vroegere practijk op haar kop te zetten. lijke mate schuld aan het tegenwoordige
D it besluit is in feite toepasselijk op alle conflict, schuld aan hun valuta-oorlog. E n
M a a s met het loonpeil bemoeide de over- arbeidsovereenkomsten. W a t w erd daarin het zou een politieke haarkloverij zijn, om
h e id z ic h n ie t D it loonpeil immers w as ge nu vastgelegd? E r w erd een „College van op grond van de in Berlijn toegepaste me
volg v an vrije overeenkomst en hield na-, Rijksbemiddelaars" ingesteld, d at niet thoden, de ene of de andere m acht in ster
tuurlijk verband met de arbeidsmarkt.
meer bemiddelt, m aar bindende regelingen kere of in geringere mate verantwoordelijk
W a n n e e r de arbeidersklasse zich in de stelt, op grond van algemene aanwijzin te stellen. W e hebben in dit blad het
klassenstrijd sterker gaat organiseren, ont gen, die zij krijgt van de M inister van staatskapitalistische karakter van de Sovsta a n tussen de wergevers, of w erkgevers Sociale Z aken. D eze bindende regelingen jet-U nie reeds zc^iikw ijls belicht, d a t we
organisaties en anderzijds vakorganisaties, zijn niet meer „minimumlonen” , m aar niet onder verdenking zullen staan, de
d e eerste collectieve contracten, w aarin maximumlonen. D e partijen bij een Col Sovjet-Russische machtspolitiek in enig
m in im u m lo n en w orden yastgelegd. Als lectieve arbeidsovereenkomst m oeten eerst opzicht te idealiseren. M aar niemand moet
vervolg daarop, komt in 1927 de W e t op afwachten, w at het College van Rijksbe zich verbeelden, d at de generaals C lay,
d e collectieve arbeidsovereenkomst tot m iddelaars aan bindende loonregelingen Robertsón en Koening thans in Berlijn niet
. '
sta n d , w aarin o.a. w erd bepaald, dat meent te moeten vaststellen. D it College even radicale blokkade-m aatregelen zou
w erkgevers die rechtstreeks of door hun ■w int dan vooraf advies in bij de „Stichting den treffen, w anneer ze zich in de positie
organisatie een collectieve arbeidsovereen ►
van de A rbeid". D e M inister van Sociale van m aarschalk Sokolowsky zouden bekom st hadden aanvaard, verplicht waren, Z aken bepaalt düs in het algem een de Vinden. H oe paradox het ook is: in het
a l hun arbeiders onder de in die overeen hoogte van het loonpeil. Als norm geldt Berlijnse conflict w ordt juist volgens het
kom st vastgestelde arbeidsvoorw aarden te daarvoor nog steeds. 125 % van het loon beroemde w oord van C lay reeds „zonder
laten werken.
voor gelijksoortige arbeid in M ei 1940, of glacé-handschoenen” gestreden, het gaat
Z ij mochten dus met hun arbeiders geen 115 % van d a t van O ctober 1942. O ok in hier om de voorrang in machtspolitieke
afw ijkende condities treffen. E en en ander dividuele loon- en arbeidsvoorw aarden belangen en slechts in d e laatste plaats
betrof, zoals gezegd, steeds de mmimum- behoeven de goedkeuring van het College om ,de volledige verzorging van d e 'b u r 
arbeidsvoorw aarden. H et w as wel geoor van Rijksbénjiddelaars, die deze ook n aa r gerbevolking. D e vem ijzing nafer „tech
loofd betere voorwaarden aan te gaan. de gegeven m aatstaf beoordelen.nische moeilijkheden” is niets dan een el
•D aarna kwam in 1937 nog een nieuwe wet
Is het teveel gezegd, w anneer wij vast lendig bedrog w anneer men bedenkt, dat
to t stand, w aarin de mogelijkheid werd stellen, d a t de arbeiders, w anneer zij m et gedurende de laatste oorlogsmaanden on
gpopend, dat de M inister van Sociale Z a  deze m ethode vrede nemen, geen cent der veel ongunstiger om standigheden
k en een collectieve arbeidsovereenkomst meer hebben in te brengen? W o rd t het dagelijks meer dan duizend vliegtuigen
verbindend verklaarde voor alle, georga- daardoor verklaarbaar, w aarom de „Rijks boven D uitsland »cirkelden. Beide m achts
• niseeird of niet georganiseerd zijnde, a r bem iddelaars" bij een eventuele^ actie groeperingen, U S A — Engeland zowel als
beiders van een gehele bedrijfstak. Kwam steeds de eis aan de arbeiders stellen, de Sovjet-U nie, hebben immers in hun
z o een verbindendverklaring to t stand, „eerst weer aan het w erk, dan zullen, „wij
valuta-oorlog in het geheel geen belang bij
d a n w erd dus de overeenkomst verheven oordelen” ? D e arbeidskracht, en dus de een normale levensmiddelenvoorziening
• v an een burgerrechterlijke overeenkomst arbeiders,, moeten beheerst w orden.
van Berlijn. Integendeel: beide gebruiken
to t een publiekrechterlijke. M aar altijd
Is het teveel gezegd, w anneer wij v ast in het Berlijnse touw trekken behalve prob leef de mogelijkheid, d at men vrij was stellen. d at organisaties, die zich in dit paganda-bluf ook doelbewust het büood
/ m eer te betalen. M en kan dus zeggen, dat systeem inschakelen, geen strijdorganisa als politiek drukm iddel, om de massa s
h e t geheel nog steeds het karakter had ties van de arbeiders meer kunnen zijn?
kneedbaar te maken. Z ij allen, de beheer
v an bescherming van het arbeidersbelang,
Is het teveel gezegd, w anneer wij vast ders van de Anglo-A m erikaanse rozijnena l w as in de loop van de tijd de vakbewe stellen, d at dit fascistisch sociaal-regime brommérs en de Sovjet-Russische graang in g al meer - en meer in handen geraakt ten doel heeft, de wederopbouw van het makelaars, blazen thans als echte farizeërs
van de bestuurders-, die het beginsel van N ederlandse kapitalisme binnen de Ame He trom pet voor de door hen gemonopoli
d e klassenstrijd vervingen, door d at van rikaanse invloedssfeer, te bewerkstelligen seerde „hum aniteit” .. W an n e er e«114«
overleg. E en verdere stap deed de w et door verscherpte uitbuiting van de totaal morgen in de overhitte atm osfeer het
gever, toen zij in 1923 de Arbeidsgeschil onmondig gemaakte arbeidersklasse?
beruchte „eerste schot” zou vallen, dan
lenw et invoerde, met het stelsel van RijksIs het teveel gezegd, w anneer wij v ast zullen zij w eer, evenals in de lente en zo
bem fddelaars en Bijzondere Bemiddelaars, stellen, d at vader Drees, dictator D rees mer van 1945, in koelen bloede hun superdeze laatsten, indien partijen daarom ver is?
bombardements-vlieg tuig en
en
Stalin,
f
zochten. Hoewel de vrijheid bleef bestaan
M aar het kapitalisme is een klassen orgels zonder „technische moeilijkheden
de adviezen van de bem iddelaars aan de maatschappij en de strijd zal blijven. A l op de woonwijken loslaten........
1 laars te lappen, w erd w eldra de gewoonte, ' l e e n . . . . d e arbeiders zullen moeten leren
/ (W o rd t vervolgd.
d a t partijen zich verbonden de uitspraak begrijpen, d a t zij die strijd nu m oeten
v a n de bijzondere bem iddelaars als bin voeren onder gans andere verhoudingen.
d end te aanvaarden.
E n daar ligt mede onze* taak.
Z o w as de toestand bij het uitbreken
van de tweede wéreldoorlog. N og steeds
De valuta-oorlog in Duitsland. Vervolg v. pag. 3.
gold als principe, d at het hierbij ging o m '
Postbus 7046, Amsterdam Z -II
nale belangen- uitgelegd. Deze econ^piiminimumvoorwaarden.
sche roof van D uitsland moest onvermij zijn verk rijg b aar:
W a t gebeurde na 1945? delijk de grondslag van het b estuur,door
P . A arts, D e A rbeidersraden, geb. ƒ3,90
• M en moet dit alles goed in het oog hou de vier mogendheden ondermijnen, het ge
Idem, G ebrocheerd, deel I ..............„1.25
allieerde
cöntróle-mechanisme
politiek
den, wil men begrijpen hoeveel er veran\ d erd is sedertdien. L aten wij duidelijk verlammen en tenslotte onder d e druk van Idem, deel II. . . . . ....................... ... 2-'“'
zijn: in de w et is niets gewijzigd. M aar, de wereldpolitieke tegenstellingen tussen V an S'avpnm aatschappij tot
onder invloed van de nazi-ideologie en de O o st en W e s t to t eigenmachtig handelen v “ A.
smacht . . . ........................ 0,90
structuurwijziging van het kapitalisme is van de beide m achtsgroeperingen in hun
D
uitse
invloedsgebieden
leiden.
Inauguraal adres, een open brief aan
d e regering Schermerhorn— D rees en later
'D e huidige toestand in D uitsland w ordt
d ie van Beel— Drees er practisch toe over
alle hand- en hoofdarbeiders der
gegaan, de hele oude toestand op te rui iedereen onmiddellijk duidelijk, zodra men
w ereld . . . . . .............................. ... 0 $
men. D e na-oorlogse democratieën achtten van de werkelijke oorzaken uitgaat en niet
Spartacus
en de v e rk ie z in g e n ...........O.w
in
de
nevel
van
de
politieke
demagogie
b e t geoorloofd, bij een eenvoudig Konin
klijk Besluit, het „Buitengewoon Besluit van de bezettingsm achten rondtast. De
i
Arbeidsvèrhoudingen 1945", deze hele. bakkeleiende „geallieerden” hebben ür ge
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Dictator Drees. Vervolg van pag. 1.
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EEN MI S LU KKI N G?
D e oprichting van de O nafhankelijke ineens ’ is de O.V .B. — evenals trouw ens
Vakbeweging" (O .V .B .) in M a a rt van dit in de a a n la n g de E enhtidsvakbew eging,
ja ar hebben wij begroet als een mogelijk toenm aals E.V.B. — , een typisch v e r
heid, d at de N ederlandse arbeidersbe- schijnsel. M en voelde daé de oude o rg an i
weging de eerste organisatorische stap  saties geen eigenlijke klasseorganisaties
pen zou doen, . om tè komen tot v e r meer w aren en ging over to t h et vorm en
nieuwing van inzicht, strijd en organi van nieuw e. M a a r de gehele klasse bezit
satie. D at betekende zeker niet, dat .wij dan nog niet de rijpheid van inzicht om
destijds bij het uitspreken van die hoop, radicaal te Breken met de oude inzichten
alles op één k aa rt zetten, ,'die van de en structuur van organisatie en zelfs, die
O .V .B . W ii zagen er slechts één van de genen die aan het nieuw e gaan w erken
mogelijkheden in. Immers, de nieuwe po zijn niet zover. D irect komt d a t tot uit
sities w aarin, als gevolg van de v erre drukking . in het kiezen van de naam
gaande/structurele veranderingen van het „vakbew eging”. M aar het blijft niet bij de
kapitalisme, de arbeiders de laatste tien naam . O o k het w e z e n /v a n de nieuwe
tallen jaren zijn komen te verkeren en Organisatie is met duizenden vezelen v e r
die zich op buitengew one wijze na het bonden aan de tradittóneje begrippen.
einde, yan de tw eede w ereldoorlog open M et allerlei nuances treedt d a t vanzelf
baren, dwingen de arbeiders to t nieuwe sprekend aan de dag. '
vornien van verw eer. E n nieuw e vormen
In de meeste gevallen is het duidelijk
van verw eer, w aaronder wij dus verstaan ste symptoom van het nog niet principieel
een groeiend eendrachtig verzet van de veran d erd e inzicht, d at ook de nieuw e
arbeiders zelf vanuit hun basis, het be organisatie is opgebot^wd — hoe vreeèid
drijfsleven, voeren op den duur onher d at ook klinkt — van boven n a a r bene
roepelijk tot nieuw e vorm en van organi den. Z ij die aan de top v an de organisa
satie. D at kan in de aanvang voeren to t tie staan, de bestuurders of leiders, be>
m aar tijdelijk bestaande organisaties, zo sturen en leiden het gehele organism e en
als actie-com ité’s van de gezamenlijk op-^ dus ook de leden,' die onbekw aam w or
tredende bedrijfspersonelen, m aar gaande den geacht om alles te overzien en aan 
wég moet dit leiden to t h ef inzicht, d at vankelijk de adviezen, later de opdrach
in, de nieuwe komende strijd blijvende ten \v a n de leiding m aar moeten volgen.
organisatie gew enst is. '
■ H et is dus organisatie o v er de arbeiders,
V oor een deel is w ellicht toch dit gebaseerd w elisw aar op hun aantal, m aar
latente (sluim erend) inzicht èr oorzaak tegelijk op hun onm acht.
van dat zovele stakingen, uitgaande van
O n d e r de nieuwe m aatschappelijke ver
de arbeiders, zelf na korte tijd terug val*- houdingen zijn voor de nieuw e klasseleri tot het overdragen van de leiding bew egingen van de massa tw ee punten
aan de door hen als blijvend geziene opvallend. H ét eerste is, d at d e organi
vakbeweging. E ven zovele m alen als dit satie van de strijd het bedrijf a ls grond
gebeurt, blijkt evenwel, dat zij daarm ede slag m oet hebben. H ét tw eede punt,
niet alleen hun eigen w il en m acht heb dat echter eerst veel later aan de arb ei
ben afgestaan, m aar ook d at deze vakbe ders duidelijk w ordt is, dat' v a n h e t zelf
weging in de linies v an jde klassenvijand doen en h et zelf in handen hbuden. M a a r
staat, de staking en actie afbreekt en
juist d at laatste is het wezenlijke. De
zich aansluit bij de georganiseerde kakw
v an d é 'o rg a S isa tie per bedrijf
pitaalsmaeht. D it inzicht inoet dus wel g aaestie
t daafom makkelijker, om dat deze
uit de ervaringen, opgedaan in de klas ontw ikkeling ook ligt ia de lijn van het
senmaatschappij. groeien.
kapitalism e. O rganisatie v a n het econo
D a t vindt echter toch nog m aar in misch leven in het kapitalism e m oet im
ippes plaats. N ie t overal gelijktijdig en mers ook uitgaan van het bedrijfsleven
k niet ineens, tenzij in bepaaldelijk re- en d e plannen inzake Publiekrechtelijke
'lutionnaire periodes. V a n , dit „niet bedrijfsorganisatie gaan daarvan dan ook
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allen uit. Z o is h et dus begrijpelijk, d at
ook de oude vakbew eging, die zich o n 
derdeel m aakt van het georganiseerde
kapitalisme, steeds meer -neigt tot een
organisatievorm , die u itgaat v an h et be
drijf. M a a r v eran d ert er v erd er niets, en
dat is het geval met de oude bew eging,
dan is dit systeem alleen- m eer geschikt
om de arbeiders te onderw erpen. H e t is
. dus zaak, duidelijk onderscheid te m aken
tussen O nafhankelijke Bedrijfsorganisatie
door de strijdende arbeiders zelf en Be
drijfsorganisatie o v er de arbeiders, ten 
einde hen in te schakelen in h et ge
organiseerde kapitalism e. D at laatste zal
in de toekom st vooral een deel zijn v an
het streven n a a r Publiekrechtelijke B e
drijfsorganisatie, of duidelijker gezegd
Staatsréchtelijke bedrijfsorganisatie. W a a r
het ons duidelijk is, dat de S ta a t een
w erktuig is van de heersende klasse,
blijkt het, dat. inschakeling in dit soort
bedrijfsorganisatie betekent onderw erping
van de arbeidersklasse aan het zich o rga
niserende kapitalism e.
W a t wij dus willen zeggen is, d a t w e
steeds in het oog moeten houden, dat
van ' bedrijfsorganisatie zo maar door re
volutionnaire arbeiders geen ideaal kan
w orden gem aakt.
D e ontw ikkeling v an u t O .V .B .
W a n n e e r wij e r kennis v a n nemen,
dat het Landelijk Comité, v an de O .V .B.
d at wel gelijk mag w orden gesteld met
de^ landelijke leiding v an die organisatie,
bij zijn than s gepubliceerd ontw erp Sta
tuten en Reglem énten als naam v an het
nieuwe verbond voorstelt „Algemeen
V erbond v a n B edrijfsbonden”, clan kun
nen wij dus, ook al verdw ijnt het w oord
„V akbew eging” , d a& över *op zichzelf
niet geestdriftig zijn. D e verdere kennis
neming v an de inhoud v an het ontw erp
leert ons, d at de bedoeling van de leiding,
is van de O .V J3. een gewone vijfde Vak
centrale te m aken. Al hun vroeger ge
dane uitlatingen, d a t een dergelijk voor
nemen niet bestond, om dat daaraan niet
de minste behoefte w as en d at de O.V.B.
in dit geval a l bij voorbaat als een mis
lukking moést w orden beschouwd, zijn
daarm ede teniet gedaan.
Als klink-klaarste bewijs daarvoor is ^
aan te voeren, d a t in* act. 3 v a n de sta
tuten w o rd t vastgelegd, d a t^ d e O .V .B .
‘ 1

Publiek-rechtelijke Bedrijfsorganisatie

zijn doel trach t te bereiken o.a. door ver
tegenw oordiging in publiek- en p riv aat
rechtelijke organen, w anneer d it n aar het
wet in het leven worden geroepen.
I
Het in het parlement ingediende ontwerp ..Be
De productschappen worderf gevormd voor
oordeel van de leden in h et belang v a n de drijfsorganisatie'' heeft met pnze opvattingen over
of meer groepen van ondernemingen, die. ten
w erk ers is. H e t slot is slechts te 5*en bedrijfsorganisatie der arbeiders alleen de naam twee
aanzien van bepaalde producten of groepen van
a ls een doekje voor het bloeden. H e t gemeen. De principiële betekenis die er achter producten in het bedrijfsleven een verschillende
principe w ordt daarm ede in de statuten schuil gaat, de bedoelingen die de heersende klasse functie verviillen. W e zullen dus b.v. kunnen krij
er mee heeft, brengen de noodzaak mede. dat de
vastgelegd. De publiekrechtelijke bedrijfs klassebewuste arbeiders zlph daartegen met kracht gen een productschap bouwnijverheid, metaal
organisatie w ordt clus aan v aard , plus ook moeten verzetten. Immers de „spelregels" voor het nijverheid, kleding, voeding,; enz.
Dë hoofdbedrijf- en bedrijfschappen worden in
de „Stichting van de A rbeid”, w aartegen oplossen van de conflicten tussen het ondememer- gesteld voor ondernemingen, die in het bedrijfs
reeds in d e E .V .C ., bij de besprekingen dom en de arbeidersklasse, die nu nog langs de leven een gelijke of aanverwante functie vervul
weg van de ..Stichting van de Arbeid'' en het weto v er h e ^ fusieplan met het N -V -V -' ^ an teluk niet vastgestelde College van Rijksbemidde len' Denkbaar is dus b.v. een bedrijfschap „Han
revolutionnaire arbeiderskant zoveel be laars gaat, krijgt dan zijn wettelijke grondslag. De del”, waarin alles wat op handel betrekking heeft
wordt samengevat; éen bedrijfschap „Industrie en
nieuw te stichten organen, de Product; en Bedrijfszw aren rezen.
een bedrijfschap van „Importeurs"; Dit wordt be
schappen en de Sodaal-Economische Raad zullen
H é t k an dan ook niet anders, of de mede to t taak hebben de tegenstellingen tussen, doeld waar in het ontwerp gesproken wordt over
|
voorgestelde structuur v an de organisatie werkgevers en werknemers in georganiseerde ba verticale en horizontale organisatie.
Deze product-, hoofc^edrijf- en bedrijfschappen
is daarm ede in overeenstem m ing. W a n  nen te leiden. W orden de bedoelingen van de hebben verordenende bevoegdheden, d.w.z. wat
n eer ïn aanm erking w ordt genomen, dat wetgever volkomen verwezenlijkt, dan zal- de strijd, deze organen besluiten, heeft kracht van wet en
om loonsverhogingen en andere verbeteringen zich ■alleen de Kroon-.kan deze besluiten vernietigen. ■'
h et bedoelde Landelijk Comité aan de voornamelijk binnen deze organen voltrekken.
De bevolking heeft zich daar zonder meer bij neer I
afdelingen alleen de gelegenheid geeft om
In doodgewoon Nederlands wil dit dus zeggen
leggen. Hier komt tot uitdrukking wat we in
am endem enten op deze voorstellen in te dat de staking, als wapen in de strijd, geheel uit- ' te
onze vorige beschouwing reeds schreven. In schijn |
■■gebannen
zal
worden.
dienen, dan w ordt het overduidelijk hoe
komt men aan het verlangen tot medezeggingschap
Een nndere en eigenlijk veel m e y gewichtige
door de arbeiders tegemoet, in werkelijkheid bindt
reeds nu w ordt gepoogd, de wil der leden taak
heeft men deze organen nog toegedacht. De
te kneden. L aat „de la d in g van de N.V-. „De Nederlandse Staat” heeft reeds nu vér men de arbeidersklasse,des te steviger aan vadertje
en/of het groot-ondememersdom. Immers, zou ;
O .V .B .” zich er bew ust v an zijn, d at dit gaande bevoegdheden om in het organisatie- en Staat
men in het romplichaam, de Algemene Bedrijfs
ontw erp, d at v an de organisatie zoals bedrijfsleven in te kunnen grijpen. Eensdeels gaan organisatie en het bestuur, de Sociaal-Economische
bevoegdheden /de heren echter nog niet ver
ezegd een doodgewone vijfde vakcentra-^ deze
Raad. met enige goede wil nog van paritaire (even
genoeg, anderdeels is de situatie zo, dat deze bee moet maken, voor werkelijk revolution-* voegdheden niet zijn gelegaliseerd, niet wettelijk redige) vertegenwoordiging kunnen spreken
n a iré arbeiders onaanvaardbaar is en dat vastgelegd. Komt deze nieuwe vorm van bedrijfs (werkgevers 1/3, staat 1/3, arbeiders 1/3), in de
z.g. lagere orgainen — de reeds genoemde product
äezen met een gegeven recht van amen organisatie tot stand, dan krijgen alle verordenin en bedrijfschappen — zijn de vakverenigingen als
gen
kracht
van
wet.
kan
men
stakingen
met
een
dering dezer voorstellen niet bevredigd
„erkende vertegenwoordigers" der arbeiders in de
beroep op de wet buiten dè wet stellen en alle
.
kunnen zijn. D e gehele opbouw g aat yan andere draden van het bedrijfsleven in handen minderheid.
Waarbij de lezer vóór ogen moet houden, dat
boven n a a r beneden, reeds in het begrip nemen.
wij voorlopig voor „arbeiderselement” dezelfde
Deze bedoelingen komen nog duidelijker naar
v an de Bedrijfsbonden. H e t nieuwe v er
definitie aanvaarden, welke ook in het wetsont
bond zoii w orden ,een verbond van. be voren, wanneer men de gedachte organisatie-vorm werp wordt aangenomen. D aar stelt men de „ver
'toetst aan hetgeen/wë hiervoor schreven. Als be
drijfsbonden. Deze bedrijfsbonden zijn lid stuur zal optreden een Sociaal-Economische Raad, tegenwoordiging der arbeiders gelijk met de „er
v an het algemeen verbond. D aarbij komt, ^velke zal bestaan uit ten minste dertig en ten kende organisaties”. D at dit geen vertegenwoordivan de arbeiders betekent, is vanzelfsprekend.
d at aan verbondsbestuut en verbonds hoogste vijf en veertig leden. Twee derden- hiervan ging
W e komen daar echter-nog wel op terug. Maar
d aad , welke laatste w o rd t samengesteld ral worden benoemd door erkende organisaties, zelfs als we genoegen nemen met de gedachte „ar
werknemers en werkgevers, aan te wijzen door
uit vertegenw oordigers v a n de bedrijfs van
beiderselement is'gelijk aan erkende vakorganisa
de regering, terwijl het resterende derde deel door
bonden, w eer als vanouds allerlei m achts de kroon zal worden benoemd uit personen, die tie". dan nog is dit element in de lagere organen
de minderheid.
posities w orden verstrekt. Een w eer- liefst zelfstandige deskundigen zullen moeten zijn. in, In
de hoofdbedrijf- en bedrijfschappen zullen de
nu aan de orde gestelde ontwerp bedoelt deze
standskas komt, als vanouds w eer in Het
alaemene bedrijfsorganisatie, als het instituut voor erkende werknemers- en werkgeversorganisaties
handen van een cen trale instantie van hét bedrijfsleven in, het algemeeri. in het leven t e ' elk een gelijk aantal leden kunnen aanwijzen, u i vijf personen. O p de plaatselijke organen roepen. De z.g. lagere organen, de product-, hoofd- gezonderd in die bedrijfschappen, die uitsluitend
— en dat zal-hoewel in dit stuk niet op ’bedrijf- en bedrijfschappen, zullen bij afzonderlijke een economische taak hebben. Dan zal het „werkgenomen, ook gelden voor de afdelingen
v an de bedrijfsbonden — rusten in de
allereerste plaats w e e r plichten tegenover
Nu het Oranjefeest een feit is, en heel Neder
de „bestuursinstanties”. W ij kennen het
land zich opgemaakt heeft om Oranje te «ren, is
lied en de wijs.
het ook voor ons interessant om terug te ‘denken
in de historie.
In alle dagbladen kunnen we historische over
voorgesteld’’.......
i
zichten lezen omtrent de wederwaardigheden van
W ij zijn er* van overtuigd, dat het niet zp erg
• Vele ouderen uit de Partij van de Arbeid, de
het Huis van Oranje. Daarom zljA ook wij in onze
gemakkelijk is een goed Statuut en reglement sa
vroegere soCiaal-democraten. zullen zich nog wel
geschiedenisboeken gjan bladeren, en vonden een
men te stellen. Wij allen zijn nog steeds zoekende
de bekende wijsjes herinneren „Oranje boven! Alle
artikel in „RECHT VOOR ALLEN” betreffende
naar duidelijke omschrijvingen inzake strijd en or
socialen in de harington” en het hossen onder het
een Oranjefeest ter erè van de verjaardag van
ganisatie op de grondslag van het zelf-doen der
zingen van „Hop, hop, hop! Hang de socialisten I
- arbeiders en aan grote massa's arbeiders gaat zelfs koning Willem III. in de tijd dus, dat de socialis
öp!"
,
_
|
tische beweging in Nederland een zware strijd om
het probleem nog voorbij, ondanks het feit, dat zij
Ja, er is wel veel veranderd! Die socialisten, J
er bij zelf begonnen aalles met de neus op gedrukt haar bestaan te voeren had.
die volgens de Oranjeklant opgehangen moeste
worden. M aar des te meer is het noodzakelijk ons ’ Nadat éen verslag gegeven is van de moord en
y/orden,
nu
_
y
/urvjeu, zijn u
u zelf de grootste Oranjeklanten.
---' er mede bezig te houden en er de arbeiders, die
plundering op de socialisten door een door jenever
zich revolutionnair willen organiseren, ruimschoots
over te laten denken en praten. Maar ook die ge..Ziedaar een vierdaags feest ter ere van Oranje! en steeds verder de weg naar het reforadsm« fiT
' legenheid wordt niet gebóden. Binnen enkele weZiedaar Amsterdam vier achtereenvolgende dageg. gingen. zijn een opderdeel geworden van h g
Jcen, zomerweken, vacantieweken, moeten de
„amendementen” binnen zijn, op een statuut en een ten prooi aan de plunder- eÄ moordzucht van e ïÊ -K e fc kapitahstische s te b e h ln de situatie, waarin
troep oranjevrienden, welke men met vijf en twinhet West-Europese kapitalisme verkeert, zijn »
reglement, waarvan ook het laatste beslist over de
zelfs een onmisbaar element geworden. De irikrinj-l
principiële opbouw en dat rechten en plichten
tig politie-agenten gémakkelljk had kunnen doen
ping van het verbruik en de opvoering van « J
positief vastlegt.
,
• uitééngaan! En dat geschiedde zonder de minste
productie, zo noodzakelijk voor het herstel venj
De gehele opzet L> daarom verkeerd, omdat
aanleiding onzerzijds, daar juist voor die dagen
boven alles behoefte bestaat aan een beginselver
de waarschuwing was gegeven en opgevolgd, om het kapitalistisch bedrijfsleven, vraagt een strenM
klaring' die duidelijk in het licht stelt, waarom de
alle provbcafie te vermijden! E n dat geschiedde 'geleide loon- en prijspolitiek, die het beste
nieuwe organisatie nodig is. Het totaal anders zijn niet alleen met oogluiking, maar Zelfs mét feite gevoerd kan worden, door die vooraanstaand«
dan een vijfde vakcentrale, had dienen te worden
lijke medewerking .van de „bewaarders der: orde ’ in het politieke leven, die nog bet vertrouwen
arbeiders hebben. En daar de macht van de tra«J
verklaard en dat had alleen kühnen plaats vinden,
en tijdens het bestuur van burgemeester Van
tie taai is, en het vinden van nieuwe wegen vawj
... jo o r een beschrijving van de positie waarin de
Tienhoven. die bij herhaling in de gemeenteraad
'd e ontwikkellnq van een eigen klassemacht « I
de
politie
als
„de
volmaakheid
nabijkomende
heeft
'
Vervolg kolom 1 f>ag. 4
Verkeerde op zet.
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nemerselement" to d e ' minderheid diénen te zijn.
In de productschappen, die ln het algemeen een
economische taak zullen hebben, zijn meer werk
gevers vertegenwoordigd.
.,,, '
, De besturen van deze colleges zullen ten minste
'
.
"H •
»•
• \ . j • want elke poging tot eeh: vérhelderende
uit zes leden bestaan. In de hoofdbedrijf- en be
wordt sinds jaren beheerst en ondefdruk?
drijfschappen wordt de'voorzitter door de bestuurs
De politieke tragiek van hét tegenwoordige con
imperialistische tegenstelling W est—Oost. H et
leden gekozen, al dan niet uit het bestuur. In de
flict ligt minder in de blokkade-maatregelen. die
ideologische ontwikkelingsproces van de massa's,
productschappen wo»dt dc voorzitter door de
van het standpunt van de kapitalistische machts
zonder welke een nieuwe oplossing van het soda*
Kroon benoemd, Aan deze voorzitter kan, bij af
politiek volkomen „normaal'' zijn, dan wel to de
lisme eenvoudig niet mogelijk is. wordt than« in
zonderlijk«? wet, z.g. opschortend veto-recht wor
met de valuta-oorlog direct epidemisch optredende
de S.E.D. en S.PX). verlamd door de bevolen
den verleend. "D.w.z. wanneer een^besluit zou wor
verwarring van de arbeidersklasse. De natinnali»
„tactieken" en parolen van een bureaucratie, die
den genomen waarmede de voorzitter (dus de
ophitsing van de massa's viert to deze weken
Staat) zich niet zou kunnen verenigen, dan kan hij
triomfen, die ook door de arbeidersorganisaties, die .zich op gewetenloze wijze met de politiek van deze
of gene bezettingsmacht identificeert Juist in d e «
het in werking treden van dit besluit naar believen
door de bezettingsmachten zijn toegelaten, worden
weken van de valuta-oorlog blijkt het noodlottige
opschorten. W aar deze product- en bedrijfschap
bevorderd. Daarbij moet worden Vastgesteld, dat
dieptepunt van de socialistische beweging uit bet
pen o.a. de bevoegdheid zullen krijgen, wettelijke
politiek oordeelkundig niet-georganiseerden «le te
fanatisme, waarmee de officiële woordvoerders als
besluiten omtrent de lonen en arbeidsvoorwaarden
genwoordige toestand vaak veel objectiever beoor
te nemen, en de arbeiders, zoals gezegd, ln die
delen dan de in partij-politieke starheid en in leu< tolken van de militaire regeringen optreden. De
Piek-Litke’s .en Schumacher-Neumann's zijn on
organen de minderheid zullen vormen, kan men
gen-propaganda gedrilde orgaaisatie-fonctionarbdanks al hun tiraden over „vrijheid” en „volks
zich indedken, wat er van de „medezeggingschap” ■' sen. De fanatieke S.E.D.-aanhangers verwachten
democratie’'van socialistisch standpunt gezfèn niets
der arbeiders overblijft. Nog sterker, dan dit tot
alle heil van de aftocht van de Westelijke ge
anders dan Quislings, want zij
de zweep
op heden het geval was, worden de arbeiders af
allieerden. en de straatredenaars van de S.P.D.
voor de uitbuitingsplannen van het anglo-amerlhankelijk van de willekeur van Staat en grooteisen met veel lawaai de ontruiming van Berlijn
kaanse imperialisme en het Russische staatskapita
ondernemersdom.
door de Russen. Slechts weinigen begrijpen to dit
lisme to Duitsland. Deze politieke prostitutie kan
W ordt dit ontwerp „Bedrijfsorganisatie” wet (en
wild dooreenmengen van wens en werkelijkheid,
thans door niets meer w ordef verontschuldigd,
daarover behoeft bijna geen twijfel te bestaan),
van gerucht en feit. dat het geloof, dat de aftocht
noch door onwetendheid, noch door de onduide
dan kömen we zo langzamerhand, bijna onopge
van de^e of géne bezettingsmacht reeds een we
lijke situatie. Bij de aftocht van de overwinnende
merkt, op de meest democratische wijze, terecht to
zenlijke verbetering* van dë algemene (sociale!)
machten zal ook direct zichtbaar worden, dat de
de fascistisch-corporatieve staat. De neuzen to • verhoudingen zou brengen. eVen bedriegelijk is als
socialistische massa-organisaties slechts mwiom t
onze „volksvertegenwoordiging" zijn reeds geteld.
de illusie bij de intocht van de geallieerde troepen
ten zijn. die onder de. druk van dé bezettings
Romme en zijn partijgenoten tonen zich hartstoch
drie jaar gelëden. De uittocht van alle bezettende
machten geweldig zijn opgeblazen en die in de
telijke voorstanders, wat geen wonder is, waar zij
mogendheden, uit geheel Duitsland is natuurlijk ook
atmosfeer van een grotere politieke bewegingsvrij
to het belang van de arbeidersklasse, maar een
als de geestelijke vaders van het huidige ontwerp
heid redde lobs in stukken moeten springen. De op
nieuwe maatschappelijke orde kan eerst groeien
kunnen worden aangemerkt*. De A.R. maakten ge
handen zijnde politieke schoonmaak zal daarom
uit een politiek met een werkelijke socialistische 'onvermijdelijk
durende de verkiezingscampagne propaganda voor
'een onstuimig verloop nemen, want
doelstelling, die door de producerende lagen xdf
„Bedrijfsorganisatie nu”, — ook van die kant dus
het gehele gilde van de door het bezetttogsregiem
moet worden begrepen en gevormd.
gecorrumpeerde S.E.D.- en S.P.D.-politici móet
weinig of geen tegenkanting. En waar „Het Vrije
De aftocht van de bezettingstroepen wordt
dan uit de socialistische beweging worden wegge
Volk" als spreektrompet van de P. v. d. A. reeds
steeds dringender tot en eis van de dag, opdat
jaagd.
.
schreef, dit ontwerp „vrijwel" te kunnen aanvaar
eindelijk de sinds .het einde vrfn de Nazi-heerIn
de
noodzakelijke
politieke
her-oHëntatie vnn
den, zal ook van die kant niet al te veel tegen
schappij noodzakelijke algemene politieke inven
de arbeidende massa's kunnen de S F. D en S.PJ
taris van Duitsland kan worden opgemaakt. De
kanting verwacht kunnen worden. Al is ons be
- dat blijkt nü al heel. duidelijk - geen weg,
grote politieke schoonmaak is dringend noodzake
kend, dat to de boezem van de P. v. cl. A. nogal
zers zijn. Zij treden thans immers nog sléchts
lijk to het belang van het socialisme, zij is echter
scherpe tegenstellingen hieromtrent bestaan. Naar
als de bevolenen van de militaire gouverneurs
onmogelijk onder het bezetttogs-regiem. De toeyebuiten zal echter de „partij-discipltoe” wel over
zullen morgen met de staatspolitieke
laten organisaties staan tegenwoordig zonder uit
winnaar blijken te zijn.
delijkheid voor het stelselmatige ' '
zondering onder de bescherming van de overwin
de herstel- en uitbetalingen zijn belast Z«
Doch dit alles kan ons feitelijk heel weinig in
nende machten en zijn to hun activiteit meer of
dit „werkelijkheidspolitiek”, wat het ook is
teresseren. Het laat ons betrekkelijk koud wat de
minder gebonden aan de orders van de militaire
maar eea werkeHjkheidbpoHtfck in het belaag van
verschillende „grote" partijleiders zeggen, het voor
regeringen. In deze toestand, waarin alle politieke
de totdtalktocb* grot* mogeadheden! Een „wer
partijen politiek afhankelijk zijn van de bezettings
naamste is, hoe de arbeiders zelf reageren. Zij
kelijkheidspolitiek , waarvan de elementaire grond
dienen dan te worden ingelicht omtrent de nieuwe' machten — (met als lelijkste begeleidingsverschijn
slag het herstel van het Duitse kapitalisme op
sel
de
extra
toewijzingen
aan
top-functionarissen)
aanslag, die op hen wordt Voorbereid. Met deze
..staats-socialistische ’ grondslag is en die daarmee
—
is
vooral
de
socialistische
beweging
dp
een
dood
bescheiden poging hopen we daarin dns aandeel
tot de volledige compromitertafl van het socialisme
spoor
geraakt.
Zij
kón
tot
nu
toe
nitt
de
politieke
te kunnen brengen en we zullen in een volgende
leidt. Tenslotte moet ook tegenwoordig elke ..so
halans van haar verleden opmaken, kon niet tot
bijdrage deze poging voortzetten.
*
cialistische staatspartij", omdat z* onder de druk
opheldering over. haar wézenlijke taak komea
vna het bezetttogsregiem geen baas over haar poli
tieke besluiten is. onvermijdelijk
stemmingen kweken.
Socialistische werkelijkheidspolitiek echter moet
zich duidelijk van de bezetttogspolitiek afwenden,
•meest vermogende vorstinnen ter wereld.
ais ze niet tot de handlanger van de imperialisti
De moegewerkte, ontberende arbeidersklasse
sche belangen wil worden. Voor de socialist wordt
mag zich vergapen aan middeleeuwse pracht en
verantwoordelijke medewerking zinloos, wanneer
praal van een Vorstenhuis.
deze, zoals thans, zonder prijsgeving van de totale
Het
kapitalisme
roept
d
e
.
middeleeuwen
te
hulp
arbeiders uiterst moeilijk,'hebben de oude sociaal- ■
socialistische belangen niet meer mogelijk is. Het
voor haar massa-begoocheling. Het Nederlandse
democraten nog vat op de massa's.
socialisme kan ook de wereldpolitieke ontwikkeling
kapitalisme
kafl
zich
verheugen,
dat
het
nog
een
De drang naar medezeggenschap, zoals die na
alleen beïnvloeden door internationale samenwer
vorstenhuis bezit, zodat het de arbeiders een af
de oorlog bij de arbeiders is gegroeid, als gevolg
king van de socialistische bewegingen van alle mo
wisseling
kan
geven
to
haar
grauw
bestaan
en
van een. iij het nog vaag, bewustzijn, dat de ar
derne landen, maar nooit door de nationale koen
door
eên
feest
van
kleur
en
licht
kan
doen
verbeiders zelf iets te zeggen moeten hebben over de
van de aansluiting aan het een of andere kapitalis
>
geten,
in
welk
een
ellende
de
heersende
klasse
haar
productie, wordt door hen handig in veilige banen
tische machtsblok. Socialistisdfe werkelijkheidspo
gestort hééft
geleid.
litiek moet zich daarom thans afzijdig houden van
Duizenden,
arbeiders
maken
to
deze
dagen
over
Immers, de z.cl medezeggenschap bestaat in de
de imperialistische conflicten en handelingen en
uren,
tonnen
gelds
zijn
uitgegeven
voor
verlichting
practijk in het vertegenwoordigd zijn van vakvermag geen partij kiezen voor deze of gene machtsen versieringen. Harde guldens, die gewonnen zijn groepering. D at kost weliswaar ambt en waardig
ënigingsleiders fa organen als „Stichting van de
uit
de
arbeid
van
de
werkende
klasse
en
nu
in
Arbeid" en dergelijke organen. In dezei organen
heid en soms Zelfs de legaliteit M aar de arbeiden
onderhandelen de „vertegenwoordigers" der arbei enkele weken verbrast worden.
de massa’s to Duitsland blijft to de tegenwoordige
'
—
W
ie
praat
er
nu
nog
van
sober
leven
en
hard
ders met de ondernemers over de vraag, hoever
tof stand to het.geheel geen andere keus o v e r O f
werken?
W
ie
praat
er
nu;
nog,
dat
dé
arbeiders
zij kunnen gaan fa de uitbuiting der arbeiders. Hei
met de aan de bezetttogspolitiek onderworpen par
minder
vaak
de
bioscoop
mogen
bezoeken
en
be
is dan ook te begrijpen, dat een arbeidersbeweging,
tijen steeds dieper in*het slop van nationale ophit
zuinigen moeien? Verleden jaar stonden de kra&ten
die zo nauw verbonden is met het kapitalistische
sing eb staatskaptitalistische experimenten te gera
er vol van. Eén week mogen de arbeiders zich te
stelsel, zich verknocht voelt aan een van de attri
ken — of door een grondige zelfkritieken nieuwe
bulten gaan aan d :
' v ra nje-roes. Daarna.....
buten van dit stelsel ,nJ. het koningschap:
,
bezinning het **“—---------*- *
J-----geldt
weer
het
oude
devies,
hard
werken,
soberW e weten allen, dat, hoewel het vorstendom
wérkelijk socli
stamt uit een voor-kapitalistische periode, de be
moet ieder een besluit
wie
* De Jenever vloeit rijkfelijk, «naar de Oranje-roes van de beide „socialistische’', partijen in i
tekenis van het vorstenhuis een geheël andere ls
richt zich niet meer tegen de ..socialen''. Maar dat
dan vroeger. De vorstenhuizen, ‘die'' de storm van
thede schuldig aan
[ de burgerlijke revoluties tegen het feodalisme heb
ze zich to werkelijkheid richt tegen de gehele ar
mand kan zich vrijpraten door
ben oVerleefd, zijn, economisch beziën, zelf groot
beidersklasse. dat beseffen helaas nog maar xeer
kapitalisten geworden. De Koningin is een def
weinigen.
i'

De valu ta-oorlog in D u itsla n
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Het vrije woord bij de Vlam

Een mislukking? Vervolg van pag. 2 lijke stcllingname tegenover de beide imperialisti
sche machten en hun handlangers, de erkende
„socialistische" partijen. Deze Duitse kameraden
arbeidersklasse verkeert en <&• taken w.narvoor zij
„D riz uur”, verklaarde de voorzitter; ^
hebben zich blijkbaar niet laten vangen door de
zich ziet gesteld.
‘
,
„D rie uur had de vergadering in het
„Behartiging van de stoffelijke en geestelijke be- * bedriegelijke leuzen van „democratie en vrijheid
langen der werkers”, dat is een frase, die we overal of van „de enig werkelijk? democratie', ook wan Vlam käm p, naar de w oorden Van Sam de
kunnen Urugvinden; bij elk vakverbond, tot het
neer deze leuzen uit de monden van z.g. „arbei- . W o lf, met a an d ach t geluisterd,” , incluis
vroegere Arbeidsfront toe. „W aarheid en eerbiedi dersvrienden" worden herhaald Zij verwarren riiet
z’n geestigheden. W ilt u e r enige v a n v
de socialistische frase met de werkelijke socialis
ging van de menselijke perrronHjkheid en afwijzing
horen om mee te genieten en te lachen
van elke vorm van stoffelijke en geestelijke dicta
tische doeleinden. W ij kunnen slechts hopen, dat
tuur” zijn eveneens frasen; Niet, omdat het niet
deze klare stem middelen zal vinden om zich nog o f misschien te ........glimdachen? • „ ........ en
triooi zou' zijn, maar omdat allen zeqo'.’n dit te
duidelijker en krachtiger dan tot dusverre in en
hij wou me eens aan de tand voelen,
buiten Duitsland te doen horen.
m aar ik zeg, dat zal je niet lukken, w an t
^ W a t "is verder „socialistische ordening"? W at
Aan de andere kant voelen wij ons toch ook
ik heb k u n stta n d e n ......” , .......e n de
is de „gemeenschap ln wier handen de productie weer genoodzaakt een paar opmerkingen te maken
voorzitter heeft het gehad over de figuur
over zwakke punten in de bovenstaande uiteen
middelen moeten worden „gelegd". Door wie moet
dit gelegd Worden? Door de arbeiders? Maar die
van Sam de ^ fo lf, m aar d a a r had hij
zetting.
■'
,
W a t ons bovenal treft, is de nadruk die wordt
moeten niets in handen van anderen leggen. Zij
het niet met m’n kleerm aker over moeten
gelegd op de bezetting van Duitsland door buiten
moeten alles ln eigen handen nemen.
hebben, w a n t die is er minder over te
landse troepen, alsof hier de verklaring zou liggen
. Hoe moet de opboaw zijn? voor het ontbreken van een socialistische bewespreken.” A ls een debater wil beginnen
ging. Ook al laten de Duitse kameraden zich niet
met spreken v raa g t hij hem nog gauw
E r bestaat minder behoefte aan een vastleggen
van de rechten en plichten van d e , „instanties , inschakelen in één der beide imperialistische fron
even een beetje v u u r voor zijn pijp. Alles
ten, ook al laten zij zich niet verleiden één der
w aar het nieuwe nog zozeer moet groeien, als aan
heel grappig e n , heel am usant voor dé
het uitwerken van de hoofdlijnen, waarlangs in de beide bezettende machten uitsluitend verantwoor
vergadering.
delijk te stellen, toch schijnt in hun ogen de be
naaste toekomst nioet worden gewerkt. Stellen wij
Alles zou dart ook tot aan het eind
zetting als zodanig het grote struikelblok te vor
dus voorop, dat eerst een duidelijke verklaring
men voor een socialistische ontwikkeling. Zij zou
heel grappig zijn verlopen indien niet op
moet worden gegeven van het begin van een
den eens naar andere landen, moeten kijken, b.v.
nieuwe arbeidersbeweging, hetgeen dus wil zeggen
deze stralende zom erdag' een wolkje aan
naar Nederland, dat ondanks het ontbreken van
het werkelijke beginsel. Daarnaast moet de orga
de hemel w as verschenen d at zowel de
eea
militaire
bezetting,
op
ondubbelzinnige
wijze
nisatie in haar hoofdlijnen worden getekend. De
W o lf s faam als zijn humeur enigszins ver
in het angk>-Amerikaanse blok is ingeschakeld. De
rest kan voorlopig van congres tot congres ge
invloed der imperialistische machten strekt zich
duisterde. Hij had het v anaf het podium
beuren.
e .
thans veel verder uit en dringt veel dieper door
E r moet geen vrees bestaan, dat andere organi
w aarop -hij sp rak reeds opgemerkt, w ant
dan
de
positie
der
bezettingslegers,
die
voorname
saties, die n.b. principieel in de vijandelijke kam
tegen de voorzitter had hij gezegd: „N on
lijk
gewapende
voorposten
zijn,
die
de
veel
dieper
pen staan, met verwijten kunnen komen, dat alles
zal je es .w a t h oren.” En d a t w as w aar,
liggende belangen moeten beveiligen. Duitsland
nog niet is gereglementeerd. Een begin, is een bewordt bezet'gehouden, alleen omdat het het terrein
hij hoorde w at. D e slaperige vergadering
*gin en niet meer.
Uiteengezet moet dus worden, hoe het georgani is waar de. beide imperialistische machten elkaar
w erd namelijk opgèschrikt, toen ze v a n
ontmoeten. Maar met of zonder bezettingslger
seerde kapitalisme nieuwe strijd- en organisatie
een d er debaters moest vernem en, d at de
wordt het gehele economische, sociale, politieke en
vormen voor de arbeidersklasse nodig maakt, om
politieke' gedragingen 'van S. de W o lff
culturele leven steeds meer doordrongen v an de
dat de oude organisaties zich inschakelen in het
Amerikaanse, Britse of Russische kapitalistische in
allesbehalve in overeenstem m ing w aren
kapitalistische raderwerk. De zelf-actie van de ar
vloeden. Een „aftocht der bezettingsmachten", on
beiders begint vanuit het bedrijf. De eigen-orgammet de inhoud en betekenis van het on
denkbaar als bij onder de tegenwoorlige verhou
satie ven de arbeiders vindt dus ook haar basis
derw erp, „H onderd jaren Communistisch
dingen is, zou aan déze toestand geen einde ma
in het bedrijf. Deze eigen organisatie van de ar
M anifest”, w aarover Sam sprak. Hem
ken. Hij zou stellig gepaard gaan aan een ver
beiders in ieder bedrijf, moet zich langs allerlei
schuiving in het evenwicht tussen de beide impe w erd gevraagd of het „P roletariers aller
wegen tot breder organisatie verheffen, maar steeds
rialistische machten. Maar hij* zou zelfs niet het
moet daarbij het principe van het zelf-doen en het
Landen V eren ig t U1” N in overeenstem 
kleinste gebied in Duitsland bevrijden van de kapi
zelf beheersen langs de primaire bedrijfs-organisatie
ming w as met het stemmen voor oortalistische doordringing.
'
gehandhaafd blijven.
logscredieten, zoals de S.'D. partijen in
Overal, in het niet bezette Nederland, Frankrijk.
Z o zien wij voor de naaste toekomst een drie
Scandinavië, in Engeland, in Amerika, in Rusland,
tal vormen van arbeiderssamenwerking als nood
de oorlog v an 1914 gedaan hadden. (D at
overal kan men constateren, hoe in deze landen
zakelijk. Zij zijn: 1. Een federatie van plaatselijke
w aren in N ederland geen oorlogscrediebedrijfsorganisaties; 2. Een federatie van bedrijfs de officiële socialistische partijen bewindvoerders
ten, m obilisatie-credïeten” , interum peerde
voor de kapitalistische en imperialistische belangen
organisaties uit dezelfde taak van bedrijf landelijk;
S am ). O f hij aan de kan t van Liebknecht
zijn. Het ontbreken van een bezettingsleger heeft
en 3. Een landelijke algemerfe federatie van (let
hier , niet het tot stand komen van een werkelijk
had gestaan of a a n d e .k a n t van de So
wel) de primaire bédrijfsorganisaties.
Is de O.V.B. nu als eea mislukking te zien? M fialirtliflit massapartij mogelijk gemaakt. In ‘het
ciaal-dem ocratie, toen eerstgenoem de als
-„vrije”
Duitsland
vóór
Hitler
was
het
niet
anders.
Neen, want de groei naar het nieuwe gaat nu een
eenling in de D uitsche Rijksdag tegen
De
toenmalige
S.P.D.
was
niets
anders
dan
een
maal met vallen en opstaan en indien in de O.V.B,
stemde? O f hij aan de kan t van Lieb
instrument van het toenmalige Duitse kapitalisme.
voor het nieuwe gestreden zal worden, dan gaat
De gebondenheid van de tegenwoordige S.P.D.
knecht en Luxemburg had gestaan toen de
daarvan niets verloreri, zelfs niet wanneer onver
en ‘S.E.D. aan kapitalistisch-imperiilistische belan
hoopt de O.V.B. er bij zou verdwijnen. Het uit
Sociaal-dem ocratie hen liet vermoorden?
gen is dus geen bijzonder geyal, voortvloeiende uit
dragen van de nieuwe ideeën zal te zijner tijd
O f hij...... m aar d at w as te erg. W a t
de militaire bezetting van Duitsland, maar is een
feteeds vruchten dragen, want de maatschappelijke
had d a t nou met de inhoud van het 'Com
algemeen verschijnsel,. dat sinds 1914 aan vrijwel
verhoudingen zullen dit alles steeds weer en steeds
alle „socialistische" partijen kon worden waarge
munistisch M anifest te maken. D e voor
sterker aan onze klasse opdringen.
nomen. De oorzaak hiervan is, dat de „socialisti
Maar, gezegd moet worden, dat. ook al begrij
zitter ontnam deze onbehoorlijke debater,
sche". partijen zijn gegroeid tot eiterme apparaten,
pen wij alle moeilijkheden waarvoor de huidige
w aarvan ,,je eens iets zou horen het
die de ideologische beheersing der massa s vanuit
„leiders” van de O.V.B. staan, zij van de nieuwe
een bureaucratisch centrum tot stand hebben ge woOrd.
Jfld en de nieuwe ei«en weinig hebben begrepen
bracht en die deze nu trachten te voltooien door
e n daardoor werd dit ontwerp zeker een misluk
de overname vjm de staatsmacht die hen in staat
king. Hopen w ij,,dat de arbeiders daarover ook
moet stellen deze overheersing op politiek-ècono- heersing en het richten naar hun eigen, verbonden
i o zullen denken en betere beslissingen zullen
misch gebied uit te breiden. (Van deze kant ge belangen, de levensbelangen dgr ganse mensheid.
nemen.
Daarom moeten' we onze aanébcht richten op de
zien is het zelfs niet geheel en al juist, deze par
ontwikkeling van het denken van deze massa. Dit
tijen
alleen
als
handlangers
van
(vreemde)
kapiValuta-oorlog in Duitsland. Vervolg van pag. 3
denken ontwikkelt zich niet door de aftocht van
te beschouwen).
tegenwoordige toestand, niet duidelijk genoeg ge taalsmachten
In elk geval ligt de oplossing voor de arbeiders / bezettingslegers, die weer mogelijkheden voor
k e n te k e n d is/ O p ondubbelzinnige wijze zijn de
nieuwe kapitalistische en imperialistische politiële
niet in een schoonmaak der leidersapparaten, of
beide partijen handlangers van de imperialistische
zelfs in nieuwe partijvorming, maar in hun ideolo zou scheppen. Het ontwikkelt zich naar aanleiding
m o c h te n . Zeker, onder de in Berlijn en in de
gische vrijmaking. Het uitgangspunt voor dit' pro v an het eigen, gezamenlijke optreden in acties voor
Oostelijke Zone heersende omstandigheden kunnen
eigen doeleinden, die zich tegen ieder kapitalistisch
ces ligt in het besef, dat het hart der samenleving
n i e t altijd klare besluiten worden genomeri. Maar
klopt in de bedrijven, w aar de collectieve arbeid of „socialistisch" overheersings-streven keren. Om
een ieder, zou moeten bedenken, dat hij zich niet de grondslag legt voor het voortbestaan en de ont gekeerd geeft het perspectief en daardoor kracht en
aan deze verantwoordelijkheid kan onttrekken.
uitbreiding aan nieuwe acties.
wikkeling der maatschappij. Mächtiger dab de
Het komt ons voor, dat bij acties, zoals die nog
Grote Drie zijn de millioenen die de wapenen en
O nderschrift van de* redactie.
werktuigen smeden, zodra ze leren hun eigen ar korte tijd géleden, dus in de bezettingstijd, door de
beid niet op commando van boven, maar voor arbeiders uit Jiefc Roergebied werden gevoerd, pro
W ij hebben het voorgaande artikel, verschenen
paganda voor zodanig eigen optreden, met eigen
eigen doeleinden aan te wenden. Mächtiger dan
in ékn Duits revolutionair blad, afgedrukt om de
alle officiële partijen zijn déze millioenen. wan organisaties, op de grondslag van het bedrijfsleven,
e t e m v a n Duitse kameraden over de Berlijn-Wrisis
van positieve waarde kan zijn.
neer zij hun denken bevrijden van geestelijke overt e doen horen. W ij verheugen ons over de dkide-
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Verscherping Tegenstellingen
M et de toetreding v a n de linker-vleugel Van de P artai Sosialis, de Indonesi
sche socialistische Partij, onder leiding
v an Sjarafoeddin tot de communistische
Partij, is een nieuw stadium ingetreden
in de ontw ikkeling in Indbnesië.
,
H et verbreden van het communistische
front duidt in w erkelijkheid op de^ v e r
scherping van de tegenstellingen in *de
Republiek zelf en daarm ede vanzelfspre
kend eveneens op die tussen de N ed er
landse-R egering en de Republiek.
D irect bij het uitroepen v an de Repu-,
bliek in 1945 w aren die tegenstellingen
reeds aanw ezig. D e Republiek kwam tot
stand door het revolutionaire optreden
van de massa. De arbeiders georganiseerd
in de Barisan Boeroeh Indonesia die het
gehele bedrijfsleven overkoepelde, namen
de bedrijven in eigen beheer; de boeren
georganiseerd in de B arisan T a n i Indone
sia, de Indonesische Boerenbond, gebruik
ten de grond v an de oude cultures der
Nederlandsfe koloniale ondernem ingen,
om voedingsgew assen voor eigen gebruik
te telen.
In een land als Indonesië echter, d at
eeuwen lang onder de druk van het kolo
niale kapitalisme geleefd heeft, is de so
ciale strijd niet denkbaar zonder de natio
nale bevrijdingsstrijd.
De strijd om de nationale zelfstandig
heid, voornam elijk voortkom end uit de
behoeften der Indonesische am btenaren
,en intellectuelen, g aa t gelijktijdig met de
sociale van de arBeiders. De am btenaren
en intellectuelen, voornam elijk georgani
seerd in de P artai Sosialis, onder leiding
van Sjahrir, hadden evenals de arbeiders,
het grootste belang bij h et handhaven en
sterker w orden d er Republiek. H un 'stre
ven w as^naar dé leiding v a n de Republiek
en daarm ede dus de onderdrukking van
de maclit van de arbeiders en boeren.
Daarom Waren de S jahrirs to t onderhanelen met het N ederlandse kapitaal be
reid en w aren zij bereid to t compromis
sen.
De nationale revolutie eiste een centraal
achtsapparaat en de regering ging al
oedig e r toe over, door de instelling
an een uitgebreid am btenarendom , de

in beheer genomen bedrijven te nationa
liseren. De ontw ikkeling g a at dan steeds
verder in de richting van de afbraak der
sociale revolutie. De S.O.B.S.I., het v a k 
verbond der arbeiders, w ordt onderdeel
v an het W ereldvakverbond; de onderne
mingen w orden aan de vroegere eigenaars
teruggegeven; iedere zelfstandige arbeidersm acht w ordt kapotgem aakt. D e v o o r
naam ste leider van het V olksfront T a n
M alakka w ordt ontvoerd.
Intussen zit obk de N ederlandse re
gering niet sti\. T erw ijl de onderhande
lingen met de republikeinse leiders sle
pende w orden gehouden, concentreert ze
h a a r troepen, m aakt militaire voorbereid
dingen en zet in . 1947 h a a r „politionele
actie” in. H et militaire m achtsapparaat
ondersteunt de politiek, die onder het
mom van een federalé regering d e r In
donesiërs, toch het N ederlandse gezag in
Indonesië’ wil herstelleh.
De overeenkom sten, to t stand gekomen
onder de druk der militaire dreiging en
om dat de nationalistische leiders zich niet
kunnen veroorloven de vriendschap der
N ederlanders te varsp^len. hebben de Re
publiek op een klein gebied teruggedron
gen, zodat haar practisch geen mogelijk
heden meer blijven.
D rie jaar geleden trilden de luchten van
de roep M erdeka! Een millioenenbevolking, door de vonk der vrijheid «aange
stoken, kwam in beweging en vocht voo^
zijn rechten. 100 % M erdeka! V olledige
onafhankelijkheid w as de leuze! M a a r de
S jahrirs dachten er anders over. Al on
derhandelende versjacherden ze.d e revo
lutie d er Indonesische m assa's.
M a a r het verlangen naar 100 % M er
deka is in de bevolking nog niet gedoofd.
H et g a at nu in wezerf om alles of niets,
Indien geen 100 % M erdeka verkregen
.w o rd t, blijft Indonesië onder het N eder
landse gezag, onder hét N ederlandse en
internationale imperialisme. O f e r n u fnterim -regeringen gevorm d w orden, of er
nu vijf of zes of nog tte e j Indonesiërs in
• zo’n regering zitten, het uiteindelijk gezag
berust in N ederland e n daar g a at het om.
H et toetreden van de linkse vleugel der
socialistische partij onder Sjarafoeddin tot
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de communistische partij, d a t gevolgd is
door de jeugdorganisatie Persindo, w ijst
e r op, d at de bevolking de hoop op de
100 % M erdeka niet heeft opgegeven en
n a a r nieuw e w egen zoekt. O ok h et los
m aken v an de SO BSI uit het W e re ld vakverbond sta a t daarm ede in verb an d .
H et zijn de bewijzen van de w eerstan d
die de Sjahrirs en H a tta ’s bij de b ev o lk in g .
vinden. .
D e tegenstellingen verscherpen zich.
%H o e de strijd zal verlopen, h an g t af van
de situatie in de overige w ereld, en in
hoeverre ook de N ederlandse arbeiders
zich hun plaats bew ust zijn.

OM DE DINGEN DES
VLEZES
N iem and v an ons zal verw achten, d at
wij ons speciaal zullen bezig houden met
het verdedigen v an de slagersbelangen.
D e heren slagers hebben evenals de koek e b a k k e rs'e n ‘andere m iddenstanders een
gouden tijd beleefd. W ij kunnen ze hier
in H olland werkelijk niet als vleesarbeiders b eschouw en..
M aar evenm in gaan w e met burgermans gekanker meedoen alsof h et aan die
dikke' bodies, in nieuw e glimmende auto’s
toerende, ligt, d a t het volk v a n h et land
v an dikke, vette koebeèsten zo goed als»
geen vlees op tafel krijgt.
E n w anneer w e ons dan ook al niet
geroepen voelen, ons aan te dienen als
de verdedigers v a n m iddenstandsbelangen, d an wil d at v e rd e r ook niet zeggen,
d at we met opzet een andere k an t uit
kijken, als een deel v an de N ederlandse
bevolking in oppositie komt tegen een sy
steem, w a a rd o o r wij tenslotte allem aal ge
dupeerd w orden.
V a n de oorzaak d e r ontevredenheid en
de manier, w aaro p die zich uit, interes
seert ons de laatst* meer dan de eerste.
D e slagers verlangen het opheffen van
de vleesdistributie, trouw ens de veeboe
ren kennen dezelfde wens. E r is slacht
v ee voldoende w anneer er m aar flinke
prijzen voor w orden betaald.' M aar tegen
dè d«/or de regering vastgestelde prijzen
levéren de boeren niet a f én beschikken
dus ook de slagers niet over — let wel —
ge-prijszet-vlees, w a t nog hiet wil zegVervolg op pag. *

