verklaarden ons, dat men in de
districtsbesturen der partij storm lóópt tegen hét
5 klassensysteem, maar tot nu toe zoneter resultaat ,
Ontgoocheling.
Bij mijn jpederzien van een oude, temmuniskische kameraad, zei deze tot mij? „Ik ben gren
zeloos ontgoocheld”. Zijn dochter ergerde zich in
het bijzonder aan de afschuwelijke zucht naar
jenever bij de Russen. Het is daarom geen wonderi dat de Duitse, arbeidersklasse zich afvraagt:
,ila dat het socialisme!*^

VAN DE MAASKANT
De N.V. Chocoladefabriek „De Baronie” ontslagbrief in huis gekregen, terwijl
te j^hiwtnVn is nóg zo’n echte ouwerwetse pogingen van de zijde der directie ijj hét
firma. U weet wel, „’t Is mijn zaak, ’t zijn werk worden gesteld om de arbeiders,
mijn machines en ’t is m\jn personeel, door het aanbieden van individueel betere
AlWn ■■wij
7ii11pn hpslissgn wat er wel of ' arbeidsvoorwaarden, weer m het bedrijf
■TT M i . ■■*----1---- -*■ ........... *■■ ■ ...—■ jyv f y ■■
niet gebeuren zal”. De grootst mogelyke jg» lnlclcen. Deze vliegen er echter niet in
uitbuiting tegen de laagst mogelyke lonen. en blyven eisen, voor allen betere loon- en
arbeidsvoorwaarden of anders geen een de
mocht zelfs niet gesproken worden en had poort meer in.
men de brutaliteit om over'loonsverhoging En, we behoeven er byna niet eens extra
te praten of er om te komen vragen, dan, melding van te maken, N.V.V., Christewas het onverbiddelijk de poort uit. Dat lyken en Katholieken trachten de actie
was nu al zo’n 37 jaar goed gegaan en van deze arbeiders voor de zoveelste maal
Hnnk zy de verdeeldheid van het perso te doorkruisen, door haar leden te ver
neel, was het ook mogelyk dat dit 37 jaar bieden de personeelsvergaderingen te be
goéd kon gaan. Echter, de arbeiders be zoeken en door zelf onafhankelyk van de
ginnen zo langzamerhand iets te leren en E.V.C. önderhandelingen met de directie
ook bij de Baronie gaven de arbeiders- te voeren. Doch-de stakende arbeiders zyn
niet van zins om verbeteringen u it 4e han
biyk iets geleerd te hebben.
Enige weken geleden vroegen enkele jon den van N.V.V. c.s. te ontvangen. Zy
gere arbeiders om opslag. Resultaat was willen dit alleen door eigen stryd af
de oude gebruikelijke methode. De poort dwingen.
uit. De E.V.C. wilde bemiddelen, doch De Bond zonder leden in d e bedry ven, het
werd op onbeschofte^ wyze afgepoeierd. N.V.V., heeft dan toch maar bewezen nog
Enkele weken later vroegen een viertal heel wat mans te zyn. Wat de stakende
meisjes eveneens om opslag en weer was havenarbeiders nog steeds maar niet voor
het resultaat hetzelfde. Weer werden be elkaar hebben kunnen brengen, heeft- de
middelingspogingen van de E.V.C. afge- bondam gelapt. Onversaagd heeft men de
poeierd. Dit ging de arbeiders uiteindelyk önderhandelingen voortgezet enrhet resul
toch al te gortig worden. Zy staken de taat heeft men in de pers kunnen lezen,
koppen by elkaar, met gevolg dat zy Dins Maandag 11 M aart werden de nieuwe
dagmorgen 5 Maart in*staking gingen. Het voorwaarden van kracht. H et loon voor de
vaste arbeiders is gebracht op ƒ 39.55,
ging hier om 150 arbeiders.
De directie poogde direct dit conflict klei-v zulks overeenkomstig de voor vergelykner voor te stellen dan het was en be bare arbeid geldende lonen. Voor de losse
richtte äan de pers, dat het slechts girig • arbeiders is een overeenkomstige ver
om een 80 man en dat het bedryf zonder hoging vastgesteld. Bravo, bravissimo.
stoornis dóórwerkte. Feit is echter, dat Alleen hebben we zo het idee, dat het gros
van het 250 arbeiders tellende bedryf er der havenarbeiders met deze regeling nog
ruim 150 momenteel in staking zyn en lang niet aecoord zal gaan. Want het
practisch alleen het kantoorpersoneel, de lykt ons, dat deze regeling slechts als een
chefs en enkele oudere arbeiders nog wer soort afbetaling op de oorspronkelijke
; --vken. Alle stakende arbeiders hebben een eisen kan worden opgevat.

In Indonesië
Eind verleden week berichtte de pers, dat vier
bataljons Nederlandse troepen, ter sterkte van
ongeveer 3000 man begonnen waren, te Batavia
aan land te gaan; Grotere eenheden zouden tegelijkertijd gaan landen in Semarang, en Sóerabaja.
ZÓ'maken, gaat het bericht verder, de eerste
golf Uit' van een totale strijdmacht van ongeveer
20000 man, welke zich nog op zee bevindt, óf
gereed staat uit Malakka en uit andere deleU
.van Indonesië'te vertrekken, -w '. ' ’
Eindelijk is het zo Ver. Eindelijk heeft men weer
troepen op Java. Eindelijk kan men weer gelei
delijk de macht in handen gaan nemen. Want
daar is het om te doen, alle besprékingerf met,
en alle beloften aan de Indonesiërs ayiaan ten
spijt. We hebben er geen moment aan^etwijfeld,
of dat, wat de regering wilde, was niets anders
dan tot een zo spoedig mógel^jke terugkeer van
de oude toestanden te komen.
Toen Dr; van Mook naar Indonesië terugkeerde,
'meldde de pers, dat er vier punten waren, waar
over onderhandeld moest worden. Een van deze
punten w as 1de verdediging van Indonesië. Men.
heeft toen dat bericht wel tegengesproken, doch
lüi de aanbiedingen die men een poosje latér aan
Sharir deed, bleek uit niets dat men deze ver
dediging had prys gegeven. Hoe zou dit ook
kunnen? Men heeft nu eenmaal troepen nodig
om de belangen van onze bourgeoisie te be

schermen, want dat er aan deze belangen weinig
getornd mag worden, staat ook wel vast. Boven
dien kan men met deze troepen druk uitoefenen
en straks kan .men ze misschien gebruiken om
zijn argumenten bij de besprekingen w at meer
„kracht” bij te zetten.
In ieder geval zal men hen straks, als men met
Sharir tot een compromis is gekomen, voor het
in toom houden van de „extremisten” gebruiken.
Zo ziet men dus, dat het voor de Nederlandse
regering zeer gewenst is dè beschikking over
Nederlandse ^troepen te hebben. We zien tevens,
dat de regering een politiek van gedold en tijd
winnen voert, maar dat niets haar van de door
haar voorgenomen politiek kan afhouden. D.w.z.
een politiek, die er op gericht is, met de uitbui
ting van het Indonesische volk zo spoedig moge
lijk weer te beginnen. Of zij in hun pogen zullen
slagen weten we niet, daar dit voor een groot
deel afhangt van de sterkte van de links van de
regering^ Sharir staande groepen» die waarschijn
lijk meer het „arbeiderselement”, als men dit zo
zou kunnen noemen, vertegenwoordigen. In ieder
geval is voor de Nederlandse arbeiders zaak, de
ontwikkeling in Indonesië goed in de gaten te
houden.

Jong echtpaar (Spartacus-vrienden) jo e k t woning
of gedeelte van woning in Deh Haag of omgeving.
Brieven onder N a 722 „Spartacus”, Beursstr. J.7,
Amsterdam.
(Adv.)
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Zondag, 1 7 Maart, 's morgens 10 u.
draait in Theètër Krit^ripn/Roet^rsjfóaa't, de film over de ChineesJapanse oorlog.
' r.J'
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- M e t m e d e w e r k i n g va n het
Mandoline - orkest ^„ A m ïk e c o w
Kaarten, è f 0.80 verkrijgbaar bij
de bezorgers en Beursstraat 17,
. Telefoon 4 0 8 6 0
Zaal open half 10.

Wat ons oDviel
■Y

Democratische Gestapo.
De nieuwe regeerders van likt Franse
kapitaal trachten ons wys te maken, dat
nu ook Frankrijk „op weg is naar het so
cialisme”. Een onopvallend "geplaatst be
richtje in „Het Parool” van 7 M aart j.l.
meldt: „Te Parijs zijn gisteren tydens een
openbare vergadering 32 Trotskisten’ge
arresteerd, onder wie enkele Nederlan
ders”. De nieuwe heersers-in alle landen,
gullen als ,vanouds, de hun onwelgevalli-'
gen trachten ohschadeiyk te maken; ze
zullen de revolutionnairen hier zus en
daar zó noemen, maar overal staan de uit
voerders van dit- „socialisme” gereed om
hun activiteit door Gestapo-methoden te
beantwoorden. . . Weest op uw hoede!
leder voor zich en ---„God is met ons,” zegt Franco en hy zet
de Nazi-terreur voort. H itler gebruikte er
„de Voorzienigheid” voor. De keizer van
Japan noemde zich „de Afgezant van
God”. Engeland dekt zyn* gewelddaden
met .het mottó: „God bescherme den Koning”. De Duitse imperialisten voerden
reeds propaganda voor de eerste wereld
oorlog met het: „God straffe Engeland”.
De overvallen op de stakingsleiders en
revolutionnairen, worden in Amerika ver
richt in „Gods eigen land”. En Nederland
voerde-zijn schrikbewind in de Oost ook
al uit, „voor God, vaderland en oranje”.
Maar „God zy met ons”, lykt ons aan dat
alles niet vreemd.

V. 8. V. - vergaderingen
Hilversum.
* j
Iedere Vrijdagavond bespreking van belangrijke
onderwerpen in „Ons Gebouw”, Havenstraat
Aanvang 8 uur.
Amsterdam—W est
Maandag 18 Maart a.s. in gebouw ,,Marco Polo”,
Marco Polostraat 178. Aanvang 8 uur.
Onderw.: Bellamy’s economie.
Niet-leden toegang 10 ct.
— . - •
Amsterdam—Centrum organiseert op Maandag
25 Maart a.s. een smal-film avond, „Als wij
levenden, sterven, . . ” tnet muzikalemede werkingToegang gratis op vertoon van introductie.

STENBOND„SPARTACUS
'R e d a c te u r:

TJEËRD W O Ü D » T R A
Voofl. adle«: Beursstraat 17.
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