
i herdacht, m aar zyn gedachten in  alle 
toonaarden verzwegen worden.

D it alles is geen verraad. H et is he t na
tu u rle k  resultaat van een algemeen m aat
schappelijk proces, dat alle organisaties 
van he t openbare leven, dus ook de z.g. 
arbeiderspartij en en vakbonden, betrok
ken heeft bij h e t gecentraliseerde, systeem 
van aanwending van kapitaal en  arbeid. 
De totale staat is een zo volm aakt orgaan 
der burgerlijke klassedictatuur of van de 
bureaucratische beschikkingsmacht, dat 
hy  geen verradelijke gezindheid nodig 
heeft, om de „socialistische” of „commu
nistische” partijen  to t h e t opgeven van de 
klassenstrjjdgedachte en van h e t proleta
rische internationalism e te bewegen. D at 
is alleen m aar consequent. Zo beschouwd 
w ekt de aankondiging van de S.D.A.P. 
dat in  haar firm a in de toekomst zelfs de 
naam  „arbeiderspartij”  wil schrappen 
geen verrassing of teleurstelling, evenmin 
als de zelf-likwidatie der Komintern, 
diens formele zelfmoord na reeds lang in
getreden dood. D at dit alles m et een ze
kere verlegenheid (gespeeld zelfvertrou
wen is ook een kan t van verlegenheid) ge
beurt, komt alleen hierdoor, dat zelfs 
„arbeidersleiders” iets m eer van klassen
strijd  en de „niet-op-te-voeden” eigen
schappen der arbeidérs weten, dan ze 
meestal voorgeven. Zy weten n.l., dat on
danks alle „opvoeding to t de staa t”, on
danks alle hervormingen en plannen, 
kapitaalsm acht en arbeid nooit to t har
monie gebracht kunnen worden. Zy weten 
ook, of gissen minstens, dat juist door de 
m achtsconcentratie in  de staat, door de 
centrale leiding van de kapitalistische 
economie, de conflicten zich verscherpen 
en  verdiepen moeten, dat zy he t karakter 
krygen  van de directe stryd  om de macht. 
Velen proberen misschien als bemidde
laar op te  treden. Zo verklaarde de 
Zweedse sociaal-democratische m inister
president, dat de „socialistische” regering 
n ie t denkt aan de „socialisering” van on
dernemingen, dï§“goed functioneren.

In  geheel W est Europa snellen de koeriers 
van de sociaal-democratie heen en weer, 
zy bezoeken de congressen van hun 
zusterpartijen en huldigen he t in  de rege
ring  treden  der „arbeiderspartijen” als het 
morgenrood van he t „socialisme”. In  de 
naam  van dit „socialisme” w ordt gean
nexeerd, worden de arbeiders der over
wonnen landen gedeporteerd en  „opge
voed”, w ordt vrede gesloten m et de ver
tegenwoordigers en  symbolen der heer
sende klasse. M et tro ts  bericht men, dat 
de spreektribunes omspannen zyn m et de 
vlaggen der „verbonden naties” en de rode 
vlaggen der sociaal-democratie, dat de 
nationale liederen en  de Internationale 
enthousiast door de gedelegeerden gezon
gen wedden. A an de andere k an t kom t in  
de hardnekkigheid, waarm ee de sociaal 
dem ocraten de huwelijksaanzoeken der 
Stalinisten in haast alle landen afwijzen, 
de groeiende tegenstelling tussen h e t wes
telijk  imperialisme en h e t imperialistische 
oostblok onder- leiding van Rusland, to t 
uitdrukking. De hyper-„democratische”,

hyper-vaderlandslievende samensmel- 
tingspoging der Stalinisten in alle wes
telijke landen is bijna overal m islukt, zo
genaamd wegens verschillende opvattin
gen om trent de „democratie”, in  w er
kelijkheid door de toespitsing der tegen
stellingen tussen de, to t dusver, westelijke 
en oostelijke bondgenoten. Ideologische 
tegenstellingen spelen h ier geen r‘61 meer, 
tenm inste geen beslissende rol. W ant bei
den bieden tegen elkaar op in het tege
moetkomen aan monarchistische en reli- 
gieuse tradities.

Spoedig zal de 2e Internationale, de S.A.I. 
bijeenkomen. Misschien zal ze besluiten 
het experim ent van een derde wereld
oorlog n ie t m eer te  riskeren. Misschien 
zal ze—  consequent — verklaren, dat het 
instituu t der „Verenigde N aties” het 
voortbestaan dezer zogenaamde Arbei- 
ders-Intem ationale overbodig, of zelfs on
gewenst maakt. Iets nieuws kan hiervan 
n iet m eer verw acht worden. H et nieuwe 
ligt ergens anders. H et is daar te  zoeken, 
w aar de arbeiders u it eigen ervaring, de 
opvattingen van een nieuwe, principieel 
andere vorm  van he t maatschappelijk

leven gaan begrijpen. H un ervaringe 
de conflicten m et de georganiseerd», 
dem em ersm acht, de staat. Ein in  deze] 
flicten ontstaat de voorstelling van 
arbeidersm acht berustende samer 
van gelijke en vrye producenten.

En tegelijk hierm ede ontstaat de v< 
ling van de party  van h e t Proletari 
deze gedachten propageert, die in 
beiders het bewustzijn to t rijpheid 
dat de gehele klasse der bezitloze l 
de roeping to t m acht heeft. De dieL 
en n ie t de heersende partij, dat is] 
partybegrip der revolutionaire klasse.| 
h aa r begrijpen wil, moet zich vrij 
van de voorstellingen der burgerly 
reld, die in de staat de hoogste, en t 
enige vorm van de samenleving zit 
moet de voorstelling hebben van een 
reld, w aarvan de rijkdom  slechts dii 
is aan de menselijke behoeften. Hy 
de denkkracht bezitten, zich een  pai 
communisten zonder m eer, die de . 
dersklasse vertrouw t.

Hy moet gehoor hebben voor de 
phonie in rood.

WIJ WILLEN WETEN
Het duurt niet lang meer of de zomer is voorbij 
en de natte Augustusmaand heeft ons reeds een 
voorproefje gegeven van wat ons de komende 
herfst en winter te wachten staat, als we niet 
voldoende kleren hebben om de natte 'te ver
vangen en niet voldoende brandstof om de kleren 
te drogen.

Maar op een vergadering van de Huisvrouwen- 
bond, waar al deze moeilijkheden en zorgen be
sproken werden, kwamen de vrouwen tot de 
conclusie, dat we zo de komende winter niet in 
mogen gaan. En we moeten het voor de zoveelste 
maal zeggen: we hebben geen kleren meer aan 
het lichaam, geen schoenen meer aan de voeten, 
geen lakens en slopen meer op de bedden, geen 
theedoeken om ons „servies” af te drogen en 
geen garen en stopwol om de vodden, die we nog 
kleren noemen, heel te houden.
Dit alles betekent een groot gevaar voor de 
volksgezondhei, die toch al niet zo rooskleurig is. 
Denkt maar eens aan de typhus, schurft en 
T.B.C., die zich zo uitbreiden.

We hebben verleden week in de dagbladen kun
nen lezen dat er meer zeep komt. Prachtig, dat 
wordt dan ook tijd. Maar we willen meer weten. 
Komt er nu werkelijk voldoende zeep? En soda, 
en bleekpoeder en lucifers — hoe moeten we in 
’s hemels naam onze petroleumtoesteHen aanste
ken zonder lucifers — en azijn en meer zout? 
Ja, wij huisvrouwen zijn opeens zeer leergierig 
geworden, wij willen alles onderzoeken, alles. 
Waarom het rantsoen boter en meel voor de 
kinderen van een tot vier jaar verminderd is. 
Of er voor de ouden van dagen niet eens wat 
extra’s af kan. Of enige schepen met garen, van 
dat ouderwetse, „Brooks”, weet U wel,,voldoen
de zou zijn om alle Nederlandse huisvrouwen 
gelukkig te maken met een paar klosjes. Of er ' 
nog stopwol komt, en kousen, om die stopwol op 
te gebruiken. Of we nog lang op de distributie 
van textielgoederen zullen moeten wachten, en 
of men ons niet zal afschepen met één of twee 
stuks per gezin, dito met schoenen. Of dan oök 
de prijzen van die goederen beter geregeld zullen 
worden. Want een vrouw met een matig inkomen 
moet hier voor een donkere moltondeken, via de 
distrihutie ƒ 12.90 betalen en voor schoentjes 
voor haar kleine meid van vijf jaar ƒ 9.50, drie

k vier maal zo veel als voor de oorlog, 
de lonen niet direct drie k vier maal zo] 
geworden zijn.
Ja ja, we zijn nieuwsgierig, we vragen . 
neme ons dit niet kwalijk. Wij worden 
overal buitengehouden. Pas als wij wu 
wij medezeggenschap hebben, zullen w\j 
over kunnen oordelen, wat mogelijk is < 

Tenslotte nog een schuchtere vraag: Wa 
van oorlogvoeren heeft een huisvrouw 
geen verstand. Maar dat er in de oorlogan 
de laatste jaren hard gewerkt is, is een L 
feit. Is het moeilijk om de oorlogsindustrie ( 
schakelen in vredesindustrie? <èi zit daar| 
achter?

(De Huisvrouwen uit de Za
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JTE-SOCIALISME
Men moet niet voor de meesters spreken.

(Herman Gorter).

... propageert de aaneensluiting van de 
Iers in de bedrijven, de eenheid van alle 
Iers met hoofd en hand, op de grondslag 

1de bedrijven waarin zij door het kapitaal 
|bijcengebracht. Alleen zo kunnen zij hun 

ht opheffen en een beweging, een macht

nnen dat, doordat zij samen dezelfde 
elangen hebben, doordat zij elkaar als 
*n, als gelijken leren zien, als makkers 

_elfde nood, dezelfde vrees, hetzelfde ver- 
i naar kameraadschap en onderlinge trouw 
i. Door zich samen te bewegen, worden 
i machteloze ik-heden tot het sterkere wij; 
or veranderen zij ook hun onderlinge 
ring, hun onderlinge verhouding. Hun on- 
,e on-gelijkheid valt meer en meer weg; 
niet meer de minder of meer-geschoolde, 

inicus of de wever, de bankwerker of de 
ator of de kantoorbediende of de tekenaar 
(zijn arbeiders met hoofd en hand: gelijken.

elijkheid waarmee de verschillende cäte- 
... arbeiders door het kapitaal worden be- 
■ld, is daarmee niet ineens verdwenen, 
|in hun bewegen, dat is: hun samenspreken, 
en, eigen-leiding kiezen, de actie naar 
! bedrijven uitbreiden, eisen stallen en be- 

over tegenvoorstellen, daarin zijn zij 
n, arbeiders die gelijke rechten en plichten

; der meesters is de wet der ongelijkheid, 
old is meer dan ongeschoold, schone han- 

i meer dan vuile handen, boord en man- 
ti is meer dan de overall, hoofdarbeid is 

J dan handarbeid, toezicht en commanderen 
[hoger dan werken met hand en hoofd. Zo
* wet en de praktijk in het kapitalistisch 

even.
i te bewegen als een eenheid in het be- 

[ doorbreken de arbeiders deze wet der 
t s  en stellen daartegenover de wet der 
eid als arbeiders. Niet in de vorm van 
*lde artikelen, maar als een vanzelf
de regel. Zij nemen hun besluiten niet 
'.lijken, als mensen waarvan de één een 
r of beter betaald beroep uitoefent, maar 

lijken, democratisch, bij meerderheids-
• Het wü gaat boven het ik, het geheel 

Me wil van de enkeling. De besluiten van 
eid zijn wèt voor allen. Besluiten en 
i op grond van gelijkheid, het is de enige 

atie die die naam verdient: arbeiders- 
'atie!
er geld in het loonzakje dat zij thuis- 

een paar dagen vacantie is voor de 
belangrijk, want het betekent iets min- 
i, iets meer vreugde. Maar belangrijker

■ gevoel en in hun waardering is, dat zij 
f veroverd hebben, dat zij als gelijke maats 

|***aar stonden en wisten: Wij betekenen 
TI zijn niet meer machteloos — dat is een 
PjPit in hun leven, dat is een smaak die 

weer vergeten. Meer dan welke ver- 
! ook die zij zullen bereiken, schatten de 

havenarbeiders de eenheid, die zij 
en in aanval en terugwijken be-

strijders kunnen zij een eenheid zijn, 
1 oj een stukje macht, dat is vrijheid, ver- 
p kunnen zij een stap doen naar de asso- 

vrije en gelijke producenten, naar
«isme.
tijdeenheid op grondslag der bedrijven, 

■sorganisaties, en het samenvatten daar- 
de arbeiders tot Arbeidersraden, de 

ij  afbeidersdemocratie van het commu- 
is de kem van de hele Spartacus-

1 er, zoals in de artikelen van J. L. in 
L7® . Onder de naam Bedrijfsorganisatie 
® omloop gebracht worden, die in wer

kelijkheid een castratie betekenen van de Be- 
drijfsorganisatie-idee, dan wordt het tijd onze 
schouders aan alle waarderend geklop te ont
trekken, en dat geestelijk kind bij zijn ware’ 
klassenaam te noemen.
Hier is het gedeelte waar het om gaat:

„De weg (naar de zelfbesturende levens- 
r -  en. werkgemeenschappen) zien we, als Spar

tacus, in de bedrijfsorganisaties, die zich niet 
enkel op een hoger loon, maar op de ver
overing van het bedrijf zelve richten. Ons 
verschil is slechts, dat wij deze bedrijfsorga
nisaties, en later deze bedrijfsschappen, wil
len bouwen op de grondslag van een func
tionele, organische democratie, waarin iedere 
groep die voor het, productieproces onmis
baar is, gelijke stem heeft, onverschillig van 
haar aantal, en waarin dus niet meer de 
tyrannie der meerderheden maar het even
wicht der groepen en de garanties der min
derheden zullen heersen.”

We hebben hierin enige woorden onderstreept. 
Wat betekenen die?
De geschiedenis der maatschappij tot nog toe, is 1 
de geschiedenis van de tyrannie ener minderheid 
over de meerderheid der mensen. De taak van 
de meerderheid in déze maatschappij is, de 
tyrannie van de uitbuitende en heersende min
derheid, de kapitalistische klasse te breken, te 
vernietigen. Zij kan dit slechts, door zichzelf tot 
een aaneengesloten, georganiseerde, machtige 
meerderheid te maken, die de maatschappelijke 
ongelijkheid, eerst in eigen rijen, maar dan over 
de gehele maatschappij opheft. En de taak van 
de socialist, de communist (het komt hier op de 
benaming niet aan), is, deze meerderheid, de 
arbeiders met hoofd en hand, te doen begrijpen 
dèt en hoe zij getyranniseerd wordt, de door de 
heersers verkondigde gedachte, dat die meer
derheid het rpcht en duurzaam de kwaliteiten 
mist om zelf de maatschappelijke macht te han
teren, af te breken en in haar het besef te wek
ken, dat zij instaat en genoodzaakt is, de samen
leving om te wentelen tot die van de vrije en 
gelijke arbeidende mensen.
Dat kan slechts, de praktijk van de strijd der 
arbeiders in alle landen heeft het bewezen, op 
de grondslag van de strijdeenheid der arbeiders 
in het bedrijf. Waar zijzelf besluiten en uitvoe
ren, samen, ongeacht politieke of godsdienstige 
verschillen, ongeacht de ongelijkheid die de 
kapitalistische uitbuiting onder hen bracht
Hier komt J. L. (en anderen met hem) met zijn 
verschil. Die gelijkheid der arbeiders in hun 
strijd, in hun organisatie, straks in hun machts
uitoefening, wil hij niet. Niet meer „de tyran
nie” der meerderheden”, maar een evenwicht 
der groepen en „garanties der minderheden” 
moeten heersen.
Wie zoiets voor het eerst leest, zal moeite heb
ben te begrijpen, waar hij het eigenlijk over 
heeft. Wij hebben het voordeel, in discussies en 
geschriften tijdens de illegaliteit, deze denk
beelden al vaker te hebben ontmoet. Ze komen 
kort gezegd hierop neer: De technische en in- 
lectuele middenlaag der maatschappij, het lei
dende personeel, de ingenieurs en hogere tech
nici, enz., moeten elk als groep evenveel te 
zeggen hebben als de grote massa der „ge
wone” arbeiders.
Om eens een voorbeeld te nemen: Als in een be
drijf als van Philips, 25.000 man werkt, dan 
moeten in de bedrijfsorganisatie de bedrijfslei
ders samen één stem hebben, de ingenieurs en 
hogere technici één stem, de verkoops-organisa- 
toren één stem, en de 24.700 „gewone” arbeiders 
samen ook één stem. Of de cijfers de ene keer 
zus en de andere keer zó liggen doet hier niet 
terzake: dit is de idee.
Zodoende zouden die „minderheden” garanties 
hebben, dat die „meerderheden” hen niet „ty- 
ranniseren”. In een vroeger geschrift werd zelfs 
gesproken van een „brute meerderheid”.
Die „functionele” oftewel' „organische" demo
cratie betekent in werkelijkheid: géén democra
tie. H et betekent, dat -de strijdorganisatie* der 
arbeiders van een bedrijf zich niet kunnen be
wegen zonder toestemming van de bevoorrechte, 
beter betaalde en uitzonderingsposities bezet
tende groepen. Het betekent, dat het arbeiders- 
lot ook nog een» ia de organisaties wordt be

paald door hen, die de hardheid daarvan het 
minst voelen, dat het strijdkarakter wordt be
paald door hen, die strijd het meest schuwen, 
dat het doel van de strijd wordt bepaald door 
hen, die hun voorrechten boven de massa der 
arbeiders voelen als een recht dat „gegaran
deerd” moet worden.

(Wordt vervolgd).

Zuivering In de practijk
Met de zuivering van he t bedrijfsleven 
gaat he t h ie r in N ederland nog steeds raa r 
tóe. De mensen die e r het meeste belang 
by hebben dat e r  goed gezuiverd wordt, 
de arbeiders d er bedryven, hebben er 
niets in  te  zeggen, hun mening w ordt n iet 
gevraagd, zy krygen op een gegeven ogen
blik de beslissing van den duvel mag 
weten welke heren  te  horen.
Gelukkig kom t daartegen van arbeiders- 
kant verzet. Wy verm eldden reeds in  een 
onzer vorige num m ers, hoe de spoorweg
arbeiders in  G roningen hadden doorgezet, 
dat ook hun  vertegenwoordigers, in  het 
bedryf gekozen, in een zuiveringscommis
sie w erden opgenomen.
N u ontvingen wy bericht van het perso
neel van de Efa-Corema (een metaalbe
drijf te  B reukelen), dat daar de directeur 
weggezuiverd is, en  da t daarvoor op een 
leidende plaats d reig t te  komen een direc
te u r  van een m etaalbedrijf te  Maarssen, 
die by verscheidene leden van het perso
neel m aar a l te  goed (of liever te  slecht) 
bekend staat en  die in  de ogen van het 
personeel zelf lang n ie t zuiver op de graat 
is. Volgens de vroegere leden van zijn 
eigen personeel, kenm erkte zich het op
treden van dezen h eer door een grote be
reidwilligheid in 'het uitvoeren van orders, 
die uiteindelyk en  voor ieder duidelijk de 
D uitsers ten  goede zouden komen, en door 
stelselmatige weigering, de voor w erk  
naar D uitsland gevorderde personeel
leden, op enigerlei wijze te  helpen of hen 
by onderduiken financieel te  steunen. Le
vensmiddelen en  dergelijke, die door hem  
in flinke hoeveelheden voor producten uit 
de fabriek w erden verkregen, kwamen 
nooit de hongerende arbeiders van het 
bedrijf ten  goede.
H et personeel van de Efa-Corema eist nu 
medezeggenschap in  deze directeurs wisse
ling, h e t heeft aan  de autoriteiten en  aan 
de pers bekend gem aakt wie hun als 
nieuwe broodheer op he t lyf dreigt te 
worden geschoven, m aar to t nu  toe hebben 
zy daarop niets gehoord.
Wy geloven da t deze manier, om als per
soneel de eigen arbeidersbelangen ge
zamenlijk te  bespreken, daarover te  be
sluiten, en  dan samen op te  treden, de 
juiste is. In  elk  geval moeten de arbeiders 
zorgen, dat hun  stem  tenm inste gehoord 
w ordt in  deze dingen. Daarvoor moeten 
zij zich, in h e t bedryf georganiseerd, sa
m en la ten  horen, om zodoende ook door 
andere bedrijven gehoord te  worden en 
door verbinding m et andere bedryven, in 
staa t te  zijn hieraan samen iets te  doen. 
Organisatie en  optreden op grondslag van 
he t bedrijf, ls  h e t m aar om een protest 
gehoor te  ^verschaffen, is de weg die de 
arbeiders öok in de kwestie der zuivering 
moeten gaan.



BEHEERSING DER DRIFTEN
In ons artikel over „Vrouwen in revolutie” heb
ben we vastgesteld, dat de jonge mensen in de 
tegenwoordige sexuele vrijmoedigheid de slacht
offers van hun driften zijn geworden, zoals ze 
dat vroeger van hun opvoeding waren. Op deze 
kwestie moeten we nu echter nader ingaan. 
Want we moeten zien, wat eigenlyk de maat
schappelijke achtergrond is van het verschijnsel, 
dat de jonge mensen hun driften niet kmïnen 
of willen beheersen. We moeten dus zien, wat 
het beheersen van driften feitelijk is en waar 
het op berust.
Nu is deze kwestie niet zo eenvoudig te behan
delen, omdat we ons daartoe eerst op een ter
rein moeten begeven, dat gewoonlijk buiten onze 
belangstelling valt. We willen namelijk eerst 
enige opmerkingen over de dieren maken, omdat 
deze op hun driften leven, zoals men dat noemt.

De dieren zijn voor hun levensonderhoud uit
sluitend op het gebruik van hun lichaamsorga- 
nen aangewezen, want ze hebben geen werk
tuigen. Ze hoeven nooit te „kiezen”, op welke 
wijze of met welke middelen ze zullen aanval
len, verdedigen, vluchten of voedselzoeken. Ze 
hoeven er niet bij te „denken”. Denken zou voor 
hen meer schade dan voordeel opbrengen. Met 
één oogopslag overzien ze de voor hen eenvou
dige situatie en handelen dan ogenblikkelijk. 
Daarbij valt het op, dat de dieren zeer sterk 
emotioneel geladen zijn. Ze zijn direct in hevige 
angst of woede ontstoken. Dat komt niet, door
dat ze een angstige of een nijdige „natuur” 
hebben, maar omdat hun snelle handelen direct 
een grote spierinspanning vereist. Zolang het 
lichaam in rust is, is de verbranding in het 
lichaam zeer gering. Maar bij krachtige inspan
ning stijgt deze direct tot het 10- of 20-voudige. 
Het bloed moet sneller stromen, de ademhaling 
moet sneller gaan, om de grotere hoeveelheid 
afvalproducten af te voeren, de bloedvaten moe
ten verwijd worden. Deze plotselinge lichame
lijke veranderingen worden door de emotie in
geleid. De woede of de angst zijn als het ware 
de sleutels, die de poorten voor de benodigde 
spierarbeid opensluiten en vormen daarmee een 
noodzakelijk bestanddeel van het dierlijk be
staan. Het dier leeft zo „op z’n driften”. Geen 
verstandelijk overleg kan de handeling bewust 
richten of vertragen. De emotie levert de ar
beidskracht.
Dit zelfde zien we ook bij heel jonge kinderen, 
die ook veel sterker emotioneel zijn dan volwas
senen. Ook zij hebben nog geen andere middelen, 
om hun wensen of ongenoegen kenbaar te ma
ken dan hun lichaamsorganen. Een verstandelijk 
apparaat hebben ze in hun korte leven nog niet 
kunnen opbouwen, zodat ook nog geen keuze 
mogelijk is, om aan hun verlangens te voldoen. 
Schreeuwen, slaan, schoppen moeten volop benut 
worden, waarbij ook hier de woede-buien of de 
angst de benodigde lichaamsarbeid opensluïten. 
Eerst later, wanneer door het verder leren ken
nen van de omringende wereld ook andere mid
delen ter bevrediging ontdekt worden, kan ook 
de emotionaliteit wat afnemen. In het her sen - 
apparaat zijn de ervaringen vastgelegd en ze 
vormen te zamen een onderling verbonden ge
heel, dat vóór de handeling in werking komt. Er 
komt „overleg”. Het is, wat men de beheersing 
der driften noemt En daardoor kunnen de die
ren hun driften niet of nauwelijks beheersen 
en de mensen wel.
We willen hierbij ook de aandacht richten op 
iemand, die driftig is. Zo iemand valt dan feitelijk 
in een „dierlijk” stadium terug. Hij is dan sterk 
emotioneel geladen en zegt oi doet dingen, waar
van hij later dikwijls spijt heeft. Achtere f komt 
dan de verontschuldiging: „Ik had wel allerlei 
verstandige dingen in m’n hoofd, maar ik heb ze 
niet gebruikt. Ik heb gehandeld, alsof ik dat ver
stand, die redelijke overlegging niet bezat. Ik 
was niet helemaal toerekenbaar”. Zo werd hij 
het slachtoffer van z’n driften. Het is als ’t  ware 
een zekere kortsluiting in z’n hersenen, waarbij 
een goed deel van de vroegere levenservaringen, 
die tot voorzichtigheid of tot een bezonkener

oordeel zouden kunnen leiden, uitgeschakeld 
zijn. Bij iemand, die driftig is, is de beheersing 
van zyn driften weggevallen.

Gedurende ons leven hebben we onze driften 
leren beheersen. Dat wil zeggen, dat we de 
wereld hebbert leren kennen, zij het uit directe 
ervaringen van ons zelf, zij het, dat we de oude 
generatie hebben leren napraten en naäpen. Deze 
ervaringen hebben we op algemene formules 
teruggebracht, van goed en kwaad, van heilig of 
duivels, van nuttig of van schadelijk. We heb
ben zo een hele reeks van maatschappelijke 
waarde-oordelen in ons zelf opgebouwd, die 
richtsnoer zijn bij denken en handelen. Ze zijn 
de vormen, waarin we onze driften beheersen. 
En hoe vaster deze waarde-oordelen in onze 
hoofden verankerd zijn, des te steviger beheer
sen we onze driften.

Wat nu in de afgelopen tientallen jaren met de

mensen gebeurd is en nu nog gebeurt, is 
grond van de zaak heel eenvoudig. Er 
algemeen over geklaagd, dat de vaste « 
oordelen van vroeger een ernstige schok 
gen hebbên. De godsdienst heeft een o 
bare klap gekregen. Waar ze zich in - 
vormen handhaaft, daar is toch de liefde 
naaste niet meer het richtsnoer van het 
leven en het handelen. Het geldverdicn 
goede betrekking, het zich staande houden 
strijd om het bestaan overwoekert alle 
denken en doen. Hieraan is alles onderg 
Natuurlijk is de naastenliefde er nog wel, 
het is iets bijkomstigs en wordt nu uit 
bronnen dan vanuit de godsdienst geve 
vindt de jonge generatie geen hou-vast 
de zedelijke normen van de kerk.
Ook op het gebied van het gezin is een 
afbraak van de vroegere waarde-oordelen. 
gezin vormt niet meer die eenheid van g 
schappelijke strijd om het bestaan, zoals die 
ger was. Een eenheid wordt gevormd 
samen lijden en strijden voor een gem- 
pelijke taak, waarbij de bron van vreugde 
de een, ook de bron van vreugde voor de

f------------
Ik geloof w eer aan  wonderen. Zoals ik 
als klein kind aan wonderen geloofde, aan 
bovennatuurlijke krachten, aan goede en 
boze geesten, die, onzichtbaar, ons om
geven, en aan al die sprookjesgestalten. 
Ze kunnen mij nog veel m eer vertellen 
van natuurw etten , van chemie en phy- 
sica, van sociologie en dialectiek. Daar 
neem ik geen w oord m eer van aan, w ant 
ik ben w eer gelovig geworden. A ls ze mij 
vertellen zouden, da t H itler zo slecht was, 
doordat zijn tan te  he t boze oog had, of 
doordat zijn moeder, toen zij hem ver
wachtte, tweemaal een zw arte ka t tegen
kwam, dan zou ik ze geloven. W at ik  alle
maal geloof, kan  ik  je n iet eens in  één 
keer opnoemen. Ik  geloof ongelooflijk veel.

Ik  geloof b.v., d a t koning Michael van 
Roemenië een overtuigde dem ocraat is. 
Geloof jij dat n iet? Lees dan toch „De 
W aarheid” er eens op na. En als je  he t 
dan nog altijd  n iet gelooft, ben  je erger 
dan de ergste fascist, dan ben je een onge
lovige, neen, nog erger: een ketter!
Wees een beetje voorzichtig m et je onge
loof. Misschien w il je  in de naaste toe
komst, zo om streeks 1970, je zomervacan- 
tie in  Oostenrijk doorbrengen, in  „Het 
W itte P aard” aan he t Wolfgangmeer, en 
dan ook eens een uitstapje naar Weenen 
maken. D at is heel eenvoudig. J e  hoeft 
alleen m aar in  h e t jaar 1960 een Toestem
ming voor Grensoverschrijding aan te  
vragen bij he t „B ureau voor Nationale 
Veiligheid”, doorreis-visa voor België, 
Luxem burg, Zw itserland en  he t vorsten
dom Lichtenstein en  een verblijfsvergun
ning voor 14 dagen in  de Oostenrijkse 
bergen, bjj den commandant van de Ame
rikaanse bezettingstroepen van „Het 
W itte P aard”, en dan krijg je prom pt in  
het jaar 1969 alle nodige papieren om je 
vacantie in  1970 naar wens te  kunnen ge
nieten. J e  reist dan snel en comfortabel 
in 6 dagen, m et hoogstens 23 m aal over
stappen, naar het Wolfgangmeer. En als 
je dan ook nog W eenen bezoeken wilt, 
dan doe je dat m ét een doorgangsbewijs 
voor he t door de Russen bezette gebied. 
M aar als hß t je  dan bewezen zou kunnen 
worden, dat je in  het jaar 1945 aan de
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democratische gezindheid van 
Michael van Roemenië getwijfeld 
dan zou je door de G.P.Oe. u it de 
gehaald worden, en je  nabestaanden 
den zich heel w at moeite en  kosten 
ben te  getroosten om je stoffelijk 
schot in onze gewijde vaderlandse 
te  kunnen  begraven.

Geloof me, je moet geloven, he t koste 
h e t kost! J e  dient daarm ee je ziel 
je norm ale stofwisseling, en je dient 
mee ook de toekomst en  de veilighe' 
je  kinderen. Alle G roten en  Mach 
geloven toch immers ook! E n  wou 
dan aanmatigen, n iet alles of van 
niets te  geloven? In Parijs hebben 
onder hoge aanwezigheid van den 
am bassadeur, de Russische Emigr 
kerk  en de Moskouse k erk  plechtig 
elkander verzoend. D at heeft zelfs 
hoewel ik  een soort geloofsmani 
w orden ben, moeite gekost om het 
te  geloven. H et scheen mij te nr 
w aar te  kunnen zijn. S tel je  voor, 
gelovige Thomas, dat een van de 
leerlingen van Lenin, in  zijn kwalite: 
gezant van de idler-beste leerling 
Lenin (generalissimus S talin), 
kerkelijke verzoening tussen de 
revolutie en de in  F rankrijk  levende 
eieren van D enikin en Petljoera, de 
rijke generaals der witgardistische 
revolutie, plechtig zijn democrat' 
gen geeft! Is dat n ie t schoon, is dat 
w onder? Ik  zou zo denken!

Ik  zal je zeggen hoe he t kwam, dat 
cynische materialist, to t een £ 
werd. Ja , eén cynische materiali- 
ben ik  geweest. V roeger d&cht ik ( 
me deze uitdrukking n iet kwalijk), 
mensen eerst moesten eten, wonen, 
kleden, vóór ze zich m et de „hoge** 
gen konden bemoeien. Ik  zei altijd 
mijn tante, dat d it materialisme met 
gene, w at zij onder „materialisme 
stond, helemaal n iets te  maken had- 
m’n  tan te zei dan altijd, da t dat onzm 
w ant, da t de voorzitter van haar

waar het leed gemeenschappelijk leed is. 
voorwaarden zijn niet meer gegeven. De 

gaat het huis uit en heeft naast de huiselijke 
meringen heel andere zorgen. De wereld 

de huismoeder is een heel andere, dan die 
haar man of haar kinderen. En de kinderen 

nu niet aan een gemeenschappelijke 
zoals vroeger. Ieder heeft z’n eigèn zorgen, 
1 het gezin uiteen vliegt, zodra iedereen 
jen benen komt te staan.

trede van de vrouw in het maatschappelijke 
'«proces bracht een nieuwe afbraak van de 
waarden. Ook bij haar kwam het geld- 
~en in het middelpunt, of in ieder geval 

óch verzekeren van een economische grond- 
voor haar bestaan. En daarbij konden de 
morele waarde-oordelen van geen nut zijn. 
-houding tot bazen, chefs, directies konden 
ook met veel bijdragen tot het inzicht, dat 

huidige maatschappelijke samenstelling op 
waardering aanspraak kon maken. Wan- 
;n in de maatschappelijke orde was hier 

resultaat.

beperkte ruimte verbiedt ons, deze pun-
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g to t Verbreiding van Sinterklaas
ten in  onze Overzeese Gebieden” 

verstandig m an en strenggelovige 
-aandeelhouder in grote koloniale 

tschappijen was en dat hij de mensen 
'e. En m’n  tan te  heeft gelijk gekregen, 
“ er dat ze h e t n ie t m eer beleefd 

Dan had ze my niet onterfd, en dan 
ik nu  die 3 duizendbiljetten, die ze 

de D uitse bezetting natuurlijk  niet 
erd heeft. Ze geloofde vast, dat elke 

landse n iet-inleveraar voor ieder 
"dje 100 gouden tientjes ontvangen 
omdat de dank van he t vaderland 
zeker is. A rm e ziel, ze had zo’n  vast 
en ze heeft die 3 duizendjes zo goed 
pt, dat geen m ens ze ooit m eer 
evonden heeft. M aar ik  begrijp niet, 
m haar niet-onterfde erfgenamen 
zo’n verdriet over hadden. W at zijn 
duizendjes, w at is geld? H et m aakt 
gelukkig. H et geloof, da t m aakt ge- 

! En in  he t geloof aan  die drie maal 
gouden tientjes is zij gestorven, vorige 

• Ze had  teveel suikerbieten ge- 
ze was helem aal dik, helemaal op- 

Uen. De cynisch-materialistische 
noemde he t hongeroedeem . W aar 

vigen a l n ie t op komen, in  hun 
loosheid!

Mj mij de doorslag gegeven heeft? De 
o-gebeurtenissen. D at is te  zeggen, 
oorlog zelf was ik  nog tam elijk on- 
g- Ik geloofde haast niets, neen, ik 

de hele w aarheid zeggen, ik  geloofde 
-sal niets. W at de D uitsers zeiden, 
me zwendel. E n w at de anderen zei- 
scheen me ook n ie t helemaal waar. 
M  (vergeef m e de uitdrukking), dat 
001 het kapitaal ging, om fabrieken, 

i olievelden, scheepswerven, enz., 
de onderwerping van de arbeiders, 

tocht ik. Ik  geloofde niet, ik  dacht; 
tot mijn schande gezegd. En omdat 
t en n iet geloofde, was ik zonder
• Ik beperkte mij steeds to t dat,

* zag of gezien had. Cham berlain bij
> de vrede van  München, Molotov

ten nu nader uit te werken. Maar het is wel 
duidelijk, dat we hier te doen hebben met een 
algemene afbraak van de vroeger geldende mo
rele waarden en met 'een onverschilligheid tot 
weerzin toe tegenover de maatschappelijke orde. 
Onder zulke voorwaarden mist de individu iedere 
vastheid. Hij of zij wordt een schip zonder roer. 
De vastheid van individualiteit, de zekerheid van 
optreden en oordelen, de beheersing, waardoor 
de mensen tot werkelijke persoonlijkheden wor
den, berust juist op een stelsel van vaste waarde
oordelen, die voelen, denken en handelen rich
ten. En die moeten uit het maatschappelijk 
samenleven worden opgebouwd en gevoed. Daar
uit ontstaat ook het verantwoordelijk handelen 

•tegenover omgeving en gemeenschap.

In dit verband zouden we de tegenwoordige 
sexuele vrijmoedigheid van de jeugd willen zien. 
Het is niet in de eerste plaats een crisis, 
waarin het jonge geslacht verkeert, doch het 
is een maatschappelijke crisis. Deze crisis kan 
niet bezworen worden met zedepreken, doch al
leen door een nieuwe maatschappelijke ordening, 
die de mensen een nieuwe levensinhoud kan 
geven. Wat nu aan de dag treedt, is het ver-
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bij H itler, R ibbentrop als gezant in Lon
den, telegrafische gelukwensen van Bgnesj 
op 1 Mei 1939 (na de vrede van Mün
chen), vlootverdrag Londen-Berlijn 1935, 
Olympiade in Berlijn 1936, financiële over
eenkomsten tussen H itler en  de democra
tische schuldeisers, brief van Churchill 
aan Mussolini, leveringen gedurende de 
oorlog aan Duitsland door Turkije, Zwe
den, Spanje, Portugal, Zwitserland. En 
nog zoveel meer.

Zo beperkt was ik. En toen op 10 Mei 
1940 de Duitsers h ier binnen kwamen, 
toen werd het heel erg m et me. Ik  werd 
anti-militarist! Ik haatte de uniformen, het 
gedril, de blinde gehoorzaamheid, het ge
weld. E n m’n  vrienden zeiden me steeds, 
dat de Engelsen en Amerikanen en Russen 
en Polen en al die andere vrije volken, 
niets anders wilden, dan de wereld van 
deze uniformen bevrijden.
D at geloofde ik niet helemaal. Ik  dacht 
(daar heb je  dat verfoeilijke woord al 
w eer) dat ze daarnaast ook nog heel wat 
anders wilden. M aar Den Doolaard wist 
m ijn vrienden, die reeds deze hogere vonk 
des geloofs bezaten, gemakkelijk te  over
tuigen, deze gelukkigen, deze eenvoudig 
en kinderlijk gelovigen.

En toen kwam  het grote wonder! De vrije 
volken overwonnen, de gehate groene en 
grauw  uniformen, de parades en toespra
ken  van S.S.-generaals verdwenen. En in
plaats daarvan kwamen de anti-militaris- 
tische uniformen, parades, verordeningen 
der vrije volken. M aar ik, de cynische ma
terialist, de ongelovige, vatte een diepe 
liefde op voor die uniformen; ik kan ér 
m aar n ie t genoeg naar kijken. Hoe mooi 
is die khakikleur, en vooral die bonte uni
formen m et veel goud erop, haast even 
mooi als die m en soms voor dure restau
rants, hotels en bioscopen ziet. E n zelfs 
de kleine jongens en de politieleerlingen 
dragen deze anti-militaristische symbolen 
en antim ilitaristische revolvertassen en 
bajonetten. Ja , het militarisme is versla
gen, nu  geloof ik het! N u geloof ik. alles! 
Ik  geloof, dat de bevrijding van de arbei
dersklasse slechts het w erk van de Neder
landse Handelmaatschappij kan  zijn!

loren gaan van .de beheersing der drif
ten. Dat is, dat de tegenwoordige gees
telijke inhoud < zich niet als remmende, of als 
overleggende schakel kan plaatsen tussen wens 
en daad. Dat is de geestelijke „kortsluiting”. De 
oude waarde-oordelen hebben hun kracht ver
loren, nieuwe hebben zich niet of nauwelijks ge
vormd. Hier is alleen verlangen, die directe be
vrediging zoekt en vindt. De mensen worden de 
slachtoffers van hun driften, omdat nog geen 
bewust overleg vanuit nieuwe waarde-oordelen 
kan plaats vinden. Een nieuwe individualiteit 
moet zich nog vormen, die niet alleen wil, wat 
ze weet, maar ook weet, wat ze wil. Hieraan 
willen we volgende week een beschouwing 
wijden.

WAT ONS OPVIEL
Oorlog in China.
Gedurende de 14-jarige oorlog in China zijn vol
gens schatting 50 millioen Chinezen omgekomen.

Ooetenryk’s „Bevrijding”.
Nazi’s worden door de gewapende Oostenrijkse 
politie gearresteerd. De Russen hebben de hele 
veestapel, alle machines en transportmiddelen 
weggevoerd voor de Russische opbouw. Zes 
weken geleden stierven de helft van alle baby’s 
die in Wenen geboren werden.
(Revue van buitenlandse stemmen (Mil. Gezag)).

Studenten als onderkruipers.
„Op 18 Augustus deed de kath. studentenver. 
„Veritas” het voorstel, dat bij voortduring der 
havenstaking te Rotterdam, het werk door stu
denten zou worden opgenomen. Dit vaderlands
lievend voorstel vond weerklank, niet slechts bij 
de andere studentenver, te Utrecht, doch ook bij 
den ministerpresident. Dit aanbod had hem diep 
getroffen. Daar de staking een einde genomen 
had, is het tot nu toe bij dit aanbod gebleven."

(„De Nieuwe Dag” van 1 Sept).

De profiteurs.
Na de val van Japan had een sterke koersstijging 
plaats van Oosterse waardepapieren aan de 
Londense Beurs. Het ging daarbij om Japanse 
obligaties. Electrkrteitswerken van Tokio, Chi
nese en Zuid-Mandsjoerijse papieren.

Wèl democratisch, niet democratisch, w el.... 
n iet.. . .
De Amerikaanse regering en de Engelse regering 
(en een heel koor van „ook-democraten” in de 
kleinere landen) hebben tot de Bulgaarse rege
ring gezegd: Die verkiezingen die u daar bij u 
wilt houden, zijn niets anders dan een comedie. 
De wil van het volk komt zo niet tot uiting. Wij 
zullen de uitslag niet erkennen.
Zo zeiden se het wel niet letterlijk, maar daar 
komt het op neer.
Van een andere kant, van de Russische, worden 
andere klanken vernomen. Van die kant krijgen 
we allerlei mooie, democratische beschrijvingen ■ 
over de toestand in Bulgarije; zij. de Russen, 
zijn daar n.l. als bezettende macht. Het was 
blijkbaar zó mooi, dat vreemde journalisten er 
niet naar mochten kijken en dan ook aan de 
grenzen afgewezen werden.
Door een en ander heeft de Bulgaarse regeering 
(vermoedelijk na een telefoontje van Molotov), 
maar besloten, het democratische feest nog wat 
uit te stellen.
Wat we nog maar altijd niet kunnen begrijpen 
is, wie ze van beide kanten nu eigenlijk met 
zulke berichten proberen te bedotten. Wlrnnr 
niet, dat is zeker. Die kennen elkaar. De Ameri
kaanse, Engelse, Hollandse, Russische arbeider, 
die „hun” kranten leest en „hun" radioreden 
hoort? Dèt ad  het wezen!
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Privaat-Kapitaal en Staat
Het „Algemeen Handelsblad” is weer verschenen. 
Het duikt weer op, ruim 3H  maand nadat de 
bladen uit de illegaliteit, „Parool”, „Trouw”, „De 
Waarheid” enz. mochten verschijnen. Er is dus 
nog al wat te bespreken geweest, voordat het 
weer uit mocht komen.
We vinden het niet van zo groot belang, na te 
gaan waarom het zo lang duurde; ook niet of de 
kringen die achter „Het Handelsblad” staan, zó 
invloedrijk waren, dat zij niet voorbijgegaan 
konden worden. Van meer belang achten wij de 
geest, die naar het inleidend artikel van „Het 
Handelsblad” van 1 September aankondigt, van 
dit blad zal uitgaan. We zullen van nu af weer 
de stem horen van het kapitaal, dat voor zijn 
vrijheid van handelen opkomt. Past dat in het 
plan van de regering, of heeft deze het onder 
druk moeten toestaan?
Hoe dan ook, het blad verschijnt weer en kon
digt aan, dat het zijn waarschuwende stem wil 
laten horen, als de persoonlijke vrijheid en het 
particuliere initiatief door de almacht van de 
staat in verdrukking zal komen. De ' vrijheid, 
waarvoor „Het Handelsblad” wil opkomen, is 
niets anders dan de vrijheid van het kapitaal om 
zoveel mogelijk winsten te kunnen maken. Wij 
zijn allerminst van mening, dat deze vrijheid 
behouden moet blijven. Integendeel, de algemene 
opheffing van deze vrijheid, door aan hét kapi
taal de beschikking over productie en distributie 
te ontnemen, is ons doel. Maar toch kunnen wij 
niet nalaten te zeggen, dat het inleidend artikel 
van feHet Handelsblad” van 1 September, ons als 
een oase voorkomt bij de woestenij van wat de 
kranten uit onze tijd te zien geven. Hier wordt 
tenminste gezien, dat door de staatsbemoeienis 
op elk gebied van het maatschappelijk leven een 
geheel nieuwe toestand ontstaat, dat door het 
aan zich trekken van aldoor meer bevoegdheden 
door de staat, van de „vrijheid” niet veel meer 
overblijft. Het wordt gezien en gezegd, dat het 
laatste een noodzakelijk gevolg van de ontwik
keling is, die wij tegemoet gaan. Dit in tegen
stelling tot de andere dagbladen, die de conse
quenties ervan krampachtig over het hoofd zien.

„Het Handelblad” wil de „persoonlijke vrijheid” 
behouden, maar vindt toch, dat er geen andere 
wederopbouw mogelijk is, dan die onder leiding 
van de staat. Dat is, op het eerste gezicht, in 
strijd met elkaar. De opbouw onder leiding van 
de staat, staatsbemoeienis op allerlei gebied, en 
staatsdwang wanneer men zich niet vrijwillig 
aan de wetten en voorschriften onderwerpt, laat 
geen vrijheden meer toe, die uit andere maat
schappelijke verhoudingen voortkwamen. Welke 
vrijheden denkt „Het Handelsblad” dan te be
houden, en waarom heeft de regering deze 
spreekbuis van het particuliere kapitaal weer in 
het leven geroepen? Dit zijn vragen, die wij zul
len trachten te beantwoorden, om daarmee te
gelijk de tegenspraak op te helderen.
In de kapitalistische maatschappij is de eerste en 
voornaamste functie van den kapitaalbezitter, 
dat hij zich het arbeidsproduct, het gepresteerde 
werk van den loonarbeider toeeigent. Als eige
naar van het productie-apparaat en omdat hij 
grondstoffen en arbeidskracht kan kopen, wordt 
hij ook eigenaar van het arbeidsproduct. Hier 
ligt de bron van alle rijkdom en welvaart van 
de kapitalistische maatschappij. Hoe groter de 
arbeidsprestatie en hóe groter de massa van het 
product bij zo laag mogelijke kosten, dus ook bij 
zo laag mogelijke lonen, des te groter de rijkdom 
en welvaart van de bezittende klasse. Uit alles 
wat we tot nu toe aan maatregelen van de rege
ring gezien hebben, blijkt, dat deze functie van 
het particuliere kapitaal niet zal worden belem
merd, laat staan, dat het uit deze functie ver
wijderd wordt Integendeel, de staat wil hier 
helpend ingrijpen. Hij zorgt ervoor, dat een even
tuele weerstand van de loonarbeiders tegen de 
verscherpte- uitbuiting Wordt onderdrukt. Aan 
het adres van de arbeiders doet de staat de be
lofte, dat uitwassen bij de uitbuiting zullen wor
den tegengegaan. Wordt deze belofte nagekomen, 
dan blijft het toch nog altijd een genormaliseerde

uitbuiting. Dit is het wezenlijke en principiële 
punt voor het private kapitaal. Wordt het in zijn 
functie van toeëigening van het arbeidsproduct 
niet aangetast, dan kan het zich schikken in de 
verdere ordening van het economische leven door 
de staat, waardoor aan het afzonderlijk bedrijf 
een plaats wordt toegewezen in het raam van de 
plan-economie. Tot dit laatste zijn private kapi
talisten des te eerder bereid, daar sinds 1929 tot 
aan de oorlog gebleken is, dat ze in doorsnee de 
concurrentiestrijd op de vrije markt niet aan
konden, in en na de oorlog kan van een vrije 
markt in het geheel niet meer worden gesproken. 
Het kapitalistisch bedrijf heeft de bescherming 
van de staat en de inschakeling in een groot 
productieplan broodnodig. Het kapitaal en dus 
ook „Het Handelsblad”, is niet dwaas genoeg om 
een toestand terug te willen, die onherroepelijk 
tot het verleden behoort. Het aanvaardt de 
nieuwe toestand en is bereid zich in te schake
len, als maar de vrijheid van de uitbuiting be
houden blijft.
De regering ,of ten minste diegenen, die in de 
N.V.B. hun politiek tehuis gevonden hebben, 
vinden blijkens verschillende uitingen van deze 
zijde het ook absoluut noodzakelijk, dat deze 
functie van het kapitaal behouden blijft, maar 
er zijn stromingen in het land, die het staats
bedrijf willen uitbreiden ten koste van het pri- 
vaat-kapitalistisch bedrijf- De privaatkapitalis- 
ten zouden volgens hun inzicht tot aandeelhou
ders van staatsbedrijven moeten worden en als 
ze in hun bedrijven in functie zouden blijven, 
dit als staatsambtenaren moeten doen.
Het weer in het leven roepen van „Het Han
delsblad” iß een tegenzet tegen deze stroming. 
Het treedt in het politieke strijdperk om voor 
het private kapitaal zijn uitbuitersfunctie te be
houden.

öv&t MdeHthty
Aan het begin van deze eeuw stond de psycho
logie in het middelpunt van de belangstelling. 
Men ging zelfs zo ver, deze eeuw „de eeuw der 
psychologie” te noemen. Nu is het niet te ont
kennen, dal de bestudering der psychologie ons 
zeer veel belangrijks heeft geleerd, maar één 
ding is wel duidelijk geworden, nJ. dat de maat
schappelijke problemen, waarvoor we in deze 
tijd zijn gesteld, niet opgelost kunnen worden 
met welke tak der psychologie ook.
Veelmeer zou men geneigd zijn, deze eeuw de 
„eeuw der ordening” te noemen, waarbij we ech
ter wel moeten oppassen, het begrip ordening 
niet abstract te stellen. Want alleen dan pas kan 
het begrip ordening ons enigermate tot richt
snoer dienen, indien we het toepassen op de con
crete arbeidsverhoudingen van vandaag. Het is 
vooral nodig dit nog eens op te merken, omdat 
de oude leuze, die aan het eind van de vorige 
wereldoorlog werd aangeheven en die culmi
neerde in: „slechts „arbeid kan ons redden”, nu 
opnieuw opgeld doet. Alleen is de formulering 
veranderd. Haar laatste editie is „puin ruimen”. 
Dezelfde verwarring, die toentertijd ontstond, 
dreigt nu ook werkelijkheid te worden. Wat 
men verwart, is de arbeidsprestatie zelf en de 
wijze, waarop de arbeid wordt uitgevoerd. Het 
blijkt nodig te zijn, de verschillen nog eens dui
delijk naar voren te halen.
Toen in 1929 de-crisis uitbrak, waren de moei
lijkheden waarin het kapitaal internationaal was 
gekomen, zó groot, dat alleen door een reeks 

.van ingrijpende maatregelen van de staat het 
.bankroet van vele grote ondernemingen kon 
worden voorkomen. Men controleerde de in- en 
uitvoer, stelde prijzen vast voor enkele belang
rijke stapelproducten en stelde de vestiging van 
nieuwe bedrijven afhankelijk van bepaalde voor
waarden.
Na het uitbreken van <Je oorlog, werd door de

staat op nog meer gebieden van het eco 
leven ingegrepen. Men ging over tot het 
stellen van de totale grootte der produ 
de verschillende artikelen, die moesten 
gefabriceerd. Men stelde dus vast de v 
ding van oorlogstuig tot directe levensmi 
Zo werd men gedwongen, regelend op te 
ten aanzien van de grootte van het arbe: 
en de normen, waarbinnen het zich mocht 
wegen. De winsten, die dè arbeiders voort' 
ten, de meerwaarde dus, moest nu door 
ingrijpen onder contröle worden gebracht, 
daaruit het deel voor de uitbreiding van de 
logsindustrie en de ondememersinkomens, 
vorm van salarissen en tantièmes, te betal 
Dergelijke maatregelen werden door de 
lijke en de quasi-socialistische pers met het 
grip „ordening” aangeduid. Het was wel 
volkomen, maar er was een begin gemaakt.

Maar waarmee was een begin gemaakt? 
niets anders dan met een regeling van b: 
kingen tussen de ondernemersklasse aan de 
kant en de arbeidersklasse aan de andere 
De crisis had geleid tot het ingrijpen van 
staat in de verschillende ondernemingen, 
om redenen van rentabiliteit en om niets • 
Maar een winstcalculatie, en zeker niet op 
nale grondslag, is niet mogelijk, zonder 
verhouding van kapitaal en arbeid is g- 
De gehele oprichting van bedrijfsorg 
van regeringswege moet dan ook vanuit 
gezichtshoek worden bekeken. De voortd ~ 
moeilijkheden waarin de ondememe 
verkeert, om haar bedrijfsleven rendabel 
houden, maken het dus voor haar nood»' 
om via de officiële bedrijfsorganisaties, de 
beidersklasse te ketenen aan een reeks van 
telijke bepalingen, die betrekking hebben 
arbeidsloon en andere arbeidsvoorwaarden, 
daar dan ook, dat elke strijd van arbei' 
een bedrijf, direct verschijnt als een strijd 
de regering en daarmee als een strijd te; 
wet. En de consequentie hiervan is, dat bij 
uitbreken van stakingen, de arbeiders de 
dende wet moeten doorkruisen en zich 
dus feitelijk buiten de wet plaatsen. Ze 
zich dus buiten een wet, die de winst 
van de ondernemers behartigt. Elke nieuwe 
geling van arbeidsverhoudingen en elke fc- 
regeling van het leiden en voeren van het 
beidsproces, zoals de arbeiders die zien, is 
niet anders mogelijk, dan door de he»: 
wet, alle geldende rechtsbeschikkingen te 
vangen door andere. En het is niet anders 
gelijk, dan dóór de instituten, die de ui 
zijn van de regeringsbesluiten, buiten 
te stellen en nieuwe organen door te v

De ordening van het bedrijfsleven, zoalsJe 
beiders die zien en zoals ze zich in de tc. 
zal voltrekken, is dus een geheel andere 
ning van het bedrijfsleven dan de „pumru 
die zien. Ook zij, en wij bedoelen hie 
regeringsaanhangers, spreken van „bedrn 
nisatie” of „bedrijfsraden” of iets dergelfl 
menen, dat een werkelijke opbouw nog — 
is onder het kapitalisme. Éérst opbouwen, 
tekent echter tegelijkertijd herstel van de 
taalsmacht van de bourgeoisie. Maar hoe 
bourgeoisie haar macht anders herstellen» 
doordat zij door middel van oorlog naarj- 
macht streeft? Elke opbouw van het - 
leven in deze periode van kapitalistische 
wikkeling betekent tegelijkertijd een P‘"  
van wapentuig, zoals dit in het verleden 
geweest. '. . .
Houdt men dit in het oog, dan ziet men 
wat voor misleidende propaganda worti s‘ 
door de „puinruimers”. Want elke stnj 
het kapitaal nu, betekent niet alleen meer 
en kleding, maar vooral een strijd tege 
mende verslaving en de komende vem-- 
Elke strijd van arbeiders n u ,  tegen nei 
ningsapparaat, betekent een strijd tege r 
ordende vernietiging en de georden j — 
ting. Het is de strijd tegen de staat en* 
strijd voor de doorvoering van een nieuw
ïijkheid. , , x , oUjn
De „puinruimers” zien door het vele p 
hen omringt, niet meer dat de °P°? 
bedrijfsleven zich slechts kan voltreKKe“- 
de kapitaalheerschappij is gebroken.

ET SCHIP WAAROP UIIJIIOCHTEIT
„Deze film is opgedragen aan de 

„Britse Marine, op wie, met Gods 
„hulp, de veiligheid, de rijkdom 
„en de macht van het Britse Ryk 
„rust”.

(Citaat uit het filmvoorwoord.)

kan de producenten van deze film 
verwijten, d a t ze he t publiek bedrie- 
k voorlichten. De samenstelling van 
film is vanr een openhartige, zo niet 
--haamde eerlijkheid, 
eer de „Torrin” — dat is de naam 

het schip w aarop h e t filmverhaal rust 
"n vuurm onden rich t op de vijande- 
schepen, dan zaait he t dood en ver- 
om de „veiligheid”, „rijkdom” en 
t” van h e t B ritse Em pire te  hand- 

Zoals een ieder begrijpt, is deze 
een propagandafilm voor de Britse 
H et Nederlandse filmpubliek is nu  

1 gedoemd, dit soort films te  slik- 
als zoete koek. D at d it soort propa- 

ons net zo zwaar op de maag ligt, 
nazi-propaganda, schijnen de heren 

de overkant n iet te  begrijpen. W aar 
voor ons he t verschil in deze tweede 
ganda-golf, die binnen een tijdver- 
van vijf jaren  over onze hoofden 
? Was de Britse of Amerikaanse 
s moediger dan de Duitse? Is de 

inning d er geallieerden aan de 
titeit of de kw aliteit te  w ijten? Zo
de D uitse als de Engels sprekende 
probeert ons voor te  lichten op een 

die een w range nasmaak geeft, 
haten de nazi’s. M aar dat houdt nog 
in, dat wij de oorlogswaanzin moeten 
‘ren in  een verguld lijstje. Temeer, 
men bij h e t woord vooraf duidelijk 

blijken, w aarvoor de Britse Jannen 
ldendood” m oeten sterven, 

net gods hulp, de veiligheid, de rijk
en en de macht van het Britse Ern

te handhaven!
kunnen slecht veronderstellen dat 

t voordelen heeft bij die m acht en 
van he t B ritse Empire. In  welke 

ter w ereld w ordt naast de grootste 
, de grootste armoede geleden? 
ud van de film is voor h e t publiek 

aanvaardbaar. D aar schuilt dan ook 
IJrootste gevaar in. Vele critiekloze 
thousiasten juichen alles toe w at e r 
overkant komt. Misschien zijn voor 

soort m ensen zulke films gemaakt, 
de denkende m ens is dit echter een 
te meer om zich wantrouw end af te 

waarom het comité „Onze M arine” 
Jag deze film op een maritiem e 
d vertoonde. Zou de vrede tussen 
rialistische staten niet zo hecht 

“8 men de volkeren doet geloven? 
toen reeds n u  w eer oorlogspropa- 
toaken voor de jonge generatie, die 

öiet te r slachtbank is geleid? En, o 
spot, bij h e t betreden van de zaal 

nsky ontvangt men van de 
een invulbiljet van he t Rode 

Destroyers en  verm inkte mensen- 
synoniem. In  deze waanzinnige

wereld aanvaarden wij de grofste misken
ning der menselijke samenleving als een 
norm aal maatschappelijk verschijnsel. De 
ouvreuses blozen n ie t en  wij houden het 
rodekruisbiljetje onder h e t draaien van 
de film, zoet in  onze handen. 
Oorlogspropaganda —  rodekruispropa- 
ga n d a . . . .  h e t b ijt elkaar niet! En de ma
troos in  de film, die m et een aan ta l maats 
zijn leven moet toevertrouw en aan een 
rubbervlot, roept in' u iterste  wanhoop: 
„Kom bij de m arine en  je ziet de wereld
-----ja, de andere wereld!”

(U it de dialoog.)
De nabestaanden zullen w orden verzorgd 
door stichtingen, die de oorlogspropaganda 
als middel gebruiken, om liefdadigheid te 
kunnen  betrachten. De heersende klasse 
eist de heldendood voor h e t vaderland, 
—’ macht, veiligheid en rijkdom  —  m aar 
aanvaardt geen finantiële verplichtingen.

In  Mei 1941 is e r  voor he t eiland K reta 
een destroyer, w aarvan de bemanning 
vecht voor zijn leven. Jonge m annen en 
vrouwen, die in  de term en van de dienst
plicht vallen, zullen op h e t w itte  doek 
jonge m annen en  vrouwen zien sterven 
door het' oorlogsgebeuren. Op de film 
w ordt w el verteld, da t de duitsers de oor
zaak van deze ellende zijn, m aar e r  wordt 
n ie t bij verteld, d a t he t kapitalistische stel
sel, ook h e t Britse verantwoordelijk is 
voor deze hel. De Hollandse tite l is:

„H et schip waarop wij vochten”.

Enkele oudere matrozen, voorzover zij 
n ie t verdronken bij de slag op de Javazee 
to t g ro tere glorie van onze koloniale poli
tiek  —  rijkdom  en  veiligheid —, zullen 
gegrijnsd hebben bij deze titel. W ant zij 
herinneren  zich, be ter dan elk ander, dat 
e r  ook een Hollands schip was, negen jaar 
voordat de destroyer „Torrin” ten  onder 
ging voor het eiland K re ta , w aarop Hol- 
ladse Jannen  voeren. H et schip voer op de 
Javazee. N iet om de m acht en  rijkdom 
van rubber- en  oliebaronnen te  handha
ven, m aar om de m acht te  dem onstreeren v 
van  b ru ine en blanke arbeiders. Ook dat 
schip w erd aangevallen door vliegtuigen. 
M aar de bopimen w aren van dezelfde 
nationaliteit als de mensen die ze moesten 
vernietigen. En zoals he t m et de „Torrin” 
verging, zo verging h e t ook H are Majes- 
te it’s pantserkruiser „De Zeven Provin
ciën”. De resten  w aren kostbaar m ensen
bloed en verwrongen stalen platen. Van 
de destroyer „Torrin” is een film  gemaakt.

V an „De Zeven Provinciën” en  zijn be
m anning niet. De bestuurders van he t 
comité „Onze Vloot” w aren tevreden m et 
de propagandistische w aarde van h e t film
verhaal over de destroyer „Terrin”, 
aan  d e  tocL t d e r  „Zeven Provinc 
w orden ze liever n ie t herinnerd. En op 
beide schepen stierven arbeiders, die hun 
leven en  hun  schip liefhadden. W aar ligt 
h e t verschil, film liefhebber?

In  de veiligheid, de rijkdom  en de m acht 
van de bezittende klasse. De bijzondere 
strafgevangenis te  Leeuwarden en het 
concentratiekam p „Boven Digoel” zijn de 
stomme getuigen.

„Het schip waarop wij vochten” 
voorwaar geen slechte titeL

Italië „bevrijd"
Schaars zijn de berichten, die «mis bereiken uit 
de omliggende wereld. En als we iets horen, is 
het zèlden verheugend nieuws.
Reuter meldt uit Italië, dat het congres der 
Italiaanse vakverenigingen aan den minister
president een plan heeft doen toekomen, ter 
leniging van de grootste nood der Italiaanse ar
beiders.
Het plan houdt o.a. in, vergroting der rantsoenen 
voor werkende kinderen en werklozen.
Het oprichten van keukens in de bedrijven en 
volksgaarkeukens, om de Zwarte handel te be
strijden, en het onder toezicht stellen van bak
kerijen en meelfabrieken.
Verder meldt Reuter, dat in de provincie Flo
rence duizenden werkloze arbeiders demonstreer
den, en werk eisten en dat een menigte — hoofd
zakelijk vrouwen — in de buurt van Salemo een 
gemeentehuis binnendrong en alle registers 
betreffende graanvoorraden in brand stak. 
We zién dus, dat er iets aan de hand is in Italië. 
Uit deze korte berichten kunnen we drie dingen 
distilleren: ' -
Er is honger en wanhoop, er is werkloosheid, 
er is kinderarbeid in zo grote mate, dat er ge
vraagd wordt om verhoging van rantsoenen 
voor werkende kinderen.
We behoeven er niet veel aan toe te voegen. 
Kinderen werken, mannen lopen werkloos rond. 
Beiden, werkloze mannen en werkende kinderen 
hebben honger!
De vrouwen gaan de straat op, en verbranden 
de registers van de graanvoorraden, de vrouwen 
hongeren dus ook!
Waarom zouden de vrouwen ook niet hongeren, 
als hun werkloze mannen en hun, in fabrieken 
of touwslag er ij en werkende kinderen wel hon
geren?
Denkt erom, de arbeiders-mannen, vrouwen en 
kinderen. De anderen kopen op de zwarte markt. 
Nu vragen de vakverenigingen voor die wer
kende kinderen wat meer brood aan den minis
ter-president, die geen honger heeft 
Zij roepen niet de hongerende mannen op om 
met hun laatste krachten hun kinderen uit de 
yunze fabrieken weg te halen, ze eisen niet voor 
de kinderen: schoolopleiding, ze eisen geen spel, 
geen vrije darteling in zonnige tuinen, ze eisen 
niet voor de kinderen op: hun Jeugd! Deze 
parasieten op het arbeidersgeloof en op de 
arbeiderspenningen! Deze konkelende onderhan
delaars in mensen en kinderen. Neen, ze vragen 
voor de kinderen een stuk brood meer.
Omdat deze goedkoopste arbeidsdiertjes, de 
kinderen, niet helemaal creperen moeten van 
honger, dat zou nadelig zijn voor de industrie. 
Zij en de minister begrijpen elkaar zonder woor
den.
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Politieke meningsvorming
Toen het Zuiden reeds van d e  D uitsers bevrijd 
was, m aar wij in h e t W esten nog onder de 
D uitse hiel leefden, h ad  de regering over de
zender „Herrijzend N ederland” een rubriek  ge
opend onder de titel: „Com m entaar op beleid en 
bew ind”. V anuit h e t gezichtspunt van  de rege
ring  was d it heel begrijpelijk, ju is t omdat de 
nog bezette gebieden op de hoogte gehouden 
m oesten worden m et de regeringsbesluiten en 
m et de redenen, die e r toe geleid hadden. Toch 
w as d it toen reeds aanleiding voor „T rouw ’ 
h ie r heftig tegen van leer te trek k en  en in  haar 
speciale uitgave voor Am sterdam  en om streken 
No. 77 schreef ze:

„Dit is een eerste stap in  de richting van 
een  volksvoorlichting door de Overheid, van
een  G öbbelsdepartem ent----- De Overheid
m oet d e  politieke m eningsvorm ing niet zelf 
in  de hand nem en, m aar aan  h e t volk zelf 
overlaten. A nders staat d e  d ic ta tuu r voor 
de deur.”

O ndertussen w ordt deze regeringsvoorlichting 
nog steeds voortgezet. Ein h e t heeft ook reeds 
to t een  nieuw  tw istpun t geleid. „Trouw” zegt 
in  h aar num m er van 29 A ugustus: „We zouden 
e r  vrede mee kunnen  hebben, als de regerings
voorlichtingsdienst toelichtingen gaf voor het 
publiek  over zakelijke regeringsm aatregelen”. 
M aar de regering gaat verder. Bij monde van 
h e t hoofd van deze dienst, d en  heer H. B rug- 
m ans, zijn beschouwingen gehouden over de 
C hr. H istorische U nie in  het verleden en over de 
mogelijkheden, die deze partij in een bepaald 
opzicht heeft voor h e t heden. En h ie r tegen te 
ken t „Trouw” protest aan. H e t ingrijpen in de 
politieke discussie door de regering „is een aan 
de to talitaire staatsgedachte ontleende verm en
ging van staat en m aatschappij. D aar m oeten wij 
w eer a f ___D it heeft een zweem  van een  h e r
innering aan  een regiem, w aar een zekere Gob- 
bels bij betrokken w as”.

Ook andere bladen zijn geërgerd door de wijze 
van  regeringsvoorlichting. Zo schrijft „Het 
Parool”:

„En n u  hebben w e e r  genoeg van. Een „re
geringsvoorlichtingsdienst” is een nobele 
zaak, zolang hij nobele dienaren  heeft. Maar 
wij hebben e r  e e n ^ e - a l s  zijp voornaamste 
taak  ziet, af te  geven, 'te smalen, te hakken 
op de „nieuw e dagbladen” als Trouw , P a
rool, W aarheid___Gij laa t geen kans onbe
nut, om  de ind ruk  te  vestigen, dat gij ge
beten  zijt op die bladen, d ie „door m ateriaal- 
schaarste en andere oorzaken” beneden peil 
blijven.”

Zoals we zien, is de afwijzing van de huidige 
voorlichtingsdienst bij „Trouw ” en bij „Het 
Parool” n iet op dezelfde gronden. „Trouw ” is e r 
principieel tegen. ,H e t Parool” m aakt bezwa
ren , om dat h e t zelf in gedrang kom t. Dat is niet 
toevallig. „Trouw ” is h e t scherpslijpersblad van 
h e t particuliere in itiatief en h e t private kapitaal, 
terw ijl „H et Parool” een  vérgaande inmenging 
v an  de staat in h e t bedrijfsleven to t en m et n a
tionalisatie van  grote bedrijven voor wenselijk 
houdt.

H et is echter de vraag, w at deze hele ruzie nu 
eigenlijk voor de w erkende bevolking betekent. 
Op h e t eerste gezicht schijnt „Trouw ” wel de 
m eest ideale toestand na  te  streven, a ls ze ver
langt, d a t de O verheid n ie t zelf de politieke 
meningsvorming in de hand  m oet nem en, m aar 
d a t deze aan  het volk zelf overgelaten d ient te 
worden. En voor een kapitalistische m aatschap
pij lijk t deze stelling ons inderdaad onaanvecht
baar. M a a r . . . .  hierbij w ord t dan  ook u itd ru k 
kelijk  vastgesteld, dat de Ov 1 en „het 
volk” volstrekt n iet hetzelfd r is k laar
blijkelijk een  tegenstelling tu~ . u v erheid  en 
volk. De O verheid m aakt d e  w etten  vóór het 
volk. H et volk m aakt k laarblijkelijk  n iet zelf 
zijn wettelijke bepalingen en  regelingen. Dat kan  
in h e t kapitalism e niet anders zijn, om dat hier 
de een  z 'n  dood d en  ander zijn brood is. De

w erkende bevolking heeft belang bij lage huren, 
het parasitaire hu izen- en grondkapitaal bij 
hoge. de boer heeft belang bij hoge graanprij
zen en du re  zuivelproducten, de ondernem ers 
bij lage, om dat de arbeidslonen dan laag kunnen  
zijn; de w erkende bevolking heeft belang bij 
hoge . lonen, de ondernem ers bij lage, enz.. Deze 
toestand houden we, zolang de productie op de 
u itbuiting van de ene klasse door de andere 
berust. D at is, zolang de w erkende bevolking 
nóg n iet gemeenschappelijk w erkt, enkel en al
leen, om in  de levensbehoeften van  de bevolking 
te  voorzien. Z odra het w instbeginsel in  de b e
drijven is uitgeschakeld, zodat h e t niet gaat om 
het voortbrengen van winsten, m aar om het 
voortbrengen van goederen, kan  de hele bevol
king. als ongedeelde eenheid h e t arbeidsproces 
op de verstandigst m anier inrichten. D an is e r 
geen Overheid, d ie  de w étten  vóór de bevolking 
m aakt, m aar w e hebben dan de regeling v an  de 
arbeidsprocessen door de w erkende m ensheid
zelf- . ,,
H et probleem  van „Regeringsvoorlichtingsdienst 
kom t dan heel anders te  liggen. Een uitgebreide 
voorlichting is h ie r zeker op haar plaats. De 
w erkende bevolking heeft daarin  dan haar 
eigen voorlichtingsdienst, die niets m et een  G öb- 
bels departem ent te m aken heeft.

Overigens zijn we zo vrij, om  de m ening van 
„Trouw ”, dat de politieke m eningsvorm ing aan 
h e t volk zelf overgelaten moet worden, n ie t e m -  \ 
stig te nem en. „Trouw” verstaat daaronder, dat 
deze m eningsvorming overgelaten m oet worden 
aan  de pers en  aan  de partijen. D at om sluit ech
te r  slechts een  klein  deel van  de bevolking, 
waarbij deze bevolking ZELF niet aan  h e t woord 
komt. W e m oeten duidelijk zien, dat „het volk” 
nog helem aal n ie t over organen beschikt, om 
deze mening te  vorm en. „Het volk” leeft in  de 
bedrijven van  allerlei aard. En als „het volk” een 
politieke m ening wil vorm en, dan  k an  d a t nu  
alleen gezamenlijk op d e  grondslag van hun  be
drijven. „Het volk” heeft voor haar politieke, 
m eningsvorming vergaderlokalen nodig, die ech
te r  nergens beschikbaar zijn. H et heeft een eigen 
pers nodig, als EIGEN wilsuitdrukking, die nog 
n iet bestaat. En w aar „het volk” m et een eigen 
wilsvorming te  voorschijn kom t, zoals in  h e t 
Rotterdam se havenconflict, dan  is ju ist „Trouw ” 
h e t eerste er bij, om deze zelfstandige beweging 
y an  „het volk” te vernietigen en om op te  hitsen, 
de vooraanstaande arbeiders te  doen arresteren . 
Trouw  m oet v an  „het volk” niets hebben, zo
dra  h e t aan  eigen politieke of economische m e
ningsvorming w erkelijk  begint.

Toch is deze m eningsvorm ing door „het volk” 
absoluut onverm ijdelijk. En het zal daartoe m et 
EIGEN MIDDELEN en  EIGEN VORMEN in  de 
strijdarena treden . En daarbij zal „het volk” in 
„Trouw ” een  van zijn heftigste tegenstanders 
vinden.

Bevrijding in Italië
Toen de geallieerden N oord-Italië bezetten, was 
reeds de industrie  in  handen van de bevrijdings- 
comité’s. Deze vonden echter geen steun  bij de 
geallieerde legerleiding, w elke kw am  m et de 
duidelijke bedoeling, d e  comité’s  van  alle m acht 
te  beroven. Inplaats de bevrijdingsbeweging in 
Italië te  aanvaarden als de idealistische bouw 
meesteres en er nieuw e w ereld, vonden d e  ge
allieerde au torite iten  haar alleen geschikt om 
beoordeeld te  w orden vanuit m ilita ir gezichts
punt. D it leidde to t onmiddellijke teleurstelling. 
W aar was h e t goed voor, te  strijden voor de 
dem ocratie, indien nadat m en gevochten had, de 
oude le iders nog op h u n  plaatsen zaten  en e r  in 
wezen niets was veranderd.
«, (Times v an  28 Juli.)

Esperanto-hoekje
K am eraden,
V an nu  af aan  k u n  je  geregeld in „Spa 
een  a rtikeltje  in  of over E speranto  lezen. Hi 
w ordt m ede de in ternationale strekking v 
blad bevorderd. L aat d it een  stim ulans zyn| 
elke n ie t-esperan tist-spartacis t om  met 
Esperanto te  gaan leren. D it k an  zo nod- 
beuren  in  gezamenlijke zelfstudie, kleine 
die regelm atig bijeenkomen. Een esperantist 
dan  de leiding nemen en  voor de goede uit
zorgen. In  plaatsen, w aar een  afdeling v 
Federatie v an  A rbeiders-esperantisten  is, 
den  jullie je  to t die afdeling. J e  zu lt dan 
alle m edew erking krijgen.
Geef deze k ran t door aan  een  jo u  bekende 
ran tist(e) in  je  w oonplaats en wijs hem ( 
op onderstaande Esperanto-regels, opdat 
aan  h e t verzoek daarin  k u n n en  voldoen. Je 
pageert dan  m et „Spartacus” Esperanto en 
Esperato „Spartacus”. _

INTERNACIAJ KOMUNIKOJ.

Gekamaradoj,
Sub superstaranta titolo la  redakcio 
„Spartacus” volas cedi spacon de sia 
zeto. Ke ni ricevis la  permeson uzi se~ 
angulon en „Spartacus” por Espe“ 
m ontras ke la redakcio volas utili ‘‘ 
rimedo.jn por la in tem acia kontakto 
batalo. Esperanto okupu eri tiu 
decan lokon!
La unua celo de nia angulo estas p 
le reaperon de „Klasbatalo”. Por 
funkciado de „Klasbatalo” ni 
kontakton kun eksterlandaj geka 
pro tio ni petas al vi tondu la an 
la gazeto (kopiu la tekston) kaj 
tiun  al Viaj antaüm ilitaj (kaj novaj) 
korespondintoj kaj skribu  mem al la 
skribinto, por ke vi ricevu „Klas' 
tu j post la apero.
K ritiko pri la artikolo estas bonvena 
Gekamaradoj en la tu ta  mondo skribu 
eble plej grandnom bre kaj baldaü al 
Dudink, Ezelspad 49 (IJsbaan ), Z' 
Holland.
P ro  teknikaj mankoj ni dev is for 
supersignojn 1

VERGADERINGEN
V.S.V. Zaandijk. M aandag 17 Sept. in
„N ieuw  Leven”, B oschstraat. Aanvang 8
O nderw erp: W aarom  Spartacus?
V.S.V. Zaandam. D onderdag 20 Sept. in
P.A.S. gebouw. R eigerstraat. Aanvang 8
V.S.V. Amsterdam (W est) V rijdag 21 S*. 
„M arcanti” (M ark thallen). Aanvang ' A  
Onderw erp: Verkiezingen en  d e  strijd der 
dersklasse.
V.S.V. Amsterdam (Noord) Vrijdag 21 
gebouw „De P u rm er”, Kerkepad, 
N ieuwendam. A anvang V / i  u u r. 
O nderw erp: W aarom  Spartacus?
Ver. Arb. Ontwikkeling. Rotterdam. 
Cursusverg. op Donderdag 20 Sept.,.
233. A anvang l Y i  u u r. Z aal open 7 uur. 
Onderw erp: B etekenis der Rotterdamse 
staking.

Jongeren te Amsterdam!
Stel je belang in  h e t bijw onen van onze 
en  discussie-vergaderingen v an  jongere 
cus-V rienden (en  d a a r w órd t gediscussiee / 
d an  je adres op aan  U t r e c h t s c h e s t r a a t  *• 
schriftelijk. Zo mogelijk de eerste 3 
v an  de w eek. Je  k rijg t d an  een  uitn 
v an  de w eek. J e  k rijg t d an  een  uitn 
de
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