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SPARfmCUS

w e vóór of tegen de geleide economie
ónder leiding van de staat.
arbeidstijd, gebrek aan krachten, is daarvan de oor
Uit de in 'deze krant gepubliceerde nieuwe af
M aar bezien we nu beide kw esties op
zaak. Toch weteh we, dat wij lezers en sympathirekening blijkt, dat het fonds, dank zij de bélangzich zelf, d an kui^nenjve alleejf conclu rijke steun, die de kameraden van overal verle serenden hebben, die ons daarbij zouden kunnen
deren, dat over beide zaken al bij voor nen, stevig bijdraagt tot de versterking Van dc po helpen, Mensen, die uit de aard van hun functie en
b a a t w as beslist. Stelt U eens het on sitie van ons weekblad. W ij waarderen die hulp . interesse, schrijven kunnen en ons blad meer zou
kunnen doen ■beantwoorden aan zijn taak vaü
mogelijke voor, n.l. dat de C .P.N . een buitengewoon, omdat daaruit blijkt, dat in het land den
proletarisch-ppvoedende aard in de ruimste zin van
wordt, dat eén krant als Spartacus, ge
klinkende overw inning zou hebben be begrepen
h^t woord. Ook op deze vrienden doen wij een
dragen moet worden door allen, die inzien, dat
Red. en Adm.:
haald. D an nog is het b ij'd e huidige in de vernieuwing van de arbeidersbeweging gepaard klemmend beroep, iets van hun tijd en mogelijk
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heden
ter
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ternationale politieke situatie immers niet moet gaan aan een groei van het historisch-mate
Ab. p. kw. f 1.50 bi) vooruitbet Uttg.
is verder allerlei correspondentie, binnenlandse
denkbaar, dat de W esterse im perialisten rialistisch denken bij de arbeiders.
..De Vlam", postgiro 168797 te A'daöi
zowel
als
de
zo
hoog
nodige
buitenlandse,
in
het
Wij hebben goede hoop, dat wanneer het zo
de N ederlandse staat,- de N ederlandse
gedrang gekomen. Hulp, ook op dit terrein, is drin
onze financiële positie gaandeweg veilig
©eeconomie, het N ederlandse grondgebied doorgaat,
gend nodig. Ook een tekenaar Zou welkom zijn,
wordt gesteld.
vooral wanneer hij of zij in staat zou zijn werk
zonder meer zouden hebben prijs gege
Maar eigenlijk is de moeilijke toestand van Sparr
sta a t of, erger nog, gem eenschap te voor
ven. T e dien aanzien kan slechts w orden tacus daarmede nog in het geheel niet opgeheven. te leveren, dat aansluit op onze artikelen en dat dus
beschouwingen en nieuwe begrippen voor de
komen. Buiten het gehele gebied, in het
vastgesteld, dat de verkiezingen, die hier Natuurlijk, in het kapitalisme is de kwestie van de de
arbeidersklasse in beeld zou brengen.
oortjes
buitengewoon
belangrijk,
zodat
zelfs
aan
N oorden Rusland en in het Z uiden en
nu, eenmaal uit traditionele overw egingen
Alleen op die wijze kunnen we van Spartacus
hangers van de „arbeidswaardeleer” zich daaraan
W esten in het bijzonder A m erika, staan
moeten w orden gehouden, passen in de niet kunnen onttrekken. Maar ook op andere ter met elkaar maken een werkgemeenschap ten dienste
d e tw ee w ereldrivalen te dringen om zo
van de komende nieuwe arbeidersbeweging. Onze
strijd* om de gezindheid van de m assa.
reinen zijn we nog buitengewoon zwak. W c zijn.
D e V eiligheidsraad heeft op 15 Juli ten
met elkaar steeds verbeterende, komen
De V eiligheidsraad is een samenkomst veel iriogelijk van dit gebied in hun in
N iet om dat die massa moet beslissen, eerlijk gezegd, om in de woorden van een dichter financiën
we dus nu tot de taak tezamen het geheel ster
aanzien van d e strijd in Palestina met de van diplomaten van de kapitalistische sta  vloedssfeer te betrekken.
m aar om dat het voor het w esterse kapi te spreken, „nog maar een zwervende stem in de ker te maken. W ie meldt zich daarvoor aan?
lucht”. En iedere dag gevoelen allen die met hart
vereiste
tw eederde m eerderheid van stem ten, die ook in dat orgaan pogen de impe
D e olie is ongetwijfeld een belang voor
ta a l v a n w aarde is een gehoorzame, volg en ziel aan he( ,w?rk van Spartacus deelnemen,
men een A m erikaanse resolutie aangeno rialistische belangen van hun sta at te die beide machtige groepen en oud reeds is de
zam e arbeidersklasse te beheersen.
hoeveel werk moet blijven liggen, omdat de „armen. D aarin w ordt vastgesteld, d at de nen. Economische, politieke en militaire steeds op en neer golvende strijd tussen
N em en we de tw eede kw estie onder beids^jd" nu eenmaal voor ieder beperkt is. Er 10e verantwoording (Mei 1948)
toestand - a ld a a r *een bedreiging van de leiders en diplom atieke vertegenw oordi- Rusland, E ngeland,-Frankrijk en Am erika
zo enorm veel ongedaan, wat zo nodig diende
de loupe, dan eist de objectiviteit ^v ast blijft
te gebeuren. Allereerst wordt de propaganda voor, Ontvangen door de Amsterdamse agent:
vrede vorm t, d a t beide partijen binnen drie Sjèrs, pogen elk op eigen terrein de belan om concessiès. tylaar ook an d ere belangen
te stellen, d at het A m erikaanse monopo- de krant e n ,voor onze inzichten nog maar heel a. vaste bijdragen:
dagen het vuren moeten staken, en, in gen van hun heerser.dé klasse te dienet# w aren en w orden steeds meer v an beteke
liekapitalisme de lijn voor de in W e s t- zwak gevoerd. Allen, die het met ons eens zijn.
J. de G. te A. ƒ 2.—; J. de G. te A. ƒ 2.50:
dien d it piet gebeurt de V erenigde N a  W a t e r ook aan« de orde komt, zij oor nis. A ls Rusland Klein- en M idden-A zië
allen,
die
weten.dat
de
klasse
het
alleen
zelf
kan
W . v. d. W . te A. ƒ 1.—: J. L. te A. ƒ 0.50:
Europa te volgen politiek heeft uitgestip
ties gem achtigd zijn tegen Nie on.willige delen steeds vanuit dit belang. Elke stap
en dat zij deel van de klasse zijn, zouden
beheerst, heeft het de weg gevonden n aar
S. H. te A. ƒ 0.50: N. A. te A. ƒ,2.50; A. R. te
peld. E r moet een einde komen aan h et , doen,
toch eigenlijk op alle terreinen dus ook op dat
p arty economische .en ’militan-e, sancties die w ordt gedaan, is vanuit die positie be de Indische O ceaan en n a a r de M iddel
A. ƒ 2.10: H. G. L. te A. ƒ 10.—; J. S. O. te H.
pogen, om hier een geleide economie te van de propaganda moeteq meewerken. Ook de
ƒ 22.50: 6. N. te A. ƒ 2-5Ptoe te passen, en tenslotte dat de door te oordeeld. iDat is ook h et geval met betrek landse Z ee. E ngeland en A m erika hebben
voeren, die gericht is op eigen herstel redactie worstelt met grote moeilijkheden. W at we
Totaal ƒ 46.10.
voeren w apenstilstand g e h a n d h ^ fd moet. king to t Palestina.
er alle belang bij, d at te voorkomen. De
met een z.g. staatssocialistische strekking. doen, pogen we goed te doen. Maar we weten dat b. losse bijdragen:
blijven, totdat een vreedzam e regeling ge
W ie anders oordeelt, w erkt met illusies. z.g.n. zelfstandige staten in dit gebiöd,
R eeds had de K.V .P. de laatste jaren allerlei problemen, van de meest onderscheiden
J. C. te B. ƒ 10.—: T . te Z. ƒ 1.—: Lezers Am
aard, practisch onbehandeld blijven. Gebrek aan
troffen is.
»
sterdam-W* ƒ 2.—; „Meevallertje” ƒ 2.50.
H oe zou het anders te verklaren zijn, staan aldus aan een voortdurende bedrei
h aar remmende invloed op dit pogen uit
.
Totaal
ƒ
15.50.
.
D
at
lijkt
niet
mis.
D
a
t lijkt z■’cs, behou dat Amerika een aantal m aanden'geleden
ging .bloot. Elke im perialistische macht
geoefend. M aar reeds vóór .de verkie
Door de Uitgeverij „De Vlam" ontvangen:
dens geblekin verschillen: van t ^ 'i n g op de Joden in P alestina in de steek scheen
probeert er zich zo stevig mogelijk te ves
zingen en in het bijzonder n a d at het D e uitslag.
J. P. C. te B. ƒ 10.—; D. K. te A. ƒ 1.e n ig e'o n d erd elen van dit vi r,
op te laten en nu, na de ,,D e facto” erkenning
tigen, m aar ^nin of m eer w eerhouden zij
M arshall-plan vastere vormen begon aan
E n nu de uitslag. Zij kon niet anders
L. v. A. te A. ƒ.1.—: E. B. te B. ƒ 2.50; F. de
een-gfóte m ate van eensgezindheia tussen van Israel, het initiatief neem t to t dit elkaar e r >^n. het gebied rechtstreeks te
te nemen, häd ook de Partij van de A r
R. te R. ƒ 3.10, kleinere bijdragen tezamen
zijn in de gegeven verhoudingen dan zij
de grote m ogendheden, ja tussen dt^riva- krachtige besluit, d a t zich kennelijk richt beheersen.
.
beid, bij monde van ministers en voor
ƒ
0.95.
Totaal
ƒ
18.55.
w erd. N og mist de grptc massa het be
len R usland en Amerika. H e t z^l m 'd it op tegen de A rabische staten, die onwillig
aanstaanden, duidelijk uitgesproken, d at sef, d a t zij buiten deze verkiezingen om, Ontvangen door de Haagse agent:
•
'
Z o is dit gebied, ondanks zekere econo
zicht aan w aarderende woorden en juich w aren om het w apenstilstands-bestand te mische penetraties van beide kanten, toch
meer vrijheid aan het bedrijfsleven moest bouwen moet aan eigen klassemacht. a. nagekomen April-bijdragen ƒ 10.78.
b. losse bijdragen: ƒ 9.12; P. M. te d. H. ƒ 2.—;
tonen in de grote pers niet ontbreken. handhaven? H oe is het anders te verk la
w orden verleend. O ok deze partij had
nog te zien als een vacuum, een ledige
N og hebben zij bij millioenen hun stem
T. M. de R. te d. H. ƒ 1.75:
D aarbij zal zeker de wens uitgesproken ren, d at Engeland m et zijn „socialistische
.d u s reeds gecapituleerd.- O ok bij deze uitgebracht, i n . de illusie, d at het van c. Vaste bijdragen: J. A. ƒ 0.52; J. Z . ƒ 0.52; B. D.
ruim te tussen de op elk aar aandringende
w orden, d a t die groten zelf, met betrek regering1' zich m ilitair met de A rabische g rote imperialistische landen.
kw estie ging het er dus meer om, de ge w ondergrote betekenis w as. H e t W e ste r
ƒ 0.26: J. Tr. ƒ 1.12: J. D. ƒ 1.—.
king tot andere problemen, zoals Berlijn vorsten verbond, w apenen en officieren
Totaal
ƒ
27.07.
,
zindheid d e r „kiezers" om te buigen in
se imperialisme heeft een overw inning
D e joodse nederzettingen in Palestina
door Werkgroep Dèn Haag:
en D uitsland als geheel, het mogelijke zulr^ leverde aan T ransjordanië en de ontw ikke
de richting v a n ' de eisen door A m erika
bevochten op het terrein van de arbei- Ontvangen
w erden ongetwijfeld d o o r R usland als een
v.
P.
te
d.
H.
ƒ
2.—;
Mw.
v.
B.
te
d.
H.
ƒ
ll—:
len
doen,
to
t
schikkingen
te
komen.
7
ling van de komende joodse m aatschappij goede voedingsbodem- gezien voor het
gesteld.
dersgezindheid- D e Russische invloed is
Overh. Pers. të d. H. ƒ 10.60: No. 32 ƒ 1. ;
M aar, v/at lijkt, is daarom nog niet belemmerde, terwijl het nu achter de Ame
Z o ’ kan men deze verkiezingen slechts teruggedrongen. De politiek van het * No. 67 ƒ 1.—: No. 85 ƒ 5.—: No. 120 ƒ 3.—;
kweken van R usland-sym pathieën. ’ D at
altijd w a a r. Integendeel, er is een groot rikaanse resolutie ging staan? De sleutel
- No. 321 ƒ 2.50: No. 345 ƒ 10.—; No. 351
in hun w are betekenis begrijpen, w an Westerse m onopoliekapitalisme is ver-*
was tem eer v an betekenis,- w aar Turkije
ƒ 2 . - : No. 353 ƒ 5 . - : No. 361 ƒ 2.50: No. 387
verschil of men zegt: „het lijkt zo", of daarvoor, tev e n s de sleuHl tot het begrij
neer men beseft, dat het niet ging om de sterkt. ,
hecht in de A m erikaans-E ngelse belangen
2.50:
No.
392
ƒ
4.—:
No.
512
ƒ
5.—:
No.
628
„het
is
zo”.
E
n
ook
aan
dè
vro«ne
wensen
pen van hetgeen nu kom en gaat, ligt in de sfeer w as betrokken „en Iralc''R usland
v r a a g , . welke politiek zal in N ederland
D e massa is m eer bereid gem aakt tot
ƒ 5. _ : No. 756 ƒ 12.—; No. 754 ƒ 4.—: No.
van redactéuren-buitenlan^l hebbei\ we beantw oording van deze vragen. E n meer,
w orden gevoerd, maar om de vraag, is de strijd der imperialisten. D e staatsso761 ƒ 2.—: No.. 769 ƒ 3.—; No. 800 ƒ 2.50;
, steeds als een bedreiger van zijn staats
maait heel w einig.
*
daaruit zal tevens blijken, hoe het komt, belangen moest zien in v erb an d met diens
de N ederlandse bevolking met inbegrip
- No. 820 ƒ 10.—; No. 823 ƒ 1.—: No. 824 ƒ l.—t
cialisten van Russische en W esterse hui
No. 825 ƒ 1.—: No. 779 ƒ 1.—.
Van de arbeidersklasse, bereid plaats te
E r is verschil tussen w at lijkt en w at is; dat de politiek van h et westense kapitalis begeerte de oliegebieden in de Russische
ze hebben beiden verloren. D e arbeiders
Totaal ƒ 99.60.
nemen in het A m erikaanse im perialisti klasse is verscheurd. H et monopoliekapi
H et opmerkelijke was ook in 1945, dat het me en van Rusland voerde tot. het a a n  economische orde iA te Schakelen. D aar-,
nemen van dit besluit van de V eiligheids door w as R uslands sym pathie voor een
sche front.
talisme heeft, onder het mom van de . . Totaal generaal ƒ 206.82.
alles koek en ei leek, m aar het niet was.
H et moet in de politiek van de arbeider- raad.
De z.g. socialistische partijen hebben vrijheid, gewonnen.
joodse staat al vroeg uitgesproken.
W a t ons, ondertussen opviel is* d at dit-/ Nog eens een woord aan klasse de bedoeling zijn zich niet met illu
hun keus in die fronten gemaakt. D e '
H ef tijdvak van d e openlijke koloniale
V o o r Amerika lag de zaak aanvankelijk
maal, anders dan voorheen, in het ge
sies blij te m aken, m aar door een juist in heerschappij is voorbij. G edurende de
stalinistische partij wil de gezindheid van
anders.
Zijn m achtspositie daar, wqs nog
heel niet bekend is gem aakt, hoeveèl de abonnees
zicht de loop van de komende gebeurtenis laatste tientallen jarei* zijn in het bijzonder
de massa ombuigen tot een ten aanzien
inaar van jonge datum en w as economisch
v an Rusland sympathieke. De sociaal-- stemmen blanco en van onw aarde w er
sen te begrijpen.
in Klein- en M idden-A zië zogenaam d zelf op E ngeland veroverd. Z o lan g mogelijk
O ns verzoek, het abonnem entsgeld voor
dem ocratie heeft plaats genomen in het de* opgenomen. M ag dit als een aanw ij
Dus menen wij het besluit van de V ei standige, voornam elijk Arabische staten
liet het Engeland, tlat de steun der A rabi
W esterse front. Beide partijen zijn scha zing w orden gezien, dat dit aantal steeds het derde k w artaal over te m aken, is door ligheidsraad, in zijn totstandkom ir
ontstaan, w aarin de oude feodale m acht sche vprsten zocht, de kastanjes uit het
velen
beantw
oord.
D
a
t
g
a
a
t
uitstekend»
stijgende is? ,
delijk voor het klassefront der arbeiders.
Zijn werkelijke betekenis, w at nadv .e hebbers, om hun staatsm acht te . v erster
vuur halen. Bovendien, het A merikaanse
In ieder geval blijkt uit deze verkie vrienden. M a a r nog is e r een groot aan' moeten beschouw en. Beiden bewijzen daarm ede tevens, d at de
ken. en mede onder invloed van het westrijd der arbeiders niet gevoerd moet zingen nog eens temeer, hoe nodig het tal d a t achter bleefl E n dus nogmaals*
D e V eiligheidsraad is niet het orgaan reldkapitaal. m oeten pogen to t .industriali m onopoliekapitaal bestrijdt overal de ten
is, te w erken aan een totale vërnieuw ing W I E H E T A B O N N E M E N T S G E L D i van vredelievende volken* w aarvoor het satie v an hun sta at te komen e n geschikte dens n a a r staats-econom ie en tiit de aard
‘ w ordeh om de parlementen. D aaruit
w o rd t tevens verklaarbaar, hoe hun po van de arbeidersbew eging. W ij zijn er V O O R H E T D E R D E K W A R TA A L ' zich pleegt uit te geven. H et is niet in dè brokken van dit gebied bij hun staa t in te v an de zaak zeker ook v a n d e coöperavan overtuigd, d at de massa van de a r N O G N IE T O V E R M A A K T E , DOE eerste p ja a ts 'te r wille van de vrede dat lijven. Palestina is zulk een brok en zelfs tieve'econom ische bedrijfsorganisaties, die
litieke strijd dit lage, vunzig lage peil kan
bereiken. V a n die strijd kan geen v e r beiders dit zullen gaan inzien. Ja, w e zijn
joodse im m igranten nastreefden.' In dit
dit besluit is gevallen. H e t besluit getuigt in hun onderlinge tegenstellingen vinden
er van overtuigd, dat dit opklaringspro- D A T A L S N O G . W ij hopen d a t ook zij op zichzelf nog in het geheel niet van de deze vorsten elkaar v a n tijd tot tijd. als verband w as de afw achtingstactiek v aü
heffende invloed op de arbeidersklasse
uitgaan. H un aanhangers jubelen slechts ces reeds gaande is. En verkiezingen als daarbij het fonds „S P A R T A C U S OP eenstemmigheid der wereldpolitici.
h e t er o n gaat de opbouw van een joodse vAmerika niet sle c h tg e k e k e n . De jodenbij het verlies d at de in het andere fropt deze kunnen dat op de duur toch slechts D E V E S U V IU S ” niet zullen vergeten*
S
t
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r
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*
staan d e z.g. socialistische partij lijdt.
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Ter w ille van de Vrede

jven. W a n t, deze arbeidersszijn vastbeslo
moesten eerst in het nauw zitten. M aar
ten deze actie stevig in eigen knuisten te
toen de Joodse sta a t. Israël w erd opge
houden. N atuurlijk zijn ze bereid zo nodig
richt, de joodse collectivistische landbouw | steun voor hun actie te aanvaarden, d o c h ,
geversorganisatiea,
noch
van
de
minister
van
so
gem eenschappen onder de wptten. van
Ó p deze plaats hebben wij al m e erd é re. ciale zaken en het college van rijksbemiddelaare
ze zeggen daarbij heel duidelijk: H anden
dezé staat kw am en en d e regeerders van
malen de ontevredenheid belicht, welke een bevredigend antwoord inzake de 2 pet. va
af van onze strijd! D it ervoer de redactie
de nieuw e sta a t een beroep deden op
heerst onder de R otterdam se bouw vak cantietoeslag voor de bouwvakarbeiders is ontvan
van „D e W a a rh e id ” , die traditie getrouw
Amerika, toen w as de tijd g'ekomen de arbeiders. D e laatste maal, d at wij deze gen;
in een artikel over de?e staking trachtte
stelt
vast,
dat
onder
deze
omstandigheden
over
dollar-invloed stevig te vestigen en Rus beschreven, gaven wij o.a. een verslag van gegaan moet worden tot scherpere vormen van
daarm ede de E .V .C . te bevoordelen, door
land zo mogelijk geen schijn v an kans te een vergadering vèn de kernen van H a  actie;
wel te vertellen d at de E .V .C . geheel ach
laten. Bovendien, de mogelijkheid van
venherstel. Bij deze vergadering is het niet
stellen verder vast, dat de voorstellen, gedaan
ter dit conflict stond doch „v erg at” te
econom ische e n ........ militaire sancties
gebleven.. D e verschillende kernen van de door de werkgevers- en werknemersorganisaties om
meiden, d at dit eveneens m et de O .^ .B .
kunnen het mogelijk m aken zich nu stevi diverse bouw w erken hebben elkander ge voor het jaar 1948—1949 de 2 pet. irf de vacahtlfehet geval w as. Hoewel een groot deel van
bon te verdisconteren, steeds verder van hun be
ger en dichter aan te dringen op de grote
zocht en gevonden en het resultaat is ge slissing verwijderd zijn; waardoor van de zijde der
deze arbeiders aangesloten zijn bij de
teg en stan d er Rusland.
f
wórden: eenheid van optreden, eenheid werknemersorganisaties de gedachte wordt geuit,
E .V .C . heeft men zich in éen protestschrijzich achter iedere actie voor 2 pet. te plaatsen;
Klein- en M idden-A zië de ledige ruimte, van actie.
'
ven tot de red aftie van „D e W a a rh e id ”
besluit
om
op
Vrijdag
9
Juli
1948
van
des
namid
V rijdag 9 Juli j.l. lag het w erk op v e r dags 1 tot 2 uur voor alle bouwwerken te Rotter
w aarover wij hierboven spraken, w ordt
gew end en in dit schrijven o.a* gezegd:
dus met indrukken bedreigt. ' D a t is één schillende belangrijke bouw w erken gedu dam en omstreken een proteststaking van één uur
„W ij als strijd en d e‘arbeiders vinden het
v an de wezenlijke punten van het besluit rende een vol uur geheel plat, naar aanlei te proclameren;,
| goed, d a t de aandacht op onze strijd w ordt
besluit
voorts,
om
indien
nodig
een
grote
open
van de V eiligheidsraad. R usland w eet dit, ding van een m anifest uitgegeven door de
gevestigd. W ie dit d o et kan ons betrekkebare vergadering voor alle bouwvakarbeiders te be
h et kan niet meer terug. O ok van zijn gezamenlijke kernen d er bouw vakarbei leggen, waarlb de inzet van een eventuele algehele I lijk weinig schelen. M aar we vinden het
kant komt de v raag aan de orde, hoe v er ders, w aarv an wij de inhoud hieronder langzaam-aan-actie besproken zal' worden.
niet goed, d at dezé zelfstandige strijd mis
Kameraden, dit is het antwoord, dat gegeven
krijgen wij een zo groot mogelijk deel van weergeven.
bruikt w ordt voor propaganda voor wéHce
moet
worden
aan
de
organisatie
van
de
werkge
de buit. Reeds nu m aakte zijn vertegen
organisatie dan ook. D at zij tevens van
P R O C L A M A T IE .
vers!! Laat het een klinkend protest zijn! Staakt
w oordiger G rom yko bezw aar tegen het
mening zijn, d a t er al genoeg verdeeldheid
op
Vrijdag
9
Juli
allen
van
één
tot
twee
uür!
Op
. AAN ALLE BOUWVAKARBEIDERS!
handhaven vanjde missie Bernadotte, aa n - ,
alle werken van één tot twee uur de hamer stom.
Iis onder de arbeiders eh d a t zij e r voor
Het hele raderwerk staat stil, als uw machtige hand
gezien R uslan d hierin niet vestegenw oor- Kameraden,
i
j zullen strijden de eenheid van optreden
digd is.
In onze protestmotie aan de werkgeversorgani > dit wil.”
in de bedrijven t£ bevorderen, doch d a t
D E GEZAMENLIJKE KERNEN
satie en ons verzoekschrift tot bemiddeling aan de '
W a t in de naaste toekomst gebeuren
deze arbeiders in de bedrijven zelf. zullen
1
.
VAN
BOUWVAKARBEIDERS".
van sociale zaken en het college van rijks
gaat, is nog moeilijk te-voorspellen. M óch minister
•
moeten bepalen w anneer en hoe ze moeten
bemiddelaars, stelden wij scherpere vormen van
ten straks inderdaad militaire sancties actie in uitzicht, wanneer niet uiterlijk op 1 Juli
»Zoals gezegd, heben vele arbeiders van
optreden.’'
tegen de A rabische staten nodig blijken,
1948 een gunstig antwoord inzake de uitbetaling de voornaam ste bouw w erken aan deze
O n s dunkt, dit is duidelijk genoeg hoe
dan komt de v raag aan de orde, welke • h n een 2 pet. vacantietoeslag aan alle bouwvak oproep gehoor g e g ev en ., H eel H avenher
wel we deze arbeiders w el de illusie zul
landen daarvoor zullen w orden aangew e arbeiders ontvangen zou zijn*
len moeten ontnem en, dht dit protest, zo
stel lag gedurende een uur plat, eveneens
zen, en op w elke punten die san cties zullen
als zij vroegen, in „D e W a a rh e id ” opge
w as dit het geval bij de bouw aan de wol
DIT A N TW O O R D IS N IET ONTVANGEN!
w orden aangew end. Opmerkelijk is, dat
nomen zal w orden. Z o v er zal „D e W a a r 
kenkrabber
aan
de
Pleinw
eg,
terw
ijl
zelfs
In de vergadering van 5 Juli j.l., die door de af
direct na de aannem ing v an het besluit de gevaardigden
heid” met de w aarheid wel niet durven en
het voltaUige personeel w erkzaam bij de
Van de bouwwerken werd bezocht,
secretaris van de V erenigde N aties aan. werd daarom de volgende motie aangenomen:
B.P:M . kans zag een machtige dem onstra | willen gaan.
„De afgevaardigden van alle bouwwerken o p 5
r de landen, die in de w apenstilstandscom N atuurlijk zal deze actie zich niet tot
tie op touw te zetten. O ok aan verschil
missie vertegenw oordigd zijn (Am erika, Juli 1948 in vergadering bijeen in Café Cleijburg, lende kleinere bouwwerken, w erd a a n deze Ideze proteststaking mogen én kunnen be
Stieltjesstmat 2, •
Frankrijk en België), heeft verzocht, miliperken. Doch ze zeggen h et zelf reeds, dit
róepstepv van onderen op, g -h o o r gegeconstaterende, dat noch van de zijde der werk• taire w aarnem ers te leveren. O ok d aarvan
f i . C.
poogt men dus R usland uit te sluiten.
V .' v. A
Dienen de militaire sancties te w orden
toegepast, d a n ligt het voor d e hand, dat
In dit boek beschrijft D . de Jong o.a.
de w esterse landen d at v arkentje in P a 
v a n A . A . M . S to ls, M a a stric h t
de qpkomst en bloei v an de vakbew eging
v an D . de J o n g J r .
lestina graag alleen zullen w assen, dat wil
in N ederland.
zeggen de Russische militaire m acht er bui.
Jan de H aan, een m etaalarbeider, heeft
de strijd der arbeiders van meet a f mee D e motor sla at aan. F rans presenteert een Iliep altijd met een pet op. T o t de bond
ten zullen willen houden, om aldus het
gemaakt, gedurende 25 jaar. H e t is Z a te r sigaar. ,.Fijne bullen,” prijst Jan w eer, ge werd opgericht en zij een van de eerste
vacuum te vullen met hun invloed. D aar
dagm iddag. "■
nietend. F rans klopt hem lachend op de I leden w aren. F ran s kon goed smoezen.
tegen zal R usland bezw aar m aken. M et
I W as w at je noemt, vies bij. Langzaam
schouders.
succes? M en begrijpt d at hier de eensge
x
•
zindheid, die nu zó hoopvol lijkt, plotse
Behagelijk leunt D e H aan-tegen d e kus [klom hij op en w erd bezoldigd bestuurder.
D e H aan loopt naar huis. Z ’n drinkDe auto snort voort. S traten en huizen
ling zal eindigen.
kannetje danst op z’n heup. T huis eet hij sens. D at doet z’n moede ru g goed. T e r
H et is lang niet onmogelijk, d at Rusland w at en gaat dan n a ar het gebouw van z’n sluiks kijkt hij naajr F rans. Die is ook erg | tuimelen voorbij. H et .duizelt Jan. ,
„D at verrek te vergaderen altijd,” mop-d a n ook vanuit het N oorden operaties vakvereniging om de contributies af te re verouderd? W a t gaat de tijd toch gaüw. Ipert Fran6. „A an je gezin kom je niet-toe.
F
rans
heeft
eén
dikke
buik
gekregen.
Hij
w enst te beginnen....... n aar de olie en kenen, die z’n kam eraden op de fabriek
zit goed in de klecen. Een hele meneer! IVanm iddag w eer conferentie over ons vanaar de Indische O ceaan. D aarop zullen aan hem, het groepshoofd, hebben afge
dragen. Hij is een van de laatsten. De A an z’n vingers schitteren ringen en als I cantie-oord. God, god, w a t groeit de boel.
de anderen helemaal geen prijs stellen.
am btenaar knipt vinnig het loket achter hij lacht blinkt zijn met goud geplombeerd |W e hebben een oud kasteel in G elderland
-—M a a r d an kan er oolc v an allerlei onbe 'hem ' dicht. De portier staa t te trappelen gekit. A an z’n glacé-handschoenen zou
op de kop getikt, je zult eens iets beleven.
rekenbaars uit voortvloeien.
en begint de deuren te sluiten. „Klaar?” men niet zeggen, dat d a a r een gewezen [Zo’n pracht! Z a g je nooit eerder. N u kun
nen jullie uit logeren gaan. W ie had dat
Alles, ter wille v an de lieve V rede.
m achine-bankw erker aan het stuur zit, Zo
vraagt hij ongeduldig.
>it kunnen denken. Fabrieksarbeiders in
D e H aan loopt in del vestibule bijna zelfbewust en parm antig. D è dikke sigaar
een van de bondsbestuurdejrs tegen het lijf. in de half geopende mond, de hoed achter |de veren bedden van de aristocratie,
'a a r vroeger een graaf of een baron op
Z e kennen elkaar nog uit de oude Vakbe over op z’n hoofd. V ijf en tw intig jaar ge
ierten jaagde, zullen nu jullie met je vrou
weging. H et is .de penningm eester Frans leden is het nu al, sinds Jan .iedere rfiorgen
met F rans na^r de w erkplaats ging. Nog w en en kinderen w andelen. D a t grapje
M eertens.
st ons meer dan een ton gouds. Kunnen
„Als/je deze kant uit moet, rijd ik je een ziet hij den mageren bleken jongen in z'a
eindje op, Jan,” groet F rans joviaal en sjofel w erkpakje naast zich lopen. Z n j^e doen. O ok het bondsgebouw moet
houdt het coupé-deurtje van z’n auto open- keggie onder de arm. In z’n broekzék puilt [flroter w orden."
D e vacantiew eek nadert. D e volgende
Jan aarzelt. Hij ziet de mooie, gelakte het drinkkannetje. ’s M orgens stond Frans,
G roter w orden. G ro ter worden!
4
'’ " '
*
I’ G roei.
w eek verschijnen de laatste mededelingen. w agen met de gecapitonneerde kussens. ach ter de draaibank, ’s A vonds ging hij
G etallen. Duizenden.
„R jn e bullen!” prijst hij. „Pas een nieu moe naar huis. Z o n d ag s w aren ze bij
Geeft U .d ire c t op. w anneer ge nog mee w e,” vertelt Frans, achter het stuur plaats elkaar, gingen samen ergens een potje bief
Een ton gouds........
*
nemend. „D ie andere w as een oud kreng.” drinken en een partijtje biljarten. Frans
De stad jaag t voorbij.
wilt.
■ '
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is sltchts d e inzet om de reactie te tonen,
d at het bij hen werkelijk m enens is. Z e
zijn ook bereid verd er te gaan en stellen
de langzaam -aan actie jta uitzicht. In de
loop van de w eek vindeq nog verschillen
de voorbereidende vergaderingen plaats
en wij spreken d e hoop uit, d a t ook de
verdere ^ctie door hetzelfde vastberaden
optreden gekenm erkt zal zijn. D ^ zij hun
eenheid zullen w eten te bew aren en dè in
menging van al degenen, die deze actie
voor eigen standje zouden willen benutten,
zullen \yeten te verhinderen. E n dit niet
alleen, doch d at zij e r tevens in zullen sla
gen deze actie ook tot andere plaatsen in
ons land uit te breiden. W a n t d it is niet
alleen een R otterdam se kwestie, d it is een
zaak, die alle arbeiders raa k t en e r zal
uitsluitend een kans van w elslagen be~
Staan, w anneer deze actie niet to t R otter
dam beperkt blijft.

ZOMERDAG
omgeving A m sterdam — H aarlem
Z o ndag 25 Juli a.s. w ordt de D erde Z o 
m erdag gehoudèn.
W e gaan n a a r de omgeving Santpoort.
Treinreizigers uit A m sterdam verzam elen
precies tien uur (vooral niet later) op het
Stationsplein C. S. F ietsers, om negen uur
bij het standbeeld y a n Domela N ieuw en
huis. Alle deelnem ers komen om tien mi
nuten over half elf bijeen vóór het station
S antpoort.
,
V oor koffie enz. w o rd t gezorgd. W ie
een m uziek-instrum ent heeft brenge dat
mee. V o o r h et program m a zorgen we
allen.
.
*

]

ja n schudt heen en w eer en voelt zich
zw ak en klein.
„ W e e t je nog onze eerste vergaderinen in mijn voorkam er op O ostenburg........
)e kinderen slieper# v lak achter ons in de
alcoof.’ A ls ze w akker w erden v an het
harde praten ging jij ze aan h et lachen
maken, F ran s.”
'
„ T ja ........d e oude tijd........... W e tellen nu
20.Q00 leden.”
„Een goeie oude tijd ......... E r w as k a 
m eraadschap........E r w as strijd ......... •
„ W é zaten te sappelen met de centen."
„H oeveel hebben w e nu, Frans?”
* „Eeh één m et vijf nulletjes, Jan.’’
Jan zucht. „ W a t een boel!”
„N ee, nu krijgen_ze ons zo gauw *niet
klein,” glim lacht F räns.
„M oet je er hier uit?” '
„Ja,” antw oordt Jam
„Jezis, w oon je nog altijd in die rot
b uurt.”
„Ja,” zegt Jan. '
„Adieu, F ran s.”
„Adieu, Jan .”
G rauw e huizen kijken D e H aan na. Hij
loopt de sm erige tra p op. E rgens b la ft een
hond.
* „Een één m et vijf ftullen,” prevelt Jan,
M elancholiek moet hij opeens denken
aan zijn voorkam er op O ostenburg.
Vijf en tw intig ja a r ......

Ï

Arbeiders wonen....?
„D e arbeidende bevolkina w oont niet
m eer in de grauw e wijken dier g ro te ste 
den, m aar in tuindorpen en moderne huizenbloken.7
*
!Zo schrijft A rie P leysiet in J. M . D e
stem van N ederland ( verkiezingsnum 
m er).
V o o r zover w e w eten, is A rie P ley sier
geen A m sterdam m er. D a a ra a n zal het
liggen, d a t hij niet zo goed op de hoogte
is m et d e jo e sta n d e n in die ètad. M a a r als
wij A rie eens door de H oofdstad des lands
zouden mogen rondleiden, d a n konden wij
hem nog w el eens iets and ers la te n zien, —
d an „tuindorpen en m oderne huizenblok«
ken.“
v
D #n zouden wij hem meenemen n a a r
O ostenburg, K attenburg en W itte n b u rg ,
de z.g.n. eilanden. W ij zouden hem voeren door de sloppen en stegen v a n de
binnenstad, w a a r al veel onbew oonbaar
v erk laard e huizen zijn, m aar nog meer,
die hetzelfde lot h ad d e n m oeten onder
gaan, doch bew oond blijven, om dat e r in
de eerste jaren geen k an s is ze te v ervan
gen door nieuwe.
• ; ‘.
W ij zouden hem de Jord aan tonen, m et
z’n nauw e straten en grachtjes. H eel schil
derachtig om vreem delingen o p te wijzen;
M a a r laat hen n iet hun neus steken in d é
donkere vünze portalen, o f de steile uit
gesleten trappen opkruipen, om een kijkje
te nem en in de troosteloze hokken, dip
A rie „m oderne huizenblokken” belieft té
noemen.
•Dan zijn er nog talloze straten, wie*
huizen dagtekenen uit h e t eind v a n dè
vorige eeuw. H e t oude Z u id en W e s t.
M ensenpakhuizen zijn het, d ie aan geeè
^en k ele eis v a n schoonheid en hygiëne vol
doen. T evergeefs zoekt m en daar. n a a r één
y a ste w astafel per gezin. E n a ls e r Merke
lijk een aangetroffen zou w orden, d an is
die door de bew oner op eigen kosten d aar
aangebracht.
O o k in de zo hoog geroem de „tuindor
p en” zijn de huizen op een koopje ge
bouw d. H e t o vergrote deel heeft ^slechts
één kam er v an behoorlijke afm eting. O ve
rigens v indt men er nóg tw ee of- d rie ver
trekjes, te 'k le in , om als-slaapkam er voor
m eer dan een persoon tè dienen. W a a r ze
bew oond w orden dt^or een gezin met drie
o f m eer kinderen, moet m et d e ruimte ge
w oekerd w orden. E n de enige plaats,
w a a r het gezin zich wasset!’"kan is het
keuken gootsteentje v a n 30 bij 50-eïn. De
enigszins b eter ingerichte w oningen zifn —
voor een arbeidersinkom en niet bereik- ™
baar.
E n zoals de toestand in Amsterdam is,
zo is h et in de andere grote en kleine
plaatsen ook. O p het platte land laat de
behuizing eveneens nog veel te wensen
over, terwijl de verw oestingen o p woninggebied tijdens de oorlog, het vraagstuk
nog* nijpender gem aakt hebben.
A fdoende oplossing v an het woningprobleem zal pas gevonden kunnen wor
den, indien de belanghebbenden t d e a r - ,
beiders) ook, deze zaak zelf ter h and
nemen.
‘ .

. : * . •' '{■. ■'
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O p wie heeft U gestemd, kiezer? W el, het is
onbelangrijk. Dat U echter gestemd hebt is lang
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niet van alle belang ontbloot. U hebt daarmee tel
kennen gegeven, dat U nog gelooft dat parletaent
en parlementaire partijen U bevrijden kunnen vanl
politiek der K.V.P. bevestigen. Ze moet het „bereik
onderdrukking.
De verkiezingen zijn achter de rug en wat wij
te”
schromelijk
overdrijven
en
voor
de
reactionaire
Een gevaarlijke illusie, want zij is in tegensteling
wel verwafiht hadden: zij hebben maar weinig ver
praktijken,
voorstellen
en
maatregelen
der
Katho
mef het vertrouwen in eigen kracht. U geeft daar
andering in de samensteling van het parlement ge
lieken buigen. Breed moet uitgesponnen worden, de
mee te kennen, dat U nog gelooft in het op diel
bracht.
negen gulden — niet ouderdomspensioen — maar
manier verdedigen van grondwettelijke rechten, die
De politiek van voorzichtige list en uitbreiding
zorg
voor
ouden
van
dagen.
hog enige vrijheid waarborgen. Dat U dit aanziet
- der machtsmiddelen zal worden voortgezet, als
In
vergtlijking
met
het
ouderdomspensioen
van
voor strijd, terwijl een veel zwaardere taak U
<zijnde in deze situatie de beste voor het NWervoor de oorlog zijn echter deze negen gulden een
wacht, dat U ondanks Uw critfek toch gelopft in
landse kapitaal: Regeringen van een uitgesproken
achteruitgang.
Ten
eerste
was
het
pensioen
van
het verbeteren van Uw positie met parlementaire
conservatief karakter (de reactie), zouden bij de
drié gulden niet van overige inkomsten afhankelijk,
middelen, terwijl daar macht voor nodig is, tast
massa op tegenstand stuitën en onrust te weeg kunhet was pensioen. Ten tweede kon men met drie
bare macht, macht, die het op kan nemen tegen
nen brengen, hetgeen bij de gevoeligheid van het
gulden voor de oorlog meer doen, dan thans met
de macht van het kapitaal, het leger en de poli-1
kapitaal in deze ontwikkelingsperiode moet worden
negen. Heel listig wordt ons telkens voorgepraat
tie. Wij, de „onpractische” Spartacisten met onze!
vermeden. Uitlatingen als: „geen conservatieve
Red. e a A da.:
dat de prijzen met tachtig procent zijn gestegen en
verwaten kameraden, zijn d ^ enigen, die, dit uit |
Redacteur
regering zou de versoberingsmaatregelen door kun
7046 te Amaterdaa-Zold IL
de lonen maar met zeventig. Déze paar procenten
kunnen spreken, duidelijk en onomwonden.
é
pxo6etakiSks
cMtk,
landen,
oexenigt
11/
nen voeren, die wij thans op het oog hebben , van
Ab. p. kw. 1 1.50 bi) vooruitbeL Uitg.
R. H U L S M A N
zouden' dan de spanning tussen lonen en prijzen
W ant wij zitten niet vast aan stemmenaantallen, I
de Engelse minister Bevin, zijn hier ook gedaan,
„De Vlam", postgiro 168797 te A'dam
weergeven en de achteruitgang in „welstand aan
die wij wensen te behouden, steunen niet op vak-l
zij het niet zo onomwonden, en zij geven duidelijk
duiden, waarbij men het dan schijnbaar voor de
verenigingen, die bij de staat zijn ingelijfd, hebben I
de taak aan, die de „progressieve partijen” voor
arbeideri opneemt. Dit is echter om de aandacht
geen illusies omtrent parlementaire middelen, zijn!
het kapitaal hebben te vervullen.
van de werkelijke stijging af te leiden. Brood zal
niet verbonden met een der in de toekomst oorlog-j
Hier te lande is de partij van de Arbeid gehe.el
en h a a r plaats innemen in de strijdende
ongeveer
tachtig
procent
gestegen
zijn,
melk
en
bo
voerende machten.
»
de gevangene van de veel gesmade.,reactie .-»Door
klasse.
•,
ter,
d.w.z.
margarine,
al
meer,
eieren
minstens
hon
W ie gelooft in parlementaire middelen, gelooft I
baar pro-Amerikaanse politiek is iedere samenwer
derd procent. Voor de meeste voor het leven nood
in de goede gezindheid van het kapitaal en niet aan I
king met de Stalinisten Ónmogelijk geworden. Door
Economische en politieke acties.
zakelijke artikelen is de stijging echter van drie
zijn wreedheid en onmenselijkheid, gelooft aan zijn I
baar sócialisatie-propaganda, waarmee de Partij van
honderd’ tot vijfhonderd procent en zelfs meer.
vatbaarheid voor rede en niet aan zijn onverbidde-l
de Arbeid haar aanhang moet behouden, hééft zij
In de- aanhef v an ons artikel spraken
Terw ijl in.de m aand Juli van dit jaar in- zes honderd millioen. H e t aantal door
Ondergoed,, sokken, schoenen, costuums, schuiers
lijke noodzaak tot accumulatie en winst, waarvoor!
de Partij Voor Vrijheid en Democratie afgestoten,
wij reeds van de grote* stakingen, die
en borstels, vuilnisbli'-ken, veters, naaigaren, ve
geen bloedbad te afschuwelijk is.
verschillende delen van Europa w eer grote
* • • voor samenwerking
-------— in inaanmerstakingen verloren arbeidsdagen 203.400,
Zodat deze slechts
aanmerterband, schoencri^ne, emmers, sponsen, zeemleer,
vooral in Frankrijk en Italië in de m aand
Indien er iets is, dat doorbroken moet worden, I stakingen uitbraken, wij wijzen in het bij
• fcing komt, wanneer zij het laatste restje van haar
is in procenten uitgedrukt 0.03. D a t is 3
zijn eenvoudig niet te bekostigen. Niet eens gespro
is het dit geloof, is het de parlementaire ideologie,!
Juli voorkwam en. O ok deze vragen dus
jjocialisatiestreven prljf geeft, wat haar een aderader
op de 10:000. D aarbij moet men dan in
ken over meubilair of reparatie daaraan en niet te - om plaats te maken voor vertrouwen in eigen I zonder op Frankrijk ei^ Italië, publiceert
lating aan volgelingen zou kosten. Het socialisatieonze aandacht.
het
C
entraal
Bureau
voor
de
Statistiek
in
vergeten
groente
en
fruit.
Iedere
huisvrouw
zou
met
aanm
erking
nemen,
d
a
j
de
levensstan
kracht, dat zich uitspreekt in het organiseren vanl
streven en het streven naar „vrijheid"
„vrijheid” — wij weten
D e arbeidersbew eging uit de eerste tijd
deze opsomming nog lang door kunnen gaan.
propagandakernen in de bedrijven, die propaganda! N ederland (C . B. v. d. S.) gegevens over
w at daaronder moet worden verstaan — toch, vord aard van de N ederlandse arbeider in
.
Gedurende
de
periode
van
werkloosheid
voor
de
van het kapitalism e theoretiseerde nog
voeren voor strijd vanuit de bedrijven oncfer eigen I arbeidsgeschillen in N ederland. Een en
* uren de tegenstelingen
enstelingen tussen de Partij van de Ar
Arvergelijking
metde
vóór-oorlogse
toe
oorlog, werd de werklozen-steun uitgestrekt tot
leiding met eigen organisatie, om daar macht tel
sterk over de vorm en van m assabeweging
beid en V.V.D.
stand aanm erkelijk lager ligt.
hen, die ouderdomspensioen .genoten, zodat het in
veroveren, reële macht. Wij leven niet in het landl ander geeft ons aanleiding tot een be
Een samengaan met de Anti-revolutionairen en de
d er klasse. Bij alle onderscheidingen die
schouwing,
waarbij
wij
verschillende
komen
niet
altijd
alleen
drie
gulden
was.
Dit
echter
Straks
komen
wij
daarop
terug,
w
an
van
belofte,
maar
op
een
vulkaan,
die
ons
ieder!
\ C.H.U. blijft natuurlijk buiten beschouwing.
w erden gemaakt, w as,ook die van econo
daargelaten, kon men zoals gezegd toen met drie
ogenblik
kan
vernietigen.
I
vraagstukken,
voorlopig
kort
willen
a
a
n

neer wij de E uropese toestand als geheel
Voor de Katholieke Volkspartij, met haar stevige
mische en politieke stakingen. D e eerstbe
gulden meer doen dan thans met negen. En voor
W at baten hier parlementaire middelen? Del stippen. W ij doen dat in de w etenschap,
aan
een
beschouw
ing
onderw
erpen.
panhang, staan echter alle wegen open. Niets belet
dit „offer” eist de katholieke partij tegemoetkoming
macht van het kapitaal doet zich nu nog voor met! dat er .veel meer over zou te schrijven
doelde liepen dan in de fegel o ver arbeids
behaar zich met een of alle partijen te verbinden, be
aan haar ideologie: Bemoeilijking der echtschei
N u stellen wij tw ee éingen vast. T en
het masker van het parlement. Als aanstonds het I
halve de Stalinistische dan. Haar propaganda in de
zijn. Ja, w e gaan er toe over, orh ons allen eerste, dat de regeringen, die sed e rl 1945 voorw aarden, loonpeil, enz. D e laatsten
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vprkiezingen was politiek neutraal, en baseerde zich
betroffen vaak politieke rechten, zoals
zwemmen enz.
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nog veel studie moeten maken, om trent de gewone arbeidersvijandige politiek hebben
ideologie wordfc gevormd door de geboden en ver
openlijk uitspreekt, waar zijn dan, arbeiders, Uw I
boden der kerk, die onfeilbaar is. Haar volgelingen ■meer. Niet voor niets houdt'de K.V.P. daar hard
ontwikkeling: kapitalisme en m assabew e gevolgd, al gebeurde d at dan ook onder zin deze onderscheiding te m aken. Zij die
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macht?
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*
in het verleden de positie v an de arbei
mogen geen rekenschap vragen, twijfel is niet gege
De omsingelingspolitiek in Indonesië met bijbe
Ten erste is dit geen macht. Ten tweede wordt! gingen.
het motief van opbouw en sociale politiek, dersklasse het duidelijkst zagen, betoogd
oorloofd, slechts gehoorzaamheid. Hierdoor is het
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uitgaven
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dicJe verklaren, dat, waar onder de verschillende dic
ln de tw eede plaats dient te w orden v ast den toen al, d at de economische en poli
P.v.d.A. qoed moeten keuren. Dit zal zo doorgaan
tuur van „het militair”. Nog eens, w aar is dan Uw bezittende klasse is om trent de algemene
tators de zelfstandigheid der kerken werd bedreigd,
gesteld, dat de N ederlandse arbeiders
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andere
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diel
het Katholicisme de meeste weerstand bood en niet
gang van zaken der arbeidsconflicten niet klasse zich in de luren heeft laten leggen. tieke acties beiden afhankelijk w arén van
P.v.d.A.
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de
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de klassebew ustheid v a n de arbeiders en
omzichtigheid werd behandeld. Zij weet haar vol
wegingen komen.'Mochten dezeter komen, dan kan
niet voorbijgaan met gepraat over en geloof ip het 'ontevreden. H et G. B. v. d. S. publiceert
D e grote m aatschappijen komen, de één veelal o v e rs la g e n van de ene vorm in de
gelingen vast aan zich gebonden door het machtige
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‘wapen der kerk. Gevoelige verliezen heeft de partij
na de ander, m et dikke d iv id en d u itk erin  andere. M aar zoals gezegd, than s is er
vaak gespeeld heeft en waarin zij ervaring heeft opbouw VAN U W EIGEN MACHT.
nooit geleden, grote schommelingen kwamen dan
Jaar:
A antal arbeids
A antal verloren gen voor de dag. D e arbeidersklasse heeft nog veel m inder reden, om grote w aarde
verkregen, namelijk als opvanger dezer bewegingen.
ook bij de verkiezingen niet voor. Integendeel, een
de klasselijn losgelaten, heeft g e lo o f'g e  aan die onderscheiding toe te kennen, al
Daarom is het voor de „reactie” nooit kwaad om
geschillen
\
arb. dagen
weliswaar langzame, maar gestage vooruitgang ken
N een dergelijke partij in pettj te hebben.
hecht aan het p ra atje van de eensgezinde willen we daarm ede niet zeggen, d at in
merkt de Katholieke partijen.
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De rol, die de socialistische partijen nu vervul-,
Dit machtige wapen om de geest te beïnvloeden
w ederopbouw en heeft daardoor een andere betekenis, die onderscheiding niet
1920
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2.354.900
len, kan vergeleken worden met die van na de
ontbreekt de Partij van de Arbeid.
scherpe uitbuiting ondergaan. Zij krijgt zal w eerkeren. D e politieke acties uit het
• *
—
__
eerste
wereldoorlog.
Er was een tijd, dat de S.D.A.P. iets kon opdaarvoor in de grote pers van verschil verleden immers hielden' v erband met de
Ook toen moesten zij als buffer dienen om de
1945
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161.200
wefpen, dat deze verstarring van de geest door de
bewegingen
der
massa's
op
te
vangen.
Daarna
gin
lende zijde, om met H et Parool te spreken, politieke voltooiing v an de burgerlijke de
kerk kon doorbreken. Het was het lijden en het
(iMei-Dec.)
gen zij langzaam achteruit, om tenslotte geheel en
het iepenloof m et de rupsen. Z ij heeft im m ocratie. D e arbeiders voerden de strijd
verzet der massa's, waarvan zij zich in haar vroege
1946
.
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al opgedoekt te worden. Met name in Duitsland
jaren tot spreekbuis maakte. Het was de tijd, dat zij
mers
„een grote m ate v an verantw oorde voor hun economisch belang tegen de p ar
1947
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De op 18 Jüli te Enschedé gehouden cursusverwas dat het geval.
203.400
grote dichters, schrijvers en andere kunstenaars tot
lijkheid en zelfbeheersing” getoond. En ticuliere w erkgever, en om hun politieke
Op wie hebt U gestemd, kiezer? Op de P.v.d.A.? gadering werd niet bepaald door mooi weer begun
zich trok, die een frisse wind deden waaien en de
Z oals de lezer ziet, w ordt hiermede een inderdaad heeft onze klasse berust in een
Maar dan hebt U feitelijk öp de K.V.P. gestemd.
stigd. De hele morgen regende het pijpQBtelen. Des
gealtaren omver dreigden te werpen. Dat is lang ge
burgerrechten binnen de kapitalistische
Op de K.V.P.? MSar dan hebt U op de „reactie” ondanks waren een aantal belangstellenden op(lt-1 ivergelijking getrokken tussen d e jaren na
politiek, die door h et C entraal Planbureau staatsorde. De burgerlijke dem ocratie is
leden. Haar stormloop tegen de verstarring der
gestemd. De K.V.P. stoelt met alle Christelijke par’ ideologie door de kerk is geëindigd in ontzag, dat
komen, en om half elf kon de bijeenkomst doorgang I de eerste en ria de tw eede wereldoorlog.
eigenlijk w erd aangeduid met: „geef ze zó echter op h aar retour, zij klopt niet meer
tijeiHop dezelfde wortel des geloofs en zij zal geen
nietzich heeft medegedeeld aan zo goed als alle niet
hebben. *De beide aangekondigde inleidingen wer En inderdaad behoeft de N ederlandse be
weinig dat een maximum van m eerw aarde met de verhoudingen in een meer en meer
politiek kühnen voeren, die deze wortel aantast.
kerkelijke partijen, tot aan de Vlam-groep toe. W aa
den onder grote aandacht aangehoord. Een prettige I vittende klasse niet ontevreden te zijn: W ij
w ordt bereikt, zonder d a t e r verzet komt. georganiseerd kapitalistisch systeem, dat
Ondérschat niet de ideologie, die deze partijen de
ren het eens de bewegingen der massa’s, die het
discussie volgde daarna, waarbij de vraagstukken [zullen ons nog allen herinneren, hoe de
massaas inhameren, die in* elk wobrd en elke daad
De N ederlandse arbeidersklasse heeft de staten afhankelijk m aakt van enkele
verzet tegen het dogma der Kerken inluidden, het
waarvoor
de
arbeidersklasse
thans
staat
van
allel
tot uitdrukking komt. En wie, wie durft het hoofd
[pers na het einde van de bezetting bij elk geloofd in de goede bedoelingen van rege
•& zullen weer de bewegingen zijn, die de mens- van
w ereldm achten. D e lijn van de staatskanten
werden
bekeken.
Doordat
iets
te
laat
werdj
bieden aan deze ideologie? Ze is na deze orlog ver
het dogmatisch denken, het aannemen van eeuwige
rconflict gereed stond, de regering bij te ring en bezittende klasse. Z e heeft gehoopt
politiek kom t mede daardoor ook vaster te
sterkt uit de strijd gekomen, tezamen met haar broer bégonnen, gevolg van het slechte weer, was helaas I
waarheden* het fcrfigen voor altaren, góden en lei
[staan, om aan te tonen, dat*staken in deze op een snel herstel en zich bereid v e r
het nationalisme. Iedere ideologie moet een werke
liggen, en is althans meer gebonden aan
ders zullen bevrijden, en slechts die partij, die zich
de discussie-tljd evenwel beperkt. Algemeen waal
[periode
van
opbouw
misdadig
was,
on
lijkheid
dienerf
en
deze
dient
dan
ook
de
kapitalis
klaard, de offers v a n een minimum be-, buitenlandse politieke sfeer w aarin het
volkomen in dienst van deze bewegingen weet te
men van gedachte, dat na de zomermaanden dit 1
tische
werkelijkheid.
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komt
er
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principiële
vaderlandslievend. W a n n e e r ,wij nu eens staan voorlopig te aanvaarden. Z e is land is, of dreigt te w orden opgenomen.
stellen zal meewerken aan de bevrijding der mensheid.
critiek op deze ideologie, Het Vrije Volk, De werk moet worden voortgezet en in die geest werd I [nagaan, w elke betekenis de matige stakinDe S.D.A.P. is in de Partij van de Arbeid, en
dan ook besloten. Plannen werden nog gemaakt,!
daartoe bereid gem aakt door die parle- D e afb raak v an het nationale politieke de
Waarheid,
Het
Parool.
De
Vlam?
Het
is
niet
an
,ieed» daarvoor, in haar tegendeel verkeerd. Instee
ders dan pogingén in het gevlei -te komen bij het mét enkele kameraden uit die plaatsen, om ook in )en voor h et iNederlandsè bedrijfsleven
m entair-politieke partijen en die economi m ocratische leven vindt d aarin zijn oor
van Je spreekbuis te zijn van en voor hef verzet,
Christendom en het nationalisme. De S.D.A.P. die Zwolle en Hengelo cursusvergaderingen te beleg lebben betekend, d an verschijnt deze
is zij de domper, die de arbeiders zoet houdt met
sche organisaties, die ze zag als haar eige zaak.
^
in dé jaren voor dc eerste wereldoorlog haar prin gen. Het komt er nu op aan, de voorbereiding «ïmbug, die n.b. gepaard ging met milide paar onnoZele huizen, die in een tijd,.dat het
ne, m aar die slechts poogden onder sta a ts
W
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tot
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ter
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te
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W
e
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kapitaal floreerde, zijn neergezet en met wat armen
‘air vértoon, ja, m et'gédw qngen tew erk- leiding het kapitalistisch economisch leven g rote politieke stakingen -7- klassèacties
samengaan met liberalen en Vrijzinnig Democraten,
zorg. Een ellende, onzekerheid en oorlogsdreiging,
beroep op alle vrienden uit Enschedé, Zwolle e°l telling v a n dienstplichtigen aan onderte, herstellen A
is nu tot de beste verdediger geworden van dezv Hengelo. W aar opk plannen in voorbereiding zijnI
— zal voeren, dan zullen dié om gans an
als nog nooit werd beleefd, kan de Partij van de
uipersw erk door een regering die ond^f
ideologie.' Men spreekt wel eens van een door voor een vergadering in Zutphen, mogen we
Arbeid niet tot uitgangspunt voor de beïnvloeding
De positie v an de N ederlandse arbei dere problemen gaan. Zij zullen dan uit
braak. Die is er inderdaad, maar niet zoals vroeger
d e r geest aanwenden. Zij zit in de regering gebon:ialistische signatuur stond, in het juiste ders is echter dezelfde als d ie v an de de economische acties groeien, doordat de
gen, dat 't werk in het Oosten van het land de k<H
werd verwacht. Het is dc Christelijke ideologie en
’den aan het kapitalisme.
>
cht. H e t C. B. v. d. S. schat het aantal Europese A rbeidersklasse als geheel. In arbeiders tot besef komen, d at die economende
maanden
met
nteuw
élan,
zal
worden
aa^J
W a t kon en zal eeD Partij van de Arbeid in zo’n
zo'n het nationalisme die doorgebroken zijn en de polischikbare arbeidsdagen in 1947, op ruim
gevat. W aar blijven de andere plaatsen?
de komende tijd zal zij dit gaan beseffen.
Vervolg op pag• 4
politie kunnen doen? Zij kan niet anders dan de ticke partijen hebben verzwolgen.
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