19 Jan u ari 1946
u

.

M

tU

s u c n u w

e * *

SPARTACUS
R e d a c te u r :

TJEERD W O U D STRA
A d m . : Uitgeverij „D e Vlam” * Amsterdam

Adres red. en adm , ÜfmcHtschestmat 4 4

P ro le tari ërs a ll er lan den , v e re n ig t U I

PottgfvD 168797 ten name Tan
Uitgeverij „ D e V U m " — Amsterdam

Vergaderingen
V.S.V. Amsterdam-Centrum. Maandag 14 Janu
a.'s. 7.30 uur in gebouw De Ar*nd, Breeuwerstri
hoek^PJanciosstraat.
Onderwerp: fBteoco Spanje en houding der ..Deo
cratiën”. Teèyaity ,qp vertoon van Lidmaatsch
Nict-ledcn 10 cent inaéc.
V.S.V» Zatphen. Zondag 12 Januari
Plaats wordt ^bekendgemaakt door co&vocaeie.
Onderwerp: De Partij en de arbeldersklasse. ;

Wat noemen wy eigenlijk Duitsland, als
het niet het poütieke bouwsel in likwidatie is? Vaak horen we de namen van
stedfcn, waarmee we eea voorstelling ver-
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binden,, omdat we ze kenden, vóór het daar tegén op met alles wat aan haat tegen doen, zelfstandig hun eenheid als bedryfspe^sostadsbeeld door bommen en vuur ver chauvinisme en barbaarsheid in ons leèft. neel te organiseren, in het bedrjjf zelf hun eigen
minkt was. Menigmaal lezen we, de/fiamen Maar even belangrijk is het, ons en onze strijdleiding te kiezen, zelf te bepalen waarvoor
ze vochten en zelf uit te maken of ze de strijd
van rivieren, aan welker oevers 'Tre gestaan m edearbéijie# tot bewustzijn té bréngen, zouden
voortzetten of afbreken. Allemaal dingen,
hebben, vóór hun bruggen in jie lucht dat de verminking van het leven in Duits die de vroegere vakbondspraktijk niet gekend
vlogen. Menigmaal denken we aai^ het land ons eigen leyen arm er maakt, ook al had, • allemaal functies, die de vakborjdsbesturen
1
beeld van de bergen en dalen, van een zegt men ons, dat we „schadevergoeding” vroeger vervuld hadden.
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landschep- d a t ong gegrepen heeft; Altijd—krijgen
van de oude, de „slechte” vakbondï'begrepen de
echter denken we aan de mensen, die in (flps toegébracht heeft.
arbeiders in die conflicten gauw genoeg, want ze
de steden en dorpen, aan de rivieren en De hogere solidariteit van een nieuwe ar ondervonden het in elk conflict, Maar dat h et in
aan de Susten, op de bergen en in de dalen beidersbeweging berust niet op het m ee-' beginsel een doorbreken was van alle vakbondsen ideeën, was de meesten helemaal niet
leefden, nog voor daar hakenkruisvlaggen gevoel met „vreemde” arbeiders. Ze be praktijk
duidelyk. Integendeel, ze probeerden die beide
waren. Hun handen hebbes^ het wonder rust op inzicht. Ei} dit inzicht fegt ons, dat ideeën — die van de verbeterde vakbond en die
verricht, dat we, over dê gehele wereld er een Duitsland is, dat evenals alle>ande van het zelfdoen als bedryfspersoneel — in één
zi^n, het bedwingen der natuurkrachten, re landen der aarde behoort aan de arbei praktijk té verenigen.
mogelijk gemaakt door.fde samenwerking ders, dus'ook aan ons. Dit Duitsland was Met een langer bestaande en reeds door een
van millioenen en mogëljjk makend het in de macht van het Duitse kapitaal, welks „vast” geworden leidersapparaat beheersch+e
vakbond, die in het overleg-mechanisme van de
v samenléven van millioeften. Diegenen, die politiek machtsapparaat „Duits Rijk” heet. kapitalistische
orde was ingegroeid, zou dat niet
daar alles geschapen hebben, leven in ar Noch onzen klassegenöten, noch ons wordt mogelijk geweest zijn. Met de pas ontstane Een
moede, zoals overal in de wereld. Ook hun het gemakkelijk gemaakt, om niet meer heidsvakbond, zelfs in dié vakbond zelf, was dat
arbeid stond onder de. dwang der uitbui tussen de politieke grenzen van het nati5 \ wel mogelijk. Het nog maar gedeeltelik op gang
kom en.van de productie en het dus nog maar
ting, ook z^j oogstten niét wat ze zaaiden. nalisme te denken, om het. eigendomsbe gedeeltelik
tewerk stellen der' arbeiders, de
Ook zij droegen de verantwoordelijkheid grip Van het kapitalisme in onszelf te over nieuwe militaire bezetting, die onmiddellijk ach
niet, qok
bezaten geen macht. Maai' winnen en tè begrijpen, dat werkelijk de ter de Duitse aanschoof, de machtspositie van de
hun milBoehvoudig samenleVén en samen- gehele wereld één groot ^amenhangend' weer in functie komende staat op het gebied der
voedselvoomening, al die factoren werkten mee
werkén, ^at jvas'oris* Duitsland, dat was ’ geheel is. Tussen ons en dit inzicht staat om
de conflicten gfrotëfcdeejs plaatselyk of zelfs
. éèn «tuk van ons leven, onontbeerlijk bezit niet slechts het schaamteloze nationalisme, tot het bedrijf waar ze uitbraken, te beperken:
: y&t alle arbeiders aer aarde. En niet maar de gehele ■denkwyfce, waartoe ons De grote, zich massaal uitbreidende. conflicten,
> Mechts hun industrie, w aaruitde kapitaal het burgerlijk denken opvoedt. H et gaat waarin dit nieuwe iri de arbeidèrsstryd — het
zelfdoen en zelfbeslissen —• steeds verder en con
bezitters slechts de baten trokken, is een niet om annexaties alleen of om „schade- sequenter
kan worden 'ontwikkeld, bleven u it.
Stuk van onze m ensen^ultuur, voor welker ' vergoeding”, waartegen we ons keren. Het Wat er aan bewegjng der arbeiders was, is mis
beyrijding wij stryden. Óok hixn rijkdom gaat om de strijd voor de redding van d it' schien het beste té beschrijven als een algemene
aan cultuur, waarvan de vreemde tfiai^hs Stuk mensenwerk, dat Duitsland heet, d a t\ gisting, een spanning, die zich slechts plaatselijk,
meestal op zichzelf staande 1^ S l i e t e n , ont
begrijpen bemoeilijkt, was ’n wezenlijke, Düitse arbeiders gebouwd hebben, dat m
laadde.
M: onontbeerlijke bijdrage tot de vooruitgang
ook aan ons behoort, aan tle gehele klasse En-hieriiv in die gisting,'die tot nieuwe orgamsavan het mensengeslacht.
' der arbeidenden.
■ tie-gedachten drong, in die beperkte, conflicten
Het is niet voldoënde zich tegen het Ons troffen de bommen, die op Duitse die een nieuwe taktiek eisten, kwam oud en
samen, dooreen verward en dooreen ge
nationalisme en- de „verantwoordelijk steden regenden, evenals de vernieti nieuw
weven, te voorschijn. Zoals het ook in de hoofheid” van het Duitse volk te kërën. Het ‘ gingen in Rusland, Frankrijk, Nederland den der arbeiders, in hun weten, denken en wilis^ niet-voldoende, de misdaad der versla of in welk land ook: Ons troffen de atoom ieh béide aanwezig is: het geleerde door 'oude
ving vaneen geheel volk te ontmaskeren. bommen in Japan. Onze fabrieken wordén ervaringen en het zich rekenschap geven van de
SPDit alles is slechts een zyde van onze afgebroken in Duitsland, onze scheepshel eisen van'een nieuwe werkelijkheid.
vraag, die ons zeker het eerst opvalt en lingen aan de havens worden leeggeroofd. De meest-strijdwillende en bestgeschoolde arbei
ders waren vaak, neen meestal, de initiatief
die het eerst ons protest wakker roept. Wij hebben geen reden, op de Duitse ar nemers
voor het bouwen van de „verbeterde”
Als we horen, dat Horthy, de Hongaarse beiders neer te zién, die in het oerwoud - vakbond en tegelijk waren zij ook de elementen
Hitler, uit de gevangenschap der oorlogs- van de verwarring geen weg gevonden . waaromheen zich in de conflicten de arbeiders
misdadigers pntslagen js, rn^ar dat twee hebben. Langzaam, zeer langzaam komen schaarden, die tot zelfstandige strijd overgingen.
Het zelfdoen en zelfbeslissen, het bewegen onder
millioen D uitssprekend ^mensen uit Hon wij allen tot het bewustzijn van een eigen
gekozen leiding — en het dan aan een in
garije verdreven werdep, dan komen we nieuwe solidariteit.
stantie van de zich vormendè eenheidsvakbond
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overgeven van de leidingsfunctie, was, een heel
gewoon verloop én was voor het bewustzijn der
arbeiders, meestal niet met elkaar in strijd. Het
was soms niet eens een kwestie van andere per
sonen. En die vakbond, die zij vormden, was nog
met een „erkende” vakbond. Een erkende väkbond heeft voornamelijk twee functies: In het
Uitbuitingsproces de«*,vrede” tussen kapitaal en
arbeid te helpen verzekeren en bij een uitge
broken strijd der arbeiders tegen het kapitaal,
die „vrede te helpen herstellen. Anders gezegd:
De arbeiders onderworpen te .houden of opnieuw

wngressen enconferenties, die de laatste Eerst in de praktijk van de strijd, in de talloze
• d8 Ë V C mi ^ ?
Sd g^ ° uden
was die van ldeine en .dé enkejie grotere conflicten met het
ö , iji
,
6611 der belangrijkste.
. He*.heenkomen van dè afgevaardigden van een k a p ita l, kwam daar iets m eer tekening in /
jonge, pas begonnen beweging, kan een weerspie De organisatievorm, die zij zich voorstelden Was
geling zqn van de verste strevingen en nieuwge- de Eenheid*vakbond. D.wrz. een vakbond, die de
wonnen stryd-irizichten, die onder de in verzet oude indeling van de arbeiders naar vakken niet strjjcf te breien™ 6113611,
voork°Jpen of
gekomenarbeidersmassa’s leven. Maar tevens en meer had, die de oude verdeeldheid van naast en Maar ie Eenheidsvakbond was niet „erkend”, ze
onvermjjdeluk. zal het ook weerspiegelen de tegenover elkaar optredende organisatiè ophief,
moest zich vormen en groeien in strijd met die
wergebïeven illusies, de oude voorstellingen en en de overheersing van de leden door de top
leiding
uitsloot.
Een
soort
foutenloze
vakbond
„erkende vakbonden, ze kon slechts groeien
zwakheden, die deze beweging en dus de arbei
dus, waarin de arbeiders bedrijfsgewijze en niet door de toeloop van in actie komende o f tot strijd
dersmassa nog heeft.
' •
vakgewyze georganiseerd waren. .
gezinde arbeiders. En de in vroegere strijd, in de
dl l ï 011, na de
bleek ónder
politieke
activiteit en in de opposities tegen de
Dat
de'naam
eenheid-vak-boiid
eigenlijk
een
te
algemeen het bèsef te leven, niet
genspraak m zichzelf was, werd zo niet gevoeld. oude vakbondsleidingen geschoolde leden, de kern
van
ou1 e verhoudingen en toestanden Wat m et die naam werd uitgedrukt, was de voor en de ruggegraat van de nieuwe organisatie, wilvan voor de oorlog
oorlot? niet mochten *____ i____
Jnaar1°°^» dat zyzelf moesten zorgen dat ze ?iieti stelling van een organisatie, die de belangen der cfen dat door hen gesmede wapen gebruiken ook.
arbeiders goed behartigde, niet konkelde met de H^t giftige geklaag van de burgerlijke pers, dat
P* dravende gedachten, die in alle' ondernemers,
maar de arbeiders tot een eenheid de Eenheidsvakbond de conflicten in het Neder-,
verenigde
en
in
de strijd leidinggaf.
waren Eenheid der arbeiders, strijd tegen het
jtt y ■. landse bedrijfsleven „gemaakt” heeft, is op zich
zelf natuurlijk onzin. Juist andersom, uit dfe tegen
Hoe die éenheid georganiseerd°mtest°worden hoe d le ïe a ^ d k *** d e s t^ H in de vele conflicten, stelling tussen kapitaal en arbeid en in de dawnit
die stryd moest worden gevèerd, hoe de arbeiders
^ d sv o o m a a rd e n
conflicten, is de Eenheidsvakbehadden
uit
te
vechten,
kondenxze
die Ideeën •voortkomende
~
& arvap hadden de mees- V van een Verbeterde vakbond echtermet
wering
ontstaan.
Zij is een product van die tegen
niet veel be
te arbeiders slechts zeer “Vage voorstellingen,v
een.
Maar
op de verhóudingen waaruit zy
ginnen. Ze waren genoodzaakt, wilden ze wat
- t s t o „ ] , w.Tkt /ij ,H>k weer terug Uit " vor1'

houdingen van de klassenstrijd ontstaan, be
ïnvloedt zij die ook weer, haar leden zijn de ac
tieve elementen die tot strijd en organisatie op
wekken, hét Jbêstaanvan een organisatie, die zich
in elke voorkomendè^stytjti aatv-d« kant dfer -ar
beiders stelt, stimuleert het uitbreken van de
strijd zelfs daar, waar zy nog niet eens is ppgetreden. De naam eenheidsvakbond, klonk voor de
arbgiders, ook die nog_ büiteiyhaar rygn stonden^
als een strydroep.

En die van de arbeidersklasse, als zij tot eigen
macht komt in de stryd tegen het kapitaal en
haar ordening der economie' doorzet, onder lei
ding van de klasse-organen, die zy in die strijd
vormt.
De eerste dient om de klasse d er loonslaven in
volkomen onderwerping te houden en om de
strijd tegen de kapitalistische medecUngprs-groeDe tweede is het resultaat van het kapotbreken
van het onderwerpingsmechanisme van het kapi
taal, door de loonslaven zelf.
Tweeërlei *„geleide economie”, die elkaar even
volstrekt uitsluiten als de levensbelangen^van de
klassen, die trachten ze te verwezenlijken. Zo
zich iets aandient als een overgangsvorm, als een
„het één en het ander”, als een mede-bouwen aan
de burcht der meesters, a*s een „waakzaam”
mede-deelhebben van de leiders der slaveiw in
de. macht, als een mede-leiden van het kapitalis
tische machtsapparaat of als een omvorming
daarvan — dan hebben wij te doen met één van
de vermommingen van dé geleide economie van

Als een strijdroep der arbeiders, als èen dreiging
van felle klassenstrijd, zo beschouwden ook de
Nederlandse bourgeoisie en haar „erkende” hel
pers, de nieuwe bewéging. In het' begin bestreed
zy de eenheidsvakbond op de scherpste wijze.
Maar het is eert ervaren heersende klasse en zij
heeft bekwame vertegenwoordigers, Zy ging er
al gauw toé over, wèl het openlijke strydvoeren,
de stakingen waarin de Eenheidsvakbond gemengd was, m et alle kracht tegen te gaan, maar
daarnaast verklaarde zij, tegen het bestaan van
die organisatie geen bezwaar te hebben en haar
te willen „erkennen”. Zy zag, beter dan de a r
beiders zelf, de twee tendenzen, die in dezè be
weging werkten: Wat vakbond was, wilde zy er
kennen en een plaats geven — wat arbeidersstryd
was, werkelijke arbeidersmacht, wilde zy ver
pletteren. Het laatste liefst met behulp van het
eerste.,
'
»*{*•;
' •
„Voor de oorlog drukte de hyper-kapüalis.. ,
•
/tische Japanse industrie de Twentse nijver
De bourgeoisie kon daarby rekenen op ji^ar over
heid in een welhaast dodelijke concurrentie macht en steeds verder gaande organisering in
Iwedloop. Er moest
uit den arbeider —
de staat) waardoor de partiële stakingen in de
gehaald worden wat er in zat; wel, dat is de
enkele bedrijven telkens moeilyker werden en
> fabrikanten bijna gelukt Want byna hadden
minder succes konden geven. Maar zij kon ook
zy, onder anderen door onbarmhartig ploerekenen,op de vakbondsopvattingen^ die nog
genwerk, uit den arbeider de liefde voor zyn
sterk onder de arbeiders leefden en op hun gèvak gehaald. Met het gevolg, dat het voor
brek. aan' ervaring met de nieuwe taktiek van v
de oorlog reeds vernomen geluid tijdens de
eigen stryd en stryduitbreiding. Hoe moeilyker
bezetting nog sterker klank van weerzin
het verder st^üd^n werd, hoe meer verder strij
kreeg: mijn kinderen gaan niét in de textiel!
den betekend^, # e t blootsteHên van de organisatie
Nu echter is de oorlog voorbij. En na de
aan nederlaag en vernietiging, des te meer ook
dagen, waarin men den arbeider, die suize
moest de leiding der Eenheidsvakbeweging zich
bolde van doorstane ellende en van verkre
voegen in de positil, die dè bourgeoisie voor haar
open hield.
gen vrijheid, verweet, dat hij werkschuw was,
is het wonder gebeurd; de Twentse textiel
De eerste oproef>en van stryd worden vervangen
arbeider heeft met veel animo de handen uit
door telkens herhaalde betuigingen dat men geen
e ^fj,uwen gestoken. Zelfs.. . . in ploegen„staak-maar-^aak-taktiek” wU. De kapitaUstuche
opbouw wordt gaandeweg „de opbouw van Ne
derland”. Inplaats van de stryd tegen h et kapi Zo n ontboezeming, als ih de R.K. Volks
taal én zijn staatsorganisatie, verklaart men zich krant van 8 Januari j.l. in een artikel over
„voor overleg, voor permanent overleg met de Twentse textielindustrie, doet mij alOverheid en werkgevers.” De geleide economie, tijd meteen naar het eind v to zo’n epistel
waardoor het kapitaal een uitweg wil vinden uit
h a a r. moeilijkheden, wordt Voorgesteld als een kijken. Want zoals het met dergelijke
doel ook voor de arbeiders. De eenheid der a r- stukjes gpwoonlijk is, als het begint met
beiders wordt, inplaats van door en in hun eigen smijgelen, eindigen ze met vergif. Met
stryd in de bedrijven, op een gemakkelijker ma- andere woorden: „als de vos de passie
mer vèrkregen: in de conferenties met Kupers.

het kapitaal.
f
In die economie past niet het van onder op tot
de stryd vkómen en zelfbeslissen der arbeiders in
hun bedrijfs-organisaties — wèl de vakbondsstruktuur, met aan de ba^is de ,4ndividuele le
den en aan de-top de leiding, die uitmaakt wat
gerechtvaardigde en wat ongemotiveerde stakin
gen zyn.^Het uitreiken van h et etiket ,^erechtvaardigd” aal wteHfi rrldramer worde». M itogfsr
mer, naarmate de afkoeling van de buitenste
korst voortgaat, naarmate het apparaat „vaster”
wordt, naannate de spelregels van de kapitalis
tische geleide economie worden geleerd en toe
gepast.
. V v
Maar het bewegen van de onderste
is m
den duur niet te verhinderen: ’de gloeiende lava
moet zich een uitweg verschaffen.
Door de buitenste korst te splgten, daar bovenuit
te ryzen en ze in haar hitte om te smelten? Zo
«anjzal te zich een nieuwe weg kiezen, een
nieuwe krater scheuren in dé maatschappelijke
vulkaan, die op haar d ru k t

„BEZO RG DE"

Dat is w at de conferentie der E.V.C., na 8 maan
den groei en strijd, weerspiegelt. Zoals de opboN
relende lava- afkoeit, als de d h ik van beneden
niet nieuwe hete golven laat volgen, en stolt tot
een korst, die het verder stromen en hoger ko
men van de Stroom remtKzo is het ook met de
verzetsstroom vari de onderste maatschappelijke
k a & a ls zy wel even de heersende orde dooroFëera, m aar niet door nieuwe stuwende golven
wordt gevolgd. De oppervlakte stolt, h et apparaat
wordt va& En steeds vaster wordend, ru st het
als eén nieuwe druk op wat zich daar beneden
omhoog wil ‘heffen — omhoog moet heffen. Niet
k
•^•rcon^erentie alle warmte ont
brak. De afgevaardigdèn hebben de warmte van
de strijd, die zij gestreden hebben, meegebracht,
211 Z lin f l p v p r f o a o n w n n p f U r t M « . . . .
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preekt, boer, pas op je ganzen,” Zo ook
hier. Na de stroopsmering zit ook nu het
venijn in de staart. Dit artikel gaat n.l.
verder:

„Er is meer. Vóór de oorlog en ook thnn«
komt het voor, dat meisjes in routinewerk
meer verdienen dan een ‘g ehuwde vakarbei
der met kwaliteitswerk.
Van Heek jn Los
ser vroegen de drolsters — dat a^jn meisjes,
die jle twijnmachines bedienen, waarop dé*
gesponnen draad ineen gedraaid wordt, —
« s tig cent per u u r voor dit routinewerk.
Het is niet gezond, dat jonge meisjes een
stuk meer verdienen dan gehuwde mannen.
Velen verleidt het
kost------ tot het afgeven
f V 4« van
« U i l XV
V/O«
■geld, waarbij de meisjes voor zichzelf heel
wat overhouden. Dit leert hen een zekére
„weelde , waaraan zij zich niet meer kunnen *
- onttrekken als ze eenmaal getrouwd z«n met
een arbeider, die---- misschien minder Ver
dient.”--------------------------------------------------.-v

iicuucn geuuuwa. a is geestarttt, ap
plaus en ovaties veel betekenden, dan stond het
niet sJecht.
:
-■; '•
Maar^het apparaat wordt hun onder de handen E r zijn dus Meisjes, die 60 cent per uur
»vast , de tendens der vakbond zet zich door ten durven vragen. By èen werkweek van 48
koste van de tendens van het zelfhandelen der
uur, wordt dit dan bruto ƒ 28.80. Dit is,
arbeiders.
r**?^ willen de geleide economie”, zei de voor
volgens bovenstaand citaat, d ik w ijls meer
zitter in een toegejuichte rede. Welke? Er zijn dan een gehuwde vakarbeider verdient.
er slechts twee denkbaar.
AÖ e van het kapitaal, dat' bezig is van het „vriie” Waar deze gehuwde arbeiders hun gezin
P^gebonden kapitalisme naar het door en in de van onderhouden is ons een raadsel. De
staat georganiseerde „geleide” kapitalisme over te „gelijke verdeling der armoede^,.-onder

welke leuzè bnze regering haar arbeid be-

gon, krijgt in dit geval wel een rare bij
smaak.
Overigens is het goed gezien van „De
Volkskrant”, dat zij ijv«rt voor lager loon
voor die meisjes. (Niet de lonen van de
gehuwde arbeiders moeten omhoog,Lmaar
die meisjesionen moeten omlaag, aldus de
kppsekwentie*van deze uitlating). Onze
Tw ^itse kameraden berichtten ons onJai*gS}ßfJat deze meisjes, gehuld in zware
bontmantels, gereden in hun { eigen
Packard door hun particulieren c h a u ffe u r,
ter fabriek togen. En alsof deze weelde
nog niet groot genoeg was* gingen deze
meisjes gedurende de maanden November
en December naar de wintersport in Zwit
serland, terwijl ze nu alwèer een maand
verlof gevraagd hebben om hun weelde
rige leven aan de speeltafels van Monte
Carlo bot tè vieren. En waar moet het dan
met de opbouw heen, vooral als we A>n
nog weten dat van de Twentse textielproductie 10% voor de binnenlandse
m arkt bestemd is, 10% voor export, en
80% voor m ilitaire doeleinden.
Dit soort artikelen in „De Volkskrant”,
die erg smeuïg en leesbaar opgediend wor
den, zijn in wezen dikwijls zeer gevaarlijk.
p i onze verwachtingen zijn we niet
teleurgesteld. Een flinlt aantal proefadressen zyn binnengekomen en wii
moeten de gang er Sn houden. Alle
lasers moeten meedoen en dat b no*
niet gebeurd.
Laat het niet alleen over aan film, .
radio en dagbladpers de arbeidm voor
te liditen. .
'
Wat zegt „Spartacus” de arbeiden,
klasse?
haar positie: slavent lasse van
het kapitaal!
Ontrent haar tM&: proletarische r e v o 
lutie!
✓
Omtrent haar toekomst? de
tische ...
Daarom propageert jtfr de aeUbeweginc
onzer klasse!
Alle macht aan de arbeidersklasse
zeilt
M p t mee tè breken met de dagelijkse
en financien om de propaganda 1
tetofk en . Stel het niet uit toé
■Poe het nat

-

«

En wanneer de actie groter vorm gaat
aannemen, in de tegènwoordige maat
schappelijke verhoudingen al heel spoedig,
moet deze eenheid worden uitgebreid tot
een eenheid tussen de verschillende be
dryven.
\

en het Com m unism e
Wy hebbén in het vorig nummer van ons dere organisatie van de staatseconomie,
weekblad het z.g. Bellamy-stelsel aan.een zoäls Bellamy zich cüo* denkt — hij zelf
korte beschouwing onderworpen. Daarbij gebruikt soms* het työórd staatskapitalismoesten: w e constäterefi^dat. .dH stelsel
als uitdrukking van de wezenlijke inniet alleen volkomen vijandige is aan de houd van zyn systeem
maar juist in de
arbeidersdemocratie, maar ook, dat de ge Stryd der arbeiders tegen de sJaat, die de
hele thèqpie van Bellamy berust op een grootste e n ' machtigste uitbuitersorganiniet begrijpen ,van de kapitalistische eccfc- satie t,er wereld wordt.
nomie.
Zeer terecht m erkt Bellamy op, dat de Het vraagstuk van de organisatie van de
productie voor de winst in het kapitalis productie voor de behoeften der mensheid
me moet worden vervangen cioor een pro kan slechts worden opgelost, wanneer de
ductie voor de behoefte. Maar, deze nood mensheid als geheel deze productie be
zakelijke verandering kan volgens de op heerst. Deze beheersing moet beginnen op
vattingen van Bellamy al zeer gemakke- v de plaats waar de producten worden verlijk tot stand worden gebracht. Volgens, r vaardigd, d.w.z. in de bedryven. Maar
Bellamy veroorzaakt de winst in ^ e t kapi deze economische beheersing kan niet al
talisme slechts stagnatie in de productie, leen staan;'zij moet zijn gekoppeld aan de
doordat zy de prijzen der goederen on machtsvorming in het algemeen. En ook
rechtmatig verhoogt. Zodra dan ook een , déze moet uitgaan van het bedrijf. In de
staatsorganisatie op het idee komt de pro klassenstrijd, in hun acties tegen het kapi
ducten tegen kostprijs te verkopen, dus taal vinden de arbeiders in de verschil
van winstmaken af te zien, concurreert lende bedryven hun eenheid, een eenheid,
deze staatsorganisatie alle winstmakende die in elke^ verder doorgevoerde actie or
kapitalisten dood. Immers, aldus, Bellamy, ganisatorische vorm moet aannemen.* Het
deze winstmakende kapitalisten kunnen gehele bedryfspersoneel komt in vergade
nu hun te dure producten niet meer kwijt. ring bijeen en organiseert hier zyn stryd.
En hiermee is hun economisch doodvon
nis getekend.
„ . . . É n dat daar ginds Uw meer. dan

.

js echtex -van . wezenlyke . betekenis,
hoe deze eenheid tot stan<T komt en hoe
hy wordt georganiseerd, pen organisatie
door 'middel van vakverenigings- of
party beambten, door vaste, daartoe aan
gewezen functionarissen dus, waarbij de
massa's zelf gewillig de besluiten en maat
regelen van deze personen afwachten:,
moet in een zeer korte tyd leiden tot een
nederlaag in de stryd. Daarom zyn <ïe ar
beiders wel gedwongen, df ze dat nu w it
len of niet, alle functies zelf in handen te
houden. Het uitbreiden van de stryd vindt
dan niet plaats door oproepen van partyof^vakverenigingeleiders, ‘ m aar door de
oprukkende massa's; de arbeiders zelf or
ganiseren de steunactie voor de staking;
zij voeren de propaganda onder de bevol
king enz» En wanneer de stryd zover uit
groeit, dat de arbeiders kunnen beginnen
aan het organiseren van hun politieke
macht en aan het op gang brengen van de
bedryven voor eigen behoeften, ook dan,
moeten al deze problemen door eigen or
ganisaties worden opgelost.

[ HELPERS CEZOCH R DEN BEZETTER

In werkelykhèid zien we echter, dat in de
dertig miÜioen onderdanen worden
concurrentiestrijd niet die kapitalen over
mishandeld en uitgezogen in uwen
naam”.
winnen die het minste, maar juist zy, die
(Üit „Max Havelaar” van Multatuli).
het meeste winst maken, fait geldt zowel
moet tegen de
voor het particuliere als voor het door de Het is wel bijna een eeuw geleden, dat Mülta- / bruineTi „barbaren . Het wekken
roept „moord” en roep«
tuli^zijn
„klewang
wettende
liederen”
slingerde
staat georganiseerde kapitaal. Want de in het gelaat van de aandeelhouders van de In
dl Ne^frlandse, Engelse, Ameri
winst van het kapitasJ_azoirdt niet, zoals dische handelmaatschappij en hun predikende kaanse, Australische, alle op, om te helpen. Het
roept „moord en vraagt om troepen, om oor
Bellamy meent, belegd in onverkoopbare „Wawelaars en JJlijmeringen”*
logsschepen,
om vliegtuigen.
consumptiegoederen, maar in nieuwe pro Wat Multatuli'vóórzag en beschreef in zyn „Dan
de buffel ons ten voorbeeld, die sarrensmoe de
v - M vergaan” heet het blad. Het is
ductiemiddelen, waarmee de productie zij
hoornen wet” is werkelijkheid geworden.
ondertekend
enige dokters en „meesters”,
wordt uitgebredd, verbeterde productie De 70 millioen onderdanen Van het „schitterend die zeggen te door
tekenen ten behoeve van 45.000 in 
methoden worden ingevoerd, nieuwe ar Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar woners van Bandoeng, van 15.000 geïnterneerden
beiders in de uitbuitingssfeer betrokken als een gordel van smaragd” zijn sarrensmoe op
«
P ftiën ten 'en geëvacueerde
en de uitbuiting der andere verhoogd, ge gestaan tegen het Nederlands gezag< toen de mo vrouwen en kinderen. In hoeverre het blad wergelijkheid er was, toen de bezetters van het Keljjk in Bandoeng is samengesteld, kunnen wij
legenheid wordt geschapen voor het ope Japanse
imperialisme verslagen, de bezetters v an
In hoeverre h et koloniale kapinen ‘v an nieuwe productiegebieden en af het Nederlands imperialisme nog met bij machte met beoordelen.
i , f f achter zit» weten we niet. Wel is het
zetmarkten. En een ander deel van de waren, voldgende oorlogsschepen en vliegtuigen opmerkelijk, dat het samenvalt m et een hetze in
winst "w ordt belegd, in het politieke te zenden,' teneinde hun nobel beschavingswerk het scherpslypersblad „TVöuw”, dat spreekt van
van drie honderd jaren voort te zétten. Toen zij „bloedige christenvervolgingen op Java”. Het is
machtsapparaat, dat dient om de arbeiders - niet
in staat bleken* de, duizenden jonge Vrijwil ook niet het belangrijkste.
zo machteloos te maken, dat hun uitbui ligers, die zich meldden, om den Japansen over
ting tot de grootste hoogte kap wprden weldiger/uit Indonesië te helpen verdrijven, in te Het belangrijkste is, waarom dit'blad, dat wemelt
gruwelverhalen, hier verspreid wordt. Be
opgeschroefd, om concurrerende kapi- zetten voor een uitgebreide „straf-expeditie” — van
naar het Voörbeeld van Bekassi en tientallen an langrijk is, dat tegelijkertijd de jonge lichtingen,
taalsgroepen met vrucht te kuiyien be dere dorpen en steden — teneinde hun tin-, olie-, die opgeroepen zijn voor de m ilitaire dienst hun
strijden, om volken in verre koloniën te. rubberbelangen, hun thee- en koffie-plantages o p le id in ^ k r^ e n voor Indië en daarheen v e r
scheept zullen worden. Belangryker is. dat exonderwerpen^ Dat kapitaal, dat ’zyn ar voor hei Nederlandse kapitaal te „redden”.
tot 45 jaren, in sommige plaatsen van
beiders het sterkste uitbuit, dat het mees Spontaan reageerden de arbeiders, over wereld mihteu-en
delen heen, in Australië, Amerika en Engeland, ons land zyn opgeroepen, om gedwongen dienst
te winst maakt, overwint. Wanneer daar spontaan weigelden ze moord-materiaal te ver te gaan nemen in Indonesië.
om de organisatie van het kapitaal in de schepen.
En het bekngrükste is: Hoe dé Nederlandse arstaat zich doprzet, zoals Bellamy dat aan Spontaan staakten Engelse piloten, die met hun beidersklasse hierop reageren zal.
het begin van zyn „Gróte Omwenteling” bommenlast naar de Indonesische kampongs ge De gruwelverhalen in" h et genoemde blad doen
werden, om ze „uit té roken”.
denken aan de verhalen van Streicher in „der
ziet gebeuren, dan betekent dat geen op stuurd
Zij hebben de boeken van M ultatuli nooit 'g e  Sturmer , Daarin aten de Joden de Christenheffing qf zelfs maar verzachting van de lezen. Dat was niet nodig*/ Hier zouden ze niet kinderlrjes op, hier roven dè woeste bruine extre
uitbuiting, maar juist een ontzaglijke ver gebruikt worden voor de bedriegelijke leuze: misten, de blanke vrouwen en, kinderen.
»Tegen hét fascisme”. Er was geen leuze zo vlug En wie herinnert zich niet, de verhalén, die wü
scherping.
v
Dit betekent, dat een vreedzame ophef
fing van de uitbuiting, zoals Bellamy zich
die voorstelt, niet kan plaats vinden. Het
betekent ook, dat deze opheffing van de
uitbuiting niet plaats vindt'door een ver-

te bedenken tegen $e opstandige slaven.
En n u schreeuwt het kapitaal „Moord!” Het be
doelt hier niet mede, de moord op bruine man• nen, vrouwen en kinderen. Het bedoelt ook niet
. de langzame moord van de hongersnood en pest,
die op het rijke Java een voortdurend weerkerend verschijnsel waren. Het roept moord en
geeft in duizenden exemplaren een blaadjé uit,

Het is gemakkélyk, dit alles in een paar zij het vertrouwen van de arbeiders ver mene maatschappelijke boekhouding ,
zinnen neer te schrijven, maar moeilyker liezen, worden ^ uit hun functie ontzet de resultaten der afzonderlijke bedr
is het, het karakter van deze „eigen orga en houdt de garantie tfoor hun levenson samen en vormt nu de grondslag voor de
nisatie” aan te geven. Waar het taken derhoud op.
organisatie van een planeconomie. Door
geldt, die direct door de activiteit van de
middel van deze boekhouding kunnen de
massa’s worden volbracht, is bet vrij een Deze afhankelijkheid en ondergeschikt arbeiders de konsekwentie van ieder door
voudig. Maar er zullen ook tal van werk heid van de functionarissen aan de arbei- hen te nemen besluit overzien, weten zy,
zaamheden-vaïr administratieve" üirurga-' ": ders'diehenafvaardlgden;igteralgeïne»Lé hoeveel arbeid, zy eVèntueel moeten
nisatórische aard aan bepaalde kleinere principe, dat in de klassenstrijd tot "ont staan wanneer zy nieuwe fabrieken willen
lichamen of zelfs aan personen moeten wikkeling komt, en dat-ook beslissend is bouwen of nieuwe culturele inrichtingen
worden toebedeeld. Hoe te voorkomen, voor de organisaties waarmee de arbei , openen, wetén zy, in welke verhouding
dat hieruit opnieuw een bureaucratisch ders de productie beheersen en régelen. inieuwe productiemethoden arbeid kunnen
apparaat groeit, dat ziclp. boven de arbei Om dit principe tot ontwikkeling, te kun besparen, enz. Met behulp^ van de ge
ders stelt en zich tenslotte 4egen hen nen brengen, is echter de volledige open gevens van deze boekhouding is het gekeert?
baarheid van alle functies nodig. Alle makkelyk over de wenselijkheid en uit
Deze stryd tegen de verbureaucratisering vergaderingen der arbeidersraden moeten voerbaarheid van allerlei plannen en regeis één van de belangrijkste problemen vari openbaar zyn, elke boekhouding moet . lingeïi te beraadslagen. De onoverzichte
de revolutie, al is zyn oplossing in prin ^eveneens publiek zijn en door de. arbeiders lijkheid v a n de geldeconomie, met de
cipe zeer eenvoudig. Het gaat erom, dat direct kunnen wórden gecontroleerd. 1 > voortdurende prijsveranderingen, de her
alle vertegenwoordigers der arbeiders hun Een grote doorzichtigheid van de organi baalde wijzigingen van de waarde van de
functie iri het openbaar móeten uitoefe satie der economie is daarvoor vereist. rekeneenheid,, is ‘ evenzeer overwonnen
nen en door de arbeiders ieder moment Daarom moet de boekhouding wordén óp als het arbeidsloos inkomen, dat op de ar
kunnen worden afgezet en door ^andere getrokken, op de grondslag der arbeids- beidersklasse parasiteert.
vervangen. Hier is een principieel verschil tydrekenirig. In ieder bedryf wordt aan
. I
'
.■
•
met de bekende staatsorganisatie, waar de getekend, hoeveel arbeid door de verschil
Wy kunnen in een kort artikel de orga
ambtenaren verantwoording schuldig zyn lende werkzaamheden aan het product nisatie van een communistische samen
naar boven en ook van boven af worden wordt toegevoegd; deze boekhouding, die leving niet diepgaand behandelen. Maar
gesalarieerd. In de organisatie der arbei zyn gegevens verkrijgt van de arbeiders wy hopen er in te zyn geslaagd, althans
dersdemocratie zijn de functionarissen, in het bedryf, kan door hen onmiddellyk zyn meest wezenlijke grondslagen duide
verantwoording schuldig naar beneden en worden gecontroleerd. Op deze wijze lijk te hebben gemaakt.
- |. |
zjj worden ook onderhouden door de ar- wordt bekend, hoe groot de arbeid is die
ders, die hen hebben afgevaardigd. Zodra in ieder product is belichaamd. Een alge

gehoord hebben hij de toentertijd ingezette
„kruistocht -tegen^ de Russische revolutie? Wiè
herinnert zich niet de gruwelverhalen van de
dominé’s en katholieke geestelijkheid tegen de ’
„Russische* wilden?” H et is Jiiet overbodig, het
geheugen der mensen n u én dan w at on te
irissen.
Het blad vertoont op de middenpagina een plaat.

ir:;
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handgranaten. Vrouwen en kinderen van ambte
*
W A T
o n s
naren moeten soms’verblijven in kamponghuften,
waar — zoals het blad bericht -r- de vloeren in
J
Stoottroepen naar Indonesië.
;
^ e t natte jaargetijde tot eën modderpoel herscha
pen zijn. Indonesische vrouwen en kinderen leven Correspondentie van een dominé in „TrouV’ van
Een blarike Vrouw vlucht met- twee huilende altijd in huizen, waarvan de lemen gronden in
10 Januari: „„Aan onze jongens. JfHet is (pracht
kinderen v ó o re e n aanstormende Woèste horde het natte jaargetijde, tot een modderpoel her
inboorlingen, die op dev wijze van Karl May’s schapen zijn. Hoge regeriAgö-ambtenaren worden materiaal, waar je alle's mee kim t dóénf, 2egt
„wilden” en passant een blanken man onthoof — soms op klaarlichte dag —- opgelicht en als onze Indische kapitein, die 18 iaar ervaring
heeft.”
den.
'
gijzelaars weggevoerd.
> ,
Een.
enkele keer spreken zull^ef’lui, zonder gebid
In de tekst prijken de, vergiftigde pijlen en het In de vreselijkste gevangenissen ^zitten blanken
en
gefemel,
vergiftigd drinkwater, die een tijdlang voorzich-^ onder d e'erg ste omstandigheden. Internerings jongens” zien.eens precies uit wat ze in „onze
tigheidshalve u it de Nederlandse pers verdwenen kampen worden beschoten en soms bezet door de
waren, m aar die wij in de naaste toekomst wel ' Inlandse extremisten. Blanken leven van rijst,
Hét „oude leger over het nieuwe.
weer ’n kansje geven. Verminking en verkrach blikvlees en brood enz. enz.
ting tot zelfs van Britse soldaten en officieren Wy hebben aan de berichten niets toe te voegen. „Muiterij, dienstweigering, insubordinatie, van
tdfe. Wij duiken in dè modderpoel en doen een De, ambtenaars-families, de „niet-verantwoorde dalisme en desertie tot ongekende percentages
greep:
lijken”, zoals h et blad hen noemt, maken een zijn aan d e e rd e van de dag.” Uit een petitie van
„In vele steden en dorpen hadden grote moeilijke t^jd door. Zij zijn door hun meesters, officieren van het „oude leger” aan de koningin.
(„Volkskrant”, 10 Januari)> >
^ v
"groepen nog meer dingen te doorstaan. Nief door de verschillende maatschappijen naar Indo
slechts kwamen massa-arrestaties en plunde nesië gezonden en hebtben er jarenlang een goed
Middel ol doel?
ringen op grote schaal voor__ doch op leventje geleid. Iedere Indonesiër was hun min
straat werden talrijke Europese mannen, dere. Zij hadden vaafe een staf van persóneel. „Persoonlijke éérzucht, zucht tot avontuur en
vrouwen en kinderen, alsook Britse en p rits- Elke „bruine” was er, öm hun het leven te Ver dorst naar bloedvergieten alleen uit strycflust,
* Indische officieren en manschappen af ge aangenamen. Het is moeilijk zich na zoveel goeds worden — instede van volkomen ondergeschikt
slacht, na afschuwelijk verminkt en 4n het in te moeten leven in de omstandigheid, dat het te moeten zijn aan ’n christelijke ideaal — tot
lot een keer genomen heeft. . '
.
openbaar verkracht te zijn... .**
einddoel gem aakt..,. (Uit petitie hierboven ge
Misschien was het hier voor de Duitsers, de noemd).
(Vet van Sp.)
Als we deze onzin laten voor w at het is (be „niet-verantwoordelijken” ook moeilijk zich in
halve dat w ij;de ouders, die zo’n blad in huis/ te denken, dat de bezetting van Nederland voor
hebben, aanraden, deze vuilschrijverij aan hun bij was.
kinderen te onthouden), dan moeten we toch Misschien hebben die Duitsers, dié gedood
zeggen, dat een dergelijke propaganda niet on werden bij een aanslag op een trein, dok ge
• ■
t
derdoet voor die, die wij van de Nazi’s kenden meend, dat het hun recht was „moord” te roepen.
Men schrijft ons: .
Zij
bezagen
de
aanslag
van
u
it
een
andere
hoek
en waarvan we ons altijd verwonderd hebben,
dan
wij,
Z
U
als
de
bezetter,
W
U
als
de
bezetten.
Het
gebeurde
vorige
week
te
Rotterdam
in een
dat er één Duitser bestond, die daar invloog.
Dit blad beziet de. verhoudingen in Indonesië loods aan de Lekhaven« waar de Sinaasappelen
Waar een volk in opstand komt tegen een hard- vanuit een andere hoek dan wij, de arbeiders. v
waren aangevoerd en gesorteerd, alvorens ze waren
nekkigen bezetter, daar vallen slachtoffers. Aan Zij bezien het als bezetter, wjj als de bezetten,
afgeleverd
voor de distributie-^
^ - v
de ene en aan de andere kant:
die dezelfde meesters op onze. nek hebben als de
Er vallen dodem ook onder vrouwen en kin opstandige slaven aan de andere kant der aarde.
Zoals bekend, had elke Nederlander recht op
deren. Er is in ae „beschermde wijken”, die de Zij kunnen het niet anders zien. Hun moraal is
±
1
pond van deze vruchten. Dat bleek echter niet
geallieerden ingericht hebben voor blanken en een andere dan die van ons. Dat is ze niet kwa
juist te zijn, want er stonden enige kisten apart
»loyale* inboorlingen, niet veel te eten. En men lijk te nemen.
>
leeft er niet rustig. Extremisten dringen tot de Wat ze kwalijk te nemen is, dat ze dé arbeiders
ul. 1 Kist voor H.M. de Koningin. 1 dito voor
wijken door, sluiten straten af, steken huizen in vóór dé zoveelste keer trachten te gebiaiiken minister van Kleffiens en 2 voor het prinselijk gezin.
brand.
• > •'
H < <-T'
TEGEN H IJS EIGEN M A K K E T E G E N HEN
Van arbeiderszijde beweert men nu« dat dit is
Maar geallieerde vliegtuigen bombarderen open ZELF! Waar/wij ons tegen verzetten is de hui
als
extra-voeding
volgens dokters, voorschrift.
steden en dorpen, branden kampongs plat én chelarij, wafrmee ze een beroep dóen öp~ onze
Zou dit mogelijk zijn?
*£
doden alles, wat vluchten wil, m et mitrailleurs en „haastenliëMe”, ons „medelijden’?/ . .

EXTRA!

Klassenstrijd eiWDrdening in Amerika

bij nader inaien blijkt, dat dit alleeti mogelyk was door het ingrypen tijdens de
oorlog van de Amerikaanse staat en door
het plaatsen van orders voor de industrie
in verband met de leveringen van oorlogs
materiaal aän de geallieerden. De staat gaf
aan de industrie de opdrachten en finan-cierde ze tegely k e rty d .'—■■:
—---- 4-----

In de Ver. Staten van Noord-Amerika Men kan van een driehpek spreken, wan
wordt reeds sinds maanden een verbit-/ neer m engde onderling concurrerende
terde stryd gevoerd tussen de arbeiders en machten op het gebied der binnenlandse
de grote
ondernemingen.
politiek beschouwt.
De ondernemers ver«aa «R»
,
; rStakingen,
; ----- ° ’ waar
--- uuuernemers
v
een-^OO-.OOOman bij-betrokkim waren,- zö-r» I n
I r m 41A
J. .1• 1
«•
—
als
kort
geleden
de staking der autómo- J eigen-huis
”-standpunt en daarmee qok de
bielarbeiders by Ford en General Motors, door hen gemaakte winsten. De vakver Toen de oorlog m et Japan ten einde was.
zyn geen zeldzaamheid. Veelal zyn het enigingen willen op de hoogte gebracht werden geen nieuwe orders verstrekt en
wilde stakingen, die tegen de wil van de worden van wat het bedrijfsleven aan win lopende orders werden ingetrokken. Op
vakverenigingen uitbreken en waarmee ze sten opbrengt, om daaruit een zeker recht slag kwaftï een gedeelte der industrie tot
alle moeite hebben, om dë leiding ervan in af te leiden, die lonen voor de arbeiders stilstand en het grootste gedeelte der be
handen te krygen.
te kunnen vragen, die met het oog op het dryven verlaagde de w erktyd van 50—60
‘f
„algemeen belang” verantwoord zyn. Ztf uur per week met twintig uur. Voor de
ärbeiders betekende dit,-een plotselinge
Zowel de vakverenigingen-alsook de on vewachten hievan, dat ze de arbeiders verlaging
van inkomstén yan ca. 30%. Dit
dernemers en de staat doen alle moeite, vaster aan zicfi zullen kunnen binden,
verklaart
de
onophoudelijke golf van grote
om deze bewegingen der arbeiders onder beter de wilde stakingen zullen kunnen
bedwang te krygen, maar steeds opnieuw beteugelen en in ’t algemeen vaster in het stakingen, want de levensstandaard .met
ontstaan nieuwe conflicten en ontbrandt zadel komen te zitten. Zy vechten om de 30% inkrimpen betekent voor de arbei
nieuwe stryd. Kortgeleden konden wij verbreding en verdieping van hun macht, ders geheel iets anders, dan'hefr verlagen
werktijd door de ondernemingen.
melding maken van de bijzondere wijze.- die zijn grondslag heeft* in de beheersing van de
p.
„ •-i
waarop ondernemers 'en vakverenigingen van de arbeiders.
Maar ook by een veertig-urige werkweek
tezamen de „wilde” ‘stakingen willen be
dwingen. Het was n.l. een eis van Ford Beide, de ondernemers, of beter gezegd, heeft de industrie nog geen orders, die de
aan de C.I.O., dat de vakbond bij een on de grote kapitaalsörganisaties en de vak weggevallen opdrachten van.de regering
geoorloofde staking een boete zou betalen verenigingen keren zich tegen de staat, kunnen vervangen. Het överschakele&van
de oorlogsproductie op vr^desproducjie
_vanj> dollar per arbeider en per stakings als deze zowel in het bedrijfsleven als in brengt
niet meteen de afzet van de te pro
dag, met het tegenvoorstel van de C.I.O., de arbeidsconflicten wil ingrypen, om het
dat inplaats daarvan de arbeider een boete gehele economische leven door wetten te duceren waren met zich mee. Het is zelfs
van 3 dollar zal moeten betalen. Er is regelen en onder zijn controle te brengen. zo, dat met deNverlaging van de wekelijks
sprake van, d^t zulke overeenkomsten ook Zy vechten beide voor hun zelfstandigheid uit te betalen loonsom, ook deibinnenlandse afzet van „vredësprodüctén” daalt.bij General Motors en andere grote on "en hiermede voor hun bestaan.
Weer moet de staat ingrypen om de weg
dernemingen zullen worden getroffen. All* drie tezamen keren ze zich tegen de te
openen voor de afzet van „vredesproMen meent zelfs, dat daardoor „een geheel arbeiders, als dezen in zelfstandige acties ducten”.
Niet door verhoging van de lonen
nieuwe verhouding tussen arbeiders en trachten een eigen macht te ontwikkelen.
der
Amerikaanse
arbeiders*, om hierdoor
ondernemers zou ontstaan.”
Dg machtsontwikkeling der arbeidersklas- of op andere wyze het verbruik in het bin
se, uitgegroeid tot, grote zelfstandige klas- nenland te doen stijgeh. Integendeel, de
se-beweging,
vormt een dreigend gevaar voorwaarde voor elke kapitalistische pro
Wij konden verder vernemen, dat P resi-'
dent Truman met het wetsvoorstel is ge- voor de gehele driehoek der Amerikaanse ductiefs het maken van winst, en die zou
kómen, een wapenstilstand van vier we binnenlandse politiek. Daarom zullen zy verdwijnen, als de arbeiders een groter
ken in acht te nemen, voordat een afge- liet ook eens worden over de maatregelen, aandeel in het gemaakte product kregen.
kondigde staking in werking treedt. In die die zy willen nemen om dit gevaar te be De afzet van de industrie en landbouw der
vier weken moet een „fact-finding”-com- zweren.
Ver. Staten moet, evenals tydens de oor
missie trachten, tot een vreedzame-oplos
log, voor een groot deel naar hét buiten
sing te komen. Men gaf dit wetsvoorstel De in de zelfstandige acties„der arbeiders land gaan; hij krijgt het karakter van
weinig kans, want zowel de ondernemers aan de dpg komende macht dringt de drie käpitaal-export, waarvoor de regeering
als de vakbonden keurden het af.' Maar machten van de ,driehoek opeen. Het kan borg staat tegenover de kapitalisten, die
ïoch siaat dit wetsvoorstel in het middel niet anders, of dit moet zyn neerslag vin haar dit kapitaal ter hand stellen. In dit
punt van de belangstelling. Hiermede in den in eei^ sociale wetgeving, die de ver licht moet men de politiek der Amerikaan
verband staat ook de eis van de staat, de houding tussen arbeiders en ondernemers, se regering zien, die, zoals in'de'overeen
ondernemers de boeken te laten openlég- met medewerking van de va&verenigin- komst van Bretton Woods, de deur opent
gen, zodat de z.g. overwinsten kunnen ??■?’ T etteI^k reSeIt- Ais dus op het ogen voor de afzet. van de Amerikaanse waren,
worden vastgesteld. Het gaat hier om de blik de ondernemers en vakverenigingen en die door het verstrekken van leningen
overwinsten, die de •ondernemers by de zich hier nog tegen verzetten, dan zal de aan het buitenland (Engeland 3y 2 milliard
leveranties van oorlogsmateriaal aan de verscherpte klassestryd hen dwingen, zich dollar) deze zaak zelf organiseert. Daar
staat gemaakt hebben en die uitgaan bo te verzoenen met het ingrypen van de door wordt de\Amerikaanse staat in het
ven een zeker als geoorloofd toegestaan, overheid^ Men volgt hiermede dan het middelpunt van h^t bedrijfsleven g e —
bedrag. De staat wil deze „overwinsten” voorbeeia, dat in de meeste andere hoog- plaatst. Zonder hem geen oorlogsproduc
fr. aan zich trekken. De ondernemers verzet kapitalistische landen reeds tot werkelijk tie, maar ook geen vredesproductie. In de
ten zich hiertegen natuurlijk en het is niet heid is geworden.
staatsorganisatie worden meer en meer
uitgesloten, dat hun invloed op het gebied
alle belangen, die uit ‘de kapitalistische
van de politiek starker is dan die der Dit alles is een onderdeel van de ontwik^ ! productie voortkomen, verbonden.
regering. De vakverenigingen) op hun keling van hetj moderne kapitalisme, d a t.
beurt vragen ook openlegging van de boe m i -0i richting gaat
een door de staat Ingrypen in de strijd van arbeiders tegen
geleide
economie.
Tot
voor
kort achtte ondernemers en tenslotte' de reglemen
ken der ondernemingen, hiet tegenover de
men
de
mogelykheden<voor
een
dergelyke tering van J e verhouding tussen arbeiders
regering, maar tegenover de vakvereni
gingen, want zij beweren hieruit te kun ontwikkeling in de Ver. Staten nog zeer én ondernemers, het verzorgen van de be
nen aantonen, dat de ondernemingen zulke gering. Het particuliere kapitaal, georga- drijven met opdrachten en de financiering
trusts en reuzen-onderneminhoge winsten gemaakt hebben, dat ze ioniervan, afzet van de Amerikaanse waren
gen
scheen
sterk'genoeg, om de moeilijk naar het buitenland en de fin a r^ w ^ g
der moéite de door de arbeiders gevraagde"
heden van de crises en van de concur
loonsverhogingen kunnen betalen
rentie- het hopfd te kunnen bieden. M r hiervan door het verstrekken van milliardencredieten, h?t veiligstellen van deze
■

6

v.

^

grootse kapitaalexport door hët in leven strijd tegen het kapitaal, in de grond van bezettingstijd, dat 7toen ook de lieden v&n
ïouden van een alles overschaduwdè im de zaak met dezelfde vijand te doen als de verzetsbeweging als gangster wérden
perialistische macht en het waarborgen wij. De staat organiseert het kapitaal en uitgescholden. Voor de geall jerde offi/an dat kapitaalbezit en de hieraan ver- *ook de onderdr ukking der ..arbeiders. Hij eieren behoren ook de gewapende arbeisonden rente aan de kapitalisten, die dat verzekert de uitbuiting en de winsten voor ders, die zich organiseren tot het doen van
kapitaal de staat ter beschikking stelden het kapitaal. De arbeiders moeten ook overvallen op levensmiddelentransporten
— a l deze ..famciies. .gaat..de stMtsorgaaii, ... daarx evenals hiesy .deja^frsm adft. .breken van.het.Iegert .tat.de misdadigers en gang-5atie uitoefenen. En dit is in zyn uitw er om tot een ordening van de productie èn sters. En wy hebben uit andere bronnen
king wezenlijk niets anders dan een door het maatschappelijk leven te' komen, die berichten, dat de levensmiddelenvoorziele staat geleide economie.
y \ gericht pis op de bevrediging van de be- ning van de hongerende arbeidersbevolDe Amerikaanse arbeiders hebben in liun hoeften der mensen.
king door de partisanen is aangopakt. Zij
—...... —
br engen een correctie in de hongerrantsoenen ten gunste van de arbeiders, door
uit de legervoorraden of ander bezit te
nemén en zelf te verdelen.
t f i S u e O M i
vHet is nog te vroeg om er meer van te
zeggen en toch kunnen we er zeker van
De partisanenstrijd, een typisch verschijn tydschrift, dat \ie
h ett thans mogelyk is „de ^ n’ d?t .*?et hier °°^
om het verzet
veilighêidssluier
op
te
lichten”.
Zyn
“er
arbeiders,
tegen
het
kapitealseommansel van de oorlogstijd toen in byna alle
door het Duitse leger bezette gebieden het mening is, dat Italië Koe langer hoe meer . ^ niet aUeen m Italië, ook uit Spanje
verzet gewelddadige vormen ging aan beheerst wordt door gangsters. De bevol- konden berichten, dat gewapende antifasdenken, is weer opgeleefd, Hy richt zich king wordt op een verschrikkelijke wijze cls*en ae dorpeh en steden aan de rand
van de Pyreneeen binnendringen om de
niet meer tegen de Duitse, onderdrukker, geterroriseerd.
want die is weggévaagd. Er zyn nieuwe „Diefstal van legergoederen, moord en levensmiddelenvoorziening Uk hand -te
bezetters gekomen, die zich als bevrijders zwarte handel hebben vormen aange nemen.
aandienden. Zo de Russen in Polen, Tsche- nomen, die bijna niet te beschrijven fcyn”. Al kan de partisanenstryd de revolutio- *
cho-SloJ^akije, Hongarije, Oostenrijk. Uit Hij meent, „dat alleen ’n krachtig m ilitair” naire stryd der massa’s niet vervangen, hy
! uiting van de strijdwil, als de macht
deze gebieden wordt gemeld, dat tröepen bestuur het land van de anarchie kan ver is
der
onderdrukkers te groot is; om grote*
an fascistische „desperados” vanuit de lossen.” Geen vrachtauto van.het leger is
ichte bossen, steden en dorpen aanvallen in' de duisternis buiten de steden veilig.” massabewegingen mogelijk te maken.)
n uitplimderen. Maar er wordt ook ge- Dit heeft zulk een omvang aangenomen,
egd, dat zélfs een aanzienlijke troepen- dat de officieren van de Amerikaanse vei
m
cht van het Rode Leger dit bendewezen ligheidsdienst zeggen: „Om gestolen auto-*
i
iet kon uitroeien. Dat is een bekend ver- ladingen maken we ons niet meer druk.
chijnsel uit de partiganènstryd tydens de . We interesseren ons aHeen nog voor ge
H j
Dr. W. van Ravesteyn: Geen reactie en
joorlog. De benden verdwijnen, als de stolen treinladingen.” „Een groot aantal
geen
utopie, m aar---- democratiei
oepen in aantocht zijn, en ze verrijzen geallieerde desserteurs” werkt samen met
Proeve van een. radiraal-disnocniuch ’
eer uit de grond* als de militaire macht de Italiaanse struikrovers en afpersers”;
program. W. L. en J. Brosse N.V.,
is vertrokken. Dat kon alleen, doordat de „te Romè zyn meer dan 50Ó0 geallieerde
Rotterdam.
-•••
volking meeleefde met de stryd - der soldaten aangegeven, die gedeserteerd Wannéér ons in onze kinderjaren sprookjes van
isanen. Als men mag aannemen, dat. zijn”. „Honderden leiden het leven van Moeder de Gans werden verteld, dan kwam geit Qok nu. weer het geval is, is het niet gewapende misdadigers”, r
woonlijk achter: „maar”, puntje, puntje, puntje,
de
climax van den prins, die dé prinses enz. Maajv
goed mogelyk aan te nemen, dat de ben Het bericht geeft nog een reeks van bij
al
is
geschrift, dat onder het voorwoord geda
den uit fascisten bestaan, want deze heb zonderheden van de chaotische toestand teerdditwerd
met: „Botterdam. Op 3e verjaardag
en zich tijdens de oorlog als doodsvijan en levert alleen het bewiis, dat de- greep van onzen dapperen generaal, Prins Bernhard
den van de bevolking ontpopte Overigens, van het officiële kapitaalscorrynando op der Ntderranden”, en welks schrijver aan het
wy zyn wat de door Rusland bezette ge dit Wnd verslapt. Omdat gangsterbenden* feit, dat hij eens revolutionnair-mandst was, het,
recht meent te kunnen ontlenen zqn stem té
bieden aangaat, geheel op de door hen de openbare macht ontwrichten door zich mëngen
in het koor, dat na het schrikbewind zal
doorgelaten berichten aangewezen en het met de pistool in de hand >te verryken? opklinken,
aangevangen met: „M aar---- demois dus niet mogelyk zich een zuiver beeld Zeker is dit voor een deel waar. Het gang- j cratie”, zftn sprookje van de bevrijde, maar toch
te vormen.
steeds bedreigde Prinses Democratia kan ons ,
sterdom, de georganiseerde onwettige | nog
niet erg bekoren.
Maar hiet alleen uit de door Rusland bè-v roof, heeft in het moderne Amerika reeds Hoe ver is deze „niets dan democraat” toch
zette gebieden komen berichten over met voor de oorlog aan dé wettige roof concur eigenlijk weggezakt. Wie de verwachting mocht
wapengeweld opererende benden, enz. rentie aangedaan. Het is yandaag de enige hebben, dat temmoste zou worden gepoogd de
van het maatschappelijke leven,
Ook waar Engelse en Amerikaanse bezet manier voor avonturiers om zich snel te ontwikkeling
laat ik in gods naam m aar niet zeggen van het
ters zyn, leeft dege strijd weer óp. Dit verryken, als ze eenmaal rijk zyn vinden kapitalisme, te onderkennen, of wie mocht v er
geldt voornamelijk voor Italië. Daar is de~ ze ook de weg om hun bezit , te wettigen. wachten, dat hier over de huidige problemen iets
‘rteid, komt wel bystrijd der partisanen blijkbaar nooit ge- Nu na de oorlog de grote legervoorraden belanijrjjks zou worden vertol
zonder
bedrogen
uit.
opgehouden. Want toen dè partisanen worden gelikwidèerd komen deze gang
het gehele geschrift, 68 pagina’s, wordt voort
en de opstandigè arbeiders in Noord-Italië sters naar Europa. Zy zyn. aan het werk In
geborduurd in critische zin op het thema van
het Mussolini-bewind omvergeworpen en in België, in Frankrijk, Italië en overal twee burgerlijke illegale geschriften, nJ. van
de Duitse troepen tot capitulatie gedwon waar men zich met de pistool en met bra- Anti-Revolutionnaire en Christeiyk-Historische
^
*■:J * ~
gen hadden, verschenen kort daan^a de vour voorraden of wapens kan bemachii- herkomst.
geallieerde troepen als nieuwe bezetters. gen. En zy hebban helpers tot in de hoogDe reeds gevormde arbeidersraden wer ste rangen van het kapitalistische com- ^ o rd t in het geschi ift slechts overtroffen door het
den opgeheven en een doof de geallieer mando, ze maken het gezag corrupt en rot. feit, dat hij in aHe andere Duitsers slechts „het
den gewenste regering ingezet. In die tyd Maar zij staan niet aan de zijde van het mofse canaille” ziet.
kost daarom moeite het werkje geheel door
kregen, zoals nu achteraf blijkt, de voor anti-kapitalistische^ vérzet. | Zij j$behoren Het
te worstelen en voor een ernstige bespreking is
4e berichtgeving buiten Italië verantwoofc ook tot de rovers, al worden ze doot de in een arbeidersblad geen aanleiding. Stellen we
delijke officieren, de waarschuwing, geen wet niet erkend. Zy verrijken zich en zijn dus sleJits vast, dat een pleidooi wórdt geleverd
berichte^ door te laten, die onrust in de parasieten te meer. V:.....
*
;
voor; *
'
v
•'.«
geallieerde landm zouden kunnen ver Efet bericht van dezèil officier 'spreekt
,,®en Nederlandse imperiale politiek” dus
wekken. Een officier van.de. Engejse vei- alleen van gangsters die het gezag ont>rHerovering
Jlghëidsdiehst Vérjdaart nu in een'Engels wrichteri. Maar wij herinneréh dhs uit de
van Indonesië” en het
van een staat
* ‘
/
'
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In g e z o n d e n o p m e r k in g

Prijs f 1. —
V e r d e r verschijnt a ls afzonderlijk ge sch rift het eerste en tw ee d e
deel van het (n a d e rh a n d o o k als g e h e e l uitkom ende) b o e k w e rk
va n de hand v a n P. A E R T S Z :

Over het laatste nummer oordelen de abonné’;
die ik hun krant bezorg, heel gunstig.
‘Bij navraag bleek dit oordeel te zyn ontstaar
doordat er minder dan voorheen gewélkt is me
algemeenheden, geijkte termen, vervelende herhalingen en wat men „leuzen” zou kunnei
noemen.
Het is niet alleen het beginsel, maar vooral d<
wyze waarop ^dit je wordt voorgezet, dat hel
peil vaneen revolutionnair arbeidersblad bepaalt
geloof ik. Klaar en eenvoudig van bouw en taal
zonder de „ouwe koek” als aanhangsel, moeten
0 “S voor de slecht-onderwezen arbeiders vaak
moeilijke en toch onmisbare artikelen geschreven
zijn. Daarom moeten de schrijvers en schriifsterJ
er nog méér op letten vooral zakelijk te blijvei
en mét plotseling aan. het eind, als ’n goochelaa
cüä z n publiek verrassen moet, ’n rood vlaggetji
int de „lege hoed” te toveren. Twee voorbeelden

moderne afkorting, n.l. met de U.N.O. te
maken, een firma met o^ /to g e n b lik 51
* ONGENODE
aandeelhouders, tot welker oprichting in
San Francisco, aan de vooravond der Duit
se capitulatie, in ’t voorjaar 1945, plechtig
Als men niet uitgenodigd is, moet men niet reden — als een bewijs voor onsoliditeit. besloten werd. Het doel van deze onder
komen. Slechts 51 gasten waren in Londen Men zag er iets onpersoonlijks *in, iets neming is de verbeterde voortzetting der
genodigd, voor wie zowel zetels in de eer- anonyms, en ook dät met recht. De nieuw- bankroet-gegane liga van'Genève, van de
ste vergadering der N.V. U.N.O., als hotel- sté fase van het kapitalistisch systeem ver- enigszins onzalig ontslapen Volkenbond,
kamers gereserveerd- werden. D at be- drong meer en meer de persoonlijke ver- De zaak zal op bétere wijze voortgezet
tekent natuurlijk niet, dat er precies vijf- antwoordelykheid, niet alleen . formeel, worden. Vooral dit: de ILN.Qi zal ook over
tig personen naar Londen reisden. Er m aar ook in werkelijkheid: Afkortingen machtsmiddelen beschikken, om eventuele
kwamen delegaties uit vijftig landen, om hebben haast het karakter van fantasie- vredes-verstoorders met voldoende kracht
in de hoofdstad van Groot-Brittannië d e ' namen. Wjj denken hierbij o.a. «aan de te kunnen tegemoettreden. Met dit doel
eerste constituerende vergadering der KOMINTERN,, de afkorting voor „Kom- werd een veiligheidsraad in ’t leven geU.N.O. te beleggen.
munistische Internationale”. E r was wer- roepen met vaste en afwisselende ieden een
x
^ kelijk veel fantasie voor nodig, om in de voorlopig nog omstreden bevoegdheden.
Wat het is, U.N.O.? „United Nations Or- KOMINTERN nog de sporen van een Ook in een economische Raad is !vcorganisation”, Organisatie van de Ver. na- communistische; Internationale te ontdek- zien. Deze wordt een dezer dagen aan cje
ties, wil deze afkorting zeggen. Men kan ken. Wy haddenJiet zoeken naar deze - taak gezet, te zorgen, dat internationaal de
het den lezer niet fcwalyk nemen, dat hij * sporen al opgegeven, ^oor men in Moskou uitbuiting zo gelijkmatig mogelyk yocrtde vele afkortingen niet meer uit elkaar de opheffing van deze afdeling van het gaat. Officieel luidt dé term natuurlijk ankan houden. Er zijn er te veel.'D aar heb ministerie van Buitenlandse Zaken decre- dërs. Daar w ordt gesproken van het recht
je bijvoorbeeld U.N.R.R.A. Niemand zal teerde, v °P arbeid en een minimum van welstand
zich zo zonder meer kunnen voorstellen, In Londen hebben we dus weer m$t een zonder onderscheid van ras, geloof, enz.
wat deze letters op de goed kledende offi.
.
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ciers-uniformen tè betekenen hebben,
............
... , ■ „ ............ . ■
..... —
z e k e r n ie t a ls h y m e t d e b e zig h ed e n , en

«*

kennis gemaakt heeft. Voor kort heeft men
600 van hen moeten arresteren, en generaai Morgan, de U.N.R.R.A.-hoofdman in
bezet Duitsland, werd wegens anti-semi-

"

tisc h e u itla tm g e n v a n z y n p o s t o n th e v e n .
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Tevens delen wij mede, dat de inteke-

üscbe tot communïïfische maatschap**'

„De Strijd” laat ons het verloop van de

’£ * Ä e Luden

o«de a*eide«beweging in iL r opj

Bestellingen, die na die datum inkomen,
worden uitgevoérd tegen de hogere verkoopsprijzen.
DB ARBEIDERSRADEN.
By de Uitgeverij ,JDe Vlam” is een werk
over „De Arbeidersraden” in druk, dat
ongeveer 300 bladzijden om vat De in-

ho,,H

HpmiSr. TT TMT? T? A ia r»n
«r •
em ien . IJ.N .R .R .A . is n u m e t m e e r d e a fk o rtin g v o o r d e n a a m v a n e e n h u m a n e *
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vereniging', .tenminste niet voor diegenen,
die aan de vermeende mensenliefde van

deze t o t 7Plf 9tn n d i^ iP id uit*?Pi?r0P id^ a f - '
, o t z e iis ta n a ig n e ia u itg e g ro e ia e a r
K ortm g, a p p e lle re n . 4 *

.

beeld van de taak,

ond*rg5a^

*?* telT ?

de

dus ook die van „De wbeidersraden —

voor gedemobdiseerde officieren en dergely k e, m aar aan d e n o o d z a k e lijk h e id , d e
V erw oeste g e b ie d e n t e h u lp te k o m en . Terecht verwachtte men hongersnood en epi-

Afkortingen zyn modem. In de „goede
ouden tijd” golden ze — niet altijd zonder

Taak” geeft w n

i

^

te v e rsc h a ffe n . T o en m e n , h e t w a s n o g
ty d e n s d e oorlog, d e v e re n ig in g s tic h tte ,
d a c h t m e n n a tu u r lijk n ie t, e n z e k e r h ie t in
de e e rs te p laa te , a a n e e n w e rk v e rs c h a ffin g
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a n d R e h a b ilita tio n A sso ciatio n , w a t zoveel
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En U.N,R,RA betekent: United Relief
en ig d e N a tie s m e t h e t h u m a n e doel* h u lp

IN TEE KENF O R M U L IE R

,
,
koopsprtfs v s^d lze8 nieuwe ritg a w
terug te brengen tot ƒ 0.90 en de in& Ä PJ 1 S ; verzocht daarmedS

d? ? de titel

dersbeweging, de Russische opvatting
van het marxisme, het rassenvraagstuk,
de nationaliteitenkwestie.
S f a l n 't a
de verschillende landen. We zien hier
de maatschappelijke ondergond van het
verschil in denken tussen b.v. de Duit-

™tge-

se, de ^gelse, de Amerikaanse enz.

bourgeoisie, waarbij 09k het nationarfisocialisme en het fascisme wordt be
handeld. *
Het laatste stukje ever „De oorlog”

De vqf afdelingen vfui het werk
‘
ten: De taak, De strijd, De geuachte, De vijand, De oorlog. Hiervan
ia nu de intekening op De taak en-De

steyd openg^steld (ƒ l.-),d ie sataen in

geeft énige perspectieven omtrent de

één bundel verschijnen. De wat verschijnt spoedig hierop ook in één bundel. Ten slotte worden echter ook
exemplaren als één geheel voor de ver-

Aziatische ontwikkeling. Daar hpi boek
in deoorlog geschreven is, kon hier alleen globaal op die laatste kwestie worden ingegaan.
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