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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.

Adema van Scheltema.
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Maatschappelijke Vernieuwing
l Mei 1940. Loodzwaar hing het dreigend oorlogs-

gevaar boven ons kleine land. 10 Mei 1940 barstte het
los en begon de verraderlijke overweldiging van ons
land. Schril was het contrast: een stralende lente-
morgen, vol nieuw leven en nieuwe bloei, aan de ene
kant: „oorlog en moord, doodslag en razernij" (van
Collem) aan de andere kant. De Mei-dagen in de vol-
gende jaren was er niet veel hoop. Nooit echter was
deze geheel weg, zelfs niet in de Lente van 1941, toen
Engeland alleen stond en de Duitsers hun zegetocht
in Oost-Europa voorbereidden, zelfs niet in het voor-
jaar van 1942, toen de Duitsers nog dieper in Rusland
doordrongen en de Japanners zegevierend het Verre
Oosten overweldigden. Altijd bleven wij ons vertrou-
wen stellen in de democratie, die, naar wij wisten,
altijd „sterk in de verdediging" (Bonger) is. Moeilijk
was echter het vertrouwen. „Er was geen licht, er
was geen lucht" (H. Roland Holst). Somber waren de
vooruitzichten: honger, ziekten, demoralisatie dreig-
den. Afgebroken werd, wat in de loop der jaren moei-
zaam opgebouwd was: ook onze socialistische bewe-
ging, onze partij en vakbeweging met hun talrijke en
mooie neven-instellingen als Instituut voor Arbei-
ders-Ontwikkeling, kaderscholen, Troelstra-school,
vacantie-oorden, volkshuizen, V.A.R.A., enz. De bes-
ten zetten zich schrap. Meerderen volgden hen lang-
zamerhand. Het verzet nam toe, taai en tergend, over-
eenkomstig Nederlandse volksaard.

l Mei 1945. De winterstormen zijn over ons heen-
geraasd. Een wel heel barre winter, die velen niet
gehaald hebben. Zij gingen onder, of lichamelijk, of
geestelijk. Weer is het Lente en bloeit alom nieuw
leven. Het einde van de oorlogsbeproeving is nabij.
Hoop op, zekerheid van een goede uitkomst was er al
lang, maar nu kan de opbouw in vrede beginnen. Een
opbouw echter op de puinhopen der verwoeste plaat-
sen, in een geteisterd en geplunderd land, waar tal-
loze leegten van mensen, die ons ontvielen, aangevuld
moeten worden. Al die vreselijke oorlogsjaren was
het democratisch socialisme niet dood. Ondergronds
leefde en werkte het. Nu gaat de democratisch socia-
listische partij herleven. En ook de moderne vakbewe-
ging, de socialistische pers, enz. Er is in de afgelopen
jaren gezaaid. Nu kan dit zaad ontbotten. Interna-
tionaal. Op conferenties, waar ook Nederlandse afge-
vaardigden aanwezig waren, zijn de banden hiertoe
reeds aangeknoopt.

Nu is het de tijd, het moment voor vernieuwing.
Onder geen beding moet men nu alles bij het oude
van vóór de oorlog laten, zoals verstokte conserva-
tieven dat graag zouden willen doen. Maar ook niet
moet alles anders; alles nieuw worden, gelijk fana-
tieke extremen zonder werkelijkheidszin dat voor-
staan. Men dient te vernieuwen met aanknoping aan
het bestaande: evolutie, doch thans sneller dan in ge-
wone, normale tijden. Wij zitten in een stroomver-
snelling.

'Onontkoombaar, noodzakelijk is de vernieuwing
van het productie-apparaat, de machines, de schepen,
het hele verkeerswezen, de auto's, de kleding, de huis-
vesting, het huisraad, de gebruiksvoorwerpen tot de
eenvoudigste toe, allerlei cultureel bezit, enz. enz.

in het zwaar geteisterd land, waar gebrek en achter-
stand op allerlei terrein bestaat. Van de noodzaak
hiervai; is wel iedereen doordrongen. Om uit deze
chaoas en ellende te komen zal er hard gewerkt moe-
ten worden. Plichtsbesef zal moeten heersen; arbeids-
schuwheid zal verderfelijk zijn; saamhorigheidsbesef
zal dienen te heersen. Een sterk regeringsgezag zal
aanvaard moeten worden. Doch dan zullen ook allerlei
andere grondige vernieuwingen gegarandeerd moeten
zijn en in snel tempo verwezenlijkt dienen te worden.

Allereerst ingrijpende vernieuwingen |op econo-
misch gebied. Evenals na de vorige oorlog weerklinkt
luide in onze landen de roep naar socialisatie (tegen
vergoeding) van de voornaamste productiemiddelen.
Aanknopend aan het bestaande dient deze nu inder-
daad verwezenlijkt te worden (Ned. Bank, oorlogs-
industrie, het mijnwezen, de metaalindustrie, trust-
kartelbedrijven, textielindustrie, verpachte grond,
enz.). Nu is het moment hiervoor. Dan: sociale ver-
nieuwingen als geordende loonpolitiek, vacanties,
staatspensioen, uitgebreide sociale verzekering,
arbeidsspreiding, beperking van het arbeidsloos in-
komen, beperking van dividenden e. d. Vernieuwin-
gen verder op het gebied van onderwijs en opvoeding:
(plannen Bolkestein!) en van de kunst. Constructieve
vernieuwingen op staatkundig terrein zijn bij de
komende Grondwetsherziening geboden. Bijvoorbeeld
ten aanzien van de samenstelling van het parlement
als wetgevend en de regering controlerend lichaam
(afschaffing van de Eerste Kamer, vergroting van het
aantal Kamerleden; verlaging van de kiesgerechtigde
leeftijd; afschaffing van de stemplicht enz.). Ook wat
betreft de werkwijze van de volksvertegenwoordiging
(verbetering der adviezen o. a.). Een vlot, snel-wer-
kend, krachtig bestuur is absoluut noodzakelijk. Het
ambtenarencorps zal grondig vernieuwd dienen te
worden. Men denke vooral ook aan de politie. Ook
met de rechterlijke macht, die in de afgelopen jaren
zeer aan vertrouwen bij het volk ingeboet heeft, dient
dit te gebeuren. Vernieuwing van de internationale
verhoudingen, van de betrekkingen tussen de staten
onderling, kan niet uitblijven. De staten dienen hun
souvereiniteit naar buiten op te geven. Wij keren niet
weer terug tot de vóór-oorlogse, ondeugdelijk geble-
ken, neutraliteitspolitiek. Vernieuwing tenslotte van
de verhouding van het moederland tot de overzeese
gebieden, toegezegd en gegarandeerd in de opzien-
barende en gewichtige rede van de Koningin in
December 1942. Ook op dit gebied aanknopend aan
het vooraf gegroeide, doch een nieuwe verhouding in
het leven roepend ter vervanging van de nog be-
staande koloniale verhouding. Belofte maakt schuld
en een in gebreke blijven van de kant van het moeder-
land als na de vorige oorlog mag onder geen beding
weer voorkomen. Wij willen hiervoor op de bres
staan.'

Vernieuwing van onze samenleving dus op allerlei
terrein staan wij voor. Deze zal doorgezet en bewerk-
stelligd moten worden door en met de mensen, zoals
die nu uit de oorlogsjaren komen en zijn, d. w. z. in
menig opzicht geschokt, lichamelijk en geestelijk ver-
zwakt, en — laten wij de ogen er niet voor sluiten -
vaak ernstig gedemoraliseerd. Zeker, maar ook in be-



DE VAKBEWEGING op hoogtijdagen
De voormalige moderne vakbeweging heeft vóór

deze oorlog nooit geaarzeld om in bewogen tijden en
op hoogtij-dagen partij te kiezen of kleur te be-
kennen.

Met overtuiging nam zij dan ook deel aan de
l Mei-viering en demonstreerde het N.V.V. met de
daarbij aangesloten bonden, de afdelingen en de be-
stuurdersbonden, voor de gezamenlijk met de S.D.A.P.
vastgestelde Mei-leuzen.

Gezamenlijk opgezet en voorbereid werd aan de
feestelijke Mei-vergaderingen, met medewerking van
A.J.C., Muziek- en Zangvereniging, de voor deze dag
onmisbare wijding gegeven.

Zal nu diezelfde, na de oorlog herrijzende vak-
beweging, verjongd en vernieuwd, in de bewogen
tijden, die wellicht komen, (let wel: organisatorisch
niet meer verbonden met de S.D.A.P.) op hoogtij-
dagen op het appèl ontbreken?

Zal die vakbeweging op de komende l Mei-dagen
niet meer opwekken tot het vieren van het Mei-feest,
niet tot de massa spreken in de zin van: „Herstelt en
herstelt en verzamelt uw scharen" en niet meer aan-
sporen tot demonstratie voor urgente leuzen?

Stel dat de algemene vakbeweging in de deining
der na-oorlogse, anti-kapitalistische verhoudingen,
slechts een apparaat zou zijn, ijverend „voor wat meer
loon en wat korter werken"; een vakbeweging zonder
beginsel, zonder ideologie, zonder verstrekkende
sociaal-economische doelstelling; een dergelijke vak-
beweging had vóór deze oorlog vrijwel geen bestaans-
recht en zou het na deze oorlog zeker in het geheel
niet hebben. Zolang dus de maatschappelijke verhou-
dingen daartoe aanleiding geven en leuzen als „Vrede,
Vrijheid, Welvaart en Sociale Gerechtigheid" tot de
massa spreken omdat zij urgent zijn, zolang zal o. i.
de algemene vakbeweging, zich plaatsende of gedron-
gen in de strijdpositie, mede de voorhoede moeten vor-
men van „het volk dat opmarcheert", evenals op onze
vroegere hoogtij-dagen. Want zolang zal de Mei-dag
niet slechts „een dag zijn van vreugde, maar ook van
strijd".

Zal echter de Mei-viering van karakter veranderen?
Zal l Mei een nationale feestdag of een Nationale Dag
van de Arbeid worden?

Schrik niet, dit is geen na-apen van de Nazi's; in-
tegendeel, deze pleegden plagiaat.

Reeds ver vóór de oorlog gingen stemmen op; l Mei
moet de dag van de Arbeid zijn; nationaal en inter-
nationaal; of b.v. Dag van Vrede en de Arbeid, van
en vóór allen!

Voor zover men het Mei-feest daarnevens een in-
tieme wijding in b.v. socialistische zin wil geven zou

dit gevoegelijk in de avond-bijeenkomsten kunnen
plaats vinden. Ieder zou zo naar eigen aard en ideaal,
beginsel of levensbeschouwing, het Mei-feest intiem
kunnen beleven. Natuurlijk zullen wij als zwaarwich-
tig, individualistisch volk, elkander op dit punt niet
gemakkelijk vinden. Wij zullen dus voorshands ook
als vakbeweging zelfstandig onze houding dienen te
bepalen, daarbij aansluitende of samenwerkende met
bevriende, in beginsel ongeveer gelijk afgestemde
organisaties.

Onze Mei-feesten zullen in de toekomst zeer waar-
schijnlijk overwegend gewijd zijn aan de opbouw en
vernieuwing in staat en maatschappij. Op deze hoog-
tij-dagen mag de vakbeweging niet afzijdig staan!

Zij immers zal in die opbouw op sociaal en econo-
misch gebied een grote rol spelen. Want het gaat er
om de maatschappij, overeenkomstig het zinnnebeeld
der Mei-viering, te vernieuwen, nieuw leven te wek-
ken en grote dingen te scheppen.

Een vakbeweging die in de na-oorlogse omstandig-
heden ten opzichte van deze problemen geen stand-
punt zal weten te bepalen, zou zich zelf verlagen tot
een soort verzekeringsinstituut.

De toekomstige algemene vakbeweging, die in nega-
tieve zin anti-kapitalistisch is, zal in positieve zin
moeten streven naar hervorming en vervorming in
staat en maatschappij, naar diepgaande ordening en
ten slotte naar vermaatschappelijking van grote ge-
bieden onzer productiemiddelen.

Die vakbeweging mag op onze hoogtij-dagen niet
ontbreken, als het gaat om een standpunt te bepalen.
Integendeel; het moet haar een eer zijn de massale
kern te vormen van de Mei-viering der toekomst.

Zij draagt mede „in haar hoopvolle handen" het lot
van het volk en van de arbeidersklasse niet in het
minst.

Als wij dit schrijven scheiden ons nog enige dagen
van Mei 1945. Wij zijn nog niet bevrijd. Vijf volle
jaren oorlog en oorlogsellende hebben ons bij het
denken aan „het tedere feest van de Mei" even timide
gemaakt. Laat ons hopen, dat over enige dagen de
vreugdekreet moge weerklinken „l Mei zijn we vrij,
van Nazi-slavernij".

l Mei 1945 in het teken van de vreugde der bevrij-
ding, zij het dan niet voor ons, dan toch voor grote
gebieden van ons land, echter getemperd door het
leed, dat is geleden, en. . . . de Mei-dagen der toe-
komst geplaatst in het teken der bevrijding van het
kapitalisme met zijn oorlogen, crises, werkeloosheid,
fascisme en andere kwalen en gewijd aan de Sociale
Gerechtigheid!

paalde opzichten vernieuwd. Nieuwe positieve krach-
ten werden losgemaakt in de achter ons liggende jaren
van zware beproeving en strijd. Mogen deze dienst-
baar gemaakt worden aan de komende arbeid en ook
strijd - - laten wij doordrongen zijn van de onver-
mijdelijkheid en de noodzaak van deze tegen de nog
sterke machten van behoud en star conservatisme! —
vóór het socialisme. Het gaat er om nu alle krachten,
die er in ons zijn, in te spannen: tot verdere regene-
ratie van de maatschappij naar een werkelijk socia-

listische samenleving én tot verdere regeneratie van
de mens, die zich alleen in een volledig socalistische
maatschappij vrij kan ontplooien en ontwikkelen als
mens. Voor deze vernieuwing van mens en maat-
schappij, in wisselwerking met elkaar, is het inter-
nationaal, democratisch socialisme een onmisbare
voorwaarde. Voorwaarde dan ook voor het heil, het
geluk en de vrede, niet alleen voor een bepaalde
klasse in de maatschappij, doch voor alle mensen, de
gehele mensheid als zodanig!



l MEI 7945
Vieren wij dit jaar de eerste Mei? Kan dat een

feestdag zijn?
Ons hart is tot berstens toe vol van zorgen, pijn en

verdriet, omdat de oorlog ons alles heeft ontnomen,
waarop wij recht hadden en waaraan wij waren ge-
hecht. Het gezinsleven is verbroken; de mannen zijn
ondergedoken, gedeporteerd, gevangen of neerge-
schoten door de beulen, die ons land hebben bezet.
Onze welvaart is verdwenen, de honger knaagt. Er is
voor de grote massa van ons volk geen bestaanszeker-
heid, vaak zelfs geen bestaansmogelijkheid meer.

De arbeidersbeweging is ontbonden, haar werk
verboden of overgenomen door lieden, die met de
beulen heulen. Wat wij voorbereiden voor straks moet
gebeuren in het verborgene; velen onzer leiders zijn
gevangen of dood. En wel is de verlossing nu in zicht
gekomen, maar als binnen enkele dagen de eerste Mei
aanbreekt, zullen in het gunstigste geval toch duizen-
den en nog eens duizenden ontbreken, van wier toe-
wijding en liefde voor de arbeidersbeweging wij zeker
zijn,

Kunnen wij nu toch één Mei vieren?
Het is onze plicht,
Eén Mei is de dag, waarop wij ons gezamenlijk be-

zinnen op ons geloof in een gelukkige toekomst,
waarop wij ons meer en sterker dan mogelijk is in de
sleurgang van een alledagsbestaan, bewust willen zijn
van ons persoonlijk aandeel in de strijd voor een
betere wereld. Op één Mei beleven wij, dat we deel
uitmaken van het leger, dat zich de toekomst bevecht,
zoals wij, socialisten, die zien en die willen. Een toe-
komst, die misschien verder verwijderd lijkt, dan
vijftig jaar geleden, toen de S.D.A.P. voor het eerst

als partij deelnam aan de l Mei-beweging, maar die
dichterbij is gekomen, dan ooit tevoren, omdat over
geheel de wereld het bewustzijn is gerijpt, dat er een
eind moet komen aan de crises, de oorlogen, de uit-
buiting en de heerschappij van de winsthonger.

Voor de oorlog — hoe eindeloos lang lijkt het ge-
leden — trokken op één Mei onze stoeten door de
straten, kleurden onze vlaggen het stadsbeeld, speelde
en zong onze jeugd op velden en pleinen en glansde
in de late avond het licht onzer fakkeltochten in het
water en op de oude gevels der Amsterdamse grach-
ten.

Dit jaar zal het anders zijn. Dit jaar, dat ons de
vrijheid brengt, zullen we op één Mei beseffen, dat
we een wereld hebben te winnen en niets anders te
verliezen, dan onze ketenen. Het is een oud woord,
maar na vijf jaar onderdrukking en terreur schrijnen-
der dan ooit.

Er zijn geen Mei-leuzen geformuleerd. Het hoeft
ook niet. Algemeen stemrecht, achturendag, be-
staanszekerheid, medezeggenschap — wij hebben
alles verloren en wij hebben alles te winnen. Voor
ons, die door de nacht van de oorlog en de nazi-terreui1

zijn gegaan en ondanks alles onszelf en elkaar recht
in de ogen kunnen zien, is op deze Mei-dag maar één
leuze mogelijk.

Die leuze is weer, als eenmaal, onze groet, zoals we
die brachten feestelijk in gemeenschappelijk samen-
zijn, plechtig, als we een van de onzen begeleidden
naar zijn laatste rustplaats, sterk en eendrachtig
steeds, omdat deze groet ons geloof en ons verlangen
vertolkte.

Na vijf jaar terreur zal zij ons ontroeren, omdat wij
er mee uitspreken — en daar zijn wij zeker van —
dat het socialisme komt.

Eén Mei 1945.
VRIJHEID!
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Gebed aan het Socialisme
In alle pijn, die door mij heeft gewoeld,
heb ik toch altijd uw geluk gevoeld.
In allen strijd, die verwrong mijn gelaat,
heb ik u nooit verloochend, nooit gesmaad.

Nimmer heb ik geklaagd in dezen trant:
,,o5 was ik maar gebleve' in 't oude land,
o had ik socialisme nooit gekend,
dan lag ik nu niet laag, omvergerend .

Ik ben altijd gebleven trotsch en blij
dat ik leed omdat gij waart 't liefste mij.
In al mijn zwakheid ben ik nooit zóó zwak
geweest, te begeeren dat het band brak
dat mij bindt aan den held proletariaat
en mij doet volgen, al naar zijn loop gaat,
en door wateren van mijn gemoed
zijn stormen en zijn klaarten spieg'len doet.

Mijn liefde voelde ik lang zelve niet:
zij lag bedolven onder zwaar verdriet,
zij lag half verplet onder puin van hoop,
vleugellarn diertje, dat moeilijk voortkroop.

Nog heeft zij niet de oude kracht weerom:
zij fladdert zwakjes en zij blijft nog stom.
Maar de zekerheid, die begaf mij nooit,
dat alle kracht en moed in u uitstrooit
zijn zaad; dat gij 't groot licht der wereld zijn,
dat hield ik vast, ook in den zwartsten tijd.

Het weten verloor ik nimmer, dat gij
menschheid komt maken zuiver, zacht en blij,
en nimmer willigheid, als het moet zijn
daarvoor te lijde' alles, ook deze pijn.

Kunt g'alleen worden doordat wij vergaan:
het komt op geen verbruikte harten aan.
Kunt g'alleen bloeien zoo ons hart verdort,
en groeien wanneer het verbrijzeld wordt,
zoo weet ge immers dat ik mijn hart gaf,
en niets bedong, want dat waar klein en laf, —
zoo bid ik nimmer, dat ge mijn huis spaart:
op d'andere schaal zweeft het geluk der aard.

Hoeveel duizend harten ook noodig zijn,
ge moogt ze nemen, en de prijs blijft klein.
De prijs blijft klein voor het mensche-geluk,
al gaan duizendmaal duizend harten stuk.

Uit: „De Vrouw in het Woud" van Henr. Roland Holst.
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BLIJVEND GEVAAR?
Hoewel de toestand reeds hopeloos was, gaf Hitler

indertijd aan zijn troepen in Stalingrad bevel zich
onder geen voorwaarde aan de Russen over te geven,
maar zich dood te vechten, en voor een groot deel
deden zij dit ook. Later, bij de terugtocht in andere
gebieden en steden van het eerst in stormloop over-
weldigd Rusland, zag men ditzelfde gebeuren: liever
ondergaan dan capituleren. Nog altijd zijn er Duitsers
in havenplaatsen van het inmiddels reeds geheel be-
vrijde Frankrijk, natuurlijk in een hopeloze situatie.
Boedapest, de hoofdstad van den bondgenoot Hon-
garije, werd huis aan huis verdedigd en zo tot ver-
nietiging gedoemd, terwijl de zaak reeds verloren
was. Nu bereiden de oorlogsmisdadigers een zelfde
lot aan de eigen Duitse steden. Liever dan te capi-
tuleren, waar de nederlaag reeds vaststaat, moet alles
lan een zinneloze verwoesting met onnoemelijk veel
eed voor Duitsland's bevolking worden prijsgege-
ven. Een burgemeester als die van Breslau, die de
stad overgeeft, wordt doodgeschoten. Elders capitu-
leert de burgemeester, doch de SS-commandant laat
doorvechten.

Wat is de zin van deze op het oog zinneloze tactiek?
Men kan natuurlijk zeggen, dat het de nationaal-
socialistische leiders, de SS-mannen e. d. zijn, die,
beseffend, dat zij toch als oorlogsmisdadigers ten dode
gedoemd zijn, ook nu de zaak militair verloren is,
willen doorvechten en dit ook weten door te drijven,
doordat zij de macht in handen hebben. Hierin ligt
een kiem van waarheid. Er zijn echter symptomen
daarvan, dat deze misdadige politiek der nationaal-
socialisten nog een andere — demonische — zin heeft.
De guerilla-oorlog in de bergen en in de bossen wordt
georganiseerd en begint reeds. Een afzonderlijke orga-
nisatie, „Wehrwolff" geheten, wordt hiertoe opge-
bouwd. De blonde Germaanse jeugd krijgt zijn in-
structies om onder te duiken. De nieuwe democrati-
sche burgemeester van Aken wordt door nationaal-
socialistische heethoofden doodgeschoten. Op Ameri-
kaanse officieren worden reeds aanslagen gepleegd.
Een begin misschien, nu reeds, van een reeks veem-
ge'richten, van veemmoorden, zoals wij die in het
Duitsland van na de vorige oorlog aanschouwden?
Talrijk waren toen de slachtoffers onder socialisten,
pacifisten, democraten, die het slachtoffer werden
van de aanslagen, gepleegd door opgeschoten, heet-
hoofdige jongelingen, chauvinisten, als voorlopers
van het nationaal-socialisme. Wij noemen slechts een
der edelsten, Walter Rathenau, voor wiens moorde-
naars het Hitler-regiem direct een gedenkteken op-
richtte.

Misschien denken de misdadige leiders van het

huidig, ondergaand Duitsland: je kunt het nooit
weten. Ook Napoleon kwam nog eens terug, eerst in
levende lijve van Elba, dan als „dode held" (Heine),
gebalsemd, van Sint Helena. Waarschijnlijk denken
de nationaal-socialistische voormannen van thans aan
de vorming van legenden, aan mythe-vorming voor
later. Bij alle enorme verschillen zijn er punten van
overeenkomst tussen Napoleon en Hitler: de tijdelijke
beheersing van bijna geheel Europa, de bedreiging
van Egypte, de Russische veldtocht etc. Zal voor het
Duitse nageslacht de Hakenkreuz-vlag als symbool
zijn wat de tricolore voor de Fransen na Napoleon
was? Zal het „Heil Hitler" hun in de oren klinken
als het „Vive FEmpereur"? Het is niet moeilijk zich
voor te stellen, hoe de knapen en knaapjes, die nu
fanatiek voor den Führer en zijn bent als Hitler-
jugend wachten, later als vaders of als grootvaders
hun nakomelingen met tranen in de ogen — de Duit-
ser is sentimenteel — vertellen van het koude Narvik,
de hoge Elbroes, de gloeiende woestijn, de eindeloze
steppe, de Grote Oceaan....

Zo zou het nationaal-socialisme blijven bestaan om
elk ogenblik weer te kunnen oplaaien. In het versla-
gen Duitsland, maar ook als internationaal gevaar
voor onze landen. Wat Duitsland zelf betreft zal
alleen een zeer langdurige; harde bezetting door de
geallieerde naties kunnen baten. De duur daarvan
kan van het gedrag der Duitsers zelf afhankelijk ge-
steld worden. Tegen veemmoorden e. d. zal ten krach-
tigste door de bezetters opgetreden worden. Voor een
volkomen uitéénscheuren van de historisch moeizaam
gegroeide, reëel levende Duitse staat voelen wij niet,
maar over een zekere decentralisatie in de vorm van
federatieve verbonden valt te denken. En wat het
allerminst denkbeeldig gevaar van een latent natio-
naal-socialisme voor de andere landen betreft: altijd
zullen er teleurgestelden, ontwortelden, onevenwich-
tigen zijn, die alleen maar negatief critiseren, afbre-
ken en niet opbouwen. Zij zijn een kleine minderheid,
doch niettemin leveren zij een gevaar op. Wij onder-
vonden het. De democratische staat heeft het recht
zich tegen hen te verdedigen, desnoods met ondemo-
cratische middelen (t. a. v. bescherming van het parle-
ment, het recht van vereniging en vergadering enz.).
Met het oog op dit gevaar staan wij als socialisten
principieel in de bres voor de democratie. In het be-
ginselprogram van de S.D.A.P. was dit -verankerd.
Laat de nieuwe partij na de oorlog een democratisch-
socialistische partij zijn. Vóór socialisme en demo-
cratie. Het gevaar, dat wij hierboven signaleerden en
dat zich reeds gaat aftekenen, gebiedt deze waak-
zaamheid.

Onze delegatie naar San Francisco
Zij is samengesteld en als wij met deze krant uit-

komen reeds aan het werk. Minister van Kleffens is
voorzitter en Jhr. Loudon vice-voorzitter. De overige
heren zijn: Dr. van Mook, Vice-Admiraal Hellfrich,
Generaal-Majoor van Tricht, Jhr. Vredenburch,
Majoor van Pelt, Mr. Slingenberg, Mej. van Alphen

(secretaresse), een Pater Franciscaner, een Indone-
siër en een Nederlander uit het bevrijde gebied, wiens
naam niet genoemd mag worden.

Wat opvalt is, dat het volk „in al zijn geledingen"
niet vertegenwoordigd is. Het is niet voor het eerst,
dat wij zoiets constateren. In Londen wordt met de
democratie en een redelijke vertegenwoordiging maar
een beetje gescharreld.



ALS WIJ LEGAAL ZIJN
Het ogenblik, waarop de bevrijding een feit wordt,

zal ook het moment zijn, waarop de illegaliteit voor
het voetlicht komt „met open vizier". Als de Irene-
brigade, gesteund door de Engelse troepen, Amster-
dam bereikt, vallen de vermommingen en de schuil-
namen weg. Dan keren de ondergedoken werkers
terug in hun gezin en in het' openbare leven. Een ont-
roerend ogenblik zal het zijn, maar ook het begin van
een. . . . heksenketel.

Want al kent de illegaliteit de „namen", gezichten
en schuiladressen van degenen, die haar met leven
en ziel zijn toegedaan, toch — en dit is een bewijs van
degelijke organisatie — weten wij in talloze gevallen
niet met wie wij eigenlijk jarenlang nauw hebben
samengewerkt. Maar als het grootse signaal zal klin-
ken „ophouden met vuren", slaat ook het uur van het
démasqué. En dan verschijnt de illegale wereld te
midden van ons critisch toekijkende volk in haar
„oude plunje".

We zullen de meningen en de uitspraken, die we
jarenlang aantroffen in de „gesproken krant" en in
de illegale bladen weer kunnen waarderen op de van-
ouds beproefde wijze, naar hun inhoud en naar den-
gene van wien ze afkomstig zijn. Het zal wel even
vreemd aandoen, omdat we in vele gevallen niet kon-
den peilen, welke drijfveren een bepaalde mening
deden ontstaan. Het is altijd een van de onschatbare
voorrechten geweest van de democratie, dat wij het
recht hadden ons een oordeel te vormen omtrent de
wijze, waarop een mening is tot stand gekomen. Want
achter een mening staat, ook maar een mens" om het
zo eens uit te drukken. Een mens, die handelt krach-
tens gevormde karaktereigenschappen. De mening, los
van den man, die haar uitspreekt, kan van grote be-
tekenis zijn; gezien tesamen met den man, kan zij
een geheel andere indruk wekken. Het is vaak zo

gemakkelijk zijn bedoelingen met woorden t e . . . .
camoufleren.

En dan komen we er niet met te zeggen: had je
ooit gedroomd, dat die en die daar achter zaten? Dan
zullen we klare wijn moeten schenken en zonder het
wapen der verdachtmaking te hanteren, dat werke-
lijk in de afgelopen jaren al genoeg is gebezigd, de
feitelijke bedoelingen hebben te ontmaskeren.

Aan onze vooroorlogse wijze van polemiseren en
debatteren moge grote fouten hebben gekleefd, het
valt buiten het korte bestek van dit artikel er op in
te gaan, maar ze was in elk geval openhartig. Het
ondergrondse werk maakte ons potdicht en argwa-
nend. We zullen moeten zorgen, dat het ons niet
„achterbaks" de periode van opgang doet ingaan.

Wij zeggen deze dingen reeds nu ter waarschuwing.
Ondergronds werken is heel iets anders dan onder-
gronds gekuip. Het najagen van bijbedoelingen, die
funeste liefhebberij in de politiek, vooral als er „grote
politiek" moet worden gevoerd, leidt alleen tot schade
van het algemeen belang.

Onlangs vestigde „Vrij Nederland" de aandacht op
de vele, de laatste tijd verschijnende illegale bladen.
Het blad voegde er aan toe: ze worden uitgegeven
door journalisten, die zich nog gauw voor de toe-
komst willen vrijwaren voor eventuele verwijten. Als
dit juist is, maakt de bijbedoeling der uitgevers het
goede werk, dat zij wellicht doen, ongedaan.

Hetzelfde geldt, in ernstiger mate voor sommige
illegale groepen, wier bijbedoelingen pas duidelijk
zullen worden, als zij, hun werk en hun persoon te
samen, voor het voetlicht treden. Dan pas kunnen
wij het geval overzien.

En daarom voorzien wij vreemde dingen, als het
masker der illegaliteit wordt afgezet. Wat niet zo erg
is, we hebben veel en voldoende geleerd. Maar we
moeten op onze hoede zijn!

Onze kinderen eisen
Wij behoren niet tot hen, die al maar vragen, wat

de mensheid nu wel geleerd zal hebben van deze
vreselijkste aller tijden, die menen, dat een barbaars
soort God nu al vijf jaren lang ons op een afschuwe-
lijke manier aan het opvoeden is en dat dus de ko-
mende veranderingen op elk terrein even geweldig
moeten zijn, als het door ons aangerichte bloedbad.
Maar een en ander zal er toch wel moeten verande-
ren, ook in ons onderwijs. Het hoe en wat hiervan
vast te stellen is echter niet zo eenvoudig. De Duitse
lessen op de Lagere School, vaak gegeven door leer-
krachten, die geen Duits kennen, een van de onder-
wijsverbeteringen van deze tijd, zal natuurlijk wel
vanzelf en ogenblikkelijk verdwijnen. De Regering
zal de nieuwe spelling officieel moeten invoeren ook
buiten de school, zodat er een eind komt aan de nu
al jaren bestaande dwaasheid, dat de school een heel
andere spelling onderwijst, dan de maatschappij ge-
bruikt. Ook zal men de onderwijzers, die voor hun
vijftigste jaar nooit les gaven in gymnastiek, niet
meer na die leeftijd daarmede moeten belasten. Wel-

licht is er nog zo een en ander, maar dit zijn slechts
punten van ondergeschikt belang.

De hoofdzaken in ons onderwijs zijn niet te be-
spreken los van de structuur van onze maatschappij.
Tot nu toe leert ons de geschiedenis, dat in iedere
maatschappijvorm na korter of langer tijd zich een
daarbij passend onderwijsstelsel ontwikkelde. Zou het
zo gek zijn het ditmaal eens andersom te doen en eerst
een behoorlijk onderwijsstelsel te ontwerpen, waar
dan dé maatschappij naar gevormd zou kunnen wor-
den? Ik hoor onze doctoren in de economie en andere
geleerden al brommen: „Dit artikel is vast en zeker
geschreven door een van de negen en negentig." Ik
zal me dit echter maar niet aantrekken en rustig ver-
der schrijven.

Wij behoeven niet zo heel erg bescheiden te zijn,
want een nieuwe beschaving ontstaat onder onze
ogen, al zien de meesten onzer daar nog weinig of
niets van. Het zal in ieder geval niet zijn de bescha-
ving van Hitler, die ons naar zijn eigen woorden weer
gelukkig wilde maken met het analphabetisme, maar
wat het wel zal zijn weten wij ook niet. Dat weet
men trpuwens nooit van iets dat groeit, men kan
daarvoor hoogstens de omstandigheden zo gunstig



mogelijk maken. Als we dat dan tenminste ditmaal
ook maar doen.

Dan komt dus allereerst aan de orde: de voeding;
die gaat aan de opvoeding vooraf. De vraag werd al
jaren geleden aldus gesteld: „Wat helpt de opvoeding,
als de voeding op is?" Er zal dus een school moeten
komen, waar het met de voeding van de' kinderen in
orde is. Anders natuurlijk dan vandaag de dag; nu
lijden de kinderen letterlijk honger, dank zij de „kui-
tuur" van den bezetter. Maar ook anders dan vód^r
Mei 1940, toen onze schoolvoeding. .. .; hoe was dat
ook al weer; was dat bij de Wet geregeld of was het
zuiver weldadigheid met soms meer en soms minder
overheidssubsidie? Ik weet het werkelijk niet meer,
maar het doet er ook niet toe: wij willen een school
zonder schoolvoeding, en wel omdat. wij een maat-
schappij willen, waarin de ouders — alle ouders —•
zelf voor de voeding hunner kinderen kunnen zorgen.
Zeg nu zelf lezer, is zo'n maatschappij, die zich naar
de school richt, wel zo "gek? Zo zou er op dezelfde
wijze een en ander te zeggen zijn over kleding en
schoeisel, woningtoestanden enz. enz., maar we menen
dit wel te kunnen overlaten aan 's lezers scherpzin-
nigheid.

Wel een enkel woord over het andere uiterste: de
kinderen, die onder de oude beschaving een teveel
aan voeding hadden; die met de auto naar school wer-
den gebracht en op wier toilettafel alleen maar zilver
te vinden was. Misschien was een waarlijk goede
schoolopvoeding van deze kinderen nog moeilijker.
Dat spreekt misschien niet zo vanzelf, maar daarom
is het niet minder waar. In het Vrede Boek lezen we:
„Eer gaat een kemel door het oog van een naald, dan
dat een rijke ingaat in het Koninkrijk der Hemelen".
Aldus stelde men voor vele eeuwen deze wijsheid
reeds op papier. We konden ditmaal wellicht ook eens
proberen de practische uitvoering ter hand te nemen
door althans de aparte schooltjes voor rijke en heel
rijke kindertjes op te ruimen.

In de oude beschaving liet een boer zijn paard niet
werken voor het volwassen was; hij deed dit niet uit
liefde voor zijn paard, maar gedreven door welbegre-
pen eigenbelang. We konden bij onze komende bescha-
ving ten opzichte onzer kinderen — en dan ook of wel
uit liefde tot die kinderen - - deze zelfde stelregel
huldigen. Een kind is volwassen op 21-jarige — naar
onze mening nog liever op 23-jarige - - leeftijd. De
opvoeding zal zich dus tot die leeftijd moeten uit-
strekken. Weer iets van een van de negen en negen-
tig? Maar in de oude maatschappij ging de zoon van
lederen burger, die boven de tienduizend gulden in
de inkomstenbelasting was aangeslagen tot zijn 12de
jaar naar de Lagere, tot zijn 18de naar de Middelbare
en tot zijn 23ste naar de Hoge School. Waarom zou
men in de beschaving van morgen dit voorrecht be-
perken tot slechts een heel klein en willekeurig deel
der natie?

Misschien zullen we dit niet kunnen betalen. Och
jaa, we zijn nuchtere burgers en dus gevoelig voor dit
argument. Maar wij herinneren ons, dat we in de
dagen van Colijn heel veel ook niet konden betalen,
althans volgens Colijn c.s. en de toen geleerde les
maakt ons nu nog wat achterdochtig. We zouden toch
in elk geval kunnen beginnen met te erkennen het
recht van ieder kind op een volledige opvoeding en we
zouden dan door de financiële mogelijkheden kunnen
doen bepalen, hoever we hieraan konden voldoen. Als
uiterste minimum zouden kunnen gelden een negen-

jarige leerplicht. De jeugd, die nu op de Lagere School
is, loopt practisch al maanden op straat en heeft al
jaren maar halve dagen school of nog minder. Die
komt er met een negenjarige leerplicht tóch nog heel
mager af. Zo vragen wij dan zelfs al niets meer, dan
ieder verstandig mens reeds voor Mei 1940 noodzake-
lijk achtte.

En dan -- ook al niets nieuws — kleine klassen.
Dit is geen eis van luie schoolmeesters, maar een
noodzakelijkheid. Zal onze nieuwe beschaving van
hoger orde zijn dan de oude. Er is wel eens beweerd,
dat de oorlog van 1870 gewonnen is door de Duitse
schoolmeesters en hij was met dit pluimpje van zijn
hoge Ome's nog in zijn sas ook, ofschoon de stakker
het heus niet kon helpen. Dat zat zo: De Duitse sol-
daat bleek behept met een abnormaal gevoel voor
gehoorzaamheid en discipline. Het schijnt, dat men
daar in 1870 een oorlog mee kon winnen; wij weten
dat zo niet. Maar die Duitse schoolmeester had een
klas van 70 of meer leerlingen en in zo'n klas is maar
één methode mogelijk: de drilmethode; en daar is
maar één ordemaatregel: de Prügel. En de stakker
kon dus niet anders of hij wilde of niet.

En nu hebben we gezien en aan de lijve ondervon-
den wat Het betekent: cultuur met kanonnen, maar
zonder boter, en met de boeken op de brandstapel.
Wij behoeven daarover geen woord te zeggen, want
ieder onzer heeft zijn eigen ervaringen met deze be-
schaving. Welnu, wenst men een nieuwe beschaving,
die lijnrecht daar tegenover staat, de beschaving van
de geestelijk en moreel zelfstandige mens, de mens
met een sterk karakter, die eigen verantwoordelijk-
heid dragen kan en geestelijk strijdbaar is, dan is een
kleine klas op de Lagere School absoluut noodzakelijk
en dan mag bij de vraag, of deze eis al of niet zal
worden ingewilligd geld geen rol spelen. In de school
van 1920 en kort daarna heeft de Nederlandse onder-
wijzer bewezen de jeugd te kunnen opvoeden in deze
geest. Laat het Nederlandse volk hem gerust zijn kin-
deren toevertrouwen, maar laat het hem dan ook in
de gelegenheid stellen materiaal af te leveren, dat tot
iets anders nut dan tot kanonnenvlees. Zijn peadago-
giek tracht het kind op te leiden tot een persoonlijk-
heid, zij is gebaseerd op de autonomie der zedelijke
waarden. Prügel komt daarbij niet of zo goed als niet
te pas. Dat beleefden wij weer toen de klassen in de
bezuinigingswoede van ongeveer 1934-1935 als maar
groter werden gemaakt. De nieuwe beschaving eist in
de school de liefde voor het kind, kan niet bestaan bij
de gratie van de plak. De nieuwe beschaving eist drin-
gend, heel dringend: kleine klassen.

De rijkdommen van onze jeugd zijn' onbegrensd.
Intelligentie en scheppende kracht zijn ook mijnen,
die op goudmijnen dit voor hebben, dat zij niet alleen
onuitputtelijk zijn, maar dat hun product gangbaar is
onder iedere beschaving, ook en vooral onder de
komende.

De ontginnig eist geld, zeer, zeker, veel geld. Maar
wenst men de daarvoor nodige millioenen niet ter
beschikking te stellen, dan zal er ook geen sprake zijn
van de nieuwe kuituur en beschaving.

Geeft „Paraat" door
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