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E n hoe staat het m et de levensmoge
lijkheid van de arbeidersgezinnen, die in
de W estelijke zones leven?
D e dagbladen publiceerden de vorige
W e kennen ze allen nóg wel, de leu
week het ontstellende bericht, d at niet
zen, w aaronder de millioenen n aar de
minder, dan 682 fabrieken ohtm anteld^ulslagvelden w erden gedreven, w aarvoor
H et gebeurt niet vaak, d at we iets te
ze een „eervolle” dood stierven. „V óór len w orden. H et daaru it te verwijderen
dem ocratie e n vrijheid’’, ,’,tegen het F a s m ateriaal zal aan d e door de D uitse troe w eten komen van de verhoudingen,
cisme” . E n ook de mooie beloften, w a a r pen verw oéste landen als schadeloosstel w aaronder de arbeiders in C hili leven.
Bovendien zal
mee de overlevenden gepaaid werden, lin g w orden verstrekt.
Chili is . geen w ereldm acht en bovendien
door
deze
m
aatregel
de
D
uitse industrie
liggen ons nog vers in het geheugen. Dit
•
ver van N ederland. M aar we w eten, dat
zou, na de overw inning der gealliëerden, een zodanige knauw krijgen, dat de kans practisch de "gehele w ereld in een politiek
een1w ereld w orden, w aarin het goed zou op agressieve handelingen v an Duitse
en econom isch' verband leeft, en het
zijn *te leven. W a a rin ieder een behoorlijk zijde, voorgoed verkeken is. T e n minste daarom voor ons v an belang is de v e r
volgens
het
oordeel
v
an
de
ontm
anteb estaan zou zijn gew aarborgd, en nog
houdingen w aaronder andere arbeiders
veel meer fraais! O o k de „vijanden” , oök laars!
“Als, te zijner tijd, de een of andere leven en de strijd, die zij te voeren heb
de Duitsers, w erd het paradijs voor ogen
grote m acht” het nodig vindt een an ben te leren ken n en ,^
getoverd. Die konden zich dat ook v er
In Chili dan, zijn de m ijnw erkers in
w erven, mits ze zelf het Fascistisch re dere „grote m acht” , onder eer- nog
mooiere
leus,
te
lijf
te
gaan,
dan
zal
geen
staking
gegaan. H u n verzoek om verho
giem neersloegen, de N azi-regering om
verw ierpen. Alsof de edele redders en van beiden schromen, zo nodig, zowel van ging van het minimumdagloon w as afge
de D uitse „agressieviteit” als van de (dan
wezen, * regeringsbem iddeling had ge
bevrijders zelf nieC w isten, hoe zo iets,
spéciaal in d a t stadium v a n de oorlog, zo w eer een-tw ee-drie opgebouw de) indu faald, en zo grepen zij naar het stakingsstrie gebruik te maken.
goed als onmogelijk was. A lsof het hun
M aar voor h et ogenblik sta at de D uit wapen. Een .regeringsrapport bracht de
niet bekend w as gew orden, hoe zelfs in
se
arbeider voor een probleem. M et het ellendige levensom standigheden van de
de landen w a a r h e t verzet het sterkst
mijnwerkers aan het licht.
w as, dit verzet -alleen op kléine schaal z.g.n. ontm antelen van zijn w erkgelegen
D e 33 jaar oude m ijnwerker de Soto
heid
verliest
hij
ook
de
zo
nodige
levens
enig succes h ad . M a a r d a t nergens van
b.v. w oont met zijn vrouw en drie kin
mogelijkheid.
H
et
heeft
er
alle
schijn
van
een massale opstand sprake kon zijn.
of de bezetters de vooropgezette bedoe deren in twee kam ers in een van de ba
E n w at is er v an d at moois terecht ge ling hebben het D uitse volk, zo mogelijk
rakken, die de maatschappij heeft latei:
komen? In w elk D orado leven we jiu ,
geruisloos, te likwideren.
bouwen. H un verlichting bestaat uit
tw ee jaren na de „bevrijding” ?
Z a l d at gelukken? N a a r w at wij in de kaarslicht, vier keer per dag kunnen zc
V raag het m aar eens aan de honderd loop van dit ja a rv bijv. bij de Roer-staduizenden krijgsgevangenen, die als sla kingen, naar aanleiding van de rantsoen- gedurende dertig minuten -w ater- krijgen,
w.c. of bad ontbreekt geheel.
ven in de landen v an de overw innaars
verlaging ervaren Jiebben, hopen en geV olgens een ander regeringsrapport kan
w erken. Laten de tallozen daklozen in de 'loven wij dit niet. In d e pers w ordt er
puin-steden d at eens vertellen. Z iet er de bovendien ook al over gespróken, dat de een Chileens gezin niét leven van m inder dan
millioenen ten dode opgeschreven 'kinde arbeiders zich „beginnen te verzetten.” 65 pesos per dag, m aar Juan, die rëeds
ren m aar op aan, w a a r over elders in
gedurende 16 jaar kolen delft voor de
D a t kan toch ook niet anders!
dit blad gesproken w ordt.
"Je fabriek, w aar je je leven lang in Lota mijn, krijgt 30 pesos voor zijn acht
E n v a n al deze zijn het de volkeren
hebt doorgebracht, w erkend voor het in urige w erkdag. N och hij, noch zijn vrouw
v an de overw onnen landen, die het meest
stand houden van je gezin. D e machines, en kinderen 'herinneren zich ooit kaas
de gereedschappen, die je'v ertro u w d zijn of fruit gekocht te hebben, af-en-toe ech
lijden.
gew orden, die je kent, als w aren ze een ter-kunnen .zij een beetije melk kopen.
W an n eer we ons tot D uitsland b ep a
len, op w elke wijze hééft men daar de
deel v a n jezelf!
Jüan heeft vier uur per d a g nodig om
Kameraden! Denk't je daar eens in! Die van en naar zijn w erk te komen. D e mij
bew oners in de „onvolprezen” dem ocra
verdedig je, die sta je zo m aar niet af.
tie opgevoed? N og steeds nemen daar de
nen liggen soms vijf mijl onder de oceaan
Die behoren bij je, die zijn ,van jezelf,
ras-echte N azi’s d e voornaam ste posten
en de gangen zijn heet en droog. In de
in, en w ordt het volk er „Pruisisch” gedaar vecht je voor! 'E n al. vechtende besef je, dat het dat Lota zijn gedurende de laatste 20 maan
regéerd, zij het dan, d at de top-burokrais, d at daar ' je m acht ligt, in je w erk den, 8.151 ongevallen voorgekóm en met
ten Engelse of A m erikaanse namen dra
plaats, bij je gereedschappen. D at zo de 38 doden.
gen. O v er de Russische zone zwijgen we
V olgens de „Tim e" correspondent is
toekom st zijn moét: A an jou de producm aar.
•/
de vakvereniging
van de mijnwerkers
tie-middelen, aan jou de wereld!
A ls zo de Duitse arbeiders het verzet, communistisch. E r zijn reeds vele^stakintegen de ontm anteling van de 682 fabrie gen onder vakverenigingsleiding ge
Vervolg van pag. 3
ken begrijpen, zullen ze strijden en zal weest, m aar in deze staking w as de toon
w aar je ook bent} m aar vooral als je bij hun strijd niet tevergeefs zijn.
van de vakvereniging zeer gem atigd. Hun
je kam eraden bent, e n als' je zelf moeilijk
leiders gaven in overw eging d at de kos
heden hebt in je bedrijf, en moeders, als
ten v an de B ritse en Chileense eigenaars
jé naar je eigen kinderen kijkt. W e e t
dan, d at als je p ra a t met je m ede-arbei
zeer hoog w aren. De Lota en Schwager,
ders dat h et onderw erp zal zijn, de on
de grootste m aatschappijen, m aakten ech
O p D onderdag 6 N ovem ber vindt een
draaglijke w ereld w aarin w e leven en hoe
ter resp. een w inst van 10 en 20 pGt.
vergadering plaats voor lezers van S p a r
we ons daaruit kunnen vechten.
, het vorig jaar.
•
- De P resident van C h ili^ G ab rieL Gon
*) G egevens in dit artikel zijn ont tacus, in het zaaltje-R eigerstraat 6.
O nderw erp: W a a ro m R ev. Bedrijfs- zales V idela, zond. troepen n a ar Lota, en
leend aan een artikel v an G ertru d e Sa
bood eén loonsverhoging- v an 40 pCt.
muels in de N . Y. Timesl Z e verzamelde kernen. E n h a a r taak«
/
h aar m ateriaal door interview s met
Gelegenheid oih van gedachten te w is aan.
-ï- •
led en van h et R ode Kruis, vroegere,
D e m ijnw erkers verkozen echter in Hun
selen.
•U N N R A w erkers en am btenaren van \het
Afgewisseld met declam atie. A anvang ellendige hutten te blijven, e n dit weekU.S. C hildren Bureau en de U nited N aeind w as de staking nog öp volle kracht.
precies
8 uur. T oegangsprijs 10 cent.
tions.
i'
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NA DERTIG JAREN

•V olgens de oude Russische tijdreke
ning w as het 25 O ctober, naar de hier
gebruikelijke telling 7 - N ovem ber 1917,.
dertig jaren geleden, d a t deN K erenskiregering in R usland w erd neergeslagen.
De grond aan d e boeren, alle fabrieken
aan de arbeiders, onmiddellyke svrede,
waren de diepe verlangens, die de mas
sa’s in bew eging brachten,, en die, na de
val van het czarisme in M a a rt v a n d a t
jaar, ook* de kortstondige
burgerlijksociaal-dem ocratische regering w egvaag
den.
Z o v o ltrok zich d e Russische revolutie,
welke grenzen in verband met de toen
maals bestaande ltlasseverhoudingen in
dat land, voor haar ook w aren bepaald.
Voor de arbeidersklasse van <4e gehele
wereld is de Russische revolutie, zogoed
als de Parijse commune, een mijlpaal in
de klassenstrijd, h a a r bevrijdingsstrijd.
D aarom zal de arbeidersbew eging een
herdenken v a n die^grote dagen niet voor
bij gaan.
W a t heeft oAs de revplutie gebracht?
W at is R usland v a a héden? Hoe staan
wij tégenover d a t Rusland? H oe staat
dat R usland tegenover de internationale
arbeidersklasse? Deze vragen eisen eefa
antwoord, willen de arbeiders hun hui
dige strijd begrijpen en ,goed kunnen
voeren.
„Alle m acht aan de- arbeidersraden!”
Deze eis van de revolutie w erd niet ver
wezenlijkt. W e ld ra w arén de arbeiders
raden niet veel meer, dan_de: ‘gevel w aar
achter zich de, door de revolutie aan de
macht gekpmen, bolsjewistische partij een
staatsmacht opbouw de, die- het gehele
economische-, sociale- en politieke leven
beheerste. N iet de arbeiders beheersten
en beheersen h et economische léven,
maar de staat, de nieuw e staat.
H et C zarism e w as vernieigd en daar
mede w as het 'groótgrondbezit beëindigd
en. w a re n . de restan ten v an de feodale
maatschappij voorTgoed opgeruimd.
Een niéuw e m acht trad n a a f voren.
Een macht, die, w a a r bourgeoisiev hoe
rendom eff öolT^rbeidersklasSe stuk voor
s^uk tekort schoten, als een bureaucratie

over allés heen groeide; éen eigen m acht
ging vorm en. E en m acht bovendien, die
w ondergoed aansloot aan de eisen, die
gesteld w erden aan e & jong opkomend
kapitalisme in een wereld, die. om eens
een w oord v an Lettin te gebruiken, „het
itöperialisme, als hoogste stadium van
het kapitalisme,” w as ingetreden. Een
maal aan d e macht, betekende „socialis
me” voor de nieuw e m achthebbers, dat
Rusland tot één g rote i ondernem ing, o n 
der. directie van de staat, zou worden
gem aakt. D e staat regelde de productie,
de aflevering v an de producten, de dis
tributie, de invoer en d e uitvoer. In snel
tempo, volgens vijfjarenplannen, w erd
Rusland, ook het boeren-R usland, geïn
dustrialiseerd. E n d a t alles geschiedde
op kapitalistische grondslag', d-w.z. op de
grondslag v a n h et kapitalistische rentabiliteitsbeginsel. G rondslag bleef dus de
uitbuiting v an de grote m assa, die hem
in staat moest stellen; het nieuwe industriealisatie-proces mcgelijk te maken.
Tijdens de tw eede wereldoorlog is Rus
land tot een grote im perialistische macht
gew orden. A ls enige gyote en machtige
concurrent vindt het A m erika tegenover
zich. O o k voor R usland geldt thans, zo
als voor ieder kapitalistisch land, d a t uitvoer van kapitaal levensvoorw aarde is.
Export v a n kapitaal betekent, d at kapi
taal rendabél maken, betekent vergroting
van macht in de wéreld, betekent de onderw érping van andere volken aan zijn
heerschappij en uitbuiting. -

In de strijd om de macht, de strijd om
de onderw erping v an andere landen aan
de kapitaalsheerschapplj van R usland of
Amerika, is opnieuw het oude verarm de,
geruïneerde én ^in betekenis gedaalde
Europa strijdtoneel gew orden.
\
V a n de Euröpese landen kwam en voor
Russische infiltratie vanzelfsprekend het
éérst de O o st-E uropese landen in aan 
merking,
,
W a t zich d a a r de laatste tijd afspeelt
herinnert in bepaalde, opzichten sterk a a n
de rol, die de Russische boeren hébben
gespeeld bij de verovering van de^macht
door de bolsijewiki. D e conflicten in de

•

boerenpartijen v a n Roemenië. Hongarije,
Polen enz. vloeien voort uit de verdeling
v an het groot-grondbezit, die de Stalinistische partijen momenteel nastreven en
doorzetten. D e kleine boeren vinden zij
daarbij aan hun zijde. D e groten verzet
ten zich. M a a r dit alles is uitvloeisel van
de Russische geleide, b eter tê zeggen be*
heerste economie. H el is dus ook geleide
politiek. A chter -de grondverdeling v er
schijnt direct de dwangstaat,' die b e 
paalt w at gezaaid en geplant m oet w or
den en die d a t afdw ingt door subsidies,
prijzenpolitiek en w étten. W e ld ra votat
de m odernisering v a n h e t boetenbedrijr,
de industrialisering. R usland zal land-*
bouw w erktuigen en machines exporteren.
Dat zal collectivisering en staatsbedrijven
met zich brengen. D e gehele econmie van
die landen (ook d e industrie, voor zover
die niet door de Russen w ordt belem
m erd) zal zich moeten-richten op de R«ssische kapitalistische m achtspolitiek. D it
kom t neer o p een directe ^uitbuiting van
arb eid ers en boeren ten gunste v a n het
Bussisohe staatskaptalism e.
R usland m aakt, evenzeer als „Amerika,
qebruik v an d e onm achtspositie v a n het
Europese kapitalism e en de onm acht van
de arbeidersklasse van E u ro p a. H et
dringt teflgevolge van d e hopeloze toe
standen in dit E uropa steeds v erd er door
n a a r *het W e sté n . D e arbeidersklasse,
die terech t constateert, dat h aar geen be
hoorlijk levensbestaan meer rest, kom t in
verzet tegen ^eigen heersende klasse, en
regéringén, m aar, leent ten dele oor aan
de propagandistische leuzen d er ojb Rus
land georiënteerde stalinistische partijen.
T erw ijl een deel v an de burgerij speel
bal w ordt v a n het A m erikaansé kapitaal^
w orden de arbeiders het aldus ’v a n hetRussische.
H e t gebeuren in Frankrijk
w ijst er op, lfoezeer h et /Europese tafel
laken w o rd t door geinreden. E r lijkt geenandere keu$: Russisch q f Amerikaan».
•T och betekent zowel v o o r de a rb e id e rs
als uit^indelijk voor de kleine boeren
dc^e keuze niet anders dan een antw oord
op d e v ra a g „hoe w ilt gij hangen, b ar
bertje?”
Is er g één andere keus? M o et barbertje
hannen ? N een. d at is niet onvermijdelijk.
W é l is ieder kapitalism e - een dw ingende
macht, m a a r het is een klassemächt,
overal. O veral zijn arbeiders, die w orden
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fQp de 6e en 7e N ovem ber, 30 Jaar ge hoe. wankel- ook vaak: d e revolutionnaire
leden, liet het Revolutionnair. OorlogS- m a th t mag hebben g e s ta a n ,' de cudecomité der -Petersburger* A rbeiders- én jn achten w erden ten slotte Verslagen.
Söldatenrajden de , leden der Kerensfcy- O nder de leiding der BolscheWiitf groei-,
regeftri-g gevangen nemen; D aarm ee -be dè de nieuwe Russische staat, die de
gon de revolutie der Russische arbeiders oude,'achterlijke, half feodale toestanden“boeren, die door deze daad een streep voor goed uit de weg ruimde. Rüsland
zetten onder een geheel tijdperk dér Rus is het moderne industrieland geworden,
wat zonder de overw inning der revolutie
sische geschiedenis. De Czaar, het hoofd
van de h eersen d e'ad el, w as reeds door niet mogelijk wä§ geweest.
de Februari-revolutie uit zijn functie ge- ■ Als w e nu, na SO^jarèh; het verslag
zet en de adel grotendeels gevlucht'. v a n ' de eerste • hoog opslaande golven
O veral in. het gehele l a n d . en aan het van ^revolutionnaire strijd in. het-boek;
front, w aren arbeiders-, boeren- en sol- „Tien dagen die de w ereld deden w a n -'
«latenradèn igevormd, die de beëindiging kelen”, door John Reed, lezen, d a n .v o e 
van de ftorlog eisten. De Boeren wilden len w e nu nog, na zo, veel tijd; de hete
de verdeling van de grond en dé arbei adem tocht v an de'revolutie. W e worden
ders de contröle over de fabrieken. M aar meegesleept door ènthóüsiasme dei* strij
die' regering, ónder K erensky traineerde, • dende arbeiders eri soldaten, hun vertrou
met het gevolg d at de oorlog vdoftdutirwen, dat met hun daad de w ereldrevo
/ <fe en de arbeiders e n boeren, met belóf-’ lutie tegen kapitaalsheerschappij en On-'
tèn op een wetitelijke regeling van hun ' derdrükking, te^en oorlög en ellénde be,ménsen aan het lijntje w erden gehouden. ' gonnen Was. 'JEri; tegélijk ’ beseffen, wij,
Echter, de Keren#ky-regeritttt'lc6rt de-' 'h o e ver .wij d a a r Van nogf vëtv/ij'derd zijn.
groeiende golf v an revokltiorinälre bc.we- - D è arbeidersklasse der w ereld heeft het
gmg niet tegen-houden en möèst toèz1«h, voorbeeld dér Russische arbeiders 'niet
dat de afgevaardigden raar- Wè£ ttöeedë" gevolgd. N a een korte aanloop in D uits
Alrussische Sow jetcqngres, 'deit^xjp äaiw land, .Oostènrijk en H ongarije in 194 8-’19
dringen van de Bolschewik! ‘ih’ begin' êjjiae daar de revólutiorinairé golf ferug,
N ovem ber .w as; bijeen gerÖèpen,' 2'ich.’ Warit brede 'lagen der arbeidsklasse volg
n äär Petersburg spoedden. '
den de reformistische sociaaldepiokratie,;
•'Üfe reactie, KerenSky niet'uitgezonderd, die met de ondersteuning van het gehele'
b egreep -d at nu beslist z o u ‘Worden,/vHS- burgerdom rust en orde handhaafde. D e
io de toekónist de m acht in 'Rlisland zou, ze S ociaalclerfiokratie, die bew èèrde het
ultbefénet: de k o alitie-reg erin ^ Bestaan^' socialisme lä n g s d e w eg van :de burger
dë uit burgerlijke, rociaal-dem okratische lijke democratie tèvwillen verwerkelijken,
(M enschewiki) en sociaal-revölutionnaire is-later, toen de revolutionnaire strijdwil
pkrtijen, of de Sowjets, de érbeidefs-,
der arbeiders genoeg gedemoraliseerd
bóeren- en soldatenraden. Z e trof alle 'w as, en de reactionairen hun krachten
vbörbéreidingen om het Sow jet-congres hadden verzameld, op zij gezet.
vmet geweld uit elkaar te jagen.
•
D oor het uitblijven der w ereldrevolu
Het oorlogscomité der Petersburger a r tie raak te de revolutie der Russische a r
beiders- en soldatenraden w^s hun voor. beiders in het slop. Juist de jarenlange
O nder aanvoering van de Boïschewiki strijd tegen d e contrarevolutie leidde tot
w erd de K erensky-regering gelikwideerd. een sterk, centraal staatsap paraat met
En weer w aren het de Boïschewiki, die Vérstrekkende bevoegdheden over de
het op 7 N ovem ber geopende Sowjetcon- mensen en hun w erk. M a a r meer nog
gres er van overtuigden, d a t nu, „een
aanv^ng gem aakt moest worden >m^f de
• opbouw van de socialistische ordening” .
V a n die dag af begint de zw are revo. lutionnaire strijd d ér Russische arbeiders
De vraag kan nu nog gesteld worden: ,.W at be
- en ïjoeren tegen de gehele reactie in
tekenen de wisselkoersen der verschillende landen
binnen- en buitenland, die alle krachten op'het ogenblik?"
Zoals we weten zijn ze vastgesteld. Dit zou dan
verzamelde, om de m acht te herw innen,
betekenen, dat de wisselkoersen herleid
een strijd, die jaren zou duren. M aar moeten
kunnen worden tot een hoeveelheid goud, zoals
.....................*

■■ " ■.*'11
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gedwongen en uitgebuit, hetgeen ge. schiêdt onder dé leuze van vfederopbouw.
M aar dèzè opvouw fei opbouw van dé
kapitalistische fronten. Daarmede inoefcé*
wij breken. W an n éér d e Ritmische revo
lutie ons nog iéts heeft te zeggen, d an is
hét, dat communisme betekent een wer
kelijk breken v a n d é macht der heersers
en het niet erkennen van nieuwe meesters,
ook niet in de vorm van een z.g.n. socia
listische staat. De grond en d e fabrieken
aan d e werkers, is dé eis, die ons over
blijft uit d e Russische revolutie. Alle
macht aan de arbeidersraden. Alle machtl
2 •:

dat vroeger het geval was. Dfe regeringen geven
echter geen goud meer af, niet voor buitenlands,
laat staan voor binnenlands gebruik. Vroeger was
10 gulden ongeveer € m . goud. De'.goudprijs
1650 gulden per kg. Thans is de goudprijs 3000
gulden per kg. Hij is dus ongeveer 2 .maal zo hoog
gesrorden. Dit klopt aardig met <^e stijging der
prijzen, die ook oageveeï 1002% bedraagt. Schre
ven Wij vroeger vóór de 20 % devaluatie; 10 gul
den — 6 gr. goud = een hoeveelheid goederen,
dan schrijven wij nu: 10 gulden = ongeveer 3 gr.
goud = Y i hoeveelheid goederen. E r bestaat echter
éen zwarte ,markt, en een'vrije inarkt van niet ge
distribueerde goedered, wier prijzen veel en veel
hoger liggen..
>•.
Hier zou de- verhouding bv. kunnen zijn: 10
gulden = 3 gr. goud ~ 1/10 hoeveelheid goede
ren, d.w.z. indien de bank goud afgaf voor papier.
Dit doet zij natuurlijk niet. E r is echter éen zwarte
goudmarkt. Bij te n prijsstijging van 100% zou een

dan d a t wenkte in dié' Jrichtiitg <le örft-s~
zag lijke taak, om van het achterlijke grote
Riifianci ^en mpdern la^ad te maken, dat
in sta a t wfes, ?ich tegen de overige w e 
reldm achten tQ handhaven. De m eer dan
106 miffioen tellende ■- boerenbevolking
had geen ander verlangen d a n 'la n d . o m :
hét v o o r‘zich te bebouwen. M aar w at er
mee te beginnen, als er geen gereed-,
schappen, geen paarden en géén'' zaai
g ra a n w as/ Z e bebouw den een stukje
land en hadden voor het eerst in hun
leven voldoende te eten, ze hadden lang
genoeg gehongerd. M aar de bevolking
der steden w erd daardoor van voedsel ;
verstoken,, ze w as onder de oude toe- :
stan den gevoed met het graan, 4 a t-d o o r :
det adelijke heren de b oeren-w as'afgeno
men. N u deze dw ang had opgehouden,,
moesten andere wegen ingeifaden w or
d en.’
:•-T- *
D e' industrialisatie ofr grqte schaal, in
stad en, land, dotfr de staat planm atig ter
hand genomen en georganiseerd w as de
enig mogelijke weg. G rote krachtw erken ,
w erden gebouw d, hele. industriesteden uit
de grond gestam pt, fabrieken voor land-bouwm achines.en — w apenfabrieken ver-.,
rezen. Dé boeren w erden in Kolchozen
bijeengebracht en van landbouwm achines
voorzien én" d e productie van landbouw 
producten steeg.
VW erk k rach ten op het land -kwamen
door het gebruik van m achines..vrij. Ze
trokken naar de stad , d e nieuwe industrie
slokte ze op. M a a r wie kon verwachtemdat deze • millioenen, gisteren nog boe-'
ren, socialisten of communisten zouden
zijn, bereid uit vrije wil hun laatste krach
ten te gpven? W a n t dat Werd gevraagd.
D e 'n ie u w e steden en -fabriekeri, • land
bouwmachines en het geweldige oorlogsapp araat moet komen van het w erk der.
arbeiders. H et werk voor de menselijke
behoeften komt daarbij in het g e d ra n g ..
Alleen een harde dictatuur van een hecht
staatsap paraat kan dit afdwingen.
' U it deze noodzaak g ro e n e de absolute
macht van de heersende staatsburokratie,
haar m achtsbewustzijn.-het geloof aan de
roeping die. ze te vervullen heeft, het

•

* .

klaSsebewustzijn van de bürokratische
m achthebbers in R usland:
^
v
-V a n het enthousiasme en d e strijd voor
het socialisme uit de N ovem berdagcn
,van 1917 is niets m eer over gebleven,
al w erd en w ordt nog heden deze indu
strialisatie van R uslan d als „socialisme in
één land” aangeprezen. Juister tekent de
leuze, die als leidend ipotief in het heden
daagse R usland igeldt het karak ter van
dit land: „Inhalen en voorbijstreven”. H et
is geen socialisme, w aarvoor de millioe
nen dreigèn ten onder te gaan. W an n eer
zal de arbeidersklasse van de gehele we
reld opstaan tot een nieuwe 7 November?
-------------- --- * ______ :___ .

zaa*. omdat men de arbeiders zo cfehlgepd nódig

Iedere ingewijde in de textielindustrie was hierbeurt proberen alles om elke argumentatie tegen
ihed. bekend ga nu-komen d e regeringsinstanties
hen als zouden zij niet tot werken bereid zijn te
eensklaps met de eis, 4i>t de bepalingen van de ontzenuwen. Ook hebben 2ij willen aantonen, dat de
C.A.O. ook werkelijk doorgevoerd moeten worden.
gebruikelijke verklaring „dat men wel zou willen
Nu keren dus de bepalingen van-de C.A.O. zoals
onderhandelen; als de stakers .eerst maar weer a*n
het werk gingen* van nul en gener waarde ls. Een
we reedj voorspelden zich tegen de arbeiders, daar
tiental lassers, daartoe door hun mede-arbeiders aan
dooTMoering ervan een gevoelige aderlating bete
gewezen, zijn aan het werk getogen.' om daarna
kent. Daarnaast komt dan nog de bepaling, die de
te. trachten het contact met de directie op te nemen.
ongeorganiseerden 2 % vad hun loon w:l laten
De directie echter, menende dat nu eindelijk de zo
stortep, om bij te dragèn in de kosten van uit
lang verwachte brpuk tussen de, stakers gekomen
voering van de C.A.O., waarbij men alleen die
was. kwam ijlings op haar toezegging terug, waar
genen die in één der' koepelorganisaties (christe na het tiental arbeiders weer prompt hun werk
lijk, katholiek of modern) georganiseerd zijn. als
neerlegde en zich weer aan de zijde van hun sta*
kende arbeiders voegde. Een experiment' hetwelk
georganiseerd wil beschouwen. Naar schatting
spreekt van de innerlijke 'kracht waarvan zich de
70 % der georganiseerde textielarbeiders is bij de
stakende arbeiders bewust zijn, gevaarlijk echter
E.V.C. aangesloten, terwijl het aantal ongeorga
omdat zulks gemakkelljk verkeerd begrepen had
niseerden het aantal georganiseerden in. beduiden „ kunnen
worden en dit ongewild de zo noodzake
de mate overtreft. Een datóelijke poging dus tot
lijke solidariteit verbroken zou kunnen hebben. No
verplichte organisatie in één der aan de werkgevers
dig blijft échter en in het huidige stadium
Welgevallige organisaties. Ongeoorloofde bevoor
Er dreigt weer een conflict in de textielindustrie,
steeds nodiger, dat de stakers naast de prachtige *
rechting van de koepel.
dat zijn oorzaak vindt in de vernieuwing van het
financiële steun ook.een meer morele en ook dwincollectieve contract. Feitelijk zijn deze conflicten
Tenslotte dan nqg de bepaling, dat élk manne-!• gender steun in de rug kriigen n 1. het ncerle(g m
er reeds. Bij y. Heek & Co. aan de Bothof tï
w f
door hun mede-arbeiders bij P. Smit.
lijk .personeelslid wekelijks ƒ }.— moet bijdragen in
Enschede: fabriek „Holland" eveneens te Ensche
W ij schreven daar reeds in onze vorige beschou
een stichting, welke zal hebben te onderfbeken hoe
de, terwijl het ook bij andere fabrieken, rommelt.
wing over en de~hdldige ontwikkeling Zegt ons, dat
een pensioenregeling zal moeten worden voorbereid.
langer doorstaken met .dit kleine dappere ploegje
Bij allen is de oorzaak dat de rege/ingsinstänties
Voor,,
deze
geheimzinnige
bijdrage
in
deze
even
stipte naleving van het contract eisen.
•
niet te dwingende kracht vqrmt om de directie tot
geheimzinnige .stichting gevoelt -vanzelfsprekend
toegeven amn de eisen te bréngen. Dit loopt ult’ Laten we ter nadere verklaring eer*, releveren
geen
textielarbeider
iets.-Vandaar
nu
de
huidige
On
eipdelijk dit op wat mpn noemt .,doodstaken-' en
hetgeen we in het nummer van. 24 No». 1945 bij
rust, zowel in'Tw ente als ook in de Tilburgse fa
in het belang óok van de positie der andere ar- '
het. totstandkomen yaq de eerste C.A.O. schreven.
In tegenstelling tot bijna aHe- andéren, die' deze
brieken. daar zowel de Twentse als de Tilburgse' beiders. moet. dit conflict #l>wonnen worden. Ver- "
eiste is echter dan, dat de direct^ van, P. Smit
eerste C.A.O. als een mijlpaal ln de geschiedenis
fabrikantenvereniging sterk voeüng met- elkander
^ 9°^ een fait accompli wordt geplaatst en dit kan
der' textielindustrie beschouwden, konden wij niet
houden, ln Tilburg, is het iri ‘d it verband dan ook
slechts door i*en massaal neerleggen .van het werk
zo erg- enthousiast .zijn. Naast onze principiële be
al reeds tot conflicten gekomen.
in :het=gehele bedrijf. Kameraden van P. Sm*t wé
zwaren, die we in genoemd artikel tegen elke
Verschillende
fabrikanten,
benauwd
voor
hun
d
i
\
eindige» met hetgeen' we ook-reeds de vd|[ge week *
C.A.O. ontvouwden, toonden we aarj, .dat er wel
videnden, hebben al, wat m en noemt, bakzeil ge- . zeidpn;.,jin.het belang van-Jullie eigen zaak, tracht
eens een periode zou kunnen komen, dat de vasthaald en blijven zich voorshands aan de bestaande
gestelde lonen- zouden blijken niet aangepast te zijn
Jullie mede-arbeiders yan de noodzaak daarvan, te .
aan-het inmiddels sterk gestegen levensonderhoud. * niet ofidële bepalingen houden. W e voorzien -ech-' overtuigen. Z et 'm Pp”,
\
^
'J
ter dat dit muisje nog wel een staartje zal hebben
En z!et, in ■deze periode zijn we nu aangeland..
.
-4 * van onze beschaiMving wilden, we nog ’
en hopen onze lezérs daarvan óp dé hoogte te enRefe .regels wijden äan Gorkum. Nu zal de lezer
De kosten 'van levensonderhoud overtreffen de lo
kunnen houden.
nen zoals die in de huidige C.A.O.-'zijn vastgelegd.
van dit rubriekje misschien opmerken, dat Gorkum
Waärom de arbeiders dan- niet eerder in actie
tod^ zoknr niet aan de Maaskant lig t En met deze -’:,
zijn gekomen? Dit is te wijten aan de bijzondere
opmerking heeft hij dan volkomen gelijk, ethter
positie, welke de textielindustrie als deviezen ver
Gorkum ligt ook aan het water en ook weer niet
diénende industrie momenteel in ons land inneemt.
zo ver van de Maas verwijderd om niet te kunnen *
De textielindustrie verdient die beroemde en myster.euze deviezen, doordat het' merendeel van de
rechtvaa^digep dat wii er hier in ons boekje over
.productiè wordt uitgevoerd. Daaraoor wórden er
Deze week is * r eigeniijk heel geinig te ver schrijven.
ook meer d a n . behoorlijke wingten gemaakt en om
tellen vanuit de Maasstad. O f het moest dan zijn / In Gorkum dan bij het békende metaalbedrijf
nu de textielarbeiders willig te houden, wérd overal
dé.mededeling, dat het conflict bij P. Smit nog
van De Vries—Robbé en- Co. is Maandag 20 Oct.
dr hand -gelicht met de Vastgelegde lonen. Geen
steeds voortduurt en dat ook de solidariteit tjsr
j.I een conflict uitgebroken om de'uitbetaling v an '
textielarbeider, dié volgens contract werd betaald.
andere arbeiders nog steeds krachtig is. Met het een gratificatie. Aan de bedrijfskern werd a l. me
Ieder kwam daar een vier tot vijftal guldens boven,
voortduren van het conflict schijnt het zelfs, dat
dedeling gedaan, dat aan de arbeiders een graöfi- .
terwijl men bovendien regelmatig een lap stof kreeg
de steun groter wordt. Zelfs in die mate, dat het
catie zou worden uitgekeerd van 48 uur loon waar
toe^fewezen. Natuurlijk niet, omdat de heren tex- stakingscomité er toe over is kunnen gaan de uit
van echter 30 uur zou blijven staan. Practisch
t.elbaronnen nu eensklaps zulk een fiefde voor h u n / keringen met een rijksdaalder te verhogen zodat de
kreeg men dus 18 uur uitbetaald. Aan het kantoor*
arbeiders hadden gekregen, doch alleen uit noodgehuwden nu ƒ37.50 per week plus ƒ 1.50 kinderpersoneel was daarentegen reeds een week voor
schot uitbetaald en deze «zouden volgens mededeling
van de directie "In totaal drie weken ontvangen.
Een groot verschil met 'de beloning aan de arbei
ders en vla hun kern protesteerden de .arbeiders dan
cynischer, ^ t l e r , Mussolini, en Stalin met hun ook direct tegen dit meten met twee maten. De
„geïnde” economie vormen voorbeelden van een
directie wenste échter niet met de arbeiders over
toekomstige ontwikkeling ,vao de rest van de we
dit punt te discussiëren en prompt'besloten de ar
reld.
beiders toen onder leiding v*u hun kem tot' «ifcMaar de kreten der gemartelden kunnen y f n
kan stellen, doet de zwarte chaos zijn invloed op
down-staking over te g w . zolang de directie
eind maken aan een toestand, die voortkomt d t
de arbeidsverhoudingen gddea en Areroorzaakt me
weigerachtig bleef tot opderbagdclingea
miskenning
dér
economische
werkelijkheid,
doot
de ..ongeregeldheden" in h e u W rljf. De zwarte
Een o p zichzelf onbetekenende oorzaak (dus, verklasse-,
groepsen
partijbelangen.
handel ls door geen staat ^verwonnen. Zlf viert
schil ln nitbe taling van gratificatie tussen hoofd- E
»
h
s
t
al
«
aar
zijn,
dat
een
Zich
steeds
overal hoogtij, welke draconische maatregelen ook
en handarbeiders, een, klein loonccnflict. Bdanariflt
verscherpte dictatuur, X jn eigen einde kan v|nden.
worden toegepast. Hand ln hapd gaat jhifnnee
echter, dat ook Jé bet kleine plaatsje Gorkum de
even waar is het dat. waaneer niet de Ujtfoode
9*paard een corruptie, zoals de wereld nög nooit
massa’s «Of tam p en , * « t erkenning v?a dè «tod«., afbeide« het verstaan om via h n n e i g w l ï ï u ï
pezien heeft.
•De vereffenende, kalmerende werking van het
krachten die ons beheersen, dan zullen ér weer * hun-wensen kenbaar te maken en bulten 4e v*k*
floud is verdwenen. Het ruilverkeer van nu. in
anderen komen, die dezelfde middelep moéten toe- beweging om in staking te gaan. Tengevolge van
vergelijking met vroeger, is als een stormachtige
deze aitdown-staking ligt het gehele bedrijf van ‘
passen en het spel kan van vo*en af aan op een
en een kalm meer. Geleide economie! Een , „hóger niveau” beginnen.
De Vries—Robbé stil. ^
1
nooi woord. W ie en wat leidt hier eigenlijk? Het . Daarom is het van het grootste belang, dat de
äJn niet de regeringen, die de ‘economie lelden,
PjS, N a b et ter perse gaan v a n dit
massa’s der werkenden en lijdenden zich met alle
®aar zij worden omgekeerd door'de niet gekende
ijver werpen op het begrijpen der economische
artikel -bericht onze m edew erker, d at de
onbeheerste krachten heen en weer geslingerd,
krachten, die de menschheid drijven. Slechts wan
niet alle evenwicht te verliezen worden le
S ta k in g bij P. Smit geëindigd is. In een
neer deze erkenning doordringt ln hun strijd, daar
gende mensenmassa's opgeofferd aan de grillen
volgend a r t iM „A an de M a a sk a n t", ko
^er dode dingen.
mede één wórdt, zfcl er sprake kunnen zijn’ van
Dwang, uithongering, opsluiting, marteling alle? een leiden fcer etvnomie en hiermede een eind gemen w e er op terug.
" .
w massa, en hoe meer „leiding" hoe massalee en
maakt worden aar het lijden der mensheid.

Tussen Regge en Dinkel

V a n de M a a sk a n t

G e ld en ge e economie
gouden tientje 20 gulden moeten koeten. De prijs
van een zwart gouden tientje Is veel hoger. De
verhoudUng voor de zwarte m a rk t's o u kunnen
lulden: 10 gulden = 0.3 gr. goud — 1/10 hoeveel
heid goederen.
Ddfh de goudwinningen, komen zij niet in het
gedrang -door d c enorm hoge zwarte prllzen? Wij
'behoeven on* niet ongerust te maken. De goiidproducerende staten kopen het goud -tegen de of
ficieel vastgestelde prijs, echter; zoals men in de
kranten kan lezen, een gedeelte wordt door de
goudwinningen zwart verkocht.
De zwarte prijzen1zijn niet alleen veel hoger, ze
zijn ook aan zeer grote schommelingen blootge
steld. Iedere regerings maatregel, die de zwarte
handel van éen of ander artikel belemmert of
bevordert, veroorzaakt dalingen of stijgingen. Ook
de plaatselijke verschillen kunnen zeer groot zijn,
want leder vervoer brengt risico öee en verhoogt de prijs.
'•■
.*■
Daar zo goed als geen bedrijf het zonder „zwart
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XDe red .)

alle moderne meesters hebben h et prin

Staking

aan

de,Meelfabrieken onze zaak

T ien weken d u u rt het conflict bij de
meelfabrieken „H olland en „Ceres- -en
met verheten hardnekkigheid houden dé
stakers vol. T o t nog toe is elke aanval
der officieële instanties op ihet moreel der
stakers te pletter gelopen* Regering, vak
centrales e n directies slaagden er niet in,
de strijdwil d e r arb eid ers te breken. Om
dit toch te bereiken iV in dé~ afgelopen
w eek eeQ. nieuw e poging gedaan.
O p V rijdag 31 O cM w aren de stakers
door een schrijven v an de directies uit
genodigd tot een vergadering in K rasnapolsky. E r zouden besprekingen worden
gevoerd ‘<foor vakbondbestuurders,* direc
ties "en overheid. D e overheid, bezorgd
als ze is, meende de vergadering te moe
ten opluisteren
.met een pink aantal
„stillfe»” agenten in de zaal en door twee
overvalw agens met g e o p e n d e m an
schappen. A lles w as dus prachtig gere
geld, m aar de stakers zelf lieten^verstek
gaan, — of, m et h u n w oorden*gezegdt
zij lieten de heren in hun hemd staan.
T och is een d e r stdkers even een kijkje
gaan nemen en v o nd' op elke stoel in de
lege zaal een gestencild blaadje met een
verklaring d er directie. U it de inhoud
blijkt, d at d e directie h aar standpunt
niet v eranderd heeft. Zij rs „steeds be
reid over arbeidsvoorw aarden overleg te
plegen met de d a arv o o r aangew ezen organisatiès". V e rd e r w erd e r medegedeeld
dat de regering, als h et w erk bij de „Hol
land" niet spoedig w erd hervat, „zelf
m aatregelen zal nem en” .
„D e directie w en st een goede verstand
houding met h et personeel.” zegt deze
in h et blaadje.' W e lk e „houding” d e a r
beiders hierbij moeten aanpem en (in de

cipiële karakter er van begrepen. D aar
om kon dan oo*k de directie in het be
wuste blaadje het volgende verk laren :'
,,In de besprekingen, w elke de laatste
„verstandhouding")« y o r d t hen aan. 'het
„verstand” ^gebracht door de aangeikon- w eken gevoerd zijn, is ondubbelzinnig
digde m aatregel d er directie, die „een . komen vast tè staan d af é n de overheid,
kleine groep, die onvoldoende besef heeft én de Stichting v a n de A rbeid m et de
v a n de plaats die ze inneem t”, niet meer directie van mening-,zijn dat, zolang deze
staking duurt, geen enkel verlangen kan
in het bedrijf w il opnemen. •
worden ingewilligd. E erst w anneer het
r M en wil een verhouding, niet zo' maar
van „meester en knecht”, die toch nog werk bij de .H o llan d " w eer is h erv at,
altijd met elkaar konden praten, maar zullen langs organisatorische w eg Ken
van onderw orpenheid v a n de loonslaven baar gem aakte wensen- door de Directie
a a n d e overeenkom sten, contracten en en h e t College v a n Rijiksbemiddelaars in
bepalingen, die de „m eesters’ onder el "^behandeling w orden genomen.
De regering wil dus, zoals aanggkonkaar hebben afgesproken. De arbeiders
van-^vandaag zijn ^moderne slaven, ze (fcgd, zelf m aatreg e len nemen om het
hebben niet meer éen meester, m aar een conflict te beëindigen.- O o k de Vak
hele organisatie van -meesters. D e direc bondsbestuurders hebben te kennen ge
tie is m eester in d e fabriek, de vakbond- geven onder hun honderdduizenden leden
wel èen paar honderd onderkruipers te
. bestuurder meester over d^ arbeidskracht,
die hij verkoopt, niet de arbeiders. Ben kunnen v i n d e n . .O n d er bescherm ing, van
je geen lid van de bond? D oet er niet toe. de overheid zal het verzet der stakers
Hij, de bonz heeft het alleen-verkoop- w orden gebrokèn. D e gehele pers van
recht. E n de regering is m eester over je Z a te rd a g 1 N ov. staat reeds in d a t teken.
leven buiten het bedrijf. Z ij „zorgt voor H et is een principiële strijd, die zich niet
je en „bescherm t” je, desnoods met over- alleen richt tegen de stakers, m aar tegen
de N ederlandse arbeiders in h et alge
'valw agens ert wapenen.
meen.
Z ij is gericht tegen de baanbre
H ier ligt in wezen het conflict bij de
m eelfabrieken, zoals in alle conflicten, kende opvatting v an het zeifhandelen en
die in deze tijd (e n niet alleen in N eder de activiteit d e r in vérzet igekomen arbei
land) w orden uitgevochten. O o k d e ar ders, die a a n de ran d van het b estaans
minimum leven.
beiders zijn boven d e oude verhoudingen
H ier houdt d e financiële solidariteit,
v an „m eester en «knecht” uitgegroeid. Z e
willen geen slaven zijn met een heel stel hoe goed ook bedoeld, op. doeltreffend
m eesters boven zich, die o n der/1elkaar te zijn. D e arbeiders in alle bedrijven
uitm aken hoe d e slaven moeten werken •moeten deze strijd als hun eigen zaak b&en ffeven. Gezamenlijk als eenheid in het schouwen. Z o spoedig mogelijk m oet in
bedrijf optredende, willen zij hun eigen bedrijfsvergaderingen de eenheid tot
zaken behartigen, als enige mogelijkheid stand w orden gebracht, iji de w il als één
om 'Zich tegen volledige onderdrukking m anv naast d e stakers te sta a n . E n als
te verw eren. D e arbeiders v a n de meel daarop geen ^ c h t w ordt geslagen, moet
fabrieken hebben die w eg ingeslagen en de daad volgen.

tv

De »Willem Bareridsz

Kennen jullie de „W iUem Bairendsz ?
] £ juist, d at "walvissenschip. ’t Is een
prachtboot, u itgerust m et. alle nieuwe'
snufjes op het gebied v a n .
walvis
vangst. D at (is ook niet te verw onderen.
N ederland _heeft met betrekking -tot de
w alvisvaart een grote naam . Reeds in
de middeleeuwen togen „w e” ter w alvis
vangst en concurreerden toen .al met de
N oren, die er ook aan deden.' D us is
het begrijpelijk, d e de Rederij alles in
het w erk stelt, zo goed mog^lijk voor de*
dag te komen. Bovendien is er aardig
w at aan te verdienen, aan die walvissen,
’t Is een industrie-bedrijf in optima for
ma. met aandeelhouders, dividenden, en
zo meer.
N atuurlijk zijn er dan ook arbeiders.
O ok voor hen w a s goed gezorgd. T en 
minste, e r w aren v o o r hen allerlei gemak
ken aangebracht. W asgelegenheden mo
derne wasserij voor de fleren, dokters,
medicijnen, alles present. W a lv isse n -v a n 
gen en tra a n kdken, dat ook aan boord
gedaan w erd, is nu niet bepaald een
'b a a n tje , om e r-je Z ondagse pak bij aan
te trekjéën. D e verslagen in de dagbladen

spteken dan ook van kleren, die stijf
stonden van bloed, v et en blubber.
N u . blijkt echter, d at e r voor al het
w erk, d a t aan boord verricht njoest w or
den, geen mensen genoeg aanwezig <waren. G edurende' het seizoen. (4 m aanden)
w erd in continu-bedrijf gewerkt. T w aalf
uur achtereen w aren de mannen in touw,
* dag in, dag uit,, zonder rustdag. O ok de
buiten het eigenlijke bedrijf sta a rd e man
nen, bedienden en hutjongens. w erden
• ingeschakeld.’ Gevolgf a a n schoonmaken
kw am men niet meer toe. .D e mooie w as
serij w as en bleef gesloten. De wasge
legenheden vervuilden, hutten w érden
niet meer gereinigd. D e dokters konden
hun w erk niet behoorlijk doen, terwijl hun
hulp toch zo dringend nodig w as in v er
band met zweren en puisten, w aaraan de
bem anning leed.
’t M ag een w onder
heten, d a t er geen ernstigé ziekten aan
boord uitbraken.
D it alles is al erg .genoeg. M aar nu
komt d aa r o.i. nog iets d a t veel ernstiger
is bij en dat is de- z.g.n. zwijgplicht die
elk lid van d e bem anning w as opgelegd.
Ieder die een iklacht zou indienen, ris
keerde ƒ 1Ó00.— boete. V a n Kapitalis
tisch standpunt uit gezien, kunnen we
begrijpen, d at de Rederij, bijv. er. niet op
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ONS DAGELIJKS BROOD

Rond het be$in van deze eeuw. toen de
ontwikkeling vjin. het> kapitalisme tot
.grootbedrijf had geleid, ontstonden aller
lei theorieën over moderne bedrijfsleiding
en arbeidsw etenschap. De concurrentie
strijd dwong daartoe. W a a ru it volgt, dat
het hierbij n ie t alleen om theorieën' ging,
docli vooral, om doormiddel van weté-n^
“«schappelijke bedrijfsleiding en toegepaste
arbeidsw etenschap de productie
tot
steeds groter hoogte op te voeren en een
zo groot mogelijke besparing op het a r
beidsloon te verkrijgen. H et uitgangspunt
was, door rationalisering en intensivering
van de arbeid te bereiken, de kostprijs
van* een stijgende hoeveelheid producten,
zo laag mogelijk te h<Juden. V érscherpte
uitbuiting dus v an de arbeiders.
V erschillende kanten kunnen aan dit
proces van toegepaste ïnodem e arbeids
wetenschap • w orden
onderkend. Zij
hebben allen gemeen, 4 ^ t d e arbeider
gesteld was, bepaalde bedrijfsgeheimen
daarbij
w ordt-^beschouW d als
een
prijs te geven, ’t Is onder dit stelsel nu
motor,' w iens prestatieverm ogen to t het
eenmaal zo, d a t 'j e je concurrenten niet
grootst mogelijk nuttig effftct moet w orgraag het fijne van je zaak laat zien.
den^opgevoerd. V ooral van d f i j d da
M aar d a t je niet zou mogen protesteren
teert de belangstelling voor de sociale
tegen een onm ensw aardige behandeling,
positie v a n de arbeiders, en de/sociale
kan er bij ons niet in. Als die z.g.n. zwijgwetgeving is te zien als gevötg v an de
plicht ook in andere bedrijven zou w or
erkenning, d a t voeding, woning en v e r 
den toegepast, w aar is dan het eind.
zorging van de arbeider van grote in
De .!W illem Barendsz” js onder de
vloed zijn op zijn prestatieverm ogen. V oor
hand al w eer Voor een volgende reis ver
de m oderne bedrijfsleiding w érden dit
trokken. V olgens de dagbladen heeft de
dan oqjc, doch uitsluitend in h e t belang
R&fërij beterschap beloofd. M a a r van een
van zijn ondernem ing, belangrijke v raag 
intrekken van het*zwijggebod hebber! we
stukken. Een andere buitengew oon be
niets-vernom en. De arbeiders zouden er
langrijke
kant» van dit vraagstuk w erd
goed a a n doen, da-ar zelf m a at. eens,een
datgene, w a t wij onder rationalisatie-vereind aan te m aken,.
- •
•_ sfèan. iDit betreft de verbetering van de
arbeidsmethoden, waarbij allereerst w erd
AM STERDAM
gezocht n a a r houding en wijate v a p w er
Voor de lezers ken,. die voor d e arbeider het minst in
spannend w as. M a a r ook hierbij ging het v a n S p a rta c u s er niet om, zijn laster te verminderen.
'De' on d ernerier heeft de volle arbeids
vindt op D IN S D A G 18 N O V E M B E R ,
kracht v an zijn arbeiders gekocht en bij
’s avonds 8 uur in K RA SN A PO LSK Y
al hetgeen hij poogde te bereiken om
een B I J E E N K O M S T plaats.
arbeidsenergie te besparen, w as d é be
doeling, die energie op andere en v o o r
Onderwerp*.

D t huidige wereldsituatie-
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hem nuttige wijze te d o tn aanw enden.
V óórop stond, de arbeider intensiever
te laten, w erken, wa^ybij dus ook elke
overbodige handeling Werd uitgeschakeld,
elke verkeerde handgreep w erd vervan
gen dooi: een technisch verantw oorde en
elke arbeiderszo éénvoudig mogelijke en
in snel tempo elkaar opvolgende hande
lingen tè verrichten Jcreeg. D it alles ver<oorzaakt een verscherpte uitbuiting, die
de arbeiders lichamelijk en geestelijk ver
moordt.
In nauw verband daarm ede w erden _de
systemen v an stuk- efl taaklonen, die
voorheen zeer ruw w aren bepaald, zorg
vuldig „verbeterd”. Accóordlonen en pre
miesystemen w erden uitgedacht, die op
geraffineerde wijze een prikkel waren
tot opvoering van de arbeidsprestaties
en die er vaak op neerkw am en, dat bij
het stijgen /van de gemiddelde arbeidsproductivitei^loon e a premies tezamen,
toch niet belangrijk en blijvend verbete
ring ondergingen^
H et R u sla n d v ä n n a de revolutie'heeft
in zijn staatskapitalistische ontwikkeling,
in zijn zucht d e achterstand niet alleen
in te halen, *maar de oude kapitalistische
•landen voorbij te streven, d<ze methoden
niet alleen benut, m aas het heeft er een
gro'te uitbreiding a a n géjgeven. W ij weten,
hoe o n d e r de leuze van socialistische op
bouw, stootbrigades w erden gevormd,
Stachanow -arbeiders w erden uitverkoren,
wedstrijden tussen d e “verschillende be
drijven w erden georganiseerd' qjet be
trekking to t de productiviteit v an de
afbeid. M aar in w ezen kwam dit alles
eer op idealistisch gecamoufleerde aanjaag-methoden, d ie voor het overgrote
déél w aren gebaseerd op géboden m ate
riële voordelen, zowel in loon, als van
w oningverstrekking, grotere rantsoenen
toe wijzing enz. M ethoden, die wijzen op
een geperfectionneerd yitbuitingssysteem,
d a t waarschijnlijk m aar al», te gemakke
lijk daar kan w orden .toegepast, w aar de
goederenvoorziening toüh reeds zoveel te
wensen overlaat en w aar een d o o r nipts
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en niemand beperkte staatsdictatuur
heerst. %
D at dit klles in R usland kon plaats*
vindeft, met m edewerking van de vak
beweging, tekent d e positie van de bewe
ging als onderdeel van de oehele staats
kapitalistische machinerie. Toen men in
W est-E u ro p a en A m erik^ deze ideeën
van arbeidsw etenschap begon toe te pas
sen, hebben de arbeiders zich dan ook
tegen TaylorstelseW enz. kräPhtig verzet.
E n ook nu nog geert deze arbeidsmethode
vaak aanleiding tot conflicten.
D e om standigheden hebben zich echter,
ook hier gewijzigd^ O n d e r de druk van
de omstandigheden^ riioet hier het kapita
lisme overgaan tot een verscherpte uit
buiting: verlaging van het arbeiderslévenspeil en intensivering van de uitbui
ting. D e staat h eeft-daarin thans de lei
ding en de vakbeweging is to t eert oóderdeel geworden van de machinerie der ge
leide economie.
In de onlangs uigekomen memorie van
Iantw oord 'van de minister van financiën
w ertien -mededelingen gedaan over het
vastgelopen nationaal budget en de eco
nomische perspectieven.
D aarbij werden tw ee mogelijkheden
verondersteld, om het deviezentekort, d at
voor 1948 twee milliard gulden bedraagt,
op de duur te overw innen. Plan A be
rust op de hulp van. Am erika, doormiddel
van het M arshall-plan. Z oals onze lezers
wel bekend is, betekent d it een Ameri
kaanse kredietverlening. Plan B. g aat qit
v a n de. veronderstelling, d ä t die hulp uit»
blijft. W ij willen hierover ditm aal alleen
meedelen, d a t wanfleer die kredieten uit
blijven, de regering geen andere oplossing
ziet d a a een drastische beperking van d e
investeringen en het volume d e r consump
tie. M e t andere w oorden d e veronder
stelde swederbpbouw v a n kapitalistisch
N edérland zou w orden v e rtra a g d en ons
dagéujfcs^jbrood komt in d irect gevaar.
H et spreekt vanzelf, dat de onlangs door
gevoerde verm indering d er rantsoenen,
ondanks alle regeringsverklaringen, d aar
mede in zeer nauw v érband stahQ.
M a a r ook iets anders nog. Ongetw ijfeld
hebben wij er ällen onlangs kennis van
genomen, d a t de regeling «inzake extrarantsoenen voor zw are arbeid zal w orden
\
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