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O tijd, die komt — wiens stem wij in ons dragen
Als een belovend, ééns verlossend woord,

Die ééns den vloek van deze vloekbre dagen
Oplost in Uw onmetelijk akkoord,

Adama van Scheltema.
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ie S, D, A, P.

'i kunnen vieren in vrijheid, 'A-elk een feestdag
it der partij!

Nu is al wat zij zicht- en tas tbaar ontnomen.
Haar organisatie, de organisaties van haar stichtingen, zijn ver-
nietigd. Het Troelstra-oord, de Paaschhenvel, die de brandpun-

van de arbeidscultuur, in bezit genomen door gewel-
denaars. De politieke vertegenwoordigers der partij in Raden,
Staten en Kamers, beroofd van hun mandaten; csn aantal van
hun vrijheid, sommigen van ihun Ie v

En toch is deze dag geen daj| van rouw alleen. Bij het her-
denken van onze dooden buigen wij het hoofd. Maar wij rich-
ten het weer op met de zekerheid: de S. D. A. P. zal herleven!
Toch; aan dit eene woord hebben wij niet genoeg. Hoe zal zij
herleven? Met welke gevoelens en voornemens zullen haar
leden het politieke leven hervatten? In de jaren voor den
oorlog is vaak gesproken over allerlei malaise: van organisa-
torischen, van politieker,, van geestelijken aard. Wij zullen een
paar punten noemen. Er werd geklaagd over de verhouding
van partij en vakbeweging, over de stagnatie van de machts-
verhoudingen in het Parlement en in de format ie der partijen.
Er werd geklaagd over verburgerlijking in de ai beidersbewe-
ging, overwoekering van materialisme of wel egoïsme, gebrek
aan geestelijke warmte. In normale omstandigheden zouden
wij ons dezen dag op deze bezwaren hebbon beraden. Thans,
in het vooruitzicht van een nieuw begin, is he t dringend ge-
boden. Over het e'erste zullen wij niet spreken. De voorwaarde
voor een vruchtbare discussie ontbreekt. Wij willen eerst iets

•i over het gebrek aan warmte.
Onze beweging heeft de ontwikkeling doorgemaakt van een

luttele groep, in menig opzicht te vergelijken met een secle,
gehoond, vervolgd, zelfs nu' en dan mishandeld, tot een partij,
wier ledental op weg was naar de honderdduizend, 'die een
vierde deel van de natie aanvoert, en wier denkbeelden zijn
doorgedrongen in menigen kring daarbuiten. Dat de atmosfeer
van een kleinen kring, waar ieder den ander kent, een heel
andere is dan die van een volk spar!'.j, behoeft geen verklaring.

Naast deze overweging staat een andere. Er is ook een we-
reldatmosfeer. De periode voor den eersten wereldoorlog was
er een van s t i j gende welvaart in alle landen. Zij baarde een
optimistische stemming. Ook in ons land. Vakbeweging en so-
ciale wetgeving brachten het levenspeil van de arbeiders-

. Onderlinge strijd noch uitbarstingen van den
•ustrijd konden het ver t rouwen in de toekomst verduiste-

ren, De zware nederlaag van 1903, de afsplintering van 1909,

- de partij kwam beide schitterend te boven. Met de opgang
van de eigen beweging hield die van de Europeesche zuster-
partijen gelijken tred. De congressen van de Socialistische In-
ternationale waren fakkels van geestdrift. Haar strijd tegsn
het 'dreigend oorlogsgevaar, haar indrukwekkende vredesbe-
tooging te Basel in 1912, wekte niet alleen in de arbeidersbe-
weging maar ook in de buitenwereld een hoop, een verwach-
t ing , dat zij er in zou slagen, het uitbreken van den oorlog te
verhinderen. Zou zij de redder der menschheid zijn?

De wereldoorlog van 1914 heeft op katastrofale wijze dit
optimisme vernietigd. De hoop, in de Internationale gesteld,
wordt wanhoop. Aan de fronten, in de loopgraven, staan socia-
listen socialisten naar bet leven. Twijfel waart rond: menige
socialist moet zijn levensbeschouwing van den grond opnieuw
opbouwen. Als de verschrikking van den oorlog voorbij is,
blijven haat en wraakzucht achter in de volken; in de socia-
listische wereld verbittering en wantrouwen. Eerst na jaren
sukkelen kan een Socialistische Internationale worden inge-
wijd; zij is evenmin in staat, geloof te wekken in haar zen-
ding als de Volkenbond. Allengs dringt in de menschheid het
besef door, dat zij leeft, niet in een periode van vrede, maar
van wapenstilstand. Het oorlogsgevaar is gedoofd, niet ge-
blusdht. Het slaat weer uit, eerst in het Oosten, daarna in
Afrika. Vruchteloos ziet men uit naar een macht, die kan ver-
ihinderen dat het overslaat naar Europa. In de kille atmosfeer
van wantrouwen en vrees woekert het pessimisme.

Pessimisme remt de herleving van de welvaart. Het prikkelt
het nationaal egoïsme. Het snijdt de mogelijkheden van her-
vormingen af: het schept nieuwe tegenstellingen tussohen de
nalies, 'het belemmert de ontplooiing der democratie op natio-
naal en internationaal terrein. Het verwekt in het leven der
partijen een gevoel van malaise,

Het materialisme. Er leeft in de wereld een legende, bijna
overal verspreid, dat de marxistische theorie bij de massa's
een materialisme wekt, dat de schuilnaam is voor het grofste
egoïsme. Het is, zeggen wij, een legende. Zij wordt weerlegd
door het voorbeeld, dat Marx en Engels, door hun leven heb-
ben gegeven. Zij is ook niet bestand tegen ernstige studie van
<':; werken van Marx en Engels en van gezaghebbende marxis-
ten. Wellicht 'heeft de socialistische beweging zich ten deza
tekortkoming te verwijten. In elk geval: dit materialisme ge-
predikt heeft zij nooit, en evenmin betracht.

Hoofdschuddend zeggen idealisten uit eigen kring; gij weer-
legt niet onze teleurstelling over de verburgerlijking van d«
arbeiders die het goed krijgen. Ons antwoord is; het ligt in de



menscihelijke natuur, dat iedere klasse zich spiegelt aan de.
klassen die een hooger welstandspeil hebben bereikt dan het
hare. Wie voetbal of cinema vulgair gedoe noemt, dient zich
af te vragen hoe de bezoekers van stadion of volksbioscopen
zich vroeger vermaakten. De loonen zijn gestegen en de ar-
beidsduur is verkort. Wie heeft er van geprofiteerd? De voor-
spelling luidde: de kroegbaas. De werkelijkheid is: het gezin.
Nederland is in de wereld beroemd om zijn arbeiderswoning-
bouw. Het zijn de arbeiders geweest, die de gelegenheid heb-
ben aangegrepen, hun geboden in de wet van Borgesius. Neder-
land dankt dezen roem aan hun invloed in de gemeenteraden
en aan de woningbouwverenigingen, d dor hen zelf gesticht
en beheerd. Dan: i'n de beschavingsgeschiedenis van Nederland
zullen het Troelstra-oord en de Paaschheuvel een plaats van
beteekenis krijgen .Wie de sporen zoekt, die het Insti tuut voor
Arbeidersontwikkeling heeft nagelaten, kan in menige arbei-
derswoning een boekenschat vinden die zijn hart verheugt.
Zoo onloochenbaar en zoo onvermijdelijk het is, dat de arbei-
dersklasse bij haar opgang zich aanpast aan burgerlijke ge-
woonten, in doen en denken, zoo zeker is het, dat zij de na-
ticnale tradities en de nationale cultuur met een eigene zal
verrijken.

De stagnatie in het politieke leven. Inderdaad kon men in
Nederland evenals in tal van andere landen spreken van een
crisis in de democratie. Zij had behalve een algemeen, een
speciaal Nederlandsch karakter. De parlementaire molen was
zwaar overbelast: terwijl het heette, dat het Parlement was
bezeten van machtshonger en daardoor het regeersn bemoei-
lijkte, ikon het in werkelijkheid niet de massa meester worden
die het kreeg te verteeren. Dien ten gevolge kregen ministers,
die zioh, terecht of ten onrechte mochten verheugen in een
roep van wijsheid en bekwaamheid, een groote vrijheid van
handelen. Ontbraken dergelijke personaadjes, dan speelden de
ambtenaren in de departementen een belangrijke rol. In deze
buiten-parlementaire wereld roerden zich achter de schermen
allerlei officieele en particuliere adviseurs. Niet dat zij zich
roerden, was het kwaad; maar dat zij het deden achter de
schermen. Dat zij het Parlement op een dood spoor trachtten
te zetten.

De internationale verhoudingen verergerden den toestand.
Crisissen op economisch en financieel gebied no'opten du re-
geering, de voogdij over een groot deel van de bedrijfs- en de
geldwereld tot zich te trekken. Men kan in waarheid niet be-
weren, dat 'het Parlement haar deze taak moeilijk heef t ge-
maakt.

Eindelijk: de toenemende spanning in de internationale poli-
tiek, het groeiend oorlogsgevaar, en het bewustzijn dat de
kleine volken daar machteloos tegenover stonden, heeft op de
energie van het Parlement, op de scheppingskracht van zijn
leden verlammend gewerkt.

Behalve door deze algemeene crisisoorzaken werd de demo-
cratie in Nederland ondermijnd door de coalitie van de ker-
kelijke partijen. Als er één land is, waar een dergelijke coali-
litie geen reden van bestaan heeft, is het het Nederland van
de twintigste eeuw. De onverdraagzaamheid van de liberalen
heeft sedert de opkomst van de sociaal-democratie zich ver-
plaatst: in 1902 kiest het „Handelsblad" voor den ant i - revolu-
tionair Bijleveld tegen Iroelstra.

Onverdraagzaamheid heeft de socialistische arbeidersbewe-
ging ondervonden, van kerkelijke zoowel als van niet-kerke-
lijke zijde. De S. D. A. P. daarentegen, onder Troelstra's lei-
ding, verdedigt de gelijkstelling van bijzonder en openbaar
onderwijs en bereidt de pacificatie voor. De grondwetsherzie-
ning van 1917 is de kroon op zijn werk. Dit geeft de bijzon-
dere beteekenis aan de redevoering waarmee hij, in 1924, zijn
parlementaire loopbaan besluit; hij eischt de ontbinding van
de kerkelijke coalitie. In 1939 viel zij uiteen! Hopenlijk def in i -
tief. De handhaving van de coalitie was in wezen de ontken-
ning van het recht van bestaan van de S. D, A. P. Zij zette
den voet dwars aan de normale ontwikkeling van de demo-
cratie, en had tot gevolg de volkomen machteloosheid van het
Parlement om zichzelf te hervormen en de ontwikkeling van
de machtsverhoudingen in de maatschappij op te vangen in de
wetgeving. De verbreiding van het politiek nihilisme heeft zi)
op haar geweten.

In deze dagen beleven wij een zonderling schouwspel. Er zijn
lieden, die, aangetast door dit nihilisme, aan de S. D. A. P. de
rol van Simson willen opdringen. Zij moet haar armen slaan
om de pijlers van de oude partijformatie, en met den k re c: f:
mijne ziel sterve met de Filistijnen, — de kerkelijke partijen
en zichzelf ten doode wijden. Wat zou moeten verrijzen op de
puinhoopen? Men kan kiezen; een groote democratische volks-
partij; een groote communistische arbeiders- en boerenparüj.
De S. D. A. P. begon met twaalf man; tegenwoordig begint
men dadelijk met iets groots, Vanwege de solidüeit. Er bla'ast

Wat wij straks NIET moeten hebben

1. Bijltjesdag.
2. Pulsen voor eigen rekening van inventarissen van Duit-

schers en ' N, S, B.-ers.
3. Ongefundeerde beschuldigingen.
4. Ellebogen-geduw van lieden die nu „zoo ve r s t and ig z i jn -uru

voorzichtig-t e-zijn".
5. Zelfgenoegzaamheid met volbrachte illegale activiteit.
6. Schreeuw- en zuippartijen.
7. Stagnatie in de voedselvoorziening.
8. Semi-fascisme in den vorm van „sterke mannen" verheer-

lijking.
9. Geharrewar over principicele details,

10, Ontrouw aan Partij en Vakbeweging.

Wat wij straks WEL moeten hebben
l .Snelle bestraffing van alle schuldigen door „gezuiverde"

rechterlijke colleges.
2. Zoo ruim mogelijke hulp aan hen van wie have en goed

gestolen werd.
3. Ieders eer teer bewaren. (Eerloozen zijn hierbij automa-

tisch uitgesloten),
4. Distancieering van de „voorzichtigen" van thans.
5. Het gebaar: ,,Illegale activiteit? Wij moesten!"
6. Vreugde, getemperd door het leed van anderen.
7. Vlot verloop van de voedselvoorziening en de levering van

water, gas en electra.
8. Democratie.
9. Politiek: niet links, niet rechts, — maar; voorui t .

10. Oogenblikkelijke organisatie in Parli j en Vakbeweging.

ons te veel wind doorheen. Wij achten den ti jd om
rede op de S. D. A, P. te houden, nog niet gekomen. Wij
ten haar geroev>:.:n en in staat, in den tijd die komt voor het^,
Nederlandsche volk zegenrijke arbeid te verrichten. In haar
bagage draagt zij plannen mee voor de hervorming, den op-
bouw, de verjonging, van de parlementaire democratie,
de uitbreiding der democratie tot de bedrijfswereld door !•
cpeisohen tot dienst aan de gemeenschap van een deel van
de volkskracht, dat totnogtoe op eigen winst alleen bedacht
was. Wij achten haar geroepen en in staat, belangrijke demo-
cratische hervormingen tot stand te brengen op velerlei ge-
bied. Bovenal is zij de aangewezene om mede leiding te nemen
van de bestrijding der werkloosheid, voorzoover dit binnen de
grenzen van een enkele natie mogelijk is.

Want hierop moeten wij bijzondere nadruk leggen: meer nog
dan vroeger zullen de verhoudingen in de wereld buiten de
natie de mogelijkheden bepalen binnen de natie. Voor socia-
listen is dat geen reden om niet, als het noodt» b l i j k t , reu
nieuw Plan van den Arbeid te ontwerpen. Het v.erlev .>n..i
ons besef, dat de socialistische beweging internationaal zal
zijn zoo lang het kapitalisme internationaal is. Diep in ons
hart is het parool geg r i f t : een crisis als van 1929 tot 1935 en
r.a\> in de jaren daarna de msnschheid l i ee f l geteisterd, mag
met weer voorkomen. Haar moreele en materieele ontredde-
ring heef t de voorbereiding van den tweeden wereldoorlog
mogelijk gemaakt. Het uittrekken, echter, aan het kapitalisme,
van zijn crisis-slagtanden eischt internat ionale actie. Wie
meent, deze taak te 'kunnen overlaten aan 'de regeeringen dei-
overwinnaars, .kan het hoofd ter ruste leggen. Wij niet. l'
ringen in oorlog zijn gu l met belof ten; met de in 1 '
in vredestijd zijn zij dikwijls karig. De At lant ische v e r k l a r i n g
heef t aan alle volkeren vrijheid en welstand beloofd. Zal de
belof te werkel i jkheid worden, dan is het zaak, dat de volU-. i
er zelf bij zijn. De vrede dien het mythische Germanen dom o
bood, was er een a la Haroen al Raschid, met de revolver in
den nek. Welke vrede zal voortkomen uit de samenwerking
van Amerika en Rusland, ligt in het duister. Het is evinwel
niet gewaagd, te voorspellen, dat de menschheid nog behoefte
kan hebben aan een macht, die haar aanvoert in den str
tegen kapitalisme en despotisme. Aan een Socialistische In-
ternationale, die sterker dan de Tweede, een pelgrimstocht
over de aarde onderneemt ter voorkoming van den derden
wereldoorlog.

Voor een verjongde en versterkte S. D. A. P, ligt aan den
drempel van haar tweede halve eeuw een bezielende taak te
wachten, op nationaal en internationaal gebied,



PARTIJ EN VAKBEWEGING
„Paraat" heeft in het eerste Augustus-iiummer zich voorstan-

der vaa verstrekkende vernieuwing op Staatkundig en Sociaal-
Economisch gebied getoond. Het verbeeldt zich natuurlijk niet
even bestek en tekening omtrent de toekomstige verhoudin-
gen te leveren, Het wil trachten enige vorm te geven aan
de gedochtenwisseling, vooral daar waar tot dusver het mon-
del ing contacl ontoereikend was.

Partij en vakbeweging — wij handhaven deze zo vertrouwde
uitdrukking — koman na de oorlog terug. Daarmede is vanzelf-
sprekend nog niets gezegd omtrent de toekomstige verhouding
tussen beide voormalige bondgenoten.

De S. D. A. P. komt na de oorlog terug, onmiddellijk, ook
ondanks de agitatie daartegen, van een deel der illegale pers.
Trouwens alle grote partijen zullen in enigerlei vorm terugkeren.

Wie de vrije politieke wilsvorming als grondslag van een
gezonde democratie voorstaat, moet ook de partijvorming —
n i e t de ontaarding — als eerste voorwaarde erkennen.

Een Partij die 50 jaren de voorhoede van het socialistisch
georiënteerde deel der arbeidersklasse is geweest; een partij
die diep gegrift in de harten harer bijna honderdduizend vol-
gelingen, mededraagsters van de levensopgang dier klasse was,
laat zich niet in een wachtkamer opsluiten om af te wachten
wat men omtrent.haar lot belieft te beslissen.

Hoe ook haar naam, welke haar grondslagen en koers zullen
zijn, of en hoe er coördinatie met gelijkgezinde stromingen zal
komon, dit alles is een zaak van haar leden, een zaak van
diepgaand beraad, van openbare gedachtenwisseling waarbij
tenslotte het congres als wetgevend orgaan beslist.

Het lijdt daarbij geen twijfel, zij zal verjongd en vernieuwd
terugkeren ,als strijdster voor Vrede, Vrijheid en Welvaart.

Met de vakbeweging staat het niet anders! Het N, V. V. zal
als zelfstandig deel der Nederlandse vakbeweging herrijzen,

Op den dag der bevrijding zullen de drie grote richtingen
N. V. V., R. K, W. V. en N. C. V. nauw' verbonden samenwer-
ken. De eenheid in de samenwerking is gericht op het verkrij-
gen van bestaanszekerheid en een behoorlijk 'bestaanspeil voor
hand- en hoofdarbeiders. Er zal gestreefd worden naar ver-

gaande sociaal-economische ordening in het bedrijfsleven.
De regeling der arbeidsvoorwaarden, lonen, werktijden, va-

canties, pensioenen en werkgelegenheid etc, zullen de eerste
tijden volle aandacht en activiteit vergen. Zeker, wij zijn ook
voorstanders van de volstrekte eenheid in de vakbeweging.
Wij willen ons daarbij graag spiegelen aan de Zweedse vak-
beweging. In 1943 waren op de ruim 6 millioen inwoners
1.038.808 arbeiders verenigd in het Zweedse vakverbond. In
1939 telden wij op de ruim 9 millioen inwoners slechts 700.00.)
georganiseerden die organisatorisch in verschillende richtingen
uiteenvielen. Eenheid in de vakbeweging in Nederland zal
echter, wil zij er komen, in openbaarheid en door vrije wils-
vorming tot stand moeten komen.

Een eenheidsvakbeweging als compromis, zonder beginsel,
zonder ideologie, zonder stelling te kiezen inzake verstrekken-
de hervorming en vervorming der sociaal-economische verhou-
dingen, heeft o.i. geen bestaansrecht,

Het N. V. V. en met het N. V. V. de aangesloten bonden zal
dus uit het duister der gewelddadige onderdrukking weer in
het licht treden! Hoe? Zonder critiek? Zonder onderzoek on
oordelen omtrent averechtse handelingen ten tijde van het
Duitse commissariaat? Geen sprake van!

De moderne vakbeweging zal een zuiverings- en verniea-
wingskuur ondergaan! Geen manteltjes der liefde!

Zij echter, die nu reeds oordelen en alles en allen veroor-
delen, zonder dat openbare gedachtenwisselinf mogelijk is; zij
die 'generaliseren en in blijkbaar overspannen toestand, zonder
wezenlijke feitenkennis, grove verwijten debiteren en zij die
subjectieve conclusies trekken, zonder nochtans de organisa-
torische, de menselijke en zielkundige verhoudingen in 't oog
te houden, handelen o.i, averechts!

Deze lieden mogen bovendien weten dat de besturen en ker-
nen in het land straks niet van plan zijn de daadkracht der
vakbeweging op te offeren aan redeloos getwist.

Alles beheersend is, van het N. V. V. te maken het bolwerk
waarin na afzienbare tijd minstens een half millioen werkenden
de voorhoede vormen in de strijd voor oplossing van de grote
vraagstukken, waarvoor wij na de oorlog worden geplaatstl

De scheepsbouw in Amerika
„Tekinisk Tidskrift" een Zweeds tijdschrift vertelt iets over

de bouw van de z.g. Liberty-schepen, transportschepen van
bijna 10.700 ton. Toen Amerika in het begin van de oorlog,
voor Engeland schepen begon te bouwen werden in weerga-
loos korten tijd overal nieuwe scheepswerven aangelegd.

Terzelfder tijd werden in verschillende Staten van Noord-
Amerika grote constructiewerkplaatsen voor de scheepsbouw
ingericht . Een geheel nieuw systeem van schepen bouwen
werd ingeluid. Men bouwde een standaardtype, d.w.z, gelijl*-
heid in vorm, afmeting, snelheid enz,

In de constructie-werkplaatsen worden de grote stukken
pasklaar gemaakt. Deze noemt men secties of eenheden, en zij
varieeren in .gewicht van 15 tot 38, zelfs tot 60 ton.

Op sommige werven wordt een geheel voor- of achterschip,
wegende 150 tot 210 Ion door een hijschkraan op de plaats
van bestemming gebracht.

Het klinken is tot een zeer 'gering percentage beperkt. Er
wordt overwegend gelast. Dit geschiedt volgens een geheel
nieuw systeem, machinaal, en electrisch. Speciale opleidings-
scholen zijn hiervoor ingericht.

Er werken ongeveer een half millioen arbeiders in öe
scheepsbouw. Tweederde daarvan had voor 1940 nooit op een
scheepswerf gewerkt.

Het loon is 65 dollar per week. Eén dollar was vóór de oor-
log f 1.88.

In 1941 vorderde de bouw van een Liberty-schip 250' dagen.
Op de werf Richmont Shipyard van Kaiser, Californië legt men
nu binnen één uur na het te water laten van zijn voorganger
de kiel voor een nieuw schip.

Er wordt dag en nacht vol-continu gewerkt. Na 4^ dag
wordt het schip te water gelaten. Na ?Vè dag afgeleverd en
14 dagen en l uur nadat de kiel was gelegd, was het reeds
geladen en gereed cm in het convooi zijn plaats in te nemen.

Dit schip was in 97 eenheden in verschillende werkplaatsen
geconstrueerd. De scheepshelling is een grote montagehal,
waar 8 a 10 schepen tegelijk gemonteerd worden. Men is inge-
steld op de bouw van 4000 Liberty-schepen in 48 maanden,
Op sommige werven loopt om de andere dag meestal in schaft-
tijd een schip van stapel. De bouw van slagschepen, kruisers,
vliegkampsohepen, torpedojagers en onderzeeërs, om van de

bouw van vliegtuigen maar niet te spreken, gaat eveneens, wij
mogen zeggen aan de lopende band.

Amerika bouwde b.v. tot dusver bovendien nog" 48.000' lan-
dingsvaartuigen van verschillende type, geschikt voor land'n-
gen op alle kusten ter wereld.

De Amerikaanse oorlogsvloot is driemaal zo sterk als in
1940. Zij telt 1148 eenheden.

Men pleegt wel eens te smalen op de zwakheid der demo-
cratieën. De feiten hierboven vermeld spreken boekdelen.

In Rauschning's boek ,,De Nihilistische Revolutie'' vertelt
hij iets over de geestesgesteldheid der Nazi's in de jaren
voinr de oorlog.

Rusland werd niet geteld. Engeland was aftands en Amerika
stond aan de vooravond van 'een omwenteling. Duitschlan:;.;
opperheerschappij in de wereld zou nog maar een kwestie van
jaren zijn.

Wie zich echter aan de macht der Democratieën vergrijpt
gaat er aan ten gronde.

Het kraakt in Duitsland. De materiaalslag heeft het reeds
verloren. De rest volgt.

De misrekening

In een rede die Hitler hield op 3 October 1942, bij de ope-
ning van het Oorlogswinterwerk, zei hij over de periode direcr
voorafgaande aan het uitbreken van de oorlog:,

„Ook met Japan werden 'onze betrekkingen steeds
beter. In Europa hadden wij bovendien een reeks
volken en staten, die jegens ons een steeds gelijk
blijvende sympathie en vriendschap gevoelden,
vooral Hongarije en enige Noordsche Staten.
Bij deze volken zijn andere gekomen, helaas niet
het volk, waarnaar ik in mijn leven het meest heb
gestreefd, HET BRITSCHE.

Leest Paraat Metterdaad!!



BEDRIJFSDEMOCRATIË

n.
Bedrijfsdemocratie heeft slechts betekenis, indien zij in wer-

kelijkheid brengt, wat de klank van het woord belooft. Demo-
cratie — volksregering; dus: bedrijfsdemocratie " bestuur van
het bedrijf door de bedrijfsgenoten. Wil dit uitdrukken, dat
alle in het bedrijf werkzamen het nu maar „voor het zeggen"
hebben? Wil men hiermede de schijn wekken, alsof alle arbei-
ders in dusdanige mate meebesturen, dat ieder in het bedrijfs-
leven doet wat hij verkiest? Een dergelijke voorstelling is
dwaas; voor de ingewijden het weerspreken niet waard.

Toch is het noodig, even dieper in te gaan op deze kwestie.
En wel op grond van het feit, dat er maar al te velen zijn,
die misverstand verwekken ten aanzien der betekenis van de
woorden „bedrijfs" en „democratie". Daaronder zijn er, die
opzettelijk verwarring over deze begrippen pogen te verbrei-
den. Met de bedoeling, daardoor afkeer te verwekken voor het
verbeteren onzer samenleving langs democratischen weg. In de
onuitgesproken hoop, dan beter persoonlijke verlangens te kun-
nen bevredigen.

Daarom is het goed, eerst een paar begrippen vast te stellen,
waardoor het zoo hinderlijke en onvruchtbare langs elkaar
heen-praten voorkomen kan worden. In de eerste plaats is dan
nodig, het verschil tusschen „bedrijf" en „onderneming" in het
oog te vatten. Laten wij het eenvoudigheidshalve zóó stellen;
bedrijf is de naam van een verzameling ondernemingen, die
zich op de vervaardiging van een bepaald product toeleggen,
Ook wel; tot één bedrijf behoren de ondernemingen, die de-
zelfde arbeid verrichten. Bijvoorbeeld: een kapperswinkel is
een onderneming in het kappersbedrijl; alle kapperswinkels
met de daarin werkzamen vormen gezamenlijk het kappers-
bedrijf.

Verder; wanneer voor het kappersbedrijf algemeene regelen
worden vastgesteld, wil dat niet zeggen, dat het lichaam, waar-
door deze regelen tot stand komen, zich nu gaat bemoeien met
alle interne bijzonderheden van elke onderneming. Geen sprake
van. Wel heeft elke onderneming in het kappersbedrijf de recht-
matig tot stand gekomen regelen loyaal na te leven. Doch
daarmede plaatst de bedrijfsinstantie zich niet op de stoel van
den ondernemer.

Men zou dit kunnen vergelijken met een gemeentelijke ver-
ordening; laat ons aannemen een voorschrift over het strooien
van zand of asch op straat bij gladheid. ledere in aanmerking
komende bewoner der gemeente heeft er voor zorg te dragen,
dat 'het voor zijn verantwoording komende gedeelte straat be-
strooid wordt. Hoe en op welke wijze de bewoner aan zand,
asch of turfmolm komt interesseert de gemeente maar zijde-
lings. De politie heeft er op te letten, of er wat gedaan wordt
tegen de gladheid op straat. De huiselijke omstandigheden
van de tot strooien verplichte komen niet in het geding, zoo
min de vraag, of vader, moeder, zoon of dochter moet strooi-
en. Dat moet de „huiselijke _, onderneming" zelf uitmaken;
tenslotte blijft vader verantwoordelijk voor de uitvoering der
regeling.

Dit voorbeeld is erg simpel. Doch niet zóó simpel, of de
welwillende lezer zal het verband begrijpen: een gemeente ver-
ordening wroet niet in het gezinsleven der inwoners — een
bedrijfsregeling bemoeit zich niet met interne aangelegenheden
der ondernemers. Beiden, zoowel de inwoner als de werkgever,
hebben in het belang van hun gezin of onderneming te zor-
gen, dat de ten voordeele van het geheel uitgevaardigde voor-
schriften worden nageleefd. Hiermede zal het verschil tus-
schen „bedrijf" en „onderneming" den lezer wei duidelijk zijn,
' Nu nog iets over democratie; zooals gezegd: volksregeering,
In vrijwel alle vakbonden werd volgens democratische bestuurs-
vorm „geregeerd". Dit kwam hier op neer, Voorzoover dit mo-
gelijk was, werd alles wat met de vakbond te makan had,
door of namen* de leden gedaan. Velen gaven hiervoor hun
vrijen tijd ;hun belooning bestond in het besef, dat hun arbeid
allen nijveren ten beste kwam. De leden kozen hun afdeeling's-
bestuurders, die optraden als hun vertrouwensman!! 3n. In
ledenvergaderingen werden de algemeene zaken besproken en
alle mogelijke wenschen tot uiting gebracht. Het afdeelingsbe-
stuur poogde deze, voor zoover ze vervulbaar en redelijk ge-
acht werden, te verwezenlijken. Het resultaat van dit pogen
werd op gezette tijden in ledenvergaderingen besproken. Bij
het verstrijken van den ouden en het benoemen van bestuur-
ders voor een nieuwen zittingstermijn, hadden de leden gele-
genheid, zich rechtsstreeks over het Wleid van de door han
gekozen bestuurders uit te spreken en dezen, zoo noodig, door
anderen te vervangen.

Delegaties van afdeelingsbesturen "benoemden op jaarverga
deringen de bezoldigde en niet bezoldigde bestuurders. Voor
de eerste groep werd dat verschillend gedaan; sommige vak-
bonden benoemden hun bezoldigden na het vervullen van een
proeftijd definitief, andere van congres tot congres. Ook ten
congresse vond ongeveer dezelfde procedure plaats als in de
afdeelingen. Alleen met dit verschil, dat sommige belangrijke
zaken .door middel van een referendum aan het oordeel van
alle hiervoor in aanmerking komende leden werd onderworpen.
Tot zoover wat de democratie in de vakbonden betreft.

Uit dit weinige zal de lezer reeds begrepen hebben, dat de
voorstelling als zouden „alle leden regeeren" malligheid is.

Het groote verschil tusschen het bestuursapparaat van de
vroegere vakbonden en wat daarvoor in de vorm van het Ne-
derlandsch Arbeidsfront in de plaats kwam, is: de eersten wor-
den in sterke mate beïnvloed door de wilsuiting der leden —
het laatste is afhankelijk van de beslissingen, welke een door
de bezettende overheid aangewezen „leider" overeenkomstig
den wil van zijn achter de schermen blijvenden opdrachtgevers
moet aankondigen. De eersten werken in openbaarheid en
dienen op gezette tijden een voor critiek vatbare verantwoor-
ding af te leggen tegenover hun leden — de laatste werkt in
het duister en aanvaardt geen critiek van de arbeiders. Of
korter gezegd: de tegenstelling tusschen democratie en dicta-
tuur — het verschil tusschen bedrijfsdemocratie en arbeids-
fronterij.

Over de toepassing der bedrijfsdemocratie in het bedrijfs-
leven de volgende keer meer. Hier ging het er in de eerste
plaats om enkele normen te stellen aan de begrippen „bedrijf"
en „democratie". En voor onze lezers het malle verhaaltje aan
te tasten, als zou de willekeur van dictatuur ook maar in eenig"
opzicht te verkiezen zijn boven de openlijke invloed der be-
drijfsgenoten via hun vakbonden.

Het verleden....

was ook zoo lekker niet

Vrijwel ieder mensch is geneigd het verleden te idealiseeren;
dat wil zeggen, zich het achter de rug liggende onrecht en leed
slechts te herinneren als een onprettig, doch in vele gevallen
onvermijdelijk gebeuren, Voorzoover het persooonlijk ongerief
betreft, is dit vergeten een goede rutcnschap; het is niet goed,
oud verdriet op te kweeken tot weinig zin hebbende wraak-
gevoelens. Raakt dat oude leed echter sociaal o n r e c h t , dan is
het verkeerd dit te vergeten; daarom verkeerd, wijl sociaal
onrecht moet worden uitgeroeid. Ieder mensch is verplicht, het
mogelijke te doen om deze bron van ellende te vernauwen of
te verstoppen; met het vergeten van dat leed zouden wij het
oude mooier voorstellen dan het was. Want vergeet 'nimmer,
dat het heden het resultaat van het verleden is; de goede
oude tijd heaft ons de verschrikkingen van de nieuwe orde
gebracht.

Dat was mogelijk, wijl de angst voor werkloosheid een groot
deel der menschen geestelijk ontaardde. Dat maakte den akker
vruchtbaar, waarop fascisten en nationaal-socialisten zaaiden.
Het was niet de arbeid dezer lieden, hetwelk hun onkruid deed
groeien; daaraan zijn de gekerstende en paganistische liberale
aanpassers schuldig. Hun geteem over tevredenheid-in-armoede
en dwaas gepraal met ongerijmde vrijheid, bracht meer onheil
te weeg, dan de dictatuur-verheerlijkers ooit uit hun eigen
kracht zouden hebben kunnen veroorzaken.

Dit verleden wenschen wij niet terug ais wij ontevreden zijn
over het heden; daarvoor heeft het h f d c n ons de gevolgen
van de oude maatschappelijke wanorde te striemend doen ge-
voelen. Voor de toekomst zal het noodig zijn, maatschappelijke
en economische orde tot stand te brengen. Dat hee l t niemand
voor het zeggen; daar in beslist niet alleen liet zedelijk willan
van deze of geene groep, doch zijn machtsverhoudingen bepa-
lend. Het zal de grootste taak der arbeiders zijn, hierop invloed
uit te oefenen; hun beste hulpmiddel hiertoe is de vakbond.
Moge het droeve verleden en het bijna wanhopige heden allen
geleerd hebben, dat de verwezenlijking van sociale gen •
heid slechts door samenwerking van alle betrokkenen mogeli jk .
is. Samenwerking; dat wil zeggen: met onze lotgenooten in
vrijheid voor een gemeenschappelijk doel werken. Waarbij
confessie en politiek in het bedrijfsleven een andere beteekenis
zullen krijgen dan zij hadden in het verleden.



Sociaal-Economische ordening

IL
Wij hebben reeds betoogd, dat naast het democratisch prin-

cipe de geestelijke peilers, waarop het gebouw van de orde-
n i n g dient te worden opgetrokken, zijn: de eeuwige waarden
van Christendom en Humanisme en de onvergankelijke waarde
van het Socialisme.

Tot nu toe spraken wij reeds over sociaal economische or-
dening en niet over sociale ordening en/of economische orde-
ning. Met andere woorden: wij maken geen scheiding tusschen
sociaal en economisch. Dit is trouwens naar onze meening ten
eenenmale onmogelijk; men kan de maatschappelijke proble-
men sociaal en economisch wel onderscheiden maar noch in
oorzaak, noch in 'werking scheiden, Ieder sociaal probleem
heef t een economisch aspect en omgekeerd heeft ieder maat-
schappelijk probleem een economisch karakter. Het zijn de
twee keerzijden van één medaille!

Wanneer wij spreken over de regeling van loon- en arbeids-
voorwaarden dan moeten wij daarbij aandacht schenken aan
het algemeene prijspeil voor den consument, maar ook aan het
prijspeil 'van den producent. Doen wij dit niet, dan trekken
wij de verhoudingen scheef, dan belanden wij in de vóóroor-
logsche situatie van de machtsstrijd in de vrije-loonvorming.
Dan kan het resultaat geen ander zijn, dan een kleine twee-
duizend collectieve arbeidsovereenkomsten, die slechts een
betrekkelijk gering deel van alle arbeiders omvatten en die
onderling de grootste verschillen vertoonen. Bij elke sociale en
economische maatregel zijn drie groepen betrokken: de arbei-
ders, de ondernemers, en de consument. Men kan dus het
loonprobleem niet behandelen los van het prijsprobleem, men
kan nog veel minder zeggen, dat het loonprobleem sociaal en
het prijsprobleem economisch is: zij zijn beiden sociaal-eco-
nomisch. _ _ .

Dit geldt voor alle problemen van het bedrijfsleven. De op-
richting, sluiting, uitbreiding en inkrimping van bedrijven raken
niet alleen de ondernemers. Het heeft de grootste invloed op
de tewerkstelling van de arkeiders en 'op het algemeene wel-
vaartspeil. Rationalisatie en toepassing van nieuwe uitvindin-
gen zijn geen eenzijdige ondernemersproblemen, evenmin als
sociale varzekering alleen de werkgevers en de werknemers
raken . Neen, steeds zijn het de drie groepen: arbeider, onder-
nemer en consument, die' allen ten nauwste betrokken zijn bij
de gang van zaken in het bedrijfsleven. De heele onderschei-
ding is in feite een belachelijke poging om de liberale denk-
beelden en strevingen van bepaalde werkgeversgroepen te
maskeeren.

In Duitschland heeft men-' ooit dit spelletje gespeeld. Het
Duitsche Arbcidsfront is alleen het sociale terrein toegewezen.
De ondernemersgroep zit ciok in hei D. A.'. F. en heeft dus
volledige medezeggenschap op sociaal gebied en ieder, die
eenigermate met de werkelijke situatie bekend is, weet dat de
werkgeversinyloed binnen het D. A. F. ver boven die van de
werknemers uitgaat. Daarnaast is er de z.g. - eeono-mische or-
ganisatie van het bedrijfsleven waar alleen de werkgevers
vertegenwoordigd zijn. Daar heeft men d'e arbeiders angstval-
lig buiten de deur .gehouden. En over :het geheele maatschap-
pelijke leven heen is er nog een overkoepelingsprganisatie,
waar de economische >gro_ep zeer .sterk-en "het D. A. F. slechts
in geringe mate vertegenwoordigd is. Het behoeft wel geen
betoog, dat het .zoo- gezien geen wonder is, dal het ttaatskapl-
tal isme in Dti i lsc l - . Iand hoogtij viert, dat de arbeiders in de
geheele sociaal-economische gang van ^zaken ge'en wo.ord te
zeggen hebben, .dat" zij zoet gehouden moeten worden met
„Kraf t dürch Freiide". _

En wat vodr de ' positie van het D. A. F. in Duitschland
geldt, is in nog sterkere mate het geval voor de positie van
het N. A. F. in Nederland. Daar krijgen de arbeiders heele-
maal gean been aan de grond en moet men zijn toevlucht nemen
lot liet „Schiedamsche schandaal" om nog iets van haar be-
slaan te rechtvaardigen. Een schandaal overigens, waarom
ieder weldenkend Nederlander hartelijk zal moeten lachen.
Dergelijke akkevietjes knapte vroeger een afdeelingsbestuurder
van een bond veel vlugger en Veel beter op!

Maar om nu op ons onderwerp terug te komen, is het dus
zoo, dat naar onze meening iedere ordening het geheele so-
ciaal-economische terrein zal moeten bestrijken. Daarin moeten
dus alle sociaal-economische "roblemen van het maatschappe-
lijke zoowel als van het bedrijfsleven betrokken worden. Maar
daarin dienen ook alle belanghebbende groepen te worden ge-
k o n d , namelijk de arbeiders, de ondernemers en de staat als
vertegenwoordiger van den consument.

Dit inzicht vindt nog lang geen algeheele instemming. De

arbeiders vechten reeds jaar en dag voor economische mede--
zeggenschap en op dit gebied is er door de vroegere vakbe-
weging reeds heel wat gedaan al was het resultaat ook poo-
ver. Men vergete echter niet, dat een dergelijk streven niets
meer of minder is, dan het knagen aan de stevigste wortel van
het liberalisme. Geen wonder, dat al wat daarnaar zweemt
zich met hand en tand tegen iedere vorm van economische
democratie verzet. En ook nu nog zijn er zeer vele werkgevers
die zichzelf op de borst slaan voor hun sociale gezindheid,
maar die niets willen weten van economische democratie, die
de arbeiders wel willen erkennen o>p sociaal terrein, maar niet
op economisch gebied.

Gelukkig heeft men op de zes en twintigste internationale
arbeidsconferentie van een beter inzicht blijk gegeven, want
daar heeft men vastgesteld dat de samenwerking tusschen ai-
beiders en werkgevers zoowel op sociaal als economisch ge-
bied noodzakelijk is. Het Philadelphia-charter is zoowel door
de regeringsvertegenwoordigers der landen als de werkgevers-
en de werknemersvertegenwoorigers bekrachtigd.

De 10 punten der verklaring zijn de volgende:
1. Volledige tewerkstelling van arbeidskrachten en verhoo-

ging van den levensstandaard,
2. Aanwending der arbeidskrachten op een zoodanige wijze,

dat de hoogste arbeidslust en arbeidsvreugde verkregen wordt
en die de mogelijkheid biedt tot volledige ontplooiing der be-
kwaamheid en opvoering der prestaties om daardoor de grootst
mogelijke bijdrage tot de algemeene welvaart te verkrijgen,

3. Het scheppen van scholings- en herscholingsmogelijkhe-
den om het onder 2 genoemde doel te bereiken,

4. Een loon- en arbeidspolitiek, welke aan iederen arbeider
een behoorlijk aandeel moet verzekeren in de resultaten der
maatschappelijke vooruitgang en voor hen, die daartoe be-
scherming behoeven, gedurende hun geheele leven de zeker-
heid moet bieden van een ruimschoots voldoende garantie-loon,

5. Volledige erkenning van het recht tot afsluiting van col-
lectieve arbeidsovereenkomsten en van de samenwerking
va,n werkgevers en werknemers ter verbetering van de pro-
ductie.

6. Samenwerking van werkgevers en werknemers bij de
voorbereiding en uitvoering van sociale en economische maat-
regelen.

7. Uitbouw van den socialen waarborg over de geheele be-
volking; het stellen van garantie-inkomens bij arbeidsonge-
schiktheid en arbeidsonmogelijkheid; instelling van een alles-
omvattende geneeskundige voorzorg.

8. Maatregelen ter volledige bescherming van het leven en
de gezondheid der arbeiders in alle bedrijfstakken en beroepen,

9. Ma.atregelen ter bescherming van Moeder en Kind, ver-
zekering van voldoende voeding en woongelegenheid en ope-
nen van mogelijkheden op het gebied van ontspanning en
verdere ontwikkeling.

10. Volkomen gelijke rechten voor iedereen bij beroeps-
keuze en scholing.

Een serie schone beloften.
De arbeiders, internationaal, zullen er mede voor moeten

waken dat zij niet in het tegendeel verkeren.
En onze „sociale" werkgevers zullen de sociaal-economische

ordening hebben aan te nemen of er zal zonder, doch over
hen geordend worden.

„Het kan verkeren"
December 1941 sprak Rijksminister von Ribbentrop, te Ber-

lijn, tot de leden van staat, partij en weermacht, de vertegen-
woordigers van kunsten en wetenschappen, de industrie en
mannen uit alle gebieden van het Duitsche leven, bovendien
tot de binnen- en buitenlandsche vertegenwoordigers van per»
en radio, o.a, als volgt:

„Militair onaantastbaar en met een veilig veran-
kerde economie kunnen wij thans ons werelddeel
politiek organiseeren, net alsof het vrede was".

Thans geeft de kalender Augustus 1944 aan en er wordt
stevig „georganiseerd", door de Geallieerden,

Verzamel postzegels,

Maar... geef Paraat door!



De buit die verloren ging
In 1938 was 32 millioen h,a. in de Oekraïne met graan be-

bouwd, waarvan het voornaamste gedeelte met tarwe. De oogst
bedroeg aan tarwe 8 millioen ton, aan rogge en gerst ieder 5
millioen ton, aan mais 4 millioen ton en aan haver 2.4 millioen
ton. Ook voor de verbouw van oliehoudende zaden, zooals b.v,
soja, bezit de Oekraine gunstige voorwaarden. Van de grond-
stoffengebieden mogen in de eerste plaats de kolen van het
Donetzbekken genoemd worden, steenkolen van prima kwali-
teit, waarvan volgens betrouwbare ramingen ongeveer 70' mil-
liard ton aanwezig zou zijn. De jaarlijksche productie bedroeg
in 1938 rond 75 millioen ton, ongeveer 50 % van de totale pro-
ductie in Duitschland in 1936 en 70 tot 80 % van de totale
steenkoolproductie van de Sovjet-Unie, De belangrijkste ijzer-
ertslagen van de Oekraine liggen in het gebied van Kriwoj
Rog; het erts heeft hier een gehalte van ongeveer 70 % bij een
geraamde hoeveelheid van 1.5 milliard ton. Een milliard groter
zijn de ertslagen op het schiereiland Kertsch aan de Zee van
Azof; hier is het ijzergehalte evenwel ,40 %. De erstproductie
van de Oekraine bedroeg in 1938 rond 20 millioen ton, het-
geen meer dan de helft is van de totale productie van de
Sovjet-Unie en de helft van de ertsproductie van Frankrijk in
1937. De eenige mangaanlagen van de U. S. S. R. — de grootste
ter wereld — zijn eveneens in de Oekraine te vinden, waarvan
de belangrijkste bij Nikopol aan de benedenloop van denDnjepr .
Het mangaanerts heeft hier een gehalte van 45 %. Naast lood,
zink en koper wordt in de West-Ooekraine, bij Drohobycz ook
aardolie gevonden. In de laatste jaren werden ook in het ge-
bied van Romny ten Zuidoosten van Kief groote olielagen ont-
sloten. Bij Woroschilowgrad aan den Donetz l^vinden zich len-
slotte geweldige zoutlagen.

De Oekraine was zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, het
belangrijkste landbouw- en industrieele gebied van de Sovjet-
Unie. Het spreekt haast vanzelf, dat ook daar naast de zware
industrie de machine-industrie en de overige verwerkende in-
dustrieën in belangrijke mate vertegenwoordigd zijn. Wij be-
hoeven hier slechts te noemen de grote tractorfabrieken te
Charkof en de machinefabrieken te Rostof alsmede de werven
van Odessa, Nicolajef en Rostof.

Democratie is niet alleen een bepaald stelsel in het staat-
kundig- en vereenigingsleven — dus b.v., omvattende de mede-
zeggingschap van de leden der staat en van de vereeniging, de
wijze van verkiezing der bestuurders en dergelijke en zeer be-
langrijk het niet oorlogszuchtig zijn van de staat — doch De-
mocratie is ook een levenshouding van het individu, verdraag-
zaam, humaan, niet aggressief, rechtvaardig, niet heerschzuchtig,
zin voor overleg.

De Bestuurders eener Democratie zijn Leiders, eener Auto-
cratie (dictatuur) Heerschers, de Bestuurden in een Democra-
tie zijn Burgers in een staat of een vereeniging, in een Autocra-
tie Onderdanen.

Uit Bonger's, Problemen der Democratie,

Een woordspeling
Meneer Mussert sprak kort geleden in het Concertgebouw te

Amsterdam, zijn onderwerp was „Trouw",
Vooraf was er door zijn huurlingen geweldig met grote af-

fiches gewerkt, de stad was „beplakt".
Op verschillende plaatsen hadden de kameraden (misschien

wel bijgestaan door kameraadskes!) meerdere biljetten op een
lange rij naast elkaar geplakt.

Het is natuurlijk een echte Amsterdamse ghijnjongen geweest,
die het volgende uithaalde.

Het eerste biljet liet hij intact, daar stond als onderwerp
aangegeven: „Trouw".

Op het tweede biljet verwijderde hij de letter R van Trouw
en er stond dus: „Touw".

Van het derde biljet verwijderde hij de twee beginletters van
Trouw en dus stond er: „Ouw",

Toen schrapte hij op het vierde biljet de letter T, zodat
daar stond „Rouw".

Precies gezienl
Immers, na de „Trouw" van de landverraders aan hun land-

verraderlijke beweging, zal het „Touw" volgen. Het „Touw"
zal de schreeuw ^,Ouw" veroorzaken. Als de kreet verstorven
is zal voor de verdere familie, de „Rouw" volgen.

Schrik niet lezer en maak geen plannen. Dit is slechts als
grapje bedoeld.

De berechting zal volgens, recht en wet geschieden.

Werkers van Holland

Breed zijn Uw ruggen,
Werkers van Holland,
Sterk zijt ge, stugge
Werkers van Holland,
Veel kunt ge dragen,
Werkers van Holland.
Lang kunt ge klagen
Werkers van Holland.
Lang kunt ge mopperen in hartige taal,
Koppen van ijzer, armen van staal.

Toch zijt ge goedig,
Werkers van Holland,
Veel te lankmoedig,
Wetkers van Holland.
Meer moet ge weten,
Werkers van Holland.
Meer nog vergeten,
Werkers van Holland.
Ooren genegen naar man'lijke taal,
Hoofden van was en armen van staal. «

Helder Uw hoofden,
Werkers van Holland!
Wakker! Beroofde
Werkers van Holland.
Nieuw Uw gedachten,
Werkers van Holland!
Zamel Uw krachten,
Werkers van Holland
Strijdt met ons mee voor ons mooi ideaal,
Harten van vuur en armen van staal!

H. Overst.

Over Dictatuur

„Juist, aan de macht gekomen idealisten en Utopisten, ont-
poppen zich, direct daarna, als de ergste vijanden van de
Geest,

Want macht drijft tot almacht en zege tot misbruik' van die
zege. En inplaats zich te verheugen, vele mensen voor hun
persoonlijk inzicht gewonnen te hebben, zo zelfs dat zij vreug-
devol bereid zijn, daarvoor te leven en te sterven, vallen deze
heersers allen de verzoeking ten prooi, macht in overmacht om
te zetten en ook de partijlozen hun dogma op te leggen.

Zij hebben niet genoeg aan hun aanhangers, hun willoze vol-
gelingen, aan de eeuwige „toelopers" van elke beweging. Neen
ook de vrijen, de "weinigen onafhankelijke, willen zij als hun
lofzangers en knechten, en om hun do.gma als het alleen zalig-
makende door te voeren, brandmerken zij iedere andere mening
van staatswege als misdaad.

Eeuwig herhaalt zich deze vloek alle religieuse en polilieke
ideologiën, dat zij in een tyrannie en terreur uitmonden, zodra
zij zich in een dictatuur hebben omgezet.

Op hetzelfde ogenblik dat een geestelijke stroming, niet meer
op eigen kracht vertrouwt, doch naar het geweld grijpt, ver-
klaart zij de menselijke vrijheid de oorlog.

Elke idee dat naar de terreur grijpt, om vreemde overtui-
gingen te uniformeren of reglementeren, is van dat uur af niet
meer een ideaal doch brutaal.

De zuiverste waarheid zelfs, aan andere met geweld opge-
drongen wordt tot zonde tegen de geest.

Maar de geest is een wonderbaar element.
Ongrijpbaar en onzichtbaar als de lucht, schijnt zij zich aan

te zullen passen, bij alle vormen waarin men haar gieten wil.
En dit verlokt altijd weer de despotische naturen tot de waan,
men kan de Geest onderdrukken, insluiten, inklemmen en ge-
heel gehoorzaam inmaken en afkurken.

Doch met elke onderdrukking wast de tegendruk, en juist
samengeperst en samengedrukt, wordt zij tot een springstof van
grote kracht.

Elke onderdrukking leidt vroeger of later tot ver/et.
Tot nog toe is het niet gelukt, de gehele wereld een enige

religie of philosophie, een enige vorm van wereldbeschouwing
dictatoraal op te leggen, en het zal ook nooit gelukken, omdat
de Geest altijd de knechtschap afwijst, altijd weigert in een
voorgeschreven richting te denken, zich te laten vervlakken of
te verzwakken, zich te laten klein maken of gelijkschakelen."

Uit Stefan Zweig's „Een geweten tegen het geweld".



VEILIG VOOR DE DEMOCRATIE
Het zou dwaasheid zijn, een kant-en-klare oplossing te be

denken voor de tallooze problemen, waarvoor bij het liquidee-
ren van den c*rlog de boedelberedderaars zich zullen zien ge-
steld. Het is zelfs niet eens mogelijk, een opsomming ervan te
«even: uit de onderhandelingen zelf zullen nieuwe verwikke-
lingen voortkomen, die niemand thans kan voorzien.

Maar wel is het mogelijk, enkele hoofdlijnen aan te wijzen,
waarlangs de oplossing zal moeten worden gezocht; en het is
van het hoogste belang daarover de grootst mogelijke een-
stemmigheid te bereiken van de volken, naar wier stem zal
moeten worden 'geluisterd.

Het alles overheerschend beginsel, waarvan d t mensohheid
de toepassing mag eischen, is dat de weg wordt gebaand, niet
naar den derden wereldoorlog, maar naar een duurzaam
vreedzame samenwerking van de volken. Dit zal de toetssteen
worden voor de beslissingen, die door de staats- en krijgslieden
der overwinnaars worden genomen. En wij kunnen reeds nu
zeggen, dat deze beslissingen niet uitsluitend, en zelfs niet
overwegend, de handhaving van de vrede mogen leggen in de
handen van de dragers van het zwaard, zal niet het „mene
tekel" verschijnen op de wand van de conferentiezaal. Aan het
Duitsche volk zal de mogelijkheid om zich opnieuw tot oor-
log uit te msten, voor altijd moeten worden ontnomen. Wie de
gedachte aan nieuwe bewapening van Duitschland niet uitsluit
van zijn toekomstplannen, aanvaardt de oorlogsgedachte. Voor
den Europeaan beteekent dat, dat hij den zelfmoord aanvaardt.
Onrustbarend is het getal en het gezag van hen, die zich hier-
van geen rekenschap geven, of bij wie het ongeloof in den
drang van de menschheid naar steeds hoogere beschaving elk
idealisme heeft verschroeid. Het mag ons niet weerhouden,
het is slechts een prikkel te meer, onze overtuiging te ver-
kondigen overal waar daarvoor gelegenheid is.

Het spreekt vanzelf, dat wij niet mogen terugvallen in de
misère van de twintigjarige periode tusschen de twee wereld-
oorlogen. Veel grondiger dan toen moet de ontwapening van
Diütschland worden verwezenlijkt. Zonder schroom zullen de
middelen daartoe moeten worden toe'gepast. Het is een dwa- .
ling alles te verwachten van een militaire bezetting alleen. Op
den duur is dit middel zelfs ondoelmatig. Worden de bezet-
tingstroepen gerecruteerd uit de volken die in beschaving hoo-
ger staan dan het Duitsche, dan leidt dit tot verslapping bij
den bezetter. Laat min de bezetting over aan troepen uit lager
beschaafde volken, dan kweekt men stelselmatig de revanche-
gedachte. Men zal dieper moeten grijpen. Men zal de politieke
macht en den maatschappelijken invloed moeten breken van de
groepen in het Duitsche volk, waarin het militairisme, het ab-
solutisme, en de veroveringszucht altijd opnieuw voedsel heb-
ben gekregen, tot zij 'het gansche volk overwoekerden. Men
zal de macht en het aanzien moeten breken van de jonker-
kaste die het leger en de ambtenarenwereld overheerschte:
het middel daartoe is de verdeeling van het groot-grondbezit
tussöhen hen die zelf den grond bewerken, hetzij individueel,
hetzij in coöperatieve of van overheidswege geleide gemeen-
schappen. Men zal de macht moeten breken van de industrie-
koningen, wier rijkdom en invloed afhankelijk was van de
voorbereiding tot oorlog. Het zal niet voldoende zijn, de on-
dernemingen die den grondslag vormden van de oorlogsindus-
trie te dwingen, zich in te stellen op vredeswerk. Het zal noo-
dig zijn, hen duurzaam in deze baan te houden. Het middel
daartoe is, de meerderheid van de aandeelen en den beslissen-
den invloed in het bestuur van deze ondernemingen over te
brengen naar de overwinnaars.

Deze maatregel levert het bijkomstig voordeel op, dat op
deze wijze de overwinnaars zich althans eenigszins schadeloos
kunnen stellen voor de verwoestingen die hel Duitsche oor-
h «sbeest in hun landen heeft aangericht. Overigens moet men
zich van schadeloosstellingen geen gouden bergen beloven. Wie
aan het einde van dezen oorlog het slagwo'ord uit 1918 zou
herhalen: ,,de boche zal betalen", zou zich slechts belachelijk
maken. Verarmd zal de heele wereld zijn, maar geen volk zoo
erg als het Duitsche. Het is volstrekt niet ondenkbaar, dat het
straks onvermijdelijk blijkt, door een gezamenlijke inspanning
v u n alle overigen, overwinnaars en neutralen, dit geestelijk,
economisch en financieel ontredderde volk in staat te stellen,
de ellsnde te overwinnen, die het zich in zijn waan op den
hals heef t gehaald, Dat er bijstand noodig zal zijn met levens,
middelen, grondstoffen en kredieten. Dit zal leiden tot toezicht
van vreemden, ook op het bestuursapparaat.

Bij al deze voogdij zullen wij honderd- en duizendmaal wor-
den 'herinnerd aan het oude woord van de Romeinen: vae vic-
tis, — wee den overwonnenen. Maar de overwinnaars zouden
de idealen verraden die zij bij het voeren van dezen oorlog

hebben aangeroepen, indien zij bij het uitoefenen van hun
voogdij zich lieten leiden niet door de vredes-, maar door de
oorlogsgedachte; indien zij zich tevreden stelden met de over-
winning van hun georganiseerd geweld, maar niet bovendien
ook aan de beschaving die zij vertegenwoordigen, de overwin-
ning trachten te verzekeren. Vrijheidsliederen zijn eenmaal ook
in het Duitsche volk gezongen; democratische idealen hebben
ook in het Duitsche volk geleefd. En al is het niet bij machte
geweest, zelf zich te bevrijden van het onderdanenbesef, als
eenmaal het dwangjuk dat het zoo lang geduldig heeft gedra-
gen, met vreemde hulp is gebroken, als straks de denkers en
de dichters van dit volk niet meer in ballingschap behoeven
te verkwijnen, zal op de dragers van het geloof in de vreed-
zaam georganiseerde samenleving der volken, die ook in
Duitsc'hland leven, een beroep gedaan kunnen worden om de
leiding van hun volk in handen te nemen, en het uit zijn ver-
nedering op te voeren tot gelijkwaardigheid met de beschaafde
naties. Alleen als deze gedachte de overwinnaars beheerscht
bij het uitoefenen van hun voogdij, zal het woord van Wilson
in vervulling gaan, en de wereld veilig worden voor de demo-
cratie.

Sociaal-Economisch Journaal

1. De Zweedsche Vakbeweging.
De Zweedsche Vakbeweging telde aan het eind van 1943 46

bonden, met 8214 onderafdeelingen. Het totaal-aantal georgani-
seerden bedroeg in 1943 1.038.808 en was 15.669 hooger dan in
1942, Het grootste aantal leden hadden in 1943' de metaalbe-
werkersbond met 199.216 leden, de fabrieksarbeidersbond met
91,586 leden, de spoorwegorganisatie met 55.238 leden, de
landarbeidersbond met 47.404 leden en de handelsbedienden-
bond met 44.299 leden.

2. Tewerkstelling in Engeland.
Door de massale tewerkstelling van vrouwelijke arbeids-

krachten in de Engelsche industrie is er een groot te kort ont-
staan aan vrouwelijk huispersoneel. Het Ministerie van Arbeid
zal nu een scholinginstituut openen, waar toekomstig huisper-
soneel op kosten van de regeering kan worden opgeleid. De
deelneemsters krijgen gratis les, huisvesting, voeding en daar-
enboven nog een geldelijke uikeering,

3. Tewerkstelling in Amerika.
Uiteraard werden door de oproep onder de wapenen vele

mannelijke arbeiders in Amerika aan het bedrijfsleven ont-
trokken. Door overheidsmaatregelen is het echter gelukt het
grootste deel door vrouwen te vervangen. Er werken op het
oogenblik ruim zeventien millioen vrouwen in de Amerikaan-
sche bedrijven.

4. Sociale Verzekering in Canada.
De Canadeesche regeering heeft een verplichte sociale ver-

zekering ontworpen, die voor alle personen boven de 16 jaar
zal gelden. Zij voorziet in algemeene bevordering der volksge-
zondheid, ziekenzorg- en ziekengeldverzekering, moederhulp,
tuberculosebestrijding, enz. De kosten dezer verzekering wor-
den geraamd op 250 millioen dollar per jaar (dat is ongeveer
475 millioen vóór-oorlogsche guldens),

5. Nog eens: tewerkstelling in Amerika.
Teneinde alle beschikbare arbeidskrachten volledig te be-

nutten is in de Véreenigde Staten een bepaling afgekondigd,
dat alle aanstellingen en ontslagen van personeel in de toe-
komst via de Rijksarbeidsbureau's moeten loopen. Bovendien
kan genoemd bureau overtollige krachten van het eene bedrijf
naar het andere overhevelen.

Aandacht schenken

Lezen... overdenken



DE WERKEN DES VREDES
De eerste tonen van het lied der vrijheid dringen steeds dui-

delijker tot ons door. Zij zijn te onderkennen in de redevoerin-
gen van de staatslieden der verbonden naties, in de resultaten
der militaire operaties in het Oosten, Zuiden en Westen van
Europa, in de symptomen van innerlijke verrotting in na*l-
Duitsehland en,. . . . in de voorbereiding van deWerksn des
Vredes. De dag der dagen nadert met rassche schreden!

Van 20 April tot 13 Mei j.l. werd in Philadelphia de zesen-
twintigste Internationale Arbeidsconferentie gehouden. Op deze
conferentie waren alle Amcrikaansohe Staten, de landen van
het Britsche Empire en een groot deel der tot de Vereenigde
Naties behoorende landen van Europa vcreenigd, alsmede
Zweden. De Sovjet-Unie heeft ondanks een bijzondere uitnoo-
diging van de Vereenigde Staten en Engeland verstek laten
gaan: zij weigerde vertegenwoordigers te zenden. Het pre5i-
dium van deze conferentie lag in handen van den Nie';w-Zec-
landschen Minister Walter Nash.

Vanzelfsprekend werd een groot deel van de discussies ge-
wijd aan de bestrijding van de sociaal-economische ideeën van
nazi-Duitschland. De Argentijnsche delegatie werd wegens ver-
denking van fascistische sympathieën van de conferentie uitge-
sloten.

Ten aanzien van een verklaring over de toekomstige sociaal-
economische politiek werd eenstemmigheid verkregen, een ver-
klaring, wel'ke in de toekomst als „Philadelphie-charter" zal
worden aangeduid. De verklaring is gebaseerd op een drietal
grondprincipes n.L; 1. Arbeid is geen koopwaar. 2. De vrijheid
van meeningsuiting en van het rec'ht van vereeniging zijn voor
een voortdurende vooruitgang der beschaving noodzakelijk. 3.
ledere vorm van armoede is ten allen tijd en onder alle om-
standigheden een gevaar voor de algemeene weivaart. In de
inleiding tot de verklaring werd verder nog vastgesteld, dat
overheidsbemoeiing slechts in zooverre moet geschieden, als
absoluut noodzakelijk is voor de bereiking van de in de ver-
klaring genoemde doelstellingen.

zal wisselen, m.a.w. bij geringe werkloosheid hooge bijdragen,
bii groote werkloosheid lage bijdragen. De vraag d i i - n t n
worden overwogen of niet een zelfde systeem moe
locgepss t bij de belasting-politiek, n.l. hoogc belaslin'vvi h i j
hoogconjunctuur en lage belastingen bij laagconjunctuur. De
aldus bij hoogconjunctuur gekweekte reserves kunnen bij laag-
conjunctuur voor de uitvoering der overheidswerk'ïn e~n-
en verlaging van het kostenpeil anderzijds worden besteed.

4. Instelling van een overheidsinstituut voor conjunct'.!".,
s tudie , dat aan de Regeering voorstellen lot conjunct i
heersching moet indienen.

Tenslotte willen wij nog vermelden, dat de Engelsche regee-
ring de navolgende uitbouw van de statistiek voor de v o ) l r - l ' ; v
tewerkstelling noodzakelijk acht.

1. Maandstatistieken over de werkloosheid en tewerkstel-
ling, met toevoeging van s ta t is t ieken van de volgens v
verk lar ing te verwachten tewerkstelling in de komende pen'"
den.

2. Regelmatige overzichten van spaargelden, beleggingen en
kapitaalsuitgaven, zoowel van overheidslichamen als vri je In-
drijven.

3. Productiestatist ieken, waarin oo'k opgaven moeten voorko-
men van de zoowel bij de productieve ondernemingen als bij
den handel aanwezig zijnde voorraden, alsmede van het perio-
diek verbruik van grondstoffen, halffabrikaten en fabr ika ten .

4. Driemaandelijksche en jaarlijksche schattingen \au de in-
ternationale kapitaalbeweging en van de betalingsbalans.

Dit witboek, dat uil een zestal hoofdstukken bestaat, behan-
delt dus het zoo urgente probleem van de sociaal-economische
ordening. Het doet dit op grootsche wijze en aarzelt niet een
aantal zeer ingrijpende maatregelen in het vooruitzicht te
stellen.

Een ander bericht over de werken des Vredes bereikte ons
uit Zweden. Onlangs werd aan de Rijksdag een wetsontwerp
aangeboden, waarbij 1.274 millioen kronen gereserveerd werd
voor de uitvoering van overheidswerken na den oorlog. De gel-
den zullen worden besteed voor de uitvoering van woning-,
wegen- en waterbouw, alsmede voor de omscholing en her-
scholing van arbeidskrachten.

Op de reeds genoemde 26ste Internationale Arbeidsconferen-
tie werd door de regeeringsafgevaardigde van Canada een
voorstel ingediend tot algeheele herziening van de statuten van
'het internationale arbeidsbureau. Dit voorstel werd door de
conferentie aangenomen en een commissie werd ingesteld, wel-
ke bestaat uit de regeeringsvertegenwoordigers van de Veree-
nigde Staten, China en Frankrijk; de werkgeversvertegenwoor-
digers van Frankrijk, Engeland en de Vereenigde Staten en de
werknemersvertegenwoordigers van Bglgië, Engeland en de
Vereenigde Staten,

De Engelsche regeering heeft een witboek uitgegeven over
de volledige tewerkstelling van alle arbeidskrachten na den
oorlog. Dit boek moet gezien worden als een voorbereiding
van later te ontwerpen wetten en overheidsvoorschriften op het
betreffende gebied; het behandelt de grondslagen waarop de
toekomstige politiek moet steunen bij de bestrijding van con-
junctuurcrises en werkloosheid. Deze grondslagen komen in het
kort op het volgende neer;

1. Ontwerpen van een planmatig stelsel van overheidswer-
ken, welke bij conjunctuurschommelingen moeten worden uit-
gevoerd. De bedoeling is dezie werken eerst dan te doen uit-
voeren als in het z.g. vrije bedrijf tengevolge van conjunctuur-
schommelingen moet worden ingekrompen. Het stelsel moet
o.a. ook voorzien in de „Planning" der voor de uivoering noo-
dige kapitaalinvesteeringen,

2. Samenwerking tusschen banken en het Departement van
Financiën om door wisselende rentestandaard de kapitaalsin-
vesteeringen te reguleeren en dus de politiek van „goedkoop
geld" te beinvloeden.

3. Een systeem van variabele bijdragen vcior de sociale ver.
zekering ter stabilisatie van de verbruiksuitgaven. Dit systeem
zal hierop neer komen, dat de hoogte der bijdragen van werk-
gevers en werknemers voor de sociale verzekering regelmatig

Onder leiding van de Pan-Amerikaansche Unie zal in Sep-
tember 1944 in Washington een Pan-Amerikaansche economi-
sche conferentie worden gehouden. Op deze conferentie zul len
ook een aantal sociale problemen aan de orde worden gesteld
n.l. Uitbouw der Sociale Verzekering en van de sociale waar-
borg, bevordering van de landbouw, omzetting van de oorlogs-
industrie in vredesindustrie, enzoovoort.

—o—

Wanneer wij nu het geheel van deze werken des Vredes eens
overzien, dan treft ons het feit, dat overal het streven bestaat
naar ordening van het sociaal-economische leven in de na-oor-
logstijd, zonder zioh — en dit mag menig werkgever in Neder-
land zich wel eens gaan realiseeren — aan heilige huisjes te
storen. Ook hier zal straks geordend moeten worden en dan
is het goed te weten wat er ziöh op dit gebied bij de verbonden
naties afspeelt. Paraat zou niet paraat zijn als zij niet in deze
behoefte voorzag.


