DE MIJNWERKERSSTAKING IN AMERIKA
Herhaalde malen is er in Spartacus op gewezen,
dat in het tegenwoordige kapitalisme de vakver
eniging uitgediend heeft als wapen van de arbeiders in de klassenstrijd. De conclusie, dat de vak
verenigingen de arbeiders niet meer kunnen dienen,
geldt niet alleen voor Nederland, maar voor het
kapitalisme in de hele wereld. Het geldt ook voor
het land waar het kapitalisme een enorme macht
heeft bereikt: Amerika.
Op het eerste gezicht schijnt een dergelijke uit
spraak volkomen in strijd te zijn met de feiten.
De vakverenigingen in Amerika hebben nog een
zeer sterke positie en herhaaldelijk komen stakin
gen voor, ook grote, die door de vakorganisaties
‘ worden gesteund. Voornamelijk is dat het geval
in dé mijnindustrie, waar de U.M.W., met John
Lewis aan het hoofd, een schijnbaar zeer scherpe
strijd voert.
De mijnwerkersstaking in Amerika is ongetwij
feld een stuk werkelijke klassenstrijd. Het feit, dat
deze staking door een vakvereniging wordt geleid,
dóet daar niets aan af of toe. In deze strijd heb
ben we nu eens een voorbeeld van een vakvereni
ging waarvan men niet kan zeggen dat zij zich
gewillig door de staat laat onderwerpen. E r is
• geen twijfel aan, dat de U.M.W . alles op alles
zet ora haar strijdpositie tegenover de staat te
handhaven en te versterken. Maar juist hierdoor
komt de beperktheid van de macht van de vak
vereniging duidelijkeif dan ooit naar voren. Bi]
andere stakingen, met andere vakorganisaties, liet
de vakverenigingsleiding de arbeiders meestal on
middellijk in de steek. Het resultaat was dan, dat
de arbeiders meenden de toestand te kunnen ver
beteren door een andere leiding in de vakvereni
ging te kiezen. Ten aanzien van de U.M.W. is
deze houding niet mogelijk, want deze organisatie
gebruikt inderdaad alle middelen, die haar als vak
beweging ten dletiste staan. Daarom is de uit
eindelijke machteloosheid van deze organisatie niet
het gevolg van een corrupte leiding, maar hij drukt
het bankroet uit van het vakverenigingsstelsel zelf.
O p het ogenblik, waarop we dit schrijven, is de
staking nog in volle gang en het is nog lang niet
uitgemaakt wie in deze strijd de winnende partij
zal blijven. Stellig is de rol van de U.M .W . met
deze ene staking niet uitgespeeld, ook niet als de
strijd in een nederlaag zou eindigen. De materiële
en morele reserves van deze grote organisatie zijn
nog lang niet uitgeput. De strijd zal ook later
worden voortgezet. Maar dit alleen is net vol
doende om de positie van de vakvereniging te
handhaven. De macht van de kapitaalsorganisatie
wordt aldoor sterker, de macht, die de strijd der
arbeiders tracht dood te drukken, groeit met de
dag. Een verzet van de kant van de arbeiders kan
daar op de duur alleen tegenop tornen, als het in
dezelfde verhouding groeit.. Maar dit is met de
door de U.M.W. gejeide strijd niet het geval. Hij
beweegt zich steeds op hetzelfde plan, zonder enig
perspectief voor verder ontwikkeling. Daardoor
neemt deze strijd het karakter dan van een verdedigingsactie, een laatste, hardnekkige poging van
de arbeiders om de opdringende kapitaalsmacht
tot stilstand te brengen. M aar het positieve element,
de organisatie van nieuwe arbeidersmacht ontbreekt
volkomen. En hierdóor is ook het uiteindelijke re
sultaat van dit verzet bepaald.
Om de betekenis van de tegenwoordige strijd
te begrijpen, moeten we iets teruggaan in zijn ont
wikkelingsgeschiedenis. Tijdens de oorlog waren de
kolenmijnen door de Amerikaanse staat „genatio
naliseerd". Deze „nationalisatie" betekende in wer
kelijkheid niets anders dan een garantie van de
arbeidsvrede door de staat. De winsten bleven
vloeien in de zakken der particuliere ondernemers,
m aar de staat was vertegenwoordigd in de ad
ministratie der mijnen. En de arbeiders, nu „staats*
employees” geworden, waren onderworpen aan de
beperkende maatregelen die tijdens-de.oorlog voor
deze groep golden.
Nog enige tijd na de oorlog, tot Juni 1947 n.l.
zijn de Amerikaanse mijnen „staatseigendom" ge
bleven. W ij herinneren ons, hoe nog tijdens deze
administratie, in do herfst van 1946 de laatste
grootste krachtmeting van de mijnwerkers en van
de U.M.W . met de staat plaats had. De staking
van 1946 leidde tot de gerechtelijke vervolging
v an Lewis en van de, U.M.W., omdat Lewis een
rechterlijk bevel, om de staking op te heffen, had
genegeerd. Daarbij werd de U.M.W . veroordeeld
tof een boete van %3.500.000.— en Lewis tot
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*$ 10.000. De boete van de U.M .W . werd later
door het hqoggerechtshof to t $ 700.000 verlaagd.
De mijnwerkersstaking was stellig een der aan
leidingen tot het aannemen van de Taft-Hartleywet, die de macht der vakverenigingen sterk be
perkt. Deze wet verbiedt o.a. aan de vakvereni
gingen een staking uit te roepen of te ondersteunen
tijdens de geldigheidsduur van het met de onder
nemer afgesloten contract. De U .M .W . heeft ech
ter deze bepaling weten te ontduiken, doordat zij
in het contract met de ondernemers de clausule liet
opnemen, dat de arbeiders alleen zouden werken
„zolang ze daartoe genegen waren". Dit betekende
dus, dat een wegblijven van het werk niet als
contractbreuk of als staking kon worden opgevat
immers, het contract verplichtte de arbeiders niet
op het werk te komen als ze daar geen zin in
hadden.

n.
N aar de opvatting van de U.M .W . Is de tegen
woordige strijd in de mijnindustrie geen staking.
De arbeiders zijn eenvoudig „niet genegen” te
werken en daartoe hebben ze, volgens het met de
ondernemers overeengekomen contract, het volste
recht.
De aanleiding van de staking ligt in het gebruik
van het pensioenfonds, dat in de vorige herfst is
opgericht. Toen de U.M.W. in de herfst van 1947
een nieuw contract met de ondernemers afsloot,
slaagde ze erin, tal van voordelen te bedingen.
Hieronder vallen niet alleen loonsverhogingen en
de opname van de beroemde ontduikingsclausule,
maar ook de instelling van een pensioenfonds.
Dit pensioenfonds is inderdaad opgericht, en is
thans aangegroeid tot een bedrag van $ 32.000.000.
E r is echter strijd uitgebroken over de kwestie
hoe dit fonds zou worden besteed en inderdaad
is er nog geen cent uitbetaald.
Over deze kwestie is een rondschrijven gezon
den door de leiding van de vakvereniging aan de
leden en de dag daarop lagen de mijnen stil. Lewis
beroept zich er dus op dat er in het geheel geen
staking is afgekondigd. De arbeiders hebben geheel
en al uit zichzelf het werk verlaten. Onder dwang
van de rechter heeft hij later aan de arbeiders een
brief gestuurd waarin werd gezegd dat „wat hem
betreft de arbeiders mochten werken als het hen
paste”. Deze brief heeft geen eind gemaakt aan
de staking. Kort geleden heeft de strijd zich zelfs
uitgebreid, doordat de anthracietwerkers, die onder
een ander contract werken, in sympathiestaking'
zijn gegaan. De Taft-Hartley-wet verbiedt soÜdarieteitsstakingen, maar dit heeft de uitbreiding van
de strijd niet verhinderd.
O p het ogenblik wordt een nieuwe gerechtelijke
vervolging tegen Lewis ingesteld, steunende op de
Taft-Hartley-wet. Nu de mijnwerkers geen staatsemployees meer zijn, is een ingrijpen van de rech
terlijke macht op grond van de oude wetgeving niet
meer mogelijk, maar de Taft-Hartley-wet is spe
ciaal in het leven geroepen om in dergelljke ge
vallen te voorzien. Volgens de U.M.W . is de
Taft-Hartley-wet in strijd met de constitutie en
het is .duidelijk, dat we een nieuwe advocatenrei
zijn te wachten, die tot in het hooggerechtshof zal
worden voortgezet.
•
Hoe deze geschiedenis verder zal verlopen is
thans nog moeilijk te zeggen. De tendens van de
ontwikkeling is echter overduidelijk. In de mijn
industrie hebben we te doen met een zeer strijdbereide groep arbeiders, georganiseerd in w at men
gewoonlijk noemt een strijdbare vakvereniging. Alle
voorwaarden voor het slagen van de vakverenlgingsstrijd, wanneer dit mogelijk is, zijn dus aan
wezig.
De Amerikaanse staat heeft een nieuwe wet
geving ingesteld, z.g. om de rechten van de ar
beiders tegenover de willekeur der vakverenigingen
te beschermen. In het bijzonder wil hij de vak
vereniging het recht ontnemen om stakingen af te
kondigen, omdat hierdoor de „vrijheid van het in
dividu om te werken" zou worden teniet gedaan.
T hans wil hij echter diezelfde vakvereniging het
bevel doen uitvaardigen om tot het werk terug
te keren. E r is dus geen sprake van, dat de staat
de macht van de vakvereniging om zijn leden te
bevelen zou willen teniet doen. Integendeel, hij wil
die macht handhaven en zelfs versterken, mits hij
gebruikt w o rd t niet om de strijd der arbeiders
te ondersteunen, maar om die te breken.

De Amerikaanse vakverenigingen hebben bijna
allemaal tegen de Taft-Hartley-wet geprotesteerd.
De U .M .W . is echter de enige vakvereniging die
het gewaagd heeft deze wet openlijk te negeren
en . ertegen in verzet te komen. Maar de ILM .W ,
is een der grootste en machtigste vakorganisaties
in Amerika en haar verzet telt zwaar.
De Amerikaanse staat heeft echter besloten de
zelfstandige macht der vakverenigingen te breken.
Hij moet dit doen, omdat hij zich voorbereidt op
de oorlog met Rusland, die van hem een oneindig
veel grotere krachtsinspanning zal eisen, dan de
vroegere strijd tegen Duitsland en Japan. Alle
zwakke plekken in de kapitalistische organisatie
van Amerika moeten daarom worden opgeruimd.
Een van de zwakste plekken ls onetwijfeld de
onzekerheid van de arbeidsvrede en daarom moe
ten de maatregelen, die genomen worden om deze
vrede te verzekeren, met alle middelen worden
doorgezet. Openlijk fascistische onderdrukkingsmaatregelen kan de Amerikaanse staat zich echter
niet zo gemakkelijk veroorloven, omdat hierdoor
andere verzetsbronnen zouden kunnen worden
opengelegd. Daarom moet hij de moeilijker weg
gaan van de z.g. „democratische” organisatie. Het
uiteindelijke doel is echter hetzelfde, nl. de .vol
komen onderwerping van de arbeiders aan de
staat, in dit geval door middel van de vakorgani
satie. De tegenwoordige strijd met de U .M .W . zal
leren, ln hoeverre de Amerikaanse staat erin slaagt
dit resultaat te bereiken.

Spartacus en het
arbeidersfront
iDeze w eek kw am opnieuw, d o o r ' on
verw achtse belangrijke eopy, (wij wijzen
op liet artikel „m ijnw erkersstaking ia
A m erika” en „V an S tap tot S tap” ) onze
rubriek „S partacus enz.” in h et gedrang.
W ij nem en ons voor de volgende week
de rubriek te hervatten.
'M aar nu w e tooh even aan het w oord
zijn, kunnen w e niet nalaten, nog even
een goed w oofd te -doen voor de w erk
groep „S partacus op de V esuvius", die
o n s de vorige iweek zo heerlijk ctwars
zat.
- .
H eeft U uw bijdrage al gestort? H et
a d re s v o o r u w postw issel is: Jac Rijp
kema, S tortenbekerstraat 7. D en H aag.

Vacantieweek 1948
De laatste weken is het aantal aanmeldingen
voor de vacantieweek in. Putten, die gehouden zal
worden van 7 tot 14 Augustus, al aardig toege
nomen. V an de circa 90 plaatsen is nu de helft
besteld. Binnenkort moet de inschrijving worden
gesloten. W ij verwachten daarom, dat de kamera
den die zich nog niet opgaven, dat nu binnen
veertien dagen zullen doen. Voor hen. die het
eventueel nog niet weten: het kamphuis ligt in een
van de mooiste delen van de Veluwe. Het is prach
tig Ingericht, met heldere frisse slaapzalen en een
mooi dagverblijf. De kosten bedragen ƒ, 25.— per
persoon, maar daar is dan ook alles bi) inbegrepen,
ook de bediening. Het wordt dus een week van
volstrekte vaCantie, ook voor de vrouwen. Het
verschuldigde moet in bedragen van ƒ 3.— per *
maand worden voldaan. Voor kinderen tot 10 jaar,
halve prijs.
Kameraden,, wilt ge ndg mee. dan niet langer
uitstellen. N u beslissen. Aanmelden bij C. v. d.
Kuil, le Oostenparkstraat 127 II, Amterdam-OosL
. W ERK G RO EP VACANTEEWERK.

PRMS 13

EKBLAD VAN DE
Redacteur

R. H U L S M A N

'Pxa&etaxiëMS l

V a n strijddag voor de arbeidsklasse is
deze d ag door de grote „arbeiders-partijen” al sinda ja re n to t feestdag voor de
arbeiders geproclam eerd.
1 M ei 1948........ een feestdag voor de
arbeiders? N een. E r is geen enkele reden
om feest te vieren, temidden van zoveel
na-oork>gs-ellende. temidden van zoveel
oorlogsgeweld en -d rerging.
Als w e denken a a n de arbeidsstrijd in
de eerste Nfcidagen, aan d e offers, d ie de
arbeiders in d e loop der jaren gedurende
massa-akties en ook In d e strijd van klei
nere om vang, gebracht hebben, dan v ra 
gen we o n s onw illekeurig af, of d it alles
te vergeefs gew eest is.
D e hoop, die d e eerste socialisten ver
vulde, toen ze meenden het gloren van
:en nieuw e d ageraad, h et opm archeren
an de arbeidersklasse naar een nieuw e
komst te zien, is ijdel gebleken.
W e zien alom ^en steeds groter w orende onderdrukking van d e arbeiders3e; ons beste w apen, de w erkstaking,
wordt ons ontnom en. W a a r d e staking
et officieel verboden, is, d a a r w ordt ze
toch in practijk onw ettig verklaard. En,
d e arbeiders, ondanks de enorm e
genwerking, toch in verzet komen, d a a r
wordt dit v.erzet telkens neergeslagen en
moeten zij h et onderspit delven.
T en tijde v an d e eerste M eidag-viering
tonden de arbeiders a a n d e drempel van
nieuw e tijd. V oordien leefden ze in
toestand v a n volkomen slavernij. D ie
erste M eidag w as het symbool v an het
e bewustzijn, het nieuw e w eten der
êiders. V o o r het eerst begonnen zij geaniseerd te strijden, voor het eerst be
en zij, d a t zij allen tezamen een m acht
konden vorm en.
—o —
N u staan w e w eer op de drem pel van
nieuwe tijd. O u d e w aarden, oude oratievoitmen hebben afgedaan, ja hebzich vaak als een ballast in de strijd
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getoond. D e vroegere ideeën over de
m achtsvorm ing d e r a rb e id e n zijn onhoud
b a a r gebleken. D e arbeiders moeten zoe
ken, moeten zich bezinnen b p nieuw e vor
men van strijd, andere Machtsvorming.
D it moet zijn tijd hebben, d it kost offers,
nu en in d e toekomst. Al^ we bedenken
hoe onze vroegere strijdm akkers, onze
pioniers gestreden h e b b e d om de toen
nieuw e ideeën bij de arbeidersklasse in
gang te doen vinden, om fe gemeengoed
te m akea van alle arbeidets, dan kunnen
w e eerst goed begrijpen hóe moeilijk, onze
ta ak nu is.
—o —

Laten w e geen struisvogelpolitiek voe
ren. Laten we ons e r van -Bewust zijn, dat
deze M eidag sta a t in een tijd, die zeer
zw aar is voor de arbeidersklasse. M aar
ook in een tijd, w aar h e t Jot van d e ge
hele mensheid afhangt, v^n h et inzicht,
het bewustzijn, de strijdvaardigheid van
juist deze klasse. Als d e Arbeidersklasse
zich niet kan bevrijden v a a h et juk van
het kapitalisme, als zij niet in sta at is h a a r
klasse-anacht te vorm en boven en buiten
alle politieke partijen, boven en buiten elk
persoonlijk belang, dan w orden we bin
nen afzienbare tijd in een Nieuwe w ereld
oorlog gestort.
D aarom m oet de eerste M ei 1948, niet
een feestdag zijn« n ie t een dag van grote,
brallerige dem onstraties, d ie inwendig
hol zijn, m aar een d a g v a n ernstig be
zinnen op de nieuw e w aarden in de
klasse-strijd. Dfe w aarden* die p le g e n
zijn in de zelf-actie v an d r arbeiders, die
w e overal vinden, w a a r de arbeiders
zelfstandig d e strijd voerej} en w aar zij
niet d e m acht uit h a n d e n geven aan
partij- of vakbondleideirs.
D e nieuw e w aarden, die ook gelegen
zijn in hét nieuw e inzicht qm trent doel en
wezen v an de strijd zelf.
D e noodzaak » ro eit <en d*1tijd rijpt voor
de arbeiders om zelf d c pvfductie en dis
tributie ter hand te nem e*. DR inzicht
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moet en zal groeien in de strijd. A an ons
de ta a k om de arbeiders met deze gedacht
ten vertrou w d te maken, om hen»te doe«
inzien, d a t het niet anders k a n en d a t h é t’
zo moet, om dat w e geen an d ere keus heb
ben. Z e lf moeten w e begrijpen, d a t ook
wij pioniers zijn voor het nieuw e, .zoals
eens d e eerste M eistrijders dit gew eest
zijn, en d at onze w orsteling een moeizame
is, die iedeTe dag opnieuw taaie v olhar
ding en standvastigheid eist.
A ls de M eidag 1948 sta a t in dit teken,
als deze dag e e n ernstige d ag w ordt, een
dag v a n bezinnen en verzam elen van
nieuw e moed voor de komende strijd, dam
is. h et nog w aard een M eidag te houden.

Mei-vergaderingen -m
W ij Wekken de kam eraden in A m stér- !
dam en D.en H aag op d e M eivergaderii^
gen hieronder aangekondigd, t . bezoe
ken:
Am sterdam : D e bijeenkomst w o rd t ge
organiseerd door het plaatselijk comitee
v an de I.F.B.K. D e sam enkom st v an g t om
ach t u u r aan en w o rd t gehouden in ge
bouw F rascati «n de N es. K aarten zijn bij .
de leden v an d e I.F.B.K. en bevriende o r
ganisaties verkrijgbaar en voorts a a n de
zaal. Z a a l open half acht.
D e kam eraden A. v. d. Bom. L. J. Bot
en B ertus Nansimk zullen m et nog een ‘
kam eraad u # de bedrijven h e t woord
voeren. V o o rts kan w orden meegedèekl,
d a t de zangvereniging „Steeds V oor
w a a rts’* en
h et accardeon-ensem bte
T h o n y Holshuijsen hun medewerking
verlenen, terw ijl bovendien Jo Priem zal
declam eren.
D e n H aag : D e bijeenkomst w o rd t dopr.
de libertaire organisaties, d e I.F.B.K. en
S partacus georganiseerd. O ok deze bij
eenkom st w o rd t a.s. Z a te rd a g gehouden
en v a n g t o m a c h t uur aan. Z ij vindt plaats
in het gebouw de R u y terstraat 67. Kaar^
ten bij
verschillende kam eraden en aan
de zaal verkrijgbaar. Toegangsprijs 35 et.
Sprekers zijn; Joh. Nieuwenhuis, G.
H iem stra .ent G . Reijoders. fje t zangkoor
L iberias v erleent zijn m edewerking, ter
wijl bok accottteonm uziek w o rd t gegeven.
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van b a k t zelf. Z odra we dfe beafcten. zuffe* we
oog nader op de kwestie terug komen. Zoal» onze
lezers weten, bestaat er in dat land een partij van
IntesaatteMle com m saklm .dte

De Italiaanse verkiezingen
de k m sflato r n fel é * jBMifcjkbedaa «snrtn V*fe
ra n e n te vgij^esn, bieden skKhts ruim-

elltanaftw el ia d T k * *
afe In brede te fm «fel de a rt* en dat wijst er op, dat ook In Italic zelf deze
verkiezingen van grote, ja van be^ljssende betekenis
AJvorens op de oorzaak van de befengetelllng
en op de betekenis van de verkiezingen nader in
te gaan, menen w itg o ed ta doen de daar de ver»
schillende partijen behaalde per centages van 1946
« | 194* Hiel elkaar te vergelijken. Hoewel ook
dif cijfermateriaal niet overvloedig is, geeft een
cfergeVjko vergelijking nog de besta ladfuk. De
Tetefeerifcllwg levert daarom geen goed inzicht om
dat het aantal zetels is vergroot tegenover 1946
en bovendien, omdat in de senaat eea belangrijk
appfel zetels van te voren is bestemd voor pérsoncn uit de voormalige illegaliteit Ook het ver
geleken van behaalde stemmeaaaataUcn. kan geea
juist beeld brengen, omdat zoals gezegd, ditmaal
h e i aantal opgekomen kiezers veel groter is ge
weest, dan in 1946.
• Percentage ■•
19« •
19«
CVisten-democratefl
35L2
48.7
. Nhtkmaal blok
2.8
1Ä
Monarchisten
2.8
Rcpjbkkeinen
4J
* 25
Neo-fascisten
5.1
• 2.0
^ociaksten (in 1948 Saragat)
20.9
7.1
Volksfront (ln 1946 Stalinisten)
19A
3/0.7
?0e lezer Ziet dat bet overzicht voor balde verk*?2lcgen niet compleet is. Intussen geven de ons
bekende percéntages toch wel een indruk otvee de
_ plaatsgevonden verschuiving. Daarbij- moet men
m het oog houden, dat er in de socialistische partij
• een scheuring heeft plaats gehad. Deze partij was
jedert 1946 tot het volksfront toegetreden. Telt
JM n hun percentage» van YHA bijeen, d an bitjkt,
-■ê* «Kt volksfront het oude percentage niet heelt
^kunnen handhaven. E r la een daling van 39.9 tot
3 0 7 % . Maai' zelfs wanneer men de ia de verhoudlhgên vftfl mi politiek ontoelaatbare methode
zou volgen om bij bet voBtfftont-pcrcantage dat
van de Socialistische Saragat-partiJ te tellen, dan
nog behalen deze groepen tezamen met 3 7 .8 % niet
hel reeds genoemde percentage van 1 9 « , 3 9 . 9 % .
Dit betekent de opschuiving naar de zuiver burgerlijke groepen, ln het bijzonder naar de katholieke
Christen-democraten, bij wie men a a n de naam de
mocraten maar niet al te grote waarde moet toe
kennen. Die verschuiving blijkt verder overduide
lijk uit de percentages van die partij zelf. Zij steeg
van 35.2 tot 48.7%.
lig t dit djferbeeld willen we volstaan, o n verder
een beschouwing te wijden aan de oorzaak van
de belangstelling, die de verkiezingen overal trok
ken sa de betekenis, dfe er aan atoet wemfea toe
gekend.
De grote bdangttdUng.
Hel is 'met deze verkiezingen een eigenaardige
zaak. Eens waren parlementsverkiezingen vooral
eeg nationale aangelegenheid. Over bet algemeen
wak bi het Jonge kapitalisme de belangstelling bulten het betrokken land vrij matig. De staten ston
den meer op zichzelf. P e nationale pptitfek ken
hoogstens andere staten enigszins beroecfu» wan
neer de inzet van de verkiezingen ging om de
In de volgende periode te volgen h a n d d e en al
gemene economische politiek tegenover bet buiten
land in het algemeen, of tegenover -bepaalde an
dere landen. Voor de arbelderskfeste «mg het
meestal om de vraag, of er een regering zou ko
men. die uit eigen wil. of gedreven dóór een
stecke oppositie, sociale, politiek zou Voeren.
P it tijdvak ziin we te boven. Ook « I woeden
in verkiezingstijden de grote massa's oog, min of
meer gepakt door de leuzen, die worden gepropa
geerd, io het algemeen is dfc giestdrlft sterk ge
daald. De arbeider» zfln er zich, In .
tooi vaag van bewust gêwordest dat het
va* tfe strijd om sociale hervormingen definitief
afgesloten i*. De in h$t moderne *
gen*so vw berj>te„

dc rrirkiaia ia ntknaWi maÉ de

aan de verkiezing** niet «ssv
Ook 41 acht die dMfe m e sckadphjk vog* fcet
kfesse-insicht omdat Se toch a k i* weer Saales
« a k t OVS» mogelijkheden> <m. kfega
______
____
parlemcdfefce
weg fels te bereiken. Het fem t ee t a m s t W tf
En m t terwijl dmt alles dus>al doorweefe, mal gis
au op aan, da» de arbeider» Ween inzien, dat zij
nevenverschijnsel, d at ook het Inzicht langzaam
begint baan te breken, dat de klassestrijd niet een alleen door eigen zelfstandige strijd vanuit de be
drijven macht kunpau aptpfeoien, ovcfwinaingen
strijd Ui parfementen maar van de kfesse zelf is,
kuanep bevechten. Dfe baliaaas« p r t i j teb enige
nu staan wg pfetsalfeg yoor deze zo grote be
langstelling opwekkende Italiaanse parlementsver duizenden leden en zij b dus ontegenzeggehjk ster
ker dan ln de meeste andere landen vaa W est
kiezingen. Het is nodig daaraan onze aandacht
en ZukMSuropa dergehjke formaties zijn. Gezien
»te besteden.
>•
’ de enorme deelname van de mam* aan deze ver
Wij behoeven die kwestie slechts aan te wijzen, kiezingen. moet wel worden vastgesteld, dgt zij
OJD van vete Zijdèn hst antwoord al t e horea.
e t voorlopig niet in ia kunnen slagen, da Italiaanse
Deze verkiezingen-konden alleen, zowel in Italië
arbeiders ia belangrijke mate fg t onthouding vaa
tetf. aU daatbuitem die enorme belangstelling »rek
stemmen te bréngen. De verhoudingen daarvoor
ken, omdat zij geen binnenla ndse, geen nationale
lagen ontegenzeggelijk ook zeer ongunstig. Niet
aangelegenheid betroffen, maar omdat zij een, al of deelnemen aan verkiezingen heeft bovendien als
niet gewicht ln de dchaal werpend oordeel vroegen
massaal verschijnsel in dit tijdvak noodzakelijk
van het Italiaanse ldezerscorps, over de vraag of een aanvulling nodig. Het moet voortspruiten uit
zij in de strijd tussen de wereldmachten. Rusland
het inzicht, dat langs die weg niets meer is te
en Amerika, huri sympathie gaven aan de een
verwachten. M aaf dan zal de massa ook reeds door
of de ander. Uit het verdere betoog zal volgen,
een groeiende gedachte gedragen qjoeten worden,
dat men voorzichtig moet Zijn met een uitspraak,
dat het andere middel, de eigen economische strijd,
die in dit opzicht verder gaat dan wij hier deden.
de enige weg is. Ditmaal zijn de arbeiders nog
Daarmee is duidelijk gezegd, dat deze verkiezin gedeeld door de beide elkaar .bestrijdende imperia
gen, op de keper beschouwd, niet m eet behoren
Hstteche fronten. Zij toonden geen éigen Uassetot het so o rt waann de arbeidersbeweging in het kracht.
verre verleden een rol speelde, teneinde eigen so
ciale belangen aarf de orde te stellen. Nog. minder
D a bctekenfe van kalK.
gaat het er om, het parlement te benutten, zoals
de derde internationale ta haar jonge tijd zich ten
Over de betekenis van deze verkiezingen behoe
doel stelde, als reVolutionnaife spreek tribune.
ven wij verder weinig meer te zeggen. De zin er
Deze verkiezingen hielden nog slechte de oude
van komt In het voorafgaande voldoende uit. Het
schijn op. dat het volk zijn eigen regeerders kiest.
gaat dus meer om de betekenis van Italic.. De
In werkelijkheid dienden zij er toe om, wat elke
betekenis van de uitslag is daarin gelegen, dat
Imperialistische kratht tegenwoordig moet nastre de gezindheid van de Italiaanse massa’s in meer
ven. de gezindheid^ Van de massa te winnen voor
derheid anti-staltalstisch is, maar dat toch altijd
haar systeem, van kapitalistische organisatie.
bifea een derde deel zich er vóór heeft uitgespro
Het gaat er daarbij dus niet om. aan de massa
ken. D at betekent d at Rusland» zeker in de In
haar oordeel te vragen; integendeel het gaat er
dustriestreken. de slagaders v a n het economische
om het oordeel Van de massa te vormen en haar
leven, over een sterke, en vermoedeljjk strijdbare,
gezindheid i s het gewenste spoor te bttngen. En
anti-Amerikaanse gezindheid beschikt. W jf gebrui
wij s le te n dus vasthouden aan oaa inzicht dat
ken dtt woord „beschütt" met opzet. Kkssebede massa wederom als materiaal der machthebbers
wustbcid sioelep wij in die formatie niet zoeken.
wordt gebruikt. W ij beschikken nog niet. over ge
Zij ls slechts eea troef ln Stalinistische hand. die
gevens uit de revolutionnaire arbeidersbeweging
zij nog meermalen zal pogen Pit te spelen. W an-
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Alvorens wij onaf verhaal vervolgen, drukken wij
hierbij een IngeKomen briefje af. Het luidt als volgt:Toen ik Uw artikel las in no. 16 „Uit het land
van Katoen en Heide”, waarin o.a. Vermeld wordt
de staking bij van Heek In 19Ó2, kwam mij een
rijmpje ia gedachten, dat toentertijd in Enschedé
hier en daar opgekrabbeld werd. Misschien kan
het U oog te pas.'komen. H et is een gefingeerd
grafschrift, luidender

W el dekeas weven laten.
Groetend,
.,*r •

enz.

Dó aode re fezers zullen ongetwijfeld dit bewijs
v aa medeleven evebzeer weten te waarderen als
de redactie.
De^ hemdinfl^van de vakbeweging in de strijd der
W ij gaan na dg» even een periode terug.
W e hebben in bet verloop vaa oas overzicht
reeds geschetst dat het verzet tegen de ujtbuiting
door de arbeiders slechts zeer Individueel geschied
de. Hoewel da fabrikanten in hun vereniging zeer
sterk, georganiseerd waren, ontbrak bijna elke vorm
van organisatie b# de arbeider», Br aanstonden
w el zoal» w* ceedi schreven, enkele plaatseljjk»
bonden en. hondje*-waarvan we noemcfeo o.a. ta
Enschede, de ffabrtsksarbeidersverenigtag „Vooruit” eat de A l» Ne«L W evers- ea Sptaoersbond,

nee» dfe Russfeck « U k a w groter ’*raa gew ( tC
t f m ' aM w ' Qsrlrulr n l r t i l A sH zou
zijn gebleken, dan zoiidnf natuurlijk de politieke
>xi»n«f,lltnn#n h u m i Amerika en Busland hier ona'
scherper vormen hebben snnasnoMsn. W an t men
behoeft er niet aan te twijfelen, d a t ongeacht
de uitslag, Amerika et ofet in zou hebben berust
dat Italië sou zijn overgegaan naar het Russische
blok. De millioenen dollar», die ten behneve van
Italic aaa het pl«n MarshaU vgorafafegsa. hadden
de strekking dc gewenste pro-Amerikaans» geaindbeid te verwekken. In de laatste amandan aUn grote
leveranties aan Ualift gedaan, om A>t doel te be
reiken. M aar wanneer desondanks de uitslag an
dersom zou Z ijn geweest dan;. laten wij het
Handelsblad, van 23 April laten »preken:

.

.

.

b» de handel la «fe Mfc w e»* oo .
Man ruilt muddsa tarwe m a r een aantel apnden
of «en lengte clectrfedM kabel. Hat geld apnek
daarbij een bmiddefead» a ak Doch w at ia arid
in dit verband! E ea verdsring o n goederen. Het
fe wettig betaalmiddel ea »teder ie verplldM het
ter delgtog vaa een schuld aan te nemen. W ie
verkoopt ontvangt da# een vordering ap> de meeat
verscheiden goederen. Irm a rt verkoopt oud papter
en kan met het natvsng in geld diamanten kopen.
Een hoeveelheid oud papier, cfee ƒ 100CL— waard
,,dan zal het wel duidelijk zijn. dat Amerika
fe wordt geruild vont een Jtoeveelheid diamanten,
daarin niet had kunnen berusten en dat we
die ook ƒ 1000.— waard fe Enkele aUlligrammm
dan veel «Achter bij een gewapend conflict diamant zQn das gelijk aaa duioenden kilo's oud
hadden gestaan.”
papier. Wad hier gefek fe fe niet fem gewiekt of
hun aan tal of bun lengte, ^of enige andrer, zicht'
Men ziet welke waarde democratie thans nog
bare eigenschap. Men zegt hun waarde Ie gelijk.
heeft.
E r wordt dus met kun ujaaads gerekend. Doch
Het is goed deze dingen in het oog te houden.
w*t fe de*e geheimzinnige rekeneenheid. Geen enDe oude Romeinen spraken over de Middellandse
kei meet-instrument. niet <fe Jljnst gevoelige balans.
zee als van de „Mare Nostrum . onze zee. Italië
geen warmte- of lkht-meter kan hief dienst doen.
heeft geen glimp van de macht die destijds dat
Dit feit heeft economen er veelal toe gelold om de
Romeinse Rijk bezat. M aar nog altijd is het ge
waarde in de nKuselijke lafcont jelve Ie zoeken.
legen aiidden in deze binnenzee. W ie ItalM be
W H ruik. wen*t loch » S e e l mogetyk voo» zijn
heerst beheerst al het omringende gebied. Italië
goed te krijgen. E a weasaa. begeren zetek la OM
en Griekenland beschermen de weg voor Amerika
zejf. Zo zou de waarde afhankelijk ü ja m hel
naar de rij^e oliegebleden ln het nabije Oosten. < grillige menselijke tn j W l, D e grilligheid der p*ijzoals Turkije de wachter ls aan de poorten, die zen met hun onbegrijpelljkedalinge* en stijgingen,
Rusland toegang zouden kunnen verfenen tot die
zouden slechts een weenpfegritog *fe van de grilgebieden, zo niet deze wachter al» trouwe Ame
ligbek) van het menselijke' gemoed. Ia deae werfkl
rikaanse voorpost de poorten gesloten hield.
van hedsog en Ust o » h e t meest mogekjke voor
Wederzijds zal men pogen, de gezindheid van
zijn goederen te maken, de concurrent in felle
de massa's tot zich te trekken ln al deze landen,
strijd uit te schakelen, werelddelen te onderwerpen.
maas geen parlementaire verkiezingen, geen demo alles om een zo hoog mogelijke prijs, ter wille van
cratie of fascisme, zullen geëerbiedigd worden, als een zo groot mogelijke winst, moet de mens evenhet er om gaat de machtspositie te behouden of
wichtigheid fe* a en staadtfètigbefcL Z*> begeren
te verover«.
moet gebreideld worden, opdat het geheel ntet
Z o zijn deze verkiezingen alleen te beoordelerf
mei zulk» schokken zty» yerloop heeft En rij.
als bijkomstige gebeurtenissen in de grote Imperia die beweren, dat de mensétykp natuur gnvermderlistische worsteling. Z o zijn Hf het bewijs van d» lijk is, verklaren aan cfe band van <feze opvatting
nog »wakke Massskmcbt dte onze klasse bézit
daarSaee ook de trtU m m ^
csfaetebphan Vbor
door JtaÉcr tdaoit Mm io lk b t
eeuwig «n o n v e ia n * r tjt 1
Maar wa* ons de sekerksU geeft da« die kmekt
Ydor ben. die niela w i» n weten van een algroeien z a l fe het fe it dat wie ook de heerser zij.
gehele omvorming der economie «Li. een omvoeuitbuiting ea dus klassenstrijd blijven en daardoor
ming der samenleving, ia dif dua dc geijkte theorie.
zal onze klasse ook de nieuw» verhoudingen van
Geen wonder, dat de grondvester van de waarhet kapitalisme uit dc ervaringen leren kennen.
detheorie zijn boon ea spot dbgoot en/er al degenen,

Uit het land vs katoen en Heide
in Deventer de Textielarbeidersvercnigiag .b ro e
dertrouw doch met een eigenlijke organisntie bad
dit alles weinig of niet» gemeen. Dit groeide eerst
langzaam, doch ook dan blijft de splitsing naar
geloof en politieke richting gehandhaafd. Voor de
oorlog bestond ta de textielindustrie de christelijke
textielarbeidersorganisatie „Unitas”, de katholieke
„St. Lanjbertus". de politiek onafhankelijke .JP.O.
T A .”, de bij bet MÄ.S. aangealoten Land.. Fed.
van Textielarbeiders en de syndicalistische Fede
ratie. aangesloten bi) bet N.S.V. Daarnaast wa
ren er dan nog z.g. standeoorganfeatfes. meest
plaptselijk of zelTs beperkt tot .een fabriek, waarin
de touwbazen en ander z.g hoger personeel wa
ren georganiseerd.
P a t deze verdeeldheid en verscheidenheid van
organisatie zelfs ia de bloeiperiode vaa bet kapi
talisme, toen de vakbeweging nog kon worden ge
zien als de natuurlijke Strijdorganisatievorm van
de arbeidersklasse, funest was voor de Strijd on
verbetering van de arbeidsvoorwaarden, behoeft
zeker geen betoog. E n voor de bezittende klasse
was reeds toen de waarde van de z.g. confessio
nele organisaties gelegen ta hun principiële af'
wijzing van de klassenstrijd. Dan kwam daar na
tuurlijk nog de onderlinge concurrentiestrijd»tus;
sen deze verschilfende organisaties hij. Zij trachtte«
elkaar sfeeds weer vliegen af fe vangen, ketgyrn
de zo noódzakelljke. eenheid van optreden vei'
hinderde. ,
* Langes aerhand voerde de ontwikkeling Van het

De Rekeneenheid in het Communisme

de grootste orgaataaUes, de
en de confessionele vooraan steeds sneer tot de
methode van georaanUeecd overleg met de putroooaorganisatles. Ook d e moderne bond oing d u »
de weg op van het nastreven van de klassen,
vrede. Inplaats v an de kla»aen»trijd. Tengevolge
van d i t overleg, gepaard aan de idee van „klassenvrede". beide verband houdende «net de nieuwe
verhoudingen ta het kapitalisme, kwamen de arbe kferahefeagen steeds meer ta het gedrang.
Mede daardoor nam het aantal ongeorganiseer
den top en helaas, niet steeds aUt principiële klasseoverwegiogen van de arbeiders. Velen v an hen
waren vaak maar a l te gaarne bereid in geval
van actie als stakingbrekers op te treden. Vóór
het uitbreken van de oorlog bedroeg de daling
van het percentage in ledental voor dë Eendracht
28% . terwijl dit voor S t Lambertus en Unitas
(de belde oonfcsstonele bonden) respectievelijk 22
en 9 % bedroeg.
Eaeszljda <|us een aanvoelea, dat de betekenis
van vakorganisatie daalde, anderzijds ook een da
ling van kfessebesef bij de arbeider« zelf. die wel
sterk wordt gedemonstreerd doo* het feit dat dfe
organisaties het minste verbé» leden, w aar de kfessegedachte het zwakst leefde.
W a t kfesse-inzlcht betreft maakte de bi) het
NA.& aangesloten Landelijke federatie van Tex«ehabeÉdssa, dte z M lin trachtte d a strijd zoveel
mogelijk van on dkran op. ta doaa mganimssn, «en
gunstige uitzondering»

H aar geringe ledental en dus ook betrekkelijk
geringe invloed onder de .arbeiden, daarbij een
zeker soort sectarisme. vormden echter een grote
belemmering. Toen dan ook in de grote staking
van 1931—1932 de federatie voorstelde tot een
gezamenlijke stakingsleidtafc te komen, om een
steunactie voor de oageergaateeerde textielarbei
ders in het leven te roepen, werd dit alles door
de drie samenwerkende organisaties hooghartig
van de haad gewesen en ging men zijn eigen weg.
de federatie van alles buitensluitend De tactiek
werd om te trachten zo spoedig aaogelljk van dit
conflict af Ie komen., het zo rustig mogelijk te doen
verlopen. Vooral geen uitbreiding te bewerken door
oproepen tot solidariteit. Hierbij werd zelfs zover
gegaan, dat toen tegelükertqd onrust ontstond in
de Tilburgse woHenstoffenilkinstrte tegen, arbeids
voorwaarden, die nog slechter waren dan die in
de Twentse katoenindustrie. dr besturen, hatten
de leden om, met tegenvoorstellen kwamen, dir
ronduit een beschaming betekenden voor elke ar
beidersorganisatie. Men zag h et dan ook gebeuren,
dat hoofdbestuurdess van een arbeidersorganisatie
onder polKIcgefeidc naar h u n woning werden ge
bracht Allee» hef tett. d at aan da organisaties
werklozenkassen waren verbanden hield neg eea
tamelijk betek -nend aantal 'a a n d a verschilfend»
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Naastenliefde
O n een reoeaachüoe m k fen
tnsen in een Amsterdams team

der wachtenden. E a stuk voos stuk schudden dezen
afwijzend hun hoofd, of zeggen nors: nee.
De Juffrouw leurt verder met haar .naasten
liefde“. maar niemand schijnt Interesse te hebben.
Naastenliefde, in e«i wereld w aar de ene offi
ciële moordpartij ln het groot nog niet Is afge
lopen. of dë andere wordt al weer voorbereid.
Naastenliefde lp een wereld, waar enkele machti
gen over het tot en leven vaa Qilboeneo besfisten:
waar duizenden trachten omhoog te komen door
m'Uloeneü medemensen omlaag fe trappen.
Bestaat de „Befde tot de naaste** dan slechts
in bljbef-tractastjes?
Tbch weten, we. dat in de afgelopen oorlogsjaren,
ondanks bruut geweld en machtswellust de liefde
tot de naaste haar werk beeft gedaan. Hoevelcn
bebbcfa niet leven en besKHngea op het spel gezet
(hóe schamel ook vaak dte bezittingen w arte),
om de medemens te helpen?
E » — om m aat eens bq straattonelen te bleven
— hoe Vaak alen we niet d a t bij ongevallen, aoensen direct klaar staan odi te helpen, o f de reddende
hand uit te steken. HM Hjht vaak o f dft «aleer
instinctief gebeurt

verkeert,- biedt -men - zijn hulp niet zo. spontaan
aan, dan wanneer -mén het voor zijn ogen ziet
gebeuren.
Deze,instinctieve drang tot helpen is in wezen
niets anders dan onze sociale drift tot bijstand van
de soortgenoot. Bij alle dieren, die in grote kudden
leven, kan men solidariteit t.o.v. zijn kuddegenoten
opmerken.
De gehele kudde is in gevaar, wanneer één lid
bedreigd wordt: de hele kudde komt dan ook in
staat van verdediging.
Wi) mensen leven niet gelijk een kudde olifanten
allen bij elkaar. W e zijn verspreid over de gehek
aarde. W el is er heel wat veranderd, sihds barbaarsse volksstammen in groepsverband door de
wereld zwierven. Ook dat sociale instinct dat de
mensen in de uren des gevaars, de zwakken en
hulpbehoevenden onder hen deed beschermen, is
veranderd. In hun strijd tegen de natuurkrachten
waren de primitieve ménsen direct op elkaar aan
gewezen.
Toen de ontwikkeling der techniek voortschreed,
werd de maatschappij gecompliceerder. De mensen
voelden zich niet langer opgenomen in één grott
familie. De klasse-scheidingen, die ontstonden, be
tekenden belangenscheidingen. Het geheel werd ver
broken. En, waar zij vroeger handelden, gedreve*
door instincten, plaatste zich nu tussen de instinc
tieve impuls en de daad: de gedachte. De gedachte,
waarvan de inhoud bepaald werd door de maat*
schappelijke verhoudingen waaronder men leefde.
In het kapitalisme, waar de productie gericht ls
op de w inst waar alles tot koopwaar geworden ls,
waar „niets voor niets" te krijgen is, daar wordt
de Instinctieve drang tot hélpen, gevolgd door de
vraag: brengt het mi) iets op? of: kan ik er schaae
door lijden? Dan lijkt het of degenen die zich
Houden aan het devies: „ieder voor zich en Goo
Toor ons allen" nog het verstandigst zijn.
Het op eigen kracht naar boven komen, geldt ïü
kapitalistische maatschappij voor hoogste deugc».
Maar ln deze maatschappij is het evenwel a»
gesteld, dat dit naar boven komen slechts enkele»,
kan gelukken, de grote massa blijft onder. Daat
door verandert langzamerhand de inhoud van ue
gedachte, die staat tussen instinctieve drang en
daad. De onderdrukte massa's weten reeds dat zij,
om uit hun ellende te komen, op elkaar aangewezen
zijn. Bij de telkens opvlammende strijd hebben zij
dit ondervonden. Gen enkel stuk strijd kon ge
voerd worden zonder solidariteit. Dan komt de
naastenliefde In een nieuwe vorm naar voren. Hier
gaat het dan niet meer om de hulp van het ene
individu aan het andere, maar om het algemene
klasse-belang van de - onderdrukte en uitgebuite
klasse.
Weliswaar wordt dit weer vergeten, als de strijd
afgelopen is, en de strijd om het bestaan voor elk
afzonderlijk weer begint. Maar toch, bij iedere sta- king zien we altijd weer prachtige staaltjes van
solidariteit; En bij revolutionnaire massa-bewegingen komt deze solidariteit tot een hoogtepunt. Men
overweegt dan geen persoonlijk voor- of nadeel,
men helpt elkaar, omdat de overtuiging aanwezig
is, dat de strijd gewonnen moet worden, en men
vastbesloten ls, om alles te doen, wat tot die over
winning kan bijdragen.
De klasse van uitgebuiten en onderdrukten wordt
steeds groter. Sinds de tweede wereld-oorlog zijn
jneer en meer mensen in de ellende, in de bezit
loosheid gedreven, hu Europa en Azië zijn gehele
bevolkingsgroepen op drift. Mensen zwerven langs
de wegen, beroofd van al hun bezittingen; ze zijn
r op elkaar aangewezen. Velen van hen voelden zich
enige Jaren geleden nog veilig en dachten, hun
bestaan welverzekerd. Hun huis was hun burcht.
Nu moeten zij in kampen bij elkaar kruipen en
zij gevoelen de noodzaak om hun bestaan wat
minder hopeloos te maken, door onderlinge kame
raadschap.
Voor steeds grotere massa’s wordt het leven uit
zichtlozer. En, als éen bedreiging van het bestaan
van allen staat de uiterste consequentie van het
kapitalisme, voor ons: de alles vernietigende we
reldoorlog. N u . heeft de kapitalistische ntoraal
„leder voor zich en God voor ons allen” elke
betekenis verloren. Voor het grootste deel der
mensen ls bet nu onmogelijk geworden, om eigen
lijf en goed te redden, evenals het onmogelijk ge
worden is, om nog omhoog te komen, dot» slechts
aan éigen belang te denken. Ook het levenspeil
van allen wordt steeds verder omlaaggeschroefd.
Dé bestaanszekerheid van leder ls j/erdwenen.

SPARTACUS EN HET ARBEIDERSFRONT
De oude uitspraak im de arbeidersbeweging: De
bevrijding van de arbeidersklasse moet het werk
,van die klasse zelf zijn”, krijgt na de vopr de
arbeiders teleurstellende ervaringen ten aanzien
van het machtsstreven der politieke partijen en
de staatssocialistische opvattingen, een vernieuwde
en veel diepere betekenis. W ie de productiemidde
len beheerst, beheerst het maatschappelijke leven.
De ontwikkeling van het kapitalisme gaat steeds
verder in de richting van een absolute verslaving
van de grote massa. W il deze de klassenstrijd
verder voeren, wil zij zich tegen deze verslaving
verzetten, dan moet zij als klasse tegen de uit
buiting strijden. W il zij-daarin uiteindelijk succes
hebben, dan dwingt deze ontwikkeling van het
stelsel ook tot strijd van de arbeidersklasse tegen
de maatschappelijke grondslagen zelf. Die maat
schappelijke grondslagen zijn immers juist zodanig
dat de voortbrengingsmiddelen niet aan de werken
den behoren. Z o voert de strijd tegen de uitbuiting
in deze periode de arbeiders voortdurend meer in
de richting van het aanvechten van deze grond
slagen, voedt hen op in bewustheid, dat zij zelf
als arbeiders gezamenlijk de fabrieken en de werk
plaatsen moeten beheersen. Hoe moeilijk het nu
ook lijkt, en hoe langzaam, naar velen onzer me
nen, dat inzicht ook vordert, het moet hen, die
deze ontwikkelingsgang zien, duidelijk zijn, dat de
ze inzichten eens algemeen zullen worden. D at is
de grote morele steun, waarvan we ons allen als
voortrekkers, steeds weer bewust moeten maken,
als de omstandigheden moeilijk zijn.
In die opvattingen is een organisatie als de Com
munistenbond SparatcuS. ongeacht of wij haar partij

noemen, principieel van totaal ander karakter dan
de oude politieke partijen. Haar leden zijn, be
horen althans te zijn, arbeiders, die zich voor
trekkers weten, propagandisten voor het wordende
nieuwe Inzicht van de klasse. Al wat zij ln de
klasse doen, moet er op gericht zijn, de arbeiders,
de bedrijfsgenoten, het beeld van de nieuwe mas
sabewegingen duidelijk voor de geest te brengen,
Het- moet er op zijn gericht het zelf denken, het
zelf handelen, het zelf organiseren te bevorderen,
ook dan wanneer dat nog maar half werk is.
Zij zullen dat moeten doen met tact, met inzicht,
en overtuigd dat elke bescheiden stap van de klas
se, of Van een deel van de klasse, een gewonnen
stap is.
Steeds zullen zij zich in het gelid van de strij
denden moeten scharen, maar altijd weer met de
gedachte, om er niet zonder meer in onder te gaan,
maar om er hun taak te verrichten in de strijd en
in de groei van het klasseweten.
Wij willen niet zeggen, dat dit steeds, pakkelijk
en eenvoudig is. Voortdurend zal moeten worden
nagegaan, waar het werken in organisatorisch ver
band uit die overwegingen verantwoord en plicht
is. En daarbij moet steeds de doorslag geven, het
antwoord op de vraag: Is hier een mogelijkheid
tot groei naar het nieuwe, of is in wezen dit
organisme schadelijk voor de klasse. Z o werken
Spartacisten in en aan het klassefront.
Hun eigen. organisatie moeten zij willen maken
tot een voorbeeld van zelf-organisatie en zelf
beheer van de arbeiders, waardoor zij ook zelf
de ervaringen opdoen, dié nodig zijn. M aar daar
over de volgende keer.

Voor de onterfden, voor de arbeiders wordt die
toestand onhoudbaar.
Als een ijzeren consequentie van onze strijd
om het bestaan, moeten: we nu strijden voor het
bestaan van allen. W e -moeten nu de strijd aan
pakken, tegen het kapitalisme, allen gezamenlijk.
Een enorme solidariteit is - daarvoor nodig. Een
liefde tot de naaste, die inhoudt een verbeten
strijdwil, een nimmer willen vergeten ♦an de el
lende, die over de wereld gebracht is en nog ge
bracht wordt.
Om deze liefde op te brengen is inzicht nodig.
Inzicht in de klassemaatschapplj, een weten, wie
en waar de vijanden zijn, èn het bewustzijn, dat
het lot van alle arbeldfers, waar ter wereld zij
zith ook bevinden, een. gemeenschappelijk lot is.
Dat inzicht hebben wij arbeiders der gehele wereld
nodig om in een wereldomvattende solidariteit de
mensheid voor de ondergang te kunnen behoeden.

zijn „socialistisch geweten” verplicht, afgezien na
tuurlijk nog van het feit dat er zeer binnenkort
weer verkiezingen in het zicht zijn. ook iets over
die woningbouw te zeggen. Hij heeft dan verklaard,
dat hij w at betreft de aanbouw in Rptterdam voor
een voldongen feit stond, doch dat er in het bouwprog ram 1948 veel minder voor dit soort bouw is
uitgetrokken. W aaruit dus hopenlijk geconcludeerd
mag'worden, dat er wat meer aandacht aan wo
ningbouw besteed zal worden.
Hoe hpog de nood intussen al is gestegen moge 't
volgende demonstreren. Het huls van het arbei
dersgezin Pot stond aan de rand der gemeente
Rotterdam. Ver van het drukke stadsgewoel en
ver ook van industriepanden welke in geval van
oorlog een mikpunt voor vijandelijke bommenwer
pers zouden kunnen zijn. Niettemin kwamen de
bezetters op de onzalige gedachte, dat de vijand
mogelijk wel eens, langs deze binnenweg door de
polders, de, stad zou kunnen trachten te over
rompelen. Fluks werden bunkers en afweerstel1Ingen gebouwd en kwam daardoor het huls van
Pot in het schootsveld van het geschut te liggen.
Men kent het recept: „afbreken”; en dus stond
het gezin, bestaande uit man, vrouw en zeven
kinderen plotseling op straat. Na overleg met de
stichting Volkshuisvesting trok het gezin ln de
woning van een Duitsgezinde tuinder, welke met
„Dolle Dinsdag” overhaast de kuierlatten had ge
nomen.
r
Alles ging goed tot deze tuinder weer terug
kwam en middels een advocaat zijn woning weer
terug eiste. De vordering werd toegewezen en
met behulp van politie en deurwaarder werd Pot
voor de tweede maal op straat gezet N u zit hij
in een klein huisje bij de grootouders op een vlie
ring. Nergens een woning te bekomen. Z e snap
pen er natuurlijk niets van. Gedurende de gehele
oorlog zijn. ze „goede" vaderlanders geweest en
nu worden ze door de wetten van ditzelfde vader
land ten behoeve van een „foutieve" vaderlander
op straat gezet. Z e snappen natuurlijk n ie t dat
de wetten c^es lands nu eenmaal zo in elkander
zijn gefabriekt om de orde van de eigendom te
beschermen. Het „recht'' moet immers zi|n loop
hebben en dus „moet Barbertje hangen". Hetzelfde
„recht" dat grote bankgebouwen doet voorgaan
aan behoorlijke woningvoorzienlng.

*

Van de Maaskant
Onze lezers weten het reeds. Rotterdam is de
stad van de grote pas •gebouwde of ln aanbouw
Zijnde grote gebouwen als banken, verzekeringspaleizen, luxe hotels en dergelijke. Sporadisch tref
fen we hier en daar ook nog wel eens woningbouw
aan. Reeds eerder zetten we uiteen, dat dit voort
sproot uit de doodeenvoudige reden, dat banken
nu eenmaal een betere belegging vormen dan ar-'
beiderswoningen. Hoewel, zo’n erg slechte beleg
ging schijnt het toch ook weer niet te zijn. Ten
minste, we lazen ergens een verslag van een huizen-exploitatie maatschappij ,,Gemeenschappelijk
Eigendom", welke toch altijd nog een 6 % divi
dend over 1947 uitkeerde. Maar gelnkkig, we héb
ben nu Veer een nieuwe minister van wederop
bouw, die zijn volle tijd ook inderdaad wil gaan
besteden aan deze wederopbouw. W anneer hij ten
minste ook niet gelijk zijn voorganger eveneens
Indonesische bevliegingen gaat krijgen, want dan
loopt de boel weer in de soep. Ook deze minister
is bet niet ontgaan, dat men ln Rotterdam van
alles bouwde, alleen geen arbeiderswoningen. Nu
ben Je socialist of je bent het n ie t en de nieuwe
minister is ook „socialist’V Althans lid van de
Partij v .d . Arbeid. Dientengevolge ls hij'het aap
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Een verenigd Europa?
E r is in Spartacus reeds veel geschre
ven over de tegenstellingen tussen Rus
land en A m erika, zelfs reeds in een tijd.
d at alle an d ere bladen deze tegenstellin
gen niet wilden zien. N u staan alle d a g 
en w eekbladen er vol van. Al n a a r hun
verbondenheid met de ene of andere
politieke partij scharen zij zich in Jiun
propaganda aan de zijde van A m erika of
Rusland. D at de tegenstellingen op een
gew apend conflict moeten uitlopen geven
de meesten onom w onden toe. D e laatste
tijd zijn er echter richtingen, die propa
ganda maken voor een V erenigd Europa,
als enig middel om een w ereldram p te
kunnen voorkom en.
In dit licht willen we nu nog eens de
gehele w ereldsituatie van dit ogenblik
bezien.
D aar is dan het A m erikaanse dollarkapitaal, d at in zijn enorm e trusts en
monopolies verenigd, het gehele m aat
schappelijke leven in A m erika beheerst.
M et zijn m illiarden oefent het de controle
uit o v er de pers, d e radio, de film, en
m aakt het de binnen- en buitenlandse
politiek.
D oor d e enorm e ontw ikkeling d e r tech
niek w ordt zijn productieverm ogen voort
durend groter. H et is deze ontw ikkeling,
die het dw ingt zijn m acht ook buiten
Amerika uit te breiden. H et heeft de ge
hele w ereld nodig, niet alleen als afzet
gebied, m aar ook om zijn kapitaal d a ar
heen te kunnen exporteren. H e t v ra a g t
voortdurend nieuw e beleggingsmogelijkheden en nieuw e uitbuitingsgebieden.
Slechts de mogelijkheid to t expansie kan
het doen voortbestaan. W a n t dit is de
kern van het kapitalistische bedrijfsleven,
uitbreiden, steeds meer produceren. Stil
stand b etekent niet slechts achteruitgang,
m aar een kapitalistisch bedrijf, d a t jaar
in jaar uit op hetzelfde peil blijft produ
ceren, g a a t onherroepelijk de ondergang
tegem oet. O ok al zijn de bedrijven v er
enigd in machtige concerns, d a n nog
blijft de w et d e r expansie voor hen gel
den.
In een verenigd E uropa, d .w j . een

Europa, w aar de tolgrenzen en invoermoeilijkheden u it de w eg zijn geruimd,
w aar m en arbeiders gemakkelijk van het
ene ufcbuitingsgebied n aar h et andere kan
dirigeren, w a a r het loon- en voedselpeil
geniveleerd is, d a a r heeft h et monopolie
kapitaal van A m erika precies . w a t het
nodig heeft. E n d a a r zal h et dan ook
regeren met ijzeren hand. Laten w e ons
d aarover m aar geen illusies m aken. E n
d è t verenigd E uropa verstevigt ook zijn
positie tegenover Rusland. W a n t, een
verenigd E uropa, opgebouw d m et Am e
rikaans kapitaal en politiek beheerst door
dat kapitaal, lev ert e e t Europees leger,
dat is, een m ilitaire eenheid, onder opper
bevel van Amerika.
In R usland w ordt de m acht niet uitge
oefend door de particuliere ondernem ers,
m aar door de s ta a t met zijn partij-apparaat. H et partij-apparaat, d a t hierarchisch
opgebouwd is, levert de bureaucratie,
die het m aatschappelijk leven beheerst,
zoals in A m erika het m onopolie-kapitaal
d it doet. D eze bureaucratie heeft de be
schikking over h et productie-apparaat en
verdeelt de vruchten vpn de arb eid der
w erkende m assaas. E en deel d a a rv a n
eigent ze zich toe, h et grootste deel w ordt
opnieuw in de productie gestoken. D a a r
om groeit ook h et Russische productie
ap paraat enorm snel. D aarom m oet ook
deze m acht zich buiten d e eigen natio
nale grenzen uitbreiden. O m dat h et R us
sische productie-stelsel berust op de ene
grote centrale m acht, de staat, daarom
moet R usland in die landen, die h e t nodig
heeft voor zijn expansie, ook in d e aller
eerste plaats zijn staatsm acht stevig v es
tigen. H et doet d it door m iddel v a n de
m ilitaire dictatuur, d o o r de nationalisatie
van banken en sleutel-industrieën. Het
moét dit doen, h et wezen v a n zijn gehele
economische stelsel b re n g t dit mee. D a a r
om vorm t zijn economie een afgesloten
geheel, en is ondoordringbaar v o o r het
buitenlandse kapitaal.

Zo dwingt de economische noodzaak
Amerika, terwille van zijn politieke fn
economische macht met geweld het Rus-

sische ijzereiNgordijn omhoog te halen en
dezelfde noocfeaak dw ingt de Russische
heersende klasse om in geheel E uropa met
een economisch en politiek systeem , d o o r
te dringen, eien systeem , d a t niet verenig
b a a r is met h e t A m erikaanse.
Is e r voor E uropa d a n geen an d ere
w eg. d an óf onder de d ictatu u r v a n het
A m erikaanse m onopolie-kapitaal, ó f onder
die v a n het Russische staatskapitalism e te
komen?
- D eze toestand zou trouw ens alleen
door toepassing van gew eld volledig b e 
reik t kunnen worden.
D e richtingen, die p ro p ag an d a maken
voor een V eren ig d E uropa, m enen echter
daarm ede een w ereldram p te kunnen
voorkomen, zoals w e hierboven ook reeds
schreven.
D it E uropa zou d a n een socialistisch
nropa m oeten zijn.vw ant h et socialisme
E uropa
►
u E uropa die w elv aart en zêlfstandigzou
sid brengen, die de rtopdzaak v a n een
heid
oorlog wegnemen.
E en v an de ijverigste propagandisten
voor deze gedachtegang is w el h et w eek
blad „D e V lam ” . In h et artikel „Socia
lisme of „A sperine" p resenteert de redactie
het socialisme als radicaal geneesmiddel
v o o r de zieke w ereld.
H o e d at socialisme er uit m oet zien.
kom en w e nifiLaan d e w eet. A ls er mee
bedoeld w o rd t het socialism e v a n - de
E ngelse L abour-regering. h et socialisme
van Schum ann, G asp ari en N enni. d an
ziet h et e r droevig vöor de arbeiders uit.
H e t is, immers overduidelijk, d at dit so
cialisme zich inzet v o o r h et A m erikaanse
doU ar-kapitaal. d a t d it socialisme geen
enkele grondige om verw erping van be
s ta a n d e bezitsverhouding beoogt, integen

deel de knevelarij van de arbeidersklasse
iiS stand houdt. Moeten we soms nog her
inneren aan de politiek van Engeland in
Palestina? Of. en dan_ zij we meteen
dichter bij huis, aan de „socialistische"
politiek van de Partij van de Arbeid t.o.v.
Indonesië?
Ben verenigd Europa met een socialis
me. zoals we dat uit de Partij van de Ar
beid en haar internationale schakeringen
kennen, zou slechts een versterking van
het Amerikaanse blok betekenen, en daar
mede geen oorlog voorkomen, maar die
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