Over de taak van de Partij m(slot)
Dé taak van de party ligt in de voorbereiding taak, waarvan het latere slagen van de opstandige
van de eenheid van de klasse, echter niet van bewegingen der arbeiders afhangt. D aanwezig
een“ gecommandeerde, maar vain een werkelijke heid in de hoofden van het denkbeeld, dat een
eenheid. De party is niet de toekomstige leidende dergelijke organisatie noodzakelyk is, is reeds
organisatie; zy ontwikkelt echter de gedachte éen belangrijke stap in de richting van haar.
gangen, zjj -onderzoek t de oplossing-der proble» verweaenlykingi---- ----------- ----- — ï— 2-------.men, ze formuleert de principiële-basis, waarop
de eenheid van de klasse tot -ontwikkeling kan Wanneer wy hier van dè „taak van de party”
komen. Het zoeken en tasten van de strijdende spreken, dan &omt het er niet op aan,' o f deze
arbeiders naar nieuwe vormen van klassebewe- organisatie ,;Spartacus” heet of anders. Het doet
ging is ook het zoeken en tasten van de party, er niet toe, of er één zo’n dergelyke organisatie
wanneer deze tracht tot een algemeen begrip van is, of dat er verschillende zyn, mits zy eendrach
deze bewegingen te komen en de resultaten van tig samenwerken voor het gemeenschappelijk
dit onderzoek zal zij door haar propaganda aan doel: het ideëel en materieel voorbereiden van
de arbeiders bewust maken.
de eenwording van de arbeidersklasse, op grond
Zo is er een wisselwerking tussen de party en dè slag van de machtsuitoefening door de arbeiders,
‘klasse. Aan de ene kant leveren de klassebewe- zelf. De organisatorische verbindingen, dië door
gingen van het proletariaat'het materiaal waaruit de party worden gelegd, zyn niet bestemd om de'
de partij haar inzichten moet afleiden. Aan de overheersende organen over de klasse te worden;
andere kant propageert zy dit inzicht weer in hun taak is .te' vergelijken met d i^v an de zenu
de klasse, maakt haar op deze wyze van de eigen wen in het menselijk lichaam; z y zijn de nood
klasse-ervaring bewust. Ook dit propageren kan zakelijke verbindingen, die het gehele lichaam
op allerlei wijze gebeuren: mondeling, schriftelijk als een eenheid doen handelen. Komt de arbei
en met de daad. Zo kan de party het initiatief dersklasse tot actie, dan zal zy niet alleen van
nemén voor de stichting van revolutionaire be- deze ‘verbindingèn gebruik maken, m aar zy zal
drijfskemen, daarmee een organisatie scheppen hen een uitbreiding geven, die ver uitgaat boven
d e die het raam van de party zelf verre te boyen wat door de i>arty kan worden bereikt en zy zal
gaat, en die zich in geen enkel opzicht aan haar hen onder de directe controle van de bedryfscontrole behoeft te onderwerpen^ al zal zy uit arbeiders stellen.
de aard der zaak onder de invloed staan van de
gedachtegangen, die door de propaganda van de Zo heeft de party haar taak t e vervullen in de
party worden ontwikkeld.
bedryven, door middel van die organisatie van
Zo kan de party de eenheid van de arbeiders revolutionaire bedrijfskemen en hun onderlinge
klasse voorbereiden, ideëel, zo kan zy zelfs het verbinding. Maar de taak van d$ party is veel
initiatief nemen tot een begin van organisa breder. Zij zal zich ook moeten bezig houden
torische verwezenlijking. Dit laatste is echter met de vraag naar het doel en de inhoud van de
alleen dan mogelyk, wanneer de situatie hiervoor arbeidersstrijd.
,
„rijp” is, d.w.z. wanneer er voor dergelyke re Natuuriyk is het onmógelyk, alle problemen die
volutionaire bedryfkemen' een klasse-taak is, een zullen opdoemen, vooruit te zien en men kan geen
taak die het raam ^van de parttf*propaganda * „plan van de revolutie” opstellën.'Maar wel moet
overschrijdt. Het is b.v. mogëlyk in een tyd, men nu reeds uitsprekèn dat de revolutie der
waarin grote stakingsbewegingen worden voor arbeiders de -macht van de staat zal moeten bre
bereid. Is dit echter niet het geval, dan moeten. . ken, breken in alle opzichten. En dat hiertegen
al dèrgelijke pogingen in het zand lopen.
over de macht van de arbeiders in de bedryven
De partij kan de eenheid van de klasse dus n i e ^ zal moeten worden georganiseerd, dat de arbei
„maken”. Zij kan ook niet de voorwaarde schep ders de productie zullen jnoeten ovememen en
pen, waaronder deze eenheid tot stand komt. vóór eigen behoefte verder ontwikkelen. Dat zij
Maar de éenheid komt ode niet vanzelf. W aa dit moeten doen op een algemeen geldende
neer de voorwaarden voor haar ontstaan aanwe grondslag, waarby de arbeiders, de producenten
zig zyn, moet zy toch worden georganiseerd en van de gehele maatschappelijke rijkdom, zich
het is nu eenmaal een feit, dat in deze arbeid zullen moeten bevrijden uit alle banden van
het initiatief over het algemeen zal uitgaan van overheersing door party- en andere organisaties,
die elementen in de klasse, wier inzicht altijd al waarin zij gelijke levens- en productievoorwaarop dit doel was gericht. De onderlinge samenbin den zullen moeten scheppen voor een ieder. Al
ding van deze revolutionaire elementen over dé de hiermee samenhangende problemen zullen in
grenzen der verschillende bedryven en distric de partyorganisatie moeten worden bestudeerd,
ten heen, gaat noodzakelyk aan de eenwor echter niet met het doel een organisatie van
ding van de gehele klasse vooraf., Want de ro betweters te verkrijgen, maar teneinde de ver
mantische voorstelling waarby de arbeiders zich kregen inzichten in zo breed mogelyke kring te
als één grote massa in het' duiste^ van een nog verbreiden.
geheel onbekende taak storten is niet in over
eenstemming met de werkelijkheid; het voorzich By het vervullen van deze taak is het niet vol
tig verkennen van de wegen, het onderling con doende, wanneer de party zou optreden als een
tact nemen moet eerst hebben plaat? gevonden. samenvatting van verschillende revolutionaire be
De fyne verbindingsdraden, die door de party- drijfskemen, zoals het geval moet zijn by haar
organisatie tusseiy.de verschillende bedrijven taak van de materiele voorbereiding van de ge
worden geweven kunnen het uitgangspunt zyn organiseerde eenheid der arbeidersklasse. Voor
van een byna oogenblikkelijke verwezenlijking deze andere taak van verovering en propaganda
van een klasse - organisa tie van het proletariaat, van nieuwe inzichten t.a.v. de doeleinden vaji
zodra de beweging losbarst, terwyl bij het ont de stryd van de arbeidersklasse,, ligt de basis van
breken van ieder voorafgaand contact deze laat haar arbeid vooral in de rijkdom van ervaringen
ste organisatie niet tot stand kan komen; de ar en denkbeelden die zij in zich b erg t Hier is een
beiders zoeken dan hun eenheid te bereiken taak, die zij slechts kan vervullen, wanneer haar
lang andere wegen, die reeds van tevoren zijn organisatie van de aanvang of zo breed mogelyk
afgebakenden zij worden dan overgeleverd aan wordt opgezet, wanneer zij op internationale
de oude, bureaucratische organisaties. S et schep maatstaf alle denkende arbeiders verenigt. Hier
pen van een verbindingsorganisatie tussen de treedt de vraag op de achtergrond, of de ver
verschillende bedryven is daarom een noódza- bindingen direct vanuit de bedryven kunnen
kelyke taak;- van de revolutionaire' party, een worden gelegd, want hier gaat het vooral om het
verenigen van een zo breed en zo veelzijdig mo
gelijk terrein.
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Maar nog verder gaat de taak van de party. Want
niet alleen zal zij haar inzichten moeten verbrei
den, zy moet ook — en deze taak is 'zeker niet
minder belangryk dan de andere — helpen de
denkwijze van de arbeiders te revolutioneren.
De wijze, waarop de party haar inzichten ver
krijgt is immers niet alleen bepaald door de er
varingen die zij verwerkt, maar ook door de wijze

v

waarop zij dit doet. Het breken mét alle dogma’s
van godsdienst en ander geloof, het ontwikkelen
van een methode van onderzoek, die tot op de
grond gaat, die de verschillende maatschappe
lijke problemen aanpakt, uitgaande van de werkelijke verhoudingen en niet vanuit het een of
ander vooroordeel, .dit alles moet ook aan de ar
beiders Wordoli geleerd. Zodoende ligt de strijd
van de party ook op dit gebied, dat betrekking
hééft op hét zelfstandig en onbevooroordeeld leren denken, geholpen door de wetenschappelijke
methoden, die het* Marxisme levert.

/

Het spreekt vanzelf, dat een partij die zich derge^.
lijke doeleinden stelt, in haar organisatie-wijzè
volkomen van de oude party-organisaties moet
verschillen. Zy kent niet de kadaver-discipline
van de leden aan een almachtig bestuur. Zij kent
ook niet de onderscheiding van „aanvoerders”
en „meelopers”. Een dergelyke partij-organisatie
moet aan al haar leden de^eis stellen, dat zij de
fundamentele opvattingen van de party niet al
leen als juist aanvaarden, m aar dat zy deze zelf
standig en critisch kunnen beoordelen. Ook moé
ten de leden voortdurend bereid zyn aan hun
eigen ontwikkeling verder te werken. En tegelyk
mogen zy het dagelijks, verband met de klasse
niet verliezen, mogen zy zich niet als éen élite
gaan voelen, maar moeten weten, dat zy slechts
deel uit maken van een organisatie, wier gehele
taak kan worden samengevat in de woorden:
dienstbaarheid aan de revolutionaire .strijd van
het proletariaat.
Wanneer men de vraag stelt of een partij, die op
deze grondslag is opgebouwd, zich toch niet
weer tot een macht organisatie boven de arbei
ders zal ontwikkelen, dan is het duidelijk, dat
een dergelyke ontwikkeling slechts mogelijk zou
zijn, wanneer de party de hier gegeven grondsla
gen yerlaat. Waarborgen hiertegen zyn geen an
dere dan de activiteit, de voortdurend waakzame
critiek en de standvastigheid, het revolutionaire
bewustzijn en de klasseverbondenheid der leden.
Daarom moeten deze er op gericht zijn de hier
aangegeven beginselen te handhaven, door lie
ontplooien van de grootst mogelyke activiteit op
alle gebied, in dienst van de bewustwording en de
zelfstandige klassebeweging der arbeiders.

*

Vrouwen-beweging
De Zaanse Huisvrouwenbond hield U April een
openbare Vergadering te Zaandijk. De eerste
spreekster wees erop, dat vele verwachtingen,
die de vrouwen hadden gekoesterd t.o.v. van de
toestand na de oorlog, niet in vervulling zijn ge
gaan. Er heerst nog steeds een chaos. We krygen
nog steeds te weinig voedsel en praktisch geen
textiel, w^nt als er iets goeds in de winkel ligt,
prijkt ér meestal *n bordje „verkocht” bij. Spr.
stelde voor, dat de vrouwen eens en Woc bü
de winkels op onderzoek zouden gaan, zoals
ze ook en bloe by het Zaanse distributie-kantoor
geprotesteerd hadden, tegen de ongeldig verkla*
ring van de speciale punten. Spr. betreurde het,
dat de vrouwen niet getracht hadden, zodra de
oorloge voorbij was, zich meester te maken van
het distributie-apparaat.
De tweede spreker legde de nadruk op de sa
menwerking. Hij wees op de samenwerking van'
de bourgeoisie, als het erom gaat onze jongens
naar Indië te sturen en stelde daartegenover de
eensgezindheid van het proletariaat.
(Verslag door plaatsgebrek vorige keer Wijven
liggen, Red. Sp.)

V.S.V. Vergaderingen
Amsterdam C. Maandag 6 Mei, 8 uur In gebouw
,43e Arend”, Breeuwerstraat by HaarlemmerpL
Onderwerp: „De as. Verkiezingen”.
Hiversum. Houdt Donderdags 16 Mei vrij.
Bijeenkomst voor alle Spartacus-leden in „On*
Gebouw”, Havenstraat.
: >
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P roletarië rs a lle r landen,

een maand zijn de zeelieden in
king. Deze staking is het antwoord op
in van de reders, de lonen der
lieden drastisch te verlagen. In
werking met de leiders der erkende vak~ bonden, waarin trouwens' slechts êën
klein gedeelte der zeelieden is georg
seerd, hadden de reders een nieuw arbeidscontract, opgesteld, dat op een zeer
veel lager niveau lag dan het bestaande,
Hierop zyn de zeelieden, onder leiding
van de E.V.C. in staking gegaan.
Intussen zyn nieuwe groepen van arbeiders in de staking betrokken, De poging,
het s.s. Java, dat door onderkruipers uit
de Rotterdamse haven was gehaald, in
dam te doen
de Amsterdamse havenarbe
gebracht. Ook in Ro
eel
i der havenarbeiders in
de
Op Schiphol staken de
D.U.W. Alles tezamen zyn thans in Amsterdam en in Rotterdam 20.000 arbeiders
in beweging.
De bezittende klasse tracht de stakingen
met de gewone middelen te breken. De
stakende havenarbeiders worden ontslagen en in plaats daarvan tracht men andere arbeiders te ronselen. In Rotterdam
worden militairen aan hèt werk gezet
voor het lossen van schepen. Ook tracht
de bourgeoisie op de gebruikelijke wyze
tweedracht te zaaién tussen de strijdende
arbeiders.
De „Nationale Rotterdamse Courant”
schrijft, dat slechts door terreur gedwon
gen een deel van de Rotterdamse haven
arbeiders in staking is gegaan. Dè courant
wyst er op, dat op deze wijze het scheep
vaartverkeer voor de Rotterdamse haven
verloren moet gaan, want bij hettegenwoordige gebrek aan scheepruimte nemen de re
ders niet het risico van tydsverlies door
stakingen en zullen hun schepen dns naar
Hamburg en Bremen zenden, waar confUcten uitgesloten zyn. Intussen kan dit
argument voor de arbeiders slechts eeh
reden zijn om hun staking met des te
meer kracht door te zetten, want het
toont, dat zy hierdoor de bezittende klas
se juist in jia a r wonde plek treffen kan.
De betekenis van deze'stakingen, die op
het ogenblik in Amsterdam en Rotterdam
plaatsvinden, gaat ver uit boven die van
gewone loqnacties. Wel is bij verschillen
de stakingen het uitgangspunt gelegen in
bepaalde looneisen, maar de oorzaak vah
het conflict ligt dieper. Want of nu de
ogenblikkelijke eisen der arbeiders worden ingewilligd of niet, het conflict is
daarmee niet van de baan, omdat de arbeidsvoorwaarden ook bij het inwilligen
van de eisen onvoldoende blijven. Er
zullen dus telkens nieuwe conflicten
uitbreken. Waar het hier ik de eerste

zich juist door deze stakinen veroveren. Daarom is het
te belang, dat deze werkegewohnén.
^
te
rdige stakingen zyn niet de
sedert de „beVryis de perste maal, dat een
zo groot aantal bedreven in onderlinge samenhang in beweging is. Een dergelyke
samenhang eist echter organisatie. De stakingscomité’s der verschillende bedryven
staan dan ook met elkaar in voortdurend
contact By de organisatie dezer verbindingen speelt de E.V.C. fen belangrijke
rol.
- ■l
Zo leggen deze stakingen het eerste stevige contact tussen de arbeiders van ver
schillende bedrijfsgroepen. Voor latere
actie’s kan dit van het grootste belang
zyn, daar* de mogelijkheid van verdere
uitbreiding dan veel eerder gegeven
By vroegere stakingen, zoals die van de
Rotterdamse havenwerkers in Juli ’45,
werd de actie in zyn isolement verstikt
Het was duidelyk, dat een stryd alleen
doorgevoerd kon worden, wanneer ver
schillende bedryven elkaar in hun actie
steunden. Thans is daarmee een begin gemaakt.
,
Intussen is organisatie van de actie tussen
de verschillende, bedryven ee$ absolute
noodzakelijkheid. Maar duidelyk is, dat
de arbeiders deze niet aan de officiele E.
V.C.-instanties kunnen overlaten, maar
dat zij deze zelf ter hand moeten f e 
rnen. Of zy dat nu ook doen onder de vlag
van de E.V.C., of onder andere benamin
gen, doet minder ter zake, als de organi
satie maar door de arbeiders zelf wordt
gedragen.
In dit opzicht is de tegenwoordige staking
op Schiphol van 'grote betekenis. Hier
gaat h ei om het recht van de arbeiders
een z.g. „contact-commissie” in stand te
houden, die toezicht moet houden op het
naleven van de arbeidsvoorwaarden door
de aannemers. Elders in dit nummer
wordt de strijd op Schiphol uitvoeriger
behandeld. Hier wyzen wé er alleen op,
dat de „contact-commissie” die de arbei
ders óp Schiphol liadden georganiseerd,
een principieel ander karakter neeft dan
dé gewone KV.C.-organisatie. He leden
van deze contact-commissie zyn geen
functionarissen tnet een vast salaris, zij
zijn door de arbeiders uit het bedrijf zelf
direct aangewezen en blijven ook aan 4Qt
bedrijf verbonden. Zy ontvangen hun
loon van den ^aannemer, zo goed als ajl«
andere bedrijfsarbeiders. Maar terwijl zy
dit loon ontvangen, behoeven zij n ie tin
het bedrijf te werken; in plaats daarvan
oefenen zij hun controle-functie uifc:
Het spreekt vanzelf, d a te e n dergelijke
toestand, waarby de aannemer arbeiders

arbeiders door middel van s
beteren. Dit is het recht, dat.de bezittende van het naleven der arbeidsvoorwaarden,
lassë hen op alle mogelyke manieren slechts door stryd kan worden afgedwon*
racht te ontnemen. Het is het recht, dat gen. Slagen de arbeiders er in deze toe-

stand te behouden, waarby zy dan na
tuurlek ook fyet recht om de leden
contact-commissie aan te wyzen,
men voor zich moeten behouden,
tekent dit het begin van dë organisal ie
van een werkelijke bedryfsmacht. Want
deze contaot-commissie staat dan niet in
de erkende positie van de E.V.C.; haar leudea-zyn-geeg vaste, flinctii
kunnen doen: de *arbeiders ieder moment
door andere worden vervangen. De con
tact-commissie heêft ook niet tot taak de
arbeidsvréde te ' bedaren, maar alleen
controle te oefenen op de aannemer, zo
als op zijn beurt ook de aannemer zichzelf
Thet recht lièemt de arbeiders te contro
leren.
Dit systeem van machtsuitoefening door
eèn „contact-commissie is voor uitbrei
ding vatbaar. Het kan ook worden ge
bruikt om de organisatie tussen de ver
schillende bedryven te vestigen. ÏDe ar
beiders moeten dan uit hun midden afge
vaardigden kiezen, die met de afgevaar
digden uit andere bedrijven in verbindingscomité’s samenkomen. Deze afge
vaardigden moeten echter leden blijven
van het bedryfspersoneel, daar ze anders
ni^t direct kunnen worden teruggeroepen,
ze moeten dus ook geen vast salaris ge
nieten, maar alleen hun loon als bedryfsarbeider krijgen, zodat ze ieder moment
door de arbeiders in het bedryf. kunnen
worden teruggeroepen, om nieuwe ver
tegenwoordigers aan te wijzen.
. **
Dit systeem van organisatie is principieel
verschillend van dat van de E.V.C.
Met de poging, in de E.V.C. een vaste, er
kende organisatie te vestigen, wordt ge
tracht de rechten van de arbeiders eens
vooral vast te leggen, door een officiele
erkenning van ondernemer en regering,
zonder dat de arbeiders door voortdurend
nieuwe en bredere strijd deze rechten
blijven verdedigen. Wij weten, dat op de
ze wijze nooit enig werkelyk recht is te
ver krygen. Daarom mogen de arbeiders
geèn moment hun strijdgeest en waak
zaamheid verliezen, pok wanneer acties
tijdelijk uitblijven en moeten zy zich een
organisatie scheppen, die een direct pro
duct is van deze strijdgeest en die hier ge^
heel door wordt gedragen. De arbeiders
van Schiphol hebben ons laten zien, hoe
dit mogelijk is. Wanneer de arbeiders er
in slagen, op deze wyze ook de verbin
dingen tussen de verschillende bedryyen
te organiseren, zal hun beweging onover
winnelijk zyn. -

Och ja, wie zal het ook ernstig nemen, dat
W .
er millioenen mensen, schuldig aan het w .
feit, dat ze meer dan t w é é Joodse groot^G isteren w w rtta
ouders b ezaten .... nee, we kunnen ste t
Rodenrijs niet n
blijven herhalen wat de ploerten met hen
da doorgedraaid
hebben gedaan. We zouden te gewend
derwärSL
raken aan de gruwelijkheden, die dan h m ----vreselijke betekenis verliezen.
f m&z
moesten feorden
We hebben m aar eens afgewacht de sen
sationele onthullingen van en over Arnold
Mefjer. Wij hadden r liet als de parlemen
taire party en de behoefte om deze zaak
te misbruiken voor verkiezingsreclame.
Maar nu die „onthullingen” wel wat lang
wegblijven (wat er tot nu toe voor de
draad is gekomen, maakt niettegenstaande
de tam-tam weinig indruk op ’n critische
lezer of hoorder), willeA wtf er een paaf
woorden van zeggen.
Die Mejjer is een menselijke hyena. Eet*
der velen, die onze burgerlijke Kultur,
voortbracht en voort zal blijven brengen,
lïn mag dan door de Nazi’s achteruitgeschoven zyn, omdat ze hem toen niet kon
den gebruiken, hy heeft hun uitstekende
diensten bewezen.
^
_ /"
Deze Nederlandse anti-semiet no. 1 zal
door de geldmachten achter de schermen
beschermd worden als ze menen hem nog
eens te kunnen gebruiken. Waarvoor weten wij nog niet* Dergelyke sujetten zyn
vandaag anti-semiet en morgen verklaren
ze, als men ze, om de bevolking zand in
de ogen te strooien voor de „rechtsbank
daagt, dat men dat niet zo ernstig nemen
moet. Verklaarde niet Hosenberg, leer
meester van Meyer, die het anti-semitis*
me een schyn-wetenschappelyke tint
trachtte te geven, in Neurenberg, dat men
zyn publicaties niet zo au serieus moest
nemen? Overmorgen zyn deze patjakkers
weer te gebruiken om anti-dit of pro-dat
te *ün.

Als die kerels, een te fraai woord
hen, hun diensten voor de duistere
ten van het kapitaal *
als er kans is, dat zij _
_
r
door hoge omes te „compromitteren”, dan
„liquideren” ze hen.
Wat is intussen compromitteren? Vorrink
erkent openlijk, met zo’n smeerpijp a b
Meyer in contact te
waarom ook niet? Dergelyke contacten
zijn voor de party-chefs heel normaal. Het
behoorc by het diplomatische parlemen
taire spel! .Door welke „roerende” en „be
wogen” uitgesproken redevoeringen ook,
laten wij ons niet bedriegen. 9 e revolu- D® export naar jEngeland ifniet lpnend meer.
tionnaire arbeidersbeweging heeft niets
aan „hartstochtelijke” uitingen tegen het
apt|-^ pi
sprekers de
kastanjes voor de bourgeoisie, tenslotte
hun eigen kastanjes uit het vuur HaIot,
als vertrouwden van de kapitalistische
8
j
§
§
regering. Als zodanig zijn zij de
R
verwoede vijanden van de revohit
gezinde arbeiders, en deze alleen
door hun klassenstrijd een maat
vernietigen, die misdadigers als
voortbrengt. Zijn degenen, die zo’n ____
leving opnieuw willen opbouwen soms
haartje beter2 Misschien willen zij bet
maar dat interesseert ons niet, want _.w
zullen het als mede-heersers over de ar
beidersklasse, ’n positie die zij in de éérste
plaats willen, niet beter kunnen. En daar
mee zijn èn de Meijers èn de Vorrinks
beoordeeld.
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In de stakingen van nu faalt niet altagn
de E.V.C. Alle parlementaire partijen en
vakbonden proberen de arbeiders over te
halen om nog harder te werken „tot heil
van het vaderland”. E n terwijl de stakers
aan de metaalbewerkers hebben verzocht
het loon van de 1-Meidag voor hun kas
sli te staan, heeft de C.P.N., naar „De
Waarheid” van 2 Mei bericht, aan de ar
beiders van Werkspoor op 1 Mei wat an*
ders gevraagd* „Na een opwekking om hei
loon van de eerste Mei in de verkiezingskas te storten van de C.P.N. sloot spr.
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daan. De meest gebruikelijke opvatting is
deze, dat de staat voor een aanzienlek
deel het werktuig van de grote geldmannen is. De grote geldmannen gebruiken de
staat voor het behoud van hun kapitalen.
■ •
".
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erkent we^ dat dit alles volkomen juist is. Maar, zegt hij, daarmee is
w e x fc m bevat enige nieuwe denkbeelden,
kan verschil van mening ztfn,
het verhaal niet uit. Nu begint het pas.
waarom wjj het tèr discussie stellen.
Met hét tegenwoordige gebruik van de
Dezer dagen kregen we een in teresln t
de. ^ t k a p M ^ t e n versterken
boekje van de Amerikaan James Bumf n s1lotte, zal, ve$ a a n .
pn dat over
n ^ T dé
T ttegenwoordige
—
T p
Deze Vtiatxd Is nog niet de arbeidersklasse,
ham in handen,
ontwikkeling van de samenleving han maar dé nieuwe middenstand. De organi
delt. En daarbij ziet hij dan in het bijzon satie van het grootkapitaal brengt met
der onder het oog, welke rol de zg. „nieu ach mee, dat er prysregelend en producwe middenstand” speelt We weten, dat tieregelend door de staatsorganen wordt
door de ontwikkeling van handel en in- ingegrèpen en dat het beschikkingsrecht
de ‘productiemiddelen
dustrie niet alleen de arbeidersklasse ont- over
j_
. ^
, "steeds
j r -----meer in
staan is, maar ook een klasse van hoge.
wordt geaoöcen-

EEN NIEUWE
KLASSE VECHT

van allerlei intellectuelen, van beroeps
politici, v » partij- én vakverenigingslei- vate kapitalisme” reeds voor een goed
ders. Zij allen tezamen worden wel de deel bij de nieuwe middenstand. Maar
nieuwe middenstand genoemd. De rol, die door de „geordende economié” of het „geze in het pfoductiëproces spelen, is deze, ^
_____________ _ _ _
dat ze de eigenlijke werkzaamheden lei- f ?
den. Ze treden in de plaats van de aandeelhoudere, die feiteiyk n iematid kent. Voor sommigen bestond er, tijdens de terZe zyn de leiders van het uitbuitings- reur van de Hitler-benden in Europa nog
een mogelijkheid te ontkomen door naar
1 1
tl i • • 1
m
de beroepspolitici de wetgeving, schrij- Zwitserland te vluchten. *
vers, van alle soort houden zich met de Vele van de pogingen, om op deze wijze
vorming van de „publieke opinie” bezig het leven veilig te stellen, zijn mislukt Na
en weer andere intellectuelen oefenen de deze mislukking zijn de vluchtelinge*, op
controle uit op de hele gang van z*ken. de bekende gruwelijke wijze, vermoord.
Kortom: het uitbuitingsproces wordt veel Zwitserland liet, by tijden, degeen die kon
meer door de nieuwe middenstand behar- aantonen door de Nazi’s vervolgd te wortfed, dan door de grootkapitalisten zelf, den, zij het vanwege ras of politiek, de
die zich in hoofdzaak bezighouden met grens over. Vooral in het begin van de
het verkwanselen van aandelen aan de oorlog. Later was de grens gewoonlijk
beurs, of deze onderling uitruilen, al naar slechts open” voor militairen (ontsnapte
dat hun het voordeligste is. Ze zijn niet krijgsgevangenen, deserteurs, enz.) en
me«r dan parasieten op het maatschap- voor burgers slechts kinderen en mensen
' pelyk lichaam; ze zijn als zodanig over- boven de vijfenzestig,
bodig voor de productie. Beidé klassen,
de arbeidersklasseen dë „nieuwe midden De vluchtelingen, die van Noord-Italië uit
stand”, hebben hun ontstaan aan de ont Zwitserland probeerden te bereiken, wis
wikkeling van handel cn industrie te dan ten niet, dat ze teruggastuurd zouden
ken. Maar daarbij is de betekenis van de worden, óf hoopten dan toch als uitzon
„nieuwe middenstand” vooral in de laat- deringsgeval te worden behandeld.
ste jaren zeer snel gegroeid, doordat de Picht by de grens, in ’n dorp. bevindt zich
leiding van het arbeidsproces en iten het *n groep opgedrevenen, afkomstig uit alle
maatschappelijk leven steeds meer van de door de Duitsers bezette landen. Een oude
afzonderlijke kapitalisten op haar over- Poolse Jood met ’n klein meisje. Ze spreaUeen Jid<N- Angst voor de Barbaren
zijn ras dreigen u it te roeien, angst
Zoals gezegd, houdt Bumham zich er mee dat ook het kind vergast zal worden, geeft
bezig, welke rol de nieuwe middenstand den grijsaard de kracht om, niettegentegenwoordig speelt. De meest verbreide staande de vreselijke ontberingen, door te
opvatting is op het ogenblik deze, dat ze zetten, voortdurend vdor de achtervolgers
zo ongeveer de loopjongen van het grootEen Weens geleerde, z’n koffertje,
kapitaal is. Het ging de laatste 20 jaar met ket manuscript van dertig jaar arbeid
niet; bést met het kapitalisme. Het beuit het oog verliezend, is niet bang
drijfsleyen tuimelde van de ene crisis in y°°r de dood, maar zijn levenswerk moet
de andere, millioenen arbeiders kwamen
veiligheid gebracht worden. Een Duitzonder werk, tolmuren belemmerden 1iet se anti-fasciste tracht met het enig bezit,
handelsverkeer en oorlogen waren de <*** haar nog over is gebleven, haar zoon,
„natuurlijke uitkomst van deze moeilijk* eyeneens Zwitserland te bereiken. Een
heden. De grootkapitalisten verenigden j°n£ Nederlands echtpaar bevindt zich
zich tot machtige trusts, tot steeds grotere voor hetzelfde doel in de enige herberg
.concentraties en gebruikten ten slotte de van het Italiaanse dorp. En steeds meer
staat als machtsorgaan op veel grotere pensen, van heinde en ver, worden naar
schaal dan ze het vroeger dolt hadden ge- de pastoor vpn dit dorp verwezen, die ze

leide bedrijfsleven” wordt deze nieuwe
klasse tot een samenhangende, geconcen
treerde macht. In wérkelijkheid kan ze
nu pds als klasse optreden, terwijl de af
hankelijke bedrijfsleiders en intellectue
len vroeger als onsamenhangende, ver
strooide zandkorrels- geen maatschappe*—
lijke mach^ konden uitoefenen. Ze konden
niet anders dan de rol van „loopjongens”
van de kapitalisten vervullen, terwijl de
loopjongens er nu over kunnen gaan den
ken, ZELF BAAS TE WORDEN. Het uit
buiten van de volksmassa’s hoeven ze niet
te leren, want dat hebben ze al altijd voor
de kapitalisten gedaan. Hfet gaat er voor
hen nu om, de kapitaal-parasieten van
zich af te schudden, om de vruchten van
*QUn” arbeid zelf te kunnen genieten.
Daarom is deze nieuwe middenstand, deze
nieuwe opkomende klasse „anti-kapitälistisch”, terwjjl het blijven voortbestaan, van
De UITBUITING een vanzelfsprekendheid
is. En ojndat zij in hun menigvuldige bureaux en commissie’s de leiding *aè het
maatschappelijk leven moeten hebben, is

.. .
■' * y
de overheersing van de bevolking ook een land. Zoals bekend, werden by de Rus
vanzelfsprekendheid. Deze nieuwe klasse sische revolutie in 1917 en 1918 verschil
heeft vóór de „lagere” arbeidersbevolking lende arbeiders op hoge posten geplaatst,
de diepste minachting, zoals bijna iedere Arbeiders frerden h iér en daar directeur
arbeider in het bedryfsieven dagelijks er en bankbeambten werden soms met de
varen heeft. De wrok én de haat, diè uit directie van de bank belast Veelal werd
hetbedryfslevënby'dë arbeiders ontstaan, hierin een bewijs gezien, dat de arbeiderszijn waarschijnlijk veel meer tegen de klasse zich van de leiding van het arbeidsmachtswaan van de directeuren, bazen en proces meester maakte. Maar wy zagen
chefs gericht, dan tegen het kapitalisme dat anders. Want in Rusland was
^ d e k la l
als zodanig.
se der intellectuelen zeer zwak ontwikkeld. E r waren er lang niet genoeg. En
De .groei van de nieuwe middenstand als zodoende werden hier en daar arbeiders
klasse is nog slechts in haar eerste begin op deze posten gezet. Dat is, dat ze uit
en is ook niet overal even ver gevorderd. bun klasse gelicht werden en tot een anBumham ziet de verste ontwikkeling in d$re klasse, die der bureaucratie, overRusland en in het Nazi-Duitsland, hoewel gingen.
het sich in alle landen over de hele wereld
doet gelden. In zijn beschouwingen laat —De nieuwe middenstand organiseert zich
hij zien, hoe ook de Verenigde Staten al dus als klasse in de staat en vanuit dit
aardig op weg zijn. Eb misschien mogen bolwerk voert ze haar stry£ om de macht
we herinneren aan wat te dien opzichte tegen de kapitalisten en teg en .. . . de arreeds vroeger in de Spartacus4ectuur beiders. Maar over dit laatste willen we
werd betoogd; Dfearbfl ging hét onP^e be nu niet smeken. Wel wyzen we er op, dat
tekenis van de „Rode directeuren” in Rus- de^itryd tussen de nieuwe klasse en de

nemen
ringsini
ma’s of dc
ham zegt __________P __ n
groepen vanzelfsprekend uit de
deugd maken en vanuit
lichaam hun
cutie. Zoals vroeger ook
heren aan het
proces gingen deelnemen, om
zoveel mogelyk te redden, of
anders mogelyk, zelf in de nie
te worden opgenomen, zo gaat het
hier. De nood van het private kapitalisme
als productiestelsel dwingt tot de „gelei
economie” en daarmee wordt het voor
nieuwe middenstand mogelyk,
klasse te bevestigen, waarby deze nfei
klasse in de loop van de tyd de absolute
macht voor zichzelf opeist
De ontwikkeling van de „ordening” of
lisme of

moed inspreekt en brengt by de groep,
welke wacht op het einde van de sneeuw
storm, waarna een gids de vluchtelingen
over de bergen zal toengen. Naar de enige
pas die, misschien, naar de vrijheid voert.

punt neergeschoten en tuimelt naar beneden. Weer schreeuwt het wanhopige
moederdier. Een hand wordt op haar
mond gelegd en ze wordt meegesleurd. Te
voerders wordt door de dorpsvrouwen ge laat! De Duitsers z ^ door het ongewilde
smeekt de kinderen mee te nemen over verraad van de moeder, opmerkzaam op
de grens; de weg wordt hun gewezen. ™
__
„ MaBreil
de^ groep gemaakt
Ze
naderen en op
Voorwaarts» De snydende^bergwind giert, schootsafstand gekomen, schieten ze. De
de ijzige sneeuw striemt de gezichten. oude
* Pool valt. Dood. Het meisje wordt
Hiel* zyn geen Nederlanders, Duitsers, van hem losgerukt. Snel snel! De DuitPoolse Joden, Italianen, ^Britten of Ame sers schieten onophoudelijk. De Amenrikanen meer. Ze zyn gelyken: mensen, kaan wordt geraakt, ze slepen hem m ee..
kleinen en groten, zwakken en sterkeren,
vechtend tegen de storm, elkaar helpend

Ï S S L ...... so cialism e
mayt „ omdat de
h^t d ra L id e
i-i___;«
„
E ^ ^ e ^ r L t a
dat de productiTvoor
factor zou
w y s t Mj op
wwrwjl„K,nfromif1nP,„
ver ü « werkten en op
«oederen die beneden
w buitenland werden

De film „De laatste kans” vangt aan met
de ontsnapping van een Brits en een
m
Amerikaans krijgsgevangene, Eén koet
sier, die zakken meel vervoert, weet hen
veilig door de Duitse wachtposten heen
te smokkelen. Ze ontmoeten een Italiaan
se partisanengroep, die hen doorlaat op
ie n e n , die van uit- stervende weigert zieh te laten vervoeren,
^ n ^ m th e ? dT
weg naar de Zwitserse grens. Een groot putting vielen. In^ eend verlaten
h ut komen Allen moeten m e e ....! Na veel moeite
'
meer scheidt hen daarvan. Ze zullen pro ze even op verhaél. Maar dan: een Duitse kr«gt de Zwitserse officier dit, na getele- S T H o Ï H e ^ t d r u k k i n a
beren een boot te stelen; gevaarlijk werk, patrouille op ski s, het automatische ge- foneerd. te hebben met Bern, voorelkaar.
n a d e r^ n ta ï
*want op het meer wordt door de Duitsers weer op de schoudcr, nadert! Een ontnaaeren m ae „leidersmaatschappy . ,
gepatrouilleerd. Een ontmoeting met een
Ä f t Ä f ^ ^ deV3Ueh^
enaan| Deze fUm wordt
gespeeld». Het Ü t e ï S ^ k e f ^ K
Italiaanse, die hen tenslotte
burger Iz Ä
en dan toch nog.. . . een geleerde, die met slechts nog twee
kleding helpt. Een voorgeschiedenis met Gelukkig, de E>uitsers passeren de schuil- blaadjes van zijn manuscriDt maar met
T
schitterende foto’s, daarentegen weinig plaats. Gelukkig? Hun laatste kans is ver- de rest in z*jn hoofd, Zwitserknd binnen„m de ^ k ^ i ^ ï r
spanning. Vervelend byna door het trage dwenen, de patrouille is op weg naar de komt; het is een Jiddisj
dat zich
verloop en de weinige belangrijke gebeur enige pas, die van hier naar Zwitserland in de armen nestelt van de Duitse vrouw;
tenissen.
Dat de niéuw-opgekomen
'
het is de jongen, die zich offert; het is de macht zal komen, dat is tot on<
eroberen! Op mars! Misschien is er, op priester, die door de Nazi’s Wordt geëxevan de „private kapitalisten” en van
Zy komen eindeiyk ook by den pastoor het laatste ogenblik, een of andere list te cuteerd. ;
*
arbeidende bevolking, is nauwelyks
van het grensdorp terecht; vinden op de verzinnen.
is de eerste „oorlogs-film” zonder ^ ^ d h t e n W d steim t de
zolder van de kerk niet alleen onderdak De sneeuwstormHet
is nog erger gaan woe- chauvenisme, zonder ,^elden»-pathoe.
en voedsel, maar ook een Brits officier, den. Meer nqg is de steun van de sterke- Maar dan o ik vervaartügd in een^lan^ van W ^ W n Ï H e
die hen overtuigt, dat het hun plicht-is in ren nodig: niemand mag achter blyven. dat geen oorlog heeft gevoerd, er vermoe- ^ £ ^ ? s S s S e Pa
Italië te blyven, ómdat nu elk ogenblik Onvergetehjke staaltjes van hulpvaardig- deiyk alleen aan heeft verdiend (de heer- verentórtLn
„Monty” een inval in het Noorden doen heid! Maar het g alles niet baten: de sende klasse, wel te verstaan) en dat nu r X l S e n t a S ^ d ™ n o n
kan. Het góat spannen als de Duitsers, in*
e 18j
yna
P®8 genaderd. . . . een menselijk document verschaft. En het mocratie o m d a t ti» hforin ___
gelicht door een Nazi-gezinde dorpsge
t l S T S T ? * Van df * * * * £ * * de 15 daar
i» geslaagd. Hebben w*j S Ä Ä i S .
noot, het dorp komen binnenvallen. De III
Jon8en het opmeen lopen. H^ v ó s er dan, afgezien van de opmerking over ge heeft de arbeidende hpvniw
Britten en de Amerikaan stellen zich aan
zyn rugtas^ spoedt zich met inspan- het eerste deel, niets op a L t e ^ r k e n ?
te w
S
Ï
^
het hoofd yah de groep vluchtelingen
van alle krachten, zonder nog om te Neen, want wy mogen niet/verwachten, ^
woord«!. En
ze. ontkomen gezamenlijk naar het dorp
f*® SneeUWdat- wéér dan ook; films zuUen worden ge- —
niemand op de duur leven,
waar de gids woont, die hen verder bren floel: de Duitsers naar zich toe te lokken maakt, die ons in volle ernst iaten zien ‘) Het is getiteld: „Tl* managerial re
gen zaL In dit dorp is echter niet één man en zo de pas voor de anderen vry te kry- hoe d it systeem m oet voeren in omstan- vwscheen taJM l fa» Amerika, werd in
meer. De huizen zyn in brand gestoken, «en. De moeder schreeuwt: „Bernhard! digheden, dat mensen moeten vlu
kwam In 1945 als
uitgave
de mannen weggevoerd. Wat nu? De»aa»$
De zoon wordt van een rots- voor andere mensen

S la k in s Schiphol
De staking op Schiphol duurt voort! Dit besluit
werd j i . 3 Mei genomen door de stakers met
b^na algemene stemmen. Dit was een klap in
Bef gezicht v5ör dë aannémëfS én dé teidersvair
dë confessionele vakbonden, welke veronderstel
den dat de arbeiders van Schiphol stakingsmoe
werden. Dat ze hun best gedaan hebben om deze
staking te breken bleek, doordat verschillende
elementen aan het stempellokaal in de Gérard
Doustraat stemming trachtten te maken onder
de stekers. Naar aanleiding hiervan achtte de stakingsleiding het niet verantwoord zo verder te
gaan en belegde ze een vergadering met het
hierboven genoemde gevolg. Een prachtig bewijs
dat het de Schipholarbeiders menens is met hun
strijd voor het doen voortbestaan yan hun con
tactcommissie.
Het ontstaan en de ontwikkeling dezer contact
commissie is van zo’n grote betekenis voor de
arbeidersklasse in haar. geheel, dat het nodig is
een beeld te geven van Kaar ontstaan, haar
werkwijze en de strijd, die er om gevoerd Werd.
Toen namelijk na de bevryding in Mei ’45 het
vliegveld Schiphol moest worden opgebouwd,
waren de arbeiders zonder organisatie. Zy be
sloten toen uit hun midden een commissie te
benoemen, welke contact kon onderhouden met
de gemeente ^Am sterdam als uitvoerster der
werkzaamheden en de aannemers als werkgevers.
Bjj elk der op Schiphol werkende aannemers
Werden een 3tal vertrouwensmannen benoemd.
Deze vormden te samen de contactcommissie,
uit welker midden een 5-*tal werd gekozen als
HagplijVa bestuur. Dit dagelijks bestuur had geen
arbeid te verrichten, doch deed alleen werk
zaamheden welke voortvloeiden uit de beharti
ging der belangen der arbeiders op Schiphol.
Deze comïhissie nu had een begin van medezeggingschap bereikt op het verloop der werk
zaamheden en ook in alle sociale aangelegen
heden, o.a. in het mede bepalen der werktijden,
in het doen handhaven der uit te betalen lonen,
vervoer der arbeiders van en naar hun werk,
enz.
.
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Denk echter niet, dat de heren aannemers ver
heugd waren met het bestaan dezer contactcom
missie, doch voorlopig konden zy er hun voor
deel mee doen, en wel om de volgende redenen:
De werkzaamheden op Schiphol werden name
lijk uitgevoerd in regie. Dit betekende dat de
Gemeente Amsterdam als uitvoerster de arbei
ders via de aannemers aannam. Deze verdienden
op h et loon van elke arbeider 10°/». Nu bestaan
er op Schiphol 2 loontarieven, tarief I
U.
Tarief I geldt voor utiliteitsbouw, ÏI voor water,
spoor en wegenbouw. Alle arbeiders werkten
onder tarief I, het hoogste loon, waartegen de
aannemers geen bezwaar hadden.
Negen maanden lang marcheerde deze gang van
zaken best. Totdat de Gemeente een einde maak
te aan het regiewerk én van de aannemers eiste
dat deze in het vervolg bij aanbesteding het
werk zouden aannemen.
Dit was het sein voor een felle aanval op de
arbeiders. Direct werden er enige honderden
ontslagen en sommige aannemers zegden hun
arbeiders aan, dat tarief I vervallen was en in
het vervolg tarief -II voor hen zou gelden. Dit
betekende een verlaging van het loon met 6 ct.
per uur. Ook de contactcommissie kwam in het
geding maar kreeg, na oïiderhandeling met de
gemeente en de aannemers, de toezegging dat
ze kon blijven bestaan. De Gemeente zou 2 leden
van het dagelijks bestuur voor haar rekening
nmen en de aannemers de andere 3.
Reeds de volgende dag werd deze overeenkomst
door de aannemers gesaboteerd. Twee van de
bovengenoemde bestuursleden werden ontslagen.
Het ontslag zou echter worden ingetrokken als
deze arbeiders zich bereid verklaarden geen zit-;
ting meer te nemen in het dagelijks' bestuur der
contactcommissie.
Dit konden de arbeiders nooit toestaan, daar
dan de controle op de aannemers niet meer mo
gelijk zou zijn en ook de medezeggingschap van
de contactcommissie te niet zou worden gedaan.
Ze riepen de arbeiders van Schiphol in verga

dering byeen en na breedvoerige besprekingen
werd unaniem besloten tot staking.
Het verloop van'deze vergadering deed zien, w at
vermag. Als één
man stonden modem, christelijk, katholiek en
E.V.C. georganiseerde arbeiders achter hun bedryfskem, hoe hun organisaties, (waar de meeste
arbeiders inmiddels weer lid van waren gewor
den) ook kuipten om deze staking te breken
(behalve de E.V.C.).
Uitgenodigd om voor een bedrijfsvergadering hun
standpunt uiteen te zetten, .».egde de moderne
bond van bouwvakarbeiders mofele steun toe,
de E.V.C. verklaarde zowel morele als finan^
cieel achter de staking te staan. De confessio
nele bonden waren niet aanwezig. Vermoedelyk
konden zij noch moreel, noch financieel achter
deze staking staan . . . Na 4 weken staking werd
deze op grond van een bemiddelingsvoorstel van
den pl.v. burgemeester van Amsterdam opge
heven.
|
HET BEMIDDEUNGSYOORSTEL.
De werkzaamheden worden hervat op de oude
loonvoorwaarden, dus volgens tarief I. Een com
missie van deskundigen zal een bindende u it
spraak doen over de toepassing van tarief I of H.
Tot aan het moment van uitspraak blijft tarief I
van kracht. De huidige contactcommissie blijft
nog 14 dagen in functie. In deze tijd zal wor
den onderhandeld over enige ^wijziging in deze
commissie. Bij elk der aannemers zullen weder
om een 3-tal leden voor deze commissie worden
aangewezen en deze aanwijzing zal geschieden
overeenkomstig de ledentallen der v er schillende

J£ Ü 6 D B E W £ € } U ¥ G

e n K L A U Ü M S T B I JD
Het Vriéndschapsfeest van de A.J.C. heeft
ons laten zien, hoe zy geheel is ingescha
keld in het front van de bevittende klasse.
We weten, dat niet alleen de arbeiders
jeugd in de A.J.C. zich op sleeptouw laat
nemen van de bourgeoisie. Ook in andere
jeugdorganisaties heerst de „opbouwgeest”, d.i. de bereidheid om mee te wer
ken aan de opbouw van het Nederlandse
kapitaal. De A.N. J.V. stuurt haar voorzit
ter, Fred Schooneberg in het parlement,
waar hy deel uitmaakt van de C.P.N.fractie. De zelfstandige jeugdorganisaties
zoals J.G.O.B., ViJ.O. laten zich welis
waar niet door een of andere party van
gen, maar een duidelyk klassestandpunt
nemen zy toch niet in. Zij menen ook» dat
dit niet nodig is. Zy willen „algemeen
menselijke” idealen nastreven en zich niet
in een of ander hoekje laten duwen. Dat
neemt echter niet weg, dat de arbeiders
jeugd ^als arbeidersjeugd moet vechten
om Haar bestaan. Men kan b.v. de oorlog
wel uit algemeen menselyke oogpunten'
verfoeien, maar het is toch de bezittende
klasse, die de arbeidersjeugd oproept om
dienst té nemen en zich op de meest ver
nederende wyze te laten drillen. En het is"
ook weer alleen de arbeidersjeugd, die te
zamen met haar oudere kameraden zich
daartegen verzetten kan en moet, door dè
klassenstrijd in de bedryven in te voeren,
wil zy niet onder gaan. Alle jonge men
sen in de jeugdbeweging, in de eerste
plaats de arbeiders onder hen, willen een

vakbonden. Is binnen 14 dagen geen overeen
stemming bereikt, dan zal 3 dagen nadien een
bindende uitspraak worden gedaan door een
commissie, waarin alle partijen en ook de vak
bonden zijn vertegenwoordigd.

In '
~?n
we verschiltond« vergaderingen, die gehouden werden naar
actleser op j
Op 4 Maart werd op deze voorwaarden het werk S Ä S & w ' l on* ° F i el was, dat-zowel de
hervat,. Maar het zou n iet yan Iftnge duur.^fei no- v S t ó t t S f ™
De aannemers weigerden halsstarrig zelfs in be-» nogvastzttten aan ds Idee, dat èen sta H n g g espreking te treden voor het vormen van een wonnen kan worden, als er m aar zo goed moge
lyk financieel gesteund - word t En dit idee is
contactcommissie en nadat de arbeiders dit 4 fout.
weken hadden aangezien, bleef hun niets anders
over om dan opnieuw het werk neer te leggen.
En de staking duurt voort, en zonder wanklank. Nemen we aan, dat er bij een actie op het mo
De arbeiders van Schiphol strijden voort voor ment 10.000 man zijn betrokken, d*» betekent
het bestaan van hun contactcommissie, voor hun dit, dat e r iedere week ten minste ƒ 250.000 no
bedryfskern, waarmee ze tot óp heden zulke dig zijn, als'm en iedere staker gem iddeld'/ 25.—
p. w. uitkeert, wat toch een minimum is voor
goede resultaten hebben bereikt
Dè arbeiders van Schiphol hebben een organi een gezin. Als dan de strijd grotere afmetfng^p
satievorm gevonden welke zijn weerga niet aanneemt, moet e r nog m eer zyn, om er nu
kent in de geschiedenis der Nederlandse arbei maar over te zwygen, wat e r financieel nodig
is, als het werkelijke massabewegingen worden.
dersbeweging.
vm ,
, . , m ,
, ., ,,
Zij hebben, met het ontstaan van deze bedrjjfs.. 1
. ----------- —--- —w o»-»-*»
S. m
g“ n
kera, een zelfwerkzaamheid getoond» welke in strjjd
meer voeren. Als m en vandaag aan de
de oude vakbonden m et mogelyk was.
Of dit echter doorgezet zal kunnen worden, hangt
niet alleen van de Schipholwerkers af, maar
vooral van de nog werkenden in andere bedrij
ven. Deze zullen moeten inzien dat genoemde
strijdwijze slechts resultaten hebben kan.
Dus de strijd van onderen op, door middel van
bedryfskemen die uit de arbeiders-zelf voort
komen. Hadden deze ook reeds elders bestaan,
Sitdown-staking.
dan zou. de strijd op Schiphol veel gemakkelijker
zijn geweest.
Dan
hadden
de
stakers
van
Schip-------------- -----kers van ISchjp- Het blyft onrustig in de Twentse textiel-

gaan ten koste van ons. Dat betekent dus lage
lonen en lang en hard werken.
dat elke
is, en
* j staking denkt te winnen door middel plooung, die de arbeidersklasse kan ontwikkelen,
van ondersteuning, zit men er glad naast. De hoe groter de druk, die d aarÄ n nitraat. Te
centen, die de arbeidersklasse zouden opbrengen
eerder zullen de werkgevers, die de r ^ r'r in r
wegen immers in de verste verte
achter, zich Weten, t e t t e ^ n of
«et bedt van dé bourgeoisie. Als m e n o p de len bereid zijn. Alleen d o ^ r K r o o t e t
steun v a n de afljkte arbeiders reLmt, uitbreiding j a n , onze, actie« te geve»
we; kans op succes he'iben. Daarin
BëtëEënT Eêt; daFlteze niet in staking kunnen we
__ zn ___
r kracht.
gaan, want anders kunnen
niet____
meer___
steunen,
kracht.
Bovendien wordt élke cent hierdoor gëïocaliaeerd, breekt zy de kracht der hele beweging.
deze gedachtengang moeten de arbeiders
Elke staking moet daardoor mislukken en tot elkaar bezielen en de strtfd uitdragen, door mtM
de nederlaag voeren.
van bedrtff tot bedrijf te gaan.
D to komt de
Er komt nog b*j, dat er een loonstopis, d.w x.
V“
*^e

bemiddelaars afgewezen werden.
D® arbeiders willen by iedere actie resultaten
m u udan
a ii moeten
lu v c ic u zij begrijpen,
UCKril peil. dat
n a r de
QP opon—
? en- tu
maar
bouw van het bezit der bourgeoisie alleen kan

D inkel

_ m aar we
nu e r strjjd

Dit nummer kost

betrokken, kan men echter vanzelfspre
2 0 cent
kend zulk een stuk stryd niet volhouden
Ä
Ä
'S 1
onrust, die tot- „IMrukklng
__ - —__ en tot. een behooriyk resultaat brengen.
in verband met bijlage
omt
in
steeds
van
die
kleinere
of grotere
i ook actief gesteund kunnen worden, terwijl mi
de vakbonden er in betrokken moesten yro J
onflicten, nu hier dén daar. Het kenmer- Na
dagen besloten de arbeiders dan
over de Verkiezingen
zij die lynrecht tegenover de
ende hiervan is, dat by al deze conflic- °°^ om weer aan het wérk te gaanen een
der arbeiders staan!
?n de arbeiders zelf hun « a lf in handen kerncommissie voert^gnomenteelmet de
Lebben genomen en deze acties dus steeds ^ rec^ e bèsprekingen om te trachten een
„wild” betiteld worden.
bevredigende oplossing te vinden. Het is
1 -Mei-verslag
u VL
,
. echter kentekenend voor de zich
betere maatschappy. Die komt echter niel
door er naar te hunkeren en er van A u hebben we weer zon „wild” conflict zaam maar zeker voltrekkende
Wat de o p k o m st____ z«n de VAV. btfeenkannten
goed gedaagd.
dromen. Die betere maatschappy komt
Ä
l
6,1 w T
- a Ï T } l rg r“ 8 “ de geestgesteldheid d,
wdd
,
daar
de
arbeiders
in
dit
stukje
textielarbeiders
en
misschien
zelfs
een
alleen door de klassenstrijd en daai
tryd een voor Twente geheel nieuwe voorbeeld waarnaar de komende algeme hu Amsterdam was er aanvankelijk niet w at je
heeft de jeugd haar eigen plaats, omdal nethode
noemt de Mei-stemming. Het
in
zy nog fris is. Ze heeft, voor zover zy nogF\
^ toepassing
8 hebben gebracht, ne stryd in de textielindustrie zich zal vol was dan ook niet voltallig
trekken.
*
niet in de vangarmen van soc. d e m o c ra f1 eenr «tdown-stakmg.
declamator was door ziekte
mm
tische of communistische organisaties
De
eerste
spreker
gaf
ec
over>r. Me „erkende” organisaties is een
k in d e r e n in n o o d .
gekomen, geen remmende party-traditi
zicht van de 1-Meidag
llectief
contract
met
de
werkgevers
af,,Wie het dichtste by het vuur zit, warmt zich muzieknummers Week —
Zy heeft zich geen etiketje laten opp1“ [esloten. Daarover schfeven we reeds eer- het
best” zegt het bekende spreekwoord en in bereid om voor de afv
ken, zy is nog niet ontmoedigd. Maar
het algemeen kan dit waar zijn. Echter wat be- werden wy vergast op
en
ook
over
het
feit,
dat
de
textielarzy heeft ook nog niet dé stryd-erv;
van Goethe, zeer W
iders nu juist niet gecharmeerd op dit ^ Ä ^ e ^ ^ t l ^ b f h e ^
stuk dat nie. jepa _
van de oudere arbeiders, zy heeft m
warén. Er komt dan ook regel- »t, «aat dit in zflil algemeenheid niet op. Her-* Bovendien in het Duiu, ___ _
geen klaar inzicht in de maatschappelyk ntract
tig herrie over dit contract, zodra de k^delyk is er *1 op gewezen en mede door keus van de dichter Goethe
verhoudingen.
niet te volgen was.
De arbeidersjeugd zal zich meer moete
ngen. Zo ook byv. by de N.V. Boekelo- zy met voldoende kleren hebben. Op de textiel- De tweede spreker behandelde
de
toeleggen op de practische klassenstrij
Stoomblekery. Boekelo is een voor- arbeiders werd een beroep gedaan of zy er dan arbeiders en Spartacus,
van de Huisvrouwenb__ ____
en op de theoretische scholing. De rev
idje eji ressorteert in feite met alles on- tenminste niet aan konden medewerken^ dat door
het voordragen van enige
althans
de
kinderen
voorlopig
werden
geholpen
lutionnairen zullen haar daarby moet
r dè gemeente Enschede. Niettemin en dezen hebben na onderling overleg besloten de muziek sloot met „De
helpen, haar van. hun ervaringen en v eerden dé arbeiders volgens de bepalin- aan de oproep gehoor te geven. Unaniem werd
de vroegere ervaringen van de kla
van het nieuwe contract inplaats van besloten, dat alle textielarbeiders dagelyks plm.
stryd moeten vertellen en haar we_
de derde, in de vièrde loonklasse ge- een kwartier tot een half uur zullen overwerken
moeten maken in de gecompliceerde v
» * ^ 2 15 den
tedrtfsorgviisaza*
houdingen van dè huidige klassenma
werden door de directie niet ontvan- worden gesteld. Den fabrikanten hebben zy de
schappy. Daarby moet de arbeidersjeu
en dus werd tot staking besloten. D.
gesteld, dat dozen op hun beurt de benozorgen, dat zy fris blyft, haar ge
•z. Iben bleef in de febriek, doch.de mabeschlkklng zouden «telpc
»o
ien» terw^1
daarnaast eisten (door ervaring
tijdens de bez.
scherpt in discussies en diepgaand ond
e s sto n d e n sto p . s A v o n d s g m g m e n wijs geworden), dat zij zelf de distributie van de toogde dat het niet aankomt o p ' „gloedvolle”
zoek; nooit tevreden zyn, steeds na
• nuis om te eten, de volgende mor- te vervaardigen goederen ter hand zouden kun- redevoeringen, m aar op het ztlfdoen van het
willen weten, zelfstandig en critisch
kwam men weer terug Jn de fabriek, 5en, nemen. Dit is na meerdere besprekingen proletariaat en op internationale gevoelens en
ven denken!
J jg g g j
gedachteh. Het was
een geanimeerde vergadei weer voerde mengeen slaguit. De
/ oe1?eke?rd
ring.
Dan zullen de vage idealen en
klinkende frases verdwynèn en daarv
ien »an ach mdenken, dat allenhet er de verschillendefabrieken. Zij, die tot betaling In Umuiden was muzieVnoch
in de p laatstal een geestelyke weerba
eens waren,---dat dit
------------------J!" geen strgdmethokunn®" tegen kostprijs de berio- ’n aandachtig gehoor h a d d e
digde goederen verkregen, terwijl zy die dit niet een pauze, 2 U uur wist te
heid komen, die de jeugd sterk i; om als
en deze staking dus wel heel erg wild kunnen
zonder betaling zullen worden geholpen. rijkste
““
voorbereiding voor de derde wereld
noemen was.
Een bewys dus, dat de
wel opbou
del< | d £ arbeiders
____
log begint, haar plaats in te nemen in
wend willen werken, als
zy maar
weten waar
tuurlyk
ook
de
et 180 man, welke by dit conflict waren voor en waaraan z$ bouwen.
derde front van de arbeiders, dat een,
"van d e ^ ^ * 3 * '
dryft door de fronten van de bezitte
klassen.

6e Jaargang - N o. 20

Redacteur:

* N

T JE E R D W O U D S T R A
VoorL adres: Beursstraat 17. A 'd am -C .

Een onzer lezers verzoekt o.a. het volgende onder tbijf van „het bedrijf in eigen handen” geen
de aandacht te willen brengen:
voet vatten. Onze lezer moet echter bedenken,
„Allereerst moeten we trachten, de kleine be- dat vooral in de tegenwoordige tijd, waar . de
dryven zoveel mogelijk in eigen handen te ner staat praktisch iedere onderneming onder conmen. Ten tweede: eigen woningen bouwen met trole stelt, of in ieder geval er naar streeft om
winkels er aan verbonden. Ten derde: eigen dit te doen, voor het zelfstandige initiatief van
inkoopcentrales voor de helg arbeidersmassa’s, productie-, of bouwcoöperatief helemaal geen
Daarvoor moet de hele arbeidersbevolking een plaats méér is. Met het „particulier initiatief’ is
fonds stichten bij een contributie van 10 cent het praktisch zo goed als gedaan, of ia in ieder
per week; dan zullen we straks kunnen bouwen geval op weg, te verdwijnen. Dit geldt even
en produceren.
1
zeer voor kleine particuliere kapitalisten als voor
Dat het mogelyk is, is reeds vroeger gebleken, arbeidersgroepen, die gezamenlijk zelf als onderBij stakingen en andere actie’s hebben de arbei- nemer willen optreden. In de grote, lijnen bepaalt
ders zélf vroeger bedrijven in handen 'genomen de regering, w at en hoeveel er gemaakt zal
en ze schakelden het grootkapitaal u i t Bijv. na worden en ook door wie. Ze bepaalt tegelijk,
de grote taxi-staking in 1923, toen de Luxe-taxi- hoeveel de arbeiders van de voortgebrachte goeverhuurondememing „Asta” door de slachtoffers deren zullen verbruiken en hoeveel er naar het
van de staking werd opgericht met behulp van buitenland wordt uitgevoerd,
de organisatie „Bewust Streven”, aangesloten bij
het NA.S. Dit is een voorbeeld van het bedryf Naar onze mening heeft Jiet denkbeeld van ,,de
in eigen handen.
bedryven aan de arbeiders” met de zelfstandige
Ook iets over de landbouw. We moeten als a r- exploitatie van productie- of verbruikscoöperabeiders de kléine boertjes steunen door land* tie’s niets te maken. Het gaat er om, dat de
bouwmachme’s en tractors te hunner beschik- bedryfspersonelen zelfde regeling van de a rking te stellen. Deze dingen moeten in stations beidsprocessen en van de ordening van het maatonder gebracht worden, zodat iedere boer die schappelijk leven aan zich moeten trekken. Sn
gebruiken kan. Het moet dus .niet, zoals de re- dat geldt in de eerste plaats voor de grote on
gering in Zeeland doet, door de kleine boeren dememingen, die de beslissende plaats in (je
beneden de 10 h.a. uit te schakelen en er grote hele maatschappelijke productie hebben. Bij de
bedryven van te maken.”
tegenwoordige teéhniek komt verre de grote
•m
meerderheid van de goederenmassa uit de groWe zijn h et met de opvattingen van de inzender tere bédrijven. Wat de
re daar aan toe-A
niet eens. Wél weten we, dat dergelyke gedach- voegen, , is van onder"
3 betekenis. Tentegangen nog onder de arbeiders leven, omdat musste in de industrie
ze ruimte zoeken voor eigen initiatief bij eigen Verovering van de zeggingschap over de bedrijarbeid. En dergelyke gedachten leven dan vooral ven sluit een strijd tegen de staat ih zich. D aarnog onder de arbeiders, die zelf nog in klein- om kan de arbeidersklasse geen meester over
kapitalistische verhoudingen leven, in streken, de productie worden, als ze niet meteen het
waar vooral veel kleinbedrijf is. Maar in de staatsapparaat stuk slaat en haar eigen politiekstreken, waar vooral het grootkapitaal is ont- economische organen er tegenover opbouwt. Dat
wikkeld, in de scheepsbouw-, machine-* en de zijn haar arbeidersraden.' Het is onmogelijk dat de
grote levensmiddelenindustrie kan deze opvat- arbeiders het eigen leven kunnen richten, zon-

Vergadering
Ingezonden: De Stichting Consul?*
tatiebtireaux voor Geslachtskunde zal
in congres bijeen komen o)» 18 en
19 Mei te Amsterdam iir hotel
Krasna polsky.
De eerste zitting, die op Zater
dag 18 Mei te 3 uur zal aanvangen»
zal een openbaar en demonstratief
karakter dragen: „De strijd tegen
de sexueele nood en voor een ge
lukkig leven".
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