RECHT
M et verw ijzing n aar de zaak Schreieder
kan w órden opgem erkt, d at het bedrijven
v an contra-spionnage, die de dood van^tal
v a n burgers v an een bezet land tot gevolg
heeft, op zichzelf niet als een oorlogsm is
drijf in de zin van het geldende in ternatio
nale recht is te beschouwen. D it is een medeling v an de M inister van Justitie, in a n t
w oord o p v ragen van een lid der T w eede
Kamer.
D e M inister v an Justitie, als vertegen
w oordiger der heersende klasse, spreekt
h et rechtsgevoel dier klasse uit. Indien
w etten w orden geschonden, w o rdt het
rechtsgevoel aangetast van de leden van
de klasse voor w ier behoeften de w etten
zijn gem aakt. Alle w etten in de kapitalis
tische maatschappij zijn de w eerspiegeling
v an de eigendom sverhoudingen. D e eigen
dom sverhoudingen, zoals deze in het
m aatschappelijk ontwikkelingsproces ge
groeid zijn, w orden vastgelegd d o or een
geheel stelsel van wettelijke bepalingen.
D eze w etten w orden aangepast aan de be
hoeften v a n de kapitalistische m aatschap
pij en om dat deze gebaseerd is op de kapi
ta a lb e h o e fte , is dit de basis v an de w et
geving. In vredestijd is het strafb aar eens
anders eigendommen te yjïrnietigen of te
roven. H e t is strafbaar een einde aan
iem ands leven te maken, "öp welk motief
d an ook. D e M inister v an Justitie zal
iem and, die d at doet, als een m isdadiger
beschouw en en in die zin bestraffen.
Indien de strijd om de macht, om 'de beArbeiders-Vacantie. Vervolg van pag. 3
woon goede gelegenheid. Maar afgezien daarvan,
zullen we dat toch met elkaar verder moeten be
vorderen. De blijvende zorg ode in dit kamphuis
ls die voor de kinderen. W ij doen hierbij een
beroep op alle deelnemers, om deze zaak niet
over te laten aan de vrouwen, maar er een gemeenschapszaak van te maken, voor zover dat
mogelijk is. Doen wij dat, dan ligt h ef voor de
hand, dat we dat georganiseerd moeten doen.
H ier willen wij daar niet verder over uitwijden.
Trouwens, al zijn er op dit punt wel enkele plan
nen, dit alles moet toch door de deelnemers zelf
worden geregeld.
H et program m a

heersing over merisen en goederen, over
gehele ^eeën en landstreken, uitm ondt op
éen gew apend conflict, dan gelden d e o o rlogswetten. V ernietiging vindt dan op
grote schaal plaats. D oden is dan een hel
dendaad. M ensenlevens w orden geofferd
voor strategische befangen, indien men de
vijand daarm ede een stoot kan toebrengen.
H et bom barderen vian de burgerbevolking
van een m illioenenstad is dan geen mis
daad, m aar een heldendaad.
O ns oordeel over goed en kw aad, recht
en onrecht hangt samen m et de positie die
wij in de jpaatschappij innemen, zij w ordt
klasse-m atig bepaald.
Degenen, die behoren tot de klasse, die
het lee^venaandeel v a n het oorlogsleed te
verduren hadden, beoordelen een man als
Schreieder anders dan een minister van
Justitie. Z e lappen, als het er op aan komt,
die hele oorlogsw etgeving en internatio
naal oorlogsrecht a a n hun laars. Iedere arbeidér, of hij al dan niet klassebew ust is,
w eet diep in zijn binnenste, d at oorlogs-

Alijnuwt&exó
Mijnwerkers, nu in ons land in het zuiden
In stad en dorp de alarmklok gaat luiden,
W eest moedig paraat en blijft kameraden
En wakkere vechters ln arbeid en strijd.
Vormt hier in Neerland de „front baricade"!
Gijt zfjt pioniers der komende tijd.
Komt, overwint ze, de beulen, de Beelen
Of Hoe ze heten, dat leger der velen
Die er op uit sjjn Uw rechten te stelen.
Gij slechts de ,.lasten”, zij enkel- „baten"?
Laat U niet lijmen, ze kunnen goed praten.
W eg met dat leger der „baas potentaten”!
In preken, in kranten, zullen ze liegen,
Trachten het werkende volk te bedriegen
En het voor leuzen en phrasen doen bukken.
W aakt, kameraden, het mag niet gelukken!
Werkers der nachtzwarte duistere schachten,
Zonder Uw strijd is geen zege te wachten!

* ,

Een onzer lezers zond ons bovenstaand .gedicht
naar aanleiding van de laatste mijnwerkersstaking.
W e weten het, de strijd is reeds weer voorbij. W e
zijn er echter van overtuigd, dat de geest van ver
zet, blijft leven onder de mijnwerkers, en dat daarom
dan ook dit gedichtje zijn waarde blijft behouden.
Red. Spartacus.
¥

Aan het programma is verder reeds nu aan
dacht besteed. Daarbij is gedacht aan ontspan
ning, zowel als aan ontwikkeling. W at dat laat
ste betreft, is het programma niet overladen.
Er worden slechts twee 'direct politieke inleidin
gen gehouden, gevolgd door discussie. M aar er
zijn zoveel vraagstukken, die in een organisatie recht een onding is, om dat de hele oorlog
als Spartacus,' maar heel weinig aan de orde een aaneenschakeling v an m isdaden is.
komen, maar die juist voor ons allen van groot
D aarom blijft Schreieder in de publieke
belang zijn en waar we ode allen wel graag wat opinie een misdadiger, alle mooie woorden
over willen horen.
W ij denken aan kun^t, opvoeding, geschiedenis van de m inister ten spijt. T och zien de
meesten deze uitspraak van de minister
enz. te veel om op te noemen. W anneer we in
onze. vacantieweek bijeen zijn en we verzorgen
nog te beperkt. Z e zien alleen de persoon
met >elkaar ons bonte programma, dan moet ook van Schreieder, m aar niet het hele stelsel
daaraan worden gedacht. Een* half uur of drie
dat achter Schreieder staat, d at de minis
kwartier zullen de deelnemers graag luisteren
ter deze w oorden in de mond legt. Z e zien
naar wat een of andere kameraad op dit terrein
weet te vertellen. En op' die wijze kan ons va- niet, dat, als de minister Schreieder vrij
cantlekamp bijdragen aan onze algemene, vor pleit om dat hij het oorlogsrecht niet ge
ming.
schonden heeft, hij in werkelijkheid een
Dit was het, wat wij meenden dat gezegd moest
worden. W ij gaan met elkaar een goede week te pleidooi houdt voor de misdaden van het
gemoet. Hoe goed zc zal worden, hangt af van
gehele kapitalism e en voor degenen die
de wijze waarop wijzelf ons maatschappelijk wil a aa de toppen zitten, dezé m isdaden goed
len tot uitdrukking truchten te brengen in dezè
arbeiders-vacantie-week. Daarvoor doen wij een keuren, organiseren en aanstichten. D enk
• eens aan de generaals, de bankiers, de
- beroep op alle deelnemers.

groot-industriëlen! Allen leven van de oor
log, van de m assa-ellende, massa-slachting
en uithongering. In de ogen van deze
m inister van Justitie zijn dat geen misdadi
gers, zij schonden immers gfeen internatio
nale wetten? Inderdaad, zij schonden de
w étten van het kapitalism e niet, zij voch
ten juist voor de instandhouding van dit
m isdadig slelsel. O p hun m anier natuurlijk,
door proleten ervoor te laten bloeden. D a t
is voor hen geen misdaad!
D e heersende klasse tra ch t de openbare
mening zodanig te beïnvloeden, dat ook
wij, arbeiders, de oorlog niet als misdadig
beschouw en, m aar als iets edels en goeds,
d a t ook wij het verkw isten van m ensen
levens doodgewoon vinden, en ons schik
ken in het gebruik maken van oorlogsge
w eld, mits dit „volgens de regelen van het
spel” gebeurt. W a t zou er van het leger
in Indonesië terecht moeten komen, als we
dé generaals als m isdadigers gingen be
schouwen? De soldaten zouden zich in het
hoofd kunnen halen, zichzelf nog als mis
dadigers te gaan zien, en zo het „moreel”
v a n het leger kunnen ondermijnen.
D e gehele vertoning van xde berechting '
• v an de oorlogsm isdadigers behoorde to t de
middelen om de openbare mening te be
ïnvloeden, om in ons denken de begrippen
v a st te leggen om trent het recht van oor
logvoeren, het recht om onze medemensen
te kwellen.
H e t vormen, van de openbare mening is
een van de m achtigste w apens die de heer
sende klasse bezit, om h a ar onderdrukking
in stand te houden. D e school, de kerk,
pers. radio, film zijn allen kw eekplaatsen
v an de openbare mening, zoals de heers%nde klasse deze w enst. Degenen, die een
andere mening dan die van de heersende
klasse willen verkondigen, hebben maar
zeer beperkte middelen^ to t hun beschik
king. D aarom is het moeilijk er tegen op te
tornen.
D e uitspraak van de M inister in het ge
val Schreieder is zo typerend, d a t het
eigenlijk de ogen zou mogteft openen van
äl degenen, die zich nog door de burger
lijke voorlichting laten beïnvloeden. M aar
dan moeten we deze geschiedenis niet zien
als een op zichzelf staand geval en de uit
spraak van de minister van justitie niet als
een persoonlijke uitspraak, m aar als dat
w a t ze in werkelijkheid is: de vrijspraak
voor de m isdaden v a n het kapitalism e in f
zijn geheel. Een vrijspraak, die voor ons
juist de veróordeling inhoudt.
\De M inister sprak recht voor de heer
sende klasse. Als wij eens recht zullen
spreken, dan zullen wij dit doen niet voor
een heersende kliek, m aar voor de gehele
m ensheid. O ns klasse-gevoel zal ons dan
zeggen, dat niem and het recht heeft zijn
medemens te doden en te laten moorda*
voor de belangen van een groep uitbuiters,
v an welke nationaliteit deze ook zijn.
M a a r voor wij, als klasse, de kans krij
gen om als zodanig recht te spreken, zullen
w e ons moeten bevrijden van elke over
heersing, ook over de geestelijke, zodat we
in sta at kunnen zijn tegen de heersende
m eningen in ons eigen klasse-oordeel te
vormen.
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w ordt gegund; verlaag d w o rd t van ƒ 35__
tot ƒ 32.50 per kubieke meter. A ls één van
de argum enten w o rd t genoemd, d a t het
nog steeds mogelijk bleek aan de bouw
arbeiders zw arte lonen te betalen. D at
loert als de G estapo; 3 Socialistische poli
alles gaf reeds te denken.
tiek is bankroetierspolitiek; 4 P a st op U w
N u is e r dus de regeringsverklaring.
dubbeltjes. Stemt O ud. M aar w anneer een
Hefr nieuwe kabinet is uiterm ate teleurge
ministerie m oet w orden gevorm d, na de
steld over de houding v an de Republiek
uitspraak der kiezers, w aarom zou men Indonesia en wil dan ook vooral overeen
als liberaaj er dan toch m aar niet accoord
stemming trachten te bereiken met de
mede gaan, d at diezelfde bankroetier w eer
door N ederland gecreëerde federale sta
de deksel van de schatkist in handen
ten. Zij stelt met teleurstelling vast, en
krijgt?
d at klinkt prachtig uit de m ond v an Drees.
Z o zouden we door kunnen gaan. Ten
„d at de tegenstellingen in ons volk scher
aanzien van Indonesië b.v. „H et roer moet
per zijn, dan wij in dè tijd v an de bezet
om’vof „niet om ”. E n nuf O ch h et buiten
ting mochten hopen, ook als wij ons ten
land, in het bijzonder Amerika, bepaalt
volle rekenschap geven v an de blijvende
ook in Indonesië de grote lijnen. W aaro m
diepgaande verschillen in levensovertui
zoudeïi we geen realiteitspolitiek voeren
ging. die ons volk kenm erken.’' Kennelijk
en elkaar vinden?
w orden hier de godsdienstige verschillen
V ier weken is e r geconfereerd tussen
bedoeld als blijvend, de klassetegenstelde politieke leiders. E r moest een tw ee
lingen als van betreurensw aardige tijde
derde m eerderheid in de T w eede Kamer
lijke aard. De ontw erpen inzake bedrijfs
voor de aanhangige Grondw etsw ijziging organisatie en ondernem ingsraden zullen
tot stand w orden gebracht en, w aar alle spoedig w orden
behandeld, w aarn a
partijen onder de buitenlandse druk staan, nieuw e ontw erpen zullen w orden inge
is aan tenslotte met veel vijfen en zessen diend tot de instelling v an productie- en
een kabinet to t stan d gekomen van Stik bedrijfsschappen. D aa rn a zullen de over
ker to t Drees.
heidsbemoeiingen, die d aarvoor in aan 
H et is geen parlem entair kabinet, d.w.z. m erking komen, n a a r het georganiseerde
het steunt niet rechtstreeks op-de partijen,
bedrijfsleven w orden overgebracht. H ier
m aar w at m aakt d a t eigenlijk uit, w aar die mede gaat gepaard, h et voornem en om de
partijen stuk voor stuk op de hoogte w a  distributie te liquideren en meer bew e
ren van de gang van zaken en zij er
gingsvrijheid aan het bedrijfsleven te v er
accoord mede gaan, d a t hun prom inente schaffen. Geleidelijke verm indering van
figuren er zitting in nemen? W a t te v e r de subsidies op. verschillende producten
w achten w as gebeurde dan ook. Zow el die ten doel hadden het prijspeil te druk
de Katholieke, de Partij van d e A rbeid-, ken. ligt v erd er in het voornem en. In so
de liberale- als de C hrist H istorische frac ciaal opzicht zal „op de ingeslagen w eg”
tie hebben hun optim istische geluiden w orden voortgegaan. Een constructieve
laten horen, n a d a t m inister-president loon- en prijspolitiek zal w orden gevoerd.
D rees de regeringsverklaring had afge *,D aaraan w ordt toegevoegd, m aar dat
legd.
geldt natuurlijk alleen dé arbeidersinkomN og voordat de nieuwe regering zich sten, „op meer bestaanszekerheid en het
h ad gepresenteerd, w erd h et dreigem ent w egnem en van te g rote tegenstellingen bij
door luit.-generaal van Buuren in Batavia
de inkom ensverdeling (denk aan de
gesproken, d a t d e N edetlandse autoritei zw arte lonen) blijft het oog gericht.” Die
ten zich „genoodzaakt zagen” w egens de kw estie van bestaanszekerheid doet tegen
ernst v a n de huidige toestand in Indone woordig nog al opgeld. H et is in het bij
sië, ten aanzien van de bestandsovertre- zonder een Belgisch artikel waaroverJ>.v.
dingen m ilitaire m aatregelen te nemen. En de A ntw erpse havenarbeiders kunnen
eveneens vaard ig t tijdens de kabinetscrisis »meepraten, die onder flat motief duizelden
het M inisterie v a n W ed eropbouw nieuw e van hun m akkers o p een gegeven ogenblik
m aatregelen uit, w aarbij de maximumprijs op straat zagen gesmeten.
w aarvoor de bouw van nieuwe woningen
V ervolf op pag. 2

Van Stikker tot Drees
W a t hebben ze elkaar bestreden tijdens
de verkiezingsactie. E n tenslotte? W a n 
neer Stikker en Kupers in de Stichting
van de A rbeid samen adviezen voor de
regering kunnen samenstellen voor de
sociaal-ecoriomische politiek, w aarom zou
den dan Stikker én Drees elkaar niet kun
nen vinden in de regeringsgebouwen?
N atuurlijk, de partij van de A rbeid noemt
zich een socialistische partij. Zij schrijft
over ordening in het economische léven,
over een financiële politiek die zich mede
ten doel stelt de sociale verschillen te ver
minderen, ja, over socialisatie van het be
drijfsleven, m aar d at alles is nog oude tra 
ditie, vergane staatssocialistische illusie.
De feitelijke politieke w ereld-verhoudin
gen bepalen de practijk v a n haar leiders
en die zijn nu eenmaal zo, d a t het mono
polistische Amerika de toon aangeeft.
Voor de z.g. democratische socialisten is
het duidelijk w at er gebeuren moet, w an
neer b.v., zoals enkele dagen geleden,
Harrim an, de reizende A m erikaanse am
bassadeur van het M arshall-plan, v e r
klaarde:
„D e Europeanen moeten trouw ens het
grootste deel van de problem en zelf op
lossen. D e Belgische financiële en eco
nomische stabiliteit moet hen to t Voor
beeld strekken. H et isv te hopen, d at
België’s naburen vlug zullen volgen op
de weg naar afschaffing van kunstm a. tige prijs- en economische reglem ente
ringen,"
H et is dan duidelijk, d at binnen w estersimperialistisch verband de geleide econo
mie heeft afgedaan. W aa ro m zouden de
sociaal-democraten dan de liberaal Stikker
niet aan vaarden op de post v a n het minis
terie van Buitenlandse Z aken, een post,
die onder de tegenw oordige verhoudingen
to uiterm ate belangrijk is?
N atuurlijk, de liberale „V rije A m ster
dammer” kan in de verkiezingstijd wel
l®et een artikel komen „P a st op U w dubtjes” , w aarin d e socialistische' minister
-ieftinck in vier alinea’s w ordt „afgeik t” , w aarvan de conclusies zijn: 1.
:iaal onrecht; 2. De belastingam btenaar

'
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)or iedereen duidelijk, d a t ook zonder
d a t van een militair gew eldsapparaat ge
bruik w ordt gemaakt, er slachtoffers van
d e machtsstrijd Van het kapitalism e vallen.
Louise Schroeder, burgem eester van Ber richt, d at gedurende de blokkade in totaal Al lezen we dit joiet Uit de persberichten,
lijn, heeft zorgen. In 1946 w erd zij door 80.000 ton levensbehoeften via de lucht iedereen die nadenkt en in sta at is zich de
de verkiezingsoverw inning der sociaal in Berlijn w as gekomen. D it betekent per toestand van anderen ,in tè denken, be
dem ocraten tot gem eenteraadslid v an Ber- hoofd per m aand ongeveer 20 kilo. In die grijpt, d a t in Berlijn de eerste slachtoffers
tw intig kilo zijn data ook kolen voor de van de blokkade vallen moeten. D at zie
. lijn verkozen, en dn M ei v an verleden jaar
aanvaardde zij het burgem eestersam bt over industrie begrepen en natuurlijk h et n o  ken en ouden v a n dagen, zuigelingen, enz.
dige voor d e bezetting. Z eg dus m aar ge bij .dezé situatie creperen. D a t de toene
e«n w ereldstad, die uit ruïnes b estaat' en
rust d at de Berlijners nu reeds o p 'd e rónd
bew oond w ordt door 3.250.000 hongerige
mende werkloosheid, bij de groeiende
en gebreklijdende D uitsers. M isschien is van de hongersnood staan.
schaarste aan levensbehoeften, een onmo
d a t getal w a t overdreven, w an t er is altijd - " D a n zijn e r nbg d« zorgen, hoe men, gelijke toestand scheppen moet.
moet uitkom en met slechts tw ee uur elec
een m inderheid, die to t de heersende
De W e s te rs e m achten voerden in het
klasse behoort en geen gebrek lijdt. V oor trische stroom per dag, d a t- e r niet vol-* door hun bezette gebied van Duitsland
^ de g tó te meerderheid klopt het echter wel. doende gas is om te koken, dan de toene nieuw geld in. H et is een der middelen,
het feit, d a t am b w aarm ee het ruilen d e r goederen mogelijk
EB met d ié ' meerderheid zullen w é ons* mende w è rk T o o sh ^
tenaren en-arbeiders betaald m oeten w or gem aakt, m aar ook beheerst w ordt.
m oeten bezighouden.
O ok Louise Schroeder zit in zorgen over den, terwijl er niet voldoende geld a a n 
Rusland voerde ook nieuw geld in en
wezig is als gevolg Van de geldoorlog der verbiedt de circulatie van het A m erikaan
het lot v a n deze millioenenbevolking. V an
huis uit socia'al-democrate -— voor de geallieerden.
se geld in zijn gebied. V o o r Berlijrt, dat
D e tegenstelling tussen R usland en voor de toevoer van zijn 'levensmiddelenH itlerregering w as zij actief in de sociaal
dem ocratische partij en lid v an de Rijks Amerika, die zow el van economische als voorziening met electrische stroom en der
dag — is zij gewoon de maatschappelijke pólitieke aard is, d rin g t in het leven van bieden afhankelijk is, had d a t tot gevolg,
problem en, w aarm ee ze te maßen krijgt, de bevolking door en heeft zijn uitw erking
d a t de mensen in de westelijke sectoren
langs parlem entair politieke w eg op te ój>> het dagelijkse doen en «laten van de van de eerste levensbehoeften vérstoken
mensen. In een militaire oorlog w ordt w erden. De toevoer uit de lucht, die Ame
lossen. N u echter is h a a r ta a k ontzaglijk
veel moeilijker, dan de taak die ze voor iedereen onm iddellijk m eegesleurd en is rik a begonnen is, is natuurlijk niet vol
liet voor iedereen duidelijk, d a t de grote doende.
1933 had’, als Rijksdagafgevaardigde.
v.
Z e zit, als vertegenw oordigster v a n de m assa het slachtoffer is van de botsingen
'D e heersers in de strijd om de macht
~ ‘ .Berlijnse bevolking gekneld tussen de tw ee in de kapitalistische wereld.
grijpen ieder middel, d a t hun ten dienste
1 e lk a a r bestrijdende w ereldm achten. De
In een toestand, zoals we die op het staat, aan. Als het moet met militair ge
gehele Berlijnse bevolking sta a t e r n et zo ogenblik meemaken, leven millioenen nog w eid, als h et kan met economisch geweld.
ivoor. M et nam e voor degenen, die in de in de veronderstelling, d a t w e met politiek
N u w ordt geconfereerd en'geprobeerd
w estelijke sectoren w onen, en d a t zijn er te maken hebben, en d a t de grote heren om to t overeenstemming te komen. D e ene
tw ee millioen, is de toestand zorgelijk, hun ruzies m aar ondèr elkaar moeten uit conferentie volgt op de andere. De be
v V olgens Louise. Schroeder is e r nog geen vechten en bekonkelen.
'sprekingen blijven geheim. Alleen heeft
hongersnood, dank zij de toevoer uit de
D e koude oorlog in Berlijn m aakt het M arshall m edegedeeld, d a t de V erenigde
lucht, m aar over drie m aanden is het w *n-,
ter. „ W a t moeten wij d an doen?” v raag t
, . z if iic h af. „W ij moeten k o len - hebben
voor de gezinnen en elk toestel, d a t kolen
Klassen en bevolkingsgroepen, die lang en uitsluitend door geweld.zijn geregeerd, zien de oorzaak
vervoert, betekent m inder voedsel.”
,
D ezer dagen stond in de pers het be- van hun ellende doorgaans alleen in de middelen,
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Staten bij de huidige onderhandelingen /
met R usland niet n a a r een vergelijk tot
elke prijs om der wille van het accoord
streven. .
•. N atuurlijk niet, de tw ee millioen Berlij
ners kunnèn wel w achten. V a n ongeduld
van hun zijde is tenminste niets te bespeu
ren. E n voor de V .S., «;venals voor Rus
land, staan grotere dingen op het spel, dan
de narigheden Van tw ee millioen mensen.
H e t g aa t p e r slot niet alleen om de vraag,
wie Berlijn zal beheersen, m aat w ie de be
schikking heeft over de productie en de
producenten van geheel D uitsland.
D e heersende klasse, die zich opm aakt
om de w ereldheerschappij te veroveren,
m aakt zich geen zorgen over het lot van
de millioenen die deze w ereld bevolken.
Z olang deze .millioenen zicli de weelde
perm itteren om zich eveneens geen zorgen
te maken over de wijze w aarop de heer
sende klasse over hun levens beschikt en
hun lo t bepaalt, zal de ellende zich ver
m eerderen en z^l het aantal slachtoffers
van de m achtsstrijd v an de heersers toe
nemen.
H e t is de hoogste tijd, d a t Wé ons be
zorgd maken over het lot v an onze medeproleten, niet alleen van de Berlijners,
m aar van allersaai. O p d at w e door middel
van internationaal contact, uitwisseling
van gedachten en strijd kunnen komen tot
het afw erpen van het juk, d a t nu nog ons
allen onder zijn ontzaglijke druk houdt.
M a a r daarvoor is het noodzakelijk, d at
we ons zelf bezig houden m et de w ereld
problem en en het niet over laten aan de
„grote heren” of aan degenen, die het
„w el beter zullen ■vyeten” .

Militarisme e ti-Militarisme

Vervotg van pag 1

Is h et tenslotte, nog nodig de aandacht
te vestigen op de passage, „d at zal w o r
den voortgew erkt aan de opbouw v an een
effectieve,, wel geordende, goed-geleide
strijdm acht?” H e t moet toch w el bevredi
gend zijn geweest voor D rees tenslotte
nog te kunnen spreken over .,opbouw ’*,
„geordend” en „goed geleid” . D a t zijn
zulke vertrouw de klanken.
‘ D e verkiezingen zijh voorbij. D e belof
te n , w orden opgeborgen. Een regering
kw am to t stand, die de arbeiders verder
zal pogen in te schakelen m h et Ameri
k aanse blok, hun lasten zal opleggen, to t
soberheid manen en voor d e kom ende Oor
log gereed maken. V a n Stikker to t D rees,
d a t beteként een sam engaan van hen, die
in h et A m erikaanse kielzog willen varen.
W a t zullen de arbeiders doen? A an ons
de ta a k é r aan mee te w erken, d a t zij zich
n iet inschakelen, noch in het ene, noch in
h et an d ere front. P ropageren en w erken
a a n h e t eigèn klassefront d er arbeiders,
v a n de arbeiders zelf.
’

waarmee zi) er onder worden gehouden, en niet in
het totaal der maatschappelijke verhoudingen*
digende lichamen voor oorlogscredieten, om lang
in al zijn Verschijningsvormen, het militarisme zeker
In het verlangen, eindelijk te worden bevrijd van
zamerhand te komen tot openlijke verdediging van
de immer dreigende lichamelijke kwellingen, ont niet moet vergeten, moet propaganda, die uitslui
het militarisme. Het „Niet met de wapenen der
tend tegen het militarisme gericht is of het oprich
staan dan overdreven opvattingen oyer geweld
ten van speciale anti-militaristische organisaties, als: barbaren", moet in den vervolge (benen, om de arloosheid. .
een zwakte aan inzicht in het kapitalistische stelsel [. beiders af te houden, geweld met geweld te be
Het christendom ep het budisme, belden ontstaan
antwoorden. Grepen de arbeiders desondanks toch
wordeq beschouwd.
in tijden van ondragelijke slavernij en kwelling der
naar de wapenen, dan was de sociaal-democratie
H et militarisme is een middel om de uitbuiting
massa's, bevatten een sterk geweldloos element. De
te beschermen evenals de politie. En nu moge het I er niet vies van, om „de wapenen der barbaren
slaven en de onder het feodalisme uitgebuiten
horigen, waren vatbaar voor deze godsdiensten, om waar zijn, dat wanneer het kapitaal dit middel uit I tegen de arbeiders te gebruiken, en wilde zij wel
de „bloedhond" zijn. (Noske in de rijksdag tegen
de hand geslagen is, het als hét ware onbeschermd
dat zij hun enerzijds de eeuwige gelukzaligheid on
de spartadsten.)
der een zachtaardige vader (de slavenhouder) in staat, daarmee is het echter nog niet gevallen.
De Ruhi^opstand in Maart 1920 wak één van
de hemel vóórhielden, anderzijds als aardse praktijk Voor alles geldt, dat de arbeidersklasse ln de klasse
die enorme gebeurtenissen in de proletarische.klas
strijd haar eigen Organisatie op moet bouwen en
predikten „gij zult niet doden en hebt uwe naasten
senstrijd. waarbij de klasse een „selbsttätige" ge
lief gelijk uzelve”. Mogen zij zich ook meer dan tevens de verdediging daarvan. De organisatie van
wapende órganisatie vormt en tezamen met het miaeens in uitbarstingen van woede tegen hun onder de klassestrijd is de desorganisatie van het kapita
del der staking en bedrijfsbezetting de militaire kas
drukkers verheven hebben, tot een hoopvol beeld lisme incluis zijn militarisme en anders machtsin
van reorganisatie der samenleving kon het bij deze strumenten. Daarbij is het utopfsch te menen, dat de te verslaat. De gevluchte sodaal-democratische re
gering, die dank zi) het optreden der aibeiders tegen
klassen niet komen; dus baden zij hun meesters gehele klasse door het anti-mijitaristisch ideaal be
de militairen, haar plaats weer kon innemen, aar
vangen. zou kunnen worden. De klasse kan wel als
zacht en goed te zijn als enig mogelljke opheffing
zelde niet, diezelfde militairen het bevel te geven
geheel in beweging komen tegen de door allen gevan hun ellende.
,
yoelde ellende. Als zij ^aarbij in botsing komt met 'tegen de opstandige arbeiders op te rukken, nadat
Daar het geweld in iedere strijd nog steeds het
zij tezamen met de tommunlsten, de arbeiders' be
de machtsinstrumenten van het kapitaal, blijft haar
beslissend moment is en ode de moderne proletariër
zworen had van verder 'geweld èf te zien. (Biele
zich steeds bedreigd voelt door zijn „sterke 8™“,. geen andere keus, dan om het tegen deze machten
felder overeenkomst). Zij redde daardoor de situaop te nemen. Dit mogen zij, die de klasse voor an
is het begrijpelijk dat de prediking van geweldloos
ie dér Duitse jonkers, de kem
dere „Idealen" in beweging willen brengen b.v. voctf
heid zich tot ita onze tijd voortzette.
van het latere nazi-militarisme. Als men bedenkt,
Vooral onder de anarchistische richtingen in dé* een verenigd Soc. Europa — als zij dat werkelijk
, waartoe de- Duitse arbeidersklasse toen in staat
arbeidersbeweging vond deze propaganda nogal bij willen —- ook wel eens in overweging nenlen.
De sociaal democraUe had bij haar ontstaan een i Was, en hoeveel bloed en tranen het voortbestaan
val. Daar waren er, die de absolute geweldloosheid
voorstonden, doch ook richtingen, die zich welis sterk proletarisch anti-militaristische inslag. Haar [van het Duitse militarisme de mensheid- heeft gesf, is het om Je haren uit Je hoofd te trekken.
woordvoerders handhaafden in de parlementen de
waar meer in het bijzonder tegen het verschijnsel
W e willen echter nog een enkel woord zeggen
leuze „geen man en geen cent voor het militaris
van het militarisme richtten, dat overal, waar bet
er het anti-militarisme zoals zïch dat voordoet in
me'', Al naarmate zij echter onder het reformisme j
kapitalisme tot ontwikkeling kwam, angstwekkende
vormi der persoonlijke dienstweigering. H et kaverburgerlijkte, verdween deze leuze. Zij liet‘de
vormen aannam, doch het geweld, om het kapitaal
lisme,
e, noch het Stalinisme kan door dit middel
te bestrijden niet verwierpen. Hoewel de arbeiders •proletariërs nog wel zingen. „Niet met de wapenen
de knieën worden gebracht. Dit kan alleen, wan
klasse, bij zijn critiek op het kapitalistische stélpel der barbaren”, doch stemde in de vertegenwoof- j
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Het lijkt bijna_wel, alsof de Haagse trammannen
ndg êens wilden bevestigen hetgeen we in ons laat
ste artikel neerschreven, nJ. dat het niet waar is.
dat de arbeidersklasse in een soort doffe berusting
alle verslechteringen aanvaardt. Integendeel, met
verbeten strijdwil zijn zij tot actie over gegaan.-Ge
sloten stonden zij naast elkander en er werd niet
gevraagd naar geloof of politieke richting. Men
kende maar één ding. gezamenlijk de strijd winnen.
Éen staaltje van prachtige solidariteit en dat dit
ook door anderen zo werd aangevoeld moge blijken
uit de spontaniteit waarmede de stakers financieel
in hun strijd werden gesteund.
In ons vorige nummer werd heel in het kort
reeds dit conflict vermeld en waar op dat moment
de jukte gegevens nog ontbraken en het conflict
nog te onoverzichtelijk was, toegezegd, dat er in
het volgende nummer tip terug zou worden geko
men. Inderdaad hebben wij omtrent het conflict zelf
en het verloop er van nog het een en ander te zeg
gen, doch alvorens dit te doen lijkt het ons goed
nog even de aanleidiqg er van te releveren.
Reeds geruime tijd-geleden hadden de trammannen via hun organisaties de eis van verhoging van
lonen gesteld. Hoewel de tramtarieven in Den
Haag hoger waren dan in de belde andere grote
steden Amsterdam en Rotterdam, waren niettemin
de Haagse lonen belangrijk lager. Daar kwam nog
bij, dat over het jaar 1946 nog achterstallige in
komstenbelasting over de fooien moest worden be
taald, zodat dit reeds te lage loon nog belangrijk
verlaagd werd. E r waren trammannen met een
groot aantal dienstjaren, die met bedragen, varië
rende van plm. ƒ 27.— tot plm. ƒ 31.— per week
naar huis gingen en maar moesten zien, dat zij met
deze „lonen',' in hun onderhoud en dit van hun
gezin voorzagen. En dit, terwijl over het afgelopen
jaar de H.T.M. een bedrijfswinst vaa ruim zeven
millioen gulden maakte. Zoals gezegd, de organisa
ties hadden de looneis der arbeiders in handen en
hadden kans gezien de onderhandelingen nu al zo'n'
anderhalf jaar slepende te houden. Oorzaak hiervan
was, dat de vakorganisaties het standpunt hunner
ledea niet deelden. De heren bestuurders waren'

neer het de arbeidersklasse gelukt haar geweld
„selbsttätig” *) tegen het geweld der heersers te
organiseren. W aarbij dan niet vergeten (boet wor
den, dat de massa van het leger bestaat uit prole
tariërs en de. organisatie der arbeiders hier betekent
de desorganisatie van Eet militarisme der heersers.
Tegenover de persoonlijke dienstweigering kun
nen wij staan als tegenover het persoonlijk rebel
leren van arbeiders tegen de werkgever. Het kan
dikwijls een beroep betekenen op de anderen en is
ln vele gevallen als zodanig bedoeld, al wordt dit
niet met zoVeel woorden gezegd. Vooral in de si
tuatie hier in Nederland met vele onderduikers en
het begin van een beweging tegen de troepen
transporten naar Indonesië achter de rug. zou per. soonlljk dienstweigeren' tot massale weigering uit
kunnen groeien, waardoor het een van de middelen
in de klassestrijd wordt. De betekenis van indivi-i
duele daden hangt steeds vfcn de omstandigheden
af en zij kunnen in bepaalde situaties een zeer
grote betekenis hebben. Daarom moeten deze ka
meraden weten dat zij niet alleen staan. D at wij
weliswaar in het algemeen niet de betekenis aan
hun daad hechten, die zij er zelf wellicht aan toeschrijVen, maar dat zij toch recht hebben op onze
steun. Hun daad drukt een gevoel uit, dat onze
klasse de kracht tot opofferende daden verleent
. en dat uit het gemeenschappelijk gevoel van onder
drukt zijn voortvloeit. M aar dan moet de dienst
weigeraar ook fier en onomwonden voor zijn daad
staan, a h onderdrukte beschuldiger, tegenover zitn
berechters. •
«
Dit woord „selbsttätig" is ontleend aan
Engels „Het ontstaan van de familie, het privaat
eigendom en de Staat". Het woord is niet in een
Nederlands woord weer te geyen. Het betekent
ongeveer „zelf-handejend”. v- •>
\
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dus weigerachtig om de opdrachten van hun
door wie ze notabene gesalariëerd worden,
voeren.
•
Het was daarom, dat in de nacht van 27 Juli
een aantal bestuurders en conducteurs in het ge
bouw „De Vereniging" bijeen kwamen om te be
spreken wat hiertegen te doen was en waar tot het
uitroepen van een staking werd besloten, teneinde
hun besturen tot -de orde te roepen en hen toé
grotere activiteit te prikkelen. Deze staking was dos
in de eerste plaats tegen de vakorganisaties be
doeld. En nu kan „Het Vrije Volk" van 2 Aug. wel
trachten wat men i.oemt er een 'punt aan te klet
sen en te wijzen op de slechte verstandhouding tus
sen directie van de H.T.M. en het personeel, en
meer van dergelijke uitvluchten, dit-.alles neemt
toch niet weg, dat deze staking in eerste aanleg
bedoeld was tegen de vakbeweging, die haar taak
als verdeelster der aan haar toevertrouwde ar
beidersbelangen schandelijk verwaarloosd had. De
stakers kozen zich een eigen leiding uit hun mid
den en met deze leiding trok men eensgezind tea
strijde, katholieke «aast christelijke en N.V.V.-arbeiders. Niet lettende op kleur, richting of geloof,
alleen met dit ene doèl voor ogen: de overwinning
te behalen. En dit was het wat hen misschien wel
het meest kwalijk werd genomen. Het Haags Dag
blad van 2 Aug. schreef hier oven „Het behoort
tot de rechten van de vrije mens om „oeen” .tè
mogen zeggen, in tegenstelling' tot de slaaf, dié
moet dulden wat hem wordt opgelegd en dankbaat
zijp vóór al het gegevene. In de moderne tijd is dit
recht tpt „neen"-zeggen overgedragen aan de orga*
nisaties die, zetelend op een hoger niveau, een beter
uitzicht hebben over die factoren welke-tot neen
zeggen aanleiding zouden kdnnen geven, en dei£->
halve lós staan van persoonlijke overwegingen*" .«
Het blad gaat dan verder en zegt dat de tram- ■
mannen inderdaad te weinig verdienden en dat ook
de vakbeweging het daarmede eens was. D at de
trammannen gelijkstelling 'van hun lonen w en st«
met Rotterdam en Amsterdam, doch dat de
weging het daarmede niet eens was, omdat dit
andere leden weer een nadeel op zbu leveren,
de heren bestuurders nu .al maanden gestaag a^a
het onderhandelen waren en juist op het moment,
dat er een beslissing zou zijn gekomen, de tra a mannen het plotseling vertikten om nog langer ^er
wachten en in wilde staking ginge«.
I
'„ E n daarmede is deze staking als organisatorisch'
middel in de moderne maatschappij veroordeeld.
Niet omdat de looneisen onrechtvaardig waren,
want dat zijn ze allerminst, maar wel omdat mrw
is afgeweken van dë afspraak, die men op het pont
van het recht van sociale onderhandelingen heeft
gemaakt.” O f met andere woorden, omdat de «ta
kende trammannen zich niet aan de spelregels had
den gehouden, was het eigenlijk gezegd, een slecht
soort kérels. Onbetrouwbaar, want met zulke lui
kan je immers geen afspraken maken?
Maar. de staking verheugde iich in de algehele
sympathie van de bevolking, w at zich o.L demon
streerde In het feit, dat overal met gulle hand. op
de steunlijsten werd getekend en in minder dan
geen tijd een bedrag van een dertig duizend gulden
bijeen was. Predikanten wendden zich tot de sta
kers met een verklaring, dat men bet rechtvaardige
van hun eisen weliswaar inzag, dat men eveneens
bereid was deze eisen te ondersteunen, doch waar
bij men oprisp to t. bezinning teneinde de actie
weer ih organisatorische banen te leiden. O p de
stakersvergadering van Zondagmorgen 1 Aug. waa
zelfs een katholiek priester aanwezig, die. eveneens
verklaarde zich achter de gerechtvaardigde eisen
te plaatsen en....... de steun aanbood van pater
Borromeus de Greeve.
De stakers gingen, gelukkig, wijselijk op niet één
van dej* „welgemeende" aangeboden diensten in.
„Handen af van opze strijd" was het parool en toen
dan ook de C P.N . door haar raadsleden en ..De
\Y«arheid" aan deze staking een C.P.N.-cachet
trachtte te geven en hét v o o r, de niet-ingewijden
trachtte fe doen voorkomen, alqpf men hier met een
door de C.P.N. georganiseerde staking had te doen,
volgde prompt het antwoord van de Makingsleidlng.
dat de steunactie en berichtgeving van „De W aar
heid” b u it» verantwoordelijkheid van bet staldngs-
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comité geschiedde en er van haar geen opdracht
tot het inzetten van deze steunactie was uitgegaan.
Prachtig was ook de solidariteit onderling. T e 
vergeefs trachtten de besturen van de R.K. Trambond St. Raphael en de Prot. Christ. Bond hun
schaapjes er tussen uit te plukkenen aldus de sta
king tot mislukking te doemen. Het lukte niet. ook
niet na de vier-urige vergadering op Maandag 2
Aug., welke eigenlijk meer een vier-urige veldslag
was en waarvan zelfs de R.K. Volkskrant moest
érkennen, dat dit de rumoerigste vergadering was.
welke de R.K. bond ooit in haar bestaan gekend
had. Het besluit was, dat men alleen dan aan het
werk zou gaan, wanneer ook de kameraden uit de
andere organisaties zulks gezamenlijk besloten.
Het onverwachte einde van dit conflict kwam
toch nog op de vergadering van Dinsdag 2 Aug.
van de Ned. Ver. van Spoor- en Tramweg. Perso
neel. N a een openingswoord van de voorzitter, nam
de gesal. bestuurder de Later het woord, die begon
met het uitstorten van een lawine van banvloeken
over de leden, geregeld door interrupties gestoord,
en waarbij hij o.a. verklaarde, dat d # stakers er
niet op moesten rekenen, dat de directie vafi de
H.T.M. er ook maar over prakkizeerde met de
stakingsleiding te onderhandelen. Dat de onderhandelingen net op Vrijdag 30 Juli in een vruchtbaar
stadium waren gekomen, doch dat nu alles weer
teniet was gedaan door het onbezonnen optreden
van de leden zelf! Welke verklaring door de aan
wezigen met een homerisch gelach en gefluit en ge
joel werd ontvangen. Hij drong er voorts met klem
op aan, direct het werk te hervatten, wat beant
woord. werd met een luid „nooit”. Gevraagd of^er
nog aanwezigen waren, die in discussie wensten te
gaan, werd er luide van de zaal uit geroepen:
„Touw, Touw”. Dit was de voorzitter van de sta- •
kingsleiding, welke dan ook even later onder
doodse stilte het woord nam. Na enkele terecht
wijzingen aan het adres van het bestuur, verklaarde
hij, dat inderdaad het conflict als opgeheven be
schouwd diende te worden, omdat naar de mening
van de stakingsleiding de voorstellen van de direc
tie der H.T.M. zeer ver aan de eisen van de stakers
tegemoe,t kwamen. Hier kwam iets naar vören, waar
we zo straks nog nader op terug komen, n.l. dat
zonder de stakers van tevoren er van in kennis te
stellen, zelfs zonder dat de stakers gelegenheid had' den over al of niet aan het werk gaan te stemmen,
de stakingsleiding in feite voor de stakers een be
sluit genomen had. Het slot van deze vergadering
was wederom zeer onoverzichtelijk, daar de reeds
genoemde bestuurder de Later meende nog weer
het woord te moeten nemen en een aanval op de
voorzitter van de stakingsleiding te openen. Hij
werd echter gewoon door de vergadering wegge
hoond en zonder dat de voorzitter gelegenheid had
gehad de vergadering te sluiten, gaf hij met een
slag op de voorzitterstafel te kennen, dat de ver
gadering geëindigd .was en liep hij geheel overstuur
weg. De voorzitter van de stakingsleiding Touw
nam daarop wederom het wóórd, wekte op geza
menlijk de staking op te heffen, allen trouw lid
van de organisatie te blijven en hij voegde er aan
toe, dat zeker kon worden bereikt ’dat leden uit
de stakingsleiding het bestuur in de N.V. zouden
overnemen, dus dat mep een en ander met ver
trouwen tegemoet zou kunnen zien. Hiermede was
dus aan dit conflict een einde gekomen, daar ook
de leden van de andere organisaties, geheel volgens
hun reeds genomen besluit, wederom aan het werk
togen,
•
(W ordt vervolgd.)

„M et taai geduld uit de schuld.”
G eeft U w bijdragen voor
„Spartacus op de Vesuvius.”
A dres: Jac. Rijpkema, den Haag,
Stortenbekerstraat 7.

SPARTACUS VACANTIEWEEK
Een deelnemer schrijft ons:
W a t isi die week gauw voorbij getrokken! Dat
zal voor allen wel de eerste indruk zijn, wanneer zij
zoals wij, op deze eerste dag van het weer-thuiszijn, nog eens proberen alles in hun gedachten te
doorleven. Het is zo de gewoonte bij vacanties als
eerste beslissende factor de kwestie van het weer
te stellen. W e kunnen over het weer niet roemen,
want er is tamelijk veel regen gevallen, maar Joch
ook weer niet zóveel, dat de deelnemers dag aan
dag zich in het kamphuis moesten vermaken. Het
programma moest van tijd tot tijd worden gewij
zigd, maar bijzonder storend heeft dit toch niet ge
welkt. Natuurgenot, ontspanning, vreugde, ontwik
keling en kameraadschap, dit alles heeft het zomer
kamp van Spartacus ons allen opgeleverd. Ook de.
deelname was goed en de moeilijkheden verbonden
aan een vacantieweek w aar de leeftijden v an de
deelnemers varieerden van 1 tot 68 jaar, zijn op
werkelijk goede wijze overwonnen, doordat de
overtuiging sterk leefde, dat het voor allen een
goede week moest worden.
De lezer zal begrijpen, dat het niet mogelijk is
een verslag te brengen dat naar tijdsorde precies
aangeeft wat de kampbewoners hebben beleefd.
We. volstaan dus met een algemeen overzicht.
Daarbij zal het duidelijk zijn, dat ook de smaak en
de waardering van al het samen genotene bij de
deelnemers verschillend zal zijn. M aar wat goed
was, dat is juist, dat er voor allen wat van hun
gading was en dat door de deelnemers zelf zo sterk
werd gestreefd, naar het ontplooien van eigen ini
tiatief in het programma. Daardoor werd het zelfdoen en het gezamenlijk doen, ook het voor allen
doen, op buitengewoon goede wijze bevorderd.
Bezien we nu eerst het meest ernstige deel: de
inleidingen. D aarvan viel er door omstandigheden
één uit, n.l. die over „De positie en de strijdwijze
van de arbeidersklasse.” Z o bleven een drietal
over. Deze waren: De huidige structuur van liet
kapitalisme en de wereldsituaties over „De Ameri
kaanse negers en hun poezie,” en tenslotte een be-.
spreking over Arthur Koestier» boék „Dieven in de
nacht,” gepaard gaande met een beschouwing over
de communes in Palestina, de politieke situatje al
daar en de lessen, die daaruit voor de internatio
nale arbeidersbeweging te tffekken zijn. Alle inlei
dingen werden door discussie gevolgd. In de eers'te
inleiding werd. om tot verdieping van gedachten te
komen, niet alleen onze eigen visie gebracht om
trent het huidige kapitalisme, maar ook de beoor
deling van de nationaal-socialist Fried en in fiet
bijzonder van de oud-Trotzkist James Burnham aan
de hand van hun werken „Wending- der wereldhuishouding” en „Machtsvorming der Bewindvoer
ders". De tweede beschouwing ving aan met een
uiteenzetting over de positie die de Amerikaanse
negers van de slaventijd af hadden gehad en ver
kregen. Vervolgens, hoe zij in een blanken-wereld,
die hen gebruikt, schuwt en als minderwaardig be
handelt, hun worsteling voerden en voeren om er
kenning, bevrijding en verheffing. O p buitenge
woon goede wijze kwam tot uitdrukking ' in de
daarna voorgedragen gedichten, hoe dit proces een
groei van, ook geestelijke, onderworpenheid naar
zelfbewustheid betekende.
*
« De inleiding over „Dieven in de Nacht” bracht
ons inzicht inzake het historisthe verloop van de
.Joodse communale nederzettingen in Palestina, de
moeilijkheden die daaraan waren verbonden en het
sterke idealisme dat deze mensen dreef en hun
ik-zijn door het wij-zijn deed vervangên. Desniet
temin werd duidelijk, dat de internationale arbei-'
dersJbeweging, die veel kan leren uit de daar onder
nomen pogingen, toch ook nog voor .veel andere
opgaven en moeilijkheden komt te staan. Als alge
mene conclusie over de inleidingen zouden wij de
opmerking willen maken, dat er niet zozeer be• hoefte bestaat aan meerdere inleidingen als de gehoudene, maar dat er voor de toekomst naar zal
moeten worden1 gestreefd, om ruimer gelegenheid
voor discussie te nemen. Het spreekt vanzelf, dat
een zomerkamp niet in staat is, problemen geheel
op te lossen en trouwens een strijdende arbeiders
beweging komt daarmede nooit geheel gereed, maar
een tekort aan discussie-tijd werd toch wel door de
belangstellende deelnemers gevoeld. Nu werd de
discussie eigenlijk afgebroken, wanneer zij belang
rijk begon te worden.

Aan gezamenlijke sp o rte n spel werd aandacht
besteed en zeker hebben die eenvoudige spelen eij
dansen bijgedragen tot de vorming van een werke
lijke gemeenschap van ouderen en kinderen, van
mannen en vrouwen.
Ondanks het weer, hebben v)e verder een paar
mooie wandelingen gemaakt, die aan het einde toch
wel wat lang bleken te zijn. Het was fijn, dat we
enkele kameraden in ons midden hadden, die over
natuur en historie op bepaalde ogenblikken iets
konden vertellen. Het mierennest als dierenmaat
schappij. Het ontstaan van de oude Hessenwegen;
de'koepelgraven en hun inhoud aan potten, urnen,
stenen 'wapenen en werktuigen; de postwegen en,
in verband met het verraad van de Hamburgse
postbode van de aanwezigheid van Prinselijke troe
pen in het Gooi in 1650, de verhouding tussen
naar staatsmacht strevende Oranjes en de regenten,
die zelf wilden heersen, brachten verrijking van
kennis en inzicht, zonder dat daarvoor nu direct
inleidingen behoefden te worden gehouden.
De gezellige avonden, voornamelijk verzorgd
door de deelnemers zelf, waren, in het algemeen
buitengewoon goed. W ij denken aan de samenzang
van eenvoudige liedjes over strijd en natuur. W e
hebben weer zingen geleerd, «1 ging het soms nog
wat stuntelig. Eén van de mooie strijdliederen
drukken we hierbij in onze krant af. Een tweeactertje slaagde uitstekend als propaganda stukje
voor de zelfactiviteit van de arbeiders. De tegen
stelling regeringsbureau en overleg en anderzijds de
schaftkeet der arbeiders werd goed uitgebeeld.
Hiermede werd werkelijk dé positie waarin de
klasse verkeert met de allereenvoudigste middelen
duidelijk gedemonstreerd. Dit was verreweg het
beste wat op dit terrein werd geboden. Jammer dat
daarvan niet meer werd gebracht.
Ook datgene wat enkele kameraden brachten aan
declamatie, aan gitaarmuziek en aan het voorlezen
van een eenvoudig Veluws verhaal, droeg bij tot
het brengen van een goede sfeer. Bovendien was
de kampvader zo bereidwillig ons op accordeonmuziek te trakteren.
En verder....... wat hebben we onbedaarlijk moe
ten lachen om de kleine pretentieloze voordrachten,
waarvan we slechts noemen: het ontstaan van het
Mongoolse ras: het bezingen van de kampweek;
de kiespijn-scène; het ballet enz.
E r is zóveel gebracht, zóveel genoten, dat wie
zich dit alles nog eens in het geheugen terug roept,
de keren dat er wat fout was of niet minder goed
voldeed, vergeet.
4 Aan het-slot van dit overzicht menen we nog
goed te doen, mede tè delen, dat de wedstrijd in
het houden van twee-mlnutén-redevoeringen. de op
voering door de kinderen van een dierensprookje
over koning Leeuw en onze dagelijkse (gesproken)
kampkrant, bijzonder goed in de smaak vielen.
Laten we hopen, dat de bij de sluiting uitgespro
ken wens, dat dit kamp zal bijdragen tot de activi
teit van allen, voor Spartacus en de zelfbeweging
van de arbeidersklasse, in vervulling moge gaan.

H E T P R O L E T A R IA A T
X\^e delft het goud uit d'aarde,
W ie zwoegt in groef en mijn?
W ie weeft katoen en zijde,
W ie levert graan en wijn?
W ie geeft aan alle rijken brood
En leeft er zelf in bitt're nood?
D at zijn de stoere werkers, het proletariaat!
(bis)
W ie leefden steeds als slaven
Door heersers onderdrukt?
W ie moest zijn leven offeren
Door leed en zorg- gebukt?
O volk, weet toch, dat gif het zijt -y
Die eeuwen lang bedrogen zijt.
Ontwaakt, gij stoere werkers. O p proletariaat!
(bis)
Gij hebt de macht in handen
Uw heersers te verslaan.
Blijft vast aaneengesloten
Dan breekt de vrijheid aan. ,
Treedt fier de vijand tegemoet.
.
Geen oorlogsvuur verzw akte uw moed.
Dan zult gij overwinnen, o proletariaat, (bis)^
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D IC T A T O R D R E E S
W an n e er wij deze w oorden neerschrij
ven, zien we in onze gedachten verschil
lende lezers glimlachen. D at w ordt nu
immers toch w at al te gek, vader Drees,
de huidige m inister-president, een man, zo
door alle parlem entair politieke partijen
geroemd: op Ijet congres van de katholie
ke arbeiders beweging „geëerd” als „een
der onzen” ; een democratisch-socialist; als
dictator uitkrijten,, dat w ordt nu toch w er
kelijk wel w at te veel. „
Laat men voorzichtig zijn. O ok een an
der dictator, een veel meer bekende, kreeg
de benaming „vader”, zij. het dan „vader
der Volkeren”. O ok andere dictators ver
klaarden om het hardst, d at hun systeem
het meest democratisch w as. E n laat men
dus, met of zonder glimlach, onze be
schouwing eens volgen.
H e t komt niet bij ons op, D rees ate een
alleenheerser voor te stelLn. D e kapitalis
tische orde laat dat nergens toe. O ver de
naïeve gedachte, dat M ussolini en H itler
alleenheersers w aren en cfet F ranco en
Stalin dat momenteel nog zijn, daarover
kunnen wïj op onze beurt slechts glim
la c h e n .'W e geloven, d a t het niet nodig is
voor onze lezers te beredeneren, dat zij
slechts als vertegenw oordigers, symbolen
van een geheel systeem, een gehele orde,
zijn te kwalificeren. W an n eer wij nu spre
ken van dictator Drees, hebben wij daar
mede ook'slechts de bedoeling, aan te ge
ven, d at hij op een bepaald tertein van
het N ederlandse m aatschappelijke leven,
het terrein d at hij de laatste jaren als mi
nister te verzorgen ha%, d a t van Sociale
Z aken, een symbolische figuur van een
dictatoriaal systeem is.
D e komende economische politiek.
In pns artikel van de vorige week „V an
Stikker tot D rees” bespraken wij de vor
ming en de instelling van het nieuwe N e
derlandse kabinet. W ij m aakten daarbij
duidelijk» d a t de plan-economie, voor zo
ver die een staats-socialistische grondslag
vond, in het bijzonder bij de leiding van
de Partij van de Arbeid(, tlrans als geëin
digd moest w orden heschouwd. E en grore vrijheid voor het ondernemersdom,
dan speciaal voor de grote m aat
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schappijen, zet zich onder invloed vgn het
monopolistische Amerika door. N atuurlijk
blijft er een grotere regeringsbemoeienis
op het terrein van het economische leven
dan ten tijde van het jónge liberale kapi
talisme. D e staat is b.v. ook in 'Amerika
Veel sterker dan voorheen to t de économi
sche dienstknecht yan de grote trusts en
concerns geworden. Een land als N eder
land, d at door de oorlogsgevolgen zo sterk
afhankelijk is gew orden van Amerika,
moet in zijn economische politiek naar
diens pijpen dansen. Staats-socialistische
illusies w orden daarom vervangen door
een'„vrij baan vftor de monopolies”.
M aar van een kapitalistisch herstel
binnen de Amerikaanse invloedsfeer kan
geen sprake zijn, wanneer niet de rentabi
liteit van de N ederlandse economie w ordt
hersteld:
W e gaan dus naar meer vrijheid in het
bedrijfsleven, vooral voor de grote onder
nemingen, en voornamelijk onder Am eri
kaanse .invloed. H et vervallen van de
plannen om trent Publiek Rechterlijke Be
drijfsorganisatie, ingediend door minister
V os, die een tendens van Staats-socialis
tische strekking hadden en hun vervan
ging door de aanhangige voorstellen,
w aarin een sterker invloed van het be
drijfsleven zelf doorklinkt, is in dit opzicht
typerend. O p het terrein van de distri
butie en de prijspolitiek is te verw achten,
d at de politiek der monopolistische vrij
heid sterker zal w orden betracht. M aar de
nieuwe richting van de wederopbouwplannen gelden niet het terrein van de loon
politiek d e r regering. D aar blijft de orde
ning volkomen van kracht en moeten wij
zelfs met een versterkte doorvoering reke
ning houden.
D it alles eist de rentabiliteit.
•

~

É n d e arbeiders?
\
.
W a t gaat dit voor de arbeidersklasse
betekenen? D e loonstop blijft zo strak
mogelijk gehandhaafd en de regering zal
er ongetw ijfeld n a a r streven, de beheer
sing. van het loonpeil zo krachtig mogelijk
te maken.
’
A nderzijds, nog steeds geeft de rege
ring belangrijke subsidies op diverse pro

ducten en ingevoerde artikelen, om dat
deze anders in het verleden voor de grote
m assa veel te duur w aren geweest. D it
w as dus een onvermijdelijke aanvulling
van de loonstop/- Bovendien moest de dis
tributie verzekeren, dat, bij de aanw ezige
schaarste aan goederen, voor de arbeiders
klasse iets beschikbaar zou zijn. O ok de
prijzenstop had dezelfde strekking. M aar
ji e nieuwe politiek van economische vrij
heid eißt, dat aan distributie, prijzenstop
en subsidies een einde w ordt gem aakt. Z o
blijft straks*— d a t is althans het dóel —•
feitelijk alleen de loonstop over. D e
steeds sterker w ordende klanken om ver
hoging van de huurprijzen houdt hier
mede ten nauw ste verband. H e t geheel
•kom t er dus op neer, d a t van overheids
w ege de uitbuiting van de arbeidersklasse
door een laag houden van het lognpeil
w ordt bevorderd. D it is het systeem,
waarbij de M in ister. van Sociale Z ak en
gezien moet worflen als de dictator op dit
terrein, het terrein van de politiek tegen
de arbeidersklasse... een politiek van ver
scherpte monopolistische uitbuiting..
H et ligt in onze bedoeling in komende
artikelen hier# w a t n ad er op in te gaan.
O ok de plannen inzake Publiek Rechter
lijke Bedrijfsorganisatie (P .B .O .) houden
met dit alles ten nauw ste verband. W ij
volstaan er in dit artikel m ede als onze
mening te stellen, d at elke z.g. arbeiders
organisatie die zich to t medewerking Op
dit terrein leent, onderdeel w ordt van een
ordening, die op de basis van een z.g.
klassevrede, de arbeiders zelf tot grotere
slavernij bengt. W ij komen daarop in een
volgend artikel terug. Nu- behandelen wij
de ontwikkeling van de loonpolitiek.
H e t is voor het verkrijgen van een goed
inzicht onvermijdelijk, een stukje geschie-.
deins te brengen. H e t jonge kapitalisme
zag ook de arb eid sk rach tals een w aar, die
vrij o|j de m arkt kwam. T oen in 1907 in
het Burgerlijk W etb o ek dringend bepa
lingen moesten w orden opgenomen inzake
de arbeidsovereenkom sten, w e rd e n ' dan
ook slechts algemene regelen gesteld om
trent de richtige nakoming van aangegane
contracten xen de wijze w aarop bij schen
ding dier regelen „recht” kon worden ver
kregen. D e positie van de arbeiders
bracht mede, d at zij daarbij als „sodaal
zw akkeren” enige bescherming verkregen.
Vervolg op pag. 4.
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