TOEN DE TREIN STILHIELD....
■ H e t gebeurde in het vroege v oorjaar
v a n 1918. aan het einde v an de eerste
■wereldoorlog, in een naaistersfabriek
v a n O ostenrijk. Ik herinner mij dit alles,
uit een nauw keurige beschrijving in „D e
P roletarische V ro u w ” , enige tijd n a het
einde v a n de eerste wereldoorlog.
D e fabrieksmeisjes, afkom stig uit het
bergland, w aren reeds lang oorlogsmae.
Slechts één verlangen vervulde hen; weg
uit de oorlogsellende en uit de fabrieken,
terug n a a r huis, n a a r h e t land, n aa r de
bergen. E en staking b rak uit en w a s vol
komen, de meisjes bleven bij hun eisen,
niettegenstaande pojitieterreur en be
loften. Zij overw onnen na lange en »bit
tere strijd. De trein reed voor, en ju i
chend en zingend begonnen zij de reis
naar huis. D e trein reed verder, het w erd
nacht. M oe v a n het zingen, verlangend
naar het w eerzie» de volgend^ dag, vie
len zij eindelijk in slaap.
• T o en in de grauw e, kille ochtend de
trein stopte, schrokken zij w akker. De
trein stond voor d e fabrieksgebouw en.
■ M et bleke gezichten, ellendig v a n v e r
m oeidheid en koude, sjouw den zij hun
sjofele ba gag ertussen de rijen gew apende
soldaten d o o r.... en begonnen hun taak
opnieuw .
O ok de tw eede w ereldoorlog ging
voorbij, en ook wij, arbeiders van. N e 
d erland, hebben onze v ast besloten strijd
gevoerd. Bouw den w e niet onze eigen
m achtige organisatie de E.V .C.? V o e r
d e n w e niet v astberaden en met grote
opofferingen onze strijd in de havens, op
Schiphol en in tal v an fabrieken? H aduden w e niet onze m assa-dem onstraties

tegen de -koloniale oorlog, voor de repu
bliek Indonesia? E e rst in de m arkthallen,
w aar fiere w ootden w erden gesproken.
D a a rn a de spontane staking te A m ster
D at alles gebeurde o n d er de m edever
dam. E n w eer later de massale demon
stratie in het R.A.I.-gebouw . N og zie ik antw oordelijkheid v an d e N ederlandse
de v ette koppen in „D e W a a rh e id : arbeiders, door hun inactiviteit.
„V erzet tegen de koloniale oorlog ,
A an het som bere einde van het jaa r
,,HollaAds G lorie spreekt het verlossen
1947 stopt aldus ook de trein voor de
de w oord. G een m an en geen kpgel naar arbeidersklasse van N ederland. G eslagen
gaan ookjwij in het nieuw e jaar opnieuw
Indonesië” .
W a t w aren de uitkomsten?
aan onze slavenarbeid in fabrieken en
In „H et P aro o l’' v an 20 D ecem ber w eryen n a a r kantoren en havens.
schrijft een speciale correspondent uit
Ja, de trein stopt. M a a r er is in h et
Batavia:
. i i t kapitalism e geen „n a ar huis , geen v rede
m aar slechts oorlogsellende, of dreigende
Staakt het vuren!
oorlogsellende. R eeds n ad ert het derde
1 Een ziekenhuis in door ons bezet gebied
wereldóonfjict. W ij allen, w a a r ook werk-^
dicht bij Cheribon ligt vol patiënten. Veertien
dagen geleden rijdt midden in de nacht een auto
zaam aan de kapitalistische wederopbouw ,
der Militaire Politie voor. Drie zieken (geen
arbeiden in feite aan oorlog en oorlogs
krijgsgevangenen, maar waarschijnlijk wel Kepuvoorbereiding. Z o is d it stelsel.
blikeinen) onder wie een klerk van de assistentT och w o rd t dit alles langzam erhand
wedana en een mandoer van het Boswezen, wor
den uit hun bed gehaald en meegenomen. In die ' duidelijk aan de arbeiders, internationaal.
zelfde nacht knalt de M.P. hen zonder vorm van
O veral vorm en zich groepen van min o t
proces neer. Een ernstige klacht wordt in Bata
meer bew usten. E n overal w ordt onder
via bij de Dienst Volksgezondheid fngediend.
de druk van de om standigheden de zelf
Antwoord: „Het gebeurt wel meer, er is mets
• •
aan te doen.......”
standige strijd aangebonden.
Z o zal eens de tijd aanbreken, d<it de
2. E rgens'uit ean welvarende dessa met on
geveer vierduizend inwoners wordt op een ma
arbeiders zelf de bedrijven zullen bezetjoor geschoten de majoor krijgt een kogel door
tèn ‘ en de machines doen draaien ter
het been. Gevolg: de hele dessa weg. platge-_
voorziening in hun aller levensbehoeften.
brand. De vrouwen en kinderen zijn naar an
De tijd, d at zij zelf de treinen in bezit
dere dessa's verjaagd, de mannen gevangen ge
nomen. Putten? #Nee, een dessa bij^Cheribon.
zullen nemen, zelf volgens eigen inzicht
de locomotieven zullen richten op het
3. In een andere dessa in diezelfde buurt
zitten vermoedelijk extremisten. Uit de lucht . doel v an hun reis, zelf de wissels zullen
wordt hèt dorp gebombardeerd. Mei 1940 J n
om gooien, o p dat de trein zal kunnen
Rotterdam? Nee. November 1947. ergens in In
stoppen, daar w a a r wij d a t noodzakelijk
donesië.
_
s
•
vinden.
4. Anderhalf jaar geleden zijn er in en bij

Herinneringen.

ƒ

Menado op Noörd-Celebes duizenden jongens
gevangen genomen, die nooit een wapen in de
hand hebben gehad, maar volgens de Nica en
het Knil extremisten waren. Natuurlijk waren
ze republikeins ingesteld. Men heeft nooit meer
iets van deze jongens .gehoord. Nederlanders,
die naar Duitse concentratiekampen zijn ge
bracht? Nee. eenvoudige Minahassers. door het
Nederlandse'leger meegenomen... waarheen?

H e t zal in h e t jaar 1931 zijn geweest,
m-elik geval vóór h et gebeurde met de
„Z ev en P rovinciën’’, u w eet wel, d at ooriogischeepje. d a t zich „d istanci...eerde
' van de Nederfcm ds-Indische strijdkrachten
te r zee in v re d e s tijd e n prima genavigeerp
door de eigen bem anning h et ruime sop
koos, d a t ik een vergadering bijwoonde
tien huize v an -d e-h eer S al T as, ergens in
A m sterdam Z uid. D e K at zou spreken.
H et w as al Russisch w a t de klok sloeg.
'Ja , niet alleen de w anden w aren bedelji
met door de ham er en sikkel gesymboli
seerde rode doeken,’ doch d it instrum ent
zelf ^deze onverbiddelijke indicator van de
alles veranderende, m aar zichzelf gelijk
blijvende tijd, droeg een rode sj^rpO p de piano w erd .h et w elbekende
zw aar rhythm ische stuk v an de Rus
R achm aninow gespeeld. D e atmosfeer,
ernstig, en zw aar, w as igeladen met de
beloften dgr-grote daden v an de toekom. stige leiders? 'S al T a s en De Kat, die het
w’isteit.
,
•
! *
E nige opm erkingen, die mhielden, dat
de Russische -dictaituur er één w as over
de arbeidersklasse en zich in deze zin v e r
d e r ''z o u ontw ikkelen
w erden beant
w oord met een ontkennende zekerheid,

w a a ro p ' men huizen zou bouwen, en 4 ê
heer T a s glimlachte.
.
W ij weten niet' of enige m aanden „b a
jes” w aaraan de leiders zich kort daarna
m oesten onderw erpen, deze corrigerende
invloed hadden, m aar zeker is, -dat zij
korten tijd daarna, hugi proletarische en
Russische ballast overboord w ierpen. W a t
heb je aan proletariërs, die niet v o o r jouw
.idealen willen vechten, en aan een Russi
sche revolutie, die een andere kan t uit
g aa t als jij wou?
'
N u onlangé, pl.m. zeventien ja ar later,
sprak de heer Sal T a s te Huizen voor een
drukbezochte vergadering. R usland kw am
er slecht af en m oest de prijs v an w eleer
afstaan aan het „dem öcraties A m erika” .
E nige opm erkingen, die inhielcjeny d at
d e A m erikaanse ontw ikkeling zich n a ar
het facsisme bewoog, w erden beantw oord
met een ontkennende zekerheid, w aarop
men huizen zou bouw en „e n . tot slot. de
h eer T a s glimlachte. •

Begrafenis Kees.
O p D insdag 23 December heeft o n d er
grote belangstelling dé begrafenis plaats
gevonden op O ud Eik-en-D uinen te D en
H aag van onze kam eraad Leen M öle-
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.naar, algem een b e k e n d onder zijn pseu
doniem „K ees’ .
^
In de aula v an d e begraafplaats w erd
door verschillende personen uit de ver
zetsbew eging en d e revolutionnaire a r 
beidersbew eging h et w oord gevoerd.
D e kist, gedekt door eep rode vlag en
vergezeld v a n een g ro o t aantal bloem
stukken, w erd door -een achttal Haagse
kam eraden .n aar de groeve gedragen
w aar een familielid bedankte voor d«
getoonde belangstelling.
•
.
W ij behoeven aaiv. ons afscheid, ge
plaatst in ons vorige num m er niet vee
m eer toe te voegen^ K ees laat in onze
rijen een lege plaats. Reeds op onz<
kerstconferentie w e rd d a t gemis ge
voeld. M a a r ook bleek daar, d at de 9e^s
die hem bezielde vaardig blijft. D e strijc
gaat voort. ’
-
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REGERING en
A R B E ID E R S S T R IJD
durend herhaalde pJropaganda-veldtocht
O ok in N ederland zal binnen korten
tijd strijd geleverd w orden tussen de a r in de pers en door e tn gestadige bew er
beiders en de regering-. Enkele voorposten king der arbeiders door de vakbondbegevechten zijn reeds gevoerd. W e noemen stuurders, die voor déze gelegenheid hun
als de bekendsten er van, de reeds meer leden nog eens w eer O p zoeken. H eeft niet
dan 4 m aanden durende staking bij de ook de E.V .C ., toen t e meende een kans
A m sterdam se m aalfabrieken, H olland en te maken om erkend te w orden, h a a r best
C eres en de. staking bij enkele textielfa-. gèdaan de arbeiders tot verhoging der
brieken in Enschede en T ilburg. In al deze prooitctie aan te zetten?
De regering m eent h a a r loon- en prijs
conflicten stonden de arbeiders in strijd
met de regering zelf. Deze immers houdt politiek te kunnen doorzetten langs de
v ast aan het zich zelf toegekende recht, wettelijke, bureaucratische w eg. N a tu u r
de loon- en arbeidsverhoudingen te laten lijk w eet zij ook v u , d at de arbeiders
vaststellen door de met wettelijke be naar mogelijkheden toeken om- hun le
voegdheid beklede „Stichting van den vensom standigheden door een-hoger loon
A rbeid”, die daardoor tot een officieel re- te verbeteren. De bouw vakarbeiders, die
met vele kleine bazfcn te doen hebben,
geringsorgaan is verheven. En zij eist van
de arbeiders, dat ze zich onvoorw aarde nam en dan ook hun Mans w aar en bedon
gen hogere lonen ddp w ettelijk voorge
lijk bij de uitspraak van dit regeringsorgaan neerleggen. N atuurlijk bew eert de schreven w as, toen al die kleine en grote
regering, d at daarin ook de vertegen ondernem ers op zoek w aren n aar vaklie
w oordigers der arbeiders zitting hebben, den. Een zelfde verschijnsel is tijdens de
namelijk de erkende vakverenigingen. oogst w a a r te nemen in d e landbouw en
M aar deze bewering heeft voor de arbei eveneens trouw ens i»i vele kjeine bedrij
ders weinig overtuigingskracht, w ant het ven v an industrie en toijverheid.
De jonaste m aatregelen der regering
is iedereen bekend, d at de leiders der
vakverenigingen, die daarin zitting heb zijn e r op uit om a l ,deze mogelijkheden
ben, nauw met de regering verbonden zijn. af te snijden. Zij heett voor het bouw be
W ij begrijpen w aarom de regering drijf, begunstigd door d e geforceerde slap
hardnekkig aan deze door haar ingestelde , te die er op het ogenblik heerst, nieuw e col
ordenjng vasthoudt, dat het voor haar een lectieve arbeidsconttacten* bekend ge
m aakt en dreigt m et zw are straffen, als
principieel vraagstuk van de eerste orde
is, w aarop zé geen enkele inbreuk toe er niet de hand a a n V o rd t gehouden. De
laat. Z e kan h e t w eten, dat de kapitalis „zw arte” lonen zullèn e r door w orden
tische w ederopbouw van het bedrijfsleven .bestreden, d it „euvel*’ moet w orden uit
hier en de oorJog in Indonesië ontzaglijke geroeid.
D e arbeiders in de bouw vakken, die
kapitalen verslindt en ze w eet ook, dat
de bronnen, w aaruit dit kan w orden b e -‘ door dit ingrijpen v«n regeringsorganen
kostigd, alleen in de verscherpte uitbui een loonsverlaging vqn 20— 30 pC t. moe
ting der arbeiders te vinden zijn. Daaronr> ten ondergaan, zijn cfoardoor in grote be
volgt zij konsekwent een dusdanige, * roering gekomen. O veral vinden v erga
sociale politiek, w aarbij de lonen op de deringen plaats, en d a a r men stakingen
tijdens dit seizoen niet raädzaam acht,
grens van het bestaansminimum w orden
gehouden — misschien ook wftf e r bene w ordt meestal besloten, een „langzaam den als ze het noodzakelijk acht
e n ; aan -actie” in te zetten.
A anleiding to t conflicten is er dus
dat- de prestaties der arbeiders zo hoog
. mogelijjc w orden opgevoerd. H et laatste reeds m eer dan genofg, w at nog zal toe
moet dan bereikt w orden door een voort nemen, als straks ook op an d ere gebie-
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den de ■teugels v a n 'd e loonpolitiek der
regering w orden aangetrokken. In het
T w entse industriegebied is d a a r' mee
reeds een begin gem aakt. Bij een con
trole der loonlijsten w erden bij ruiöi 50
bedrijven hogere lonen geconstateerd,
dan officieel is toegestaan en bekeurin
gen gemaakt.
U it alles blijkt, d at de regering al haar
macht g aat gebruiken om haar loonpoli- .
tiek door te zetten en ze heeft voorlo
pig nog alle. troeven in handen. Z olang
de arbeiders in hun afzonderlijk bedrijf,
misschien zelfs in. het gehele bouw be
drijf, voor het behoud van hun „Zwarte”
lonen, of in andere gevallen voor prestatie-toeslagen strijden, vechten zij op een
verkeerd terrein.
De vijand, die zij moeten bestrijden,
zetelt niet m eer in het bijzondere bedrijf,
het is de centrale m acht v an de gehele
heersende klasse, vertegenw oordigd door
de regering. H aar m acht w ordt door sta
kingen hier of d a a r niet in het geringste
aangetast. Zij kan zelfs in bijzondere ge
vallen aan bepaalde looneisen der arbei
ders tegem oet komen en zal dat ook1
doen, als h aar een staking heel onge
legen komt. Zij kan, zodra het haar gun
stig lijkt, de gedane concessies w eer-on
gedaan maken; er is daarvoor niet meer
nodig, dan een nieuw besluit te doen
nemen door het, voor het bepalen van
loon- en arbeidsverhoudingen inges|elde
overheidsapparaat.
D it bureaucratisch apparaat, door de
vakverenigingen gesanctioneerd, en het
hem gegeven recht, over d e posities van
d e arbeiders in het bedrijfsleven te be
slissen, ’ i$ de werkelijke machtspositie
van de heersende klas§e tegenover de a r
beiders in de bedrijven. H et is het ge
sloten, georganiseerde front, w aartegen
alle bijzondere acties der arbeiders te
pletter moeten lopen. D e actie der a r
beiders moet tegen deze machtspositie
der heersende klasse zijn gericht, pas als
zij hierin succes kunnen boeken, hebben
loon- of andere eisen kans v an1' slagen.
D och d at vereist-een geheel andere strijd
dan tot nog toe te zien was.
Z o redenerend komt men gemakkelijk
er toé.' de loonstrijd als zinloos <te ver
klaren, en m aar a f te w achten, tot de
arbeiders eindelijk inzien, dat ze een
andere strijd moeten voeren. En toch is
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het ook niet te ontkennen, d a t alleen de
acjjeé d er arbeider?, ook d e mislukte, de
l$ér$chool zijn, w par^oor ze g a a n infiien
hoe • het dan wel moet, Als men zich
een» ernstig hiermee bezig houdt is wel
degèlijk te zien, welke ontw ikkeling de
arbeiders strijd moet ngmen, otp to t ee n
.h o g e r en juister plan v an inzicht, doel
en ^organisatie te komen. P a t ia zeker
ijépn gamakkélijke, neen een moeilijke en
lange Weg, m aar er is geen andere.
5=D a eerste stap in deze nichting begint
a jls .'h e t. denken der arbeiders zich los-,
ifca^kt uit . de Vakbondidéojogie. E en ,
^oórpaam ding hierbij is, d at ze fret niet
meer als vanzelf sprekend vinden, d at
de besturen van de vakbond hun belan
gen moeten .w aarnem en tegenover de
patroons. De taak, die de vakbondleid ers in de moderne m aatschappij heb
ben gekregen, h aast ongem erkt voor de
arbeiders, namelijk een functie te ver
vullen in de organisatie v an de heer
sende klasse tegenover de arbeiders, doet
hén het vertrouw en in deze verliezen.
D at w o rd t sterker, n aar mate de voort
durend meer plaatsvindende acties, de
vakbonden openlijk aan de k a n t van de
regering plaatsen.
Als de eerste stap is gedaan, volgen
■noodzakelijk andere. Z elf zeggingschap
te willen hebben o ver de voorw aarden,
W aaronder men moet levenden werken,
komt als eis n aar voren. En onmiddellijk
moet men zich er mee bezig hoyden hoe
zich te organiseren, w elke m acht te ont
wikkelen, om aan deze nieuw e groeiende
,wil k rach t bij te zetten.
•*
W ij k u n n en bij alle zw akheid van de
hedendaagse arbeidersstrijd constateren,
d a t een verandering in deze richting
plaatsvindt. W ij verw ijzen hierbij op al
d e partieéle stakingen uit de laatste tijd,
w aar de arbeiders, los van alle vakbon^deh, hun strijd zelf in h anden hadden
en ook o p de pogingen door de bedrijfsarbeiders zelf ondernom en, om deze
strijdwijze meer algem een toe tè passen
en voo raf te organiseren. D och d at is
alles nog in het beginstadium , pas in
meer uitgebreider acties zal m oeten blij
ken, hoe v er dit nieuw e zich heeft door
gezet.
Al degenen, die met ons v a n mening
zijn, d at langs deze weg d e w ederge
b oorte en strijdbaarheid v an d e arbei
dersbew eging .moet plaatsvinden, zullen
alle krachten moeten inspannen, om dit
proces te bespoedigen. W a n t alleen door
de arbeidersstrijd zal het b arb aarse ka
pitalism e overw onnen w orden.

Yan de administratie
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gjro of ppstwjssel,’d a t b e s p e t y ip p jp g akosten en de adm inistratie veel w erk.
V rien d elijk dank! , '
2

.

tt& S T J v A U i^ M O f

in h e t land
van de dollar
>

■»

'De volgende „A dvertentie" w ordt re 
gelmatig in de voornaam ste dagbladen
in de V .S. geplaatst;
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T h e H earst N ew spapers (het groot* ste
kranten-concem tin A m erika)
dringen er opnieuw op aan, de vrede
in A m erika te verstevigen, door klaar
te staan.
,(
T h e H earst N ew spapers citeren een
uitspraak van W illiam Randolph
H earst, op 5 April 1935, die luidt:
,,De plicht, yap onze regering js
Amerika buiten een oorlog en de oor
log buiten A m erika te houden.. „
H e t,tw e e d e deel van onze plicht is
even belangrijk als het eerste. W e
moeten de verw oestingen van een
oorlog buiten ons eigen land houden.
(
W e moeten bereid zijn, ons land en
. ons volk te beschermen.
W e m oeten een leger, een vloot en
een luchtm acht hebben, om d at te
kunnen doen.

:
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-- D e H earst N ew spapers hebben er
aan nieegewerkt, d e millioenen aän
h et verstand te brengen, dat slechts
eep sterk A m erika eep vredig Ame
rik a kan zijn.
W ij zullen doorgaan daarop te ha
meren, tot de w aarheid doorgedron
gen is to t de laatste beroeps-„pacifist” ,

.^ J e d e r e intelligente burger w eet, d at
We militaire niacnt nodig hebben voof
verdediging, niet voor agressie.
W e hebben die nódig, om dc vjede
te behouden, niet om oorlog te ma
ken en het is zowel d a plicht v an de
j overheid, het volk., te bescherm en, te
In „L ook'’, een veelgelezen w eekblad,
gen een overval van de vijanden van nden we als hoofdartikel:
buitep, als tegen de’ gevaren -van'
,,W e bereiden ons op de verkeerde
binnen.
oorlog voor
door M ajoor Seversky,
De eerste' plicht van een goede re
Hij
zet
in
dit
artikel
uiteen, d at Amegering is de voorw aarden te schep
pen, aie de vrede verzekeren, het volk ka zich hoofdzakelijk moet toeleggen
te beschermen tegen gevaar en ver -> een luchtoorlog. W e laten hem aan
t w oord;
"-r*nietiging, zodat het- zijn leven kan
behouden, van zijn vrijheden kan ge
p t f •M et andere w oorden, indien we
nieten en zijn w erk in veiligheid kan,
besloten hadden, dat luchtm acht de
doen.
grondslag van de m oderne strategie
H e t m otto in A m erika moet zijn:
is, dan z o u d en ,in D uitsland in 1943,
„M illioenen voor verdediging, m aar
44 of 45 niet 1.600.000'to n bommen,
geen cent v o o r verdrukking en agres
m aar 50.000.000 ton zijn gevallep.
sie” ....... •
Z elfs deskundigen geven heden toe,
Tw ee keer, in m inder dan één ge
d at D uitsland zou zijn bezw ekeü on
neratie, is A m erika aangevallen. T w ee
der het gew icht v an zulk een bom
maal zijn we gedw ongen tot lang en
bardem ent, lang v o ordat we de nodige
uitputtend oorlogvoeren, w aarop we
krachten hadden gemobiliseerd, voor
niet w aren voorbereid.
de invasie en zonder de noodzaak, het

Eindelijk kunnen we w eer eens een
boek bespreken d a t tot de echte proleta
rische litteratuur behoort. N iet om dat de
staking er het hoof^lthema van is (e r zijn ■
mensen die denken d at we alleen boeken,
die over stakingen handelen tot de pro
letarische litteratuur rekenen) m aar om
d at het denken eq het handelen van de
arbeiders individueel en als klasse zo eer
lijk en zuiver Uitgebeeld w ordt. T o t onze
spijt moeten onze lezers, althans voor
lopig, met een bo-ekbespreking en enige
fragm enten genoegen nemen, w ant voor
zover we w eten is het nog piet vertaald.
H et betreft „Citizens" (B urgers) door
M ayer Levin, uitgegeven in 1940 te N ew
Y ork door the V iking Press.
■ H et boek begint met een verslag van
de gebeurtenissen in Chicago op een
A m erikaanse nationale feestdag, 4 Juli,
tijdens de staking van d e arbeiders der
qietaalfabrieken in 1937, E r ging in die
.tijd een stakingsgolf door geheel N oordAmerika, w aarbij eên van de eisen de e r
kenning van de vakvereniging de C .T .O .
was. O p die dag schoot de politie in het
wilde w eg óp dem ónstrerende arbeiders,
w aardoor tiep dem onstranten gedpod
w erden en verscheidepep voor het leven
verminkt, D e gehete A m erikaanse pers,
uitgezonderd de 'D ayly W o rk e r, het s t ^ ,
linistische dagblad en eep, kleip opafhapJcelijk dagblad, was pg de hand v a n de.
politie ep stelde het voor, alsof de arbei
ders jp de eapvqj w arep g ew eest ep de
politie uit n o o d w e g geschptep h ? d r film-^r
opnamen vap het geljeuren m pchtep ip de
bioseopep piet v e r t i n d v o 'd e n , T y p i s t
voor ..den^cr^tisch A ji^ jrik a ': w « ( d at
er een protestvergaaerïng gehóuden kon

w orden, en zelfs een comité voor onder
zoek gekozen w erd, w elk comité zelfs de
politiemannen en personeel chefs van de
conipany kon verhoren, m aar verder niets
kon doen. H oew el uit d e verhoren duide
lijk aan h e t licht kw am d at de burge
meester, en de politie volkomen verant
woordelijk w aren voor de aangerichte
ellende. H et comité w as de personificatie
van de gedachte, dat binnen htet raam
van het kapitalism e langs w ettige weg,
genoegdoening te verkrijgen w as voor
het verm oorden van arbeiders. D at het
comité niet t^gen de kapitaalsm acht op»gew assen kon zijn, is duidelijk.
De schrijver gaat v a n de vierde Juli
terug paar het begin van de ontw ikke
ling, die tot de gebeurtenissen en tot de
staking aanleiding hebben gegeven.
Hij doet dat, door de levensloop van
de tien slachtoffers, van d at ze voor het
eerst met de arbeidersbew eging in aan 
raking komen af, nauw keurig te beschrij
ven. O p dié m anier krijgen we eep prach
tig inlicht hoe de gedachten zich in de
hoofden van de arbeiders gaan ontw ik
kelen en w e lk . een rol de huiselijke omstpndigheden daarbij spelep. Eep dèel
van dè arbeiders ip A m erika koniep uit
eep totaal verpauperd Europa, na d e eer
ste w ereldoorlog. E ep apder deel koipt
ujt M e*icp,
j e eep arm zalig én uit
zichtloos «layenljeist? np leide»- Ze heb
ben allen geloofd in het sp ro etje, d a t

dereen in A m erika gelijke kansen heeft
i d at iedereen door hard w erken in het
:zit kan komen van een auto en een
gen huis. De lonen zijn in de jaren na
; eerste w ereldoorlog in A m erika aanerkelijk hoger dan ze gew end zijn ip
uropa en lijkt alsof hun drom en verezenlijkt w orden. D an kom t de crisis
in 1929, die werkeloosheid en loonsverging op grote schaal met zich meeengt. D e een na de an der zinken ze
eer in de m odder. .De va k verenig in gsdachte w ordt geboren uit een verlann n a a r bestaanszekerheid. A ls de A. F.
, de grote groep ongeschoolde arbeiders
eigert in hun organisatie op te nemen,
gint de groei vap d e C .T .O . De C .T .O .
gapiseert de a rb e id e rs: bedrijfsgewijs,
is geschoolden zowel als ongeschooln. |n de AJF.L. zijn de arbeiders beepsgêwijs georganiseerd.
Hoew el d e stalinisten proberen de leiig van de C .T < 0. in hapdep te krijgen,
ct hun dat over 't algemeen niet. TDe
kbeweging w o rd t' door de arbeiders
schouwd al* de organisatie, w aardoor
hun levensstandaard kunnen verbete
rt «n d a t schijnt ook hup epige doel van
strijd te zijn. X e zien nog een kans om
h eep bestaaa te verschaffen ip - h e t
pitalisme» (ep zeker, tijdens cb pa de

ee& vereldooriog, nu <het Atoerikaankapitaal enorm e w instep maa'kt) en
aroto. komt de gedachte aan een totale

•

• R ode' Leger in Q c*t-, en C entraal
Europa te laten binnentrekken.
Z elfs in de vorige oorlog w as het,
u i r e è n zuiver militair standpunt be
zien, niet podig, D uitsland en Japap
te bezetten. N a d at we de controle
over de lucht gekregen hadden, zou
den w e deze landen „tot puin hebben
In zijn wekelijks „socialistisch com<
kunnen bom barderen^ w aarbij w e de
laatste resten van hun industriële „be m entaar” voor de V A R A sprak de h e e r
schaving ’ hadden vernietigd, en hen Voskuil, hoofdredacteur van „H et V rije
laten puinruimen, gedurende tw ee ge V olkr’, op Z a terd ag av o n d 27 Dec. eep
heilwens uit voor het N ieuw ejaar. Hij
neraties.......
r*.
O ns strategisch vooruitzicht is he wensre zijn luisteraars en socialistische
den helderder dan ooit, om dat — in . maatschappij met socialistische mensep
dien een nieuwe oorlog komt — we toe, en hij beloofde hun d a t hij die w ens
weten, v anw aar die kan komen en .o p 31 December om 12 uur bij zichzelf
zou herhalen. O ns dunkt, d a t deze wena
voor welke taken wé dan s ta a n ........
buitengewoon aantrekkelijk is. vooral
In de volgende oórlog w eten we w aar hij uitgesproken w erd door een zo
precies het terrein en het do el... W e
socialistisch mens als de hoofdredacteur
zijn in een ideale positie voor" helder van het blad van de voorm alige SD A P.
denken, helder plannenm aken en het dat. nu ze *ich ach ter de Partij van de
vervaardigen vap de meest doelm atige A rbeid heeft geschaard, niet meer ge
noeg heeft aan de n«am „H et V o lk ’’*
wapens, die gem aakt moeten w orden
m aar zich met de naam „H et V rije
met het doel, ons een onom streden
beheersing te verschaffen over het ge V olk" heeft getooid.
De heer V oskuil^stelde zijn luisteraars
hele luchtruim .......
gerust
over het blijkbaar door enige vap
Laat ons beginnen, die ? w apens te
zijn luisteraars gevreesde gevaar voor
maken, nu.”
overproductie met de d aaraan verbonden
werkloosheid en crisis, zoals wij d ie een
kleine twintig ja a r geleden beleefden. Kijk
eens. zei vader V oskuil, e r moet nog zo
veel gebouw d w orden, nog zoveel gep ro 
omverwerping v a n de kapitalistische duceerd om de steeds toenem ende bevol
maatschappij nog bijna .niet n a ar voren. king te voeden en te kleden, (sp rak d a a r .
En zeker zijn ze nog niet vertrouw d met iem and van export?), d at e r voorlopig
de gedachte dat de arbeiders van hoofd van overproductie en w erkloosheid geen
en hand zelf het gehele maatschappelijke sprake zal zijn. D e bouw vakarbeiders
leven moeten en kunnen beheersen. x De zouden zelfs enige generaties lang w erk
schrijver van Citizens nóemt deze moge in overvlied hebben. M aar, zo voegde
lijkheid dan ook niet eens. W e l laa t hij hij daaraan toe, eenm aal komt toch w eer
duidelijk zien, hoe het nrprendeel der a r het gevaar v an overproductie, a ls ......
beiders zich geheel overgeeft aan de lei het kapitalisme het tenm inste voor het
ding, de vakverenigingsleiders, ,en hoe de zeggen heeft. E n daarom ........ zie boven
vakvereniging in de allereerste plaats de genoem de heilwens.
Een staaltje van dem agogie, nietuitbouw en m acht van haar organisatie
op het oog heeft, ook al is die in strijd w a a r? _ W a p t welk kapitalism e bedoelt
met het belang vap de arbeiders,
de heer V oskuil eigeplijk? D at vap het
v . Enige fragm enten, die we in het vol plan-M arshall? M a a r d a t ia hem en zijn '
blad toch juist zo welkom? O f het kapi
gend nummer zullen publiceren, tonen
dit heel duidelijlc>W e zien hoe ze to t drie talisme. dat zijn kapitaal in Indonesië
keer toe de arbeiders versjacheren, als het heeft belegd, ep pog belegt? M aar voor
bestaan van de vakverepigipg op het spel het behoud d aarv an strijdt de partij van
staat. Z e zijp altijd bereid tot een com- de heer 'V oskuil toch? V reem de tegen
promie met d e. klasse-yjjand, om dat ze spraak, w aaraan men h aast geneigd zou
een m achtspositie te verspelen hebben. zijn de conclusie te verbinden, d at wij
De arbeiders hebben niats tè verspelen, •het kapitalism e ia het leven moeten houze bezitten n ie ts ^ Z e hebben echter een dep om het te kupnen bestrijden.
wereld te w in n e n ...... p e heel zw akke
oppositie, die de dingen, doorziet, w ordt
gesmoord.
Z elden is e r eei; eerlijker boek o v er de
I p het Parool v ap D ipsdag 6 Jap.
arbeidersbew eging geschreven. D e fou vonden we h et volgende bericht:
T e weinig v erse via.
ten, de zw akten en dr- onversaagdheid
„Bij de Rederijen is weinig animo, om
van de enkele dapperen; van de naam
lozen, w ordep opep ep eerlijk beschrevep. de bmnengekomen haringschepen voor
Je krijgt d e indruk, alsof d e schrijver door d e trawlvisserjjen gereed te makep. De
niets verborgen te willén houden, zelf maximum visprijzep, voornamelijk voor
diéper in dè problemenJ tracht door «e tong en tprbpt achtfen d e reders te laag.
pm töt lopende besommingen *e komen!"
dringen; Probleme», waarvoor hij*, «ó, Als arbeiders staken, w ordt be* gehele
wel al« da arbeidersklasse in Amerika, re g e rin g sa p p a ra a t in bew eging geset.
nog geen oplossing gevonden heeft.
M aar bij stakende re d e rs.......

o e s p ie g e h n g e n naar
a a n le id in g vap een
h e ilw e n s

Wat ons opviel

Positie en werk van Spartacus
O p Zaterdag 26 en Zondag 27 December, werd
een bondscooferentie gehouden. Het komt ons ge
wenst voor, onze lezers omtrent die bijeenkomst
ook in de krant verslag te doen. Ook die bijeen
komst kan worden gezien als"een mijlpaal in ons
werk. Niet zozeer om het bijeenzijn van leden en
vertegenwoordigers van de bond. Dat vindt zelfs
vrij regelmatig plaats. De conferentie werd belang
rijk als eerste geslaagde poging om leden en vrien
den van Spartacus met elkaar te doen bespreken in
welke ^actuele situatie de arbeidersklasse van de
gehele wereld zldh bevindt en welke taak in Be
klassestrijd Spartacus te vervullen heeft:
Natuurlijk, in het algemeen hebben wij ons daar
mede in het verleden ook bezig gehouden, maar dat
kwam toch destijds vooral hierop neer, dat het
een zoekpn betrof naar de omschrijving van de
nieuwe positie waarin de arbeidersklasse was ko
men te verkeren, door de structurele wijzigingen
van het kapitalistische stelsel. Begrepen werd, dat
de arbeidersbeweging in een zover ontwikkeld ka
pitalisme, waarin monopolisme en staatskapitalisme
het gehele economische en politieke leven beheer
sen, niet met haar oude vormen van strijd en or
ganisatie kan volstaan, ja, dat die vormen totaal
ongeschikt waren geworden. Geconstateerd werd,
dat de organisaties der arbeidersbeweging met het
kapitalisme waren meegegroeid, en dat zij door de
oude gedachten aan een geleidelijke machtstoeneming in het economische leven en in de staat
’ waren geworden grote bureaucratisch' geleide in
stellingen die zich verantwoordelijk voelen voor
orde en staat. Begrepen werd, dat socialisme langs
die wegen niet verwerkelijkt kan worden en dat de
oude organisaties, nauw verwant waren aan het
gehele kapitalistische organisme. Dat zij eer naam
loze vennootschappen waren, geleid door directies,
die zich tot taak stelden, onder min of meer dra
gelijke voorwaarden, de arbeidskracht aan de markt
te presenteren. Het socialisme of communisme, dat
zich alleen laat denken, als een economische orde
Waarin de gezamenlijke werkers zelf gemeenschap
pelijk productie en consumptie regelen, kan zich
langs die weg met nieuwe leiders, directies en
heersers niet verwezenlijken.
Verder waren de opvattingen omtrent taak en
wezen van dc partij aanvaard op een reeds vroeger
gehouden conferentie, maar gemeengoed was dit

De triomf der C.I.O.
D e districts-president v a n de United
Steel W o rk ers, C .I.O .-afd. d er metaal
bew erkers ln Noord-Am erika, berichtte,
deze w aren door de vakbond allen niet
slechts 4 stakingen uitgebroken w aren en
goedgekeurd en; in tegenspraak met het
contract. „D it is een zeer mooi record,
en het is mijn verlangen, dit record te
verbeteren en ik hoop, d a t ik het volgend
ja a r k an rapporteren, d a t er in ons dis
trict geen enkele staking w as, die in
tegenspraak w as m et het contract.” .
Z o sprak D onovan, terwijl hij zeide te
verw achten, d a t er weini'g of geen ar
beidsonrust zou zijn onder Zijn 35.279
leden in 1948.
iDrie van d e vier contracten, die de
vakvereniging afgesloten heeft m et de
U nited Steel Com pany, voorzien in een
loonsverhoging v an -10 cents per uur, en
alle vier zorgen voor de onaantastbaar
heid aan de k an t v an de maatschappij
v o o r elke staking, die in strijd is met het
contract.* O p h aar beurt, heeft d e vak
vereniging erin toegestemd, dat zij zulk
een staking niet zou o n dersteunen'en dat

uitvoering in de dagelijkse
zeker niet geworden,
eigen vormen van- organiklassestrijd, ook ia
satie van Spartacus, liet te wensen over.
n het zelf doen" dreigde een
; „De arbeiders m
sommigen een argument, om
frase te worden en
________ w van e klassenstrijd dan maar aan
de ontwikkeling
de loop der'gebeurtenissen over te laten en het
zelf-proberen en medestrijden na te laten.
Naar buiten werktfe dit uit als een min of meer
negatieve' kritiek. Htet ergste was bij velen, wij
zeiden het reeds met andere woorden, de zelf
negatie in de klassestrijd.
Een kentering kwam, toen de strijdbewusten de
gewonnen begrippen, ?elf in de strijd van elke
dag die de klasse voert, in de practijk gingen toe
passen. Zij lieten zich leiden door de gedachte,
dat Spartacus niet éen theoretiserende club, maar
een strijdende voorhoede moet zijn. De weten
schappelijke inzichten hebben alleen dan waarde,
wanneer zij een wapen worden in de klassestrijd.
In de daarna volgende periode was het leven
van de bond Vrij mogilijk. Maar er kwam een einde
aan de innerlijke onzekerheid, en vooral in de da
gelijkse strijd konden de bondsleden als werkers
in de bedrijven meer positief optreden, overeen
komstig het eigen en gemeenschappelijke inzicht.
Ook het bandswerk zelf en ons organisme onder
vonden van het nu gesloten optreden de gunstige
uitwerking. Over het algemeen marcheert het
bondswerk, hoe onvoldaan we ook nog zijn, beter
dan voorheen. Doo? allen wordt begrepen, hoe de
nieuwe organisaties -die de klasse behoeft, met in
begrip van Spartadus, moeten beantwoorden aan
het nieuwe princip^ van het zelf doen. Dat zelf
doen moeten we met elkaar leren, leren in de
strijd zelf, leren ook in het bestaan van de bond.
In en door de klassenstrijd moeten wij allen de
ervaring opdoen, die ons straks in staat stelt het
maatschappelijk leven te beheersen en te richten.
De Spartacusbond kan niet een los samenraap
sel zijn van revolutionnairen. Zij kan ook niet zijn
een organisatie met een nieuwe directie of leiding.
E n hier begint op ons eigen terrein, de bond,, het
positieve. E r moet, volgens wel overwogen plan
aan alle onderdelen van hét bondsleven die aan-dacht worden besteède die er aan toekomt. Orga
nisatie en administratie behoren door alle kame
raden in gemeenschappelijke arbeid te worden ver

richt, terwijl zij ook door allen moeten kunnen .wen
den overzien.
_ —
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Dit alles eist volkomen nieuwe organlsatievor
men eh een nieuw organisatieleven. Z o blijkt reed
in de practijk van het Spartacusbestaan, daj d
oude vormen van organisatie der arbeidersbèwe
ging ongeschikt zijn. Ongetwijfeld zal er nog. moe
ten worden gezocht en geprobeerd, maar de er
varingen zullen ons de juiste weg leren vinden
Ondertussen zijn voor. de uitvoering van zodaöig
plannen een groojr aantal werkgroepen! nodig, di
elk een onderdeel nemen van het geordende plan
'Ons ledental is daarvoor momenteel te klein, zode
niet aan elke taak die werkkracht kan worde
gewijd, die zij nodig heeft. In die wetenschap wa
ren wij er reeds toe overgegaan naast de leden oo
vrienden van Spartacus uit te nodigen dè cbnft
rentie mede te maken. Het is ons bekend, dat ee
Red. en Adm.:
' Redacteur
deel daarop prijs heeft gesteld en graag in onz
postbus 7046 te Amsterdam-Zuid D.
nieuwe organisatie wil meewerkèn. Maar nog kc
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men wij krachten op allerlei terrein tekort. Da
.De Vlam”, postgiro 168797 te A'dam
om doen we hiermede een beroep op allen, die
noodzaak van dit werk inzien, om mee aan te tr
den. Schrijft aan ons adres Postbus 7046 Amste
dam Zuid 2.
die> het soldaten-pakje aantrekt, afstand
De wil tot positief stelling nemen bracht med
*T*o*t doen van eigen willen en d en k er
dat de bond in een ruime discussie de politiek
om dat hij and ers ongeschikt zou zijn,
wereldsituatie besprak. Deontzaglijke wereldmac
ten die z}ch militair, politiek en economisch teg
—o p het slagveld d e dood ingejaagd te
elkaar wapenen, en waaruit zich het verschrikk M E N S E N M A C H IN E .
een prijs dragen, — .zo laag mogelijk n a 
kunnen w orden, zo moet ook de m oder
lijke visioen van een derde wereldoorlog ■dagelij
ne proletariër to t soldaat w orden op het
Als we Charly- Chaplin in zijn film tuurlijk — en opgenomen' kunnen w orden
sterker aan ons opdringt pogen de door hen b
in de exploitatierekening van het uitbuislagveld van de' arbeid. H et moderne
heerste arbeidersmassa's te dwingen in het keur ,,M odern Tim es" aan het w erk zien.
tersbedrijf. Pas dan is de ,.mens" zo ver
lijf v^p arbeidsdiscipline en uitbuiting. Ook ve begrijpen we, hoe de mens tot machine
uitbuitersbedrijf k an alleen zuivere a r
langen zij een gezindheid van de arbeiders c
omgevormd, dat hij de ,,m achine-m ens” beidskracht gebruiken, geheel ontdaan
w
ordt,
tot
een
gem
echaniseerd
menselijk
hun staatskapitalistisch en monopolistiSch-kapit
kan w orden, die in ..M odem T im es" in
v an de kenm erken van het menszijn:
listisch systeem te ondersteunen. O f we dit fa wezen, d at aan alle bew egingen van de
beeld is gebracht.
van eigen willen en denken. A rbeids
cisme noemen of niet,.zo zijn de feiten. De str machine gehoorzaamt, autom atisch alle
kracht, w aarvan de lonen ,,w etenschap
van de arbeidersklasse wordt daardoor een str bew egingen meedoet, zo. d at ze hem
P R IN C IP IE E L S T A N D P U N T !
pelijk" w orden vastgelegd (de kosten
om het bestaan en de vrijheid. Een strijd om niet meer loslaten, tot in de slaap toe. De
" beheersing van de productiemiddelen, om de pr mens. de norm ale mens w ordt er door
van herstel), genorm aliseerd n a a r be
De N ederlandse regering, onze direc
ductie en om de verdeling der producten. Dit al vermorzeld.
kw aam heid. geregistreerd in getallen,
tie van het totaal-bedrijf, is druk bezig
ontwikkelt zich uit de klassfcstrijd van elke dag
wordfc. zo to t h et m ateriaal d at samen
C h arly Chaplin heeft in zijn film a l deze functie te vervullen. Z e heeft haar
daaraan willen de Spärtacisten hun 'aandeel he
. met machines en grondstoffen in de a r
p
la
n
n
e
n
'o
p
d
it
gebied,
rekening
houden
leen
één
kant
va~n
de
uitw
erkingen
van.
ben. En Spartacus wil in die internationale sti
de met traditie en gegeven om standig beid sslag w ordt gew o rpen .
mede de voorhoede vormen van strijdbare rev de machine in onze moderne tijd in beeld
gebracht. Hij w erkt als de m oderne mens heden in d e N ederlandse arbeiders bew e
lutionnairen.
W I E IS D E B A A S O V E R D E
Door dit gemeenschappelijke inzicht op de .laat aan een zichtbare machine met schroef- g i n g en na zich van "de medewerking
gehouden conferentie te demonstreren, heeft sleutels, handgrepen enz., m aar w at de
van de vakbonden en de ondernem ers A R B E ID S K R A C H T ?
Communistenbond Spartacus een periode van z< mens er toe brengt zelf tot machine, tot
organisaties verzekerd te hebben, tot in
De arbeiders komen in verzet, ja, m aar
ken en tasten afgesloten.
onderdelen uitgew erkt. En ze handelt bij

WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS*’

Strijd om het Menszijn

een gem achaniseerd w ezen . te worden,
de uitvoering van deze pjannen n a a r
dat is niet in beeld te brengen, d at moe
ten wij leren zien aan w at wij zo dage- vastgestelde principes, w aarvan het voor
lijlcs in onze moderne m aatschappij be naam ste is, d at het koopcontract, w aarbij
de mens tot voor h et bedrijf bruikbare
leven..'.
zij alles zou doen w at in h a a r verm ogen D
u uuitse
itse concentratiekam p en to<
toen smaa
arbeidskracht
Rechtens w ordt omgevormd,
O
nze
m
aatschappij
is,
o.f
w
ordt
met
de
ligt, om de mannen op h et w erk te doen te het ook zo lekker. Ja, niet w aar,
terugkeren, indien zoiets zou vervallen. -smaak van de Koomse w ortel en b dag ffleer en meer één grote fabriek, nu . w ordt opgem aakt door die instanties, die
O f d e arbeiders h et met deze taktiek is dezelfde gebleven“ W a a ro m zou h de /-e rrin g e n de. leiding van het gehele door de regering zijn ingesteld. De arbei
productieproces aan zich trekken. De der is verplicht dit te aanvaarden, hij is
eens zijn, w o rd t niet gemeld.
dan nu ook niet smaken? Je v ra ag t je
overheid als directie in het tötaal be reeds, voor d a t hij de fabriekspoort binnen
hoe komt e e n mens aan h e t' idee. E< drijf, dpfcur g a a t het naar toe. N iet over gaat. als arbeidskracht 'verkocht. N og
—iets voor een radio-om roep. Je w eet al ist deze to estan d even ver ontw ikkeld;
niet zo lang geleden verkocht hij zijn.
niet hoe je m et je w eekloon moet ror het is eejjf'proces, dat in Rusland afgeslo arbeidskracht zelf, of liet het doen door
komen en d a a r w ó rd t J e zo m aar vc ten iß en w aar men in de andere landen
zijn vakvereniging, w aarin hij in den be
ginne nog iets te zeggen had. G aande
niets een gezond en practisch idee « onherroepelijk naar toe gaat. De oude
de hand gedaan. E n w at een geluk, directies der fabrieken, voornamelijk in weg w erd de leiding van de vakbond
meer en meer baas over deze vérkoop
de W esterse landen, bieden vaak nog
V rijdagm iddag 2 uur. die D uitsers d at gegeven hebben a a n h
gevangenen. H oe io u , an d ers zo’n j vyeerstand, of mopperen ovèr het verlies, en nu is het de door de regering inge
7
HeeyjFt U niet? op de boterham , dames, frouw het gew eten hebben. Z o zie van hun zelfstandige macht. De groten stelde instantie, die de alleen-zeggingis er bijgeval •geen koek meer, doe er zo laag kan het w eekloon niet zijn ó £ onder hen, zoals de U ni-lever, zijn han- schép er over heeft toegewezen gekregen.
dan geraspte hoornse wortels op, en om kunt er gezond bil bliiven. D ie D uits( diger. zij nemen zelf zitting in de rege A R B E ID S K R A C H T - G E E N M E N S E N
ring e » doen-^xo de_ voordeligstp zaken
het pikant te maken, een druppel azijnT toch!
Tegen één functie v an. het totaal-beheer
W e hoeven ons hier er niet meer mee
H oudt U niet Yan 'wortels of gaat het
A ls bijgeval juffrouw H illebrand ïeeft geen enkele oude directie bezw aar,
bezig
te houden, w aarom de regering
vervelen, geen nood dan geraspte biet. suikerbietentijd niet heeft meegemaa ilamelijk w aar deze er voor zorg draagt,
Z eer versterkend en gezond voor kin dan maken w e e r h a a r bij deze opme ilat de mens, die als arbeider de fabriek d it principe zo strak en sta r tot door> voering wil brengen; daarover hebben
____ 1 zaam op. M isschien suikerbiet met
deren.
noet ingaan, omgevormd w ordt tot ar- w e het in het vorige nummer van S par
Je zou zo zeggen, zijn de D uitsers kruidnageltje. Je kan nooit w eten,
>eidskracht, zonder eigen wil en den tacus gehad. W e willen er alleen de
w eer terug?
«
ken. dat nog gericht kon zijn op eigen nadruk op leggen, d at de directie van het
lekker het d an sm aakt. E n per slot
M aar neen, de A V R O gaat verder: rekening moet in het belang van de even en bestaan. W a n t de moderne
totaal-bedrijf in 'het doorzetten van de
.fabriek kan geen m ensen gebruiken. • ingestelde ordening onverbiddelijk z a lj
ik bedoel natuurlijk de juffrouw, die er port het loon w ellicht ook nog w a t
voor sta a t te kwelen. Z e kon zich nog laag. Je bent voor de opbouw pf je b 'VHeen arbeidskrachten, die gelijkwaardig
zijn, w ant ze w eet, d at van het slagen
:ijn aan machines en de té verw èrken
het bestaan van de gehele uitbuitersherinneren, d a t zij het ook kreeg in het het niet.
Jrondstoffen die, evenals deze laatsten
maatschappij afhangt. Z oals de jo n g e n ,-

Van rode biet
en Hoornse wortel

ze begrijpen nog niet. w at er gaande
IS Z e tornen op tegen het onthouden
van de p a a r centen prestatietoeslag,
w aarop ze recht m eenden te hebben, om
d at ze toch hun best hadden gedaan.
D a t w as de aanleiding tot d e 'a lo m be
kende staking bij de m aalfabrieken H ol
land en C eres in A m sterdam . De. textiel
arbeiders in T ilburg staaktei) voor het
behoud van oververdiensten. die ze 'reeds
jaar én dag ontvingen, m aar die hun.
op order v an de regering, moesten wor
den afgenom en. D e bouw vakarbeiders,
zijn nu aan d e b eu rt om afstand te doen
van hun zogenaam de zw arte lonen, ze
staak ten niet, m aar deden in evenredig
heid met het v erlaag d e loon. langzaam
aan. Prom pt kwam hier het antw oord van
de regering, In het ..rode" Amsterdam
met com m unistische W ethouders en al.
w erden de arbeiders van het bouwbedrijf
bij het ‘Am stelstdtion dOör dé politie v a ïf
het w erk verdreven. M en verm oedde
hi>r -net raddraaiers^te doen te hebben
ie een voorbeeld stellen, w aaraan
uv. «bouwvakarbeiders van het gehele land
kunaen zien, w at hen te wachten staat.
H et was niet de eerste ..politionele actie”,
ook de stakers bij de maalfabrieken kw a
men in aanraking m et d e „sterke arm ” ,
en het zal niet de laatste zijn. D e arbei
ders komen in -v erzet tegen het om laagdrukken van hun löon (nog al begrijpe------- —
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