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O ngebroken Mtrfjd. . .
Qp uitnodiging van de landelijke raad
van dc E.VrC. zijn op Zaterdag LJuni de
Rotterdamse en Amsterdamse stakers bij
eengekomen in de Rivièrahal en in de
Apollohar om te beslissen over een voor
stel tot opheffing ypn de staking.'In beide
vergaderingen spraken 1vertegenwoordi
gers van het hoofdbestuur van 4e E.V.C*
en van de arbeiders. Des avonds is per
radio het resultaat van de in beide ver
gaderingen gehouden geheime stemming
bekend gemaakt. Het blijkt, dat de ar
beiders in meerderheid besloten hebben
de staking voort te zetten«
Deze poging van de E.V.G-leiding om
de staking te doen beëindigen is niet on
verwacht gekomen. Vooraf gegaan is^en
periode van onderhandeling, waarbij dfc
E.V.C. er toe kwam een steeds groter
deel van de eisen te laten vallen. Het
voorstel, in de vergadering jvan 1 Juni
gedaan, hield niets anders in dan een
volledige capitulatie. Nu de arbeiders <Ht
voorstel hebben afgewezen, kunnen zij
bij de verdere organisatie van hun strijd
nog slechts bouwen op hun eigen kracht;
de E.V.C: kan, hoewel zij zich uiterlijk
stellig aan het besluit der arbeiders zal
onderwerpen nog slechts de rol spelen
van een domper op de strijd.
Dè irol, die de E.V.C, in deze staking*^
beweging speelt, is een zeer eigenaardige.
Het eigenlijke uitbreken van het conflict
is geheel buiten de E.V.C. om gegaan.
Toen echter de verschillende stakingsleidingen werden gekozen, bleek het me
rendeel van hun leden uit E.V.C.-ers te
bestaan. Dit is trouwens in de gegeven
omstandigheden bijna vanzelfsprekend,
want bijna alle strijdwillende arbeiders
zijn georganiseerd in de E.V.C. Niet vanzelfsprekend is echter, dat het contact
tussen de verschillende bedrijven nu
voortaan werd gelegd door het landelijk
bestuur van de E.V.C. inplaats van
door een uit de stakingsleidingen samen"
gestelde arbeidersraad.
^
Inderdaad is het een merkwaardige toe
stand, dat het bestuur van de E.V.C., dat
|* t door de stakers is gekozen ‘en ook
aiet uil stakers is samengesteld, dat met
Qe beweging als zodanig niets te maken
neèft, zich het recht aanmatigt over de

Bij al deze besprekingen bleek de hou
ding yan de directies en van de regering
. — die bovendien hierin werden gesteund
- tactiek van de staking „advies" uit te door de leidingen der oude vakorganibrengen. En uit het gehele verloop van • saties — bijzonder star. Strak werd vast
de beweging is duidelijk gebleken, dat de gehouden aan de eis, dat eerst het werk
inmenging, van de E.V.C.-leiding in de moest worden hervat, voordat van enig
beweging niet ten doel KÜWe werkelijke ^onderhandelen sprake kon zijn. Hierin
ondersteuning yan de tftrijd der arbeiders, meende de E.V.C-leiding aanleiding te
maar alleen de directe belangen van de vinden om alle eisen van de stakers de
eigen organisatie. En dan nog wel óp een één na de andere te laten vallen. Ten«^
wijze, die er naar streeft van de E.V.C. slotte handhaafde' zij slechts twee van
eisen: n.l. dat geen rancone-ntaateen Jfatsoenlijke, erkende vakbond te ma haar
ken en haar zo iedere betekenis als posi zegelen zouden worden genomen en de
tief element in de strijd der arbeiders te erkenning van de E.VC. als deelnemer
aan de toekomstige onderhandelingen.
ontnemen.
r ï , ;. */'
Ook deze laatste eis werd, zoals bekend
, Het is bekend, dat de tegenwoordige sta is,
de regering en de andere instand
kingsbeweging is ontstaan uit drie ver tiesdoor
afgewezen.
schillende acties. Op 4 April begon de Het standpunt van de regering en vi
weigering van de zeelieden om te mon de oude vakbonden was, dat men
steren op de nieuwe, door de rederijen in E.V .O w d zon willen erkennen,
overleg met de besturen der oude vak men maar waarborgen had, dat het <
organisaties, vastgestelde voorwaarden. met de stakingen definitief gedaan
Op dezelfde dag gingen, geheel onafhan zijn.
Niet dat men enige reden had, te be
kelijk van de actie der zeelieden» de twijfelen, dat de E.V.G-leiding hiervoor
D.U.W.-arbeiders van Schiphol weer in
medewerking zou verlenen, maar men
staking voor het recht van de organisatie- zijn
vleesde» dat de E.V.C.-leiding de ar
van hiin contactcommissie. Op 16 April beiders
voldoende in de hand had.
begon de- staking der metaalbewerkers Daarom niet
eiste
men, dat de E.V.C. eerst
van de N.D.S.M. tegen het tariefsysteem. haar macht over
de arbeiders zou bewij
Deze drie stakingen duren ook thans nog zen, door de staking op te heffen, vóórdat
voort en zij hebben zich uitgebreid over men tot de erkenning kon overgaan. Dit
verschillende andere bedrijven, waar de voorstel werd door Berend Blokzijl c.s.
arbeidess weigerden besmet werk te
verrichten. Zo werden b.v. de havenar in de stakingsvergaderingen van 1.1. Za
terdag naar voren gebracht en onder
beiders, de suikerraffinaderij en verschil steund.
arbeiders hebben het — te
lende vervoerbedrijven in het conflict be recht —De
afgewezen.
trokken.
•
Ondanks het feit, dat deze verschillende Het optreden van de E .V .C in de stakin
acties gelijktijdig plaats vinden, kan van gen,
een werkelijke eenheid in de strijd der ® ïn zijn rede zinspeelde B. Blokzijl op de
arbeiders nog niet worden gesproken. De reactionaire regering, die we waarschijn
verschillende stakingsleidingen staaji ge lijk tje wachten hebben en op de zware
heel los van elkaar en hebben geen on strijd, die de arbeiders daartegen nog zul
derling contact. De stakers der verschil len hebben te voeren. Daarom, zo zei hij,
lende bedrijven vergaderen in de meeste mogen we ons nu niet doodstaken, maar
gevallen afzonderlijk. Het contact wordt moeten we gesloten terugtrekken, om on
slechts gelegd door de leiding van de ze krachten voor de komende stijfd te
E.V.C., die echter zelf met de staking sparen.
niets uitstaande heeft. Toch wordt van jHet is het oude gepraat, dat we ook van
hieruit de steunactie georganiseerd en de sociaal-democratische vakorganisaties
wordt advies gegeven over het voortzet kennen. W e zouden de strijd moeten opten van de staking. Tegelijk treedt deze geven, om onze krachten voor de ko
leiding in onderhandeling met de onder mende acties te sparen. Alsof het niet zo
nemers en de regering om te trachten het was, dat de kraebt der arbeiders juist in
conflict bij te leggen.
de strijd wordt gevormd. Uit dit besluit,
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kiezingen, hun stem uitbrengen op men , horniaanse „spelregel'* dat een handje er door per$ en radio aan voorlichting zal
^
sen, groepen en partijen, wier politiek zij vol mensen over duizenden beslist? •
worden gebracht. Dan zullen de *
** • «.
...
bij hun economisch verweer dagelijks be Schermerhom noemde als vreeselijk feit, regels** heel wat veranderen.'
dat de stakers „met steunlijsten werkten” En ten slotte, wat te zeggen van „spel
kampen.
Fon uitsDraak die wij van de zijde van Vervolgens staat voor mensen .ie hun
en
inderdaad hebben de klabakken in regels** waarbij de ene ploeg, leden van
de regering tegenwoordig veel horen ge- verstand een klein beetje gebruiken vast,
Deze tegenstelling is ithans scherper dan
dat hoewel zij het'stakings- dat in een voortdurend veranderende
ons democratisch gemenebest" maatrege jp a n d e r e in uniformen steekt, ze bewa
ooit.
y
W ant de staat is nu veel directer betrok- len tegen het werken met die lijsten ge- pent en militair-disciplinair dwingt op te
re c h t niet wil ooheffen, het de arbeiders maatschappij geen vaste regels, laa,t staan
HiCkH— ------dat
,—-—Jeze
i—-er-—
t——----„spelfégels
trïBc^n f4Pr'- klassen—kunnen
m hun
tussen .de klassen kunnen -1 ken hij de organisatie van de uitbuiting ttóttéti. Ja, wë hebben het al een heel èiiid treden tegen kameraden en ond&kfüP
M fli
pelswerk te verrichten?
.
't
dan vroeger het geval was. De groot met de democratie gebracht^
economisc}j optreden „de regels van het worden vastgestel^gjpP PP
D,e
„spelregels**
van
Schermerhom
c.s.
W
ij
vinden
het
een
niet
erg
fair
spel
Over
sportiviteit
aan
de
kant
van
de
be
machten
in
het
kapitalisme,
die
het
eco
s ... j jenen te eerbiedigen.
zijn
geheel
en
al
gebaseerd
op
de
belan
g * ,g met die spelregels” een wat bijnomisch leven, de fabrieken en de mij wanneer van „de brug*’ af, voor de ra zittende klasse kunnen we zeker niet
gen
van
de
kapitalistische
machthebbers,
nent de I scheepvaartmaatschappijen en dio en ook in de grote pers redevoe roemen. W e klagen daarover niet, in
zonfu rc aeschiedenis.
door de banken het credietwezen be ringen worden gehouden en mededeelin- geen geval. Ons is het er alleen óm be
klinkt zo sportief, alsof er een spel n.l. in de allereerste plaats pp het in
stand
houden
van
het
heersende
stelsel.
heersen, beheersen ook de staat. Zij ge gen worden gedaan gericht tegen de sta gonnen de arbeiders duidelijk te maken
. uitacv0nden,* dat gespeeld kan worden
Maar
zelfs
wanneer
de
arbeiders
staken,
bruiken
de staat voor de verdediging van kers, zonder dat deze gelegenheid hebben dat zij deze methoden alleen met een
aeliikwaardiae
partijen
op
een
tussen gelijkwaardige partijen op een
zijn
zij
zich
op
dat
moment
vaak
lang
niet
hun kapitaalsbelangen, ook tegen de ar daartegenover ook hun inzichten bekend schouerophalen kunnen beantwoorden,
voor beide partijen gelijk speelveld, waar
allen
en
ten
volle
er
van
bewust,
dat
dit
beiders.
Willen deze laatsten niet in sla te maken. Het zijn rare „spelregels”. om intussen door te gaan met het ver
bij dezen zich moeten houden aan de
vernij ondergaan, dan moeten zij daarpm „Spelregels", die op den duur bij de ar groten van eigen kracht, door de bewust
eenmaal overeengekomen vaste regelen. staken in feite betekent het in verzet ko
men
tegen
die
heersende
orde*
steeds meer in verzet komen' tegen deze beiders de gedachte moet doen opkomen, wording van de gehele arbeidsklasse te
Om te beginnen moeten we echter con
Juist
d^ardoór
maken
wij
mee
—
en
niet
staatsmacht
en tegen de kapitalistische dat zij zelf zullen moeten uitmaken, wat verdiepen. t ^
;V
stateren, dat wat 2ich op sociaal-econoalleen
hier
in
Nederland
dat
de
arbeiders
orde zélf.
misch terrein afspeelt, om de dooie dood
bij
het'deelnemen
aan
parlementaire
verInplaats van het kapitalisme met zijn poli
geen „spelletje, is.
tieke bovenbouw,_de staat, zal dan één
communistische samenleving
groeien,
waar in gemeenschappelijk verband zal
worden geproduceerd en gedistribueerd Op Zatermiddag 1 Juni kwamen alle Hij wekte de arbeiders vooral op de zelf*
en waar de arbeidsraden, d.w.z. de stakende arbeiders van Amsterdam in de werkzaamheid voort te zetten en het niet
omstandigheden moeten doorgaan, de Rotterdamse arbeiders wilden d<?orarbeiders zelf in en door die raden, het Apollohal bijeen om te horen, welk acU meer aan anderen over te laten, de leiV
omfo t „de marine bij hét conflict niet was staken. W as de beslissing in Amsterdam
gehele maatscSappelijk leven zullen be vies Berend Blokzijl namens de landelijke ding van hun strijd in handen te nemen,
betrok£en* en deze staking „geen poli- anderfc uitgevallen, dan had dit een dolk
leiding yan de E.V.C. aan de stakers had Ook zei hij, dat de strijd, die gevoerd
heersen.
actie mocht worden.*.* TVieynen^kan stoot betekend in de rug van de Rotter
wordt tegen het fascisme in wezen geen
Zou dat ooit mogelijk worden, met de te geven.
t
j us doorgaan, troepen naar Indonesië te damse stakers.
„spelregels" die de bourgeoisie aan de In het begin van zijn'rede gaf Blokzijl .nog andere strijd is dan die tegen het kapitar
benden. Hij heeft de volle medewerking Maar al deze trués hebben de E.V.C-lejstrijdenden wil opfeggen?
~
)" ■ eens een uiteenzetting van het uitbreken lisme en dat dit geen vijand is van over
ding niet mogen baten. De strijd gaat
vaö de leiding, der E.V.C.
de grens, maar dat deze in eUc. land aanSchermerhom was blijkens zijn rede van en de geschiedenis van het conflict.
Als hoofdmotief voor haar politiek wordt voort, ook tegen de wil van de E.V.C.
Vervolgens
zei
spreker,
dat
de
arbeiders
wezig is.
16 Mei, aan de vooravond van de
door de E.V.G.-leidng aangevoerd, de in. Bewezen is, dat ondanks alle zwakte
Tweede Kamer-verkiezingen, er ver zich moesten realiseren, dat de reactie W anneer de strijd zou worden
onmogelijkheid om bij een nog verdere in de organisatie, deze strijd toch door de
schrikkelijk bezorgd over, dat „het gezag nog behoorlijk sterk is en dat de arbei- zet, zouden de stakers moeten gaan
uitbieidiég der actie in voldoende mate arbjeiders wordt gedragen en dat de
van de overheid door het slijk zou wor ders hun krachten moésten sparen met de arbeiders in de nog werkende b
^ stakers te steunen. Het is dezelfde po- E.V.C. er feitelijk buiten staat.
den gesleurd" en hij legde, als zo vaak in het oog op de verdere perspectieven van ven en hen moeten Jeggen, dat deze
litiek, die we ook van de oude vakbonden Dit besluit, om’ de staking voort te zet
ook hun strijd is en dat ook zij de arbeid
de historie, daar het zwaard voor in de de toekomst.
kennen. Een actie, waarvoor reeds van ten; is echter alleen niet voldoende, hoe
Dit was het aanloopje tot de sprong, die moeten needeggen. W ant alleen door
weegschaal.
te voren bepaalde grenzen worden aan zeer het ook moet worden toegejuicht. De
moest
worden genomen, n i. hét advies, een zeer snelle uitbreiding kan het sucDat. is brute geweldspolitlek reeds op een
gegeven die zij niet m ag Overschrijden, is nieuwe situatie maakt het noodzakelijk,
tijdstip, dat de kwestie: macht tegen dat de landelijke leiding van d^. E .V .C ces van deze actie verzekerd zijn.
bij voorbaat verloren. De enige mogelijk de strijd opnieuw te organiseren. De ver
macht, eigenlijk nog lang niet aan de orde had uitgebroed. Volgens dit advies zou- Tenslotte beantwoordde Blokzijl de spreheid voor de arbeiders om te óverwlnnen gadering van Zaterdag zóu een uitste
is.
. .
..
v r < den de arbeiden weer aan het werk moe- kers. Het langst bleef hij stilstaan bij de
is, dat zij de strijd in haar uiterste konse- kende plaats zijn geweest om tot deze,
nieuwe organisatie te komen, wanneer
Wij weten, dat we er nu nog maar aan ten gaan, zoner enige andere tegemoet- spreker, die over de zelfwerkzaamheid
'1 ^ - £ L ,i! ^ £ £ S R & ;
niet het geheim houden van de uitslag der
toe zijn, de arbeiders op te wekken zich komiüg, dan dat van de zijde der onder- der arbeiders had gesproken,
getracht dit zoveel mogelijk te beperken, breiding van
Maar stemming dit onmogelijk had gemaakt.
de vrijheid voor te behouden, om hun ar nemers geen rancune-maatregelen zouden Hij beweerde, dat zelfwerkzaamheid der
arbeiders, niet mogelijk zou zijn zonder
beidskracht te weigeren, wanneer zij in worden genomen.
W at nodig is, is de erkenning van het
feit, dat de E.V.C.-leiding over de orgamassa van mening zijn, dat hun arbeids Een grotere trap in de lendenen had de leiding. Zonder organisatie zou deze zelfkracht al te scherpe uitbuiting ondergaat. E.V.C.-leiding de arbeiders niet kuxmen werkzaamheid ineenstorten, tot een chaos
■nisatie van de staking niets heeft te zeg
X ï
fff ï W
g ~ z
gen en dat dit alleen een aangelegenheid
Zij hebben het recht in een kapitalistische geven. Maar het antwoord is prompt ge- leiden. M aar wanneer de arbeiders deze
dere bedrijven nog steeds schepen in re- ding van de actie aan de strijd
kant wilden opgaan, dan konden zij ver
is van de arbeiders zelf. De staker» moe
samenleving de verkoop van hun arbeids komen:
wachten, dat de leiding der E.V.C. de
ten daarom uit hun midden een algemene
kracht te weigeren wanneer' hun de voor* De arbeiden staken door!
Met meerderheid van stemmen is dit be handen van hen zou aftrekken.
(plaatselijke en landelijke) raad kiezen,
waarden al te ongunstig worden.
Door de bedrijfsgroepen van de zeelieden bourgeoisie werkelijk aangestas .
Maar, beweerde Blokzijl, het zou wel niet
sluit genomen/
Dat is een eenmaal veroverde „spelregel
die de verdere leiding van de strijd ter
en van het Transport werd tegen deze ^ tegenwoordige stand van het conflict. hand neemt en die de énige instantie is,
en waar zij een sterke uitbreiding
idin van Na de rede van Blokzijl kregen ongeveer de bedoeling van spreker zijn geweest
toestand geageerd, maar de arbeiders, d i e _ T
*
hun'rechtsregels behoeven, moeten1 zij aan tien stakers de gelegenheid om te spre om de leiding uit handen der E.V.C. te
die het recht zal hebben over de staking
d it werk verrichtten, beriepen er zich op“ ln.de beide vergaderingen van Zaterdag advies uit te brengen. In deze raad moe"
ïpfverkregene niet laten tomen. Zelfs ken. De meeste sprekers waren het niet willen nemen om deze in die tder arbei
dat zij handelden overeenkomstig de aan- werd bij geheime stemming uitspraak ge- ten alle stakende bedrijven direct ver j; niet, wanneer hun daarvoor een plaatsje eens met het advies, dat door de lande ders te leggen.
. V
wijzinqen van de E.V.C. De leiding van' daan over het al of niet voortzetten van tegenwoordigd zijn, m et afgevaardigden,
(Volgens
ons,
Blokzijl,
bedoelde
spreker
aan een conferentietafel zou kunnen wor lijke leiding van de E.V.C. ws gegeven.
■jmllilüi u m-i
de E VC. wilde n.l. onder alle omstan- d e staking. Reeds het houden van een die voortdurend aan de controle der sta*
Zij wekten de vergadering op de strijd dt wel degelijk, al paste het niet goed in
den ingeruimd.
digheden e e n conflict in deze bedrijven dergelijke schrifteTijke, geheime stemming, kers zijn* onderworpen.
[ui^ e plahnen)..
Maar, nu we toch spreken over sportivi* ondanks ajjes voort te zetten.
verhinderen. Als enige concessie stond zij inplaats van te besluiten door zittenóf Eerst wanneer een dergelijke organisatie
Met een laatste opwekking, om vooral
teit* maken we er maar meteen gebruik Een spreker zette ctog eens uiteen, dat h
toe. dat het werk op schepen met e e n , ópstaan, zoals anders gebruikelijk is is verwezenlijkt is, kan de beweging nieuwe
advies van de landelijke leiding goed
van nog een paar andere opmerkingen te voorstel van het E.VC.-bestuur nie
reparatie-tijd van minder dan 14 dagen een'bekende, van de o u d e vakbonden f' kracht ontwikkelen. If^ant dan is zij niet
overweging
te nemen, besloot spreker
maken. Opmerkingen die betrekking heb anders inhield dan de onvoorwaardelijke
voor Besmet zou worden verklaard, maar overgenomen methode om eén opheffing
ben op „de spelregels** die de andere par capitulatie. Hij constateerde, dat de ar zijn beantwoording, die een matig applaus
ook hieruit mocht geen conflict voorko- van de staking uit te lokken. De wankel- langer onderworpen aan dé beperkingen,
beiders de. stakingen^fcelf hadden gewild tot gÉËyolg
^ ^ h a d . f | j | - «
tij geoorloofd acht.
men. Dat betekent in de practijk natuur- moedigen krijgen nu immers alle gelegen- die haar door dè belangen van de E.V.C."
Wij vragen als Schermerhom meedeelt, en dat pas daarna de E.V.C. er zich ach- ‘Hierna werd tot geheime stemming overorganisatieen haar streven naar erken
lijk, dat ook zelfs deze. beperkte maat- heid om te deserteren.
, ' _
dat in een „grote" vergadering van 200 ter had kunnen plaatsen. Hij kon zich gegaan. Het resultaat, dat *s avonds over
regel niet kon worden doorgevoerd, zo-s Ook het geheim houden van de te Rot- ning worden opgelegd, maar kan zij zich
leden van de oude vakcentrales op Zater voorstellen, dat een organisatie die óp er- de radio bekend werd gemaakt. w asj|e^
’ lang de arbeiders de adviezen der E.V.C. terdam genomen beslissing had hetzelfde in volledige vrijheid en* in o v ereen stem 
van stemmen genomen
dag 11 Mei besloten v^erd het werk te kennig^üit was, dit ’advies had ‘moeten.g
wilden opvolgen. Het werk aan troepen- doel. De arbeiders in Amsterdam moesten ming met haar werkelijke innerlijke kracht
t:
hervatten, hoeveel duizenden'stakers er geven en haar wou dwingen ir het ga
•- ■- •>*'*• i
,
:
• transportschepen zou bovendien onder hun stem afgeven, zonder te weten, dat ontplooien.
De
eiaenliik wel zijn? Is het een Schenner- reel té lopen,
Bey.-v
J r
H9

door de arbeiders genomen om verder te
strijen. vloeit ineer kracht voort dan uit
ecu volledige capitulatie^JNa^\f$$|i derge^lijke capitulatie zou ongetwijfeld de
E.V.C. zijn organisatie verder kunnen
uitbouwen, zij zou misschien tot de zo
vurig gewenste
erkenning
w enste w
w » of zefs tot fusie
~ >
met Y k N.V V. kuöflên komen M aat
voor de strijd der arbeiders zou hierdoor
niets gewonnen zijn.
_
In de rede, op 22 Me! door Paulde_Gt<Wt
gehouden om het aanbod van de C.F.N.
voor deelname in de regepng te motiveren, zei hij o.a.:
„Wij hopen e n verwachten ook, dat dp
E.V.C. en hét N.V.V. zo spoedig moge
lijk de fusie voltrekken, waartoe zij in
principe hebben besloten.”
Deze rede werd gehouden, vijf dagen na
dat door de E.V.C. een schrijven van
het N.V.V. werd ontvangen, waarin als
voorwaarde om tot de fusie te komen. o.a.
wordt genoemd, dat:
„door de bij E.V.C. aangesloten organisa
ties geen conflicten meer zullen worden
uitgelokt en geen stakingen meer zullen
worden afgekondigd of gesteund, welke
direct of indireèt -tegen de bonden van
het N.V.V. zijn gericht..** „Eèn weigering van de E.V.C. om zulk een garantie
te le v e n zou de fusie onmogelijk maken
schrijft de voorzitter van het N.V.V.
Ook Paul de Groot of Blokzijl zullen zich
wel geen illusies maken, dat het N.V.V.
deze "Voorwaarde voor de fusie zal laten
vallen. En dat zij bereid zijn, deze voofwaard^ te aanvaarden, bewijst hun poging van de eerste Juni, om de stakingsbeweging te likwideren. ;^Vat voor zin
hebben anders ook de zelfs nu nog voort
gezette onderha deliWg[en over fusie met
een organisatie, de zich principieel vij
andig tegenover deze actie van de arbei
ders stelt?
*
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De golf van stakingen, die sinds Sept. ’45
nver Amerika spoelt, ondervindt in Europ a ^ e n ^ r o t ï^ ^ l ^ ^ ë iï i n g zöwelon3er
” w y
«
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de bezittende klasse als onder de arbei
ders. Men Vraagt zich af, of deze be
weging ook enige betekenis heeÉt in ver
band met een socialistisch besef van de
Amerikaanse arbeiders. E)e heer Van
Randwijk geeft in „Vrij Nederland van
1 Juni daarop ,het volgende antwoord:
>tHet verschil tussen de Amerikaanse
en de Europese vakbewegingen is hier
in gelegen, <Jat mcn in Amerika. geen
fundamentele kritiek^heeft op de maat♦ schappelijke structuur en ook niet naar
een'nieuwe maatschappij verlangt/ In
tegendeel, men aanvaardt het schema,
dat ook door de werkgevers als het
beste wordt aangeprezen, n.l. dat van
de vrije onderneming, de concurrentie
en de machtsvorming, waarin de ar
beid als koopwaar wordt beschouwd,
vraag en aanbod de prijs, ook de prijs
van de arbeidskracnt bepalen......
IVandaar dat een bestuurder van de Ame
rikaanse Federatie van de Arbeid ver
klaarde: „W e zijn niet klassebewust,maar lóónbewust”. ^Ve meneri, dat dit in
het algemeen de situatie-weergeeft,, zo
als die is. V an een socialistische bewe
ging is in Amerika heel weinig te ont
dekken. De sodaaljjemökratische en de
stalinistische beweging hebben daar wei
nig té beduiden. De grote stakingsbe
wegingen voltrekken zich in Amerikaans^
grote getallen, omdat dë bedrijven nu
eenmaal zo groot zijn. Als alleen de
General Motors in staking zijn, heeft men
meteen met 175.000 man te doen, - de
staanlidustrie met 750.000, de electrici' teitsarbeijders met 200.000 enz. Zodoende
omvatte de golf tot nu toe een toppnnlt
van 2 millioen man. Maar er is geen
sprake van, dat de bezittende klasse zich
in deze bewegingen in haar macht be
dreigd voelt. Alleen maakt de omvang
van de beweging het vrijwel onmogelijk
het werk met onderkruipers voort te zet
ten, terwijl het optreden van de militaife
macht in deze omstandigheden ook heel
moeilijk wordt.
c
De ondergrond van de stakingsbeweging
ligt in de« grote loondaling, die sinds het
einde van de oorlog heeft plaatsgevonden.
Terwijl het gemiddelde loon der fabrieks
arbeiders in Juni $ 46 bedroeg, daalde dit
in de „vrede” tot $ 35, äait is met 24%.
De voornaamste oorzaak lag in. het af
schaffen van overwerk en verlaging van
_ de werktijd in het algemeen, terwijl reeds
in Sept. ”45 meteen twee millioen man
nen en vrouwen ontslagen werden. Zodaf
de vrede hiergj nu juifct geen vreugde
bracht. De algemene eis der stakers om
\&l/2 dollarcent verhoging, brengt hen
dus nog lang niet op hun oude loonpeil.
En het is een bewijs voor de enorme
macht van de Amerikaanse kapitalisten,

k
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of voor de zwakheid var de Amerikaanse
arbeidersklasse, dat de, arbeiders met het
ontketenen van e e n MiUroeneir omvat__ , ibeweging niet in
,*« staat
«faat hinken.
tende
blijken, hun
hun
vroegere inkomen te handhaven. Als ze
deze stakingen winnen, zijn ze altijd nog
een stuk achteruit gegaan, vergeleken bij
hun inkomen gedurende de oorlog. En
dan laten we de verhoging van de goederenprijzen nog buiten beschouwing.
De kapitalistische pers huilt dikke tra
nen over het verlies aan pröductie, dat
door de.stakingen plaats vindt. W ant er
gingen sinds Augustus ”45 tot Maart 46
81.125.000 arbeidsdagen verloren .
Grappig dat ze er altijd als de kippen
bij zijn, om ze te bewijzen, „hoeveel
schade.de stakingen aan de gemeenschap*
toebrengen”. Natuurlijk brengt de soci
ale oorlog schade - aan de hele maat
schappij. Maar deze is een bagatel ver
geleken bij de schade die het kapitalisme
als economisch, systeem met zich mee
brengt. .
In Juni 1939 is een officieel document ver
schenen, dat „De structuur van de Ame
rikaanse economie" behandelt. Daarin
wordt gesproken over de schade, die de
grote crisis van 1929 met zich meebracht.
Van 1929 tot 1937 ging een waarde van
$ 200 milhard aan goederen en diensten
verloren. Hoeveel dat is, kan men na
gaan, als men weet, dat hiervoor ieder
Amerikaans gezin een huis van $ 6000
had kunnen krijgen. Het hele Ameri
kaanse spoorwegstelsel had voor dit be
drag 5 maal gebouwd kunnen worden.

M :, W W W —

Alle gebouwen van de Amerikaanse in
dustrie en landbouw hadden er voor neer
gezet kunnen worden.
Het wordt dus zo langzamerhand wel
duidelijk/ dat het kapitalisme als econo
misch systeem voor de mensheid onhoud
baar geworden is. Niet. alleen door de
geesteltjke ontaarding. A e - h e t - ^ - z i c h
m^Kronnt
>n de
He vermeitiainaen
meebrengt <
en
vernietigingen door de
oorlog, in de klassastrijd, die het oproept,
maar ook in zijn „normale loop” van
vreedzame goederenproduatie. Als dé
mensheid h e t.kapitalisme niet vernietigt,
vernietigt het kapitalsme de mensheid.
W e moeten’nu echter een kwestie onder
hét oog zien, waarover veel misverstand
bestaat. W e vinden dat misverstand ook
uitgedrukt in het boven aangehaalde ar
tikel van H. M. v. Randwijk, waar hij
spreekt over de vrije onderneming, en de
concurrentie, die nog in Amerika zouden
bestaan. Naituurlijk bestaat dit nog? Maar
de vraag is, welke rol ze tee^enwbordig
nog spelen. En juist op dit punt geeft de
regeringsuitgave „De structuur van de
Amerikaanse economie” een goed inzicht,
al kunnen we hier slechts enkele punten
aanstippen. Tevens zij er op gewezen, dat
dït rapport de toestand *in 1935 weergeeft, terwijl juist in de oorlog een grote
samentrekking van het economische leven
in hadden van weinigen zich heeft vol
trokken.
*
Amerika is het land van het grootbedrijf.
In 1935 hadden de honderd grootste be
drijven samen ruim een vijfde van alle
werkkrachten in dieftst*. terwijl ze een
derdJe van de waarde van de hele Ame
rikaanse industrie voortbrachten. De
grote spoorwegmaatschappijen beheersen
90% v an jiet hele net, de grote electriciteitsbedrijven beheersen. 80% van. de

—

Neen lezer, gij vergist U. Het is heus niet waar.
Dit is geen detective-story. Ik hen en blijf een
echte revolutionair. Ik ga naar béd en sta op
behalve met mijn vrouw, natuurlijk ook met Marx.
t)at ik mij dus zou verlagen om detective-boeken
te lezen, neen, zo ver ben ik heus nog niet ge
daald. Jk moet U dus teleurstellen ab t l zou me
nen, dat ik eindelijk mijn ivoren toren van steile
geleerdheid zou hebben verlaten. Neen, ik ben en
blijf ernstig. Dus, ofschoon kolonel Sutherland U
iets zal onthullen, laat ik U even geruststellen
het heeft niets met dieven of moorden te maken.
Nu zie ik al, lieve lezer, dat U het niet met
mij eens bent. W ant, zo zegt U in Uw commu
nistische onnozelheid: „Hoe kan dat nóu? Hoe kan
een kolonel nu niets met dieverij en moord te
maken hebben?” Maar ik antwoord: „U vergist
zich. W ant dit is geen kolonel, die in een detective-boekje speelt. Dit is een echte Engelse kolo'
nel. En U weet net zo goed als . ik, dat die niet
roven en moorden.”
.
#
Trouwens de man heeft zoeven nog gespro
ken in een psychiatrische'kliniek. En U weet, dat
njag ik tenminste veronderstellen, dat. die psychi
aters heus §*en makkelijke kereltjes zijn. Die ken
nen het klappen, van de zweep. Die latei? zich
niet zo makkelijk beduvelen. Neen, nogmaals, Ko
lonel Sutherland is geen dief, geen moordenaar
en heus geen oplichter. Neen, hij is . een eerlijk
man, want hij is „Chief psychiatrist to the waroffice selectton boards".
Nu gaat U zich weer schrap zetten. W ant of
schoon U misschien niet allemaal kunt lezen wat
dat betekent, ziét U toch staan het woord „war”
Ep U weet, dat dit een Engels woord is, dat zo*

electrische kracht.' tetefoon en telegraaf. In Amerika is „de totalitaire staat” voor
Verder geeft het rapport 50 „grootste zover he*t het economische leven betreft, lltiek samentrekken. Niet alleen, omdat
financiële corporaties". Dat zijn 30 ban practisch verwezenlijkt. Maar het geheel ze nu een groter rol moet gaan spelen in
ken, 17 levensverzekeringsmaatschap van politieke leuzen en van de denkbeel de wereldpolitiek, maar tegelijk om zich
pijen en 3 beleggingsmaatschappijen van den in cje hoofden der Amerikanen is er beter tegen de arbeidersklasse te wape
ieder 200 millioen dollar. De grote 17 be nog niet mee m overeenstemming. In dat nen. De „bemiddelingswetten" (fact-finding act), die stakingen ten zeerste beheersen 81,5% van alle levensverzeke- .ORgcgt
opsfcht_isjer.een_aanzien|jj,k.yerschil
met moeielijkett, .l angen-nu hun aanvulling in
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de fascistische landen in Europa.. Italië, de. voorbereiding van een-stakinosverW e i zullen de lezers verdere bijzonder en anvankelijk ook Duitschland, hadden
heden besparen. W aar het op aankomt, een fascistische of totalitaire^ „boven bod. Of dat zonder meer lukken zal,
is, dat we woorden als vrije concurrentie bouw”, terwijl de onderbouw van het be afgewacht. Het is echter zeker, Y
en de vrije onderneming niet al te ernstig drijfsleven lang niet zo hecht aaneenge bezittende klasse de Amerikaanse « u c
moeten opvatten: ze hébben in Amerika smeed was, als nu reeds in Amerika ders gewild of ongëwild in politieke ac
geen economische betekenis* Dit blijkt het geval is. In de laatste tijd gaat echter tie V drijft. Ze komen *met hun „loonbebijv., waar het rapport zegt, dat van de de Amerikaanse bourgeoisie haar samen wustzijn" niet meer uit en daarmee komt
de weg naar socialistische ontwikkeling
250 grootste industriële en financiële li gebalde economische macht ook meer po- open
chamen bgna de helft „door 8 meer of
■
j
‘____
minder scherp onderscheiden belangen — * ------------ ------groepen" gecontroleerd wordt.
W ie zijn . deze reuzen^roepén? Het zijn
vooral:
/
Rockefeller; vertegenwoordigt 4262 mil. De tweede ronde van de Nederlandsche beid bleef toen reeds iets beneden de tödi
ru9- Nadat op al bescheiden verwachtingen, zodat van
Kunh Loeb;
10853 mil. 17 Mei het kiezerscorps was
opgeroepen de zogenaamde doorbraak in de NederMellon;
3332 mil. voor de samenstelling van de Tweede landse parlementair-politieke verhoudinChicago groep;
• 4266 mil. Kamer, volgden op 29 Mei de verkie- gen geen sprake was, temeer niet, omdat
Cleveland groep;
1404 mil. zingen voor deProvincialeStaten, waar- alle kerkelijke partijen zich wisten te
Bostongroep;
1719 mil. bij tegelijkertijd werd beslist over ^ de handhaven.
vraag hoe in de komende parlementaire Er kwam dus geen meerderheid tot stand
Men moet zich echter niet voorstellen, periode de Eerstt Kamer, ook wel eens die een definitieve afrekening betekende
dat deze groepen elkaar onderling becon- benaat genoemd, er zal uitzien.
met de vroegere coalitiefJ&itiek gegrondcucreren. Het rapport wijst'óp DE ON-* btraks volgen dan nog* de verkiezingen - vest op de z.g. antithese en die principeel
DERLINGE BETREKKINGEN T U S -I voor de gemeenteraden en dan zijn de de Nederlandse politiek sturen zou in de
SEN D EZE LICHAMEN, waardoor, Nederlandse parlementaire organen voor- richting van de toch onvermijdelijke aezoals wordt verklaard, „de leidingen van lopig weer vastgesteld.
leide economie. Onvermijdelijk, door
de meeste grote corporatiefs samenge In onze beschouwingen van voor veer- plaats waarop en de penibele stiti
bracht zijn in wat de corporatieve ge tien dagen over /de uitslag van de waarin d# land zich binnen de kaï ‘
meenschap genoemd zou kunnen wor Tweede Kamerverkiezingen hebben wij tische wereld bevindt.
den". Het rapport verklaart, dat dit geen onze mening in het algemeen reeds uit-* Mede in verband met dat laatste hi___
dictatuur, doch slechts de „concentratie eengezet.
.•
.
wi j er toen op gewezen dat de C.P.N.,
van de economische leiding in handen u ie verkiezingen brachten voor ons geen die de enige partij was die met een be
van weinigen" is.
grote verrassingen. De Partij van de Ar- langrijke zetelwinst uit die verkiezingen
naar voren trad, zich politiek geheel en
al richt naar de aanwijzingen van Mos
kou, terwijl juist omgekeerd, de Partij
van de Arbeid haar politiek richt op
Dat dus van een permanent
U ziet dus kolonel Sutherland is niet
.geest" leeft en dus gaat Kolonel Su
-van d&e beide partijen reeds
te lijf. Als een echte W agner maakt hl] veel la- om die reden, bij de verscn
ig van de
waai, overal spreekt hij, tussen geleerden en quasi11 *
d.
landfen
geleerden. Hij heeft veel gehoor, want van die
tussen.
^e haar
haarTvenü
m e rik a aan de ene kant
1
geest willen ze allen weten
weten,.0omdat ze
overal A
Amenka
ei
:s ^ de andere ziide, W( lg ti
kon
zie het. W ant U denkt dat ik een grapje maak. horen en zien en voelen..;...
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veel betekent als „oorlog’\ En dän denkt U al
weer aan moord, doodslag, roven en nog jneèr
van dat fraais. En alweer moet ik U teleurstellen,
waht kolonel Sutherland moordt niet, rooft niet
dieft, niet...;., neen, hij geneest mensen, niet één
mens maar gróte groepen tegelijk.
Nu zult Ü dat een tikje geborneerd vinden.
Maar dat is heus niet het geval. Niet omdat ko
lonel Sutherland yan Engelse afkomst is» maar
omdat hij altijd in het groot heeft gedaan. Ten
slotte wa$ hij kolonel en» U irtreet, dat een dergelijk
personage op zijn minst met regimenten te doen
heeft. En dat zijn, dat weet U ook — U ziet, »
neem aan dat 14 zeer.veel weet — minstens een
paar duizend man.
Hij doet dus in het groot. Hij geneest,1 ten minste
dat zegt töj, groepen mensen tegelijk. Niet natuur
lijk van rheumatiek, of van honger. Dat zijn zulke
onbenullige lichamelijke aandoeningen dat iemand
van de kwaliteit en vooral van de rang als &
heer 'Sutherland zich daarmee niet kan bezig
houden. Mr. Sutherland houdt zich bezig met
geest". En dat W geen wonder.
Lezer ga nu* niet weer schrap zitten. W ant i*
bega een geweldiae ketterij, ten minste en gr<#
Marxistische afwijking. Ik poneer de.stelling,
diegènen die zich- het meest met „de geert ’ be*»
houden,» militairen zijn. Nu begint U te lachen.

U denkt, da$ ik er op zinspeel, dat militairen,
beroeps-militairen dus, hun werk pas goed kun
nen verrichten, als zoveel mogelijk. mensen „de
geest geven. En zo denkt U, dat ik toch ongelijk
Maar neen, ik moet. U teleurstellen. Niet
U
®aar ik heb gelijk. Trouwens, II weet dat diegene
Je. een krant tot *jjn besclrkking heeft, altijd ge'
“JK heeft. Maar daarover spreken we een andere
keer.
Militairen dus,^houden zich' het meest bezig
^ t „de geest”. En nu .waarde lezer, doe ik niet
anders, dan nog éven Uw herinnering opfrissen.
Weet U nog uit" de tijd toen U de vetlappen
[froeg, dat U door Uw meerdere (meerdere niet
^sscn aanhalingstekens) \nfcrd aangeblaft met de
äefkadn^ „Kaerel, je verpest de geest van de
«■oep?
|
Welnu, over die geert werd in dienst niet aleen theorie gegeven, maar als het nodig was en
at was, het wel eens b laten we maar eerlijk zijn
>• werden er straffen uitgedeeld. Voor die geest
waren de kolonels natuurlijk,niet bang, want dat
P commandanten niet, maar altijd op hvn hoede,
an die geest, welke rij niet konden grijpen,
^ d a t zij Jiear niet gegrepen, van die geest wilden
^m ilitairen iets infcër weten, i *

En hoe geneest nu kolonel Sutherland? Als echt m e iL Ü
Enge*—; ^ t i democraat, kolonel Sutherland is nml. Engelsman
i
,
,
.
en militair, laat
' ' cr en daar kan dat in een g
Iaat hij anderen praten, steeds maar
praten. Dat is dus niet in tegenspraak tot het fe^t. misschien wel eens onvermijdelijik zijn,
dat hij óók praat Maar hij praat pas, als de an perspectief gezien is dat voor de
deren hebben gepraat U begrijpt me wel. W eet
U nog, uit de tijd der Duitse bezetting en der illi- politiek zeer onwaarschijnlijk.
galiteit? Herinnert U zich nog, als we wat te N u hebben we dus de tweede ronde
weten wilde komen, dat we eerst tegen elkaar had en de lijn is nog wat doorgetrokk
zeiden: „Auskotzen lassen”. Welnu, dat is een De Partij van de Arbeid (P. v. d. A.
Spaanse uitdrukking, en die taal is in Engeland
bekend. Kijk maar eens naai? Sir Alexander van 28.3% gedaald tot 25.8%. Défl
kelijke
nestelden
zich
vJadogan.
•*
■■■*■;*‘*< partijen mww
.p »vu m
ui
Kolonel Sutherland laat praten. En het resultaat? steviger en de C.P.N. won in vergeuiiung
Luister naar wat „Het Parool” vertelt: „De resul- met de Kamerverkiezingen nog een klein
taten van deze geneeswijze overtroffen verre de n+rernt.
verwachtingen; de legergroepen werden inderdaad ^
-
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»Laten we om de betékenis af te meten,
alleen maar bekijken wat er als gevolg
X « n “ «nka0lflni n US ^ : . . . Ä ' ' Ä
Statenverkiezingen verandert in
-------- H _toiregimenten,
aten, dc samenstelling van de Eei
compagnieën,
niet eens gaan praten. Héél hórd
Betet wa.re gezegd „niet ve
dat ze jtfüie over de héle wereld kunnen horen! Er is na: v ijf ^ren'oórlofl bij
teriijk gezegd, voel ik wel wat voor die genees-

“ f Sutherland wetenschap
noemen ze „sodatrle" W at dat betekent?______
niet Praat maar, maar vooral met elkaar. Dat niet
vergeten!
>
'm m 'W Ê “
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P.v.d A. 14, Kath^V.P. 16v
Paftq v.d. Vrijh. !3; afles als. voorheen«

ticheiden? De heer Bont stuurde-dan ook
Alleen de Christ H ist Unic verliest één van oriëntatie op Engeland of Rusland, ‘ een soort verklaring naar „Het ParOol,
zetel. De N.S.B. is natuurlijk verdwenen dan besenen we pas hoe wankel de poli- die in het nummer van 24 Mei wordt af
en de C.P.N plaatst voor het eerst vijf teke verhoudingen overal moeten staan.
gedrukt. „Hoe ik er toe kwam” schrijft
„revolutionnaire spreektri^unes" in wat W est-Europa is in de greep van het hij er boven. Het is de moeite waard, deze
men voorheen het „Nederlandse ouwe- Engelse en Amerikaanse imperialisme en uiteenzettingen te vplgen.
dezen zullen zich dit gebied niet zonder
wijven-college placht' te noemen.
-Het -spreekt vanzelf--dat wijjn e t ck.vQQ£rr meer uit de handen laten wringen door -^u^s-o^s-vÄ derkm d-^e^?ydr ^ui-i^-de_
laatste regel niet de conclusie van een Rusland Om Duitsland is de strijd reeds gehate Pruis verdreven. . . . En elke dag
v
deel *van. de burgerpers overnemen, dat heftig gaande.
lezen wy dan stakingen die de bronnen
Denken
wij
verder
aan
het
Engelse
ingrij
de N.S.B.-kiezers ditmaal op de C.P.N.
onzer welvaart bedreigen, van Germani
sche methoden, die wij in bezettingstijd „
hebben vgestemd. Dat is van die pers al pen in de Griekse verhoudingen.
De
laatste
maanden
is
in
Frankrijk
dan
allen zozeer verfoeiden
En my werd
te doorzichtig en al te goedkoop.
Feit is, dat dè partij van de Arbeid* mjet ook de strijd van de sodeal-democraten het .. •, te moede, alsof er-toch wel ge
een desertie te maken heeft naar twee en de Katholieke M.R.P. tegen de Sta sneuveld moesten zyn, die in hun hart
richtingen. Het proletarische deel van het linistische coalitiegenoot in de openbare streden voor een ander dan hun eigen
vaderland..
Geen enkel ogenblik heb
S.D.A.P.-kiezerscorps, ontevreden met propaganda ingezet.
ik
er
aan
gedacht,
dat juist alle .commu
de uitgesproken verburgerlijking van haar » W aar gaan we heen?
^
nisten zulks zouden hebben gedaan: in
vroegere leiders, de afwijzing van dë
klassenstrijd, heeft de verkeerde con In dit artikel volstaan we er mede te zeg het algemeen zei ik: „Wie zy aan zy voch
clusie getrokken, dat zij daarom over gen dat we, grensgebied geworden, al ten met de onzen, maar alleen om het
moest gaan naar de C.P.N. alsof daar in les, ook de parlementaire verhoudingen Duitse gespuis ,er uit te krygen en een
versneld -tempo en op de meest ergerlijke hier, zien ontwikkelen' naar het conflict even onvaderlandslievende beweging er
wijze niet hetzelfde te constateren valt. tussen de nieuwe imperialistische groot in, zyn geen vaderlandse helden geweest .
Nu verneem ik, v a n welingelichte Katho
Anderzijds viel bij dè Statenverkiezingen machten.
een ;deel y a n het kiezerscorps va$ . de Nederland is Engelse invloedssfeer. Dat lieke kringen, dat ér dat toch zeer weini
vroegere vrijzinnig-democraten en de brengt politieke consequenties met zich, gen zouden z y n geweest. Terwille yan de
Christen-democraten terug naar de oude ook al komt de burgerlijke democratie overgrote meerderheid die dus wel degelyk vaderlandse helden zyn geweest, trek
kerkelijke partijen, nu er van een door- .daarbij in het gedrang.
De Partij van de Arbeid is er riet in ge ik by deze myn beschuldiging terug---- ”
braak toch niets te verwachten was.
Verder is nog interessant, dat op grond klaagd het willen van het kiezerscorps in
van de nu gevallen uitspraak de ge overeenstemming te brengen met het Weer heeft „Het Parool” slechts één
meenteraad van Amsterdam zou worden moeten krachterts de Nederlandse inter •Voord nodig voor zyn äntwoord, ifcaar
ditmaal luidt het niet „Bah!”, maar inte
samengesteld uit: 15 leden P.v.d.A., 15 nationale positie.
C.P.N., 8 Kath. V.P., 3 Anti’s, 2 Christ- Ales wacht op de beslissing van de gendeel „Bravo!”
Wy weten nu tenminste waar v e aan toe
Hist, en 2 P.v.d.V.
K.V.P., het blok van dé irüst, <Je stabili zyn, zowel met deken Bont als met *,Het
De Parlementariërs komen ook hier voor teit, gepaard gaande met de erkenning Parool”. De Oranje-communisten kunnen
moeilijke opgaven‘te staan. Hier wordt van de noodzaak zich aan te passen.
plaats in het nationale Walhalla ge
men welhaast gedwongen met volledige Dat alles gaat ver heen over de hoofden hun
rust innemen. Maar voor de werkelyke
erkenning van de C.P.N., een .^ocialis- van de 4 ^ rünilliaen kiezers, die hun stem communisten en ook voor de twintig dui
tisch-communistisch-katholiek college van nog uitbrachten. Zij zijn met leuzen, die zend stakers en voor de honderdduizen
Burgemeester en Wethouders te vormen. ver van de werkelijkheid liggen, met hys den of millioenen die met hun beweging
Stel U deze situatie eens voor in de al terische redevoeringen, met wederzijdse sympathiseren en die haar ondersteunen,
gemene landspolitiek en U krijgt enig in vuilsmijterij en demagogie, ingedeeld in blijft de vervloeking van volle kracht.
zicht in de Franse politieke verhoudingen. de vier politieke groeperingen., ,
P Allen die hebben gestreden voor het heil
Bedenken we daarbij dat West-Europa
van' de mensheid, zonder zich om natio
steeds meer voor de keuze kómt te staan Arme „koning kiezer”! .
n a l e bekrompenheid te bekommeren, hebben mede uit naam v a r’;,Het Parool” hun
„Judasloon” ontvahgeu. Voor allen die
hebben gestreden voor de bevryding van
de arbeiders uit de knechtschap van het
kapitaal geldt hetzelfde. En wie nu staakt,
of deze staking' wil ondersteunen: Tegen
de muur met hen!
che.
Neen,
„Hét
Parool”
zegt
te
walgen
|„H ét Parool” van 22 Mei bericht, hoe, de
deken D; Bónt heeft gemeend zijn bijdra van een dergelpk gezegde» dat het zelfs Deken! Bont spreekt van „Germaanse
ge te moeten geven bij een dodenherden tegenover politieke tegenstanders mis methoden”. Wanneer we moeten aanne
king te Zoeterwoude. Deze afgezant van plaatst vindt. Het vindt het „gooien'met men dat hier de practyken van de Hitlermodder naar dode politieke tegenstanders bende worden bedoeld, wie beoefent dan
god gebruikte hierby volgens ,jHewferool
een laf bedryf” en het stelt vast, „dat de deze practyken? Zyn het dé arbeiders, die
de volgende woorden:
„Er moet onderscheid gemaakt worden communisten in het" verzet schitterend nu in staking gaan tegen de o n d e r d r u k 
tussen hen die vielen voor de , zaak van werk hebben gedaan, dat ons aller dank king door de staat, zoals ze dat ook onder
de vrijheid en' hen, die zich geschaard en eerbied ten volle verdiént. Toen H.M. de Duitse bezetting deden? Of is het de
hebben onder de roode vlag en die de de Koningin onlangs de eerste verzets- staat zelf, die precies als de Duitsers de
•Internationale zangen. De laatste zyn on kruisen posthuum uitreikte, waren er et den, de staking met behulp van militai
ze doden niet en zq hebben met hun dood telijke communisten onder de onderschei- macht tracht te Wekep^en die het gehele
denen”. En zo heeft „Het Parool” voor de leugenapparaat yan zyn propagandadiel
hun Judasloon ontvangen.”
uitlatingen van deken Bont maar één in werking stelt om de stakingen te isoj
-leren? Is het misschien „Het Parool’ ®
Het is te begrijpen, dat „Het Parool” zich woord over n.L „Bah!”
Natuuriyk
kon
de
heer
deken
de
veront
deken Bont, die blykbaar de stakers voor
over deze uitlating verontwaardigd toont,
waardiging
van
„Het
Parool”
niet
zo
op
het
executiepèleton wensen?
toont. Wanneer men gewend is, zo. vriend
zich
laten
zitten.
En
had
„Het
Parool”
.
schappelijk met de heren zwartrokken om
Wij weten nu, hoe de eoalitie-regering
te gaan als tegenwoordig in de Party van dan niet geiyk, <Jat sommige communis van Katholieke Volksparty en Party va»
de Arbeid gebruikelijk is, dan werkt éen ten toéh ook wel nette mensen zyn, die de Arbeid er zal uitzien.dergelyke uitspraak als een koude dou zelfs door de Koningin worden ^onderj X ::. ■+}; l
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bije toekomst echter niet te rekenen; De
ontwikkeling van de huidige toestand vol
trekt zich in steeds scherpere tegenstellin
gen tussèn kapitaal en arbeid. Dßarotn zal
het do’o r dé ondernemers gebruikte staats
apparaat, meer en meer tegen de arbeiders
in beweging worden gebracht.. In toene
mende mate komen de arbeiders dus voor
de noodzaak-té-staaor zelf de controle,javer
de distributie in handen te nemen. In .een
op brede schaal gevoerde strijd waarin
millioenen zijn betrokken, bestaat de „fi
nanciering” der staking in de verovering
van het distributie-apparaat. Dat wil dus
zeggen, dat dé strijd der arbeiders hen on
herroepelijk leidt, naar de verovering der
economische macht, dat .is naar de beheer
sing der productie-middelen, > ;
Het lijkt er thans op, dat een dergelijke
strijd nog niet op de dagorde staat. Maar
dit vindt haar oorzaak in het feit, dat de
bewegingen der arbeiders nog giet groot
genoeg zijn en de arbeiders_nog niet direct
voor dit probleem in de practijk zijn ge
plaatst. Maar als de bewegingen straks
groter worden, zal blijken, dat dieze alleen
mogelijk zijn, indien de strijd op dit cen
trale punt wordt gericht.
Het zal de werkelijke, practische^trijd der
arbeiders zijn, die dit communisme, dit is
arbeiderscommünisme, zal verwerkelijken.

’V'*1
*

De JUgeciH^ ais staklnqfacUu

Het is altijd een geliefkoosd middel ge- meest nauwe wijze met de werkende be
wee*t van de bourgeoisie om een staking volking in contact staat. En op dit terrein
te doen breken door de honger. Toch is is nog veel achterwege gebleven.
hét succes voor
ondernemers niet altijd Het is moeilijk, we weten het, om tegen
evengróot' gewëësT Dë"è"rbëlders^iiebben- een - goed georganiseerd—apparaat,—d at
over millioenen. beschikt, een tegenpropargeleerd solidair té zijn.
Zowel dé stakers als de ondernemers we ganda te voeren. M aar stakende arbeiders
ten dit. Daarom zijn de eersten van plan behoeven zich in de allereerste plaats
voortdurend een beroep te blijven doen op slechts tot de werkende bevolking te wen
de solidariteit v a n hun kameraden. De den. En die vinden zij in de fabrieken, in
ondernemers daarentegen weten, dat nu de tram, op de fietsen en aan de in- en
ook andere middelen nodig zijn om de uitgangen van de stations. Daar moet
arbeiders klein te krijgen. Z e hebben een voorlichting worden gebracht. Dit behoeft
wapen, een nieuw wapen» waarvan ze al niet eens elke dag te geschieden. Als maar
meerdere malen hebben gebruik gemaakt regelmatig, desnoods om ^de twee of drie
Het is nodig daaraan enkele woorden te dagen een manifest wordt geschreven,
waarin de werkende bevolking ®p de
wijden.
"
hoogte wordt gehouden van de stand der
lïit de noodtoestand waarin het kapitalis staking. Er moet een voortdurend contact
me vandaag de dag verkeert, is de „gelei zijn tusSén de stakers en het andere deel
de economie” ontstaan.. Voor de naar der arbeiders, dat misschien overmorgen
„vrijheid” , dat wil zeggen naar vrije winst- staakt. Alleen langs deze weg, kan een
vörming snakkende ondernemers, is het effectfeve tegenpropagaüda, die niet^ di
ingrijpen van de staat niet altijd éven pret rect behoeft te leiden tot gewapend op
tig gebleken. Er moet een duur ambtena treden van de bourgeoisie, plaats vindten.
ren apparaat onderhouden wórden en — Het is echter duidelijk, dat een dergehjke
het is niet te ontkennen — in zeer vele op tactiek, slechts geldt voor stakingen, die
zichten zijn de ondernemers, die over een gelocaliseerd blijven. Hierop is in de na
bedrijfservaring van lange jaren beschik
ken, beter in staat een bedrijfs- of han
delsaangelegenheid te beoordelen, dan de ' 'W '•
'V :V
fris afgestudeerde advocaten en ander
soort intellectueelen.
M aar....... ook het ambtenarenapparaat Er zijn kameraden, die hun aanmelding
werpt zijn winsten af. Daar waar de en om de één of andere reden uitstellen. In
kele ondernemer niet meer kan concur zoverre dit de direct^ betaling van ƒ 5,
r e r e n , ondervindt hij de steun van dé staat
per persoon betreft, kunnen wij ons dat
en dat is voor hem in déze deviezen-arme levendig indenken. Daarom zij er nu op
tijd belangrijk, over de schijf der regering gewezen, dat aanmelding direct kan ge
krijgt hij crediet. Op nog veel «Hrer wij schieden, doch dat geldzendingen uiter
zen blijkt de staat een instrument te zijn lijk 5 JuJ* binnen moeten 'Zijn.
de belangen der ondernemers te 'kunnen Degenén, die geld zenden nè 5 Juli, kun
behartigen. Men zou er op Juinnen wijzen, nen ër niet zeker van zijn, dat er voor
dat in nauwelijks l jaar tijd de Nederland hen plaats zal zijn.
se regering als minstens twee maal troe Een andere reden om eerst kalm de kat
pen heeft ingezet om een staking te doen uit de boom te kijken is: denken jullie er
breken. M aar dit is niets nieuws. Elke ar om, dat het voor mij ook vacantie is? Ik
beider weet, dat de staat een instrument wil dan weleens andere dingen doen. als
is in de handeH van de heersende klasse. ik het gehele j|tar in de stad heb gedaan.
H et nieuwe machtsmiddel van de bourge Zoals reeds eerder is gezegd, een vol
oisie ligt in de nieuwe functie die de staat ledig programma geven we nóg niet.
heeft gekregen. Doordat zij de distributie Maar ieder kan zich er van. overtuigd
er levensmiddelen heeft ter hand genomen houden, dat we ruimschoots de wijheid
kan deze zich ook tegen de arbeidersklas hebben om wandelingen te maken, tocht
se richten. Dat de ondernemers en hoge jes te organisseren en wat sport en spel
ambtenaren van de maatregelen der re te beoefenen. Verder rekenen wij er op.
g e r i n g n ie t‘al te veel zullen betaerken, g
de deelnemenden niet alleen spelbeweten*we. Er is zwarte productie, zwarte dat
nodigdheden
medenemen, ,maar opk hun
administratie en dus W IT zwarte handel.
Doordat de distributie van levensmiddelen ‘ (draagbare!) muziekinstrumenten.
onder controle ligt van de heersende klas Zang, muziek en vöordacht moeten we
se, kan zij het distributie-apparaat aan zeker ook hebben, waarbij de humor niet
wenden op een wijze» zoals het haar goed- nteg worden vergeten!
dunkt.’Als zij het nodig oordeelt o m de Toch willen we niet nalaten op te mer
publieke opinie tegen een staking te mobi ken, dat ook de inleidingen en de discus
liseren, tjeef* zij geen suiker, .geen tabak sies. waarover vorige w eek-op déze
plaats iets is gezegd, een geestelijke ont
en zo nodig geen brood.
.
Doordat dus een controle niet mogelijk is, spanning kunnen zijn.
zouden de ,,leiders” van .de „economie" de Voorzover deze ons opheffen uit de dagebevolking van alles kunnen wijs miken. lijksè zorgen en voorzover deze het peil
Daarom is het een noodzaak vooij staken van ons gepieker over de gang van za
de arbeiders, dat zij ononderbroken op de ken. die bns als Spartacus-aanhangers na
.

Zomerkamp Spartacus

aan het hart liggen, doen stijgen, zodat
we ons op een andere wijze gaan instellen
op de problemen en op onze taken, in zo
verre zal- de nodige inspanning ons een
positieve ontspanning bezorgen.
Maar, wij herhalen het graag, vrolijkheid
en gezelligheid, lichamelijke activiteit én
rust, zullen in afwisseling en tezamen on
ontbeerlijk zijn, om ons eerste wéekkamp
tot een onver getelijke vacantie te maken.
Houdt er echter rèkening mede, dat dit
voor een goed deel afhankelijk is van
deelnemers. Laten zij dus reeds nu over
leggen, met zichzelf of met hun vrienden,
wat hun te doen staat. Een goed ver
staander heeft maar een half woord
nodigt
Voor alles betreffende het zomerkamp
geldt het adres: Wikje Pot — Molen
beekstraat no. 2 2 —
—Amsterdam Zuid.
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GELDZORGEN

Over geldzorgen weet elke arbeider-mee
te praten. Dagelijks voelen we aan den
lijve, wat het zeggen wil van een klein
weekloon rond te moeten komen. Het is
een moeilijk probleem, waarvoor het ar
beidersgezin elke week opnieuw wordt
geplaatst. En al is er dan geen Lieftinck,
die deze moeilijkheid voor ons oplost, de
oplossing m o e t worden gevonden en hij
wordt ook telkens weer gevonden, al is
het dan ook ten koste van het levensgeluk
en de gezondheid van de slachtoffers.
Ook de bezittende klassè en de regering
hebben hun geldzorgen, al zijn die van een
enigszins ander karaker. Terwijl de ar
beiders elke week zitten te puzzelen hoe
ze moeten rondkomen met hun kleine
beetje geld, maakt de bourgeoisie zich juist
zorgen over de toename van de geldhoeveelheid. Zij maakt zich b.v.. ongerust,
omdat de bankbiljettencirculatie in Ne
derland sinds November 1945 ,— dus se
dert de geldsanering — van ƒ 900 millioen
tot ƒ 2300 millioen is toegenomen. W e
kunnen er wel zeker van zijn» dat deze
meerdere bankbiljetten niet in de zakken
der arbeiders circuleren. De vergrote om
loop komt geheel vöor rekening van de
bezittende klasse en naar het schijnt is
zij nog niet eens blij met dit extra’tje van
bijna \y 2 nrflliard.
W ant in werkelijkheid is de bankbiljet
ten circulatie in het geheel geen maatstaf
voor de rijkdommen die'ziah in een land
nebben opgehoopt. Naar deze maatstaf
moest de Hongaarse bevolking tenminste
Wel bijzonder rijk zijn, daar in dat land
ae bankbiljettenpers nauwelijks hard ge
noeg kan werken om nieuw geld te druk
ken en een biljet van 10.000 p en g ö nog
net de waarde heeft van een dubbeltje.
De vermeerderde bankbiljettencirculatie
behoeft dan ook in geen enkel verband te
«taan met vermeerderde rijkdom, maar be
tekent in vele gevallen niets anders dan
M ätie.

de productie is~geen sprake en deze ver
groting van de bankbiljettencirculatie
heeft geheel andere oorzaken. W e moe
ten eerder denken aan het tekort op de
„buitengewone dienst" van de begroting,
dat voor 1946 op ƒ 1.720 millioen is ge
raamd. Dit tekort moet gedeeltelijk wor
den aangevuld door het uitgeven van
nieuw bankpapier, dus door een vergro
ting van de geldcirculatie, waar tegen
over geen toename staat van de goede
renomloop.
Feitelijk Is de toestand nog veel ernstiger
dan in de toename van de geldcirculatie
tot -uiting komt. W ant hierbij is niet in
rekening gebracht, dat een gedeelte van
het begrotingstekort werd bestreden door
de houders van geblokkeerde rekeningen
te dwingen, staatsobligaties te-kopen. Dit
betekent, dat een groot deel van het geld,
d at door de saneringsmaatregelen van de
legering had moeten verdwijnen, opnieuw
cp de geldmarkt wordt gebracht Het
zelfde resultaat heeft het betalen van be
lastingen uit geblokkeerde rekeningen
want de staat, die deze bedragen ont
vangt, gebruikt deze op dezelfde wijze als
..gewoon” geld voor zijn begrotingsuit
gaven. V
f.
.

Niet alleen uit de toename van de geld
circulatie, ook uit de vergroting van de
staatsschuld door het aangaan van
nieuwe leningen dreigt het gevaar van
inflatie. W anneer de „opbouw" niet ren
deert. wanneer de bezittende klasse er
dus niet in slaagt de uitbuiting van de
arbeiders tot een voldoende hoogte op te
voeren, moet de productie stokken en
komt de »•entedieri'st van de staat in ge
vaar. Maar omdat de rentebetalingen op
de staatsobligaties gegarandeerd zijn,

.
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Een vergroting van de hankbiljettencirriatie is een normaal verschijnsel, wan
neer de productie zich uitbreidt, wan
neer, dus meer waren aan de markt kojnen en daar worden verhandeld.
Maar van,een dergelijke uitbreiding van
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leidt dit dan onmiddellijk tot de uitgifte
van nieuw geld en tot inflatie.
D B ARBEIDERS Z IJN D E D U PE .

jheéfis een bekend feit dat van een der
gelijke inflatie de arbeidersklasse ü het
eerst en het meest de dupe wordt. De al
gemene ontwaarding van het geld, voort
spruitende uit de crisis in de winstproductie treft evenzeer het loon, dat de ar
beiders elke week uitbetaald krijgt, als
het kapitaalbezit van de bourgeoisie. Het
verschil is echter, dat de bourgeoisie al
tijd Blijft beschikken over haar rede bezit
aan productiemiddelen, dat later, na het
overwinnen van de crisis opnieuw in het
uitbuitingsproces kan worden ingesc^iakeïd, zonder iets aan werkelijke waarde
te hebben ingeboet. De arbeiders zijn echt
ter gedwongen met een door de inflatie
sterk gekrompen loon rond te komen.
Voor hen gaat de slag niet voorbij, maar
slaat blijvende wonden.
De bezittende klasse. dffe dit weet, maakt
van deze omstandigheid gebruik om de
arbeiders voor. haar politiek te trachten
te winnen. Door hen het spook van de
inflatie voor te houden, dat c’reigt, zodra
de winst van de bezittende klasse gevaar
loopt, tracht zij de arbeiders erin te doen
berusten, dat de uitbuiting steeds hooger
wordt opgeschroefd. In het algemeen belang. ja ook in hun eigen belang moeten
de arbeiders genoegen nemen met de lo
nen die zij op het ogenblik hebben. moe
ten zij zelfs in sommige gevallen — zoals
bij de zeebeden — in loonsverlaging be
rusten. Zo althans zegt het de propa
ganda van de heersende klasse.'
Daartegenover moet het de arbeiders dui
delijk zijn, dat zij weliswaar de dupe zou
den worden van ^een eventuele inflatie,
maar dat zij evenzeer het kind van de re
kening zijn, wanneer de bourgeoisie er in
slaagt inflatie, te voorkomen. W ant dit
Voorkomen van de inflatie wil niets an
ders zeggen dan hét handhaven van de
winst van de bezittende klasse. Daarom
moeten de lonen verlaagd worden en de
prijzen, wanneer dat nodig is, verhoogd.
Daarom moet de distributie niet verder
worden uitgébreid. Daaróm moet ook op
de kosten van de begroting worden be
snoeid, maar natuurlijk alleen op die
punten, waar de wïnstbelangen van de

