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Het valt niet mee, na al wat er reeds van ver
schillende zijden geschreven is over 4e lijdensweg,
die men fusie heet, nog iets te schrijven. Vooral
niet wanneer je als Trotskistisch-Spartacist (de le
zer vergeve ons deze pracht combinatie. Zij is jam>
niet van ons, doch .g.«L.yig<fofl -Van
-e Waarheid”) en als E.V.C.er zelf bij deze lij
densweg betrokken bent. Verschillende sprekers en
schrijvers hebben reeds meerdere malen over deze
materie het woord en de pen gevoerd en zo lang
zamerhand weet je bijna niet meer te .onderscheiden
wat nu eigenlijk de bedoeling is. Spreekt men iets
over ruzie en bedoelt men dan fusie of, spreekt en
schrijft mén over fusie en bedoelt men dan ruzie?
Zoals gezegd, de materie wordt raadselachtig en
voor de meeste arbeiders oog raadselachtiger wan
neer zi) b.v. de ledenvergadering van de E.V.C. op
Dinsdag 22 Oct. in de Rivièra-hal in Rotterdam
meegemaakt hebben. De eerste spreker, Toon v.d.
Berg, beweerde, dat er ontstemming is gekomen door
het feit, dat de nrinderheidsmening in de L.C. niet
op de ledenvergaderingen naar voren mag worden
gebracht. En zij, die op het standpunt staan om de
minderheid niet te laten spreken hebben een fou
tieve opvatting van vakbondsdemocratie. Ook
vindt hij dat de minderheid, wanneer op Volkomen
democratische wijze tot f u s i e met het N.V.V. wordt
besloten,*tot taak heeft gesloten met het N.V.V. te
fuseren. Zij, die zich daaraan zouden onttrekken
moeten gebrandmerkt wórden als mensen, die de
eenheid niet wensen* als mensen die de vakbonds
democratie in de weg staan. Als Je dit alles hoort
dan voel je jezelf eens bij de pols én vraag je je
zelf af, wie er nu eigenlijk zo koortsig is. En als je
daarna Berend Blokzijl hoort zeggen op zeer pathe
tische toon, dat hij altijd naast Toon v.d. Berg heeft
gestaan en ook altijd naast hem zal blijven staan
en wanneer hij dan meent onze gevallen kameraad
SneeVliet er nog bij te moeten halen, dan krijg je
een gevoel van onpasselijkheid) en maak je onwille
keurig een vergelijking met éen anderen Blokzijl,
dien wij aUen gekend hebben, doch die Max van
zijn voornaam genoemd werd.
Het is alreeds in ons blad gezegd, Twee tendenzen
zijn in de E.V.G. aanwezig^De Vakbondsgedachte
cn het streven t>m van de E.V.C. weer een strijd
organisatie te maken. De vakbondsgedachte komt
o.i. treffend tot uitdrukking in de door ons gedteerde woorden van Toon v.d. Berg. Eenheid van
strijdende en strijdwillende arbeiders is volgens deze

N U IS H E T Z O V E R !
Dc volgende week verschijnt, compleet,
ons nieuwe boek „De Arbeidersraden",
door P* Aartsz.
Hoofdstakken
I De Taak*- II De strijd* III De ge
dachte, IV De vijand. V De oorlog.
Een prachtig boek. Uitnemend scholingsmateriaal. 277 pagina's groot formaat. Ge
bonden met linnen rug. En de prijs.......
slechts ƒ 3.90.
^
'Wie het werk nu bestelt, heeft het vóór
5 December thuis. M aar...... direct beta
len. Liefst per postwissel aan dé Uitgeve
rij „De Vlam” postbus Spartacuirmf 7Ö46
Amsterdam Zuid 2,
(Giro werkt te langzaam)
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gedachtengang alleen maar mogelijk in één grote
vakorganisatie. Dat deel ageert in feite n[$t tegen
de fusie met het N.V.V. omdat het N.V.V. ijiet de
juiste strijdvorm van
arbeidersklasse zouVzijn,
doch omdat ddt N.V.V. onder leiding staat van Ku
pers c.s. Men ziet zelf in, dat het huidige N.V.V.
geen strijdorganisatie is doch wijt dit ään het feit
dat de Kupersen de leiding in handen hebben. En
dit nu vormt een wezenlijke zwakte in de rijen van
de oppositie. W ant feitelijk wil dat deel van de op
positie hetzelfde als de landelijke leiding van de
E.V.C. waartegen men opponeert. Alleen, de lande
lijke leiding wil fusie met het N.V.V. met de Kuper
sen en andere renegaten, de appositie wil de fusie
met een van renegaten gezuiverd N.V.V. Vandaar,
dat b.v. een Toon v.d, Berg het steeds weer heeft
over de vakbondsdemocratie. Men voelt niet aan
of kan niet aanvoelen, dat juist het betreden vaA
de weg naar de oudé vakorganisatie-gedachte, wat
onvermijdelijk inhoudt het streven naar een erkende
vakbond, de ondergang betekent van de E.V.C, als
strijdorganisatie der aii>eidersklasse.
Ben groot deel van de arbeidersklasse is aanvanke
lijk tot de E.V.C. toegetreden omdat de E.V.C.
volgens haar voorlopige richtlijnen perspectieven
opende naar nieuwe vormen van strijd, naar grotere
eenheid in de strijd, door middel van haar bedrijfskernen in de bedrijven. Voortbouwende op deze
grondgedachte zou men in staat gefeest zijn de
werkelijke eenheid onder de strijÄvillende arbei
ders'te verwezelijken, daardoor tevens de wind uit
dè zeilen nemende van het N.V.V. of welke oude
- vakorganisatie ook.. W ant het is toch kenmerkend,
dat bijna tegelijk met het aanknopen van de fusieonderhandefingen (waaraan aanvankelijk dat deel
van de oppositie ook haar goedkeuring hechtte en
er aan mede werkte) de groeikracht van de E.V.C.
niet alleen is gestaakt doch de richting ging van een
koeienstaart. De arbeiders redeneerden klaarblijke
lijk, dat wanneer ze lid wensten te worden van een
vakbond zij zich daartoe niet behoefden aan te mel
den bij de E.V.C. want dat dit eigenlijk toch het
zelfde zou zijn daar de E.V.C. en N.V.V. uiteinde
lijk toch èèn zouden worden.
Dc strijdende arbeiders hebben meerdere malen
blijk gegeven, en wij behoeven daarbij werkelijk
niet de Rotterdamse havenstakingen als voorbeeld
aan te halen# er zijn zo meerdere voorbeelden, dat
zij andere vormen van strijd willen. Dat zij zelf in
die strijd een woordje mee wensen te spreken cn dit

PERSBERICHT.
De Koningin naar het Huis ten Bos.
De Koningin zal Dinsdag Het Loo ver
laten en zich naar Den Haag begeven, om
de wintermaanden door te brengen in het
geheel gerestaureerde Huis ten Bos.
Zie zo>dit deel van de wederopbouw (van
woningen) is in orde!

V.S.V. nieuws.
Amsterdammers opgelet!
De in onze vorige krant aangekondigde
bijeenkomst op Maartdag 25 Nov. in het
gebouw „de Arend", moet onverwachts
worden uitgesteld. Wij zullen de datum
waarop die samenkomst nu zal worden ge
houden opnieuw publiceren.
Ingekomen boeken'en geschriften.
Wij ontvingen de brochure Fusie-rapport.
Verraad-rapport. De volgende week ho
pen we haar te bespreken.
Ook ingenaaid verkrijgbaar in twee delen.
Voorts ontvingen wij nog van de Ui tg.,
Deel I (boofdstukken I en Ö) ƒ 1.25
„De Bezige Bij*' te Amsterdam A. Koest-1
Deel II (hoofdstukken III, IV, en V ) ler’s „Nacht in den middag”, dat wij in
ƒ 2, een onzer volgende nummers zullen be
spreken.
Doet het Nu!
*•

niet meer alleen aan besturen wensen over te laten.
Wij erkennen direct, bij de meesten leefde deze nieu
we strijdmethode niet bewust. Men voelde alleen
nog maar aan, dat men het langs een~andere weg
(noest proberen en de E.V.C. zóu daarbij een grote
taak gehad kunnen hebben om het aan die arbeiders
bewust te maken, waarom het zo m oesten niet an
ders kon. Inplaats daarvan ging men de weg terug
naar de oude vakbondsidee en het resultaat er van
zien we nu. De brokstukken van de E.V.C. (want
stukken komen « V-daar-kuaP^ we. heti-gekven
wij, allen over eens zijn) liggen voor onze voeten
tot gipte vreugde van de reactie. En men komt er
niet vén af door te beweren, dat déze stukken al-j
leen de. schuld zijn van de landelijke leiding, dus de l
C.P.N. Zeker, de C.P.N. heeft haar deel er toe bij-1
gedragen, daar deze strijdmethoden niet alleen in-j
druisen tegen de gevoerde nationale politiek, doch!
tegen de gehele politieke opvatting over de strijd
middelen. Deze strijdmethoden passen helemaal niet]
in het kader van een strijdopvatting waarbij de sta- j
Iinistische partijen leiders van de strijd zullen zijnJ
Doch, cen deel van de huidige oppositie huldigt]
nagenoeg dezelfde opvattingen over de strijd. Het
is niet toevallig dat wij klanken vernemen „datnten j
zich niet tegen de C P . tactiek verzet omdat mes
•het met het geven van leiding door een partij niet
eens zou zijn. D at men het er mede eens is, dat dke
politieke
partij tracht zich een platvorm in de vak
po
beweging
te vormen. Doch dat men zich tegen de
be1
huidige CP.-tactiek verzet, omdat deze niet met del
klassebelangen samenvalt'* Alsof partij-politiek!
identiek zou kunnen zijn met klassebelaagcn. Sowjet-Rusland moet wat dat betreft toch een harde 1
droeve werkelijkheid vormen: Daar immers zien we
dat partij-politieke belangen overheersend zijn ge
maakt aan de klasse-berangen. Daar hebben wel
toch het voorbeeld van een partij-staat in optimal
’forma. 3 n nu kuinen we praten en schrijven over
walgelijk optreden, het in toepassing brengen van
gangsters methoden. Het aanstellen van speciale]
C.P. -propagandisten die het alleenrecht, hebben oaj
over het fusde-rapport te spreken, dit zijn allemaal!
bijzaken, die de eigenlijke kern niet
het om draait is, dat men in de grond van de zaai
er eigenlijk precies eender over denkt Alléén mei
wenst .een „eerlijker” optreden, men verlangt e«*
meer „democratisch” optreden. Men ziet dc democratie^echter alleen maar als de helft plus 1. Heet!
die helft plus 1 langs volkomen eerlijke democraS
tische weg besloten dat men zal fuseren, dan n.ag
die kleinere helft natuurlijk wel haar stem daarte
gen verheffen doch uiteindelijk zal zij zich bij ót
meerdérheid neer hebben te leggen. Langs dezelfde
democratische weg is b.v. nu het Franse volk gei
lukkig gemaakt met een nieuwe grondwet. DaÉ
heeft men ook democratisch voor of tegen gestenri
een kleine meerderheid was er voor. Doch ruim 3
procent heeft er niet eens de gang naar de stembj
voor nodig geacht Deze heeft helemaal niet aan ä
stemming deelgenomen. Voeg dit percentage nu edj|
bij de neen-stemmers, dan komt men vóór v r e e m r
dingen te staan en zal men er toch toe over moetw
gaan bij zichzelf eens te controleren of de huidM
opvatting omtrent democratie, dus de helft plus S
wel de juiste is,
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Vakbondsdemocratie kennen wij niet. Wij kennd
m a a r één opvatting van de democratie en dat is afl
beiders-democratie. En voor ons ligt deze demoa«
tie bij de werkers in de bedrijven. Zij alleen hebbel
de -mede-zeggingschap; zij aBeen hebben het besfil
singsrecht over wat al of niet gebeuren zal. En waj
neer wij dan ook als Spartadst opponeren teg«
een arbeidersvijandig optreden van een E.V.C.-MI
ding of welke andere leiding dan ook, dan is dj
niet om de vakbondsdemocratie in ere te herstel»
doch dan opponeren wij voor het rechtsherstel vli
de enige democratie, voor het zelfbeslissings- en bH
schikkingsrecht van de werkers in de bedrijven. I
Wij geloven, dat dit gezegd moest worden *elfs J
gevaar af om van sectarisme verweten *ïe worwl
Een nieuwe strijdwil, nieuwe strijdmethoden zijij
de aAèiders groeiende en wij zouden in onze tij
als propagandist voor deze nieuwe vormen Mm
strijd tekort schieten wanneer we zelfs maar |
gedachte zouden wekken, dat ook wij als Sparta«
bereid zouden zijn aan de vorming van een ev j
tuele’ nieuwe sectarische vakbeweging deel te J ï
men. Eenheid van organisatie, eenheid van _sM ,le uit in haar „natk>n’\ Wanneer in de
. doch dan op de basis van de bedrijven. Aan *■ ranse revolutie als „eeuwige* wet” wordt
herleving van een dergelijke E.V.C, zijn we befW eproclameerd, dat alle souvereiniteit in
onze beste krachten te geven.

n, v e re n ig t

nale revolutie.
' " "
In onze voorgaande artikelen over Indo
nesië is reeds uiteengezet, boe Sjahrir
meent, dat. gezien de huidige positie*van de
maatschappij en de plaats van Indonesië
daarin,' van een volkomen vrijheid geen
sprake kan zijn. Dit houdt tegelijkertijd in,
dat hij dë striid voor d e „ 100% volks*souvereiniteit" wil afbraken. Dat Sjahrir
en genoten dit willen', bläkt uit het feit, dat
zij tegen de algeóiène volkswil in, tot over
eenstemming met de Nederlanders zijn ge
komen. Dat ten aanzien van de „100%
volkssoevereiniteit” -vaak zo n grote ver
traging optrad, was niet aan de Sjahrirs,
maat aan de invloed v$n de wérkende
volksmassa’s-te wijten.
De laatsten keren zich het felst tegen een
compromis met de Nederlanders, omdat zij tegen de „extremisten”
niet alleen de dragers van een nationale, voorlopig — met het o:
macht der op de grondsl
maar ook van een sociale revolutie zijn.
In ons artikel „De Grote Verandering" georganiseerde arbeiders
zijn wij op bet karakter van de sociaie re deze macht kwam de maal
volutie 7n . Indonesië nader ingegaan. bureaucratie der intellige
zieht heeft Sjakrir de opi
leidersdemocraten uit de
reld. Geheel vreemd kan
Uit dè Inhoud:
2 oals overal in de wereld
1. Het C ongres van d e Arbeid
der tegenwoordige prodt
2. Fusie
'
mate van ordening, die i
k omt uit' de slechte posit
3. Spartacus en h i t m ilitarism e
ral, maat ïvooral tift:de
(Juctie-krächten. Vanzelfs
4 . G adachta an Daad
de n iet van elkaar te sche
................................. .......■
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haar stuk staan en weigert dit yit te voe*
kwamen we gedurende een reis door loon. Ze zijn a<an het bedrijf gebonden en ren. Dit is (het zij- meteen tussen twe*
Frankrijk op een Franse boerderij, waar mogen gedurënde hun contract-tijd niet haakjes gezegd), wel een goede illustrati
twee Duitse krijgsgevangenen werkten. naar huis. Trouwens, ze zouden het ook van het verval: van ie oude, liberale d
En doordat we daar ook overnachtten, niet k a n n e n ..^ a n t dé lonen op het land mocratie. En ondertussen werken de b
hadden we gelegenheid de dingen eens op zijn veel te laag, dan dat ze een reis naar renarbeiders zo lang net dag is, van zo
te nemen en eens met de krijgsgevangenen hun land zouden kunnen oversparen. De
te spreken. Deze gevangenen worden äl- lonen der landarbeiders zijn ongeveer de opgang tot ondergang.
i -4leen op- aanvraag van- den boer verstrekt» helft van die dgrindustrigarbsider^ Maar ^
die dié mensen dan in de kost iheeft en het- daar staat tegenover dat hun voedselpo- Met Frankrijk het land van de
door hen verdiende loon aan de staat sitie. wat beter-is, al moet men zich daar heid, gelijkheid en broederschap is hr
moet afdraaen De gevangenen.doen zelf geen overdreVen voorstellingen van ma- nu zover gekomen, dat het zich alleen
van
ook alle moeite, om uit het concentratie- ken. W ie op het Franse boerenland komt, de been kan houden langs de weg va
te gaaic
gaan verbaast
zich over, de schrijn
directe slavenarbeid en door middel Vï
men, om öij de Doeren te
pppRppI
.jp p mde armoede
_
contractkoelies« Het koloniale stels<
die hem van alle kanten tegengrijnst.
werken. To ch hebben ze op
_ zo’n boerderij
? ,
een allerellendigst bestaan. W ant ze moe Met de regeling van de arbeidstijd op het wordt niet afgeschaft, maar voor Frankj
ten hun werk doen, terwijl niemand
land is het zowel voor de „vrije" Boeren rijk pas nieuw ingevoerd. Valt de »fcaverj
sjnetjien bemoeit. Bij de maaltijd mogen
knechts als voor d e contract-ikoelie’s een nij in de kolenindustrie weg, dan ont
niet met de andere knechts en meiden aan treurige geschiedenis. Op papier bestaat staat daarmee de ernstigste sefcade
tafel zitten, doch ze moeten in een hokje wcj ecn reaelina van 2400 arbeidsuren het hele Franse bedrijfsleven en „Mondei
per jaar en een wekelijkse vrije dag. Dat « M f* ..d a t streken als Guyenne slech
apart eten.
<*anlc zij de Spaanse en Italiaanse arbZe mogen nooit alleeit de boerderit ver- }s de wet. die öp 15 April '45 met alge- ders
geëxploiteerd kunnen worden**. En h<
laten, waar de boer voor verantwoorde- * mene stemmen werd aangenomen, maar is de vraag, hoe lang het zich daarbij
lijk to. • . Avonds «os«» «« wel «en w a » . ^
g
T
S
^ S
S
S
. - f ”
deling in de omtrek maken doch a ’leen
onder qëleïde van den böerT Én die voelt voor het direct Franse gebied of ook voor «)k (en met alleen met Frankrijk) nc
i_<n iu uil yc"
:— *
s c M d i n ^ s t e e l voort'en _zal zeker ni
val hadden we nog meteen heel „humane” heeft het parlement op^ 29 rUig. wel V e t
nalaten ï tot heftige klassebotsingen
boer te maken, die de Franse wetten over klaard, dat deze: wet ook voor Algiers van leiden.
trad, door de (krijgsgevangenen bij de toepassing is, maar de regering blijft op
„kleine maaltijden" gewoon aan tafeJ te
laten mee-eten.
Als schurftige honden worden ze behan
deld en alleen de honger drijft ze ondanks
dit alles de kampen uit. Geen wonder, dat Hieronder publiceren wij het eerste gedeelte van
die mensen verlangend er naar uitzien, bet hoofdstuk Gedachte en Daad uit het deze
uit de krijgsgevangenschap ontslagen te week bij onze Uitgeverij „De Vlam" verschij
worden, zodat ze weer naar hun gezinnen nende boekwerk wDe Arbeidersraden”. In de twee
kunnen gaan. En toen we hen er op wezen volgende nummers wordt het vervolgd.
dep: dit is de werking van de menselijke geest di
dat ze het hier bij de boeren van eten en Dè arbeidersbeweging vertoont het beeld van wis hoogste vermogen, dat de mens boven de diere
drinken zeker beter zouden hebben dan in selingen van opgang en neergang, van nu eens verheft. Het ligt in- de natuur van de menselijl
om aan datgene, wat bij uit de ervaring
Duitsland,, antwoordden ze: „Alles is bé geestdriftige ontplooiing van krachte en dan weer geest
een
stuk
werkelijkheid als algemene waarheid,
inzinking tot algehele machteloosheid. En de mis in bepaalde
ter dan deze hel".
,.
tijdsomstandigheden als het algemi
vraag moet bij menig arbeider opkomen, doelmatige en goede heeft erkend, een volstrc
Deze krijgsgevangenen zijn „slechts" ar moedige
of niet alle inspanning en opoffering van de bes
beiders en worden" daarom als stukken ten van zijn klasse vruchteloos is geweest als zij algemene geldigheid, altijd en overal toe te ke
De geest is het orgaan van het algéinene;
vuil behandeld. Hun levensomstandighe toch niet anders dan tot een diepere en onverbre nen.
dè
veelheid
en verwarring der verschijnselen »
den zijn allertreurigst. Natuunlijk bestaan kelijke slavernij leidde. Men moet zich dus met hij de regel, het algemene, het wezenlijke, dat
ernst de vraag voorleggen, waardoor dit zo moest
er oiik andere gevangen, dat zijn de „po komen.
handelen bepaalt Maar als hij daarbij de
Doordat de arbeiders nog te zwak waren; zijn
perktheid
van zijn werkelijke ervaring vergeet v<
litieke gevangenen0. Dat zijn de boge na zeker. Maar^ waarom dan niet een geleidelijk en
valt
hij
in
dwaling ep wordt naderhand door
zi’s, de uitbuiters van de Duitse arbeiders
bevolking. Dat zijn «de politici, Het Franse
Dwaling is niet het tegendeel der waarheid; zij
blad „Monde” zegt, dat 3.000 nazi's in de waren; vanwaar telkens d4e zware terugval?
beperkte waarheid waaraan ten onrechte een
Fraüse zóne yan Duitsland slechts met u de mensenmassaa5 die de klasse vormen groe wijde
algemene geldigheid wordt toegekend. Sie
„schijnarbeid worden beziggehouden...
cn geleidelijk de werkingen en krachten, die door
is niet het tegendeel van goed; het is wat goed
„Een bibliotheek staat te hunner beschik- de maatschappij, door w at zij ondergaan en bek- in andere omstandigheden, toegepast, daar waar
niet paste.
^
>
. '
?. >
k in ,"... Zo * . we, bo, de ho,« officieI
ren, de politici en andere bonzen elkaar in het onderbewustzijn verborgen. Totdat zij tot Dat betekent dat men de realiteit der dingen
niet bijten. Hun saamhorigheid ads uit bewustzijn gewekt, tot geestelijke krachten worden, zien en aanvaarden, dat men moet leren te strij r
buitende en heersende laag is groter dan tot de potentiële mogelijke, sluimerende kracht tot voor waarheden die men weet dat geen ab sol
aktuete werkende, kracht wordt door de be- waarheden zljn. „
dJn ^ H e kracht te geven
hun tegenstelling óp nationale grondslag. een
zleling van een Idee; tot de y<fflk, <Üe ln hen smeuk noodzakeUfkhedeil van öjdelljke aard. Dat
Contract-koelie's in het boerenbedrijf»
tot een brandend vuur w ordt Het s bekend, dat de moe( ,eren; ^
ta bllnde U l^es te ve
mms
fii
kritieke
ogmbllkken
in
staat
ls
tot
llcha,e
^
voI)e
8eestdrift
aan
de HjdeÜjke taak te
Naast deze directe slavernij kent het zo
boven
Zijn
uonaaic
Kuiiucu,
.
*
.
melijke Inspanning
zi|n
normale
kunnea,
2
t
AJ_____A. uen. iu uc tijdelijke taak ligt trouwens telkens
_____
w
etn______Xü
Impuls v ta volsteekt dwingende
kracht UCÖ. “ 06^
^
M e ^ kom st
wanneerr__
rankrijk het stelsel der contract-koelies, ^hem
______
*
in de hoogste spanning geheel op de taak van
die in het bijzonder uit Italië en Spanje het ogenblik
abUk richt Zo kunnen « * ln de maatschap- Djt ^
^ ^
de
UJdcn ^ strl,d.
worden ingevoerd. ~
pij in kritieke tijden de ontzaglijke. weerstanden klassen worden daar gedreven door de onmiddell
H o- aantal b . d , » gt
300.000 en to
noodzakelijkheden van handelen, toegerust met
sommige departementen vormen ze de slijpende ideëen. Hebben deze hun noodzaak en <le kennis, die zij uit hun levenservaring kregen. In
kern is de taak van de arbeidersklasse
meerderheid van de werkzame arbeiders, kracht aldus getoond, dan zetten zij zich vast als zenen
eenvoudig
practisch vraagstuk, het zelf ter hand
i .t
'
c .
. n,
. beproefde hoogste waarheden. Zij verstarren tot
Zo bijv. het departement Seme et Marne, v^ Cnde absolute cn eeuwige waarheden; zij wor- m#rf van de maatschappelijke productie, de org;
sa tie van 11
de erbeid. Hoe
| _ kan daar twijfel oAtsta
r van de 20.230 landarbeiders er den tot ideologiën, die blind maken voor nieuwe Maar
deze
eenvoudige
taak is verbonden met
té.720 vreemdelingen zijn. Deze arbeiders omstandigheden cn nieuwe taken. En daarmee be gehele wéreld,
wéreld. Het is het bouwen van een niet
werken op contract, dat voor enige jaren flint de neerjjtóg,. ..
wereld; en deze moet eerst als gedachte en wil
wordt aangegaan tegen een vastgesteld Hét antwoord op de gestelde vraag moet du# lui- wezig zijn voor ze tot scheppende daad kan
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Spraken wij in een vorig artikel over het spontaan cn vrolijk. Het sprookje van
parade-element in de film in ’t algemeen, vreugdeloze, onderdrukte, door het Stathans willen wij een paar documentaire linisme uitgebuite miMéoenen werd in een
films nader beschouwen. (Een „documen~ kwartier teniet gedaan. Het spreekt vantak e —is--een &lm,- wa arin-feiten-medege*— zélf/dat hiér kg
deeld worden; over *t, algemeen worden er h et grote rijk
dé films toe gerekend, dieneen verslaa ae- Goed. ’zii ware
ven van een reis, of het leven der vol
willen niet
on?e Vreugde om iets
tó e n , de . voorstelling van natuurver moois bedorven zien door verstandelijke
schijnselen, het productie-proces in de overwegingen.
(
'u •
.- ,
practijk en de agrarische bedrijven tot
Maar
tooh
dient
niet
over
’t
hoofcd
gezien
onderwerp hebben).
L. r. ' > ,
*■<•••■ v ■--r? ’ (•'
>•.'
-3,*,
'
te worden, 4dat
at deze film eindigt met
keurige, feilloos in de maat uitgevoerde
De Russische Sportparade»
vrije oefeningen, waarbij n.en zich niet van
De titel vaji deze film neemt ons eigenlijk stokken doch... van négemaakte, houten
de critiek al uit de mond. Zij is, en zegt geweren bedienden. Daarna komen er nog
«het zelf; inderdaad een „parade". Wij Vele staaltjes van adembenemende acrohebben vefel\ mensen gesproken, die zich batiek, die met sportbeoefening weinig^
gaarne overgaven aan onverdeelde be meer te maken hebben; motorfietsen, beladen met
met een
een —
— gewapende ^
mensewondering voor de sportieve prestaties laden
der mooie, goed ontwikkedde en geoefende lijke
pyramide
lijke pyramide rijden jdoor vlamméh, of
het niets
niets is.
is. Het
Het geheel
geheel wordt
wordt besloten
mensen, die in deie film voor ons, voor het
hun leiders en voor de buitenlandse diplo- met het nieuwe, indrukwekkende
maten in *t bijzonder hun fraaie spelen en sische volkslied, dat met meï
dansen demonstreerden. Het geheel leek tact geboren werd juist op het
y -.; ‘

\

Door deze
kregen.. In plaats van
zon de lichaamsbeweg
klem m ende
mde dreiging i
glimla
nog willen
bet
*—

gcw^r^n omgaan
“ zich
***??? ?p *an cn/
gf«jk de yuits^ <
wetenstanl, eenn
vnenain van Adc
, . “ im o°k d
? °^1C demonstrer*
*n Moordzaak wat
v ^
Van
»^Maaiweweging
s ie r lijk

wedstrijdelement

ruggedxong

w aar

hoort

hoofdzaak:
mens.
nog dan alle
revoluties
van de maa
die arbeiders tot
die de opbouw is
een w
de hoogste eisen aan
raai
De heersende klasse, die dat ook wel
minste Instinctief voelt dóet haar best
saas niét tot dat inzicht te (aten komen,
gesteund door de uiterlijke on
ze massa zelf. Hier treedt dus het ^
dan ooit een revolutie slagen kan, als
zakelijke voorwaarden te voren onderduikt
Het antwoord ligt in de wisselwerking van
gedachte, di. in de revoiutionnaire
der massaas, • •

den Reusachtige weerstanden moeten overwonnen
worden, geweldig is de macht van den vijand, stof
felijke macht verbonden met geestelijke macht De
oode ideologiën drukken zwaar op de hersenen der
mensen en bepalen hun denken nog sterk, ook als
dit al doör de nieuwe gedachten in beweginig wordt
gebracht Dan worden de doeleinden nauw e»-be
perkt gezien, dan worden de nieuwe leuzen als ge
loof aanvaard, en dan belemmeren illusies het doel
matig handelen. Bijna altijd waren de nederlagen
in vroegere arbeidersstrijd het gevolg van illusies,
illusies over een snelle afdoende overwinning, over J n den beginne zegt men
de zwakte van den vijand, over de waarde van
Voortdurend
zeggen dat er niets aar
halve maatregelen, over de echtheid van iSboie werkt
op de mens, bulten wat zijn oe
woorden van vrede en eenheid. En waar een in- handelen bepaalde, verdere indrukken va
stinktief wantrouwen terecht optrad werd dan
soms gepoogd — natuurlijk vergeefs —-do^r uiterlijk ven en omgeving in, dus maatschappelijke
on
harde en wrede middelen het gemis aan Innerlijke Zij werden opgestapeld en opg
derbtwustzijn, omdat ze, nog niet pi
kracht en zekerheid op te heffen.
baar waren of ongelegenheid zouden geven,
Hier ligt de betekenis van kennis en inzicht bij de wil nog niet mogen bepalen. Maar ze brengen
arbeiders. De geestelijke ontwikkeling is de be- ningen, meestal onderdrukt, door gewoonte q£
langrijkste faktor voor het tot macht komen van het instinktief gevoel van machteloosheid, soms ook
proletariaat. De proletarische irevolutiê is niet het door krachtig zelfbedwang. Tot ze te sterk worden,
Is éen overwin- tot door omstandigheden de spanning te groot
product van ruw
ning van de geest.
•Ie' massale kracht wordt en losbarst in de daad. Deze daad is niet van
der arbeiders tot stand gebracht; maar deze kracht te voren overlegd en, hoezeer ook door knaoend
is een geestelijke kracht Niet ondat zij sterke vuis strijd in h et binnenste voorafgegaan niet be
ten hebben, zullen de arbeiders winnen — die laten kennis en inzicht; hij springt spontaan op uit
;rbewustzijn, die zich
zich o zo gemakkelijk, leiden door een slimmer ver krachten, diep in het onderbewustzijn,
lil komi
komt als verrassing,
stand, verschalken door listig bedrog en tegen de meester maken over de w il Hil
openbaart de
«igen zaak richten. Ook niet enkel omdat zij de ook voor de persoon zelf. In ae daad o|
massa, de meerderheid zijn; want onwetend en dus mens zich plotseling aan* zichzélf; hier wordt hl]
ongeorganiseerd is dezé meerderheid machteloos te zich bewust wat hij Iran, en nooit gedacht had
genover een goed georganiseerde doelbewuste en kunnen. En nu tracht hij zich rekenschap te geven
bekwame minderheid. Maar alleen, omdat deze meer van zijn. motieven. Nu komt het bewuste denken
derheid door sterke en morele en intellectuele kracht volgen: W ant de daad „zelf heeft nieuw .inzicht
hoven de matht van de heersers uitgroeit Elke geaeven, heeft geopenbaard wat te voren niet als
grote revolutie ln vroegere tijden kon slechts zege zoaanig bekend was; nu moet men durven denken
vieren, doordat nietnpe geestelijke krachten in de wat te voren wegens dê konsekwenties niet ge~
aassaas opgroeiden. Brute domme kracht kén alles drufd was. Dus: de daad gaat vooraf, omdat hij
vernielen. Maar revoluties zijn nieuwe opbouw, ge uit de krachten van het onderbewu-suijn ontspringt;
dragen door nieuwe organisatievormen en nieuwe door de daad worden -deze in het bewustzijn ge
gedachten. Revoluties zijn de konstruktieve tijd trokken, en worden uitgangspunt vaa bewuste overEn meer 'leggingen en verdere handel:
perken in de
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M Ë m Swe
m de lijvige brochure van de
Wanneer
hand van Leo ter Laare, oud>-redacteur
#an „Qns orgaan'-’--het blad van de E.V .C
bedrijfsgroep Spoor, Tram en A.T.O.
nebben
»hebben doorgewerkt, komt even na de
steeds stijgende verwondering hoe het
toch mpgelijk is geweest, dat de leiding
van de E.V.C. een steeds sterker wordende dictatuur over de in de zomer
van 1945 zo sterk meelevende leden kon
uitoefenen, een ogenblik stilte over ons.
Wjj willen niet behoren tot hen die dadelijkfaereed staan om, wanneer de strijd
van de arbeidersklasse niet loopt zoals
de meest strijdbare elementen dat wensen,
te spreken yan verraad”. W e (kunnen
evenmin volstaan ’met het kanheffen van
oproepen, om de E.V.C. te beschermen
tegen ondergang en scheuring. W e willen
W e willen weten of dit gehele
langsproces wérkelij^ygi^aa^
werkelijk verraad is en
ondergangsproces
waarin dit verraad heeft plaats gevonden,
want wij kunnen moeilijk aanvaarden, dat
de schuld alleen moet worden gewe
ten aan leiders, die belust zijn op een
baantje en op macht.
Immers, we zijn er zelf ook. De E*V*Cvarbeiders zijn er •zeil ook. En een orga
nisme van de strijdende arbeiders, dat zo
sndf kan woüjden omgebogen, moet mank
gaan aan meerdere euvelen, dan een toe
vallig verkeerd willende leiding W e gaan
dan beseffen, dat we de fouten ook in het
organisme zelf en bij ons zelf moeten zoeIken. Ja, inderdaad, we zijn zelf tekort ge, Wij arbeiders allemaal, of we
èen voorhoede rekenen of niet.
ons
van
* xf •
j de brochure
..
r*, Verraa -rapport
g
5
t. Immers zij beschrijft de hele lijdensvan de E.V.C., van organisatie van
j^Verzer gekomen bedrijfsarbeider tot
een E.V.C. waarin het, discussiëren en
zelfrwillen van de leden door een centrale
Ifciding beantwoord wordt met schorsin
gen, vehrboden en on
_en.
Ëh ook geeft dteze btóohure een compleet
beeld van de ondergang van een organisatié van strijdwillende arbeiders, tot een
voor
v o o r dde
e Stichting
S tic h tin g vvan
a n de
d e Arbeid
A rb e id en
en het
het
XTXrXr
11 ! •
_____1 ________L i * l -------—
N.V.V. voU edig c a p itu le e rd e m ac h te lo o ze

niet zal weerkeren, ook niet mag weerke
ren op straffe van een herhaling van wat
nu de ervaring..heeft ^Qp9gkYSl.4. -LQ. het
wezen van de E.V.C. worstelden, de
schrijver van de brochure wijst daarop
terecht, twee tendenzen. Maar die tendenzen moeten duidelijk worden omschreven,
Niet stonden tegenover elkaar „de oude
vakibondstactiek” en „de arbeidersstrijd
in de bedrijven”. Hoe zeer dat ook zo Jijdct,
"het is onvoldoende aangeduid. Het Wékt
^ i j n , alsof er sprake is van tweeërlei
<?ctiek van de arbeiders of van de arbeid
dersorgamsaties, Het verschil ligt dieper
<W. men 20 aanvankelijk denkt, wanneer
wi) ontkennen dat hier sprake is van twee*
richtingen van tactiek. W ant, terwijl wij
vermoeden dat ter Laare het met deze opvatting tenslotte wel eens is, zijn wij van
nrenAg dat allen, die tegenover het streven van de leiding van de E.V.C. stonden,
ook de Sparticisten, in die organisatie
zich ongemerkt toch in hun doen en na*laten hebben laten leiden door de gedachte „wij moeten tactisch, werken tegenover
die leiding”. Maar het wordt ons steeds
duidelijker, dat er hier weinig aanleiding
bestond om eöi tactische houding aan te
nemen. Eén ding moest ons allen, die
strijden tegen de eerste tendens, duidelijk
zijn. Die tendens was: de arbeiders terug
dringen in de maatschappij-beschouwing,
dat anderen het voor hen zouden klaar
maken. De-gehele geschiedenis door, zolang er een arbeidersklasse is, was die opvatting in meerdere of mindere mate de
heersende, Het is de opvatting van dè bezittende klasse en daardobr ook sterk levende onder de arbeiders zelf, gewild als
zij zijn, opgfevoed, belegraard en gedrild
te worden door de bourgeoisie; in de
school, in het bedrijfsleven en in het politieke leven. Zijzelf waren voor het doen
en beslissen te onbekwaam.
Het was o ^ in sterke mate de
ia de uit het kapitalisme gegroeide en v
naar het voorbeeld ,van de organisaties
van de bourgeoisie gevormde klassebeweging van de proletariërs. De politieke partij
Uj van
y a n het
n e t proletariaat
p ro ie ta fia e t verschilde
v e rs c o u o e niet
m e i zzo
o
U AAl
1
r vn V\ /-*<<Tl r r v r m n i c i f i o
hed yeel m o p b o u w , o rg a n isa tie , o p tre d er»nn
en leiding van de gewon? burgerlijke parDemocratie is daar steeds’geweest en
, m r *

i r t

)k wordt duidelijk aangegeven, dat de
„ j ^ P p f n d e r g i n j als zelfstandige beweging, heeft plaats gevonden in ^cr noemde
3e c ap N v*n de ' e“1“ de i “,,8*“kk“ vai1 ™ ° S Ä
O» m ^
H
U t v » a « e .b « ,
dhure zeer aan te bevelen en is haar verspr eiding van belang.
Maar als Spartat
kunnen
wij
daarmede
niet volstaan.
cistei
niet voldoende aan te tonen dat de
“ oproepen de E.V.C. in haar
verschijning terug te roepen.

m

Stellen we eerst het feit vast, dat die E.
v.c"U in ihaar oorspronkelijke gedaante

r o A

,>de politieke wilsvormi g
i i n s a l s i s ä l T

^ aanvankelijke verzetsinstinct van de
doelstellinfl flekomen.
massa, tot dezelfde doelstelling
gekomen,
Dat wll feitedijk zeggen, dat er geen
Snrake is van democratie maar van be* * * » . v“ de
•
m
Het is i n dit verband en in dit bestek niet
goed doenlijk uiteen te gaan zetten, dat het
nieuwe na-oorlogse kapitalisme die rich^
ting steeds meer inslaat; in moet slaan.
W ij stellen alleen het feit vast*

Dat feit komt hier op neer, dat d* geleide
economie een geleid proletariaat behoeft.
Kupers en alle andere leiders van erkende
vakbonden eten en aanvaarden dit. Zij
aanvaarden dit, met de bedoeling, dat zij
(H H
in die nieuwe orde een
plaats zullen krijgen. Zij zullen het arbeidersbelang in het
kapitalisme -.^vmegenwiMirdigen” en zij
nemen op zich |fu» bijdrage te leveren
aan „de politieke wilsvorming” van de
arbeidersmassa. Daarmedé fs dan aan hun
democratisch inzicht de volle maat toebedeeld. Arbeiders die deze democratie niet
aanvaarden, die het normale democratische overleg dwarsbomen, die tegenover
dit „democratische” machtsapparaat een
eigen zelfstandige arbeiderswil tot uitdrukking en tot organisatie pogen te breng*>n, zijn* onwijze of kwaadwillige onruststokers,, die een onbekwame massa als een
woeste en verwoestende kracht aanzetten
de orde te verstoren,
De andere tendens is het wordend inzicht
bij de massa zelf, dat zij alle rijkdommen
der wereld voortbrengen, maar dat zij
niets over die rijkdommen zelf te zeggen
hebben. Het wordend bewustzijn, dat zij
adfe niets te zeggen hebben over de wijze
waarop zij vóórtbrengen. Het is het groeiende inzicht, dat jX\n ie ts aan anderen
kunnen overlaten, zondér dat die anderen j
zich in de bevoorrechte posities dringen
en tot uitbuiters wonden.
->
En de tweede tendens, die zich slechts uit
de ervaringen van het leven, aaQ de a*~
beiders opdringt, groeit gaandeweg in en
door de strijd voor eigen lotsverbetering
cn Voor eigen doeleinden. De meest bewusten achten zich Verplicht de anderen
Voor te lichten en zelfstandig te «léren
denken en handelen.
Het zal duideÜjk zijn, dat hierbij weinig
tactiek mogelijk is tegenover de oude
tendens.
De enige en juiste tactiek, voor zover we
dat zo mogen noemen, is voortdurende
paraatheid bij de voorlichting, voqrtdurende activering tot het zelf overweg
zelf besluiten, zelf handelen yan de gezamenftjkß bedrijfsgenoten. Geen enkele or
ganisatie heeft enige waarde, waarin dit
niet gepropageerd kan “wotden. Geen
enkele oppositie heeft enige betekenis, die
dit niet als beginpunt neemt. ' “
M e n ^ d f e Ï i e h T e f b o Ï d S i w e t e p 'n S *
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w o rd e n d e arbeidersmacht,
a rb e id e rs m a c h t, geba
fiebanieuwe
wordende
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deo dit b11<?8 niet oV** QDS mo8eo laten?
komcn ^ondef ons Van de *aanvang af
•>“ * « « « * m

■>»» 1= « » » « «

x«s8«„, w , M t t e <U9edaaf- W ,J hebben,°n* iedere,ke?r te9f,
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tarische democratje verweerd.” Maar wij
weten allen dat dit toch niet geheel juist
is. Zeke*, we hebben zelf gevochtep tegen
instanties in de E.V.C,, tegen bezoldigde
doordrijvers, hoofdbestyuïsvergaderingen
en Adviesraden.
ding, het eerst noodzakelijke
ding, hebben we uit tactische overwegin
gen uitgesteld. Dat éne ding was óns te

richten in volle klaarheid tot de E.V.C.
arbeiders en tot de arbeidersklasse.
En nu komt deze brochure van welks in
houd wij eigenlijk zelf nog schrikiken.
Hier is, het blijkt uit het geschrift zo bo
venmate duidelijk, geen- ARBEIDERSEENHEID meer
te •constateeren.
De
J
'u
1 1 1
y> r ~
Blokzifls en
de . H
HennjoJca,
in het
»het—
e& .ae
enntflka. behoren ifl
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v ije en z e lfsta n d ig e b e w e g in g v a n d e a r b e id e rs.
Z ij g e lo v e n d a a r n ie t in; zij

haten die gedachte.
Zij zullen, wat er o o k _ ______ ___mj _
westers-georiënteerde E rg e rlijk e demo
craten hen om <hun Russisch-democratische aanhankelijkheid niet begeren, eens
behoren tot het „Gesticht voor de
Arbeiders”.
' ~
W at moeten
wij doen? Ons. allen voor
sJttiA
eens en a ltijd voornemen nimmer meer in
deze aangelegenheden uit tactische overwegingen te zwijgen, als spreken om
klaarheid te brengen onder onze medear
beiders geboden is. Vervolgens: we zul
len allen dubbel haïd moeten werken on
der de E.V.C.-arbeiders en onder alle
andere arbeiders, om het bewustwor
dingsproces
te bevorderen. W at er ----aan
. .r,r
s trijd b a re e n k la sse b e w u ste a rb e id e rs is,
zal d o o rd ro n g e n m o eten w o rd e n v a n h e t

besef, dat we niet weer een oude E.V.C.
behoeven. Neen nu is het tijd. hoog tijd,
d a t ie d e re a rb e id e r g a a t b e seffe n , d a t h e t
g e h ele p e rso n e e l v a n een b e d rijf o n g e a c h t

of het, om welke redenen dan ook. al of
niet in een bepaalde vakbond aangesloten
is, in wezeh een bedrijfseenheid vormt, te
genover onderèemer en kapitalisme. En
komen de arbeiders aldus tot het bewust
zijn een bedrijfsorganisatie te vormen, dan
moeten zij in onvèrbrekelijke solidariteit
leren oordelen, zelf oordelen over wat zij
zelf in de strijd moeten doen. Alleen op
deze wijze zal een voortzetten van'een
..E.V.C.-oppositie” van betekenis kunnen
zijn.
•
Het zal duidelijk zijn, dat deze opvattingen
in lijnrechte tegenstelling staan, tot de opvattingen van hen die menen dat het overheersen van de arbeiders door de C.P.N.
alleen daarom funest was, omdat de C.P.
N.-politiek tegenwoordig fout is.
De arbeiders moeten zêh bevrijden van .
iedere overheersing. Ook, van iedere par-

Hoe staat - Spartacus tegenover het militarisme?
Wel, dat is gauw gelegd; er tegenover, omdat het
militarisme tegenover de arbeidersklasse staat Het
Js niet het, eerste, maar wel het laatste wóörd van
het kapitaal iade.klassestrqd Als
bedrog en misleiding, versluierd achter het woord
overIé9' gefaald hebtfen en de arbeider grijpt naar
zijn middel bij uitnemendheid de staking, dan wordt
*r geroepen, dan tracht men de
staking te breken door
door gewapende
gewapende onderkruipers
onderkruipers
met de wapenen
wapenen te
t beschermen.
of de onderkruipers met'de
wat vrijwel op hetzelfde neerkomt.
Wij beweren geen dingen, die niet iedere arbeider
kan weten, want voor zover hij er zelf geen onder
vinding van heeft, liggen de voorbeelden voor het
grijpen; ze zijn ons nog vers in het geheugen van
de stakingen der havenarbeiders in Amsterdam en
Rotterdam. Om van Amerika maar te zwijgen* En
iedere arbeider weet dk dan oo^. Hij is zich altijd
min
u-i of" imeer
.t * van deze afschuwelijke “macht
wvmi bewust.
Jfil voe^t hem als. een permanente dreiging, die velen reeds van de aanvang wankelmoedig .maakt
Wet is dan ook de daadwerkelijke macht van de
heersers, die ons neerslaat en vernietigt Geen _
ke!e band kan ons aan deze macht hhwfog, hij lik
krachtens zijn bestaah het middel van de ene klasse
om de andere te beheersen en te onderdrukken.
Zonder dit machtsinstrument zou de onderdrukking
der arbeidersklasse niet mogelijk zijn. Dit heeft ve
len er toegebracht het militarisme als de oorzaak
van de onderdrukking te zien en het spedaal te
bestrijden in aparte^anti-militariatische
•£* voor zover het de politieke partijen betreft, bet
?*s 6611 aPart probleem in lange resoluties te beKandelen*.zonde5
“*
eensgezinde

v<^t Ä
cen van de middelen, zij hef ook een geweldig
“ iddet waarmee enerzijds de klasse der heersers
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Het vraagstuk zeurde
deren niet met rust lal
fv an
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Het standpunt van de anti-militaiisten in dit vraag
stuk is in wezen hetzelfde als dat van de partijen
van de oude stempel. Ook dezen wilden vóór de
arbeidersklasse en de ganse mensheid het militaris
me als een zelfstandig verschijnsel bestrijden; in
hun beginselprogramma's hadden de partijen apar
aan dit
onderwerp
te hoofdstukken,
öootdstukKa?, speciaal
_______
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dia, het hoofd er van, voor, een v
• treders waren
fonds van 400 millioen dollar in ie steil
Dit voorstel is verworpen. De hulpbeh >• De boeten voor
gen bleken te
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PERSBERICHTEN:
Onder het opschrift „Zwarte lonen onder ven, etc. etc.
het mes"" pubh’ceerde het „Vrije Volk” Valt deze
Doe w d en zie niet om.
van 15 November enkele uitspraken van* onder de
Reuter 15/11. „Nu de U.N.R.R.A. (Orga- den tuchtrechter. De boeten
coupo
»JitftfcbÄMBS »
nisatiè tot leniging van de hongersnood) van ƒ 5^
ter? Het
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and(?). Deze lieden zijn verwrongen naturen« die
miHtair apparaat uit kunnen leven. Zo n
apparaat met zulke individuen heeft de heersende
Hasse nodig, een verschrikkelijk apparaat, de macht
bif uitnemendheid waardoor zii zich tegen binnen-’
zich

in
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Een extra aanbod
U .wilt voor de wintermaanden lectuur be#r
zitten en hebt besloten tot het bestellen
van *t nieuwe boek „De Arbeidersraden”?
Zendt ons 60 cent meer; dus ƒ 4.50, en II
ontvangt gelijktijdig
„Van slavenmaatschappg tot Arbeiders
macht«
— G éd u ren d e^f^^ek en j s vpor de propaganda deze^gereduceerde p rijsv o o r dit
leerzame werkje vastgesteld*
N s 28 December geldt weer de normale
pifls van f 0«90«
* De gereduceerde prijs is alleen van toe
passing voor hen die gelijktijdig „De Ar
beidersraden bestellen«
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vol king onmogelijk is geworden, sinds de- splitsing
in klassen.” Dat Lenin in zijn geschrift ».Staat en
Revolutie" geen helder beeld van deze- ,óeitwerkf
zame organisatie’ had, bewijst de foutieve vertaling, daar selbst-tätig'vertaald wordt met zelfstan-

V«S«Y* Amsterdam.

Dc avond in gebouw dc Arend,
Breeuwerstraat, hoek Plandusstraat,
welke door omstandigheden niet
door kon gaan vindt nu plaats op
Woensdag 4 December a«s. Het programma blijft: goede film, spreker en
muziek.

