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voltrekt in en door de klassenstrijd. In 
wezen is het alles gebaseerd op het indi
vidueel vrijheidsverlangen, los van liet 
besef dat de eeuwenoude strijd om vrij
heid, in steeds nieuwe vormen, klasse- 
verlangens tot uitdrukking bracht, en 
zich daardoor met de klassen en de klas
senverhoudingen wijzigde.

Het optreden van de marxistische stro
ming in de arbeidersbeweging rond 1860 
en 1870 op het direct politieke terreip, 
hield ten nauwste verband met de toen 
nog in volle omvang woedende strijd van 
dc bourgeoisie tegen het absolutisme en 
de verwezenlijking van de burgerlijke vrij
heid en democratie in die landen w aar het 
moderne industriële leven ingang vond. 
Daarom w erd aan staatsbemoeienis • op 
sociaal terrein, arbeiders-kiesrecht, enz. 
grote betekenis toegekend.

Z o  is ook het anarchisme en vrij-socia- 
lisme uit bepaalde, uit die tijd daterende 
maatschappelijke verhoudingen, te ver
klaren. Deze stromingen in de arbeiders
beweging moeten dus in hun) oorsprongen 
verklaard worden uit het toenmaals in de 
burgerlijke wereld groeiende verlangen 
naar verwerping van van bovenaf druk
kend gezag, gestelde dogma’s enz. De 
vrije Rede (verstan d )'en  individuele vrij
heid op maatschappelijk en geestelijk ter
rein w aren burgerlijke idealen. In de lan
den die een industriële ontwikkeling on
dergingen, vonden zij weldra hun tegen
hanger in de gedachte van de moderne 
staat en in het ontstaan van een groot 
proletariaat, dat zijn burgerlijke rechten 
(en plichten) ging eisen; het feit dat het 
dus als klasse in dit verband politiek ging 
optreden.

M aar in de landen, die in de ontwikke
ling ten achter bleven, w aar.h e t absolu
tisme bleef heersen, werden de idealen 
van rede en vrijheid onder de revolution- 
nairen vooral to t individuele idealen. En 
juist in die landen vond daardoor het 
anarchisme en vrij-socialisme een voe
dingsbodem. W ij denken aan ' Rusland en 
Spanje. W a t dit laatste land betreft is het 
opmerkelijk, da t toen de verhoudingen 
daar later onder revolutionnaire omstan
digheden de anarchistische organisaties 
tot invloed bracht, deze ook vervielen tot, 
deelname aan de burgerlijke staat. Zelfs 
voor hèn leek dit een eis van realiteit. 
M aar in het algemeen is voor deze groe
pen niet klasse en klassekracht, maar rede 
en individuele vrijheid het uitgangspunt 
van alle beoordeling.

Dit onderscheidt ons van de libertaire 
groepen. W ij zijn en blijven historisch 
m aterialisten.'om dat wij weten: „de ge
schiedenis van de mensheid is een ge
schiedenis va* klassenstrijd” . En alleen 
binnen die opvatting kunnen wij denken
aan rede en vrijheid, en ........ aan  strijd,
die in voorw aarden en mogelijkheden ten 
nauwste verbonden is aan Je  kracht, van 
de klasse. D aarover willen wij in volgen
de artikeleiïwreer gaan zeggen.

Schrik maar niet, lezer, met ons is het 
nog wel in orde: het bedoelde advies is
niet van Spartacus, maar v an ........de heer
Lloyd V . Steere, economisch adviseur bij 
de Amerikaanse am bassade in Den H aag, 
dus geen m edewerker aan ons blad. Hij 
gaf het advies ook niet aan  ons, maar aan 
de N ederlandse Kamer van Koophandel 
voor Amerika in een vergadering te 
Utrecht, w aar ook de ministers V an  den 
Brink en Stikker tegenwoordig waren. 

Een hoge-Pieten-gezelschap dus!
En w at was nu de wijsheid, die hier 

ten beste werd gegeven?
Luister, o arbeider, en laaf je aan deze 

allerhoogste kapitalistische wetenschap
pelijke goochemheid:

„Z odra de mensen goed kunnen eten, 
zich go^d kunnen kleden, w erk hebben 
en een huis om in te wonen, zijn ze 
vanzelf geen communisten meer”. Al
dus sprak de heer Steere.
V oor minister v. d. Brink van de firma 

Rome—Romme was dit nou niet bepaald 
„een nieuw geluid” . W a t drommel nog 
toe, wie hebben het in N ederland altijd 
over „Bezitspreiding” gehad?

H et lijkt allemaal een beetje onnozel, 
maar vergis je niet en geloqf niet, dat de 
kopstukken van deze kapitalistische orde 
zelf overtuigd zijn van de mogelijkheid, de 
arbeidende bevolking dit alles te kunnen 
bezorgen. Natuurlijk was M arx een grote 
stommeling met zijn massale verarming, 
doch H U IZ E N ? G O E D E  KLEDING? 
G O E D E  V O E D IN G ? en verder geen 
W ER K ELO O SH EID ?

Kapitalime wil zeggen: K R O T T E N  — 
V O D D E N  — H O N G E R  en R E SE R V E 
LEGERS van duizenden, die uit de pro
ductie gestoten werden.

W erkelijkheid is, de leuze: goedkoper 
produceren door het neerdrukken van 
het levenspeil. W a n t de concurrentie met 
het buitenland is scherper dan ooit en de 
dreigende derde wereldoorlog verslindt 
reeds nu in zijn voorbereiding milliarden, 
zodat er voor goed eten, kleding en wo
ningen niets overblijft.

Aan onze abonnees
Het derde kw artaal is aangebroken. 

Als gewoonlijk doen wij het verzoek aan 
onze abonnees om, teneinde nodeloos 
w erk te voorkomen en vooral ook om de 
administratie te verlichten in de ciranciële 
zorgen, het abonnementsgeld zo spoedig 
mogelijk over te maken. W ij hebben er 
al-herhaaldelijk op gewezen, hoe bij het 
begin van elk kw artaal, allerlei extra zwa
re posten moeten worden voldaan, w aar-, 
door de moeilijkheden van de exploitatie 
toenemen. D aarover willen wij ditmaal 
niet uitweiden. D it alles mag als bekend 
worden verondersteld.

M aar hoe onaangenaam wij het ook 
vinden, wij moeten ditmaal toch een zeer

OFFICIEEL ADVIES] ernstige mededeling doen. Tw ee jaar ge
leden stonden wij in een zodanige situatie, 
dat wij zelf moesten vrezen dat er geen 
uitweg meer voor gevonden zou worden, 
D ank zij de buitengewone hulp, die wij 
van de vrienden van  ons blad toen regel
matig zijn gaan ontvangen, kwamen we 
de moeilijkheden steeds weer tè boven en 
zonder mankeren kon „Spartacus” twee 
jaar lang wekelijks verschijnen.

Ditmaal is de situatie echter dermati 
moeilijk, dat wij maatregelen zullen moe 
ten beramen. D aarover zullen we in d 
kran t binnenkort nadere mededelinge. 
doen. M aar ondertussen nijpt de nood zo, 
dat wij, noodgedwongen, er wel eens toi 
over zouden moeten gaan om het volgen 
de nummer niet te laten verschijnen.

Daarom dit openhartig woord. Moch 
het zijn, dat onze lezers dus de volgem' 
week tevergeefs op Spartacus wachte 
dan weten zij hoe de zaken er voor staa_ 

In elk geval hopen wij in het eerst 
komende nummer, dat dus uiterlijk. 16 Ju] 
verschijnt, de nadere mededelingen ti 
kunneil doen, w aarover wij hierbove: 
schreven. Dit meenden wij te moeten be 
richten om onaangename verrassingen aa 
de lezers te besparen.

Is het nodig nogmaals een beroep t 
doen op Uw aller medewerking om d 
krant, toch ook U w  krant, veilig te ste 
len?
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Zomerkamp 
De Vrije Gemeenschap
Nog altijd is het weer guur!
M aar toch, we staan vlak voor de zo

9 9

mei.
Toch maken wij onze vacantieplannc 
D enkt daarbij aan het Socialistisch 

mefkamp De V rije Gemeenschap.
De eerste week van Augustus bij Hi 

horst op de Veluwe. O pgeven aan en ii 
lichtingen bij: Jaap M eulenkamp, Blasii 
s traa t 30, Amsterdam-Oost.

Prospectus op aanvraag verkrijgl

Vergadering agenda
O PEN B A R E  V O O R D R A C H T

door de heer G. Lutke Meijer 
op M aandag 4 Juli a.s. in „Huize Wc 
einde” , W esteinde 3 (bij het Frederikspl- 
O nderw erp: „De jeugd en de vrije 
dachte”.

Jeugdvereniging op Grot 
der Vrije Gedachte „De Brug]

Steunt Spa^tocuó

W ie met belangstelling de gebeurte
nissen op internationaal economisch te r
rein poogt te volgen, en zijn inspanning, 
want die is er ongetwijfeld voor nodig, 
langzamerhand beloond ziet door een ver
kregen beter inzicht, vindt niet daarin  
alleen bevrediging. M et het winnen van 
dit inzicht gaat gepaard een beter oor
deel over de positie waarin de arbeiders
klasse verkeert.Allerlei onderwerpen, 
waarover de arbeiders zo van tijd tot 
tijd onderling spreken, moeten spreken, 
omdat ze hun eigen dagelijkse zorgen 
betreffen, staan hem duidelijker voor 
ogen en hij heeft zijn makkers in fa
briek en bedrijf dus iets van betekenis 
te vertellen. D at geeft hem een bijzonde
re v oldoening en deze laatste w ord t nog 
groter, w anneer hij in s taa t is. inplaats 
van de vele frases en algemeenheden, 
die zo vaak  opgeld doen, klare aanwij
zingen te geven om trent de weg, die de 
klasse in de strijd heeft te gaan. W ij 
weten immers allen, hoezeer dat nodig 
is, willen de arbeiders tot een werkelijk 
nieuwe zelfstandige klasse-beweging

Er w ordt vaak gesteld, dat wij te 
moeilijk schrijven. En wij erkennen, dat 
hetgeen ons blad schrijft, niet altijd ge
makkelijk te verteren kost is. M aar laat 
men begrijpen, dat ons blad in de eerste 
Plaats geschreven w ordt om ten aanzien 
van de vele problemen inzicht te brengen 
waar dit ontbreekt.
. W illen we dat doen, dan zullen re2 
actie en lezers steeds moeten pogen de * 

maatschappelijke werkelijkheid te door
schouwen, ook en juist w anneer dat, en 
Waar dat, moeilijk lijkt!

W ij moesten aan dit alles denken, 
°en wij ons voornam en te schrijven 

l°VCr datgene w at de laatste w eken in 
en om Engeland plaats grijpt. De t.g . 
^bejdersregerir n dat land verkeert 
£  bu«tengewoc _ e moeilijkheden. De 
engelse munteenheid is. reg t men, in 
gevaar. D evaluatie dreigt. De arbeiders : 
F'Jn daarnaast in onrust. Terwijl wij dit 
c rijven zijn meer dan tienduizend ha- 
enarbeiders in staking. O ok dé spoor

wegarbeiders zijn al m aandenlang hi

actie, al zijn de stakingen onder hen 
nog maar van beperkte aard  geweest en 
al is ook hun langzaam -aan-actie nog 
maar van beperkte omvang en steeds 
van korte duur geweest. In elk geval 
staat het v a s t,-d a t d e 'reg e rin g  ook in 
dit arbeidersoptreden een bedreiging ziet 
van de economische positie van Enge
land, ja een bedreiging van het qezag 
van de staat.

Beide door ons genoemde punten — 
de financieel-economische positie van 
Engeland en dë voortdurende arbeids
conflicten —  kunnen niet los van elkan
der worden gezien. Iets op ons verder 
betoog vooruit lopende, constateren wij. 
datarbeidersstrijej. etönomie en politiek 
duidelijk één geheel zijn. Dit is een les 
voor al die arbeiders, die nog altijd zeg- 

politiek uit de vakbewe
ging waarmede ze dan eigenlijk bedoe
len, laat de politiek uit de arbeidersbe
weging.

Hoe moeten wij nu de positie van En
geland, waarmede de positie van N eder
land zeer nauw is verweven, beoorde
len?

Dit destijds machtige, eerste kapitalisti
sche, wereldrijk, heeft reeds in de eerste 
wereldoorlog veel van zijn kracht inge
boet. De overzeese gebiedsdelèn wonnen 
voortdurend aan eigen kracht en bete
kenis en w erden steeds onafhankelijker. 
N a de tweede wereldoorlog is het defi
nitief van zijn plaats verdrongen. Twee 
andere machte*. Rusland en Amerika, 
hebben in het steeds verder ontwikke
lende kapitalisme posities verkregen, 
waarbij Engeland in het niet zinkt. Bui
ten de sfeer van het staatskapitalistische 
Rusland, beheerst Amerika het economi
sche leven en daarm ede is het ook in 
de internationale politiek veelal van be
slissende betekenis geworden. Engeland 
heeft zijn markten voor een belangrijk 
deel verloren. D oordat de invoer naar 
Engeland veel groter is geworden dan 
zijn uitvoer, verkeert het voortdurend in 
de positie, dat de betalingen aan het 
buitenland en vooral aan  Amerika, veel 
groter moeten zijn, dan de ontvangsten 
uit het buitenland. H et is ongeveer te

vergelijken met een zaak, die regelmatig 
meer uitgaven heeft te doen, dan de ont
vangsten zijn. D at kan natuurlijk niet 
goed gaan. Dit is de oorzaak van de 
voortdurende dreiging van devaluatie 
van de Engelse munt. het pond sterling. 
De Engelse goudvoorraad daalt dan ook 
onrustbarend en de vorderingen van het 
buitenland op Engeland nemen regelma
tig toe. Dit is natuurlijk ook een bedrei
ging voor al die landen, die deze vor
deringen hebben, maar vooral voor de
genen onder hen, d ij historisch sterk op 
het pond sterling zijn ingesteld. Onder 
deze landen behoort ook Nederland, dat 
door zijn eeuwenoude zeevaart, door zijn 
oude koloniale positie, in het algemeen 
door zijn oriëntatie op de Britse wereld, 
aan  te merken is als behorende tot het 
sterlingblok. De gulden is dan ook ten 
nauwste met het pond verbonden. Een 
bedreiging van het pond. is een bedrei
ging van  dë gulden.

\V jllen wij als socialisten deze situ
atie beoordelen, dan moeten wij voorop 
stellen dat de ,hele strijd tussen pond 
en dollar een strijd is van de kapitalisti
sche concurrenten. Amerika en Engeland. 
Zoals destijds Duitsland, zijn thans ook 
andere landen, waaronder Engeland, ge
dwongen het economisch leven in die 
zin te leiden, dat zij invoer en uitvoer 
moeten regelen om de z.g. deviezenpositie 
recht te houden, dat wil zeggen, er voor 
te zorgen, dat er tenminste evenwicht 
gaat ontstaan in de betalingsverplichtin
gen aam en de vorderingen op het bui
tenland. Daarbij behoort het opvoeren 
van de uitvoer en het beperken van de 
invoer, als het kan vooral ten opzichte 
van het dollargebied. In wezen is dit 
dus de gewone kapitalistische concurren- 
tiestrijd. Amerika eist een liberale econo
mie, waarbij het dus de strijd aanbindt 
tegen de geleide economie van de arme 
landen. In dit opzicht wil Amerika een 
open-deur-politiek. Engeland en de an
dere landen van Europa, behoudens 
Zwitserland én België, die in een uitzon
derlijk gunstige positie verkeren, kunnen 
daartoe niet overgaan en verlangen om
gekeerd, dat de dollar lager w ordt ge
waardeerd, ten opzichte van het goud. 
D at zou een rem zijn op aankoop van 
Amerikaanse goederen en anderzijds de 
prijzen van aan Amerika te leveren goe
deren en dus de vorderingen in dollars

1



verhogen. Ook gaat het verlangen van 
deze Europese landen naar verlaging van 
de zeer hoge Amerikaanse invoerrech
ten, die een belemmering zijn voor de 
Europese uitvoer naar Amerika. M aar 
t.a.v. beide punten is Amerika onwillig.

H et i$ duidelijk, dat wij met dit alleg 
dus té  maken hebben . met de gewone 
kapitalistische cpncurrentiestrijd. Con
currentiestrijd, dat betekent, dat het er 
om gaat wie de winsten vari de uitbui
ting der grote massa naar zich weet toe 
te. trekken. H et betekent nog meer. W an t 
die winsten zijn geen concrete groothe
den. . De uitbuitingsgraad kan afnemen 
en toenemen. W aarv an  is dat afhanke
lijk? D at is afhankelijk van de bereid
heid van de arbeidersklasse om zich te 
laten uitbuiten. Een klasse die het ver
zet tegen eigen heersende klasse opgeeft, 
een klasse die zich laat inschakelen in 
de internationale concurrentiestrijd, die 
zich bereid verklaart de lasten van het 
kapitalistische stelsel in het eigen land 
nog meer op haar schouders te nemen, 
die verlaagt eigen levensstandaard en 
maakt slechts mogelijk, da t de imperia
listische concurrenten in hun onderlinge 
strijd de beschikking hebben ovef een 
gröfere w inst.

W ie  dit inziet, kent de rol van  z.g. 
socialistische partijen en ’ vakcentrales. 
Hij moet in hen zien de lakeien van de 
nationale bezittende klasse, de vijanden 
van de arbeidersbeweging. Hij beseft 
ook, dat de arbeiders alleen .zelf en ge
meenschappelijk met nieuwe organen in 
verzet kunnen komen tegen de voortdu
rende bedreiging van een dalend levens
peil. Hij weet ook, dat de kapitalistische 
orde oorzaak is van de massa-ellende 
en dat dus het verzet tegen- die ellende 
eeri strijd w ordt om de vrijheid.

M eer dan tienduizend Engelse haven
arbeiders zijn in staking. De Engelse 
Labourregering doet de havens door mi
litairen bezetten, de schepen door mili
tairen lossen. Zij heeft in het Lagerhuis 
medegedeeld, dat \fcesloten is de koning 
te adviseren de „noodtoestand” af te 
kondigen. D at is een soort staat van 
beleg. „M en ziet zich geplaatst tegenover 
een uitdaging aan het gezag van de 
staat, w aaraan men het hoofd diende 
te bieden”, aldus Ede, de minister van 
Binnenlandse zaken.

Z o  krijgt overal het verzet van de 
arbeiders het karakter van  een strijd om 
het kapitalistische gezag of de proleta
rische vrijheid.

Al willen veel arbeiders die keuze nog 
niet aanvaarden, de kwestie w ordt door 
de klassevijand reeds zo gesteld. D aar
om valt er niet aan te twijfelen; de ar
beidersklasse van nu staat voor de vraag 
volkomen militair-gedisciplineerde onder
werping, of eigen zelfstandige strijd om 
het bestaan en om een werkelijk socia
listische orde.

De E.V. C. en de Eenheid van actie
O nze lezers zullen zich herinneren, d a t wij enige 

weken geleden schreven over een door de A lge
mene Bond v a n  W erk e rs  in de Bouwnijverheid 
(E .V .C .) uitgezonden circulaire. In d a t geschrift 
gaf het hoofdbestuur v an  die organisatie aanw ij
zingen v o o r d e  houding v an  deze bond inzake de 
stucadoorsstaking.

W ij signaleerden d it schrijven, om dat er, geheel 
overeenkom stig de C .P .N .- en -E.V .C .-tactiek, w erd 
voorgeschreven, mede te  werken aan  de oprichting 
v an  actie-com ité’s v a n  bouw vakarbeiders, hetgeen 
echter gepaard  ging m et de mededeling, d a t het 
„zaak  w as, d a t deze com ité's niet op  eigen k rach t 
gaan  w erken, doch dat onze (E .V .C .) invloed h ier
in verzekerd is". D aarnaast w erd bepaald, d a t de 
steuriinzamelingen v an  de bouw arbeiders zelf, on 
der contröle v an  de afdelingsbesturen v an  deze 
organisatie moesten worden gesteld.

W ij wezen er op, hoe de C .P .N .— E .V .C . op 
die wijze een spelletje w ilde spelen m et dc arbei
ders, door ze zogenaam d zelfstandig te laten w er
ken, doch in werkelijkheid aan  de E .V .C .-politiek  te 
onderw erpen.

D e dagbladpers bracht 4 Juli hct volgende be
richt:

H et hoofdbestuur v an  de Algem nne Bond 
van  W erk e rs  in de Bouwnijverheid (A B W B ) - 
aangesloten bij de E V C , heeft de penning
meester, de tw eede secretaris en twee leden 
v an  de H aagse afdeling v an  deze bond ge
schorst, om dat zij, zo deelde de afdeling D en 
H aag mede, weigerden om de staking v an  de 
stucadoors in  D en H aag onder leiding v an  de

• E V C  te  plaatsen.
D e afdeling Den H aag erkent deze schor-

—  sing niet en leden v an  deze afdeling, die Z a 
terdagm iddag bijeen w aren in het gebouw  der 
afdeling in de k o n in g straa t hebben besloten, 
het gebouw  te  bezetten to t een binnenkort 
bijeen te  roepen ledenvergadering u itspraak 
heeft gedaan over de houding v an  het hoofd
bestuur.

. O p  de vergadering van Z aterdagm iddag 
w erd  aan  tw ee leden v an  het hoofdbestuur en 
aan  de secre taris v an  de afdeling D en H aag  
verzocht, de vergadering te verlaten , aan  welk 
verzoek gehoor w erd  gegeven.

H et Is ons niet békend, hoe de zaak zich verder 
ontw ikkeld h e f  ft. W ij wijzen e r ech ter op, hoe het 
hoofdbestuur niet schroom t, leden, die de werke- 
djke eenheid ' v an  actie  en de zelfstandige strijd 
/a n  de arbeiders voorstaan , te  schorsen. H et ge- 
/a l sp reek t -Voor zichzelf en is een volkomen be- 
/ëStiging v an  hetgeen wij destijds stelden.

A nderzijds verheugt ons de houding v an  de af- 
leling D en H aag  v an  die bond. Z ij w enst blijkbaar 
de onw aarachtige politiek v an  de C .P .N .— E.V .C . 
n iet verder te ondersteunen, m aar staat de w er
kelijke eenheid v an  alle arbeiders in de strijd voor.

W ij zien hieruit, hoe de ervaringen in de strijd, 
de. arbeiders toch  langzam erhand to t het juiste in
lich t brengt. Z e t de strijd  voo rt kam eraden: Tegen 
de afhankelijkheid v an  de arbeiders en v o o r de 
éénheid v an  actie.

Toneelgroep 
„Het Perspectief”

Bij het zoeken n aa r  m eer sam enw erking in dc 
revolutionaire gelederen, verbonden met dc nood
zakelijkheid v an  h e t u itdragen onzer ideeën, heb
ben wij gegrepen n aa r het m iddel v an  het toneel.

E en  schuchtere poging hiertoe heeft Spartacus 
gew aagd op  onze onlangs gehouden -kam-avond 
m et het u it het A m erikaans vertaalde stuk „Be
graaf de doden” .

H e t succes overtro f de verw achtingen en heeft 
ons ervan  overtuigd, d a t m et deze propaganda- 
vorm  een g roo t enthousiasm e voor onze inzichten 
gew ekt k an  w orden, zonder aan  het kritisch in
zicht afbreuk te doen.

W ij w illen toneel bréngen, d a t misschien k w a
lita tief m inder zal zijn dan d a t v an  beroepsspelers, 
m aar zeker v an  onze gezichtshoek u it die tendezen 
naar voren zal halen, w elke door alle burgerlijke 
toneelgroepen gepasseerd w orden.

H et is daarom , d a t wij v ia  deze weg oproepen:

le . A llen, die bereid zijn en zich bekw aam  ge
voelen aan  deze vorm  v an  proletarische kunst 
mede te w erken, in welke vorm  dan ook. Laat 
niem and denken, ik ben geen acteur o f  actrice;

G E E F  D IT  B LA D  D O O R  t  

A A N  E E N  K A M E R A A D  J

„ C E M E N T ” v an  F. G L A D K O W .

V ervolg  I.

Je ben t veel te wild voor zoo’n vreedzam e
om geving.......  D e sleutel zit nog in het slo t. Je
kunt zelf je w a te r  w arm  maken o p  het stel —  thee
en suiker is e r n iet........ en brood ook niet. G a
m aar n a a r  den  A rbeidsraad  en laa t je inschrijven 
voor je rantsoen. Ik heb het vreeselijk druk. Ach, 
Gleb, ach, kam eraadl Ik kan het haast niet geloo-
ven ........ Je ben t heelem aal anders gew orden —
mijn eigen G leb ........  en toch zoo vreem d.

D at w as geen beleediglng, d a t w as een slag. 
Hij w as n a a r  een mensch toegegaan, en hij w as
m et zijn kop tegen den m uur geloopen. Hij
schaam de zich, en het' deed pijn. Hij hield zijn 
arm en nog open, en een onbedw ingbaar glimlachje 
trilde nog op  zijn g ezich t

—  W a t  is -dat? D asja!....  W a t  moet d a t in
eens: kam eraad?....... >’

D asja  stond a l bij het hekje, keek n a a r hem 
onder h aa r w enkbrauw en uit en lachte.
'  Is h e t D asja, o f is het D asja niet?

Ik eet in de stad, in de G aarkeuken, en mijn 
broodrantsoen krijg ik bij het Partljcom ité. G a  jij 
naar den A rbeidsraad  en laa t je  inschrijven v o o r 
een b roodkaart, Gleb. Ik blijf tw ee dagen w eg. —  
Ik moet n aa r  het dorp, een heel dringende op
d rach t........ E n  rust jij intusschen u it v an  de reis.
Ik moet dadelijk weg.

M a ar w acht toch even, D asja ........ Ik heb je
immers nog niet eens behoorlijk om helsd........ W a t
Is dat nou?........  Ik heb mijn neus nog n iet een*
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vertoond, o f jij loop t w eg. L aat men dan ten 
minste nog eens n aa r  je kijken........

Hi) sprong op  h a a r  toe, en sloeg zijn armen 
uit alle m acht om  h a a r heen. M aar zij séhoot 
w eer, vriendelijk en streng, zijn handen weg.
V. — M aar zeg dan toch , wat d a t moet betekenen, 
Dasja.......

—  Ik w erk  in de V rouw engroep, Gleb.
—  W a t  doe je d a a r ( in die V rouw engroep? En 

N joerka —  w aar is mijn kind?
—  N joerka is in het T ehu is voor kinderen. Kom

ga uitrusten, G leb. Ik heb geen tijd te  verliezen. 
W ij zullen la ter w el p ra te n ........ rust jij m aar uit!

E n  zij liep weg, flink en beslist, m et groote 
stappen, en zag niet om , en de roode doek oni haar 
hoofd ta r tte  hem eigenzinnig, to t v lak  bij den 
m uur, en lokte hem  mee, en lachte.

E n  toen, bij het gat, keek D asja  om, en wuifde 
hem toe. m et haar hand, en h a a r tanden schit
terden.

Gleb stond  op  het stoepje, verbluft, en staarde 
D asja  na. Hij kon n iet begrijpen w a t e r  gebeurd 
w as. '■ . t

Hij w as thuis gekomen, en had zijn vrouw 
gezien. D rie jarén had hij h aar niet gezien —  die 
drie jaar h ad  hij geleefd in den oorlogsdonder. Ook 
D asja  h ad  die drie ja a r  geleefd. M aar w elken weg 
D asja  gegaan is —  d a t w eet hl) niet. E n  hun  we
gen hebben elkaar w eer ontm oet op  een zonder- 
ling kruispunt. V o o r hun  huwelijk gingen de we-
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ook bovengenoem de eerste opvoering  w as ?ui-: 
v e r  dilettantenw erk, door arbeiders n aar v o 
ren  gebracht.

2e. E en corps donateurs, teneindé de' zo nood
zakelijke basis te scheppen te r bestrijding van 
de kosten der zaalhuur v o o r repetities, het 
aanschaffen  v an  requisieten, het bestrijden 
v an  reiskosten, voor zover deze laats te  niet 
door de uitnodigende groepen betaald  worden.

D onateu r zijn brengt de  kosten v an  tenminste 
ƒ 0.40 per m aand m et zich mede ,terw ijl leden der 
toneelgroep het bedragje v an  ƒ 0.25 per week die
nen te betalen.

D e repeUties vangen binnenkort w eer aan , zodat 
wij m et een spoedige opgave (m et het oog op  de 
te verdelen  rollen) zeer gebaat zijn.

T en  slo tte kam eraden, steun t d it w erk . W e  be
schikken h ierdoor o v e r een  effectief w apen, w aar
mee w e de voosheid v an  het kapitalism e in al zijn 
g rauw e realiteit kunnen uitbeelden en w aardoor 
tevens de strijd v an  de arbeiders op een geheel 
nieuw e wijze belicht w ordt. Z ow el spelers als 
publiek , zullen nieuw e k rach t pu tten  u it de opvoe
ringen. die in de volle zin v a n  het w oord revolu- 
tfonnair zijn.

D aarom  hebben wij iedere strijdbereide arbeider 
nodig, als lid ,-o f a ls  donateur.

O pgaven , stortingen en correspondentie aan  de 
secretaris-penningm eester der toneelgroep. 

G eadresseerd:
T oneelgroep  „H et P e rsp e c tie f’ 
p / a  G ebouw  „D e A rend” ,
P lanciusstraat hoek B reeuw erstraat, 
A m sterdam -C.

(Zßxmneed ap gelet!
H et derde kw artaal is aangebroken. 

U bewijst de adm inistratie een grote 
dienst door uw abonnementsgeld een de
zer dagen over te maken. En u bespaart 
de inningskosten. Storting op postre
kening. Uitgeverij „D e V lam ”, nummer 
168797. Bedrag ƒ 1.50 en als het kan iets 
extra’s voor ons fonds „Spartacus op de 
V esuvius”.

Vrijheid en Vakverenigingsconcurrentie
De rede van Vermeulen op de In ter

nationale arbeidsconferentie te Genève 
jbpeft heel w at beroering veroorzaakt in 
officiële vakbewegingskringen. Z oals men 
weet heeft Vermeulen op bovengenoem
de conferentie een aanval gedaan op het 
Nederlands Bisschoppelijk verbod voor 
Katholieke arbeiders, orii lid te worden 
van de moderne vakbeweging, op straffe 
van onthouding der sacramenten.

W e w illen , onze lezers niet vervelen 
met alle argumenten die voor en tegen 
Vermeulen naar voren worden gebracht. 
M aar wel vinden we het interessant om 
eens na te gaan, waarom het N ,V .V . 
(w ant dat Vermeulen namens het N .V .V . 
sprak is duidelijk), na drie jaar te heb
ben samengewerkt met het C .N .V . en de 
K.A.B., plotseling overgaat tot een aan 
val op het reeds dertig jaar oude Bis
schoppelijke verbod. Al die grote woor
den over democratische vrijheden hoeven 
we immers niet serieus te nemen, want 
die anti-democratische houding der N e
derlandse bisschoppen heeft het N .V .V . 
niet verhinderd om sinds het einde van 
de oorlog een innige samenwerking aan 
te gaan met . de confessionele vakbe
weging. H et heeft met de Katholieke en 
Christelijke centrales front gemaakt te- f 
gen., de arbeiders die in verzet kwamen. 
Evenals het C .N.V. en de K.A.B. zijn 
ook de N .V.V.-bestuurders predikers van 
de arbeidsvrede en vurige apostelen van 
het georganiseerd overleg tussen Kapi
taal en Arbeid.

Als wij ons daarom afvragen, waarom 
het N .V .V . nu overgaat tot een aanva l' 
op het Bisschoppelijk verbod, da^ deir-

gen n aas t elkander. T o en  raak ten  zij elkaar, en 
versm olten to t één pad. E n  d a a rn a  w aren  zij door 
de m acht der gebeurtenissen n a a r verschillende 
kanten geslingerd, en zij gingen o v e r ongebaande 
paden, en dé  een w ist n iet v a n  den ander. Is zij, 
D asja, verder gegaan, o f zijn zi) elkander vreem d 
gew orden, en herkennen zij e lkaar n iet in hun 
vroegere liéfde?

D rie jaren . W a t  w as e r in die drie jaren  ge
beurd taer de v rouw  zonder h a a r  man? Die drie 
jaren, die v o o r G leb een w ervelstorm  v an  gruwe
lijke dingen w aren  —  w a t w aren  dte drie -jaren 
voor D asja  geweest?

N u  w as hij n aa r  zijn nest terug  gekomen, w aar
uit hij toen w as heengegaan in de menschlooze 
nacht. H ie r  w as w eer de fabriek, w aa r hij als 
kleine jongen doortrokken v a n  oké. m etaalstaf en 
rook w as geweest. M a ar het nest w as leeg. en 
zijn v rouw  D asja, die hi) bij de scheiding niet v an  
zich kon  schudden, bad  hem  ontvangen , .alsof zij 
zijn vcouw  niet w as, en zij w as langs hen» gegaan 
als een koude onvriendelijke verschijning u it een 
bangen drooq*. -v  -

G leb ging o p  h e t stoepje' zitten, en voelde in
eens d a t hij heel n p e  w as. E n  .hij. w as 'n je l 
om dat hi) vari b e t  sta tion  a f  v ie r w erét h ad  
loopen, m aar hij w as m oe v an  die drie jaren, en 
van d a t onbegrijpelijk w eerzien  met D asja, d a t 
hem m et onverw achte pijn h ad  getroffen.

W aarom die ooqeswMK. stilte? Waaropi

tsjilpt de lucht als vogels, en gaat e r gekakel v an  
k ippen door de „Gezellige Kolonie ?

Geen fabriek, maar smeltende ijsschotsen, en 
de schoorsteenen blauw  als glazen cylinders. Bo
venop ligt geen* roet; de bergw inden hebben het 
weggeblazen en van één schoorsteen is de blik
sem afleider weggerukt —  door de storm wind? 
door roest? o f door menschenhanden?

H ier heeft h c t nooit naar mest geroken, m aar 
nu is mét het gras, dat van  de bergen kw am  krui
pen, de reuk v an  de schimmel en  paardenstallen  
gekomen.

In dat gebouw, d a t vlak aan  den vo e t v a n  den 
berg ligt —  de bankwerkerij —  gloeiden anders op  
dat uur de g ro o te ra m e n  verblindend in het zon
licht met hun ontelbare ruiten, m aar nu ligt e r 
een zw arte d iep *  achter de kapotte  glazen.

E n  de stad  achter de bocht, o p  den heuvel, is 
ook ancfers: zij is grijs gew orden, bedekt m et 
schimmel en stof. Z e  is aan  de berghelling gelijk 
gew orden —  het is geen stad, m aar een  veriateh
steengroeve. >

D e deur. die D asja open had gelaten n a a r  de
leege kam er........ de verstilde, vergeten  fabriek ........
H i j .w a s  -arbeiden op  de fabriek g e fe e s t  —  hij 
w as 'cQqimissaris v an  een regim ent gew orden, en
Keld van de Roode Vlag.......

D e haaq  kw am  n a a r de schutting toe. stak  zijn 
kdp om hódgï en keek n aar hem m et één  oog, boos
aardig en inenschenschuw.

— ! W ié  is dat? S; . ,  -
E rf de geiten knipten nieuw sgierig 'm et hun slan- 

genoogen en  fluisterden m et hun mummellippen
onhoorbaren  onzin.

ken we niet aan democratische vrijheden. 
D at is slechts de vlag die de lading moet 
dekken. H ier zijn andere overwegingen 
in het spel.

W ellicht herinneren de lezers zich dat 
naar aanleiding van  de rede van V er
meulen een bespreking van de drie sa
menwerkende vakbewegingen niet is 
doorgegaan. O p deze bespreking zou het 
verplichte lidmaatschap van de vakbe
weging voor de werknemefs besproken 
worden. D at verplichte lidmaatschap 
w ordt reeds enige tijd door die vakbe
wegingen nageätreefd (zeker vanwege 
de democratie).

M en begrijpt blijkbaar, dat het leden
tal van de vakbewegingen op de duur 
belangrijke daling zal ondergaan. W ant 
de arbeiders, door de nood gedwongen 
in' verzet te komen, vinden immers steeds 
weer de vakbeweging tegenover zich. 
Ook,, de arbeiders zullen dus gaandeweg 
gaan inzien, da t de vakbeweging hen 
niet steunt in de strijd, doch aan die 
strijd afbreuk doet. De animo om lid te 
zija van een vakbeweging zou dus ver
flauwen. D it wil men nu ondervangen 
door de werknemers, hetzij wetteüjk, 
hetzij door collectieve arbeidsovereen
komsten, te verplichten, lid te zijn van 
een vakbeweging. Indien de plannen zul
len worden uitgevoerd, kan men dus een 
belangrijke stijging van het ledental der 
vakbewegingen verwachten. En ock de 
op handen zijnde werklozen ver zekering, 
waardoor de vakbeweqingsleden ver
moedelijk weer in een enigszins bevoor
rech te  positie ko’men in vergelijking tot 
ongeorganiseerde arbeiders, zal velen 
van de laatsten doen besluiten lid te 
worden van een vakorganisatie. Dan is 
te verwachten dat de Katholieke en de 
Christelijke vakbewegingen daarvan het 
meeste profijt zullen trekken. Immers, 
hoe doorkneed de modernen ook zijn in 
de volksbegoocheling, tegen de pastoors 
en dominé’s, die altijd met hel en ver
doemenis werken, moeten ze nog steeds 
het loodje leggen. O p straffe van ont
houding der sacram enten zullen weinig 
Katholieke arbeiders lid worden van het 
N .V .V . M et de werkloosheidsverzekering 
en het verplichte lidmaatschap in het 
vooruitzicht, is het dus zaak voor het 
N .V .V . om zo. mogelijk het bisschoppe
lijk verbod ongedaan te maken. Dan im
mers bestaat ook voor dit verbond de 
mogelijkheid een deel van de Katholieke 
arbeiders, die nu nog ongeorganiseerd 
zijn, op te vangen. Hierbij willen we nog 
opmerken, dat voor de oorlog ’t N.V.V. 
meer leden telde dan het K.A.B. en het 
C .N .V . samen. Dit is nu echter in genen 
dele het geval. H et C .N .V . en de K.A.B. 
tellen nu samen belangrijk meer leden 
dan het N .V .V . Zou deze stijging zich 
nog verder doorzetten, dan zou daardoor 
de positie van het N .V .V . in de Stichting 
van de Arbeid en in ?ndere organen da- 

•nig verzwakt worden.
W e  zien dus. dat al die grote woor

den over democratische vrijheden enz.
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D e arbe iders k u n n e n  alleen  
ze lf en  vooral in  de bedrijven  
de een h e id  'van  ac tie  to t  stand  
brengen .
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slechts dienen als camouflage. In wezen 
gaat het bij alle drie om de beheersing 
van de geest der arbeiders. Om de be
heersing van de arbeidersklasse. Elke 
activiteit, elk opkomend verzet, moet op
gevangen kunnen worden door de vak
beweging. En elk voor. zich wil in die 
beheersing van de arbeiders het leeuwen
aandeel hebben. W an t wie het grootste 
deel van de arbeiders beheerst, verkrijgt 
in het overleg met overheid en w erk
gevers eén zekere politieke machtspositie.

W illerf de arbeiders in tegenstelling 
daarmee zelf macht vormen, dan is het 
eerst nodige, dat ze zich aan die be
heersing weten te onttrekken. En dat kan 
en zal gebeuren, heren, ook al worden 
ze van boven af genoodzaakt lid te zijn 
van een vakbeweging. H un strijd om de 
vrijheid is voor hen van meer belang 
dan de vakbewegingsconcurrentie.

Zomerdag van 
De Vrije Gemeenschap

W an n ee r deze k ran t verschijnt, scheiden ons 
nog veertien dagen v an  het Zom erkam p bij H uls
horst o p  de V eluw e. D e kam praad is druk in de 
veer en is er toe overgegaan om nu wekelijks bij

een te  komen. O m  nog w at meer bekendheid aan  
het kam p te  geven, verscheen een gestencilde 
kam pkrant, die. m et enkele eenvoudige tekeningen 
verlucht, enige algemene gegevens inhoudt en ook 
reeds ie ts m ededeelt o v e r  het program m a. W ie  een 
exem plaar wil ontvangen, wende zich to t Jaap  
Meulenkamp, B lasiusstraat 30, A m sterdam -O ost.

O ndertussen  zijn wij in s taa t nog w a t nadere 
mededelingen te doen. A lle deelnemers ontvangen 
tijdig een bewijs v an  inschrijving, dat ook nog aan 
wijzingen inhoudt om trent de wijze w aaro p  men 
het kam peerterrein en het gebouw „D e W oudstee  
kan bereiken en hetgeen men als goed kam peerder 
moet medenemen.

O o k  over het program m a v a lt nog h e t een en 
ander te vertellen. E r  w ordt positief voor gezorgd, 
dat het program m a niet door discussies en inlei
dingen overladen w ordt. A an  natuurgenot, spel en 
vrolijkheid is een ruime p laa ts ingedeeld. O ok  voor 
een program  voor de kinderen w ordt gezorgd. D e 
avond-bijeenkom sten beloven best te w orden. W e l 
is, vanzelfsprekend iq ons milieu,, gerekend op  het 
initiatief v an  de deelnemers. M aar de kam praad 
w as v an  mening, dafc e r zeker ook verlangen zou

bestaan  n a a r  enkele ex tra  verzorgde program m a s.
Z o  kunnen w ij nu  meedelen, d a t tw ee avönd- 

bijeenkomsten extra-m edew erkers deel zullen ne
men. E en  kw arte t bestaande u it Jo van, Veenen- 
daal, L y a  W it, Jan te S laa en  C or Snelders zal 
een klassiek zangprogram m a voor zijn rekening ne
men. V o o rts  zullen een tw eetal m edewerkers, wier 
namen wij nu  nog niet noemen, ons vergasten  op 
viool-,en fluit- en piano-m uziek, terwijl A a f Gulien 
Ham erlink kom t declam eren. Speciaal w at de 
kam pvuur-avond befre ft koesteren  wij te deze aan 
zien grote verw achtingen.

M a ar w e m oeten toch nog een ernstig w oord 
zeggen. E venals bij vorige gelegenheden maken we 
w eer mede, d a t kam eraden o p  w ier deelneming wij 
menen te  m ogen rekenen, ons op  hun definitieve 
opgaaf to t het laa ts t la ten  w achten . H et is n u  zo
ver, d a t de kam praad  abso luu t moet w eten w ie er 
zullen komen. E rnstig  dringen wij e r dus op  aan, 
d a t zij ons hun aanm eldingsform ulier nu  direct toe
zenden. W ie  d a t niet heeft, k an  zich per briefkaart 
of b rief opgeven, w aarn a  wij nog een formulier 
zullen toezenden. W ie  inlichtingen w enst k an  deze 
aanv ragen  aan  het adres: Ja ap  M eulenkam p, Bla
siusstraat 30, A m sterdam -O ost.

H et kam p w ord t gehouden v a n  Z a te rd ag  30 Juli 
to t Z a te rd ag  6 A ugustus.

~  D E  K A M PR A A D .

H et is met onze vprige zomerdag een 
béetje misgelopen. D oordat over en weer 
niet alle afspraken goed w aren begrepen, 
hebben de fiets«rs en treinreizigers elkan
der niet ontmoet. Gevplg: twee zomer- 
dag-groepjes, die dicht bij elkaar, toch 
afzonderlijk hebben genoten van  zon en 
zomer. W ij hebben afgesproken, dat we 
het nog éénmaal vóór het kamp eens 
goed zullen overdoen.

Liefhebbers, let dus op:
Zondag 17 Juli a.s. gaan w e opnieuw 

naai1 Overveen.
De trein-reizigers komen bijeen: des 

morgens precies kw art voor negen vóór 
de hoofdingang van het C entraal Station 
te «Amsterdam. Rekent op mogelijke te
genslagen, b.v. met overvolle Z ondagse 
trams. Z o rg t op tijd te zijn. De fietsclub 
gaat om half negen precies van het N as- 
sauplein (standbeeld Domela N ieuw en
huis). Om kw art voor tien verzamelen 
allen bij het station O verveen. H aar- 
lemmeis, wij rekenen ook op u! ‘

En nu even opletten. In Overveen 
wachten we op elkaar. Door de trein- 
drukte waren de vorige keer de trein
reizigers een trein later. M ocht dit zich 
onverhoopt herhalen: we wachten ditmaal 
op elkaar. Omgekeerd, wachten ook de 
treinreizigers eventueel op de fietsers. 
De ómgeving is daar mooi genoeg, dat 
men er zich onder achterlating van een 
„w achter” even in de omtrek kan v er
pozen. Er w ordt voor drinken gezorgd. 
Elke deelnemer zorgt voor een beker en 
voor eigen eten.

Dus Zondag 17 Juli allen naar O ver
veen. .

V eran tw oord ing  der ingekomen bijdragen over de 
m aand A pril 1949.

D oor de A m sterdam se agent w erd  ontvangen:

a. V aste  bijdragen:
J. B. ƒ 0.50: J. de G . 1.00; J. V . ƒ 1.00: L . B. 

ƒ 4 .00* S. ƒ 1.50: B. ƒ 1.50: P . S. ƒ 0.50: Lezers 
B arentszbuurt ƒ 4.24; W . v. d. W . ƒ 1.00; S t. H . 
ƒ l.O O ; T j. B. ƒ 1.00; B. N . ƒ 2.50; H. G. L. 
ƒ 10.00; W . S. ƒ 4.00; B. R. ƒ 1.00; P . B. ƒ 2.00; 
N . A . ƒ 2.50; P. J. S. ƒ 1.00; D  S. ƒ 0.50; J. B. 
ƒ 0.50; W . W . ƒ 0.25; allen te  A.

T o ta a l ƒ 41.49.

b. Losse bijdragen:
Lezers in W e s t ƒ 0.25; L. v . d. J. ƒ 0.60; W .

W . ƒ 0.75; Lezers S taatsliedenbuurt ƒ 1.60; allen
te  A .

Lezers Z aandam  ƒ »2.50; H . J. te R. ƒ 1.00. 
T o ta a l ƒ 6.95.
D oor Uitgeverij „D e V lam " w erd  ontvangen:
K. T . te .Z ., ƒ0.50; L . v . d. B. te V . ƒ1.00:

H . B. te W. a. Z . ƒ3.00; F . S. te  D . ƒ 1.50; A. 
v . d. H. te B. ƒ2.00; H . W . te A . ƒ 1.00: J. S. te 
E . ƒ 1.50; P . v . d. R. ƒ 22.00; J. L. te W . ƒ 1.00;
A. de L. te A . ƒ 2.50; R . L. W . te A . ƒ 1.00; E .
I. B. te B. ƒ 2.50; F l. te  R . f  0.65; V . te H. ƒ 10.00; 
C . te  B. ƒ 8.00; J. C . te A. ƒ 2(^00; C . H . te A. 
ƒ 0.50; kleinere bijdragen ƒ 1.95.

Tot&al ƒ80.60.
T o ta a j generaal ƒ 129.04.

Rectificatie
In het hoofdartikel v an  2 Juli is een fout geslo

pen, door het W egvallen V an een zetregel. D e 
opm erkzam e lezer zal hebben geconstateerd, d a t 
daardoor een tegenstelling in het artikel is o n t
staan . D e afgedrukte zin luidt in de krant: „D e 
hoge geestelijkheid wisselt v an  patroon .'' Z ij h ad  
moeten luiderf: „D e hoge geestelijkheid houdt het 
m et.R om e, een d e e l 'v a n  de lagere geestelijkheid 
w isselt v an  patroon."

Aan onze Lezers
In ons nummer van 2 Juli deelden wij 

een en ander mede over de moeilijkheden 
inzake de exploitatie van onze krant. 
Daarbij w e id ^ reed s de waarschijnlijk
heid geuit, dat op 9 Juli de krant niet 
zou verschijnen, doch dat wij hoopten in 
het nu verschijnende nummer nadere 
mededelingen te kunnen doen omtrent de 
exploitatie. T o t onze spijt zijn wij daartoe 
echter heden nog niet in staat. D it houdt 
in, dat het wederom niet uitgesloten moet 
worden geacht dat de krant nu op 23 
Juli a.s. niet verschijnt. Hoezeer het ons 
ook spijt, wij kunnen niet zondar voor
zieningen te hebben getroffen, zo maar 
door gaan met het blad elke week uit 
te geven, met het risico, dat we vandaag 
of morgén financieel geheel vast zouden 
lopen. Daarm ee immers zou niemand zijn 
gediend. W ij vertrouw en er op, dat al 
onze vrienden dit besluit zullen billijken 
en w aarderen. Blijven zij dus de volgende 
week van ons blad verstoken, dan weten 
zij de oorzaak. V oor raad en extra hulp 
houdt „Spartacus op de V esuvius” zich 
aanbevolen. O ndertussen hopen wij zelf 
zeer binnenkort met nadere-mededelingen 
te kunnen komen.

* R E D A C T IE  EN  
A D M IN IST R A T IE .

CORRESPONDENTIE
L. B. te A. Volgend nummer hopen 

wij to t plaatsing filmbeschouwing te kun
nen overgaan.

J. C. té  B.
Helaas; nogmaals moesten wij copy 

laten overstaan.

W en ft nietiw e a& m ne’s  
w uvt „SpaxtacuA”

T
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OVER UITBUITING
Dezer dagen mochten wij weer kennis

nemen van enige gegevens uit het jaar
verslag van het U nilever-concern. Ook 
in het verleden hebben wij ons de moeite 
getroost uit de rpaarzam e gegevens die 
een dergelijk verslag inhoudt, en w aar
van ons dan nog maar in de pers een uit
treksel w ordt aangeboden, ons een beeld 
te verschaffen. W ij hebben dit ook dit
maal gedaan. N atuurlijk kan het niet in 
de bedoeling liggen van  een artikel in 
Spartacus, om aan de lezers een totaal in
zicht te geven van de geweldige beteke
nis in het economische leven van zulke 
concerns. W e  moeten er daarom als 
steeds mee volstaan op enkele punten de 
aandacht te vestigen.

M aar voor we dat heden doen, willen 
we toch nog ehige algemene feiten, die 
wij vroeger reeds publiceerden, zeer in het 
kort herhalen. Ieder w eet wel, dat de Uni
lever zich in het bijzonder toelegt op de 
winning en exploitatie van oliën en vet
ten. Z e  staat, om zo te zeggen, bekend als 
de m argarine-trust. Als zodanig heeft ze 
over de gehele wereld haar macht geves
tigd. In grote delen van de wereld voor
ziet zij, w at zeep en m argarine enz. betreft 
in 70 tot 80 procent van het gehele, ver
bruik. M aar behalve in zeep en margarine 
doet deze onderneming in alle mogelijke 
levensmiddelen, zoals vis, gevogelte, 
vleeswaren, kaas, melk, zuigelingenvoed- 
sel, thee, cacao, chemische producten, pa
pier- en houtwaren, textiel, rubber, enz., 
enz. Grote ondernemingen hier en over de 
gehele wereld verspreid, behoren aan de 
Unilever, onder welke naam  zij ook wor
den geëxploiteerd. De Unilever is mäch
tiger dan menige staat. JHaar hoge ambte
naren, bestuurders en directeuren worden 
op hun tijd in ajlerlei staatsam bten en re- 
geringsposities gebracht, om na volbrach
te taak, weer opnieuw plaats te nemen in 
het leger van de Unilever-functionaris- 
sen. Dit is geen opzichzelfstaand feit. Het 
is het beeld van het moderne kapitalisme. 
In de petroleumindustrie, denken wij aan 
de „Koninklijke” , in de automobielnijver
heid, de electriciteits- en radionijverheid, 
waarhij gedacht kan worden aan „Phi
lips” ,; in de chemische industrie, enz. enz. 
Overal valt hetzelfde te  constateren. Het

is ook niet toevallig. Steeds meer gaan wij 
deze weg op, omdat de ontwikkeling van 
de techniek en de chemie, enz., het groot
bedrijf vordert.

V oor zover daarbij sprake is van „or
dening” in het economische leven, is hét 
ordening op de grondslag van ultra-mo- 
derne kapitalistische bedrijfshuishouding. 
En al moge het schijnen dat we politiek 
w eer een periode gaan doormaken, die af 
voert van de geleide economie, dat kan 
toch maar z?er betrekkelijk en tijdelijk 
zijn: De staat krijgt ook in het economi
sche leven een belangrijke taak , maar hij 
s taa t in dienst van deze grote machten. 
Steeds machtelozer wordt de mens, de 
producent, de individuele arbeider. Steeds 
meer georganiseerd gaat de uitbuiting en 
daarm ede gepaard de absolute onderw er
ping van de massa. Juist daarom krijgt 
de klassestrijd der arbeiders een principi
ëler karakter, want hun strijd kan daar
door alleen maar worden een strijd tegen 
de kapitalistische orde zelf. Daarom is de 
sociaal-democratische voorstelling van za
ken, dat wij door dit alles naar,he t socia
lisme groeien, slechts fraseologie.

D e uitbuiting van de grote massa wordt 
er dan ook niet minder door, al weet ook 
in dit land de statistiek op prachtige wijze 
aan te tonen, dat het aandeel van de ar
beiders in het nationaal inkomen, vergele
ken bij tien jaar geleden, sterk is gestegen. 
Zij kan alleen tot deze resultaten komen, 
resultaten waarvan de schijnbare conclu
sie: „de arbeiders hebben het beter ge
kregen” , vloekt met de bestaande reëele 
verhoudingen, wanneer zij in het kapita
listisch verarmde Nederland de methode 
van het „nationaal inkomen” hanteert.

Let op de levensomstandigheden van de 
arbeiders; op hetgeen zij met hun inkomen 
kunnen doen, op het feit, dat de vrouw 
nu vaak mee moet gaan werken, op de 
schrikbarende woningtoestanden, al of 
niet verborgen achter lief aandoende ge
vels van vóór-oorlogse woningcomplexen; 
dan weten wij dat dc uitbuiting van de ar
beidersklasse is toegenomen en ........ dat
ook de „Verelendung” is toegenomen.

Keren wij nu terug tot het verslag van 
de Unilever. Ons troffen daarin  enkele 
gegevens, die ons een duidelijk beeld om

trent de uitbuiting kunnen verschaffen. In 
één van de Nederlandse dagbladen werd 
gepubliceerd, da t het concern 58.300 ver
zekerde personeelleden telde. Het totaal- 
loon w erd daarbij niet genoemd. Uit een 
publicatie van 1938 vernamen wij echter, 
da t toen aan werknemers was uitbetaald 
ƒ 225 millioen. W ij zullen er niet ver naast 
zijn, w anneer wij voor 1948 het gemiddeld 
loon stellende op ƒ 4000.—  ’s jaars, een 
loonsom becijferen van ƒ 234 millioen.

Onze lezers begrijpen, da t deze gemid
delde loonsom als arbeidersloon zexer te 
hoog is, doordat daarin ook de salarissen 
van de hoogst bezoldigden zijn opgeno- 
men. H et beeld dat wij Ü  nu willen geven, 
w ordt er voor de gewone arbeiders slechts, 
minder tartend door.

U itgaande van  deze loonsom gaan wij 
nu na, w at er in totaal aan  loon en winst 
en belastingen enz., uit het concern komt 
De belastingen voegen wij er bij, omdat 
ook de kapitalistische staat zijn winst (in 
de vorm van belasting uit de bedrijven) 
slechts kan halen op grond van het uit
buiten van de arbeiders. M et andere woor
den, w inst en winstbelastingen enz., vor
men de m eerw aarde die de arbeiders 
voortbrengen.

H et staa tje  w ordt nu als volgt:
Lonen ............................... ƒ 234.000.000
W inst en w instbelastingen ƒ 273.245.291 
Extra gereserveerd na a£-

schrijvingen ........................ . 87.746.265
G eschatte rente obligatie-

houders ............ „ 8.000.000

Totaal ƒ 602.991.556
V oor we nu Verder gaan, maken wij 

onze lezers er nogmaal op attent, dat we 
alleen m aar in staa t zijn, toHfiet groepe
ren van enkele fer beschikking gekomen 
cijfers. E r zijn, om de uitbuiting van de 
arbeiders t e , berekenen, nog andere gege
vens nodig./De belastingen zijn zeker niet 
compleet, Want we namen slechts de be
lastingen over de winst, niet die de staat 
heft voor grondbelastingen, omzetbelas
ting, enz., die ook uit het concern mOeten 
worden betaald. Ook zijn in de opstelling 
niet begrepen pachten voor de bezitters 
van gronden, enz., die bij het concern in 
gebruik zijn en welke bedragen ook Hoor 
de arbeiders moeten worden voortgebracht 
eer zij betaald kunnen' worden. Het eind
cijfer dat wij brachten is dus zeker niet
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