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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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Een oorlog is steeds vol verrassingen en eindigt

vaak anders dan de mensen veronderstellen. Begin 1918
was Duitsland tegenover de geallieerden veel sterker
dan b.v. aanvang 1944. De Oekraine, de Baltische
Staten, de Balkan, Oostenrijk en Turkije stonden onder
Duitslands heerschappij of waren er mee verbonden.
Door de ,,vrede" van Brest Litowsk en Boekarest
viel het Russische Oostfront weg en kon Duitsland het
Westfront versterken met meer dan een millioen sol-
daten en reusachtig veel materiaal. Het zag er voor de
geallieerden niet rooskleurig uit. De Amerikanen namen
nog slechts in geringe mate aan de strijd deel.

Men hoopte in 1918 tegen de stormloop van de
Duitsers stand te kunnen houden om in 1919 zelf tot
een groot offensief te kunnen overgaan. Churchill was
in de eerste wereldoorlog Minister voor Munitiebevoor-
rading. Mede op zijn initiatief werden er in 1918
20.000 vliegtuigen gebouwd, 1000 tanks en ongeveer
10.000 rupsauto's. Met deze gemechaniseerde middelen
zouden de geallieerden in het voorjaar van 1919 door
de Duitse linies heenstoten, na voorafgaande bombar-
dementen uit de lucht de bezette gebieden bevrijden,
om Duitsland in 1920 zelf onder de voet te lopen.

Dat waren de plannen.
In 1918 dachten de leiders der geallieerden dat de

oorlog nog twee jaar zou moeten duren, terwijl de
Duitse machthebbers oordeelden in een paar maanden
de volledige overwinning te zullen bereiken.

Overeenkomstig die laatste opvatting begonnen de
Duitsers op 21 Maart 1918 een geweldig offensief. Op
verschillende punten en tijdstippen deden de Duitsers
meedogenloze aanvallen. Zij wonnen veel terrein en
maakten honderdduizenden krijgsgevangenen. Ondanks
dit waren de verliezen van de Duitsers 50 °/0 groter
dan die der geallieerden.

De laatste grote aanval in dit offensief van 15 tot
18 Juli 1918 aan de Marne en in de Champagne mis-
lukten volkomen.

Op 8 Augustus ging Maarschalk Foch, de leider der
geallieerde troepen, op zijn beurt tot het offensief over
en behaalde een grote overwinning. Van die dag af
werden de Duitsers overal en onafgebroken terugge-
dreven. Maar evenals nu spraken hun bulletins van
volledige afweersuccessén.

De verliezen werden, evenals nu, niet bekend ge-



maakt, maar waren zo groot, dat de Duitsers voorgoed
geknakt waren.

Naar buiten deden de moffen toen evenals nu: alsof!
Maar de leiders, het eerst Ludendorff en Hindenburg,
wisten dat het mis was.

Hindenburg telegrafeert op 18 Juli aan de Regering:
„Het Duitse leger-offensief is mislukt'1. Na een zware
nederlaag telegrafeert Ludendorff: ,,8 Augustus 1918
is de zwarte dag in de geschiedenis van Duitsland".

Enige dagen later vergadert de opperste legerleiding.
De Keizer concludeerde: „Ik zie in, de oorlog moet
beëindigd worden".

Op 14 Augustus: Kroonraad te Spa. Besloten werd
Koningin Wilhelmina te bewegen vredespogingen in
het werk te stellen. De Koningin onderneemt die po-
gingen op 10 en 11 September, echter zonder resultaat.

Op 28 September besluit de Opperste legerleiding
een wapenstilstand aan te bieden. Nadat Hindenburg
en Ludendorff verklaard hebben dat het nodig is zonder
uitstel vredes- en wapenstilstandsaanbiedingen te doen,
besluit de Kroonraad op 29 September daartoe over
te gaan. Op l October verklaart Ludendorff dat zulks
direct dient te geschieden. Op 3 October wordt een
aanbieding aan den Am. president Wilson gedaan.
Deze stelt eisen, o. m. direct alle bezette gebieden
ontruimen, enz.

De Regering wil doorvechten. Rathenau, de organi-
sator van het economisch raderwerk, biedt 600.000 man
reserves aan. Ludendorff antwoordt: ,,Deze zouden
meer v.ernielen dan men verdragen kan".

12 October gaat een nota naar Wilson. Deze eist
echter afdoende waarborgen.

Hierna volgt een poging van Ludendorff en Hinden-
burg om de burgerbevolking de schuld te geven. Maar
op 20 October gaat de derde nota naar Wilson. Na
nog een onwaardig gewurm van de generaals om
zondebokken aan te wijzen, neemt Ludendorff op 26
October ontslag.

Op de nota van 20 October ontvangen de Duitsers
op 8 November van Maarschalk Foch de wapenstil-
standsvoorwaarden.

De Duitsche onderhandelaars hebben ook voor-
waarden van de regering meegekregen. Hindenburg
zond hen een telegram na, waarin hij zegt : „probeer
die voorwaarden er door te krijgen, maar in elk geval
wapenstilstand, zelfs als geen enkel punt verwezenlijkt
wordt". Zo zaten de heren in 1918 in de put; dezelfde
die later welbewust de legende van de dolkstoot lan-
ceerden.

We hebben slechts enkele punten aangestipt uit de
talrijke gebeurtenissen tussen 21 Maart 1918 en 11 No-
vember 1918. Het is genaeg om te doen zien hoe de
heren die de oorlog verloren wisten, het volk voor-
hielden dat de overwinning voor de deur stond.

Precies als nu.

\Vat er was en wat

er komen zal

Er wordt thans allerwege belangstelling aan de dag
gelegd voor vakverenigingsproblemen. Vooral in krin-
gen waar men voorheen naast of buiten de vakbeweging
stond, maakt men zich bijzonder druk over deze aan-
gelegenheid.

In de regel bepaalt zich deze belangstelling tot critiek
op hetgeen voorheen bestond en vooral tot critiek op
hen die gedurende de jaren 1940-42 de leiding hadden.
Verder worden er dan allerlei raadgevingen ten beste
gegeven over de wederopbouw van de vakorganisaties
zodra Nederland weer vrij is.

Wat de critiek op de vakverenigingsleiding betreft
willen we voorshands dit zeggen: Zodra de tijd daar-
voor gekomen is, zullen desbetreffende bestuurders
verantwoording afleggen tegenover hen die daarvoor
het eerst in aanmerking komen, n.l. de leden
hunner organisaties. De gevallen waarin bepaalde
personen handelingen pleegden welke in strijd waren
met hun Nederlands Staatsburgerschap laten wij hier
natuurlijk buiten beschouwing.

Er is tegenwoordig zo'n belangstelling voor vakver-
enigingsproblemen, zeiden we. Als men z'n oor te
luisteren legt, hoort men vaak de volgende redenering:
„Als straks Nederland weer vrij is, moet er iets nieuws
komen. We moeten niet terug naar de toestand van
voor 1940. Toen was het een rommeltje. Wat was er
een verbrokkeling op het gebied van de vakbeweging;
we braken de nek over de politieke partijen en partij-
tjes. Er moet straks meer eenheid komen. Enz. enz."

Wat de verbrokkeling op politiek terrein betreft, wil-
len we slechts dit opmerken, dat de meeste critiek in
den regel komt van hen, die óf lid van een of ander
dwergpartijtje waren, óf politiek dakloos waren.
Uit de „daklozen" recruteerde Mussert indertijd zijn
aanhang.

Ons interesseert thans meer de critiek op de vakbe-
weging van voorheen.

Zeker, er was verbrokkeling, méér dan ons lief was.
Buiten allerlei categorale en plaatselijke organisaties,
hadden we vijf vakcentrales, waarvan ongetwijfeld het
N.V.V. het R.K.W.V. en het C.N.V. de belangrijkste
waren en hun stempel hebben gedrukt op het sociale
leven van na 1905.

Zeker, de aanhangers van het N.V.V. hebben altijd
gestreefd naar eenheid, maar de ontwikkelingsgang in
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Nederland is nu eenmaal anders geweest. Een groot
deel van de kerkelijke arbeiders sloot zich aan bij de
Chr. en R.K. vakbeweging. De meeste van de bij het
N.V.V. aangesloten vakbonden hadden genoeg zin voor
de realiteit om hiermede rekening te houden. Er
werd regelmatig op allerlei terrein samengewerkt. Soms
ontbrak die samenwerking en dit was dan altijd in het
nadeel van de arbeiders.

Is het tijdperk, dat achter ons ligt zó onvruchtbaar
geweest, dat thans allerlei critiek achterna reden van
bestaan heeft?

Het tegendeel is het geval. De Nederlandse vakbe-
weging en het N.V.V. in het bijzonder, mag met trots
terugblikken op hetgeen tot stand werd gebracht.

Schrijver dezes heeft als jong arbeider gewerkt in de tijd,
dat de vakbeweging in Nederland nog in haar kinderschoe-
nen stond. Hij heeft aan den lijve ondervonden, hoe
de toestanden waren waaronder de arbeidersklasse toen
gebukt ging. En als hij vergelijkingen treft met het peil
waarop in 1940 de arbeidersklasse was gekomen, dan
zegt hij: „daar is een wonder aan hen geschied". Dat
wonder is gewrocht mede door de Nederlandse vak-
beweging van vóór de oorlog. Deze verbeteringen be-
troffen niet alleen de materiele positie van de arbei-
dersklasse, óók werd gewerkt aan hun culturele verheffing,

Wij hadden ons Instituut voor Arbeidersontwikkeling,
de A.J.C., het vakbondsjeugdwerk en niet te vergeten
onze vacantie- en ontspanningsoorden. Wie denkt niet
met weemoed terug aan Troelstra-Oord „Beekbergen",
,,Avegoor", ,,De Scheelenberg", Egmond aan Zee, „De
Paasheuvel", „Het Meenthtis", „Het Hunehuis" en
andere kampeerinrichtingen, natuurvriendenhuizen, enz?

Dat alles is tijdelijk in handen van onze vijanden en
hun helpers. Maar eens zal het weer van ons zijn l

Zeker, er bleef nog veel te wensen over. Daar is
allereerst het vraagstuk van de werkgelegenheid. De
regeling der lonen, vacanties, bedrijfspensioenregelingen
enz. Hiermede valt samen het vraagstuk van de mede-
zeggingschap op economisch terrein, de bedrijfsdemo-
kratie!

De vakbeweging van de komende tijd zal voor zeer
belangrijk werk worden gezet. Werk dat bekwaamheid
en toewijding vergt, zowel van het kader als van de
leiding der organisaties.

Over de vraag hoe de vakbeweging zal moeten wor-
den opgebouwd en op welke wijze zij haar taak heeft
te verrichten, is in grote lijnen reeds besproken in
voorgaande nummers van dit blad.

Van zekere zijde heeft men betoogd, dat we het niet (
goed voor hebben; er moet een eenheidsorganisatie
komen, zegt men. Dat dank je de drommel, dat willen
wij ook wel! Onzerzijds is wezenlijk getracht eeneen-
heidsvakbeweging op te bouwen!

Maar het kerkelijke deel van de Nederlandse arbei-
dersklasse althans hun leiders wensen zich nu eenmaal
principieel kerkelijk te organiseren. Althans tot nog toe.

Moeten de arbeiders dan maar gedwongen worden
zich aan te sluiten bij een eenheidsorganisatie?

Neen, dat in geen geval! Hebben we nog niet ge-
noeg van dictatuur van geestelijke en lichamelijke sla-
vernij ?

De arbeiders willen straks in volle vrijheid hun or-
ganisaties weer opbouwen. Zij willen weer in volle vrij-
heid zelf hun leiders kiezen, nadat zij hen, die vóór
1940 en gedurende de eerste twee oorlogsjaren de or-
ganisaties bestuurden, in de gelegenheid hebben ge-
steld het volle licht op hun daden te laten schijnen.

Niemand heeft het recht vóór die tijd een oordeel
te vellen en zij die op dit ogenblik als anonieme be-
schuldigers en wegwijzers optreden, stichten verwarring
en hun optreden is verderfelijk.

Het eerste werk, dat straks gebeuren moet, is de
snelle wederopbouw van de organisaties. Meer dan ooit,
zal in de na-oorlogsjaren een krachtige arbeidersbewe-
ging hebben te waken voor de rechtmatige belangen
van de brede massa van ons volk.

2te
Amerika, Engeland, Rusland en China publiceer-

den 9 October j.l. een plan inzake de verzekering
van de veiligheid en de wereldvrede.

Het plan houdt o.m. in de stichting van de Or-
ganisatie der Verenigde Naties.

Er komt een Permanente Raad, een z.g. Wereld-
veiligheidsraad. Amerika, Engeland, Rusland en
China en naderhand Frankrijk zullen de permanen-
te leden van deze Raad zijn.

Daarnaast zullen nog 6 andere landen als geko-
zen leden in de Raad zitting nemen.

Geschillen zullen worden opgelost door overleg, ar-
bitrage, door beslissingen van de Raad, of, indien
nodig, door machtsuitoefening.

Voor de handhaving van de veiligheid en de
vrede zal een militair machtsapparaat gevormd wor-
den. De aangesloten landen; moeten daarvoor naar
rato krachten beschikbaar stellen. Men zal o.m. een
Internationale Luchtmacht formeren.

Naast het apparaat ter beslechting van geschil-
len en handhaving van de veiligheid komt er een
sjpeciale Economische Raad.

Deze heeft tot taak de internationale economische
humanitaire en politieke vraagstukken te verzorgen
ter veiligstelling van de grondrechten en de vrijheid
der volkeren.

Wij hopen naderhand deze plannen der geallieer-
den aan een beschouwing te onderwerpen.



In de loop van de zomer hebben wij af en toe be-
richten gezien uit Philadelphia. Daar werd een ar-
beidsconferentie gehouden, de tweede buitengewone
Conferentie van de Internationale Organisatie van de
Arbeid. Uit het nieuws dat de Nazi-journalistiek over
deze gebeurtenis verspreidde, bleek niet veel anders
dan haar eigen onkunde.

Allengs echter, sijpelen ook in het geestelijk concen-
tratiekamp, dat het volk der denkers en dichters heeft
gemaakt van Europa, enige betrouwbare gegevens door
over de te Philadelphia genomen besluiten. Is het de
moeite waard er kennis van te nemen ?

Het is stellig de moeite waard l
Onmiddellijk na het uitbarsten van de oorlog is van

het Internationaal Arbeidsbureau van Geneve een kern
overgebracht naar een oord waar het oorlogsgeweld
niet doordringt, Montreal in Canada.

Daar hebben de mannen en vrouwen, die trots alles
het geloof hebben behouden in een vreedzame geor-
ganiseerde samenleving der volken, zich gezet aan de
voorbereiding van de taak de wereld opnieuw bewoon-
baar te maken en beter bewoonbaar dan zij was in de
periode voor de oorlog.

Het Internationaal Arbeidsbureau is, men weet het,
de werkplaats van de Internationale Organisatie van de
Arbeid, de zusterinstelling van de Volkenbond, tegelijk
met hem in het leven geroepen voor het beschermen
van de vrede. De Volkenbond behandelde de politie-
ke vraagstukken, de I.O.A. de sociale. De Volkenbond
was de heer, en I.O.A. de proletariër.

De ploeg werkers, die wat er restte van het Inter-
nationaal Arbeidsbureau heeft overgebracht naar Mon-
treal, is er in geslaagd, in het najaar van 1941 te New
York een eerste, en in dit jaar te Philadelphia een
tweede buitengewone arbeidsconferentie te doen ver-
gaderen. De eerste heeft het Arbeidsbureau gemachtigd,
de maatregelen uit te werken, die nodig zullen zijn voor
het economisch herstel na de oorlog, de tijdelijke, voor
de overgangstoestand na het staken van het krijgsbe-
drijf, de duurzame, waardoor de belofte van vrijheid
en welstand moet worden vervuld, aan de volken ge-
geven in de Atlantische verklaring. Zij heeft de eis ge-
steld, dat de I.O.A. zal deelnemen aan alle conferen-
ties na de oorlog waar over het herstel en de vrede
wordt beslist.

De conferentie van Philadelphia heeft een omvangrijk
program opgesteld, dat een sterke gelijkenis vertoont
met de eisen die ook in onze moderne arbeidsbeweging
voor de overgangsperiode en daarna op de voorgrond
zijn gekomen.

Hoe staan wij tegenover deze dingen?
De Internationale Organisatie van de Arbeid, gesticht

voor de verhoging van het levenspeil der arbeiders-
klasse in alle landen der wereld dient bewust of onbe-
wust de socialistische beweging.

Haar uitgangspunt is het humanisme, de erkenning
van de mens als drager van hoge geestelijke waarden,
het besef van verantwoordelijkheid der mensen in alle
landen der wereld voor elkanders lot. Het socialisme
is de toepassing van het humanisme, geleid door de
wetenschap van Marx én Engels. Het humanisme, zon-
der enige maatschappij-wetenschap te aanvaarden, komt
toch bij zijn toepassing, door de drang der feiten, steeds
weer tot beperking van uitbuitingsvermogen van het
kapitalisme. Derhalve; in socialistisch spoor.

Een treffend bewijs. De studie van de grote econo-
mische wereldcrisis, van haar oorzaken en van de mid-
delen om haar gevolgen te bestrijden, heeft de directie
van het Internationaal Arbeidsbureau gebracht tot de
overtuiging, d*t zonder stelselmatige ordening een
enigszins duurzaam herstel van het economische leven
niet mogelijk is. Bij herhaling en met nadruk heeft zij
verklaard; het is niet juist, wat de verdedigers van het
kapitalisme verzekeren, dat iedere crisis haar eigen
genezing in zich draagt: de klassieke theorie heeft fi-
asco gemaakt. De logische gevolgtrekking uit deze
conclusie is, dat de I,O.A. haar werkzaamheid uitstrekt,
niet over het gebied der sociale hervorming alleen,
maar ook over dat van het economisch leven, voor
zover het verband houdt met het lot der arbeiders-
klasse. Zodoende echter, zou zij treden buiten de
perken haar door haar stichters gesteld, zou zij treden
in de bevoegdheden van de Volkenbond en al wat
conservatief was koos in dit geval zijn partij. Hier lag
een conflict in de windselen, toen de oorlog uitbrak.

De drang der feiten heeft de Arbeidsconferentie
over alle kwesties van bevoegdheden heengezet: de
I.O.A. zal zich voortaan mengen in de bemoeiing met
alle economische vraagstukken, die het lot der arbeiders
raken. Het zou de dwaasheid zelf zijn, indien de ar-
beidersbeweging niet haar schouders zette onder het
werk, dat te Montreal wordt verricht. Er ontbreekt
nog veel aan de I. A, O. Het grootste gebrek is, dat
aan de besluiten, door de Arbeidsconferentie genomen,
de regeringen alleen moreel zijn gebonden. Het ligt op
de weg van de socialistische beweging, bij de weder-
opbouw van de wereld ook deze organisatie onder
handen te nemen. Om haar gebreken ook van haar af
te wenden, ligt niet in onze aard.

Ook hier geldt: WIJ ZIJN PARAAT!

en



van fueuo*.
Door wie en voor wie

De volkeren zijn verarmd. Om weer tot welvaart te
geraken, zullen ze jaren lang veel minder moeten con-
sumeren dan ze produceren. Er moet nieuw kapitaal
gevormd worden. Wie zullen dit nieuwe kapitaal vor-
men? Wie zullen de offers hiervoor brengen? Dit zullen
zijn zij die werken: arbeiders, employé's en, tot zekere
hoogte, de bedrijfsleiders. Zij die werken, zullen het
nieuwe kapitaal vormen en daarvoor offers brengen.

Maar: VOOR WIE zullen ze die offers brengen ?
Zeker, als er na de kapitaalgoederen ook weer meer
-verbruiksgoederen geproduceerd worden, zal er meer
,welvaart, ook voor de werknemers, ontstaan. Maar als
we hier de vraag stellen: „voor wie zullen ze die offers
brengen?" dan bedoelen we daarmee: Wie zullen de
eigenaars worden van het kapitaal, dat do<3r de geza-
menlijke inspanning van bedrijfsleiders, arbeiders en
employé's gevormd wordt?

Offers brengen, onmiskenbaar in 't algemeen belang:
daartoe zullen arbeiders en employé's bereid gevonden
worden. Maar de vraag, waar de toekomstige sociale,
en ook de internationale, vrede van afhangt, is: Zullen
de werkenden in de samenleving afstand moeten doen
van de vruchten van hun arbeid om er opnieuw, zoals
in het verleden, een klasse van aandeelhouders mee te
verrijken, die — als zodanig ^ geen enkele nuttige
functie in de maatschappij vervult?

DE oplossing voor dit vraagstuk is: socialisatie. Maar
voor socialisatie is de meerderheid van ons — we be-
perken ons hier tot het Nederlandse — volk nog niet
gewonnen. Binnen het raam van de nog steeds kapi-
talistische maatschappij zal het probleem door middel
van verschillende maatregelen van meer dan een kant
tegelijk aangepakt moeten worden. We denken aan
,,dividendstop" en „koersstop"', aan extra zware belas-
tingheffing van grote inkomens, verzwaard erfrecht, enz.
Gevaarlijk voor de toekomst van geheel Europa zou 't
zijn, indien men meende dat een oplossing van dit
vraagstuk onmogelijk is. Voor den denkenden en ze-
delijk willenden mens houdt de erkenning van een
miss'tand reeds de mogelijkheid van een oplossing in.
Niets zal in de komende jaren zo gevaarlijk zijn als
het vergeefs zoeken naar een oplossing voor, het aar-
zelend draaien rondom sociale misstanden.

Dat wil zeggen, dat de belangrijkste takken van
productie en distributie, b. v. het vervoerwezen, de
kolenvoorziening, gewichtige delen der levensmiddelen-
industrie, de woningbouw e.d. komen,in den geest als
thans het geval is met de voorziening van water, gas
en electriciteit, onder beheer van bij de wet inge-

stelde openbare organen, niet uitsluitend om winst te
maken doch in handen van de gemeenschap, ten bate
van de gemeenschap.

Bezonnen politieke leiders, denkers en schrijvers
hebben in de jaren 1930-1940 herhaaldelijk de opvat-
ting, verkondigd, dat een nieuwe wereldoorlog de
ondergang van de Europese beschaving zou betekenen,
„Nog een wereldoorlog en de beschaving der eeuwen
zal van de Europese bodem weggevaagd worden als
kaf voor de wind". Dit zijn woorden van den conser-
vatieven Engelsen oud-premier Baldwin.

Waarop berustte deze opvatting ?
Verwachtte men, dat er na een tweede wereldoorlog

van Europa nog slechts één grote puinhoop zou over-
blijven? Of dat de geestelijke en zedelijke verwildering
en nerveuze uitputting der volkeren als gevolg van
een tweede wereldoorlog tot een algehele ineenstorting
van de beschaving zou leiden ? Of rekende men er op,
dat na een tweede wereldoorlog het geloof in de wil
en de bekwaamheid van de politieke en maatschappe-
lijke voorhoede om een beter geordende samenleving
op te bouwen, bij zo grote bevolkingsgroepen ver-
nietigd zou zijn, dat een tweede wereldoorlog door
een de allerlaatste welvaartsmogelijkheden vernietigende
Europese burgeroorlog zou worden gevolgd?

Elk dezer drie factoren is van groot belang. Vooral
de beide laatsten zijn niet van elkaar te scheiden. Er
is wisselwerking tussen hen. Maar we neigen er toch
toe, om aan de derde factor de grootste betekenis
toe te kennen.

De volkeren van Europa wachten op radikale poli-
tieke, economische en sociale hervormingen. Een maat-
schappelijke voorhoede, die er niet in slaagt, deze her-
vormingen, en met name de hier boven aangeduide,
snel tot stand te brengen, kan er zeker van zijn, elk
gezag te verspelen. Zulk een voorhoede is een gevaar
voor de nationale en internationale vrede. Ze dient
met spoed vervangen te worden, wil onze beschaving
niet onder gaan,.

Postzegels verzamelen

maar „Paraat" doorgev*
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Veel nieuwe klanken horen wij in de?e tijd; maar nu

en dan ook oude, bijna vergetene. In de dagen toen de
S, D. A. P. onstond, sprak men in socialistische krin-
gen smalend over hervormingen. Men versmaadde het
Algemeen Kiesrecht en de parlementaire actie, die de
weg moesten banen voor sociale hervorming. Wanneer
in de burgerlijke wereld werd gepleit voor arbeidswetge-
ving, dan klonk de waarschuwing: daar ligt een adder
onder het gras, men wil de arbeiders afhouden van de
strijd voor het socialisme.

Dit wantrouwen leefde niet bij de anarchisten alleen,
ook in menige socialistische kring heeft het diep ingevre-
ten. De ervaring, echter, heeft geleerd, dat iedere her-
vorming, die aan de arbeidersklasse meer beschikking
geeft over eigen vrije tijd, die haar levenspeil omhoog
brengt, haar bestaanszekerheid versterkt, een verzwak-
king betekent van het uitbuitingsvermogen van het kapi-
talisme, de weerbaarheid van de arbeidersklasse ver-
hoogt, haar gevoel van eigen waarde, haar strijdbaar-
heid. De jeugd van onze tijd kan zich nauwelijks een
voorstelling maken van het leven der arbeidersklasse
van een halve en driekwart eeuw geleden. Wij weten:
een groot deel van haar vernieuwing heeft zij bewerkt
uit eig'en kracht, in hoofdzaak door de vakorganisatie.
Toch is het aandeel in de opgang dat toekomt aan wet-
telijke hervormingen, respectabel; en in zo goed als alle
landen van Europa, die met hun sociale wetgeving voor
de dag durven komen, is deze tot stand gebracht door
burgerlijke regeringen. Met medewerking van de socia-
listische partijen, onder hun zware druk, in de hoop de
arbeidersklasse af te houden van de klassestrijd, wij
spreken het niet tegen. Maar waar het op aankomt, '15
het resultaat. En het is ontegenzeggelijk waar: de groei
van de socialistische beweging heeft met de invoering
van sociale hervormingen gelijke tred gehouden. Wij
mogen wel zeggen: de landen met de achterlijkste so-
ciale wetgeving zijn ook de landen met de zwakste ar-
beidersb^wc-ging. En omgekeerd. De add^r- en Water-
vrees heeft moeten wijken voor de opvatting, dat sociale
hervormingen -,iin te danken aan de invloed van het
strijdbaar deel r'er arbeidersklasse. Zij worden cjewoar-
CPtrd als de v:ucht van haar strijd.

Toch worden wij, nu en dan, ook nog in deze
dagen herinnerd aan het oude geluid. Het klinkt als
een nieuw lied, gezongen op de oude wijs. In de
periode tussen twee wereldoorlogen scheen de actie
voor verhoging van het levenspeil der arbeidersklasse
vast te lopen. Na een snelle, maar kortstondige op-
gang kwam stilstand en zelfs reactie.

De oorzaak lag in de slepende crisis-ziekte: ondanks
de grote vorderingen van de techniek duurde het

jaren, eer de productie zich herstelde en ook toen
deze het vroegere welvaartspeil weer had bereikt, bleef
de wereldhandel nog achter. Het economische leven
scheen in een slop te zijn geraakt. De uitkomst, die
de moderne arbeidersbeweging heeft gezocht was van
tweeërlei aard; tijdelijk: bestrijding van de crisis-werk-
loosheid door verwezenlijking van een Plan van de
Arbeid; blijvend, door het brengen van ordening in
de productie en de distributie, in voortbrenging en
verdeling. Ordening werd het wachtwoord; en als men
thans het woord ordening uitspreekt, kan men reke-
nen op de bijval van allen die zijn „van goeden wil",
industriëlen en andere dragers van het kapitalisme niet
uitgesloten.

Deze instemming heeft in de socialistische wereld
sommigen kopschuw gemaakt. Zij vrezen weer voor
een adder onder het gras. Ordening die niet de
kapitalistische uitbuiting van de bezitloze volks-
groepen aantast, vreest men, zou kunnen leiden
niet tot verzwakking, maar tot versterking van het
kapitalisme. Ordening, hebben wij horen beweren, kan
tot doel hebben bewoonbaar maken van het kapita-
lisme; zij kan, met and*we woorden, een rechtstreeks
anti-socialistische strekking hebben. Derhalve: wan-
trouwen in de leus ordening. En wantrouwen in aller-
lei andere leuzen, die thans populair zijn, zo in het
program van Philadelphia, dat een aantal maatregelen
bevat, die er op gericht zijn, de bestaanszekerheid van
den bezitloze te versterken.

Er zit iets gezonds in die wantrouwigheid. Als het
gaat om zaken, moet men uit zijn ogen kijken. Dikwijls
kan men aan zijn besten vriend de dingen -niet over-*
laten. Wij willen er zelf bij zijn. Maar wantrouwen
kan ook een uiting zijn van gebrek aan zelfvertrouwen.

Toen Domela Nieuwenhuis met zijn parlementaire
actie niet het succes had, dat hij zich ervan had voor-
gesteld, zocht hij de oorzaak daarvan niet bij zichzelf,
maar bij het Parlement. In zijn machteloosheid om het
kleine, het Algemeen kiesrecht voetstoots te veroveren,
wilde hij in een enkele grote sprong de socialistische
samenleving bereiken.

Ligt er niet iets van die Domela-stemming in de
waarschuwing: pas toch op met die mooie leuzen,
want zij zijn er op gericht, U af te houden van het
stellen van principieel-socialistische eisen? De waar-
schuwing tegen het program van Philadelphia b. v.,
richt zich o.a. tegen de alomvattende plannen van so-
ciale verzekering, die de regeringen van Gr.-Brittannië,
van de Verenigde Staten hebben laten ontwerpen ter
bescherming van de bestaanszekerheid, niet van de
loon- en salaristrekkenden alleen, maar van allen wier
levenspeil met dat van de loontrekkenden overeenkomt.



Minister van den Tempel heeft aan een Commissie
van landgenoten te Londen opgedragen, een dergelijk
plan te ontwerpen voor Nederland. Moeten wij stemming
maken tegen zulke plannen. Wij zien ze met belangstel-
ling tegemoet. Wat er goed in is, zullen wij met hand
en tand verdedigen; zijn er dingen in die wij schadelijk
achten, dan zullen wij ze met kracht bestrijden. Men
behoeft ons niet te vertellen, dat het mooiste verzekerings-
pian, dat als een familieparapluie de bezitloze beschermt
van de wieg tot het graf, geen einde maakt aan het
kapitalisme; maar van de sociale verzekering hebben wij
juist zoveel genoten om naar een belangrijke uitbreiding
en verbetering ervan te erlangen.

Op onze beurt willen wij waarschuwen tegen een leus.
Wat betekent bewoonbaar maken van het kapitalisme?
Vergeleken bij een halve eeuw geleden is het kapitalisme
belangrijk meer „bewoonbaar" gemaakt. Wie is er sterk
door geworden. Het Socialisme!

Gij vreest, dat de arbeidsklasse, als zij nog een beetje
meer welstand geniet, zal afzien van de strijd voor het
socialisme, tevreden, dat het zo heerlijk ver heeft ge-
bracht? De ervaring heeft geleerd, dat de arbeiders-
klasse, of groepen uit de klasse, als zij een hoger
levenspeil hebben veroverd, zich een tijd van rust
gunnen, om zich in te leven in de nieuwe toestand.
Lang pleegt die periode niet te duren, want weldra
veroorzaakt het kapitalisme een crisis, die het veroverde
in gevaar brengt, vernietigt. Welke arbeider, welke met
solidariteitsgevoel begaafde mens, als hij denkt aan de
stempellokalen, noemt -het kapitalisme bewoonbaar?
Maar de ordening, wordt gezegd, zou kunnen leiden
tot versterking van het kapitalisme. Het doel van de
ordening is een regeling van productie en distributie,
waardoor economische crisissen worden vermeden. Dus
ook werkloosheid, loonsverlaging en alle andere crisis-
ellende. Voor de arbeidersklasse brengt zij dus groter
zekerheid van bestaan.' Maar brengt zij niet ook voor
de klasse der bezitters groter zekerheid van winst?
Inderdaad, dit is mogelijk. Indien, echter, maar eerst
de grote zekerheid voor de arbeidersklasse is verworven,
haar weerbaarheid is versterkt, mag men haar waarlijk
wel toevertrouwen, dat zij haar weerbaarheid zal om-
zetten in strijdbaarheid, zodra de winstmakerij haar
levenspeil weer in gevaar zou brengen.

Het davert rondom ons van grote beloften: ordening,
uitroeiing van de werkloosheid, zekerheid van een mi-
nimum bestaan van de wieg tot het graf, vrijheid en wel-
stand voor alle volken. Aan mooie woorden geen ge-
brek. Wij zijn niet dwaas genoeg ons in te beelden, dat
straks, als de oorlogsfurie heeft uitgewoed, al deze be-
loften ook voetstoots in vervulling zullen gaan. Wij heb-
ben genoeg ervaring om te weten, dat ervoor zal moeten
worden gestreden en vooral: dat alle waakzaamheid, alle
strijdbaarheid van de socialistische beweging nodig zul-
len zijn om te zorgen, dat de beloofde hervormingen in-
derdaad een positieve erkenning van de mensenwaarde

van den arbeider betekenen, dat zij een verhoging bren-
gen van het levenspeil der arbeidersklasse. Voorzover
dat in deze tijd mogelijk is, bereiden wij ons voor op
deze strijd.

Een van de meest dringende eisen om te slagen is de
eenheid van de arbeidersbeweging. Een andere haar ver-
sterking met nieuwe groepen uit ons volk.

In deze dagen van toenadering zijn in de niet-socia-
listische wereld tal van personen en groepen ontvanke-
lijk voor leuzen, die getuigen van een hogere waardering
van de arbeidersklasse, voor beloften van een toekomst,
die haar volledige ontplooiing van, haar gaven waar-
borgt. Het is met die woorden als met he^ zaad uit de
gelijkenis. Slechts een deel ervan zal wortel schieten en
vrucht dragen. Het is niet onze taak deze tere plantjes
te verschroeien met ons wantrouwen. Onze taak is te
zorgen dat zij opgroeien en vrucht dragen en dat het
deel der samenleving, dat thans opschuift in anti-kapitalis-
tische richting, eerlang als volwaardige bondgenoten zijn
plaats inneemt in de socialistische beweging. Wij aan-
vaarden deze taak.

2),e

Onze vrouwen, onze moeders hebben het vooral
in deze dagen zwaar te verantwoorden.

Waar is het onontbeerlijke voedsel en hoe komt
het tenslotte een beetje eetbaar op tafel?

Waar is nog een kaarsje of wat olie te vinden om
de lange avonden een glimp j e licht te maken?

Hoe gaat het met hun gedeporteerde mannen en
zonen en waar zullen de nog weerbare mannen
heengesleept worden?

Zullen onze steden en dorpen de oorlogsbran'd
ontkomen of zal de zinloze vernietiging der overwel-
digers niets en niemand sparen?

;Het jarenlang leven tussen hoop en vrees doet
de zenuwen tot het uiterste spannen.

Toch moet gezegd worden, dat de vrouwen van
Holland niet versagen.

Zij dragen de teleurstellingen, de zorgen, het leed
met een respectabel geduld en weerstandsvermogen.

Zij zien boven alles uit het morgengloren van de
Vrede en de Vrijheid. Dat deze dag spoedig, als de
dag der verlossing moge komen.




