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and(?). Deze lieden zijn verwrongen naturen« die
miHtair apparaat uit kunnen leven. Zo n
apparaat met zulke individuen heeft de heersende
Hasse nodig, een verschrikkelijk apparaat, de macht
bif uitnemendheid waardoor zii zich tegen binnen-’
zich

in

z o ’n

Een extra aanbod
U .wilt voor de wintermaanden lectuur be#r
zitten en hebt besloten tot het bestellen
van *t nieuwe boek „De Arbeidersraden”?
Zendt ons 60 cent meer; dus ƒ 4.50, en II
ontvangt gelijktijdig
„Van slavenmaatschappg tot Arbeiders
macht«
— G éd u ren d e^f^^ek en j s vpor de propaganda deze^gereduceerde p rijsv o o r dit
leerzame werkje vastgesteld*
N s 28 December geldt weer de normale
pifls van f 0«90«
* De gereduceerde prijs is alleen van toe
passing voor hen die gelijktijdig „De Ar
beidersraden bestellen«
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vol king onmogelijk is geworden, sinds de- splitsing
in klassen.” Dat Lenin in zijn geschrift ».Staat en
Revolutie" geen helder beeld van deze- ,óeitwerkf
zame organisatie’ had, bewijst de foutieve vertaling, daar selbst-tätig'vertaald wordt met zelfstan-

V«S«Y* Amsterdam.

Dc avond in gebouw dc Arend,
Breeuwerstraat, hoek Plandusstraat,
welke door omstandigheden niet
door kon gaan vindt nu plaats op
Woensdag 4 December a«s. Het programma blijft: goede film, spreker en
muziek.

schijnlijk zal ze het ^ althans voorlopig
— niet doen. W ant het is duidelijk, dat
de regering geen snelle beëindiging van
^ n s t , Z ij ]
l g e b ru ik fi

lor tè zettei
de" levensader vänliet Amerikaairitt
taal niet raken. E rzijn genoeg (kolen do~
ven de gr?nd om de voor het kapitaal be
langrijke industrieën voortgang té doen
vinden. Rekenend is, dat de Navy ihulp
heeft aangeboden ln de vorm van andere
brandstoffen voor noodgevallen. Licha
men als de Nf>vy beschikken dus
thans over meer voorraden, dan ze zelfs
in geval van staking nodig hebben. Daar
entegen wordt gedreigd met allerlei be
perkingen voor de bevolkjng; verminde
ring van de leverantie van huisbrand, be
perking van de stroomvoorziening, slui
ting van scholen, enz. Deze maatregelen
•hebben niets anders tot doel, dan de sta
king zo impopulafr mogelijlk te maken en
ook onder de arbeiders van andere bedrij
ven een vijandigheid tegen de mijnwerkersorganisatie te kweken. Het is een be
kend middel, hetzelfde dat de Hollandse
regering gebruikte tijdens de stakingen in
de havens, Ö{ het in dit geval zal werken,
dient te worden af gewacht. In elk geval
is het duidelijk,dat-dit de tactiek is, die de
regering wil aannemen' en daarom schuift
ze ,de oplossing van het conflict op d'e
lange baan.

■; "
- § Iinterpretatie en een heerlijk tetrein voor
kluifgrage juristen. Verschillende advocaten hebben zich al Uten interviewen,
hebben op het ingewikkelde van de zaalk
en verlwarep de kansen 50-50.
Ziet « dus «K, alsof dit stuk klassede gerechtshoven zal wórden
waar de Juristen 'I <ïoor «pilfv or^iffheaen- kunnen ui fcvechtea,
Natuurlijk staan de regering andere middelen tfn dienste, maar zij heeft belang
bij een rekken van de staking, zolang zij
daarmee de stemming onder de arbeiders
in haar voordeel denkt-te kunnen beïnvloeden.
^
'wÊÊÊHÊMmmm\\\\\\ ............... ' ■ ....... ■»■■■
..... —
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ÄIn aansluiting op ons vorig bericht, dat

de noodzaak besprak van ©en te houden*
jeugdoctaferentie, geven wij thans een nader bericht over:v
*
le Dé jeugdconferentie wordt gehouden
op 15 December a.s, in gebouw „De
Arend*’ Breeuwersstraat hpek Planciusstraat, bij de Haarlemmerpoort te Ampterdam. Aanvang 10 uur precies.
Wij rekenen er op, dat dan aHeix a a n -.
wezig Zijn*
P R S jS l
2e. De dc.; wordt verdeeld als volgt; Des
morgens een korte inleiding over ihet doel
waartae deze conferentie werd bejegd.
Hierna is er reeds direct gelegenheid tot
een uitgebreide
discussie. %
wy**
u n
zt;12 uur ?al er dan gezamenlijk brood
worden gegeten. Direct daarna kan er
worden vc»rtgegaan met de discussie,
Evenals in ’t vorig bericht wekken wij julüe nogmaals op deze dag te gebruiken om
door gezamenlijk overleg tot een zuiverder inzicht te komen. W ant het zijn juist
de jongeren, vpor wie zelfstandig den^„^ereAbjaar iets is.
ken en doei) niet een onbereikbaar
ia.
Wij willen door onderling overleg proberen ineen chaos van gedachten wat
*klaarheid te brengen. En daar ia in de
eerste plaats voor nodig een frisse geeat
en 'het beste willen*,
W ij rekenen niet alleen op de komst Van
degenen, die dit bericht lezen, maar ook
op hun vrienden en (kennissen, W e verwachten dus een grote opkomst van jongeren, die met ons wijjpn zoeken naar een
goede oplossing.
De initiatiefnemers.
IVp lpWapHppa
n

In plaats van de staking eenvoudig te
breken, begint de regering een langdwdige Justitionele actie tegen Lewis. Vol
gens het oorspronkelijke contract van de
U.M .W . met de mijneigenaars, liad’ elk
der partifen het recht om te allen tijde
herziening van het contract'te eisen en,
wannecfr de onderihandelingen zouden
mislukken, het contract als geëindigd te
beschouwen. Lewis heeft dergelijke onderhandélingen gevoerd, ro eid e regering
en volgens1de beridhten<uit die daqen wa
ren de verschilfen onbetekenend! Toen
kwam plotseling de mislukking der onderhandelingen en van de kant van de tege*
ring publicatie van de „buitensporige ei
sen’f van Lewis. Lewis aaiT de andere
kant bésffiidt de juistheid der reaeringiscitfers. Het ziet er dus naar uit. alsof de
staking van regeringszijde geprovoceerd
is. Lewis heeft nu het contract als aeëindigd verklaard en „volgens traditie'V heb
ben de mijnwerkers daarop hrt werK v*iv Het is duidelijk, welke tactiek de regering
De reqerihq nu /bew eert dßt defe hier heeft gekomen. Zij .tracht de staking
UIJ de
UC bevolking
UCVUJMUy impopulair
impupuiOii te
U». maken,
vati Lewis 'p verkapte oproep j^j
^waarbij zij op de volleoige Steun
steun en metot staken is. zódat Lewis de in de oorlog ,waarbij
1
’
*
J
p
e
i ï ’ kan reke’r stand gekomen Smith-Connallv Act, dfwerking v^n de „vrije fxera’
zij gedaan te krijgen,
q ‘t-èt staking in oveAeicfeeen gerechtelijk in*ar;stelt, heeft overtreden.
jpen
tégen
4$
vakverenigingen
wordt
bereef>t sich op *iin
itigd. óf dat de ontoereikendheid
contract te beëind^en. terwiil
van 1932, de Norris-La van de tegenwoordige bepalingen komt
X inqriipen van eerecbts* vast té staan, zodat zij aan de Senaat om
van mUnekienaren nieuwe wetten kan vragen. Zij tracht wet*
■Kledt. H*t i* ecte telijke bevoegdheden te krijgen om het
Hier vor%rkoro*nde ^Amerikaanse vglk” met behulp van df
etten uitdrukkelitk Is ustitie tegen „tirannieke vakverenigings»
eiders” te beschermen. Zij vraagt de weU
ia dus een Ir
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telijke invoering van het fascisme, niet
wat betreft de vrijheidsbeperking der ondernemers, die in Amerika nog st« ’ ’
venal gaan, maar wat betreft haar
- tegenovet de arbeidersorganisaties.
deze fascistische voll
grote posten aan het géyeW$*,ppari
uitvoer t# kunnen brewien, fft
£t Amerikaanse
volk*’ dat dus nu, ter wille van de goede
zaak eens een beetje aan kolennotSd^g^
lijden.
De propagända-actie is in volle gang,
Sentimentele artikeltjes iivde kranten vertellen hoe het berooide Europa door dc
staking wordt getroffen; een merkwaardige belangstelling na het algemene zwijgen
toen de UNRRA werd opgeheven. De
leidingen van C.I.O. en A.F.L., die beide
hun uiterste best doen met de regering op
goede voet te blijven — de beste vrien-,
den knokken wel eens, maar -het wordt
nooit ernst — hebben Lewis gesmeekt omj
„ifl het belang van het Amerikaanse volkj
en van de arbeidersbeweging” de staking
op te heffen. In arbeiderskringen' schijn
anders te worden gedacht, zoals uit dcj
sympatihiestaking van 10.000 anthracirt-l
werkers
die buiten het contract vallen;
— is gebleken. Maar dit alles kan niet!
veel helpen. W anneer de strijd wordt ver.
legd naar de gerechtshoven,, staat de uitslag van te voren vast. En Lewis, die ondanks zijn traditie als meest gevreesd
stakingsleider
toch slechts de legaV
--- ------ *
^
w —
sitie van* zijn vakvereniging v q * _ ,
moet wel op deze strijd in de gerechtsh
ven ingaan. Dit betekent, dat de str
voor de arbeiders verloren is, wann
zij niet boven de tegenwoordige leidit
weten u‘
uit te, komen,
weten
Over h<
het verdere verloop' van de sti
Over
valt tihans
tihans nog niets te zegqer>. Als L<
valt
nog
de
U.M.W
.
niet
in
de
zelfde
positie
vi
de U.M.W . niet in de ze]
regeringsslaveroii wil brengen als de ai
dere vakverenigingen — z**l de rege^i
vroeg of laat tot de een of andere ad
gedwongen zün. Neemt zij Lewis gev<
om de staking van zfin leiding * 1
loven. dan ruimt zij tegelijkertiid de groot
ste hindern is voor de ontwikkeling de
zelfactiviteit oo. In dat geval zal de strik
met het machtsapparaat moeten worde*
beslist, en men kan niet verspellen. h<
dan de houdina der arbefders zal ziii
Aan de andere kant is het mogeliik. <
de reaering met Lewis tot een overei
komst _Vomt, d.w.z. dat deze laat5$py
U .M .W / aan de regering verkoopf|p
<*>k is. we zien hier een voomosK
gevecht van het oorukkende fascisme
---------de
de stakende
stakende arbeiders
arbeiders schiinen
schiinen zich
zich thi
th<
noa
niet
bewu«t
te
zün
van
de
rol
,|Jie
noa niet b ê ih m ie zün v a | ^ ro1 die
in d<*z* striid hebben te soelen. W at
1anor«1< *al z«n in deze strüd is nief
uiteim ^^ke aflow. maar h^t is de Vs
de arbeiders er uit zullen leren. Wanm
zif hieruit iets leren •*— aedWonaen w(
den te leren — van de les vam de zelfa«
viteit. dan heeft de Amerikaanse arl
dersheweaina de eerste stao gezet
nieuwe w*oren. Doet zü dat niet. dan h
fcet Amerikaanse fascisme een grote ov(
winning behaald. :
ï

van het kapi
-» nam rond
cte strijd weer op,
: noeransmf
persvfi/neia, de
1 van de konuutiijKe maent, de
van de v o i k s v <
o o:
enz,) won (het pleit
iö'ï ö . Onoe
vioed van de r ranse
van dat j&ar, werd in
U m aart Willem 11 van
liberaal, De Kroon Werd o
cte ministers aan het paru
woordelijk, al is naderhand natu
van de tikle van do
gepoogd
maent terug
.
„ ichiedenis* Wij wilden het onderwerp dat wij nu moeten behts plaatsen'in het juiste
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op hét kasteel N
instituut voor de B u i t e n f a ^ x ; ; ; T :
Jo o l p rils ;b e riïi» ^ le n
kj gepaard
inet het hijsen
£
ifL I ■ e r .
dse vlag. vjns kwam ere
boven aa n het f4sci<k-studium in het Zuiden
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maar in harmonie met het ogenblik kan
T'

Gaven wij in liet vorige nummer van dig wetenschappelijk geschoold te wor„Sparta&is” een bespreking vkn de Rus- den.
,v
jj i
sische film „Sportparade*’ als een voor- Het gaat in Cambridge nog echt Middelbeeld van documentaire films, in dit num- eeuws toe. In. de 12e en 13e eeuw ontEngelse films bespro-_stonden. de. feeiste.. uaiyergjtei.t^n, jreelatf
uit kk>oster- of kapittelscholen. Deze ho£
gescholen vormden een „wereld in een
wereld”, er ging een zeker gezag van uit,
CAMBRIDGE
'
waaraan
dè kerkelijke oorsprong wel niet
De Britse regering heeft eén vi$ uitge
breide film laten vervaardigen over één yreerad geweest zal zijn. De Universiteit
van Engeland’s .beroemde universiteiten. van Parijs, na~Salerno, en Bologna de
oudste, Wjcrd toen oo!k wel, naast Keizer
Het was ongetwijfeld interessant en boei en Paus, de derSe grote mogendheid ter
end en toch hoorden wij onze buurvrouw wereld genoemd. Naar wat wij er van
bij het einde verzuchten: Hèhè! Instinc gezien hebben, wordt er te Cambridge
tief: héhé, met andere woorden: hier heb-* zeker naar gestreefd, dit karakter zoveel
ben wij geen deel aan, laat maar, het gaat mogelijk tc bewaren. De docenten en stutoch over ons hoofd, blij dat het uit is.
denten zijn inwonend en vormen .een
spreekt vanzelf, dat dit geen juist soort aparte mannengemeenschap in de
dpunt is. Dat wij èr geen deel aan QOrmale samenleving; de meisjes en vrouhebben is waar; dat . het ons over ons wcn won€Q eveneens afzonderlijk. Aan
hoofd gaat, niet* Op de Universiteitefc
Middeleeuwse ritueel wordt voor een
immers worden de jonge mensen opge
vastgehouden, voor den
leid. die straks als geleerden, natuurkuntoeschouwer tot 'het beJacHediaen, theoloaen, diplomaten, atoomon-

lil
1 !

d e rz o e k e rs, op hun b e u rt a ls d o c en ten ,

etc. etc. grote invloed op en ~macht~over
_ de. gailg van zaken in de wereld zullen
krijgen. Zullen zij zich als deel en dienaar
van de gemeenschap beschouwen? Het
is ons uit deze film wel gebleken, dat het
Cambridge er op gericht is, dat zij zich er
ver boven verheven zullen gevoelen. Wij
zullen er nu niet op ingaan, hoever de z.g.
„gelijke studiekansen _voor -Iedereen’ in
de prictijk reiken. In Cambridge studeren
kan in elk geval lang niet iedereen. Maar
dat behoeft men ook n i^ p e r sé om gron-

De atmosfeer *van deze Hogeschool lijkt
ons in de film -goed-getroffen. Men voelt
zich inderdaad van de wereld afgesloten,
Als •wij, achter de camera aan, door de
prachtige eeuwenoude gebouwen en over
de fraaie binnenplaatsen dwalen, schijnt
het werkelijke leven weg te glijden, het
lichaam lijkt opgesloten in een glazen
stolp, waar geeri g e lu id ^ kari doordriógen en de geest, bevrijd van het contact
met de ruwe werkelijkheid, is vrij om
zich te wijden aan elke* meditatie, die

Het is vermakelijk te zien, hoe de menigte
studenten en leraars a b bijen in en uit de
•deuren en over cL nauwe, donkete trappetf zwermen. Veel studenten dragen bij
hun werk een zwarte flodderjas zonder
mouwen, toga genaamd, alle docenten
eveneens; waarbij^ dan- nog een vreemd-soortige muts of baret keftnt. Sommige
hebben plukjes bont op hun schouders.
Deze verkleedpartij njaakt op gewone
mensen een komische indruk, het is ech
ter aan de gezichten. der heren te zien,
dat zij het heel gewichtig vinden. Mis
schien zouden zij in een gewoon pak geen
enkel vraagstuk kunnen oplossen. De
meeste docenten, hoewel niet boven de
middelbare leeftijd, lopen gebukt of
scheef, als onder een ware last en zien er
zo eigenaardig uit, dat je het gevoel hebt,
in een soort herbarium te kijken naar zeld
zame dieren, die zeker met zichzelf geen
raad zouden weten, als zij plotseling mid
den op straat, in de strijd om het bestaan
g$zet werden. En d$cgedachte, dat dit nu
al acht eeuwen 4ang precies zo is gemreest,
werkt benauwend. W ie wel eens een orchrdeeën-kwekerij heeft gezien, weet wat
wij bedoelen. Het was, alsof hier -zorgr
vuklig specimen-en reserves van een bijna
uitgestorven ras werden gekweekt. On
willekeurig kwam de benaming, „kwekplaats der heersende klasse” bij ons op.
Wij kregen een kijkje in de enorme Iteukens, waar het lichamelijk welzijn van het
broedse! bevorderd» ën in de collegezalen
laboratoria, waar het geestelijk Voedsel
toegediend wordt. Het jonge broed wordt
overal met de grootste zorg omgeven, tot-

dat het rijp is om in de maatschappij zijn
plaats in te nemen, natuurlijk boven aan,
en tegen diè tijd is er zo’n dikke korst ge
vormd om (het weten en de kennis, die in
de studiejaren zijn. vergaard, dat .de ty
pische ,;Cambridge-man’v zich n ie t alleen
ver verheven voelt boven zijn gewone
medeschepselen, maar zelfs boven atien,
é S r m r €&& &&&€&-UnïVèrsiféil "HëbBeh
gestudeerd
befhalve dan misschien Ox
ford. Hier komen straks de nieuwe Chur
chills vandaan en er zullen altijd Bevin's
gevonden worden, die hen naar de ogen
zien.
V ^

tegenstellingen die soms
fro n 
V«n het grootste belajjlS

aan de

^
wikkeling in Japan. Dit land was eens de
gevreesde concurrent op het terrein van de textiel
industrie. De zeer lage levensstandaard, gepaard
gaande met een toch modem industrie-apparaat
moet met het feit, dat Japan met name to.v. China,
India en Indonesië een gunstige positie innam als
oorzaak voor de gew<
geweldige exportmogelijkheden
van-"Japan worden beschouwd.
Thans is de Japanse textielindustrie tot een frac
tie van de vooroorlogse teruggebracht De produc
tie van katoenen garens B.v. was in Augustus
slechts 7% van die van 193$, die van katoenen
stukgoederen zelfs niet meer dan 2,7%. Maar het
Spreekt vanzelf, dat een zeer snelle stijging mogelijk is, indien de Amerikaanse bezettingsautodtdbic*aan hun medewerking willen verlenen. Dit

Zodat wi} ih het woordenboek achter de
verklaring: „Cambridge: Engelse Hogeschool uit de 12e eeuw”, zouden willen de Verenigde Staten in Japan practisch alle* voor
toevoegen, „kweekplaats en bolwerk der het vertegen hebben. In naam wordt het land bere a c tie
dC0 |
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De laatste weken zien wij vaker
en vergaderingen van dc „Ven
cn

De aan vakrichting van hnn bei
land. Hierop moet voor alles de nad
W ant als er is dan soms een
cen werkelijke »tegenstelling
Japan zeker niet de onbelangrij
Zij schuil achter de ^ ro te tege

stuurd door vertegenwoordigers van Rusland, En•^eland.|Am e ^ ^ i n a p ^ ^ ^ ^
‘
den er ook iets te zeggen hc
practijk is generaal Mc. Arthur er de absolute dic
tator.
•
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,(*r van de wil van Amerika heeft hij
in Japan een politiek geyoerd, welke kennelijk
gericht is op de handhaving van Japan als
vrij sterke economische macht De steeds heftiger
De tweede wereldoorlog heeft de oude*
wordende tegenstelling tussen de Vef
tie-tegenstellingen vervangen door nieuwe. Duits en Rusland maakt het voor de heren te
land is, althans voorlopig, uitgeschakeld ook ton nog meer gewenst om bij deze
Jap»i
klap gekregen.— ^ hardenr-Van Japan uit kan Oost-S
Héf-Hs* onmogelijk geworden, dat èèn van deze dreigd wbrden. terwijl China beter onder de
vroegere kapitalistische machten in de eerstvolgende gehouden kan worden.
*
tiéntallen Jaren weer tot een economische cn poliOnlangs werd nu bekend, dat Amerika ernaar
"ïankelijkheid zou kunnen kennen« Als
Streeft
een monopoliepositie te verkrijgen met be
leidende machten in een nieuw te vormen staten
trekking
tot de invoer van ruwe katoen in Japan.
complex zullen zij dus voorlopig (en hoogstwaarDit
land
moet zijn productie verhogen, mede om
schijnlijk voorgoed) niet meerr kunnen optreden.
Zij worden genoodzaakt, zich tffeheel bij de thans te kunnen exporteren ten bate van de bezetters.
besóaande „groten" aan te sluiten m.a.w. bij Ame Het slachtoffer van deze politiek is Engeland, dat
juist profiteerde van hét uitvallen van den
rika en Engeland of bij Rusland,
current van de Rijzende Zon om zijn
Tóch is er, tenminste bij het Westelijk Hok nog Azië te heroveren.
een sekere keuze-ruimte open. Immers, Amerika en Wij moeten het belang van
het Britse Rijk hebben oude en nieuwe belanget lingen binnen het kamp van de

É

dag U.
den arbéiders van
brieken te
dat de directie
het geven van
leider, wiens
onsociaal werd
daarop de
hebben de
in
zo!
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Zoals mét de enkele mefis» is 'het ook met
dè (klasse. Niet enkel omdat dit bij al de
afzonderlijke arbeiders ongeveer op dezelfde manier gebeurt maar bovendien
•geldt dit voor de klasse nog in andere en
sterkere mate. W ant de klassekrachten de
krachten van gemeenschap die in ieder
opgroeien,, worden door hem wel in zichzelf vaag gevoeld, maar niet in anderen
geweten. Vandaar vooral het gevoel yan
machteloosheid, en de onderdrukking van
gemeenschapsgevoelens uit zelfbehoud,

>

Totdat
de
noodzaak
van’ verzet zo groot
•
«
«
. *
wordt, dat het uitbarst eerst bij kleinere
groepen, waar de Spanning het sterkst
was, tot aan het punt van breken, èn dan
overslaande op grotere massa's. Dit is
niet een meeslepen alleen, niet een ge
dachteloos meelopen uit volgzaamheid of
nabootsing, zoals burgerlijke schrijvers
hèt zo graag in'hun zogenaamde psychologie der massa voorstellen. Het is de ontdekking bij ieder, hoe sterk in de anderen
reeds de krachten tot uiting komen, die hij
in zichzelf voélt, het is de bewustwording
dat het klassekrachten zijn, massale
krachten, berustend op het steunen op elkaar, op solidariteit door gemeenschapsï . > .
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gevoel. Zo was het al in de revoluties van
de bourgeoisie, als de burgers bij het uitbreken van de eerste grote bewegingen
bemerkten, dat zij een massa waren, ge4ijkgestemid, met gelijke wil bezield, en dat
zij op elkaar konden steunen; en zo met
moed en durf hun eisen stelden. Z o is het
in nog veel hogere graad bij de arbeiders,
waar de solidariteit, de klasse-eenheid, de
eerste voorwaarde is voor al hun- slagen,
de grondslaa moet zijn voor al hun denken
voelen en’ handelen. Er móet natuurlijk
een overeenkomstigheid in gevoelens, een
gemeenschappelijkheid
van gedachten,
1**1« i 1
een gelijkheid
van wil bij hen allen aan-x
wezig zijn, uigedrukt m eeral in zeer alg^-'i*
mene door korte jeuzen aangegeven doeeindèn; en opgetfroeid uit hun gelijke le
venservaring en uit propaganda van daar
op af gestemde ideeën. Z a in I87l bij de
handwerkers, arbeiders en kleine burgers
van Parijs het algmerfe bewustzijn, dat tegenover de rijke uitbuitende bourgeoisie,
zij hun lot politiek zelf in de had moeten
nemen als „commune". Zo in 1918 in
Duitsland het algemeen bewustzijn bij de
arbeiders, dat nu socialisme, organisatie
van de arbeid, een einde aan de uitbuiting moest maken. Daardoor kon de r<

volutionnaire daad als een groot hist<
risch feit oprijzen. Maar de beperktheid
van dat bewustzijn bepaalde de beperkt
heid van de daad', kiem van terugslag
latere nederlaag. In 1871 was het het <
kel-politieke karakter, het gemis aan bes*
van de noodzaak van sterke economische]
organisatie, gevolg van de nog kleinkapi-j
talistische, hoofdzakelijkheid tot Parijl;
beperkte industriële ontwikkeling. In 1914]
was het het geloof dat socialisme, organfcj
satie en strijdkracht van boven moest ko
men, van de partij, van de leiders. Eerst
wanneer in de arbeiders het besef, zij hejj
ook vaag in het eerst, aanwezig is, dat z|alles zelf moeten doen, dat de organisatiej
van de arbeid door henzelf, van de bedrijf
ven uit, geschapen moet worden zal hufl!
daad een begin zijn van een nfew
krachtige ontwikkeling.
X)it besef wakker te roepen is de voor
naamste taak van de propaganda, die
~ ia f van de enkeden en de kleine grocj

spanning en ontwikkèling
de arbeiders voor
vraaastukken en móeilij
opgelost moeten
van eigen organisati
bij wie h^fe het eèrst. tot klaarheid kwam. vooral ook van de strijd tegen de
i enL
klasse. Daartoe
speciaal moe- hen die
■ -W B L . ... JB B B I ..■ _____ J W B B heersende
... _____________
____
Zo moeil|k zij in het begin mag zijn, zo ten de oude ideologiën overwonnen worvruchtbaar zal ze zijn, omdat ze geheel in den en nieuwe Ontmaskerd, door ze tot M aar de
\
de lijn van de eigen levenservaring-»der hun stoffelijke kern Van klassebelangen nergensbunten hen te
arbeiders ligt. Dan zal deze gedachte als terug te brengen. Elke onwetendheid, elke die zelf en zichzelf op
een vlam in de massa’s inslaan, en rich- illusie w e r wezen, bedoeling en kracht hier
ting aan hun eerste daden geven. W aar, van de tegenstander wreekt zich in mis
e definitieve
door welke achterlijke politieke en econo- luldking, nederlaag en nieuwe onvrijheid. die
van
mische omstandigheden ook. dit besef ont- M ^ ervati
Van Vroegere ohtwikke- men. Het is
breekt daar zal de ontwflckel.no nog vele
^ strijd s“m € n g t
theoric en ge- uit oplettend«
moeih/kere op- en Hergänge, moeten sclScdenl Js nu nodiö. Maar
nog schappij e n arbeidersstad verw<
doormaken. Zo is de daad het begin. Maar hct vrije Werken van ^ nu
e^ e en in samengesteld om ook
ook niet m e« dan het begm. Het eigenlijke actic gcbrachte denkkracht, het schep- ken te
« brenoen
oren^ n over de
ae;;v
werk moet dan nog komen; de weg is al-^ dcnken van alIe- 2ich nu ln de strijd « beid en wereld. E r zijn
leen nog maar geopend, en.ge beletselen w
tk frisse httsehen.
.kers bekwaam om nieuwe
en slagbomen *ija opgeruimd. Het schepte ebenen, er zijn duizenden
pende werk van de revolutie,’de nieuwe Het inzicht dat de arbeiders in.hun strijd arbeiders, die door hun praktis
organisatie en opbouw zet nu alle krach- en opbouw nodig hebben, kan niet ver- als ze er maar eerst hun aandacht
ten der massa s in beweging. Nu valt de worven worden door opvoeding door een ten, beter en voll« ‘
onverschilligheid yan hen af. die een vorm gilde van reeds wetenden, door het van de organisatie van
beid kunnen v<
van afweer was tegen eisen, waarvoor ze buitenaf ingieten van kennis aan
ven is moge
onwetenden.
oog niet rijp Waren. Nu begint een tijd
van de meest intensieve geestelijke in- Het ia alleen door zetfop
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alentekort vodfr arbeiderswoningbouw,
het gebouW uitmuntend voo‘r het, beoogde
d'oel is ingericht en dat de garages en stallen in ontvangst- en vergaderzalen zijn
E E N OirOPOELOST FB O B L E E M
„omgetoverd”?
lttteratuuir wordt na de Voordien wisten we het ook, we behoeMaar dat alles is klein van betekenis, be- Een StrtMitt'
oorlog
over
ons
uitgestort. Verzets-ro- ven maar te denken aan Erioh Muehs
hoort, slechts tot de enscenering van het
strevra om' "her vorstenhuis- een beteke- mans, - oorlogsreportages, jammerklachten— Leo T rotxki> Ignax. Reiss en. ^ove
iÄStfoller plaats in het Nederlandse staat* en neergeschreven haat- en wraakgevoe- naamlozen. Menséïi, die jarenlang hun de-,
lens, naast meer „gewone” historische en ven in diénst van de revolutie of de Derkündig leven te verzekerend
boerenromans. Maar geen tdezer
Ander* feiten van groter betekenis liggen IIRP|||^PRPilM|MHPpi^HBiPi||||p.
, , ILboeken
L .,. de Internationale gesteld hebben, totdat
‘ * de eisen van verraad aan de revolutie hun.
vóór het grifpen. Het Nationaal Verbond is “ stó.a.t ° ns z<>
.te 4lePen en *telt
heeft naar aanleiding van de voorstellen ofl* problénien, die ieder mens in de*« Jte bar" werden. 2 ij rebelleerden...... en
van Linggadjati geprotesteerd bij de re- did & & & zo dwingend voor de.aeest, als de partij wist hen te vinden.
gering, het parlement, de Raad van State, *jet boek van Arthur Koestier „Nacht in Vö6r jn het boek vinden we de volgende
Uitgegeven door „De Bezi- opdracht.
...... de koninoin « i ....... Prins Bernhard.
En dergelijke aingèn gebeuren zondér dat
^ tc Amsterdam.
pCrflöaen
dit boek zijn verzonnen,
één krant zich daarover uitlaat.
Nu we overal op de weredd de macht van De historische omstandigheden, die (hun
De koningin heeft Generaad Kruis, chef de Staat in het private leven van de men- handelingen bepalen berusten op der wervan de Generale Staf, ontvangen. Blijk- sen zien groeien, nu is het goed pm aan kelijkheid'. Het leven van den man N.S.
baar öm d'e onrust, die leeft in het mili- concrete voorbeelden te zien hoe ten al- Roebasjow is de synthese van de levens
taire apparaat tot uitdrukking te brengen, machtig staatsapparaat de geesten, het van een aantal mannen, die het slachtof■bij haar, die weliswaar de kroon van ‘het denken en het handelen van de mensen fer waren vän de zogenaamde Moscouse
Koninkrijk voert, maar voor politieke da- beheerst. M aar dat is niet het probleem processen. De èuteuf heef* verschillenden
den geen verantwoording draagt.
dat Koestier stelt, dat is de gang van za« van hen persoon S P gekend. Aan
Éénmaal is de audiëntie toegestaan, blijk ken, zoals we die tieri ontwikkelen in zijn gedachtenis is dit boek opgedragen.”
baar bij vergissing. Andermaal is audiën
4peedt zich af in üe.
tie verleent. Wederom bij vergissing? En
i de gevangenis. In
nu kunnen regering en parlement hun on~
zich de bedangtevrecfenheid uiten over het optreden van niet oplost. De schrijver is éen twijfelaar^ rijkste episoden uit zijn leven voor de
_ _____________________________________ _________ 1 . __ - f_1_______________ __________________ ____________A __ _____ s.*
-f «f
of hij de juiste weg
Kruis _en
Helfrich, daarmede is datgene een twijfelende .bolsjewiek/dié daarom geest en vraagt zich af
wat w^* hierbij signaleerden niet wegge* doorTheun de Vries in „De W aarheid” gevolgd heeft.
nomen: Het verschijnsel, dat het vorstelijk eeü verrader genoemd wordt. En hierme- Zijn gehele leven heeft hij in dienst van de
huis zich bemoeit; met of wofdt betrokken de bevestigt
vestigt De
De Vries,
Vries, wat
wat Koe
Koestier in Partij gestaan. Partisanen-commandant in
in zaken die buiten zijn bevoegdheden lig
Volkscommissaris
zijn boek zegt omtrent de Partij} „De weg de burgeroorlog, later
,.J ;V
< _ ...
len-volgens het Nederlandse recht.
lid V an het Centrale Comité \vän 'de
van de Partij is scherp afaebakend als
spraken over gewijzigde verhoudïn- een nauw pad door de bergen. Dc! gering- partij. Hij behoort tot de oude garde V6n
in het Nederlandse economische en ste misstap naar links of naar rechts doet de part«. Er is een tijd geweest dat revopolitieke leven. O p politiek terrein vol iemand in de afgrond storten, De lucht is lutie, arbeidersklasse en partij een éénheid
trekken zich deze verhoudingen ook in ijl, wie duizelig wordt is verloren.” vórmden in zijn gedachten; Hij heeft een
nieuwe machtsgroeperingen. De grote on (blz. 56)
wereldrevolutie en een communistische
dernemingen trachten zich macht in de Hij verwijt Koestier, dat hij niét „disci- maatschappij in een nabije toekomst mogestaat toe te eigenen. Hoge burgerlijke en piinair” is. „Sledbts met disc-iplinairen lijk gedacht En ad heeft hij in zijn latere
nïïlitaire autoriteiten weten macht aan worden overwinningen bevochten.” W ie ontwikkeling ook afstand gedaan v
‘ zich té ttekkeni' Bedenkelijke figuren, ja, niet disciplinair is, wordt door de partij z t gedachtegang. ziifl verleden Wdftelt
rk, Ä éefr
mensen die tijdens de bezettingstijd met in de afgrond geworpen. Dat leïen we o.a. toch in
n a ir
zich
het fascisme hebben geflirt, zoals het uit het boek Van Koestier. En ook wat tijd p erH ^ vraarin hij
één vóelde met
driemanschap van de Nederlandse Unie. disciplinair hier betekent. Blindelings ge* voor hun vrijheid strijdende arbeiders en
Linthorst-Homan, de Qiiay en Einthoven, hoorzamen aan de bevelen van den lel- boeren.
,
hebben zich allen op ambtelijke posten g r> dér. AI druisen die bevelen in tegen Je; Er heeft zich echter in Rusland een nieu
nesteld, die macht verzekeren.
diepste gevoelens, tegen je revolutionnaire we generatie ontwikkeld; één, die de re
Twee hunner zijn Commissaris der Ko tradities, als de Leider beveelt, heb je te volutie slechts uit de verhalen der oude
ningin in ’n provincie. De laatste is leider gehoorzamen en anders...... de dood. Er ïtti (kent. Jong en van hun macht bewust,
vap het Bureat* Nationale Veiligheid. Dit zijn vele manieren om een mens de dood zondfer dé ballast van het revolutionnaire
Bureau is voortgekomen uit het Bureau ln te jagen; oók dat weten we als We verleden, zitten ze in hun bureäux én be
Inlichtingen uit de bezettingstijd, dfet aan „Nacht in den middag" gelezen Rebben. heersen van daaruit het leven van nüllide Londen-regering berichtte: „Het N e
derlandse volk jheeft genoeg van parle
\
hit\
-v'
mentarisme en democratie en vraagt om gegane stellingen terug te winnen. Hoe brengén.
een sterk-gezag onder directe verantwoor welluidend moeten haar dé klankena ziin, ' Daarbij zoekt men ook steun bij de Kroon.
M aar ook dat vorstelijk huis heeft ‘eigen
delijkheid van de kroon.”
die spreken van „een s'terk gezag
Het wapen van het Oranje-huis draagt directe verantwoordelijkheid vanr tde p■H
belangen.
É fl|
de spreuk: J e Maintiendrai” (Ik zal1 hand Kroon.”
Dat alles gaat buiten ons, arbeiders, om.
havèn). Onder het liberalisme heeft het Gaan we terug of gaan we vooruit? Het Wij hebben er alleen mede te maken in
httis van Oranje zich een deel van de ver- is maar de kwestie, wie die vraag moet zoverre het gaat om de vraag: W ie iél
kregen vorstelijke macht zien ontglippen, beantwoorden. W at nu om de macht onze uitbuiter zijn? En dat zal zo blijven,
De oorlogsjaren hebben de kroon ver- worstelt, zal die vraag steeds van eigen zolang de arbeklersf zich niet bewust woroorloofd zich weer direct met «de Neder- gezichtshoek uit beantwoorden. E r w o rd t, dea dat zij aan iedere uitbuiting een einde
landse politiek bezig te hoi
houden. Byzantijn- gestreden, gekonkeld, corruptie gepleegd móeten maken Dan volgt ee& nieuwe
se verering en welbewust streven van de om baantjes, posities en macht in de W6*- strijd om de macht,
arbeidersmacht
meest-reactionnairen maken
maki het gemaklke- dende nieuwe kapitalistische maatschappij, daarbij zullen velen van de tegenwd*i
mecet-reactioiin&ireii
lijk ia het tijdperk vaji neergang van de Men spant samen, belastert en werkt weg, . ge tegenvoeteff* elkaar in de armen \fil~
burgerlijke liberale democratie, verloren naar gelaog eigen belangen dat met zich len.
.

ar
IkM

oenen. Ze kennen geen scrupules en geen
revolutionair geweten, wanneer het er om
gaat de macht van de partij te handhaven.
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hebben v o o rtg eb ralt en grootgemaakt.
bkd ‘j *r f 1 meertdere maIe,a ovcr »eschre- af w
Terv’ijl zij de massa nog als een levende
\ eV at de P°s,t‘c v ,cf r denmet—
factor in d'e geschiedenis besdiouwen, ^ * 0
onhoudbaar wordt. In de
vertrapt de nienwe~bnreaucratie alls wat— ----.-V. AC. fiOCT ïêflc.wiatig .berichten
onder haar logge poten komt op haar weg waarin toegegeven wordt, dat de mini- en
naar de absolute heerschappij. Als Roe mum kosten voor levensonderhoud van n ƒ 50.—
basjow, teruggekeerd van* een buiten gezin minstens ƒ 45.- tot ƒ50 - per week ge
plus nog
landse opdracht, de liquidatie ervaart van bedragen. Men leest over huishoudboek- va
jes,
waarin
alle
uitgaven
tot
op
een
cent
ging.
het merendeel van de oude garde, vraagt
hij opnieuw een buitenlandse opdracht zijn uitgekien ’ en dan blijkt, dat deze be- nen hoe
werkelijk het uiterste minimum werk is
aan. Die
t hij dau ook prompt,
en de huisvrouw, ook wanneer zij haar
Met déze
racht moet hij zijn verknocht
dat
bedrag
per week zou ontvangen, ze
heid aan en zijn betrouwbaarheid1 voor
als een
de partif bewijzen. Deze opdracht druist kér geen kromme sprongen kan maken.
Er
wordt
dus
toegeqeven,
dat
tegen zijn revolutionnair geweten in. Hij
vermoordt dat geweten bewust, omdat loonpeil te laag is. Dat het huidi
hem er alles aan gelegen is, zijn positie in peil te hoog is. Echter, een feit
de partij te behouden. Slechts binnen in de ren, erkennen dat het zo is, is nog
partij is hij iets, kan hij zijn oppositie ders dan de noodzakelijke vei
vöortzetten, met alle gevaren daaraan Ver- ook inderdaad aanbrengen. Men
bondeta; buiten de partij is hij niets, is hij veel betere en veel meer bep
onmachtig, omdat hij alle voeling met de thode: het verstrekken van beloften
beloften kan je echter -geen
arbeidersklasse reeds lang verloren heeft. Met
t
Om een pdaats in de partij te behouden W f c
** arbeider geen
vèrmoordt hij niet slechts zijn geweten, dePIank en dus kan m«n allerwege
maär’zlj het indirect, ook zijn médewer- groeiende ontevredenheid
ster én andere eerlijke mensen, van wie hij Een ontevredenheid, welke
houdt. Hij volgt hier sléchts de oude pa* nog demonstreert in kankeren
maar-waaien stemming, dodh die z
tijtactiek van 't doel, dat de middelen hei
ligt. In het aangezicht van de dood be nen kortere of fengerè tijd ook wel
gint pas zijn twijfel, komen zijn slachtof op een andere wijze zou kunnen ggf
fers hem voor de geest, komt ook de ge ten. Niet alleen wij voelen dit aan, ook
knechte massa hem in de gedachte en van dë andäre ztfde, van de zijde der re
gerende prsoonliiklheden heeft men te dien .
komt hij tot dè ontdekking: we
opzichte ervaring en dusw ordt, natuur- <
hun de vrijheid geven en we gaven
lük
in nauw contact met de ‘roemruchte
zweep. ’
punt aan te
Hoe dit alles zo gekomen ia weet hij niet. Stichting v. d. Arbeid, de vakbeweging op zijn
moet
een
fout
schuilen,
maar
hij
ingeschakeld
om
bii
voorba
Ergens
w y.
kan dat ergens niet ontdekken. Hij sterft tc“ ee" eventuele actie in de
vtaaen
óó
de
lianea:
wat
nebeurt
af
leiden.
Wij
schreven
met ^
m.*!- arwTTWRer met de massa, rafet dit volk? W aar is ri«c maal tcc^s « W *J betitelden deze
het béloofdé land? ZijÄ hete teven heeft
h c t N Y >V,. ^
o a k te re d h t.
hij gemeend het te kunnen zien; nü, vlak
®lsleidmg en afleidingsmanoeuvres.
p e officiële vakbeweging is dus f
voor zijn dood, ziet hij het
__ zelf I
Zpwel in
__ de
_,^.__izame
eenzame overpei
overpeinzingen in schakeld om haar bemiddelen dë taa
dienst
der
bezittende
klasse,
te
gaan
ver
mcn
^
cel. waar hi^als het ware zichzelf in de
spiegel van.fijn yerfeden ziet, als in.de vullen. Het is niets nieuws en- wij had- roept men de ,
dialogen met ziin rechters van instructie den van haar ook niets anders verwacht, keuring” uit te .
komen die Vragen steeds weer naar vo W at wel nieuw is. is het feit dat ook de ganiseren in de"
ren. Het merkwaardige van dit boek is, E.V.C.-leiding tracht haar aandeel in de- punt van eenhe_ zou
hoe we van de cel uft een inzicht krflgen ze te kunnen leveren en in het kielzog zelfde wat ook het
jn het gehele maatschappelijke leven in van deze actie mede te varen.
De E.V.C. is steeds
Ruslafid. W e zien a.h.w door het cel- Biina qeliiktiidiir met de- actie vant het vakbeweging, de
rafempjé .hoe'de'bevotking in de ijzeren N.V.V; tot 10% prifsverlaging zet de is zo dängzamerha
oreep van^le partiidictatuur bekneld ztÉV E.V.C. een actie in niet alléén ter verkrii- ven komen te
De vraag die’hèt boek beheerst, of de ainq van priisverlaaincr doch geliiktiidiae men van all
de partif de enige weg is loonsverhooing. Het Hikt wel iets op: C men „van
dictatuur
naar de
lding van de arbeiders, is & A. is tóch voArdeliqer. Trouwens hoe ontwikkeling zo
k is. H
niet alléén een probleem wat Rusland on-reëel en in elkaar fceschïoefd deze ge
ontwik]
rt
.
raakt, maar raakt dè gehele at*beidersbe- hele «ctie is. blijkt wel uit de twee voor- elke erkende
—
-■
^Omdat dH vraaostuk hier zo <,haay|iste eisen; m ***^
weging.
wij weten er herhaak
dieoaaand en eerlük behandeld wordt en f. Een onmiddellüke loonsverhoging van werden wij dan odk
zoveel asnecten ervan naar voren treden, 10% met evenredige verhoging van pen
sectariërs,
ziin wH van mening, dat wH aan dit boek sioenen en sociale uitkeringen.
maakt.
meer Han aewone aandacht moeten beste- 2. Optrekking van de lage lonen en sa- Ondanks
den. Het liat daarom in de bedoelinor van larissen tot een k>onvfèér van f 5Ö.
het dat dè*
de redactie fragmenten, die een benaald week voor g<
degraderen tot
w.
li^ht oo deze kwestie weroen afzonderlijk W ie nu uit eto*n practische ervaïina weet weging zonder i
aan een bespreking te oflüerwerpen.
dat de gefetiddelde lonen zeker niet hoger overhand ‘
fc'Ä V

En toch zal men de ontwikkeling niet te
gen kunnen houden, alleen wat kunnen
remmen. Oo(k in ons-land, en dit stand
punt' moge op dit ogenblik zelfs belache
lijk lijken, staan we aan de vooravond
van grote klassebotsingen. Tijdelijk zal
men er nu in kunnen slagen door middel
van de. vakb^jeging de drang tot actie tè
remmen. Dit zal op, de duur toch niet vol
doende blijken te zijn. De ontwikkeling
zal men niet tegen kunnen houden. De
tegenstellingen verscherpen zich van dag
tot dag. Het kapitalisme heeft de arbei
dersklasse niets anders meer te bieden
dan versobering en nog eens versobering.
Veroorzaakt de arbeidersklasse niet zelf
de botsing, dan zal het kapitalisme, zijns
ondanks, daarvoor wel zorgen en dan zal
men, ervaren dat de tot opstand gekomen
arbeiders buiten de vakbeweging om, over
ihun leiders heen, onder een eigen geko
zen leiding van de vertrouwdsten uit de
bedrijven hun strijd zullen weten te voe
ren.

MET VOLLE ZEILEN

mensen
v ,.'-'v*■ ■ï l b - f .f
W ie herinnert zich niet de populaire manj
met de parapluie, door de gehele p^rs toe*,
gejuicht als de man, die de vrede gered
•had? W ie herinnert zich in 1938 niet meer
„De vrede van München”, die als, een
verademing door“de wereld g/ng?
kig, de dreiging van een wereldoorlog
was van ons afgewenteld, dank zij liet
werk van -de grote diplomaten. En nog
in 1939, toen de wereldoorlog in andere
landen al begonnen was, stelde onze toen
malige minïster-president ons gerust met
de mededeling door de radiot „Nederland
kan rustig slapen”. Hoe wreed werden
we opgeschrikt uit dien dommel!
, ;
In tegenstelling met de geruststellende
woorden die de toenmalige' regering,
daarin ondersteund door pers en radio,
tot het argeloze volk sprak staat het ver
slag over de beveiliging van de kunst
schatten, dat we een dezer dagen in het
Handelsblad Ikonden lezen.
„Jhr. W . J. H. B. Sandberg was al in 1938
naar 'het door de burgeroorlog geteisterde
Spanje geweest om te zien hoe men Haar
de kostbare schatten voor het geweld van
bommen beveiligde. En toen hij van zijn
studiereis terug kwam, zo omtrent de
spannende dagen van München was de
toestand in Europa dermate dreigend, dat
het gemeentebestuur zo spoedig mogelijk
zijn rapport wachtte, teneinde voorbereid
te zijn als het onheil over Europa zou los
breken. Er werd gewerkt met voortva
rendheid en toen op 3 Sept. 1939_de we
reldbrand begon te woedien werden de
plannen . ten uitvoèr gelegd. De kunst
schatten waren in drie categori^n ,onder
gebracht: rood, wit en blauw. En op de
eerste oorlogsdag — ons land was nog in
vrede — dreven de belangrijkste rood gémferkte schatten al in lichters op het water
In het riet langs het Alkmaardlermèer en
in de Rijkswetering T>ij de Brasemer heb-

Het „Vrije Volk” schiet uit zijn slof. Geen
verkiezing in het vooruitzicht, en toch een
extra gratis nummer. W aar halen ze het
papier vandaan!
- .
Dat extra nummer heeft als tkop .,Met
volle Zeilen”.” Ondertitel ,,wij en Indo
nesië”.
*1
En waar stevenen „wij” nu op af? Leve
ren „wij” nu een gloeiend protest tegen de
wijze waarop Indonesië uitgeleverd zßl
worden ^an „eigen” vreemd kapitaal?
Striemen ,.wij” een regering die toelaat,
dat, na een z.g. wapenstilstand1, het mili
taire apparaat maar weer op eigen hout
je . oörlpgje gaat spelen en zelfs steun
tracht te verkrijgen van ’t hoofd van de
staat?
Niks, hoor!
*
Het 8 pagina’s grote blad, waarvan onge
veer 3 voor advertenties en ruim 2 voor
foto*» gereserveerd zijn weet zijn gratis
lezer* niets anders op te dissen dan wat
zoetelifke kost.
Lyrisch wijden ze uit
de glanzende
P. Aartsz» D e Arbeidersraden*
ogen „de zachte rustige stem” en „het
Allen, die het w erk bestelden, is
prettige voorkomen” van het kamerlid Pahei in het begin van deze week
lar. .
■'
IMax van Poll op wien de reactie n'n
toegezonden. Helpt mede, dit
jhoop had gevestigd, is lekker hun neu«
prachtige scholingsmatejriaal te
voorbijgegaan. Ook al weer zofn belang
verspreiden«
rijk bericht. En dan zien we nog op een
plaatje hoe Prof. Schermerhórn een insig
ne op de borst wordt gespeld en Prof.
Logemann vertelt hóe, hij (kamerlid werd. Lord Killearn de Engelse bemiddelaar in
Batavia, „waar dè officiële en informele
Reuze interessant.
„Met volle Zeilen” in de Sinter l^laasstem- recepties en diners niet van de lucht wa
ming. Alles borstplaat en marsepein.Zelfs ren” ten gevolge van zijn lichaamsge
wicht vele malen door z n stoel is ge
Multatuli is niet vergeten. M aar niet ci zakt.
teert het blad' bijv. het vlanunend pro
Het is
’
test van Havelaar in verband met de wij —
............... . i i
■■■irf.ii i
ze waarop fa zijn tijd en tot voorkort nog
de Javaan werd behandeld. „Het snijden H l V.S.V.-NIBUW S HAARLEM M
der padie” wordt er met de haren bij ge- Vrijdag 13 December/Cursus:
„Psychologie en Klassenstrijd”, 's Avonds
sleept.
Tot slot krijgen we nog de mop, hoe 7.45 „De Nijverheid” Jansstraèt,

over, ♦,
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ben zé. gelegen tot de Ikluis in Castricum
klaar was. In Januari 1940 was het beton
voor dè kluis gestort, lh et moest nog dro
gen, maar 1 April 1940 waren alle rood
gemerkte kunstschatten veilig in het duin
Onwillekeurig moeten we denken aan de
organisatie ter beveiliging van mensen
zoals we die in die bewogen Meidagen
ondervonden. Nog zien we de eindeloze
rij van mensen in Amersfoort, zoals ze in
de donlkere nacht voetje voor voet jé voort
schoven, terwijl boven hun hoofden he
vige ^-luchtgevechten plaatsvonden. Alles
moesten ze achterlaten alleen het allernodigste mochten ze meenemen. W aar
heen de reis ging wisten ze niet. Onvoor
bereid a»ls de mensen waren, werden ze
overvallen door éen verpletterende angst.
Onvoorbereid als de organisatie was, liep
alles in het honderd. In kleine plaatsjes
werden duizenden itoensen opgepakt, ter
wijl een plaafeQ als Hoorn, dat rustip gel e g e n e n geheel als hóspitaalstadje in orde
gébracht was, vergeefs op zijn geëvacue e r d e n , zowel als op zijn gewonden wacht
te. Schuilkelders bleken niet bestand te
gen bominslag. De schuilkelder in de Bij-'
enkorf te Rotterdam liep onder water en
velen kwamen jammerlijk om het léven.
M.;,en toen de bevrijding kwam puilden
de kluizen bijkans uit van de kostbaarhe
den uit gemeente- en particulier bezit.”
Toen de bevrijding kwam lagen gehele
stéden in puin, waren millioenen mensen
om hét leven gekomen, maar... de (kunst
schatten waren gered. Dank zij de deug
delijke beveiliging, dank zij de voortref
felijke organisatie, reeds lang tevoren.
Dank zij de vooruitziende Wik van de' re
gering, <jie deze wereldbrand had zien
aankomen, in dezelfde tijd dat zij de men
sen mededeelde dat de wereldvrede ver
zeker4 was. Vv* '•■*#
‘ |
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Frankrijk

i t t

Wat gebeurt er in Frankrijk? Volgens
sommigen gaat het met volle zeilen naar
de afgrond van de ineenstorting, volgens
anderen beweegt lhet zich in snel tempo
B a B t socialisme. De weg naar de ineenstorüng wordt dan getékend in het
duidelijk doorzetten van de waardevermindering van het geld, wat zich uitdrukt
I * gestadig oplopen van de goederenprijzen. In Juli 1946 waren de kleinhandelsprijzen 5,8 maal zo hoog als in 1938.
waarop toen langs de weg van stakingen
een algemene loonsverhoging van 25%
volgde. Dus een verhoging, die absoluut
te t in verhouding tot de prijsstijging
stond. De regering kondigde toen een
prijsstop en een loonstop af, maar dat
hielp voor de prijzen bitter weinig, daar
de regering zelf telkens haat eigen prijsbepalingen doorbrak en de goederenprijzen van de staatsbedrijven verhoogde,
Zo waren de kleinhandelprijzea in Oct.
1946 reeds 8,6 maal het peil van 1938.
WAT ÉEN PRIJSSTIJGING VAN
50% IN 4 MAANDEN BETEKENT,
En het is niet in te zien. waarom hier
mede eep einde aan het oplopen der goe
derenprijz en gekomen zou rijn.
W a a r n o o d w o n i n g e n a l n i e t Zoals gezegd, zien anderen in Frankrijk
' ■GOED - VOOR- ZIJN. %b
■een■snelle
■ ■gang naar het socialisme. Ze
• niet
■ alleen
"
■ de
' grote poHet Handelsblad schrijft over de woning. I j'* « « dat
af' uit
toTstand in Groesbeek. ~
f n v l o .e d v a ,n d e Stalinistische par|ti] en v a n d e v a k v e r e n ig in g e n , die v o o r
„De noodwoningen met de veel gecriti- ■ een zeCr belangrijk
jn handen van
seerde stenen vloeren zuJlen n a tu u rlijk
Stalinisten zijn. m aa r ook uit de
v a n tam elijk p e rm a n e n te a a r d zijn . K om en « k ra c h tig e

u itb re id in g

van

de

sta a tse x -

er meer definitieve woningen dan zullen Mploitatie. Van de West-Europese landen
ze toch b e w o o n d b lijv e n , o p d e d u u r d o o * a staat F r a ilk r ijk a a n d e sp its v a n de nade minder sociale elementen. Die wpnefl B tio n a lisa tie ’s, de o v e r g a n g v a n p riv a a t-

dan niet bij elkaar ^ in een soort kamp »kapitaal in staatskapitaal. Dit begon diwant daar lijken veel van die nederzettin-«recj na
wegtrekken der Duitsers,
gen toch maar op — doch verspreid.
toen vele ondernemers uit (kleine en mid
delgrote
bedrijven de vlucht namen. (Col
Die minder sociale elementen, dat zij& tk
„allerarmsten” U weet wel die van-dc laboratie). Hieronder valt o.a de autooonsumentencredieten. Vooi die is een fabriek van Berliet te Lyon (5000 arbeistenen vloer niet zq koud als voor dc ders). De verschillende grote partijen,
mensen, die gewoon zijn in een villa te ie ’n belangrijke rol in de verzetsbewehuizen. ’ O v e r v illa -b e w o n e rs gesproken, | 9mg g esp eeld h a d d e n , en d e v a k v e re n id e g e m e en ten B ussum en N a a r d e n hebben |9 Jn g s b e s tu re n leg d en to en m eteen beslag
h et n o o d lijd e n d G ro e sb e e k g eh o lp en , Joor J^P de leiding d ie r b e d rijv e n in o v erleg met
hen een w a g o n la d in g k a tte n te bezorgen | a e to en nog n iet stev ig b e v e stig d e reg eom hen v a n de m u iz en p la ag af te helpen.1! ^
VÄn D e G aulle D e leid en d e func-

uizen te herbouwen omdat er eerst nieue fabrieken moeten komen”.
Zoals
gezegd^ nu is de tijd van hard wer
( U
$
ken voor de Franse arbeidersklasse aangebroken. En hoewel de prijzen voortdu
tie’s vielen daarbij vooral aan mensen uit rend stijgen, mogen geen loonactie’s wor
de verzetsbeweging toe, waaronder vele den gevoerd. De vakverenigingen hebben
Stalinisten.-!'i. ; | - Ä | | | ^ ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ S S ^ ^hun medewerking toegezegd, om de
Daarna werden onder de Voorlopige Re- werktiid ^oo ^48 uur te*brenaén "terwfll
geri», vaa C e Gaalle de koUaa,!)««,
w
van Nootd-Frankrijk tot staatsbezit ge- komen door het behalen van premies, 't
maakt (13 Dec. 44). wat onder de la- Systeem van „stootarbeiders” is in Franktere regering Gouin met alle kolenmijnen -«l inaevoerd In het Stalinistische begeschiedde. Op 2 Dec. '45 werden door d r i j f h e t B « l i e t b S S spreekt
de le parlementaire regering de Banlk men voortdurend over de overwinningen
van Frankrijk en nog 4 grote deposito** „op het slagveld der producties”, de na
banken genationaliseerd. Dan volgde men van hen, die overwerk hebben ver
nog de nationalisatie van de grote auto- richt, of op vrije dagen hebben gewerkt,
fabriek Renault te Parijs (25000 arbei worden eervol vermeld; wie een onvol
ders, vroeger 35000), van* de gas- en doende productiviteit halen worden in de
electriciteitsbedrijven en de verzeke- krant als ..saboteurs” gebrandmerkt, of
ringsmaatschappijen.
als mensen van ..de 5e colonne”. De se
W aren deze nationalisaties het resultaat cretaris
____ _ van de
^ C.G.T. (Franse Vakvfcrvan een revolütionnaire beweging ondeï ^ n d ) Benoit^Francon sptaT de 'staikènde arbeiders? Geenszins. De drang tot ^ mijnwerkers van
als
toe:
dit diep ingrijpen in het privaatkapita- „Sedert de
genationaliseerd
listische bedrijfsbeheer ging nergens van zijn en gij niet meer voor de trost werkt
de betrokken personelen uit, al «tonden maaf voor ^ „ „h - jg het ^ alleen uw
ze er aiet
tegenover. De ontei- eigen belang geen stakingen meer toe te
aeningen voltrokken zich overal bij par- laten, doch de productie zoveel mogelqk
lementair besluit, waarbij de oude direc- op te voeren”
teuren en bedrijfsleidingen in hun funche( fta a se
is ^ de gena.
tie^s werden gehandhaafd, aangevuld ti0naii9ccrdc industxie&i de zgn. „medemet «^«vaardigden van de grote parüjen 2eggingsschap van de arbeidersklasse
cn v*kverentgingen. De vroegere eige- ^ r d e r doorgevoerd dan In enig ander
" af rs
“ n schadeloosstelling, zo- ^
yan ^
t. E
_
weet
dat ze tot ïentemers werden
echter ^
^
ondö(Gegevens uit ..Pob ics’ . Nov 1946). vcrstaan Wordt Hct » dc dceln”me van
Alle partijen van z.g. links en rechts noe- vertegenwoordigers van de verschillende
men deze veranderingen in het kapitaalijen en van* de vakverenigingsbestubezit een gang naar het socialisme. En rcn De bedrijfspersonelen, die het eigendaarom mogen de a d d e r s nu met op- li|ke weïk ^
hcbben er nlcts mce te
komen voor loonsverbetering, maar moe- maken. In de mccste ondememfngen
ten ze hard werken voor de opbouw van hebben deze verschillende afgeva
een nieuw productieapparaat. Er is een den geen stemrecht bij de bedrijfsleiding,
vijf-jarenplan opgemaakt voor de uit doch vormen ze niet meer dan een com
bouw van de sleutelindustrieën: staal, missie van advies. Dc oude directeuren
transport, kolen en electriciteit. In de toe en zaakwaarnemers zijn tot nu toé in de
lichting wordt gezegd: „Er is geen tijd meeste gevallen de eigenlijke bedrijfs
leiders gebleven. Bij de leiding van de
Banken hebben de vakverenigingsgedeUit de Inhoud:
legeerden echter wel volledig stemrecht
1. Unilever «n S taat.
en ze beschikken daar ov«r 4 van de 12
2 . Eau doodgezwegen boek.
stemmen. De bedrijfsleiding van de Re3 . Een nlauw geluld.
naultfabrieken wordt door de regering
4 . Zand, zaap, i o dé, zeepsop.
samengesteld uit drie grote partijen, uit
vertegenwoordigers van de regering en

”"Xa

g e

f a a a k t .

Toa&itaï

