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Van de R.C.P. (Trotzkisten) ontvingen we
een aantal afschriften van brieven, dóór
die partij gezonden aan minister Scher
merhom, aan den Russischen openbaren
aanklager en aan den Nederlandsen dito te
-Neurenbergr— ----- —---- r*r-— : r-----.----De Trotskisten eisen in de brief aan den
Russischen openbaren aanklager, dat, nu
hij beschikt over de archieven van de
Gestapo en over honderden tonnen in
Duitsland in beslag genomen schriftelyk
materiaal, hy de bewijzen voor de dag
zal brengen, dat de oude Bolsjewiki, en
in het byzondei? Trotzky, met de Gestapo
betrekkingen onderhielden en dat b.v.
Trotzky in 1934 Hess te Kopenhagen ont
moette.
i
In de beruchte Moskouse „bekentenis”processen, werden de oude bolsjewisten
veroordeeld, o.a. wegens een z.g. overeen
komst met de Hitlerregering, om samen
de So\ ;et-Unie te verbrokkelen en. grote
delen daarvan aan Duitsland uit te
leveren. .
‘
E r z|jn wel geringer dingen door den Rus
sischen aanklager in het Nèurenberger
proces aan de D uitse. beklaagden ver
weten, maar de aanklacht oyer de intertyd

en

d e

ty e s to y v o

in Moskou „bewezen” feiten,, moet nog
altijd komen. Ze zal niet komen. De Rus
sische aanklager zal er wel heilig voor op
passen, in een pmgeving met zoyeel dwars
kijkers, over zulke „feiten” te reppen, laat
staan- daar- de Stalmse manier - van -„be*
wys”-voering te demonstrerend
T6ch Is in zekere zin het Neurenbergse
proces daardoor een revisie-proces van de
Moskouse processen. Door niet m et. be
wijzen te komen, door Hess en anderen
niet van samenwerking met Trotzky te
beschuldigen, door zelfs geheel over die
zaak te zwijgen, wordt tijdens dit proces,
opgewild, het bewys geleverd, 'dat de Mos
kouse „bekentenis”-bewyzen vervalsingen
waren. Vervalsingen, om de kameraden*
moord op de oude medewerkers van Lenin
als terechtstelling te doeji voorkomen.

ACTIE DER VROUWEN
_

v

Op 29 Januari j J . hield de Enschedese Huisvrouwenbond een openbare vergadering, als inzet van
een grote activiteit en strijd der gehele-Enschedese arbeidersbevolking voor een beter levenspeil.
Ondanks het slechte weer waren honderden
vrouwen naar de vergadering opgekomen. De

spreeksters en sprekers behandelden, elk weer
van een andere kant, het grote probleem van de
nood der arbeidersklasse en de strijd, d ie.d e
vrouwen hebben te voeren voor een betere saenmleving. Het levensmiddelenpakket, dat w il
zeggen het levensmiddelengebrek, dat de heer
sende klasse voor de werkers dwitigend vast
stelt, door de hoge prijzen en lage lonen. De ver
twijfeling waartoe ae maatregelen van die klasse
speciaal de arbeidersvrouwen brengt.- En dé
noodzaak van actief verzet, dat zich moet richten
op' het in actie kóm enjvan de arbeiders ia de
bedrijven.
De eenheid, <Jie als een diep beéef bfr de arbei
ders, mannen en vrouwen, leeft, en die zich uitte
in de hulp aan de stroom van duizenden terug
komende slachtoffers van hfet fascisme, in de
eerste weken na de oorlog, moet in de gemeen-\
schappelijke nood van n u met de daad verwezen
lijkt worden.
Er werd aandachtig geluisterd en telkens na
drukkelijk instemming betuigd met het gespMH
kene. De voorzitster en velschillende spreeksters
uit de leden zelf, gaven in duidelijke woorden
weer, dat het de Enschedese vrouwen èm st is, als
zij zeggen dat zij de ellende niet langer verdragen
willen. Een resolutie, waarin de eisen der v ro u -'
wen, o.a. eén minimum-weekloon voor de arbei
ders van 45 gulden, nog eens worden genoemd;
werd aangenomen en besloten 'werd, deze aan'
de regering te zenden. Maar het voornaamste
was: E r werd besloten, hoe de vrouwen aan dezé
eisen kracht zouden Dijzetten. Door niét alleen
de vróuwen van Enschede op te roepen» voor die
eisen massaal te demonstreren, maar door ook de
arbeiders m de fabrieken te bewerken en van
hen te eisen, dat zij deze actié ondersteunen,
door tijdens de demonstratie algemeen de machi
nes in de fabrieken stop te zetten.
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Soldaten

.Films worden vervaardigd, uit commerci
ële overwegingen;- eerzucht van een z.g.
film-producer of een „ster” is bijzaak en
de kunst te dienen (dat is: het beste en
mooiste dat in de mensen van ’n bepaald
tijdvak leeft, tot uitdrukking te brengen,
in een-' vorm, die hart en geest beroert)
staat by de film welhaast geheel op de
‘ achtergrond.
'V \‘"
’n Commercieel doel hebben eveneens de
zogenaamde tendensfilms, waaronder, de
oorlogs-rolprenten, die tenslotte toch weer
de politiek-economische belangen van be
paalde kapitalistische groepen moeten
dienen:
• '
Dat „Soldaten zonder Uniform” hierop ’n
uitzondering zou maken, mocht dus niet
worden v#w acht. Dit in ’t oog gehouden,
zyn wij van mening, dat dezé film vin de
dagbladen niet juist gewaardeerd is. Alle
verslaggevers waren teleurgesteld; zy had
den van de eerste film over de verzets
beweging iets groots verwacht. Hoe zo,
t groots? Dat kon de burgerlijke verzetsbe' weging in de bezette gebieden immers niet
zijn! Want er stonden niet tegenover
elkaar twee klassen, twee onverzoenlyke
doodsvijanden, waaruit de allergrootste en
ook grootse dramatische spanningen ont-
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van de. Gestapo. Wy kunnen niet an^ers zeggen, dan dat deze Gestapo-lieden
vertoond worden zoals ze waren. Hier
worden niet, als in verscheidene andere
staan, maar slechts tydelyke tegenstan oorlogsfilms, dè Duitsers uitgebeeld, maar
ders, ideologisch feitelijk niet zo heel ver - het is, ons inziens juist een verdienste,
schillend.
deze beperking tot de Duitse politie-be*
ambten, wier bestaliteit we ook in NéderWerkelijk" „grootse” films, als de vroegere land hebben leren kennen.
Pathé-producte^m et onderwerpen uit de
ÏTranse Revolutie (toch al gecènsureerd) E r is getracht een spannende speelfilm
en de Russische revolutionaire films uit van te maken. En dat is gelukt. De weer
de tijd vlak na
Russische revolutie, als gegeven conspiraties en de verzetsdaden
„Potemkin”; dergelyke grootse vertonin tegen de bezetters, de tegenzetten van de
gen kan de bourgeoisie niet geven in het Gestapo, <üe waren zoals ze zijn moéste'h,
uitbeelden van_ de nationaal-begrensde hebben ons geen ogenblik verveeld. Het
strijd tegen de bezetter.
spel is over h et geheel fceer goed en de
bouw van de ïilm beter dan van de pro
„Soldaten zonder- Uniform” scheen ons ’n ducten, welke we totnutoe van de Neder
vrij goed beeld te geven van de burger landse industrie te zien kregen.
lijke verzetsbeweging. Of alles, zich pre
cies zo toegedragen heeft, doet niets ter Wie zich interesseert voor oorlogs-ipionzake: het kón zo geweest zijn Z é k e rd e nage, vèmuftige schuilplaatsen in .’n groot
film brengt alleen de activiteit in beeld kasteel (waar het ook tydens'de bezetting
van ’n kasteelheer en zyn bedienden, ’n aan voilé sigarenkisten, noch pan chamdokter, ’n kunstschilder, Engelandvaarders , pagne ontbreekt), het dodelijke spel met
en enige dames' van „goede huize”. Het revolvers, het verbergen van Britse pilo
arbeiders-element ontbreekt zo goed als ten en hun bevryding uit ’n Duits lazaret,
geheel. Maar dat is geen nadeel, want het het optreden (niet altijd „onberispelijk”)
zou niet bepaald verkwikkend zyn te zien, van goedgëkledé en goed-gemanierde da
dat arbeiders of revolutionairen zich in mes en heren in dienst van de Belgischdienst stelden van de Engelse spionage Engelse Geheime Dienst; en wie de herdienst (de Secret Service), die tot taak ütaering.wil verlevendigen aan de metho
hééft a^es t% ,»liquideren” wat tegenstan den en de mentaliteit van de Duitse
der is van het Britse imperium.
politie, zal door deze film nie$ worden yte*
leurgesteld.
Tegenover de activiteit van de gegeven Wie meer wenst* zal dit ook In deze film
Belgische verzetslieden, staat in de film niet vinden.
,
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drag. Een arbeider, tjjie zyn eigen arbeids
product mee naar huis neemt, geldt aÈ?
een dief. Een arbeider, die korter arbeids
tijd en hoger loon eist, geldt als een maatschappelijk-vijandige oproerling, als hy
samen met zijn arbeidskameraden.de rege
ling ter hand en de zorgen niet overlaat
aan de „bevoegde” instanties. Op zo’n mis
daad staan straffen-in-verschillenda .vorm.
Loonaftrek, uitsluiting, ontslag, inhouden
van ondersteuning, dus „sociale” straf
maatregelen. Onder zekere^ Omstandig
heden, als oorlog, fascisme en Vergelijke,
wordt Justitia erby gesleept. Dan staat er
gevangenis „Schutzhaft”, concentratie
kamp. wellicht de doodstraf onv Er wcrrdt
afgeschrikt en „opgevoed” en ook nog
gewroken.

de „communistische” vertegenwoordigers hand slaan, dat ze tegen ons gebruikt En
van Rusland en de Oekraine protesteren é,én dezer wapens is de .doodstraf, ook in
heftig, spreken van een belediging der de processen tegen de oorlogsmisdadigers*
„Verenigde Volken” en (waarschijnlijk die toevallig behoren tot de verliezende
'terecht) van fascistische sympathieën van kant.
Urugay, dat schuchter zyn voorstel in Niet de arbeidersklasse zit in Neurenberg
trekt.
3 ï als rechter, niet de mis'daden tegen de
r,
.worden daar béstraft, mastr de
En z» -------zitten-------we- midden
m----het probleem, mensheid
-- -----------grote fout* de oorlog verloren te hebben.
dat de gëmoederen in beroering brengt, of Bestraft door hetzelfde systeem, dat de be
het nu om Neurenberg of Mussert of Blok klaagden vertegenwoordigen, de „oorlogs
zijl gaat. Geen communist kan aanhanger
misdadigers”. En of z§ nu zonder publiek
zyn van de aanwending van het burgerlijk gedood
of op nog barbaarser wyze openlijk
klassérëch£, zonder h e t standpunt der
klasse te verlaten. Iedere communist- heeft terechtgesteld worden, geen gesneuvelde
de plicht; vooral daar aan h$t' verzet d^r van de wereldoorlog wordt hierdoor weet!
■klasse deel te nemen, waar de heersende levend, maar de mede-misdaäd der be
terreur het scherpst to t uiting klomt, waar rechtende kapitalistenklasse van de an
\
*[.4*
zyn gevolgen het zwaarst wegen. De dood dere landen zal hierdoor omgelogen wor
Men zou uit de opvatting, dat recht Wasse straf behoort zonder twijfel tot dézè den in ,»historisch" recht” der „vreed
recht is, af kunnen leiden, dat het voor de scherpste middelen der klasseterreur. Ën zame naties”. Proces en straf zijn verval
arbeidersklasse hetzelfde is, wat in de daarom heeft de arbeidersbeweging te singen, de doodstraf heeft in dit géval nog
wetboeken staat. Wie zo denkt, ziet over recht steeds gestreden tegeh^de doodstraf? de bijzondere bedoeling,. de- medeplich
'
het hoofd, dat het recht een wapen der Maar, zó zal menigeen in het midden' tigen uit de weg te ruiméri.
"
’
heersende klasse is, dat de blinde godin brengen^ als nu juist de ergste vijanden » •• • ■r.
Geen
doodstraf
béveiligt
dè
mensen
voor
een collega van Mars, dp oorlogsgod, en ' der arbeidersklasse op de beklaagdenbank
de
herhaling,
de
nog
gruwzamer
her
van Mercürius, de god van de koopliéden* zitten, een. Görmg en dergelyk gespuis?
en diëven is. Dit recht is niet te „verbete Wat dan? Moésten we niet minstens kkun- haling. Geen proces schrikt af of brengt
ren”, zoals het kapitalisme, waarop het be nen zeggen, dat het ons om het even is, de waarhei^jaan het licht. ^Neurenberg is
rust, niet te „genezen” is. Maar de strijd*^ of de heren elkaar om hals brengen? Heb het alibi voor de heers^d p klassen der *
voor een nieuwe orde, die van het com ben de communisten dan de Aaisdadén der andere landen, en de geestdrift voor de
munisme, omvat het gehele gebied van het massamoordenaars vergeten? Wy hebben doodstraf voor de Duitse moordenaars van
klassevérzet, evenzeer het verzet tegen de in ’t geheel niets vergeten en zullen ervoor onze klassé in alle landen, ook in Duits
oorlogsvoorbereiding als de strijd tëgen de ^ zorgen, dat het nooit vergeten wordt. Wy land, moet volgens de wens der regisseurs
aanwending van het klasserecht. De^ vechten ook niet voor het leven der „oor de stemming voor de gehoorzaamheid
arbeidersklasse kan deze strijd aan het logsmisdadigers”, maar tegen de misdaad tegenover de „onschuldige” leiders in de '
„rechtsfront” slechts als rnassastrijd voe van de oorlog, van de uitbuiting, der on* overwinnénde landen scheppen.
ren met de argumenten der onderdrukte derdrukking. En in deze stryd moeten we Op alle gerechtsplaatsen echter bloedt fiet
klasse en met haar strydtactiek. En zo de heersende klasse ieder wépèn uit .de proletariaat.
;S =
alleen kunnèn wy ons standpunt ten aan
'*• •
.
‘mlSp ■ v' <*J
zien van de justitie bepalen, zowel tegen
■f—**
over haar gehele prjncip^, als ook t.a.v.
haar bijzondere ven^Èijnselen. Het inte
resseert ons niet, hoe cle heersende klasse
haar recht tot straffen motiveert, of ze
afschrikken, wreker* of „opvoeden” wil, De „actie van dedemooratieen tegen Franco”, is ' dreiging van dé burgeroorlog in zich en kan
ofschoon reeds deze motivepngep het al weer enige tyd aan de gang, al bUjkt nog niets voor de. geallieerden even gevaarlijk worden, als
klassekarakter van het recht duidelyk van énig resultaat. Het Franco-regiem is nóg de opstandige bewegingen in Italië en Grieken
steeds onaangetast, kortgeleden hééft het zelts land.. Daarom ook moet Franco, wiens regiem
aantonen. Want wij bestrijden weliswaar nog'enige
van zjjn binnenlandse teger standen aan deze beweging voortdurend nieuw voedsel
giet, dat er misdaad bestaat, wel echter, ter dood veroordeeld,
zonder dat de buitenlandse
jeeft, verdwenen. En liefst zo geruisloos moge
dat deze misdaad iets anders is, dan het „democratische” machten tussenbedde kwamen.
. . langs dé „democratische” weg van het vöoronder bepaalde omstandigheden on/er- Aan de andere kant gaan de onderhandelingen zichtige, diplomatieke optreden, Om gevaariykp
inydelijk gévolg der heersende,klasseerde. over een eventueel aftreden en een vervanging' schokken te voorkomen en geen ruimte te geven
Frapcó, dpor. Het „democratische” offen
aan het revolutionaire verzet.
Geen straf, die Justitia oplegt verandert van
sief tegen Franco-Spanje is niet stopgezet, maar Dé moeilijkheden, die éen dergelyke operatie
iets aan deze ordë, gëen straf schrikt af en het houdt zich stxdkt aan de „democratische” met zich meebrengt, verklaren waarom hy tot
geen straf „voedt op”. Integendeel: de vormen, d.w.z., aan de methoden van diploma nu toe nóg niet is volbracht. En het is düid^tyjk,
straf justitie en de strafvoltrekking zyn tieke druk. terwijl leder beroep op de eigen acti dat hij ook niet z a l worden volbracht, wanneer
van de bevolking angstvallig wordt ver
niet de druk van de beweging der „maquis”
mede wezenlijke factoren der onderdruk viteit
meden.
.
'
daartoe dwingt. Want wanneer het Franco zelf
king en uitbuiting en zodoende van het Dit is geen nalatigheid Integendeel, het gehele zou
gelukken, deze beweging volkomen neer te
conflict met het geldende recht/
„democratische”^ offensief tegen Franco heeft slaan en ztfn eigen regiem stevig te grondvesten,
V*
fli' ; !•' '
geen ander doel. dan jü’st deze eigen activiteit zou elke reden van vijandschap van de kant
Slechts in-yerband met deze, onze princi van de bevolking te doden. De .democratische” der dem ocratische” machten tegenover Franco
machten hebben een Spanje nodig, dat zonder zyn weggenomen. Het is immers niet het fascispiële opvatting, heeft het zin ons uit te moe
ln hun politiek-economisch—mili
Üsche karakter van het régiem, dat de - „demo
spreken over het ‘actuele probleem van de taire lykheden
Wokvbrming kan worden ingeschakeld. £ craten” in het geweer roept. Franco’s onmiddoodstraf. Want het maakt voor ons geen Daartoe moet het allereerst een krachtige rege^- dellijke buur, het fascistisch geregeerd Portugal,
bezatten, die de bevolking volledig onder waar de methoden der cpncentratiekampen al
verschil, of mensen, als gevolg van onvol
de duim heeft. Het feit, dat het Franco-regiem
doende beveiligingsmaatregelen4 in de hiertoe niet in staat is — en^ihans, nü het zijn even ijverig worden toegepMt, als in welk fascis
land dan ook, is hiervfcr het levend bewijfc.
mynen verstikt,- door brisantbommen ver voornaamste steunpilaren in Het buitenland heeft tisch
En wie in de wereld rondkijkt, zal in verschei
brand, met getorpedeerde schepen ver moeten verliezen, hog veel m inder: in staat zal dene andere landen, .waar een h eel- of hatf-fasis de reden, Waarom het moet verdwijnen* cistische regéring de steun der „democratische”
dronken, door één van de proletariërsFranco
heeft de opstandige beweging der „maizen vinden. De
kwalen uitgeleerd, of — „volgens recht en quis wakker
gemaakt, die, naar berichten uit de
,
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wet” — geëxecuteerd worden. Urugay wil l*p|» rnjna geheel Spanje voor de Franco-troepen spruit slechts daaruit voort, dat
Franco niet in
geen doodstraf voor de oorlogsmisdadigers onveilig maken. I^ze „maquis” vormen echter staat is, .de binnenlandse orde te handhaven en
omdat het, veertig jaar geleden, de dood met alleen Voor Franco een bedreiging, even
ztfn zijvodr de „democratische” mach
straf afgeschaft heeft. De U.N.O. is ontzet, gevaarlek
ten. Want hun beweging heeft de voortdurende
■

ten ook Stegen de Spaanse arbeiders en boeren
in het geweer brengen, wanneer deze trachten

Dan blqkt deze organisatie op de grondslag van
het anarcho-syndicalisme niet mogelijk te zyn.

ben nagestreefd, de Opheffing van de uitbuiting
door grootgrondbezit, kerk en o. dememerdom,
het breken van de onderdrukking door kerk en
sta at En bok weten w~, dat in dit vetzet der
„maquis** de dorps- en ^rbeidersbevolkjigen een
zelfstandige,
actieve rol spelen, want dit was
i ver- §i
steeds het meest wezenlijke kenmerk van alle
wachten wé iets anders, dan dat zij, zich g<
revolutionaire strijd in Spanje. En ook weten we,
onder dit nieuwe juk zullen voegen. De ■ä
strty
tegenwoordige strijd der
want dat hebben de Spaanse arbeiders en boeren
der SRrtanfff r ,agcn,t>
ntet m heeft oo k niet, of en in wh
ih het veriedten vaak en overtulgfeftd génóeg bezich nooit bewogen, op de beperkt* grondslag ganisaties der Spaanse arbeidersbeweging op het ' Vezen,^jda| zij de strijd tegen de uitbuit n g ook
van „fascisme of democratie”. Het was en is een ogenblik voortbestaan en in deze strijd een rol ónder „democratische” regeringsvormen met re
strijd tegeen de uitbuiting in al zijn vormen. spelen. Wij weten alleen, jja t het wezenlijke volutionaire middelen weien door te zetten. Dit
Op de Castiliaanse Hoogvlakte, waar het land doel van dit verzët geen ander kan zyn, dan betekent, dat we van het revoluJónair verzefUn
het eigendom is van de Spaanse grobtgrondbe- wat de Spaanse arbeiders en boeren steeds heb Spanje nog grote dingen hebben te verwachten.
zitters, dé „grandes,r, hébben de boeren te lijden '
onder een drukkend pachtsysteem Vaak leidt
dit ér toe, vooral in tijden van crisis, dat het
land braak blijft liggen, terwijl de dorpsbevolkingen van honger omkomen; dit is het natuur
lijke gevolg, wanneer de boeren niet in staat zyn
de pacht te vernieuwen. Dan proberen de boeren
land in bezit
te nemen, waarbij. ze collectief,
het land-in’
____________
3e nationalisatie van de Engelse k*len- er uit gekocht, die ook zeeir tevreden is
ontreden: botsingen
a ls‘‘gehele dorpsbevolkingen optreden:
--------------o-™
g, met de „guarmet de politiemacht
der regering,
„guar mynen heeft onlangs zyn beslag gekregen: met de coulante behandeling. Als resülcivü” zijn het Daarmee heeft zich in het Engelse be- ta ^ t komen nu de 850 kolenmijnen onder,
dias de asalto” en de „guardias civil”
gevolg. En ook in andere delen van Spanje ko
men dergelijke botsingen voor: in Andalusië, dryfsleven een verandering voltrokken, één beheer, n.l. onder, het beheer van den
~ e vpu* ™ en a^s een stuk socialisme minister voor brahdstoffenvoorziening.
waar de dorpsbevolkingen als loonarbeiders wer
ken op *de grote plantages van zuivruchten; in wordtbeschouwd. We kunnen deze ziens- . Als „socialistisch beheer” w erkt de minisAsturië en Estremadura, de mijndistricten^-enz. w jze niet delen.Deze nationalisatie is ter nu m^t een bestuursraad van 9 leden
Dit collectief optreden van gehelé dorpsbevol--------------------------------J
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°m - u ‘f heer V“ de waarbÖ nog twee adviescommissies zyn
“«■ r^an
Deze laatsten »1zullen
de belan» “"“ n van de ar"1 gevormd.
- -___ 1_____ 1______ i" ____ _______
1*
AAn «m m / J . -»A-,
waèrop dezp bevolking: wordt uitgebuit en h e t ?^e
i
e
e
^
v
o
^
h
^
g
te^
b
re
n
g
e
n
,
d
o
ch
h
e
t
.
_ « -- —o—, — Fgen van de verbruikers behartigen. D at is
ontbreken van individueel klein eigendom van >® 1^en ma1^atrefel van de bezittende klasse dus een ooAunissie van advies uit de fabri--------- 1-- in
1.
■ • *land• —
1 1 iielfde
1,C*3 » -wijze
Ml-» van
het
Deze
optreden
elt met het doel, het achterlijke Engelse kanten
andere industriëlen, die de kokleine, mixi’
meer gesloten, collectiviteiten,
heeft men trouwens ook in de industriegebieden; oearytsleven op meer moderne leest te Jeri ^dfnémen en een commissie uit de krinhet ontbreken van een eigèiüijke grootindustrie
unnen schoeien, p e nationalisatie is een geft van de particuliere verbruikers. Al•in Spanje,,de versnippering der arbeiders ovér
actor.in.de grote concurrentiestrijd van leen de arbeiders, die dê kolen moeten
een groot aantal middelsoort en zelfs kleine be
e kapitaalmachten der wereld.
vóórtbrengen, hebben net zo veel in te
drijfjes, werkt hieradn mee.
• f t Parool van 7 December 1945 schreef brengen als lege velletjes papier. Zij
Zoals de strijd Jiier in het kort werd aangeduid,
n haar Rotterdamse editie zeer terecht: ~niet mee,, W at troüwens vanzelf
zo* is zij geweest in Spanje, onder perioden van
„democratie” zowel als van „dictatuur”, onder
„Men beseft in Engeland de ernst van
rechten kunnen niet gegeven,
Primo dè Rivera, onder Besteiro, onder Azana,
de
toestand
en
voelt
heel
«
hh
L
veroverd worden. En dus
en,
goed, dat
onder Lerroux en we mogen aannemen, dat zij
de
arbeiders
als enmondigen behandeld,
ook n u voor een goed deel nog hetzelfde karak
men langs de. weg van ongebreidelde
ter draagt. De wijze, waarop de strijd in 'de
concurrentie de strijd tegen Amerika zolang ze zich zo lèten behandelen.
practijk wordt gevoerd, wisselt natuurlijk met
al verloren heeft. De Engelse indusde regeringsvormen. Soms neemt zij de w rm
trieel ziet in Labour vooral een ipaclit,
aan v n de gewapende opstand in hét dorp,
soms van het vreedzaam in bezit 'hemen der
die alle Engelse machten kan samen- - A J w e e r e e n
Hffmsa
landerijen, soms ook voltrekt zich de sfrijd
bundelén voor de national^ concur- riikoi«
hoofdzakelijk in daden v^n individuele terreur,
rentiestrijd
tegen het buitenland.”
^
g a ic h t tegen de* onderdrukkingsapparaten der
regering.
blijkbaar
partisanenben- u ii
„ . _ Thans
------spelen
^
— *— ---------------s
ü nin^dp
c eerste________
Ditg eid
geldt
plaats voor ^de kolen- N«datw« de reclame-c«mp^n« fa de penhebom Schermerhom tot ..groot man”
Ä Ä T C S ffiiS ,
te to tr ie , è . M <fc
T
van dé strijd <
te bombarderen, is de reclame-afdeLng nu bezig, t
onderdrukking„ en uitbuiting, die wordt uitge-'
^behoort. We hadden hier vóór de hetzelfde met Van Kletfens te doen. in het
oefend door de machten van het grootgrondbezit, nationalisatie nog met middeleeuwse be- ^ a g s e DagUad (uitgave Parool), wowft z(jn
de Vernietiging van de macht van de keak, van zitsverhoudingen te doen, die overeen rede m de Veiligheidsraad te Londen, genoemd:
h et reactionaire militaire-, politie- en staats komen met de verhouding van pachtër tot „één vmi de beste redevoeringen, die tot nu toe
apparaat, dat direct uit de kringen van adel en
*0® gehouden”. „Góed uitgebalan- geestelijkheid voortkomt, de strijd ook tegen de landheer. De gronden, -waarin de Engelse ceérd enz.
kapitalistische uitbuiting in industrie- en m in 
kolen voorkomen, zyn in het bezit van We kennen het recept nu ao*n beetje, fiet kapé-;
gebieden, die met de uitbuiting in de agrarsche enkele fam ilies en deze verpachten die taal heeft voor zijn politiek nodig, dat de bé-*
rechtstreeks
fu 3el hAti).««!
W
Ä & kevolg
Ä van
I .de
' Äwijze,
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dstricten één geheel Vormt.
Het optreden van de arbeiders en boeren in
kleine, coUecdéve eenheden, als dorpsbèvo.kingen, bedryfspersonelen of bedrijfsgroepen, is
kenmerkend voor het verzet, zoals zich dit in
Spanje ontwikkelt. De dodelijke vijandschap
tegen kerk en staat, in Spanje de onbemantelde
verdedigers van de bestaande ullbuiting, is hier
van de noodzakelijke tegenpool. In Spanje kon
daardoor geen arbeidersbeweging opkomen, zoa.s
we die in Duitsland b.v. hebben gezien, geen
beweging van krachtige, centraal geargoniseerde
Partij- en vakverenigingsorganisaties. De Spaanse arbeiders en boeren hebben steeds gevochten
^gen tendensen, dl$ gingen
------in Jde richting
-------naai
de vorming van een centrale macht, want hun
revolutionair verzet was één met de strijd tegen
ae centrale organisaties van kerk en staat. De
kracht van, de Spaanse arbeidersbeweging ligt
Jn de grote machtsontplooiing, die direct van de
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________________________________

d a n a a n d e m ü n b o u w m a a ts c h a p p ijfe», T >

voUrfng,
vertrouwen
krijgt * n heeft in de grote
____________
_____________
vaderlandse, figuren, die deze poUtiek doorvoe-

mjjnbouwmaatschappyén waren dus n ie t1 ren en die t o hS kap.tüu nJéTde
meteen de eigenaar van- de grond, zoals «nsoenen en mensfenievei.s opereren,
dat anders gewoonlyk gehruikeiflk is. H et
J “euWBbure*J^
kan van eJJte **“*
lÏüeVheel
heIlde
daf d’ was,
da* 011
7 ° XerdenueXPl0i‘
tatie
nadelig
omdat
twee

^ * ehe
verstond dat kunstje ook heel aardig, lh a . s

gro ep en van p a ra sieten op a e n ek k en van
j ------ • .
,
g»

*? de reclame-mach ne ove/geschakeld op „v*edes-productie hy giaakk gro*e mann^ i
Hoe zo n rede „mtgebalanceeru” word., kan men
zien aan het volgende: Het lag minister van
Kleffens verre, de naüonaüsten (met de leiders
daarvan is hij momenteel aan ’t onderhandel«!
om voor gezamenlijke rekening de Indonesische
bevolking te „regeren”) te vereenzelvigen met
de wandaden der „extremisten”. Hy had niets
tegen de nationalisten als zodang. mits ze on
schuldige vrouwen en kinderen niet als een
wapen In de politieke stryd gebruikten. '
te dat niet een aardige manier om die „onschul
dige vrouwen en kinderen” zelf »te gebruiken
tegen de nationalisier., als die b v. teveel van
het onderste uit de kan wihen hebben?

de werkers en de kolenverbruikérs zaten.
Bovendien hield deze toëstand een werke
lijke safPenwerking
samenwerking van de vverschil!
e rs c h ille n d ^
kolenmynen tegen by het doorvoeren jlan
stemeenschann^liilrA arbeidsmethoden.
_w
gemeenschappelijke
Ondertussen heeft de nationalisatie nu
zijn beslag gekregen. Reeds verleden jaar
werden de grondbezitters er \iit gekocht,

deze kraqht heeftToök weer als
tegenpool ®
een
«n grote zwakte, die blijkt, zodra
von^®n bet socialisme een buitenge
re str£d verdere organisaties over grotere gebie- woon mooie uitvinding. lb het verloop van
den of over een groter aantal bedreven vereist. Januari is nu de tweede groep parasieten

voigend* ”*rote” man? j “ **41
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O N D ERZO EK

legerleidin
strijd der

manende centrale Organisatie van de kapitalis
tische beschikkingsmacht komt de vertegenwoor
diging der kapitaalsheerschappy echter steeds
nieer in handen vari slechts enkele personen, die
dSardoór in steeds toénemendp mate de rol gaan
vervullen van legerleiding”, niet slechts t.o.v.
het militaire leger, m aar t.o.v. het gehele indu
striële arbeidsleger. De gehele kapitalistische
maatschappy wordt steeds „meer naar militair
voorbeeld georganiseerd; de staf. van ambtenaren
neemt\ de plaats in van het öfficierskorps. de
~ leidende functionarissen vormen' de „légèr*
leiding”.
Natuuriyk schijnen de besluiten van deze „leger
leiding” slechts bij oppervlakkige beschouwing
grillig. In werkelijkheid worden zij ingegeven
door de noodzaak van het ogenblik. De groeiende
macht van de concurrerende kapitaalsgroep kan
dwingen tot tegenacties, die door de „legërlei-r
ding” aanvankelijk niet zyn gewild, die zy steeds
angstvallig heeft trachten te vermijden. En zo
weten- we, dat ondanks alle mooie woordei), die
worden gesproken over „wereldvrede” en over
„organisatie der verenigde volkeren”, toch de
oorlogsdreiging niet kan worden afgewend. En
even zeker is het, dat ondanks alle internationale
afspraken1 het atoomwapen zal worden gebruikt,
wanneer één der kapitaalsgroepen door de nood
waarin zy verkeert, tot deze maatregel wordt
gedwongen.'
i
i
:
■
De enorme technisch-industriële ontwikkeling is
in de tegenwoordige maatschappy gekoppeld aan
een even grote ontwikkeling der kapitaals-,
tegenstellingen. De enorme ontwikkeling der
productiekrachten, die een ryk en gelukkig leven
voor alle mensen mogelyk zou maken, leidt in .

Een lezer schreef ons het volgende:
„Stelt men onderzoek in naar de samen
stelling der bevolking van ons land in ver
band met de intelligentie, dan blijkt die
volgens statistische gegevens als volgt te
zyn:
•

. f' ■ vV*. .. • * 'i

'-'iixCr': ’T

werkelijkheid tot de ondergang van millioenen. de maatschappelijke vormen, waarin zy
De tegenstelling, die men .ontmoet bij de moger
lyke toepassing van radio-actieve stoffen in de voorkomt, onderzoeken,
geneeskunde en hun, wereklyk gebruik in de • Het is de statistiek zelf, die ons op andere
oorlog vindt men jn het kapitalisme overal terug. gedachten brengt, die ons een ander stand
Zy is een symboöl van de tegenstellingen, die het punt "dan J. S. doet innemen. Want het is
kapitalisme zelf verscheuren.
Maar deze tegenstelling in het kapitalisme vindt wel opmerkelyk, dat het geen overzicht 13
haar belichaming in de klassenstrijd, de stryd van de intelligentie van de mensen, die
tussen de voortbrengende) klasse, het proletariaat' fcjpvocaat of dokter willen worden, maar
en de bezittende klasse, die de productie in de ..Y3P.
het„.al zyn. Laten wy. eens
richting van de vernietiging stuwt. Deze strijd,
de stryd om de beheersing van het economische zien, hoe? die, „leidende functies” zyn ie
'
leven, de stryd om de richting, die de productie bereiken.
v
.
j,
•
•
zal nemen, de stryd voor of tegen het winstsysteem, voor of tegen de vernietiging, deze Een leerling van het gymnasium heeft te
stryd beslist over leven of .dood yan dé mens kort aan intelligentie. Gebrek aan vaardig
heid. Het is geen stryd, die wordt uitgevochten heid om vreemde-taalregels van buiten te
in één glorieus gevecht, het is eèn lange worste leren, opstellen te schry ven en sommen te
ling, om inzicht, om macht, om heérschappq. Het
is een strijd, die veel schijnbare nederlagen, vee! maken, belet hem op school mee te komen.
schijnbare terugtochten kent, maar die’ niet kan „Hij is onintelligent, intelligentiequotiënt
eindigen, voordat één der beide machten defini 100, veel te'weinig, hy kan ternauwernood
tief heeft overwonnen, voordat 'het ieven der machinist wordërifvan eèn leidende func
mensheid in ^ e n communistische samenleving is
gewaarborgd of haar vernietiging door de wer tie is geen sprake”. Aldus de test. En als
fcyn vader ook machinist is, moet hy wel
kingen van het kapitalisme is volbracht
i
’9 '‘J v ;‘
k
i
,
f
V
dra aan deze „wetenschappelijke terecht
Het heeft geen zin, zich er in te verdiepen, welke wijzing” gehoor geven. Doch is vader ad
van .de beide machten zal overwinnen. De strijd
is onafwendbaar. Er is geen terug meer, è r is vocaat, of directeur, dan krygt zoonlief
nog slechts één mogelijkheid, vechten tot het weldra byles in oude talen en wiskunde en
einde. Vechten voor de overwinning van het pro het doet er niet zo veel toe, of hy twee
letariaat, voor de organisatie van een communis maal of driemaal ^blijft zitten, hy heeft de
tische maatschappy, voor de vernietiging van
tyd. Eenmaal de school achter de rug, dap
het dood en verderf brengende kapitalisme.

tich de boven vermelde 25% belaft moe
ten wordfm met de middelbare en leiden
de functies; zy vormen als het ware de
officieren en onderofficieren öi het leger
van de arbeid. In iedere maatschappy
moet men noodwendig leiders en geleiden
hebten.”

1

zwakzinnigen .................
25% '
minderbegaafden .........
middelmatig. , . . . 45%
vluggen . . . ------------- ------- 25%
begaafden ...................... 2^ %
Waarby dan de besten der middelmatigen
de bekwaamste vakarbeiders zyn, terwyl
de laatsten der minder begaafden alleen
tot ruw werk in staat zyn.
Hieruit blykt dus, dat byna % der bevol
king, uitsluitend is aangewezèn op meer of
minder eenvoudige handenarbeid. Terwyl
alle arbeid, welke meer intellectuele in
spanning vereist, verricht moet worden
door het overbly vende kwart deel
Analoge onderzoekingen in Engeland^ en
Amerika leverden dezelfde resultaten op,
terwyl het in Frankrijk vermoedelyk nog
iets ongunstiger is. Hieruit valt te conclu
deren, dat de,zakelijke betogen en bèschouwingen uit Spartacus niet tot hun
recht komen juist bij diegenen, tot welke
ze gericht zyn.
In verband hiermede verdient het wellicht
aanbeveling te overwegen, of deze Sisydphüsarbeid (Monnikenwerk; Sp.) niet
beter gestaakt kon worden en de thans
verspilde energie op nuttiger wyze aan te
wenden.
“V.
En wat men ten slotte ook voor een
’jvorm zal hebben, altyd zullen

Tot zóver het citaat. Een statistiek als door
J. S. gegeven, geeft de „variatie van de
intelligentie” of de „variatie van het ver
stand” weer. Zy wordt opgesteld, door een
groot aantal verschillende personen een
reeks van uitgezóchte vragen te stellen,
waarmee combinatievermogen, logisch
denken wordt „getest”. Naar gelang van
het resultaat-, k^nt men dan een bepaald
cyfer, een intelligentiequotiënt aan de be
troffen persoon toe.
1
Onder „verstand” en „intelligentié” zullen
wy —•van het terrein van de maatschappy
willen wy ons immers niet verwijderen
de geschiktheid, de bekwaamheid öm „be
langrijke”, „vooraanstaande” posities te
bekleden, verstaan. De mening van J. S.
is nu in het kort: jd bent begaafd of je
bent stom en als je begaafd bent, kun je
op de eerste plaatsen komen, anders niet.
Hy beschouwt intelligentie dus als een
noodzakelijke voorwaarde öm het doel te
bereiken. Wat „intelligentie” is, wordt niét
onderzocht, hy beschouwt haar a*
dat in de .aard vän het individu aa_
is, niet onderhevig aan niaatschappelyke
invloeden. Het is echter volgens hem juist
die „ihtelligentie”, die de plaats .van de
individu in de maatschappy, en de vorm
van de hele samenleving ‘bejpaalt. Wij zul
len die intelligentie juist in verband met

nog vijf of misschien^ook acht *jaar s tu -;
deren, dat is allemaal van geen belang. En
eindelijk is hij dan meester in de rechten;
hij kan van alles worden, ein misschien bezit-ie nog een adellyke titel, dan komt hij
in diplomatieke dienst.
Tegelyk is zyn intelligentie enorm toege
nomen, dè psycholoog is nu ^eer tevreden,
intelligentiequotiënt 140. Er is niets ge
beurd, dan dat meij den man met veel
moeite heeft bij gebracht, w at voor zyn be
roepnoodzakelyk is en tegelyk daarmee
ook die bekwaamheden, nodig om de vra- .
gen van de psychologische legt te beantwóorden.

groeide om de vragen van de test, die
schynbaar niet in ’t minst verband hielden
met zyn opleiding, naar behoren te beantwoorden^evenzo ontstaat er by den arbei
der, by de „middelmaat” de bekwaamheid,
om de problemen ^ a n het werk te begryP§& en op te lossen. Een timmerman weet
niet alleen, hoe een balk haaks af te
zagen, hy leert ook, juist door zyn werk,
de consequenties van zyn arbeidsregeling
en de draagwydte van de loonpolitiek te
beoordelen en een .uitweg uit de misstan
den te zoeken. De' politieke propaganda is
dus juist voor hem bedoeld, hy zal haar
——

Waarom voelden de. Nederlandse arbeiders direct
na de „bevrijding” zo massaal voor aar sluiting
bij de Eenheidsvakbeweging? Waarom kwamen
tot haar zoveel on- en andexsgeorganiseerden?
Waardoor trok het N.V.V. zoveel minder leden
tot zich dan vóór de oorlog? Waarpm wil een
belangrijk deel van de E.V.C.-leden van een fusie
met het N.V.V. niet veel weten? En waarom
wordt door de arbeiders de naam „Stichting van
de Arbeid” m et e^n hoonlach ontvangen?
Z|)n aT die arbeiders alleen afkerig van bepaalde
namen, bepaalde organisaties, bepaalde vormen
zonder meer? Natuurlijk niet. Natuurlijk vloeit
de tegenzin tegen het N.V.V. onder andere voort
uit het feit, dat velen van de bestuurders, in het
bijzonder de bezoldigden, zich in de bezettings
tijd zo slap en karakterloos hebben gedragen. En
ook zijn ze niet alleen tegen de „Stichting” m et
z’n mooie naam, omdat ze daarin den van ouds
bekenden Kupers met de nog meer van ouds be
kende werkgevers onder één deken signaleren.
Aan dit alles zit m eer v a st
.»•
Hoort men zo de dagelijkse gesprekken m », dan
lijkt het soms, alsof het handelen van de arbei
ders steunt op oppervlakkige redeneringen en
conclusies. Voor de ernstige beoordelaars is c
diepergaande critiek duidelijk waarneembaar.

De fabrieksarbeider, de steno-typistè, de
beambte en de naaister, zy allen zyn op
geleid om hun werk te verrichten en om
hun aanwyzingen te kunnen 4>egrypen.
Maar zoals by den dokter het vermogen
V;.\-

Ongetwijfeld kent ieder mens soms da behoefte,
een opvatting, een conclusie, een zaak» met een

Ütäe zijn „ons” !

*

De bladen melden, dat in da AustraUsche-hoofd stad uit officiële bron is bekend geworden, dat
op Borneo voor een 200’é 300 millioen gulden aan
wapens door de hoge Australische officieren aan
de Nederlanders is verkocht. „Australisch leger
verkocht ons wapens”, lazen we met vette letters.
Het adjfés van „ONS” stond er niet bij,
men kan het denken.
Zo’n enkel berichtje, en hoeveel vragen komen
daarby niet op en de bijbehorende antwoorden
meteen.
VZijn die Wapens, voor 300 millioen (want als
zulke heren met cijfers komen, kun je gerust
de hoogste aanhouden) bestemd voor de verdel
ging van de muggen en muskieten in de rimboe,
öf voor het gebruiken op Java?
Heeft de Nederlandse regering die 300 millioen
daaraan uitgegeven vóór, tijdens of na de actie,
de meetings en oproepen aan de arbeiders om
achter de regeringspoiitiek te staan?
Heeft de z.g.n. „rechterzijde”, de reactie, die
koop gesl6ten voor dat mooie Indische oorlogsplannetje?
Is die koop* gesloten door de reactie, de „rechter
zijde”, waar Paul de Groot zo graag tegeA uit
pakt of hebben links en rechts dat samen in
t geheim bekokstoofd?
*
Is er geen geld voor betere lonen, maar w§l vóór
dit tuig, dat een bloedbed op Java zal veroor
zaken? Moeten we daarom sober leven, om deze
rommal te betalen? ^ ’ V

en beoordeeld, die is niet gemakkelijk
dé wijs te brengen en hy herkent vaak ix»
namen, in nieuwe pogingen Van de arbeid*
klasse of haar „leiders”, oude gedachten
vormen.
Wij vechten tegen het kapitalisme; De nieuwste
structuur, gepropageerdi door het i
Is de organisatie van het gehele econo-

van de kapitalistische sta at Dat
__
groeit dagelijks onder onze
met onze handen. Onze eigen „arbeidsinzet” be
vordert dit stelsel Wij verkopen onze
k rac h t m aar dat verkopfii zal niet een.
trekkelijke vrijheid van voorheen «neer
Onvrij was het altijd, omdat het „wie niet
zal niet eten” steeds voor den proletariër gold.
Maar nu groeien we naar, door de staat gedwon
gen geregeld georganiseerde arbeidsinzet Van
bovenaf wordt steeds meer bepaald, waar we
zullen werken, wat we zullen maken, hoe de
loon- en arbeidsvoorwaarden zullen zijn. Berst
heeft de ,,hervormings”-politiek der
democraten en de aan haar verf
kort, kemachtig gezegde te typeren. H e t een ging geleid tot het ombuigen van ___ ________
soort slagzin. Zo was destijds, in de toenmalige saties van de arbeiders tot instituten van over
politieke verhoudingen* de aanduiding voor een leg, van compromis. In het raam van de kapita
bepaalde liefdadigheidsondWnem:ng met de naam listische orde werd dit overleg steeds m eer een
,Juliana—Kupers-comité” niet slecht gevonden. overleg van vertegenwoordigers, over en zonder
- v*
> - -v>
Maar we moeten begrijpen, dat, zoals bijvoor .de arbeiders zelf. •
Zo
groeide,
zonder
Bismarck,
het
Bismarck-bebeeld een honderd keren herhaalde slagzin afgrijselijk vervelend, zonder humor en haast zon- ‘' grip van de Sociale Staat tot veel mächtiger vor
der zin gaat worden, ditzelfde gevaar bestaat bij men, dan zelfs hij het zich óóit had kunnen in
het gebruik van politieke „slagzinnen”. Dat ze denken. Die nieuwe vormen vatten we vaak
het levende doden, de oppervlakkigheid bevorde- samen in het woord: „neo-fascisme”. Maar pas
ren. Eki even critisch als we moeten staan tegen- % op» dat dit woord ook weer niet wordt een doodover „politieke slagzinn ”, moeten w e het tegen d ö ü » ,^ g e n „uitgewerkte slagzin”. Ook nieuwe
over namen, organisatievormen, enz., of tegen woorden zijn vlaggen, die de lading dekken. Wtf
mW
over de bestrijding hiervan. Aanvar kelijk heeft moeten weten, wat de lading is, è # ï ’
•
'.pi;:'->
ß
^ï
al
’
•
*
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de afkeer of het bestrijden van een naam, een
hun strijd tegen de e rk e n d e ___ _
organisatie, een vorm, wel een diepere ondergrond, Jn
„Stichting van de Arbeid” deden de
maar we moeten oppassen, dat we h et „waarom* de
een
poging, een halfklare poging, om tot «elfniet uit 'het oog verliezen. „Juliana—Kupersständige
bedrijfsorganisatie te komen, door het
Comité” zou ons nu, ook om andere redenen, stichten van
de Eenheidsvakbeweging. Er is een
niet veel meer zeggen. Met namen als N.V.V. en gevaar, dat dat,
ze dachten te&eii Jb»
EZI
„Stichting van de Arbeid” lopen we de kans, dat nieuw zegeviertwat
Reeds
de
naam
van
d
het net zo gaat, ja, zelfs met „de arbeiders moeten beweging wijst erop, hoe taai oude
het zelf doen”, is er, als we niet oppassen, een zijn. Iedere beweging heeft natuurlijk
gevaar dat het een haast zinloze frase w o rd t lijk te maken met de vorm, waarin het — ut-—ALS WK NIET OPPASSEN! '
dient plaats te vinden. Maar de vorm is ieta, die
niet sonder meer uit het verleden kan worden
Uit het oordeel en de beslissing van de massa
De vormen van organisatie zijn be 
valt veel te leren, onverschillig of de arbeiders overgenomen.
paald. door
de
_______strijd
en door de
_ __r
het by he,t goede, dan wel verkeerdfe eind heb
Stry
dvoering.
En
reeds
4e
vorm*waarin
de
Strtfdben. Het kan niet anders of het gedrag van die bereide arbeiders hun nieuwe organisat*
N.V.V.-bestuurders in oorlogstijd, hun strijdloze VAKBEWEGING en vooral later Vj
capitulaties voor den faseistischen bezetter, was TRAJLE, was zeer bedenkelyk. /
f
voor heel wat arbeiders de laatste druppel, die
de emmer vol tegenzin, afkeer en haat deed over H et is m eer dan ooit noodzakelyk, de E.V.C.lopen. Tegenzin, afkeer en haat tegen dè vóór leden te w aar huwen en hen in het j
oorlogse methoden, die via het socialisatje-jap- roepen. W ant niet alleen de fusie met
port, medezeggenschaps- en. bedrijfsorganisatie- onbruikbare, tot het kapitalistische
congressen én plannen van de arbeid (nog zo*n horende N.V.V. dreigt Ongetwijfeld
mooie naam), de leiders wel Voerden ra a r wanneer ze in kannen' en kruiken j
ministerzetels, plaatsen in de Hoge Raad van de lopig einde betekenen van de jongst
Arbeid (wèl drommels, daar is d at ^roord al de klassebewuste arbeiders om tot
weer) en Internationale Arbeidsconferenties te satie te komen, maar zelfs als die fusie!
Genève, maar tegelijkertijd de arbeiders „leiden” doorgaan, dén nog bedreigt de E.V.C. een vol
naar «en voordurende „aanpassing”, een verlagen komen principieel verval Een brochure: ,J>e
van het levenspeil der werkenden een verhogeif E.V.C. bouwt aan «m nieuwe maatschappij” be
van het hongerpeil der honderdduizenden werk
wijst dit heel duidelijk.
®elozen.
■•
vi
Het vervangen van het begrip „be
Eii het was niet alleen de laatste druppel voor „centrale”, voert tot verstarring en
dié arbeiders, het was op dat tijdstip ook de heid der arbeiders.
laatste consequentie, die getrokken kon wórden
door een leiding, wier beginselen ,van klassen „Welvaartspolitiek voor h e t gehele Ni
strijd en internationalisme, in de bloeiperiode yan V^lk”, inplaats van: »door klassenstrijd
het kapitalsme geleidelijk aan waren verdwenen communisme” leidt de arbeiders af van de
en „genationaliseerd” en die, door samenwerking nationale klassei
met de klassevijand, had geleerd en leerde geva* de „geleide economie” voert
hoorzaamheid
tnheid aan' het gezag, welk gezag dan ook.
m g j* a n de nieuwe vormen van
uitlanting.
Dus vechten de arbeiders niet alleen tegen de
namen en de vormen, de* organisatievormen en De illusie, dat
itionalisatie”
organisatienamen, N.V.V., Stichting^ enz. Zij door de sta a t
[delen zijn
vochten en vechten in. wezen in . h et bizonder
aire wegen to
tegen de . inhoud. Vorm en wezen bdtaren in komen, sdiakei de aibetóers
de nieuwe
overeenstemming met elkaar te zyn. \
kapitalistische
ïomie.
Maar nu moeten we ons steeds goed voor ogen
houden: Namen kunnen verwarrend en Vormen Deze wegen
fout zijn. Wie echter de inhoud heeft begrepen winstm

Arbeidersorganisatie

•

Wy kunnen nog veel .meer van deze sta
tistieken fabriceren! Wy kunnen er een
'm aken met alä maatstaf, wie het best spykers kan rechtslaan, yzeren bouten op
warmen en paariden beslaan. De smid staat
bovenaan, hy behoort niet meer tot de
„45% grauwe middelmaat”. En de advo->
caat en de organisator, zy behoren ’nu tot
het halve procent imbecilen. Bedryfsleider
en ingenieur behoren hier op zyn minst
onder de rubriek „2J/£% zwakzinnigen”
thuis. En nemen wy een ^erste-klös-econoom, juist In Rotterdam afgestudeerd,
dan stäqjt hy waarschynlyk helemaal
achter op de lyst, die de steno-typiste als
hóar intelligentiestatistiek ten beste geeft.
De ,jintelligentievariatie^ vaii J. S. is geen
„natuurlyke” relatie, zy spruit niet uit de
menselyke „aard”, uit de „mens-op-zichzelf” voort, m aar ze is een product van
maatschappelyke werkverdeling en yan #
maatschappelyk „intelligentie-monopolie”.
De natuuriyke variatie tussen de verschil
lende mensen wordt dooi? dit verschynsel
volkomen overheerst.

in ’t algemeen veel beter begrypen, dan
de arts, dè geleerde en de dominee, die
met maatschappèlyke problemen niet te
kampen hebben.
In de communistische samenleving zullen
dokters en ingenieurs onmisbaar zyn,
maar er bestaat niet de minste reden, hen
als een „intelligentia’* als gen „bijzonder
begaafde groep*1 of zélfs als de aange
wezen „dragers der beschaving” te be
schouwen, zoals zo vaak w otdt gehoord.
Zy behoeven geen „leiding” te geven, zy
zullen eenvoudigweg werkers zyn, net als
de typograaf en de bakker.

dividenden ten bate van het monopöliekapi taal.
persen de arbeidersklasse in een fascistisch
keurslijf en maken haar tot een geketend uitbuitings-object van het kapitad.
v
Ze

Er gaat stryd komen over de gehele wereld. Een
strijd om de macht. Twee machten staan onverzoenlijk tegenover elkaar. Maar zolang de arbei
ders, die de ene strijdende party vormen, zich
lenen om, onder. welke mooie benamingen ook,
misleid door slagzinnen als „volksgemeenschap”,
MY9lkfiwelvaartJ> p n

i—

vierde erkende vakcentrale, een organisatie van
de oude styl, -heeft de arbeidersklasse geen en
kele behoefte.
---- .....
De eenheidsvakbeweging vond haar grote waar
de in het feit, dat zy het verzamelbakken was
der strydbare arbeiders. Dat de vorm van haar
jonge organisatie, nog min of meer geïmprovi
seerd, iemen in zich droeg om uit te groeien tot
zelfstandige, strijdbare bedrijfsorganisatie en dat
hier, in overeenstemming m et het voorafgaande,
de kansen
dat die
— v.. aanwezig waren,
waicu, uai,
uie wegen van
c tr iÉ ir i

-------------

_
_
_
_
_—
~

^

-

-

—

handenden hun vaak nog verwarde gedachten
méé helpen bouwen. aan het vechtapparaat van
ae bezittende klasse, zolang zy in figuurlijke zin
werken aan héér bunkers en stellingen* en daar
mede collaborateursdiensten bewijzen aan de vüandige klasse, zolang zullen de slagen op hen
neerkomen.
De arbeiders zullen slechts m oeten.bouwen »»n
de eigen macht, de macht door henzelf gehan
teerd, door henzelf geleid: aan de zelfstandige
bedrijfsorganisatie. Daarvoor zal Ook in dé Een
h e id s b e w e g in g nog veel stryd moeten worden
ls daarom niet alleen de vraag, of
de K V.C . gaat yerdwynen. Het is óók de vraag,
wat zy, als ze niet fuseert, gaat worden. Aan een

_
_
_

orde als hun ideeën aannemelijk te maken. Ze
zou niet zo gevcaarlyk en lang niet zo sterk zyn.
Maat je mening, dat het een rare orde, dat wil
zeggen, géén orde, is d \ e telken* weer „hersteld”
moet worden, daarmee zyn we ’t volkomen eens.
En ook m et dit: „een werkelijke maatschappelijke
orde is een gegroeide harmonie, die op kame
raadschappelijke samenwerking gebaseerd is.”
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aat onder de kapitalistische verhoudingen xrim
nu, behoeft. Naast deze drie mogelykhedèn zyn Volgens de staatsbegroting van Spanje voor h e t
natuurlek ook aanwezig de mogelijkheden van jaar 1946 wordt byna 50% van d^ inkomsten
terugval tot strydloosheid, oude vakbondsvormen de nationale verdediging uitgegeven en 17% aan
en reformistische gedachten. Twee tendenzen aflossing en rentedienst vaii de staatsschulden.
worstelen met elkaar in de E .V .C .
Zoals bekend werd in Nederland 00% van de
Het spreekt Vanzelf, dat allen, die het wel menei> uitgaven voor militaire - doeleihden uitgegeven.
met hun strijdende klasse en die deel uitmaken
van de E.V.C., al het mogelyke móeten doen, de
___■
S'
aanwezige positieve waarden tot ontwikkeling "te
brengen. Daarbij is niet alleen de kwestie van
Koloniale zorgen
fasie en „Stichting van de Arbeid” belangrijk,
t » i I d e F ra n se B onrgeefse
m aar ook, welke beginselen de E.V.C. zelf propa
geert en in welke richting haar werk zich be
In het Franse blad „Libé-Soir” van 18 Januari
weegt.
X
vonden we een klaagzang van de Franse bour
geoisie over de tegenwoonfige opstandigheid van
de negers in Senegal met de bekende stad Dakar.
Op de muren staan leuzen geschreven,, zoals:
„Senegal voor de Senegalezen”. „De Fransen
moeten ons met rust laten.” „We moeten vr$
over de economische ypordélen beschikken, dit
J. KTU W. In uw stukje over „Orde en Geweld”
steeds
meer
zien.
Als
je
dan
in
je
rapporten
aan
het buitenland orts bi^dt”. Het Franse blad verkomen o.i. goede dingen vóór, maar als geheel
vodden we het met goed. Ge begint: „In deze de arbeiders gesproken hebt van „altijd weer zuchtr ,,I>e scbryvers van deze leuzen zoleen
rika door
maatschappij niet zyn klassetegenstellihgen, is m et geweld” en inplaats van de gezagstroepen
verschijnt daar iemand met eeA burgerpakje aan
vers^Mjnsêl, dat de z.g.n. en een Arbeid-paxty insigne of een sikkel en gebouwdj ---- ----- T------fleue,
»orde regelmatig m gevaajr verkeert en dat al
hamertje op zyn jas» die de arbeiders weer in een algemene staking aan alle openbare diensten
ledere keer moet worden hersteld
de werkorde van het kapitaal terug wil praten, en parttculiere ondernemingen was uitgebrokdn,
en altyd weer met geweld.”
dan zyn ze op dat wapen van de tegenstander die katastrofaal kon worden, in verband jrnet de
Dat ia de_ inleiding van eeft korte beschouwing
m et verdacht.
bewerking van plantaardige oliën. De staking
ehe voorafgaat aan de mededeling van het feit!
Ook
je
conclusie:
„de
bezittende
klasse
is
gemeen
loopt
weliswaar over looneisen, doch dreigt het
fn 4 e gemeente Stejjl „protesteerden de arbeien*de arbeidersklasse is dom”, kunhen we zo politieke karakter van zwartèn tegen blanken
manf r ’ tegen het inh^uden (of
met mtreiken) van levensmiddelen, waar ze vol- niaar niet onderschreven. Dat de arbeidersklasse aan te nemen.
dom zou zyn, is misschien wel of niet juist, al
fende fn.^T Ï
ha,d den>m aar dè desbetref- naar wat men onder „dom” verstaat. Maar in je
v
mets an«1“ « te doen dan er
gwagstroepen heen te zenden, om de arbeiders stuk wordt daarover in het geheel niefc gesprohet protesteren af te leren.”
ueioers ken, we zien ineens die domheid maar in de
^ t j s aUes, wat ge omtrent dat stukje klassen- conclusie verschynen. En, aangezien we ook to f
de arbeidersklasse behoren, voelen We e r niet* Den Haag»
achzelf vertelt. Uw conclusie is: „de voor,
zonder enige poging tot bewyzen, dom
13 *e” eén en de arbeidersklasse genoemd te worden.
i
Woensdag 20 Februari 8 nur. ‘M‘
* ? tW6e P°len ™ Ifekt zich het Misschien tot verwondering van sommige lezers, hi de zaal Koningstraat 42. Onderw. Indonesië en
m aar we hebben ook bezwaar tegen dat woord de strijd van de Arbeidersklasse
K ^ h‘ 09 spoedig ^ r s te l.
Z Z nH it J\ ^ deie m bn€k en niet in een per„gemeen” ^oor de bezittende klasse. Vanuit onze
Ä
f e
r
bezwaren tegen je rfuk positie als arbeiders, die van haar te lyden heb
Amsterdam-West»
v ^
V
mwaaten, is, omdat een goede berichtgeving van
ben en tegen haar stryden, kunnen we zeggen, Maandag 18 Februari a.s. zal in gebouw „Marcopolo"
OVer ,sWfcken H assenströd.X ^ ™ dat haar maatregelen gemeen zyn èn dat zy ge een Indonesiër spreken over Indonesië.* '
1?®ei5 akeä >™ zo grooï belang is.
meen is. Maar eigenlyk is dat wdÉM veel te Aanvang 8 uur.
m a r iS J wilt®
protesteerden „op hun zwak, want het maakt ons het wezen van haar
optreden niet duidelyk.
Amsterdam-Zuid.
Dat wekt wellicht de voorstelling van een soort Vrijdag122 Februari 8 uur.
S s » P T M « ™ , hebban, zoudu, 4» t ° ï 5l l ï
^ t ^ M ^ c h i e n was hét een betere m a n f e r d ï ï m ep sei^d ie bewust gemene dingen willen en In het gebouw Westeinde'* West Eiadfe 3.
doen. En het is, als we als revolutionaire ar
aie zy kannen. En dan: BH wie hpKK™ ^
beiders onze klassetegenständer juist willen Onderw* „De a.s. Verkiezingen"
teten ’0 OfVh1 -Sv,e'il geprotesteerd? BÜ de autori! schatten, er veel erger mee gesteld. ERj is namet
mede-arbeiders, om dieT o t lyk overtuigd, dat hy, als klasse, niet gemeen gemeenschappelijk optreden te bewegen?
,
is. D at zyn klassedoel goed is, dat het recht is,
»Ondeugende Inipressiea9
S u
a M d 3e’
* de Z g n ' maatschappél\jke
dat zyn orde gehandhoafd en hersteld wordt.
h ^ te id ^ ddTtew e lS t / eWeld” 111061 W°rden Toen in 1918, by de beroemde. „vergissing” van
Onder die titel schreef de redacteur van
Troelstra, de ministerraad in een soort paniek Vrije Volk" Twentse editie 23 Jan. Ll. een
Ï Z
- eens .hier, dan byeen kwam en een van hen in zijn angst zei:
stukje over het manifest van de Twentse rum*
„Laat Idenjxirg bidden!”, toen meenden die vrouwenboad. Die arbeidersvrouwen zijn in actie
u?* dat,.^un 8°d hen zou helpen, omdat zft een tegen de hongerlonen waarvan de Twentse arbeiders
rechtvaardige zaak voorstonden en die demon
ben d‘;
“ h6bmaar moesten zien in 't leven te bleven. Een redac
strerende arbeiders, die muitende soldaten en teur van een „socialistische” krant moet daar iets
stander gebruikte
“ de tegen’
vooral daar in Duitsland die Spartacisten en in
doen, niet tegen een maatschappelijke orde die
^
, W KZ ? 8; <^ ie}e S ^ tsb e rich t Rusland die Bolsjewisten slecht waren en met tegen
de mensen tot de honger veroordeelt* maar » gtn
alle geweld moesten* worden bestreden. En de de vrouwen die protesteren.
noge rechterlijke ambtenaar, die by een staking
weer”1 v a ^ d a t ^ “ w
^ « ^ tT n d e ^ ^ a ï« ^
Dat is heel normaal, tegenwoordig. Normaal is'oofc
J?. f e, suikerfabrieken ging onderkruipen, of dat hij op geen andere gedachte kan komen, dan dat
minister Schermerhom, die de B.S. naar de Rotterdamse haven stuurde, zyn overtuigd, dat ze zijn concurrent, de C.P.N. er wel achter zal zitten.
F i l i t ó k „f
in Noordrecht doen. Vanuit hun klassepositie gezien, doen Maar X mans humor en journalistiek peil zijn enigs
zins buiten-normaal. De vrouwen hadden geschreven:
ze dat ook.
asc^e of
de socialistische partij heen « i
»Xaat de man niet alleen staan in zijnstrij/d om ver
kla,SSe 014 bandieten en schobbetering. Ook wij vrouwen behoren erbij, eerst dan
bejakken bestond, als ze „gemeen” was in de zullen de resultaten tastbaar en blijvend zijn”gangbare betekenis van het woord, dan zou ze
Deze twee zinnen inspireerden de Vrije Volkvoor. de arbeiders t a ? niet zo gevaarlyk zyn, redacteur tot de volgende geestigheid: „Tastbaar
Ze zou de overtuiging van haar recht en blijvend, foei En dan nog de adressen erbij te*
Jets d e rg e ljk r ziep we hier ook wel en w e z u lle n
missen,
ze
zou niet in staat zyn, de grote meer
het m de komende klassebotsingtn vérmoedelyk
geven. Schande! -oü '
derheid van de mensen haar ideeën van recht en
Mijnheer, wij bevelen iraanJKoude afwassingen!
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Elk geweld moet met staking
beantwoord worden!
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