
Zodat deze slechts voor samenwerking in aanmer-
• fcing komt, wanneer zij het laatste restje van haar 

jjocialisatiestreven prljf geeft, wat haar een ader
lating aan volgelingen zou kosten. Het socialisatie- 
streven en het streven naar „vrijheid” — wij weten 
wat daaronder moet worden verstaan — toch, vor-

* uren de tegenstelingen tussen de Partij van de Ar
beid en V.V.D.

Een samengaan met de Anti-revolutionairen en de 
\  C.H.U. blijft natuurlijk buiten beschouwing.

Voor de Katholieke Volkspartij, met haar stevige 
panhang, staan echter alle wegen open. Niets belet 
haar zich met een of alle partijen te verbinden, be
halve de Stalinistische dan. Haar propaganda in de 
vprkiezingen was politiek neutraal, en baseerde zich 
op dé Katholieke ideologie en haar aanhang; Deze 
ideologie wordfc gevormd door de geboden en ver
boden der kerk, die onfeilbaar is. Haar volgelingen 
mogen geen rekenschap vragen, twijfel is niet ge
oorloofd, slechts gehoorzaamheid. Hierdoor is het 
Je verklaren, dat, waar onder de verschillende dic
tators de zelfstandigheid der kerken werd bedreigd, 
het Katholicisme de meeste weerstand bood en niet 
omzichtigheid werd behandeld. Zij weet haar vol
gelingen vast aan zich gebonden door het machtige 

‘wapen der kerk. Gevoelige verliezen heeft de partij 
nooit geleden, grote schommelingen kwamen dan 
ook bij de verkiezingen niet voor. Integendeel, een 
weliswaar langzame, maar gestage vooruitgang ken
merkt de Katholieke partijen.

Dit machtige wapen om de geest te beïnvloeden 
ontbreekt de Partij van de Arbeid.

Er was een tijd, dat de S.D.A.P. iets kon op- 
wefpen, dat deze verstarring van de geest door de 
kerk kon doorbreken. Het was het lijden en het 
verzet der massa's, waarvan zij zich in haar vroege 
jaren tot spreekbuis maakte. Het was de tijd, dat zij 
grote dichters, schrijvers en andere kunstenaars tot 
zich trok, die een frisse wind deden waaien en de 
altaren omver dreigden te werpen. Dat is lang ge
leden. Haar stormloop tegen de verstarring der 

’ ideologie door de kerk is geëindigd in ontzag, dat 
zich heeft medegedeeld aan zo goed als alle niet
kerkelijke partijen, tot aan de Vlam-groep toe. W a
ren het eens de bewegingen der massa’s, die het 
verzet tegen het dogma der Kerken inluidden, het 

•& zullen weer de bewegingen zijn, die de mens- van 
het dogmatisch denken, het aannemen van eeuwige 
waarheden* het fcrfigen voor altaren, góden en lei
ders zullen bevrijden, en slechts die partij, die zich 
volkomen in dienst van deze bewegingen weet te 
stellen zal meewerken aan de bevrijding der mensheid.

De S.D.A.P. is in de Partij van de Arbeid, en 
,ieed» daarvoor, in haar tegendeel verkeerd. Instee 
van Je spreekbuis te zijn van en voor hef verzet, 
is zij de domper, die de arbeiders zoet houdt met 
de paar onnoZele huizen, die in een tijd,.dat het 
kapitaal floreerde, zijn neergezet en met wat armen
zorg. Een ellende, onzekerheid en oorlogsdreiging, 
als nog nooit werd beleefd, kan de Partij van de 
Arbeid niet tot uitgangspunt voor de beïnvloeding 
der geest aanwenden. Zij zit in de regering gebon- 

’den aan het kapitalisme. >
W at kon en zal eeD Partij van de Arbeid in zo'n 

politie kunnen doen? Zij kan niet anders dan de

. : * . •' '{■. ■'
PU*

V erkiezingen en  Parlem entarism e
De verkiezingen zijn achter de rug en wat wij 

wel verwafiht hadden: zij hebben maar weinig ver
andering in de samensteling van het parlement ge
bracht.

« . De politiek van voorzichtige list en uitbreiding
-  der machtsmiddelen zal worden voortgezet, als 

< zijnde in deze situatie de beste voor het NWer- 
landse kapitaal: Regeringen van een uitgesproken 
conservatief karakter (de reactie), zouden bij de 
massa op tegenstand stuitën en onrust te weeg kun- 
nen brengen, hetgeen bij de gevoeligheid van het 
kapitaal in deze ontwikkelingsperiode moet worden 
vermeden. Uitlatingen als: „geen conservatieve 
regering zou de versoberingsmaatregelen door kun
nen voeren, die wij thans op het oog hebben , van 
de Engelse minister Bevin, zijn hier ook gedaan, 
zij het niet zo onomwonden, en zij geven duidelijk 
de taak aan, die de „progressieve partijen” voor 
het kapitaal hebben te vervullen.

Hier te lande is de partij van de Arbeid gehe.el 
de gevangene van de veel gesmade.,reactie .-»Door 
baar pro-Amerikaanse politiek is iedere samenwer
king met de Stalinisten Ónmogelijk geworden. Door 
baar sócialisatie-propaganda, waarmee de Partij van 
de Arbeid haar aanhang moet behouden, hééft zij 
de Partij Voor Vrijheid en Democratie afgestoten,

* • • -------— in aanmer-
van haar 
een ader- 

socialisatie- 
naar „vrijheid" — wij weten 

moet worden verstaan — toch, vor- 
enstelingen tussen de Partij van de Ar-

V.V.D.
Anti-revolutionairen en de 

buiten beschouwing.
stevige 

belet
be-

politiek der K.V.P. bevestigen. Ze moet het „bereik
te” schromelijk overdrijven en voor de reactionaire 
praktijken, voorstellen en maatregelen der Katho
lieken buigen. Breed moet uitgesponnen worden, de 
negen gulden — niet ouderdomspensioen — maar 
zorg voor ouden van dagen.

In vergtlijking met het ouderdomspensioen van 
voor de oorlog zijn echter deze negen gulden een 
achteruitgang. Ten eerste was het pensioen van 
drié gulden niet van overige inkomsten afhankelijk, 
het was pensioen. Ten tweede kon men met drie 
gulden voor de oorlog meer doen, dan thans met 
negen. Heel listig wordt ons telkens voorgepraat 
dat de prijzen met tachtig procent zijn gestegen en 
de lonen maar met zeventig. Déze paar procenten 
zouden' dan de spanning tussen lonen en prijzen 
weergeven en de achteruitgang in „welstand aan
duiden, waarbij men het dan schijnbaar voor de 
arbeideri opneemt. Dit is echter om de aandacht 
van de werkelijke stijging af te leiden. Brood zal 
ongeveer tachtig procent gestegen zijn, melk en bo
ter, d.w.z. margarine, al meer, eieren minstens hon
derd procent. Voor de meeste voor het leven nood
zakelijke artikelen is de stijging echter van drie
honderd’ tot vijfhonderd procent en zelfs meer.

Ondergoed,, sokken, schoenen, costuums, schuiers 
en borstels, vuilnisbli'-ken, veters, naaigaren, ve
terband, schoencri^ne, emmers, sponsen, zeemleer, 
zijn eenvoudig niet te bekostigen. Niet eens gespro
ken over meubilair of reparatie daaraan en niet te - 
vergeten groente en fruit. Iedere huisvrouw zou met 
deze opsomming nog lang door kunnen gaan.

. Gedurende de periode van werkloosheid voor de 
oorlog, werd de werklozen-steun uitgestrekt tot 
hen, die ouderdomspensioen .genoten, zodat het in
komen niet altijd alleen drie gulden was. Dit echter 
daargelaten, kon men zoals gezegd toen met drie 
gulden meer doen dan thans met negen. En voor 
dit „offer” eist de katholieke partij tegemoetkoming 
aan haar ideologie: Bemoeilijking der echtschei
ding, voorschriften betreffende het baden en 
zwemmen enz. ,

W ie meester is over de ideologie is meester over 
■meer. Niet voor niets houdt'de K.V.P. daar hard
nekkig aan"Vast. *

De omsingelingspolitiek in Indonesië met bijbe
horende gruwelen en enorme uitgaven heeft de 
P.v.d.A. qoed moeten keuren. Dit zal zo doorgaan 
tot het bittere einde, iedere andere weg is de 
P.v.d.A. afgesneden, d.w.z. als er geen brede be
wegingen komen.'Mochten dezeter komen, dan kan 
de P.v.d.A. weer dezelfde rol spelen, die zij al zo 
vaak gespeeld heeft en waarin zij ervaring heeft 
verkregen, namelijk als opvanger dezer bewegingen. 
Daarom is het voor de „reactie” nooit kwaad om 

N een dergelijke partij in pettj te hebben.
De rol, die de socialistische partijen nu vervul-, 

len, kan vergeleken worden met die van na de 
eerste wereldoorlog.

Ook toen moesten zij als buffer dienen om de 
bewegingen der massa's op te vangen. Daarna gin
gen zij langzaam achteruit, om tenslotte geheel en 
al opgedoekt te worden. Met name in Duitsland 
was dat het geval.

Op wie hebt U gestemd, kiezer? Op de P.v.d.A.? 
Maar dan hebt U feitelijk öp de K.V.P. gestemd. 
Op de K.V.P.? MSar dan hebt U op de „reactie” 
gestemd. De K.V.P. stoelt met alle Christelijke par- 
tijeiHop dezelfde wortel des geloofs en zij zal geen 
politiek kühnen voeren, die deze wortel aantast. 
Ondérschat niet de ideologie, die deze partijen de 
massaas inhameren, die in* elk wobrd en elke daad 
tot uitdrukking komt. En wie, wie durft het hoofd 
bieden aan deze ideologie? Ze is na deze orlog ver
sterkt uit de strijd gekomen, tezamen met haar broer 
het nationalisme. Iedere ideologie moet een werke
lijkheid dienerf en deze dient dan ook de kapitalis
tische werkelijkheid. W ie komt er jinet principiële 
critiek op deze ideologie, Het Vrije Volk, De 
Waarheid, Het Parool. De Vlam? Het is niet an
ders dan pogingén in het gevlei -te komen bij het 
Christendom en het nationalisme. De S.D.A.P. die 
in dé jaren voor dc eerste wereldoorlog haar prin
cipiële critiek op tiet christendom verlaagde tot een 
samengaan met liberalen en Vrijzinnig Democraten, 
is nu tot de beste verdediger geworden van dezv 
ideologie.' Men spreekt wel eens van een door
braak. Die is er inderdaad, maar niet zoals vroeger 
werd verwacht. Het is dc Christelijke ideologie en 

de Arbeid in zo’n het nationalisme die doorgebroken zijn en de poli-
niet anders dan de ticke partijen hebben verzwolgen.
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O p wie heeft U gestemd, kiezer? Wel, het is 
onbelangrijk. Dat U  echter gestemd hebt is lang 
niet van alle belang ontbloot. U hebt daarmee tel 
kennen gegeven, dat U nog gelooft dat parletaent 
en parlementaire partijen U bevrijden kunnen vanl 
onderdrukking.

Een gevaarlijke illusie, want zij is in tegensteling 
mef het vertrouwen in eigen kracht. U geeft daar
mee te kennen, dat U nog gelooft in het op diel 
manier verdedigen van grondwettelijke rechten, die 
hog enige vrijheid waarborgen. Dat U dit aanziet 
voor strijd, terwijl een veel zwaardere taak U 
wacht, dat U ondanks Uw critfek toch gelopft in 
het verbeteren van Uw positie met parlementaire 
middelen, terwijl daar macht voor nodig is, tast
bare macht, macht, die het op kan nemen tegen 
de macht van het kapitaal, het leger en de poli-1 
tie. Wij, de „onpractische” Spartacisten met onze! 
verwaten kameraden, zijn d ^  enigen, die, dit uit | 
kunnen spreken, duidelijk en onomwonden.

W ant wij zitten niet vast aan stemmenaantallen, I 
die wij wensen te behouden, steunen niet op vak-l 
verenigingen, die bij de staat zijn ingelijfd, hebben I 
geen illusies omtrent parlementaire middelen, zijn! 
niet verbonden met een der in de toekomst oorlog-j 
voerende machten. »

W ie gelooft in parlementaire middelen, gelooft I 
in de goede gezindheid van het kapitaal en niet aan I 
zijn wreedheid en onmenselijkheid, gelooft aan zijn I 
vatbaarheid voor rede en niet aan zijn onverbidde-l 
lijke noodzaak tot accumulatie en winst, waarvoor! 
geen bloedbad te afschuwelijk is.

Indien er iets is, dat doorbroken moet worden, I 
is het dit geloof, is het de parlementaire ideologie,! 
om plaats te maken voor vertrouwen in eigen I 
kracht, dat zich uitspreekt in het organiseren vanl 
propagandakernen in de bedrijven, die propaganda! 
voeren voor strijd vanuit de bedrijven oncfer eigen I 
leiding met eigen organisatie, om daar macht tel 
veroveren, reële macht. Wij leven niet in het landl 
van belofte, maar op een vulkaan, die ons ieder! 
ogenblik kan vernietigen. I

W at baten hier parlementaire middelen? Del 
macht van het kapitaal doet zich nu nog voor met! 
het masker van het parlement. Als aanstonds het I 
ogenschijnlijk geharrewar van kwajongens in enl 
om Berlijn en andere plaatsen in de wereld over-l 
gaat in het vreselijke dat ieder voelt, maar niemand 
openlijk uitspreekt, waar zijn dan, arbeiders, Uw I 

' organisaties, waar is Uw macht? In het parlement?!
Ten erste is dit geen macht. Ten tweede wordt! 

dit opzij gezet om plaats te maken voor de dicta- l 
tuur van „het militair”. Nog eens, waar is dan Uw 
macht? Uw organisatie. Uw eigen organisatie, diel 
.U tegenover deze macht kunt stellen? Laat de tijd! 
niet voorbijgaan met gepraat over en geloof ip het 
parlementarisme, maar begint met de opbguw, de| 
opbouw VAN U W  EIGEN MACHT.
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Stakingen en Statistiek
Terwijl in.de maand Juli van dit jaar in- 

verschillende delen van Europa weer grote 
stakingen uitbraken, wij wijzen in het bij
zonder op Frankrijk ei^ Italië, publiceert 
het Centraal Bureau voor de Statistiek in 
Nederland (C . B. v. d. S.) gegevens over 
arbeidsgeschillen in Nederland. Een en 
ander geeft ons aanleiding tot een be
schouwing, waarbij wij verschillende 
vraagstukken, voorlopig kort willen aan
stippen. W ij doen dat in de wetenschap, 
dat er .veel meer over zou te schrijven 
zijn. Ja, we gaan er toe over, orh ons allen 
duidelijk voor de geest.te stellen, dat wij 
nog veel studie moeten maken, omtrent de 
ontwikkeling: kapitalisme en massabewe
gingen.

Beginnen wij met ons kleine landje. De 
bezittende klasse is omtrent de algemene 
gang van zaken der arbeidsconflicten niet 

'ontevreden. H et G. B. v. d. S. publiceert 
daarover de navolgende gegevens.

De bijeenkomst
te Enschede!

De op 18 Jüli te Enschedé gehouden cursusver- 
gadering werd niet bepaald door mooi weer begun
stigd. De hele morgen regende het pijpQBtelen. Des
ondanks waren een aantal belangstellenden op(lt-1 
komen, en om half elf kon de bijeenkomst doorgang I 
hebben. *De beide aangekondigde inleidingen wer
den onder grote aandacht aangehoord. Een prettige I 
discussie volgde daarna, waarbij de vraagstukken 
waarvoor de arbeidersklasse thans staat van allel 
kanten werden bekeken. Doordat iets te laat werdj 
bégonnen, gevolg van het slechte weer, was helaas I 
de discussie-tljd evenwel beperkt. Algemeen waal 
men van gedachte, dat na de zomermaanden dit 1 
werk moet worden voortgezet en in die geest werd I 
dan ook besloten. Plannen werden nog gemaakt,! 
mét enkele kameraden uit die plaatsen, om ook in 
Zwolle en Hengelo cursusvergaderingen te beleg
gen. Het komt er nu op aan, de voorbereiding 
daarvan ter hand te nemen. W e doen daarbij-e01! 
beroep op alle vrienden uit Enschedé, Zwolle e°l 
Hengelo. W aar opk plannen in voorbereiding zijn I 
voor een vergadering in Zutphen, mogen we 
gen, dat 't werk in het Oosten van het land de k<H 
mende maanden met nteuw élan, zal worden aa^J 
gevat. W aar blijven de andere plaatsen?

Jaar: Aantal arbeids Aantal verloren
\ geschillen arb. dagen

1919 649 1.056.800
1920 481 * 2.354.900
— • * __

1945 118 161.200
(iMei-Dec.)

1946 . 270 681.600
1947 272 203.400

Zoals de lezer ziet, wordt hiermede een 
i vergelijking getrokken tussen de jaren na 
de eerste en ria de tweede wereldoorlog. 
En inderdaad behoeft de Nederlandse be

vittende klasse niet ontevreden te  zijn: W ij 
[zullen ons nog allen herinneren, hoe de 
[pers na het einde van de bezetting bij elk 
rconflict gereed stond, de regering bij te 
[staan, om aan te  tonen, dat*staken in deze 
[periode van opbouw misdadig was, on
vaderlandslievend. W anneer ,wij nu eens 

[nagaan, welke betekenis de matige stakin- 
)en voor het iNederlandsè bedrijfsleven 
lebben betekend, dan  verschijnt deze 
«ïmbug, die n.b. gepaard ging met mili- 
‘air vértoon, ja, m et'gédw qngen tew erk- 
telling van  dienstplichtigen aan onder- 

uiperswerk door een regering die ond^f 
:ialistische signatuur stond, in het juiste 

cht. H et C. B. v. d. S. schat het aantal 
schikbare arbeidsdagen in 1947, op ruim

zes honderd millioen. H et aantal door 
stakingen verloren arbeidsdagen 203.400, 
is in procenten uitgedrukt 0.03. D at is 3 
op de 10:000. Daarbij moet men dan in 
aanm erking nemen, da j de levensstan
daard van de N ederlandse arbeider in 
vergelijking met- de vóór-oorlogse toe
stand aanmerkelijk lager ligt.

Straks komen wij daarop terug, w an
neer wij de Europese toestand als geheel 
aan een beschouwing onderwerpen.

N u stellen wij tw ee éingen vast. Ten 
eerste, dat de regeringen, die sederl 1945 
aan het bewind zijn*geweest, een buiten
gewone arbeidersvijandige politiek hebben 
gevolgd, al gebeurde dat dan ook onder 
het motief van opbouw en sociale politiek, 
ln  de tweede plaats dient te worden vast
gesteld, dat de N ederlandse arbeiders
klasse zich in de luren heeft laten leggen. 
D e grote maatschappijen komen, de één 
na de ander, met dikke d iv idenduitkerin
gen voor de dag. D e arbeidersklasse heeft 
de klasselijn losgelaten, heeft geloof'ge
hecht aan het praatje  van de eensgezinde 
wederopbouw en heeft daardoor een 
scherpe uitbuiting ondergaan. Zij krijgt 
daarvoor in de grote pers van verschil
lende zijde, om met H et Parool te  spreken, 
het iepenloof met de rupsen. Zij heeft im
mers „een grote mate van verantw oorde
lijkheid en zelfbeheersing” getoond. En 
inderdaad heeft onze klasse berust in een 
politiek, die door het C entraal Planbureau 
eigenlijk werd aangeduid met: „geef ze zó 
weinig dat een maximum van m eerwaarde 
w ordt bereikt, zonder da t e r verzet komt.

De N ederlandse arbeidersklasse heeft 
geloofd in de goede bedoelingen van rege
ring en bezittende klasse. Z e  heeft gehoopt 
op een snel herstel en zich bereid ver
klaard, de offers van  een minimum be-, 
staan voorlopig te aanvaarden. Z e  is 
daartoe bereid gem aakt door die parle- 
mentair-politieke partijen en die economi
sche organisaties, die ze zag als haar eige
ne, maar die slechts poogden onder staats
leiding het kapitalistisch economisch leven 
te, herstellen A

De positie van  de N ederlandse arbei
ders is echter dezelfde als d ie  van  de 
Europese Arbeidersklasse als geheel. In 
de komende tijd zal zij dit gaan beseffen.

en haar plaats innemen in de strijdende
klasse. • ,

Economische en politieke acties.
In de- aanhef van ons artikel spraken 

wij reeds van de grote* stakingen, die 
vooral in Frankrijk en Italië in de maand 
Juli voorkwamen. O ok deze vragen dus 
onze aandacht.

D e arbeidersbeweging uit de eerste tijd 
van het kapitalisme theoretiseerde nog 
sterk over de vormen van massabeweging 
der klasse. Bij alle onderscheidingen die 
werden gemaakt, was,ook die van econo
mische en politieke stakingen. De eerstbe
doelde liepen dan in de fegel over arbeids
voorwaarden, loonpeil, enz. De laatsten 
betroffen vaak politieke rechten, zoals 
kiesrecht, enz. H et heeft nu veel minder 
zin deze onderscheiding te  maken. Zij die 
in het verleden de positie van de arbei
dersklasse het duidelijkst zagen, betoogd 
den toen al, dat de economische en poli
tieke acties beiden afhankelijk w arén van 
de klassebewustheid v a n  de arbeiders en 
veelal o v e rs lag en  van de ene vorm in de 
andere. M aar zoals gezegd, thans is er 
nog veel minder reden, om grote w aarde 
aan die onderscheiding toe te  kennen, al 
willen we daarm ede niet zeggen, dat in 
andere betekenis, die onderscheiding niet 
zal weerkeren. De politieke acties uit het 
verleden immers hielden' verband met de 
politieke voltooiing van de burgerlijke de
mocratie. De arbeiders voerden de strijd 
voor hun economisch belang tegen de par
ticuliere werkgever, en om hun politieke 
burgerrechten binnen de kapitalistische 
staatsorde. De burgerlijke democratie is 
echter op haar retour, zij klopt niet meer 
met de verhoudingen in een meer en meer 
georganiseerd kapitalistisch systeem, dat 
de staten afhankelijk maakt van enkele 
wereldmachten. De lijn van de staats- 
politiek komt mede daardoor ook vaster te 
liggen, en is althans meer gebonden aan 
buitenlandse politieke sfeer waarin het 
land is, of dreigt te worden opgenomen. 
De afbraak van het nationale politieke de
mocratische leven vindt daarin  zijn oor
zaak. ^

W anneer de arbeidersklasse weer eigen 
grote politieke stakingen -7-  klassèacties 
— zal voeren, dan zullen dié om gans an
dere problemen gaan. Zij zullen dan uit 
de economische acties groeien, doordat de 
arbeiders tot besef komen, dat die econo-
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VAN HET STAKERSFRONT
E r zijn er, die ons het redigeren van 

deze rubriek- in een „tijd van actieloos- 
heid” zoals men het noemt, niet benijdfen. 
N ochtans schrijven wij deze artikelen met 
vréugde. Omdat het ons verheugt, al is het 
ook in een nog zo klein artikeltje, telkens 
w eer te  kunnen schrijven over acties, 
w aaruit blijkt, d a t het niet w aar is, dat 
de arbeidersklasse in een doffe berusting 
alle verslechteringen aanvaardt. D at er 
integendeel telkens w.èer sprake is van 
verzet, dat men hoogstens zou kunnen 
spreken van besluiteloosheid. Besluiteloos
heid pmtrent w at en hoe het te doen, om
dat men aanvoelt, dat de aanvaller en de 
uitbuiter nog steeds datzelfde kapitalisme 
is, doch dat er toch een verandering in da t 
kapitalisme is gekomen en dat men dus 
daartegen andere strijdmethoden zal moe
ten toepassen. M aar juist over die veran
derde strijdmethode zijn de arbeiders het 
niet met zichzelf eens en daardoor o n ts ta a t ' 
de besluiteloosheid, die, ten onrechte 
overigens, voor actieloosheid werd. aan
gezien. W e leven in een tijd van  omscha
keling van het oude op het nieuwe, van
daar ook het ontstaan van organisatie- en 
strijdvormen,.waarin nog zo heel veel van 
het oude is blijven hangen.

Neem pu b.y. de actie van de R otter
damse bouwvakarbeiders. E r is daar -toch 
zeker sprake van actie en strijdbereidheid. 
Een actie-comité, samengesteld uit de ker
nen van  arbeiders der verschillende bouw- 

*. werken, tracht de ontevredenheid tegen 
de door de erkende vakorganisaties met de 
patroons overeengekomen vacantie-rege- 
ling in goede banen te leiden. Zij slaagde 
daarin tot op heden niet, hoewel er toch 
zeker wel van verzet sprak^is. Natuurlijk 
bij Havenherstel w erd gestaakt, gevolgd 
door de arbeiders yan  de  wolkenkrabber, 
de B.P.M . en verschillende kleinere bouw
werken. De arbeiders van de bouwwerken 
der Gebrs. Dura* hielden het zelfs twee 
dagen vol, maar van een werkelijke actie 
is geen sprake.

Dit. moet toch éen oorzaak hebben? 
Niet, dat de arbeiders, zoals ,»De W a a r
heid” h?t schrijft, gezamenlijk naar hun 
organisatiebesturen moeten gaan en vam 
die besturen moeten eisen om in een breed 
front tot actie over te gaan. Integendeel, 

•de oorzaak dat men maar niet to t een 
breed strijdfront kan komen is, da t men 
zich nog te veel met de organisatiebesturen 
vërbonden gevoelt en zich te weinig van 
eigen kracht bewust is. D e  actie gaat 
voort, het actie-comité blijft doorgaan met 
de arbeiders op te wekken to t verzet van  

, onderop en tot het vormen van eigen be- 
drijfskerneW  D e mofcilijkheden zullen zeer 
zeker niet gering zijn en de mogelijkheid 
van  w eljlagen dezer actie is. alleen daarin 
gelegen, da t men inderdaad slaagt de ar
beiders tot eeji breed front van onderop 
bijeen te brengen en de staking zal Meten 
u it te  breiden, niet alleen to t Rotterdam/ 
doch ook to t de ändert steden in ons land.

_____ Den H aag meldt een protestactie onder 
de arbeiders van de N .V . W aldorp  In- 
strumentenfabriek. O ok hier weer een 
actie van de arbeiders zelf, buiten de offi
ciële, door de organisaties ingestelde, per- 
soneelsraad om. Bij de W aldorp  is men 
bezigt volgens de persberichten, de pro
ductie voor een deel om te schakelen op 
de fabricagé van een ander product en de 
kosten daarvan wil men blijkbaar door de 
arbeiders laten betalen. Althans Z aterdag 
17 Juli w erd bekend gemaakt, dat ingaan
de 19 Jtfli de lonen met ongeveer 12 pCt. 
zouden worden verlaagd en  dat alleen bij 
„productieve arbeid” men nog in aanm er
king voor de 2 pCt. vacantie-toeslag zou 
komen, waarbij b.v. het werk v an  een kan
toorbediende. als niet productief w erd be
schouwd. H et is te begrijpen, dat de ver
ontwaardiging hierover onder het perso
neel groot was. Een personeelsvergade- 
dering kwam bijeen, het vertrouw en in de 
„officiële'’ persorieelsraad werd opgezegd 
en uit eigen midden, voor elke afdeling, 
werd een nieuwe vertegenwoordiger ge
kozen, die namens het. personeel met de 
directie zou moeten Onderhandelen. N a 
anderhalf uur' wachten bleek „de directie 
nog niet aanwezig te zijn en werd het werk 
tijdelijk hervat in afwachting van de te 
voeren bespreking. . .

• —  o — ,
Ook D eventer mel8 t een staking bij het 

houtbedrijf van de firma Stoffel en Zoon, 
omvattende een veertigtal arbeiders. H ier 
gaat het om een verlaging van- de z.g.n. 
prestatie-toestag. welke zonder enig over
leg met de betreffende arbeiders van 10 

;op  8 pCt. werd gebracht. D e arbeiders 
hebben^ overleg gepleegd met de afd. 
H out- en- Meubel van de E.V.C.

T enslotte het zeker van betekenis zijnde 
conflict in de miin O ranje N assau  II te 
Schaesberg. Reeds enige tijd geleden kon 
men in de pers lezen, dat de productie van 
de mijnen in*dalendé lijn was. N u zijn de 
mijnwerkers in vergelijking met andere 
categoriën een hele tijd „verw end” gewor
den. Zij genoten verschillende voorrech
ten, w aarvan  andere arbeiders w aren bui
ten gesloten. H et kapitalisme, in dit geval 
voor het belangrijkste deel de staat, ver
strek t dergelijke voordelen alleen maar om 
de uitbuiting zo inténsief mogelijk en de 
productie zo hoog mogelijk te  doen zijn. 
Faalt deze berekening dan w órden andere 
methoden gebruikt. Z o  ook  hier. O p de 
onder direct staatstoezicht staande mijnen 
w erd  in overleg met drie samenwerkende 
Uniebonden reeds een pieuw accoord, het 
z.&.n. groepsaccoord ingevoerd, waarbij 
het voor de oorlog zo gehate jaagsysteem 
to t grondslag diende. N u wilde men dit 
accoord ook op de particuliere mijn O ranje 
N assau II invoeren, doch de arbeiders 
pasten er voor en prom pt Vrijdagm iddag 
16 Juli gingen de arbeiders van eén pijler, 
w aar men dit nieuwe accoord wilde in
voeren, in staking. O nderhandelingen tus
sen de directie en de vertrouwenslieden 
der verschillende afdelingen vonden plaats 
én toen deze niet to t een bevredigend re
sultaat leidden, sloten ook de andere ploe
gen zich bij hun strijdende m akkers aan, 
zodat M aandag 19 April het conflict alle 
m ijnwerkeïs omvatte, uitgezonderd een 
aan tal politieke delinquenten. Bijna onno- 
,dig te melden, da t de drie samenwerkende 
organisaties zich teg^n de staking hebben 
verk laard  en alleen de Alg. M ijnwerkërs- 
bond, een van elke centrale losstaande 
organisatie, zich achter het conflict heeft 
geplaatst. Daarbij doet zich de bijna ko
mieke situatie voor, dat de Uniebonden 
zich ook tegen het groepsaccoord hebben 
verklaard, terwijl zij op de andere mijnen

hun feitelijke Medewerking aan invoering 
er van hebben verleend.

Bovenstaand beknopt overzicht van  de 
Verschillende stukken en stukjes strijd, 
welke in het tijdsverloop van een week 
plaats vonden, is toch zeker voor de lezer 
wel een  bewijs, dat over een totaal gemis 
aan actie niet gesproken kan worden. In
tegendeel, allerwege kan groeiend verzet 
geconstateerd worden. Alleen er zit geen 
lijn in ,'g een 'v erb an d . H ier probeert men 
het op deze wijze elders weer op e^n, an 
dere, doch stuk voor stuk w ordt de strijd 
gevoerd op eigen manier, zonder rekening 
te houden met de actie en strijdwil van 
de makkers uit ander^ bedrijven. En toch 
zal alleen iets bereikt kunnen worden 
w anneer dit alles verenigd toordt tot één 
grote strijdmacht. H et kapitalisme is in de 
aanval, moet in de aanval zijn to t beveili
ging van eigen positie. En zolang d.e a r
beiders niet beseffen, da t zé daartegenover 
een Sterke organisatie, door-hen zelf be
heerst, zullen moeten stellen, zolang zal 
tastbaar resultaat to t de vrome wensen 
blijven behoren.

AAN DE ABONNEES
H et. ligt in de bedoeling de kw itanties 

voor het derde kw artaal na 1 Augustus ter 
inning te  geven aan de postadministratie. 
Een groot aan tal van onze lezers heeft het 
verschuldigde echter reeds voldaan. Onze 
óproepen hebben dus inderdaad succes. 
Aangezien het ook de adm inistratie v e e l f  
w erk bespaart, verzoeken wij daarom nog
maals aan degenen die het abonnem ents
geld nog niet hebben overgemaakt, dit als
nog voor 1 Augustus te  doen. Een bij
drage voor Spartacus op de V esuvius is 
daarbij natuurlijk van harte welkom.

De Administratie.

Kampgenoten opgelet! 9
Hieronder volgen de laatste mededelin

gen. Alle deelnemerskaarten zijn verzon
den. Allerlei kleine beslommeringen zijn 
geregeld, maar die maken het to ch ‘ge
wenst, om in een slotbericht nog een en 
ander mee te delen. Z oals wij in de cir
culaire hebben bericht, is, het gewenst om 
w aar mogelijk reisgroepjes te  vormen. W ij 
kunnén eqhtèr hieronder alleen in hoofde 
zaak mededelingen doen over de reizen 
van de Amsterdammers. V oor de apderen 
moeten we dat aan eigen initiatief over 
laten. V . '

Fietsers Amsterdam. V ertrek  Z aterdag
morgen om acht uur vaö de Berlagebrug. 
Z org t w at réparatiem ateriaal bij U  te heb
ben. t

Treinreizigers Amsterdam. G aat met de 
. trein tot Amersfoort. ; E r vertrekken van 
Amsterdam uit elk half uur treinen. H et is 
ons bekend, da t de meeste kameraden, 
die met de tredn gaan, om twee uur ’s  mid
dags willen en kunnen vertrekken. D aar
om verzamelen we om tien minuten o \e r  
half tw ee bij het C entraal Station.

Ieder moet voor eigen kaartje zorgen, 
omdat het vermoedelijk aan de loketten 
buitengewoon druk zal zijn en we niet tot 
het laatst kunnen wachten. W anneer men 
in Amersfoort het station heeft verlaten, 
gaat men direct rechtsaf en zoekt de bus 
voor de richting Zwolle. Deze brengt u 
to t bij het kamphuis „H et Plankenhuis’' 
te Putten.

M et de boot v ia Harderw ijk.
D e boot van de H olland Meluwelijn 

vertrekt om 7 en C uur van steiger B; die 
van V an d er Z w aag om 8 en 1,0 jiur van 
steiger 2 . Beiden van de De Ruijterkade. 
Buiten Harderw ijk (een half uur. lop-n)

Inleiding.
Dit werd de slagzin van het scheepsvolk op de 

walvisvaarder „De Willem Barèndsz. E r is in de 
pers'om deze eerste walvisvaarder na vele jaren, 
veel rumier geweest. Het boek van Dr. Melchior 
beschrijft boeiend en eerlijk hoe het aan boord van 
dit schip, -dat door de directie modern’ genoemd 

'  werd, toeging. Hij vertelt van de ontzettende ver
vuiling, de lange afmattende werkdagen, van de 
Bonus, (premie op elk vat traan), die als een on
zichtbare zweep over de ruggen van de arbeiders 
joeg. Van de leugenachtige berichten in pers en 
Walvis-courant en tenslotte van het verzet der ar* 
beiders op deze drijvende traanfabriek als hun ver
teld wordt op de dag, dat ze zich klaarmaken voor 
de thuisreis, dat het seizoen met 10 dagen verlengd 
zal worden en dus de steven weer naar de barre 

'  Poolzee omgewend moet worden. Veten van hen 
hadden reeds ln de vreugde dat het hus-toe zou 
gaan, hun vuilé werkkleding over boord gegooid. 
Het verzet groeit spontaan en eenvoudig. Veel ge
kletst Wordt er niet. Partij en vakbonden komen er 
niet bij te pas. Die bestaan eenvoudig niet in zo'n 
afzondering. Saamhorigheid en vastbesloten wil 
door te zetten, bestaat in zo’n geval echter wel; Als 
de kapitein en de expeditieleider de verzamelde 
mannen toespreken, woedt hun kort en bondig dui
delijk gemaakt, dat ze er genoeg van hebben, dat 
ze voor dit slaven en zwoegen in vuil en drek niet 
meer te vinden zijn. /

De bemanning heeft woordvoerders aangewezen, 
•en, omdat er verschillende nationaliteiten aan boord

ONS LA 01 E NUK -NIE!
Fragment uit: De Eerste Walvisvaar em Barèndsz, door Qr. A. Melchior

zijn, heeft iedere „naèe" zijn eigen woordvoerder, 
Ieder zegt op zijn manier: we gaan naar huis.

Dan probeert de kapitein te elfder ure een list. 
Het onderstaand fragment vertelt duidelijk, dat de 
arbeiders mans genoeg zijn om de zaak door te 
hebben, en zich niet laten overdonderen.

De expeditieleider voelt zich .zichtbaar onbehage- 
lijk. De kapitein staart zuur en somber voor zich 
uit. En terecht! W ant ieder voelt: Dit is geen 
kwestie meer van argumenten of zakelijke over
wegingen, hier nemen vrije mannen wraak wegens 
een vernederende Onwaardige behandeling. Dat ze 
nog argumenteren komt alleen,, doordat ze hun 
tegenpartij niet onderschatten en niet door onver
stand of drift hem toch nog een kans willen geven 
op een uiteindelijk gelijk. Dit is uitgegroeid boven 
een arbeidsgeschil, hét is een gevoelskwestie ge
worden, een preéti{}*-kwestie. Dat. voelt het gezafl 
ook, want de kapitein vermijdt verstandelijk om 
Mtaoonlijk de onwiUigen het bevel te geyen tot 
hervatting van de walvisvangst. Dan zou wetflerinfl 
onherroepelijk muiterij betekenen, waarvan nü ,«  
zeer ernstige gevolgen handiglljk worden ontgaan- 

Het debat duurt niet lang meer. De expeditw'

leider lijkt zijn verlies te nemen. Toch noemt hij 
nog eens dreigend het woord „muiterij", waarbij 
de kapitein nog iets verder dreigt in te, zakken. 
Maar ook deze bedreiging laten de wannen zonder 
enige emotie langs hun koude kleren afglijden.

Ten overvloede staat nu de kapitein op en hij 
vraagt nog eenmaal nadrukkelijk apn de drie groe
pen, het werk aan de walvissen te hervatten, ja 
of neen.

„De Hollanders?" ■— Neen. * *
„De Fèh-oër?” —  „Nel".
„Zuid-Afrika?" •— „Nee, nol" ■*"
„All right! Als de heren dan maar even zwa^t 

op wit zetten en willen ondertekenen, dat ze f e i 
geren "het werk te Hervatten,” zegt de expeditie
leider glimlachend. * . „

Als een hobd, die n?et spijkerschoenen op zijn 
staart jjetnrpt ls, schiet meteen de tengere Afri
kaander omhoog. Een ogenblik verliest hij zijn 
kalmte. Hij ziet bleek van drift en duidelijk blijkt 
nu, dat niet hel Engels, maar het Hollands-Afri- 

I zijn m&dertaal is. W ant vinnig snejxt hij: 
baas, nooit nie. Ons la ons nie nuk nier*

applaus. Ook de zaal is een ogenblikje

zijn kalmte kwijt. Lachend en nijdig tegelijk wor
den de woorden herhaald. Het is meteen een slag
zin geworden. Ons la ons nie nuk nie: W e laten 
ons niet bedotten."

Ook iOexpeditieleider heeft het nu begrepen. 
Het is afgelopen! Verbolgen staat hij op.

„Ze moesten dit hol uitToken!" grauwt hij tegen 
de (kapitein, die hem onmiddellijk volgt, de eetzaal 

' uit- ; * . »
En hiermee is met de „muiterij" ook bet walvij- 

vangst-seizoen 1946—'47 voor de „W illem Ba- 
rendsz” voor Nederland ten einde.

Een droevig slot? Neen, eigenlijk niet. W ant is 
het droevig als een stél vrije, hard werkende man
nen op zo n duidelijke en toch waardige wijze te 
kennen geeft, dat ze geen slaven zijn, geen ge
huurde werkezels. Noem het jammer, dat dit a lles- 
nodig is geweest om deze waarheid te laten door
dringen, Jammer vooral omdat het met enig begrip 
en overleg gemakkelijk voorkom«) had kunnen 
worden. Maar droevig? Neen, integendeel! Dan 
had u ze mAeen daarna moeten zien werken en 
zwoeger* planken overboord, laac&omen ln rust, 
boenen, krabben, schoffelen, spuiten, trappen bloot 
maken, alles lachend en Juichend, van- binnen en 
naar buiten. Lachend om hun geslaagde „nette 
muiterij”, juichend, omdat de steven Nooni ligt, na 
vier lange zware maanden ln de Zêtdelijke Poolzee: 
Noorji naar huis! J •

aan de straa t weg, 
wachten. O f er van 
bus naar Putten gaat 
niet bekend.-

De kameraden uit het W esten  van het 
land kunnen bovenstaande gegevens ook 
benutten. , ‘

V oor het Oosten van het land zal het 
we! het beste zijn to t Zwolle per trein te 
gaan en van die plaats af, per bus richting, 
Amersfoort. Natuurlijk in Putten uitstap- 
pen en niet doorslapen to t Amersfoort. *

Laat ieder deelnemer er' voor zorgen, 
dat hij of zij vóór zes uur 's avonds binnen 
is, in verband m et de maaltijd.

Nogmaals verwijzen we n aa r de circu
laire met betrekking to t al hetgeen verder 
moet worden meegenomen.

■Voor alle zekerheid noemen we nog 
enkele dingen op: ♦ \

Een deken en laken, of als hetJcan een 
slaapzak; handdoek, zeep, kam en tanden* - 
borstel; een lepel, vork en mes; een bad
pak, w at regengoed en iets voor kil Je 
avopden; U w  geld voor de afrekening. 1 .

En tenslotte een patente gemeenschaps
zin en een goede muts op.

T o t Z aterdag  7 Augustus, kameraden.
D e w erkgroep Z om erw erl.

— ■* ■ i — ______  . »___ ?

„Spartacus op de Vesuvius”
Een uitzondering. • ,  ‘

. D e lezers van Spartacus. welke dé op
roep beantwoordden, zullen liet billijken, 
dat op de vele brieven niet steeds wordt 
geantwoord. Een enkele uitzondering 
daargelaten, zullen allen begrijpen, dat be
antwoording, hoe gaarne wij het ook wil
den, onmogelijk is.

E r waren critische brieven bij. , maar 
vooral ook 'echt kameraadschappelijke; * 
brieven, die getuigden van solidariteit, van 
medeleven met het weil en wee van Spar
tacus. U it de meeste brieven klonk het 
verlangen: zorgt dat Spartacus, niettegen
staande de moeilijke omstandigheden, blijft 
verschijnen. A lweer, met een enkele uit
zondering zijn het de min$t kapitaalkrach
tigen, die inderdaad déden w at ze konden. 
Als alle lezers zo deden was Spartacus 
veilig.

Lezers die hun antw oorden "nog steeds 
niet inzonden, kent U w  plicht; Geef ons 
antw oord. ,

M aar de uitzondering die wij willen 
maken geldt de A ntw erpse kameraden.

Ieder die het artikel „Loonstop en sta
king in België benevens de tabel van prif- 1

v e rk e re n . E n ........ ? n ie tte g e n s ta a n d e  d ie
Vervolg op ptg . 4 kolom t



Stakingen en Statistiek. Vervolg van pag 1 
mische acties, zich noodwendig moeten 
richten tegen de kapitalistische staat en 
de orde als geheel. Zij zullen de vraag 
betreffen in hoeverre de arbeiders zelf 
meester zullen zijn over bedrijf ep econo- 
misdi leven.

De stakingen in het buitenland.

.D e  kwestie van  economische en poli
tieke acties drong zich nu echter aan  ons 
op, bij de beoordeling van de jongste sta
kingen in frank rijk  en Italië. De stakin
gen in het eerste lafad omvatten onder 
meer ruim honderdduizend ambtenaren. 
D aardoor dreigde het staatkundige leven 
te  worden gedesorganiseerd, in het bijzon
der door de deelname van de douane, 
V aardoor de buitenlandse handel en de 
deviezencontröle vast liep. De stakingen 
hadden als motief een loonpeil, dat bij de 
voortgaande stijging der prijzen, voor de 
werknemers het directe bestaan aantastte. 
H et komt er op neer, dat het levenspeil 
voor de Franse werkers to t op 50 pCt. 
van het vóór-oorlogse is teruggebracht. 
O nder druk van de massabewegingen 
heeft de S.F.I.O . (de sociaal-democratie) 
haar stem aan de regering opgezegd. De 
regering kwam ten val. Hoe deze crisis 
wordt opgelosf is nu nog niet bekend. 
TMaar in ieder geval had dus deze massale 
economische actie to t politiek resultaat, 
dat de regering struikelde. In Italië w aar 
eveneens de duurte onrust onder de arbei
ders brpngt, was de aanslag op Togljktti- 
—  de leider der communisten —  de directe 
aanleiding, beter kunnen we spreken >Tan 
het directe motief, tot een korte m aar vrij
wel algemene spontane staking. /

D e eenheidsvakbond, waarin alle stro
mingen zijn opgenomen, maar die centraal 
geleid wordt door de stalinisten, kwam 
eerst met het parool, nadat practisch de 

, staking reeds op de vitale punten aan de 
gang was. V ooral onder invloed van de- 
Katholieke leiders ii} dat verbond, werd 
zij echter spoedig opgeheven. De onder 
leiding van de katholiek de Gasperi staän- 
de regering trad bovendien krachtig op en 
bevorderde aldus dat aan deze stagnatie 
yan het economische leven weldra een 
einde kwam. Deze staking lijkt dus dóór 

•een direct politiek motief te zijn uitgebro
ken.Hoewel wij zeer goed kunnen begrij
pen, dat de-m assa in beweging kwam, 
dient toch te worden vastgesteld dat deze 
strijd het karakter kreeg van een politiek

Spartacus op ^Vesuvius. Vervolg van pag: 3
moeilijke omstandigheden w isten 'de A nt
werpse kameraden vijf en twintig gulden 
bijeen te brengen voor Spartacus op de 
Vesuvius. Awel zulle, dat is prachtig! 
N ee!.......  een briefje ontvangen we w aar
in w ordt meegedefld: „het spijt ons, niet 
meer te  kannen doen, maar wij proberen 
een tweede ronde”. Bravo en succes, en ... 
hoe denken- de Hollanders er over? W ij 
w achten uw  antwoord.

Z en d t uw bijdragen onm idddlrk  aan:
J A C . RIJPKEM A. 

Stortenbekerstraat 7, Den Hang._ 
V oor Spartacus op de V esuvius.
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économische krachtmeting tussen een 
westers-georiënteerde regering en het sta
linisme om de gezindheid van dè massa. 
Daarbij kreeg dus de stalinistische partij 
een «^enblik deze gezindheid aan haar 
zijde.

Noch de stakingen in Frankrijk, noch 
die in Italië kunnen dus worden be
schouwd als politieke stakingen van de 
nieuwe aard, zoals wij die voor de' toe
komst verwachten; n.l. een strijd van de 
arbeiders om de zeggenschap in het maat
schappelijke leven.

Nieuwe verhoudingen.
Toch zou het niet juist zijn ze te onder

schatten. Ook hier geldt, zoals wij reeds 
hierboven aangaven, dat men acties van 
de arbeiders zo maar niet in statistiek kan 
brengen en in schejna's kan indelen.

Allereerst drageij naar hun wezen deze 
acties het karakter van uitingen van een 
sterk uitgebuite èn to t verzet neigende 
klasse en daaruit moét op de duur de wil 
groeien om zichzelf maatschappelijk te 
doen gelden, zelf het economische leven te 
beheersen.

En in dit verband moeten wij nog wijzen 
op een zeer belangrijk punt. Landbouw, 
zowel als industrie zijn in Europa de laa t
ste tientallen jaren bij de algemene econo
mische ontwikkeling sterk achter gebleven. 
De productie vindt in Amerika plaats on
der technisch veel hoger ontwikkelde v er
houdingen. D at veroorzaakt de bijzondere 
exportmoeilijkheden voor Europa, want 
op de wereldm arkt geeft het hoogst-ont- 
wikkelde land de toon aan. D at land be
paalt de marktprijs der waren. Zelfs wan
neer Europa ér in slaagt, zijn productie te 
herstellen op vooroorlogse basis, ja hóger 
op te voeren, dan betekent dat nog, dat 
haar achterlijke productiewijze per product 
veel meer arbeid vordert. Daardoor moet 
in Europa de uitbuiting van de arbeiders
massa's veel dieper gaan dan in Amerika. 
Nimmer zal Europa de hulp van het Ame
rikaanse monopolie-kapitaal verkrijgen, 
om zijn achterstand op Amerika in te 
lopen. Kapitalistisch Europa betekent 
daarom een blijvende lage levensstandaard 
voor zijn arbeidersklasse. E r blijft voor 
die klasse geen andere mogelijkheid, dan 
de strijd om de orde zelf op de duur aan 
te binden.

Dat is de betekenis van de, stakingen, 
die wij nu allerwege constateren en die 
ook N ederland zullen gaan beheersen. 
W an t N edérland is in dit opzicht ook, een 
deel van Europa.

W anneer wij vernieuwing propageren 
van de arbeidérsbeweging, dan wil dat 
dus veel‘meer zegge/n, dan een zuiver or
ganisatorische verandering. H et betekent 
dat de arbeidersklasse beter de positie,, 
waarin ze is komen te verkeren, zal moe
ten ler^n begrijpen. En in dit opzicht kun
nen wij onze propaganda met overtuiging' 
en. bracht voortzetten, al weten wij, dat 
nog velg problemen daarbij om oplossing, 
zullen vragen. D at ook de positie van de 
Amerikaanse arbeiders en die van  alle 
uitgebuiten over de gehele wereld van 
grote betekenis is, spreekt vanzelf en ook 
daaraan zullen wij voortdurende aandacht 
moeten besteden.

De Spoorwegstaking van 1903 was een poging 
'to t verzet van de arbeiders tegen het gebruik van 
de Nederlandse Staatsmacht in de economische con
flicten. De staking werd verloren, maar was en is" 
toch een bewijs, dat er in d* koppen van de ar
beiders een inzicht in de kapitalistische verhoudin
gen leefde.

Het is deze GEEST, die voor de verantwoorde
lijke leiders van deze^samenléving gevaarlijk is. De 
strijd om de Macht is een strijd om de Geest. Het 
gaat er om: HOE DENKT D E MASSA?

En de volksmenners hebben sinds dien om de 
dood niet stil gezeten. De groei en bloei van de 
Katholieke Vakbonden zijn daar het bewijs van. > 
Daar worden de arbeiders, omdat ze een bepaalde 
•godsdienst hebben, bij elkaar gebracht en vaq bo
ven af ingegoten, hoe hun kijk op de ontwikkeling 
van de maatschappij moet zijn. Vanzelfsprekend 
zegt men niet tegen de volgelingen: „Wij willen 
jullie allemaal door middel van de Staatsmacht tot 
moderne slavernij voeren." Dat zou al te 'gortig 
zijn. Neen, ze, en dat geldt evengoed voor de disci
pelen van Prof. Bonger, als voor die van Prof. 
Romme, ze druipen van democratie.

Alleen vergeten ze zo nu en dan een enkel din
getje te vermelden bij hun reclame voor burgers, 
boeren en buitenlui.

In de Volkskrant van 10 Juli bespreekt de
* Staatkundige Hoofdredacteur: h w e tso n tw e rp  op

de bedrijfsorganisatie, en deze Prof. Romme, die 
tevens Voorzitter is van de Katholieke kamerfractie, 
is er bepaald mee in zijn schik.  ̂ .

W at een wonder! 't Is een ei uit z’n eigen kip
penhok. En niet eens pas door dat jonge minister- 
tje v. d. Brink gelegd of uitgebroed. Mijnheer Rom- 
ïne heeft er zelf ook al jarenlang op gezeten.

Het principe van de Bedrijfsorganisatie, zoals 
dat na 1917 door de Revolutionaire arbeiders is 
gepropageerd, dat de producenten de zeggingschap 
over de bedrijven moeten hebben en de macht van 
het dode kapitaal over de productie opgeheven 
moet worden, is voor elke, ook voor de gelovige 
arbeider, het begrip, dat de practijk van het leven 
hem brengt.

•  De sociaal-democraat Bonger kon zich de weelde 
permiteren te schrijverf, dat democratie in de be
drijven een onmogelijke flauwe-kul is, maar Romme 
is. een volksleider en neemt dus een beetje van dit 
en van dat. Hij schrijft:

„Maar de opzet zelf heeft onze volle instem
ming, omdat hij recht doet wedervaren aan het 
juiste beginsel der subsidiariteit, en daarmee 
voldoening geeft zowel aan de vrijheidsdrang 
der bedrijfsgenoten als aan hun sociale ge- ; 
bondenheid.”

De komende bedrijfsorganisaties zijn volgens 
Romme geen instrument van de Staat, maar de « 
Staat zal alleen maar zo’n pietsie. toe«icht houden, 
beperkt tot het „noodzakelijke minimum.

Berg je voor dat minimummetje.
Maar geruisloos, zonder poging tot verzet van 

de kant der arbeiders komt deze moderne knechting 
in onze Nederlandse wet. Men schijnt maar niet te 
kunnen zien, dat Romme en de zijnen de ergste 
Staats-fanatici zijn. Dat kan ook niet, want zij 
nemen steeds het woord Vrijheid in de mond.

MEDEDELING
aan bezorgers en abonnees

Teneinde er van  verzekerd te  zijn, dat 
op Z a te rd a g '7 Augustus (d e  dag  dat het 
Spartacus Zom erkam p aan vang t) alle le
zers de k ran t nog tijdigtontvangen, zonder 
da t d it > voor de bezorgers teveel moeite c 
medebrengt, verschijnt nummer 32 één 
dag vroeger.

H et is ons voorts niet mojjelijk in de 
vacantiew eek een k ran t te verzorgen» 
Nummer 33 verschijnt dus op 21 Augustus.
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Koude oorlog in Berlijn
D e tegenstelling tussen Am erika en Rus

land, die sinds de mislukte conferentie der 
buitenlandse ministers te Londen in N o
vem ber van het'vorige jaar, voor iedereen, 
duidelijk" werd, is nu in $etlijn  in een 
acuut stadium getreden. H et mislukken 
van  deze conferentie w erd haast algemeen 
verwacht» w ant de eerste voorbereidingen 
voor het M arshall-plan hadden reeds 
p laats gevonden voor, de Londense con
ferentie, in een conferentie te Parijs en 
Rusland had zich toen een fel tegenstan
der betoond.
» H e t plan M arshall, w aarin  het W este 
lijk deel van Duitsland zou worden opge
nomen, heeft de politiek van  Am erika en 
zijn bondgenoten ftaar, bepaald. Amerika, 
Engeland en Frankrijk zijn to t overeen
stemming gekomen en zullen^ het door hen 
bezette gebied tot een geheel verhinden. 
E r zal naar worden gestreefd om een 
D uitse politieke regering voor dit gebied 
in te stellen, natuurlijk onder toezicht van 
de bezettende machten. ,

Een beslissende stap in deze politfek was 
de geldsanering in het westelijk deel van 
D uitsland, d.w.z. in plaats van de oude 
Reichsmarken kwam een nieuwe Reichs
mark, in Amerika gedrukt e n . door hem 
gedekt door de dollars.

Deze invoering van het nieuwe geld was 
de directe aanleiding to t het aan de dag 
treden van de scherpe tegenstellingen tus
sen de W esterse  machten, die een gedeelte 
van Berlijn bezet hebben, en de Russen. 
D e W este rse  machten voerden dit geld in 
de door hen bezette zones van Berlijn in, 
terwijl Rusland dit geld niet als w ettig be
taalmiddel erkende.

De bewoners van de omliggende stre
ken, ^die Berlijn van grondstoffen èn le
vensmiddelen moesten voorzien, m aar die 
onder Russisch bewind stonden, w érd ver
boden het n ieuw e geld te aanvaarden. 
D aardoor w erden de ongeveer 2 millioen 
mensen, die in de Amerikaanse, Britse en 
F ranse zyne  van  Berlijn wonen, van  de le
vensmiddelentoevoer verstoken. H e t be
drijf sfe ven moest door steenkool- en 
stroomgebrek worden stopgezet. D e tpe- 
voer uit het geallieerde depl van Duits
land w erd door de Russen onmogelijk ge

maakt, doordat zij de land- en w ater- 
wegén blokkeerden.

Amerika en Engeland vormden onmid
dellijk de reedsy nu beroemd geworden 
luchtbrug, w aarvan de pers hoog opgeeft. 
Dagelijks zwermen de vliegtuigen van 
Frankfurt en Ham burg naar Berlijn, reeds 

verschillende malén is een D akota neer
gestort, m aar onophoudelijk w ordt er ge
vlogen om de Berlijnse bevolking, die niet 
onder het Russische beheer staat, van 
voedsel te voorzien. O ndanks de reclame, 
die- er voor gem aakt w ordt in de pers, 
blijkt echter toch wel, da t deze luchtbrug 
Berlijn niet uit de noodtoestand, w aarin 
het door de politieke tegenstellingen ge
raakt is, helpen kan. Moeilijkheden ih het 
burgerlijk bew ind van Berlijn, dem onstra
ties van arbeiders, georganiseerd door de 
S.E.P. (Soz. Einheits Partei) spelen d aar
bij ook een rol.

D e wereldpers spreekt openlijk uit. dat 
de Russen trachten de geallieerden uit 
Berlijn te verdringen, terwijl deze ronduit 
verklaren, dat zij willen blijven.

De onverzettelijkheid, die beide partijen 
aan d e  dag legden, deed de waarschijn
lijkheid, dat Berlijn de aanleiding to t een 
derde wereldoorlog zou w orden, toene
men. H et zenden van  superforten naar 
Engeland en van daturuit naar het westen 

•van Duitsland, scheen er op te wijzen, dat 
degenen die de weg naar Berlijn met ge- 

. weid wildén openbreken, hun zin zouden 
krijgen. M et de vijf mogendheden en Be- 
neluxlanden w erd geconfereerd, geheime 
verdragen gesloten, kortom de oorlogs- 
wolken pakten zich de afgelopen zes w e
ken dreigend samen' boven Berlijn.

T och kon men uit de berichten, die de 
afgelopen week in de pers verschénen, op
maken, dat enige ontspanning wéff inge
treden, om dat pogingen w erden gedaan, 
om langs diplomatieke weg to t overeen* 
stemming te komen. A m erika en Engeland 

'w aren tot onderhandelen bereid, en aan 
vankelijk dacht|m en d a t ook Rusland een 
tegemoetkomende houding zou, aannemen. 
Dit blijkt n ie t het geval te zijn,'de dbder- 

, handelaars vonden te  M oskou éen geslo- 
* ten deur, zowel Stalin als M olotov w aren 
‘onvindbaar: '

De pogingen, door opnieuw te onder

handelen to t overeenstemming te  komen, 
zijn dus w eer vastgelopen. D e bedoeling 
van deze onderhandelingspoging was, om, 
na het mislukken der Londense conferen* 
tie van November 1947, opnieuw te con
fereren, om alsnog te  trachten een over
eenkomst te  bereiken, inzake het beheer 
van Duitsland. H et blijkt ech(er nu over-

• duidelijk, da t een economische en politieke 
eenwording van  Duitsland onder een ge
zamenlijk bewind van  Amerika en Rus
land. tot de onmogelijkheden gerekend 
moeten worden.

Toch moeten we ons niet te zeer laten 
beïnvloeden door de burgerlijke pers, die 
ons met de gedachte aan de mogelijkheid 
van een derde wereldoorlog Op zeer korte 
termijn vertrouw d wil maken. D at de Ber
lijnse kwestie tot een oorlog zal leiden is 
nog lang niet zeker.

W e moeten niet uit het oog verliezen, 
dat na de capitulatie van Duitsland, van 
een werkelijke- vrede nog nooit sprake is 
geweest. V an  de eerste „ v re d e s c o n fe 
rentie af, kwamen de Amerikaans-Russi- 
sche tegenstellingen reeds Van het licht en 
in de loop der tijd zijn deze tegenstellingen

• de aanleiding geworden tot de „koude” 
oorlog. H et doorvoeren van het M arshall
plan en voornamelijk de opneming van 
W est-D uitsland in dit plan, de geldsane
ring zijn de middelen van  de koude oorlog. 
En zeker is het, dat de doorvoering van de 
geldsanering in Berlijn, de wig dreef tus
sen het politieke bewind a ldaar en de blok
kering van Berlijn door de Russen, is de 
tegenzet in deze bijzondere wijze van oor-, 
log voering.

H et hoort tot de middelen van de koude 
oorlog, om door maatregelen' van econo- 

4 mische aard  de tegenstander een slag to*  
te brengen. Dit geldt niet alleen voor 
Duitsland. Als we b.v. naar Yoegoslaviê 
kijken, dan zien we, hoe Amerika door het 
vrijmaken van  geblokkeerd Yoegoslavisch 
géld in Amerika en het geven van cre
dieten, Yoegoslavië van de Russische in
vloed Begint los te maken.

H et doel vdn de Amerikaanse politiek is 
immers, om te zprgen dat de wereldpro- 

1 ductie beheerst w ordt door de grote kapi- 
taalsmaatschappijen, zoals in Amerika. De 
Russische politiek is gericht op de beheer
sing van de productie door de monopolies 
van de met Rusland verbonden staats
partijen. W elke gevolgen deze politiek 
heeft kunnen we zien uit de Februari-ge-
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