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Zeeliedenstaking
en nog wat >

beiderswereld innemen. W e zijn in de kiezingen; de financiële opbrengst van
eerste plaats een politieke organisatie, die dergelijke acties kan bijna nooit de uitga
een weekblad uitgeeft, waarin we propa ven dekken.
ganda maken voor onze beginselen. Over
de noodzakelijkheid van deze propaganda Uit het voorafgaande blijkt, dat we geld De zeelieden en havenarbeiders staken. Heel, de
zijn velen het met ons eens. Verder geven nodig hebben voor onze propaganda in het reactie roept: de arbeiders brengen onze voedselvoor
we een maandblad uit, brochures, mani algemeen. En bij wie zouden we dan bet^r ziening in de war. De niet-stakendé arbeiders vinden
festen ,^ z rW e m o e te n v ergack ringen be- kunaen -komen dan bij onze lezers, waaj>_ dat niet zo~erg. Ze hebben zo Tang'moeten'ontberen
leggen waarvoor we zaalhuur moeten be van we toch mogen veronderstellen, dat ze in het belang der behoudende klasse, dat ze nu ook
talen. Als we nu b.v. brochures uitgeven g voor het grootste deel zullen instemmen wel iets willen ont&eren in hun eigen belang.
zoals: „Van slavenmaatschappij tot arbei- met onze gedachten.
Regering en reders begrijpen er niets van. Radio
dersmacht” of „De arbeidersteden", dan Dus, tenslotte, *wij doen het werk en geven en pers worden te hulp geroepen, ’t Helpt niet. Dan
betekent dat, dat we de drukker moeten onze tijd, geven jullie ons naar Vermogen maar andere troeven uitspelen. Het leger wordt er
betalen, want die wacht niet tot we al geld. Je helpt daarmee onze propaganda bij gehaald. W e wanen ons weer in de bezettings
onze brochures verkocht hebben; zodat we in het leven houden.
tijd, maar neen, arbeiders, het is heus onze eigen
dit geld a.h.w. moeten voorschieten. Maar
Nederlandse regering, d ir pantsers en andere wa
om het te kunnen voorschieten, moeten we
pens plus arbeiders in uniform in het geweer roept
het hebben. W e leven nu eenmaal in een
om op ónfc-af té sturen als we voor ons recht op
maatschappij, waarin men zonder geld
komen.
.
niets kan doen. En terwille daarvan mag
En nu moet u niet denken dat de arbeiders „Gelijk
onze propaganda niet kelderem Zo’n stuk
heid, Vrijheid, Broederschap” eisen, o neen, bij lan
propaganda, we herhalen het, i^ ook ons
ge na niet, ze vragen alleen nog maar erkenning
weekblad.
van hunne vakorganisatie en een enigermate be
Begrijpen al onze lezers wel goed, wat
hoorlijk bestaan.
'
voor offers en moeite we ons moeten ge
Dat
is
toch
niet
te
veel?
troosten om te zorgen, dat iedere week op Het aantal aanmeldingen is nu zo gestegen, dat Dat is ons toch de hele oorlog door via de B.B.C
het oog op het betrekkelijk gering aantal
tijd de krant bij de lezers o£ tafel ligt? be met
plaatsen, hetwelk de kampleider aanvankelijk zender vanuit Londen beloofd, zelfs de tonen Van
grijpt men wel goed, als men de krant in voor ons beschikbaar had, wij met hem hebben. de Internationale klonken door deze zender.
kijkt, wat voor werk en zweetdruppels overlegd of hij meer plaatsen voor ons -kon vrij Maar nu wij die geloften doorgevoerd willen zien,
hieraan voorafgaan? Dit zeggen we zonder houden. Hierin lijn we geslaagd, mits we hem zeer worden de kanonnen op ons gericht. Gelukkig be
definitief bericht zenden. Daarom dringen
sentimentaliteit. De doeleinden, die we spoedig
wij er bij de geestverwanten, die het kamp willen ginnen steeds meer arbeiders te begrijpen waar hun
nastreven, zullen zeker -niet door de staat, meemaken, op aan, nu direct hun aanmelding in te plaats is en het was daarom ook verheugend dat
die we op de felste manier bekampen, on zenden..
~
op een'algemene vrouwenvergaderinö* waar de
dersteund worden, zodat de vergelijking
onze spijt moeten wij mededelen, dat het niet zeeliedenstaking ter .sprake kwam, alle aanwezigen
met -de tr.b.c.-bestrijding helemaal niet Tot
voor alle deelnemers mogelijk is ook Zondag " zich solidair verklaarden met de stakers en bereid
opgaat.
11 Augustus, nog te blijven. Het groofete ded van waren alle mogelijke steun te verlenen.

ZOMERKAMP
SPARTACUS

Natuurlijk zijn we vooropen boekhouding
en niet alleen in de bedrijven; maar we
kun&en nu eenmaal niet alles van ons zelf
publiceren, gezien, nogmaals, de plaats*
die we innemen. In onze organisatie wórdt
echter wel degelijk het financiële beleid
jjlpproken en gecontroleerd.
Het doel van ons werk is, de arbeiders^ in
hun bevrijdingsstrijd! te steunen en onze
kameraden offeren daarvoor al hun vrije
tijd en energie/zonder ook maar een cent
hiervoor te ontvangen. Integendeel, ook
wijzelf dragen naaf vermogen bij in de
propagandakosten van de bond. Deze vrij
willige offers brengen wij elke dag; is het
erg, wanneer wjj aan de met ons sympa
thiserende lezers een kleine financiële bij
drage vragen?
De inzender meent, dat we aan de door
ons geïnde abonnementsgelden voldoende
moeten hebben. Maar denkt hij er wel aan,
dat onze propaganda ook tal van uitgaveÄ
nodigjnaakt, waarvoor geen gek! binnen
komt? Denk b.v. maar eens aan de propa
ganda onder de stakers, die gedeeltelijk
«ook door middel van de krant moet ge
beuren; men moec toch wel deze stakers de
krant voor niets geven? Maar willen wij
•dat kunnen volhou.Ien, dan is het nodig,
dat anderen wel"ééns met-een extra-bijdrage komen. En zo zijn er tal van andere
gevallen te noemen, waarin we extra-kosten moeten maken, die alleen uit vrijwil
lige bijdragen kunnen worden bestreden.
Denk b.v. aan de uitgave van kleine vlug
schriften zoals bij gelegenheid van de ver

de door ons ingenomen ‘slaapplaatsen moet met
ingang van Zaterdagmiddag voor een andere groep
beschikbaar zijn. ^Slechts een klein aantal en de
genen met een eigen tent zouden langer kunnen
blijven.

Daarom hebben we vastgesteld, dat ons kamp op
Zaterdag 10 Augustus 12 uur eindigt en wij Za
terdagmiddag afreizen.
Bij het organiseeren van het weekeinde 3—4 Augus
tus rekenen wij er op, dat allen dan reeds aanwe
zig zullen zijn, want we willen de inzet van het
kamp extra goed maken. Horen wij nog iets van de
deelnemers omtrent hun bijzondere medewerking?
W e laten hier nu nog de verschillende' inlichtlngén
volgen:
*
'
Öatunr '3 tot en met 10 Augustus 1946.
Het kamp wordt gehouden te Leersum, gelegen
aan de tramlijn Driebergen-Rhenen en is zeer ge
makkelijk te bereiken. Hoewel gemakkelijk te be
reiken, ligt het terrein in *en zeer rustige en prach
tige omgeving èn is zelf een mooi kampterrein.
De watervoorziening e.d. is prima in órde. De inlddagpot wordt voor óns gekookt en in de kampwinkej zijn de' overige levensmiddelen verkrijgbaar.
W e zuHen slapen op stromatrassen in een tocht
vrije en waterdichte barak en An tenten. Voor
slecht weer overdag hebben we een vergaderruimte.
Voor kampgeld huur stromatras en warme maal
tijden wordt per week ƒ11.— per persoon betaald.
Zeer waarschijnlijk'komt hierop nog reductie, door
het afvallen van den Zondag. Of zullen we dat
maar direct in het Solidariteits fonds storten?
Ingeleverd móet worden: de bon voor het halve
vlees- en vet- of boterrantsoen voor die week,
plus de aardappelenbon en een weinig thee. Voor
broodmaaltijden moeten wij ieder voor zich geheel
zelf zorgen
*.
Aanmeldingen direct aan Wikje Pot, Molenbeekstraat 2 II, Amsterdam. Z.
,
Geldzendingen voor 5 Juli aan hetzelfde adres.
Eerste betaling ƒ 5.—, afrekening In -Het kamp.
Verder willen we verwijzen naar de berichten in
“„Spartacus” van 25 Mei, 1 en 8 Juni, waar nadere
inlichtingen worden gegeven.

SPARTACUS
R e d a c te u r :

TJEERD W O U D ST R A
V o o rl. a d r e s : B e u rsstraat 1 7 . A ‘d a m - C .

P role ta rië rs aller la n d en , v e r e n i g t U I

He *try<l tegen de H o—gei»

W e hebben ons voorgenomen om de laatste tot nu
toe door de regering uitgespeelde troef (namelijk
het ons ontnemen van het todi al niet grote Tsuikerräntsoen) teniet te doen, ja zélfs tegen haar zelf
te gebruiken. W e willen (en hopen dat oüs voor
beeld navolging zal vindén) het geld dat we anders
voor de suiker moeten besteden, nu in de stakings
kas storten.
De staking der zeelieden is onze staking en moet
de volle ^ympatlfce hebben van heel de arbeidende
klasse. Heden zij, morgén wij.
. *
^
Ëen collecte op bovengenoemde vergadering bracht
voor de stakers ruim 50 gulcjen op.
R n e t mijnengevaar is (volgens de reders) verdwenen
en werd daarom de gevarentoeslag voor de zeelie
den opgeheven door de 3 samenwerkende bonden
eA de reders. Enkele dagen geleden werden nog
2 schepen de dupe van losgeslagen mijnen!
En nu is het weer de „Meerkerk”, die even voor de
kusj op een mijn liep. 12 Zeelieden vonden hierbij
de dood.
(Overgenomen uit „Vrouwenleven”, or
gaan van de Alg. Huisvrouwenbond, afd.
Enschedé.)

V. S. V. vë ró ad e rln o
AMSTERDAM — Donderdag 27 Juni 1 9 4 6 in
.Krasnapolsky”. Ingeleld wordt hat onderwerp:
Taak «n w ezen d a r P artij. Daarna enige huis*
houdelijke zaken. Introductie toegestaan. Aanvang
8 uur precies.
s

VELSEN - Maartdag 2 4 Juni a.s. ’ssvonds. i^pen*
bsra vergadering In Café Griffioen, Trompstraat
O nderw erp; Da stakingen an da E.V.C. D«
fusie I.V .C .-N .V .V . P fb a t gewenst. x

Rusland bereid zich voor.
Sexuele nood*
Spartacus en Trotskisme
Beheersen van Mensen«

Adres administratie Trouringhstraat 8 "
Postgiro 168797 ten neme van
Uitgeverij „ D e V la m ” — Amjterdam

uit cLe, ïl onnaiAe
De hele troep draait zich om, loopt door de kaze
matten, in de richting van de gangen die naar
het stookruim leiden, stokers en matrozen, ze
dalen de ijzeren ladder af.
/""„Wat kan ons nog gebeuren!”
„Verrekken moeten we tochl”
„Als we kapot moeten dan maar direct£ Maar
dan gaan er een paar van de anderen m ee----”
Raumschuh heeft al een stang in de hand. Hij
springt naar ztfn ketel, rukt de klep omhoog en
begint het vuur uit te halen. Hij werkt als een
opgejaagde; met elke beweging trekt hij een hoop
gloeiende kolén op de ijzeren tegels.
„Bronszjjk, hier met de slang!” „De slang waar
is de slang?”
„Water!”
iemand brengt de slang. Bronczyk richt haar op
de vuurgloed. Een derde draait het ventiel opea
Witte damp sist en hoopt zich snel op tegen de
zoldering. De mensen bewegen zich als schimmen
in de opstijgende damp.
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dividualisme, volgens schrijver. M.i. kun
nen wij'Nabrink e.a. niet dankbaar ge
noeg zijn, dat zij dit probleem ip^ al zijfi
veelzijdigheid durven aanpakken. In welk
~pöÏÏtieR Wäd durft'mén heVsextrete VTaag-;
stuk open en eerlijk te bespreken — niet
in een weggestopt artikeltje — maar bij
herhaling, als een vraagstuk, dat zeer ur
gent is.fVan welke partij, bond of bewe
ging wordt dat nu eens nummer één van
het
beginselprogram? Van geen enkele
„In het 1 Juni-nummer van „Spartacus *
komt een beschouwing voor over het con immers!
gres van de Stichting tot Expl. van cons.
bureaux voor Geslachtskunde. Het wil mij Altijd en overal is men bang voor de pu
voorkomen,? dat de schrijver van dit ar blieke opinie, d.w.z. voor de mening van
tikel de inleiding van G. Nabrink in ’t ge de massa, die, door burgerlijke fatsoensbegrippen geremd, de liefde in zidh onder**
heel niet begrepen* heeft.
drukt en daardoor tot haat komt en straks
Als G. Nabrink n.l. zegt, diat een volle een derde wereldoorlog veroorzaakt.
dige ontplooiing van het sexuele leven een
gelukkiger leven tengevolge zal hebben, Het vergelijken van de Stichting met ver
bedoelt hij daarmee zeer zeker niet, dat enigingen als de Dageraad en arbeiderseventuele uitspattingen van groot-indu- geheelonthouders verenigingen gaat hier
strieëlen voorwaarden voor Üien zouden dan ook niet- op. Niet een onderdeeltje
van het grote geheel, maar juist het voor
zijn voor een gelukkiger leven.
naamste, het allerbelangrijkste, het vraag
Naar mijn mening heeft Q* Nabrink hier stuk of er liefde of haat, vrede en geluk
bedoeld het zich volkomen sexueel uitle of oorlog in de toekomst zal zijn. pakt de
ven in d*e liefde en dat is heel iets anders Stichting aan.
%
dan zich alleen sexueel uitleven.
Laten we, en vooral ook de politiek be
W e lezen verder „de arbeider echter, die wuste vrouw, haar bij dit moeilijke werk
zich zou willen vrijmaken van zijn sexuele alle steun geven, die zij nodig heeft omr
nood is toch gebonden aan zijn materiële te slagen. .
mogelijkheden, b.v. aan de mogelijkheid
Mevr» C. B. L.
om twee gezinnen te kunnen onder
houden.’*
•.
Voor we op de principiële kant van de
Het is toch wel duidelijk, dat met werke zaak ingaan, moeten we eerst enige mis
lijke liefde het onderhouden van twee ge verstanden recht zetten. In ons artikel
zinnen niets te maken heeft. Een prettig wordt niet over ,sexuele uitspattingen**,
vooruitzicht voor de vrouwen zou dat van groot-industrieëlen gesproken. Maar
overigens zijn. De arbeider, de man dus is het niet zo, dat iemand, die over veel
zou er twee vrouwen op na kunnen hou geld beschikken kan, indien zijn huwelijk
den alst hij de gezinnen dan ook maar on niet harmonieert, gemakkelijker van part
derhouden kan. En de vrouw nu? Zij is ner veranderen kan, dan iemand, die van
toch ook een arbeidster, een huisvrouw, de hand in die tand leven moet? In de
maar kan zich die „weelde** niet veroor practijk van het leven is het zo, dat in de
loven. Wij zién nog steeds, dat in vele meeste gevallen de kinderen reeds aan
gevallen (het meisje haar betrekking ver wezig zijn, voordat men tot de. ontdekking
laat, zodra zij trouwen gaat. En zo wordt komt, dat men niet of niet meer bij elkaar
zij financieel afhankelijk van den man.
hoort. De man is door de maatschappe
lijke verhoudingen, verplicht in het on
Op den duur krijgen vele vrouwen daar derhoud van de kinderen bij te dragen en
door een minderwaardigheidscomplex en waar dit voor den goed-gesitueerde geen
dt* man overheerst in zo*n huwelijk maar bezwaar is, zal de arbeider in dat geval
al te dikwijls. En ook daardoor is de huis om economische reden gevangen blijven
vrouw niet zo gemakkelijk tot de klasse- in het onharmonische huwelijksleven, of
Strijd te brengen. W ant een minderwaar zich aan zijn morele verplichtingen moe
digheidscomplex overwinnen is moeilijk. ten onttrekken.

Ons bericht over het congres van de
Stichting tot exploitatie van het cbnsultatie bureaux voor geslachtskunde” is. aan**
_ leiding, gsygest tot het in zen d ^ van enkele stukken van onze lezers. W e plaat
sen het volgende schrijven, omdat het
naar onze meening het meest consequente'
standpunt der aanhangers van de sexualpolitiek weergeeft.

•

Betaalde liefde is prostitutie, anders niet.
En het hedendaagse huweHjk wordt daar
toe verlaagd, omdat de vrouw in de
meeste gevallen financieel afhankelijk 4s
van den man. En óok de huisvrouw heeft
recht op een eigen inkomen.
De theorieën, zoals Nabrink die ontwikkekié, zouden voor de klassenstrijd ge
vaarlijk zijn dootfhun eenzijdigheid en in-

W e zien hierbij tevens hoe in het kapita
lisme morele en financiële plichten ten
nauwste verbonden zijn*. Dit is teven? een
rechtzetting van het misverstand, dat on
ze kzeres heeft t.o.v. van de „twee.gezin^
nen". W e hopen, dat het onze lezeres nu
ook meteen duidelyk is, waarom de goedgesitueerde minder vaak sexueel onbe
vredigd moet leven, dan de arbeider. Als
we dan, gezien vanuit die gezichtshoek,

de consequentie trekken van het stand
punt van G. Nabrink ni^ dat alleen die
genen revolutioinair zouden kunnen zijn,
die g e e n onbevredigd geslachtsleven heb
ben, dan zouden we dius inderdaad de re
volutionairen bij de welgestelden moeten
vinden. En dat is toch heus niet het geval.
Dan willen we ingaan op wat eigenlijk hef“
kernpunt is van de zaak, „de massa, die
door burgerlijke fatsoensbegrippen ge
remd, de Helde in zich onderdrukt, daar
door tot haat komt en straks een derde
wereldoorlog veroorzaakt/*
W a l is nu-eigenlijk „de liefde”? Die liefde
moet zich toch ergens op richten, heeft
een object nodig, evenals „de haat . De
onbevredigde geslachtsliefde zet zich
veelal om in haat op sexegenoten, wat we
in de practijk ook meermalen duidelijk
zién. Dat deze haat om zou slaan op. per
sonen over de grenzen is erg ver gezocht.
De door ons streng afgekeurde „mofferihaat” is ook niet ontstaan uit onbevredig
de sexuele gevoelens, maar doorwat de
mensen aan de lijve ondervonden hebben
én door eenzijdige voorlichting. Evenmin
kan men de psyche van concentratie
kamp beulen eenvoudig maar sexueel ver
klaren; het maatschappelijk milieu waar
uit deze mensen zijn voortgekomen en de
maatschappelijke verhoudingen, die deze
mensen hun kans geven, zijn even grote
factoren.
’
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Wij vinden daarom de theoriën van Na
brink «en de zijnen eenzijdig en gevaarlijk
omdat zij eenvoudigweg de grote stuwen
de kracht in dè historie, de ontwikkeling
van de productie-verhoudingen en de
daarmee -gepaard! gaande omwentelingen
in de menselijke geest, negeren.
De voorwaarde voor de bevrijding der
arbeidersklasse is, dat de arbeiders inzicht
krijgen in de maatschappelijke verhou
dingen, in de plaats dUe zij innemen in het
productieproces, en in de maatschappe
lijke krachten van hun tegenstanders. En
dat inzicht verkrijgen ze door de dage
lijkse klassenstrijd en door theoretische
verdieping. Gaat men het zwaartepunt
verleggen naar de psychokjgïé/dkii Ver
doezelt met het heldere inzicht in de
verhoudingen.
Daarmee willen we niet de waarde ont
kennen, die een vrijmaking van de maat
schappelijke banden op sexueel gebied
heeft, en ontkennen we dus ook de waardle niet van de propaganda op dat gebied.
De man of het meisje, dat in de practijk
van het leven „fatsoensbegrippen** door
breekt, komt voortdurend 'in botsing met
de maatschappij, maar indien zij daarbij
niet tevens komen tot een dieper inzicht
in het maatschappelijk geheel, dan is het
toch van weinig waarde.
W e kunnen onmogelijk wachten tot de
mens zidh van 'zijn fatsoensbégripp*0
heeft ontdaan voor we d!e strijd tegen het
geheel kunnen aanvatten.

Het beheersen van Mensen
W e leven tegenwoordig in de tijd van ontstaat, als de mensen het idéé hebben,
„massa-organisatie** op alle gebied. Het niets meer dan willoze werktuigen te z^n.
bedrijfsleven, de partijen, dè vakvereni Dit ontstaat, als dé mensen zelf geen
gingen, de staat zijn er sprekende voor eigenlijke verantwoording voor de gang
dbeelden van» Daarbij gaat het om de orgè- Van zaken wordt gegeven en de mensen
nisatie van dingen en mensen, het gaat er eenvoudig iets gecommandeerd wordt,
om, grote mensenmassa's als één geheel zonder dat ze inzicht in de betekenis van
te doeji werken. In de bedrijven moeten de opdlracht hebben. Dat werkt op de
mensen én dingen op het doel van de pro mensen als een belediging van hun sociale
ductie gericht worden, in de partijen en waardigheid en voert daardoor tot zwij
vak/erenigingen moet 'het handelen en gend of openlijk verzet. Z o werd bijv. bij
denken van de mensen, hun willen en hun een groot Amerikaans bedrijf een onder
gevoelsleven in dezelfde bedding geleid zoek ingesteld naar de stemming onder
worden. De staat moet de inwoners van het personeel in verband met het opvoe
het land dusdanig in hun willen beïnvloe ren der productie. En bij dit onderzoek
den, dat de wetten worden geëerbiedigd. bleek nu, dat de arbeidsonlust niet eens
De moderne legers zijn andere vormen in de eerste plaats bepaald werd door de
van „massa-organisatie", waarbij het hoogte van het loon, maar door de ver
noodzakelijk is, dat de soldaten de autori houding van de arbeiders tot het leidende
teit van hun officieren erkennen.
personeel.
; i
Bij al deze vormen van massa-o’rganisatie Grappig, dat de mensen, die de leidende
gaat het er voor de leiding om, dat de posities in de maatschappij Jaekleden. nu
mensen zich aan deze leiding onderwer pas tot die ontdekking komen-en dat ze
pen. W ordt dat doel bereikt, dan is „het uitgebreide onderzoekingen nodig hebben,
moreel'* van de organisatie goed. Ont •om dat vast «t^ stellen, terwijl iedere ar
staat echter een kanker^stemming, een on beider dat allang weet. Degenen, die re
tevredenheid, dan functioneert de organi gelmatig de klappen uitdelen, komen nu
satie niet volgens de wil van de leiding. pas tot de ontdekking, dat die dingen pijn
In het bedrijfsleven daalt daarmee de pro doen.
ductiviteit, in de politieke partijen en vak
verenigingen ontstaan ontbindende ten- H et beroep van sociale psychiater brengt
denzen. In het leger daalt de gevechts- echter niet alleen mee, d<e kwaal aan te
waaide. Daarom is het voor de leiding wijzen, maar tegelijk er geneesmiddelen
van iedere organisatie van het grootste voor te bedenken. En met deze genees
belang „het moreel** op peil te houden.
middelen krijgen we nu in de toekomst te
maken.
Nu is dit echter lang niet eedvoudig en Daarbij gaan de dokters van de bekende
daarbij stelt iedere organisatie zijn bij regel uit, dat je meer vliegen me* honing
zondere eisen. En het is dus niet toevallig, vangt dan met azijn. Een heel bekend re
dat vooral in de laatste jaren uitvoerige cept. Een doorvoering van meer démocraonderzoekingen zijn gedaan, om na te tische omgangsvormen, zowel in het le
gaan; langs welke wegen deze massa's ’t ger als in de bedrijven is voor het hand
beste te beheersen z^n. En het is ook niet haven van „het moreel” of voor hét op
toevallig, dat juist in de moderne legere voeren van de productie absoluut nood
het eerst proefnemingen op gröté schaal zakelijk. W el blijft het in het moderne be
werden gedaan. W ant de nieuwste snuf drijfsleven noodzakelijk, dat de feitelijke
jes van wetenschap worden altijd het eerst leiding in handen der weinigen ligt en is
aan het militairisme dienstbaar gemaakt. een directe contróle door de arbeiders
In Engeland en Amerika werden een aan niet mogelijk, maar de leiding kan wel
zienlijk aantal psychiaters in het leger op- door een democratische omgang en door
genomen, die met de eigenlijke oorlog de arbeiders te laten meespreken, waar
voering niets te^maken hadden, maar die dat mogelijk is, blijk geven van sociale
uitsluitend tot taak hadden, na te gaan waardering voor de arbeiders. Kortom:
Iarfgs welke wegen „het moreel” van de contact-commissies en gemeenschappelijk
overleg kunnen een vlottere gang van
troepen het beste gehandhaafd bleef.
Dr. Sutherland, die over deze kwestie eni het arbeidsproces tot stand brengen en de
ge lezingen in Nederland hield, heeft een winstmachiQe op hoger toerental doen
en ander omtrent zijn ervaringen op dit draaien. ,
gebied medegedeeld.
Dit is het wezenlijke, wat de sociale psy
Er is in de pers over deze lezingen nogal chiaters op dit punt te zeggen hebben. En
enige ophef gemaakt, alsof een allerbe men kan zich afvragen waarom juist psy
langrijkste'ontdekking gedaan, zou zijn. chiaters deze kwestie ter hand moeten ne
Dat is dan misschien in zo verre juist, dat men en waarom juist zij nu met deze din
de bezittende klasse iets geleerd heeft, wat gen de boer op moetèn gaan. Het ant
de arbeiders echter allemaal allang weten. woord, daarop is, dat het voor hen een
Dr. Sutherland vertelde, dat zowel bij sol praktische toepassing is van de nog . zo
daten in het leger als bif arbeiders in de jónge wetenschap (voor zo ver dan deze
bedrijven altijd bewusf of oi\Jbewust een ^ weidse naam gevoerd kan worden) der z.
vijandige stemming tegenover de leiding* g. ..groepskarakterkunde” px der „ge-

pen" verstaat men in de sociali
logie alle samenvattingen
die door een gem
bonden zijn.
Soms zijn het dwang gemeenschappen,
ge landstreken, waar men praktisch uit
het maatschappelijk leven gestoten wordt,
als men er niet toe behoort. Een derge'
dwang-gemeenschap is dikwijls oeïk
gezin,’ waar de mensen uit allerlei
tische overwegingen bijeen moeten
hoewel het samenleven voor hen 'een
voortdurende hel is. Daarnaast zijn
zeer vele vrije gemeenschappei
vakvereniging, een politieke
muziekvereniging of
nu heeft men o
in hun groepsverband
of laten, die ze bui
andere groep niet i
rakter wordt in
bepaald. V
de . Hun voelen,
zeer sterk door het
meenschap** of het
ïnvloed. Ieder schakelt
lieu in. W at heel natuurlij!
mand graag „het zwarte
wil en dfc sociale
groepsgenoten niet ontbeerd
Maar niemand geeft zidi d
schap van die dingen en
niet bewust in hoeverre zijn voelen
willen door de g[roep wordt
verloopt a b een onbewust
Nu is de kwestie deze. dat ook
nelen van de bedrijven zulke „g
schappen in sociaal-psychoiogisd
vormen, zij het ook d
pen. Zo moeten we o
het doel van deze „g
doel wordt niet door
sonelen bepaald, maar door de
zoals dat bfj alle dwang-g
het geval is.
Nu zou men zo zeggen, dat het doel Hgt in
het voortbrengen van goederen of het
verrichten van diensten. Dit is echter
geenszins het geval .Vöor de leiding van
het bedrijf ligt het doel van de productie
in het exploiteren van een kapitaal, het
voortbrengen van winst en daarmee het
vóórtbrengen van nieuw kapitaal. Dat de
directie’s dat alleen kunnen door goederen
voort te brengen, is voor hen een bQkomstigheid. Het is niet om de productie, maar
cm winst te doen. En daarom zetten ze
de productie stop, wanneer de winst onvo’doende is, al is de behoefte aan goe
deren ook nog zoo groot Dit is de grote
rem'voor een rijke goederenproductie en
dé bron van de ellende der massas/Com
munistische productie v rlangt daarom
juist, dat de productie van haar kapitaalkarakter ontdaan wordt, dat een zuivere
goederenproductie ontstaan, waarbij de
arbeidstijd de nieuwe, maatstaf wordt,
waarmee zowel productie als distributie
worden geregeld. Winstvormfng kan dan
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n ie t m e e r o p tr e d e n a ls r e m v o o r d e p r o 
d u c tie . E n h ie r lig t d a n o o k d e o n o v e r 
b r u g b a r e k lo o f tu s s e n d e b e la n g e n v a n
d e b e z itte n d e k la s s e e n d e m illio e n e n - m a s s a s d e r b e v o lk in g e n .
D e te g e n w o o r d ig e p r o p a g a n d a
van
de
s o c ia le p s y c h o lo g e n , Jw rent n u d e b e d r i l
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v e n a ls „ s o c ia le g e m e e n s c h a p p e n " o p d e
v o o tg r o n d . - E n
in
„gem een sch ap p en ”
m o e t i e d e r w e r k e n a a n h e t h e i l , h e t " w el
varen, van d e „gem een sch ap ”. D e o n v er
s c h i l l i g e n e n l a u w e n m o e t e n d o o r d 'e „ -g e 
m e e n s c h a p s g e e s t” b e z ie ld w o r d e n e n v o o r
ie d e r e e n d u id e lijk a ls s a b o t e u r s , o f a ls s o c ia a l-m in d e r w a a r d ig e n w o r d e n a a n g e w e 
z e n . E e n m e e r d e m o c r a tis c h e

om gan gs

O p het hellend vlak

v o r m v a n d e k a n t d e r le id e n d e p e r so n e n ,
h e t lé g g e n v a n v e r a n t w o o r d e lijk h e id o p
o n d e r d e le n y a n d e g a n g v a n z a k e n o p d e
a r b e id e r s m o e t e n d e „ g e m e e n s c h a p ” in 
n e r lijk v e r s t e v i g e n .
M a a r d e z e v e r s te v ig in g

ad m in istra tie Trourtngiwtmat 8
Postgiro 1 6 8 7 9 7 te n name m
Uitgeverij ..D « V la m ” — Amjterda
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