
Staking aan de,Meelfabrieken onze zaak
Tien weken duurt het conflict bij de 

meelfabrieken „H olland en „Ceres- -en 
met verheten hardnekkigheid houden dé 
stakers vol. T o t nog toe is elke aanval 
der officieële instanties op ihet moreel der 
stakers te pletter gelopen* Regering, vak
centrales en  directies slaagden er niet in, 
de strijdwil der arbeiders te breken. Om 
dit toch te bereiken iV in dé~ afgelopen 
week eeQ. nieuwe poging gedaan.

O p Vrijdag 31 O cM w aren de stakers 
door een schrijven van de directies uit
genodigd tot een vergadering in Krasna- 
polsky. E r zouden besprekingen worden 
gevoerd ‘ <foor vakbondbestuurders,* direc
ties "en overheid. De overheid, bezorgd 
als ze is, meende de vergadering te moe
ten opluisteren .met een pink aantal 
„stillfe»” agenten in de zaal en door twee 
overvalwagens met g e o p e n d e  m an
schappen. Alles w as dus prachtig gere
geld, maar de stakers zelf lieten^verstek 
gaan, —  of, met hun woorden*gezegdt 
zij lieten de heren in hun hemd staan. 
Toch is een d er stdkers even een kijkje 
gaan nemen en vond' op elke stoel in de 
lege zaal een gestencild blaadje met een 
verklaring der directie. U it de inhoud 
blijkt, dat de  directie haar standpunt 
niet veranderd heeft. Zij rs „steeds be
reid over arbeidsvoorw aarden overleg te 
plegen met de daarvoor aangewezen or- 
ganisatiès". V erd er w erd er medegedeeld 
dat de regering, als het werk bij de „Hol
land" niet spoedig werd hervat, „zelf 
maatregelen zal nemen” .

„De directie w enst een goede verstand
houding met het personeel.” zegt deze 
in het blaadje.' W elke  „houding” de ar
beiders hierbij moeten aanpemen (in de

„verstandhouding")« y o rd t hen aan. 'het 
„verstand” ^gebracht door de aangeikon- 
digde maatregel der directie, die „een 
kleine groep, die onvoldoende besef heeft 
van  de plaats die ze inneemt”, niet meer 
in het bedrijf wil opnemen. • 
r M en wil een verhouding, niet zo' maar 
van „meester en knecht”, die toch nog 
altijd met elkaar konden praten, maar 
van onderworpenheid van  de loonslaven 
aan  d e  overeenkomsten, contracten en 
bepalingen, die de „meesters’ onder el
kaar hebben afgesproken. De arbeiders 
van-^vandaag zijn ^moderne slaven, ze 
hebben niet meer éen meester, maar een 
hele organisatie van -meesters. De direc
tie is meester in de fabriek, de vakbond- 

. bestuurder meester over d^ arbeidskracht, 
die hij verkoopt, niet de arbeiders. Ben 
je geen lid van de bond? Doet er niet toe. 
Hij, de bonz heeft het alleen-verkoop- 
recht. E n  de regering is meester over je 
leven buiten het bedrijf. Zij „zorgt voor 
je en „beschermt” je, desnoods met over- 
'valw agens ert wapenen.

H ier ligt in  wezen het conflict bij de 
meelfabrieken, zoals in alle conflicten, 
die in deze tijd (en  niet alleen in N eder
land) worden uitgevochten. O ok de ar
beiders zijn boven de oude verhoudingen 
van  „meester en «knecht” uitgegroeid. Z e 
willen geen slaven zijn met een heel stel 
meesters boven zich, die onder/1 elkaar 
uitmaken hoe d e  slaven moeten werken 
en ffeven. Gezamenlijk als eenheid in het 
bedrijf optredende, willen zij hun eigen 
zaken behartigen, als enige mogelijkheid 
om 'Zich tegen volledige onderdrukking 
te  verweren. D e arbeiders van  de meel
fabrieken hebben die weg ingeslagen en

alle moderne meesters hebben het prin
cipiële karakter er van begrepen. D aar
om kon dan oo*k de directie in het be
wuste blaadje het volgende verklaren:' 

,,In de besprekingen, welke de laatste 
weken gevoerd zijn, is ondubbelzinnig 

. komen vast tè  staan daf én  de overheid, 
én de Stichting van  de Arbeid met de 
directie van mening-,zijn dat, zolang deze 
staking duurt, geen enkel verlangen kan 
worden ingewilligd. Eerst w anneer het 
werk bij de .H olland" w eer is hervat, 
zullen langs organisatorische w eg Ken
baar gem aakte wensen- door de Directie 
en he t College van  Rijiksbemiddelaars in 

"^behandeling worden genomen.
De regering wil dus, zoals aanggkon- 

(fcgd, zelf m aatregelen  nemen om het 
conflict te beëindigen.- O ok  de Vak
bondsbestuurders hebben te kennen ge
geven onder hun honderdduizenden leden 
wel èen paar honderd onderkruipers te 
kunnen v i n d e n .  .O nder bescherming, van 
de overheid zal het verzet der stakers 
worden gebrokèn. De gehele pers van 
Z aterdag  1 Nov. staat reeds in d a t teken. 
H et is een principiële strijd, die zich niet 
alleen richt tegen de stakers, m aar tegen 
de N ederlandse arbeiders in het alge
meen. Zij is gericht tegen de baanbre
kende opvatting van  het zeifhandelen en 
de activiteit d er in vérzet igekomen arbei
ders, die aan  de rand van het bestaans
minimum leven.

Hier houdt de financiële solidariteit, 
hoe goed ook bedoeld, op. doeltreffend 
te zijn. De arbeiders in alle bedrijven 
•moeten deze strijd als hun eigen zaak b&- 
schouwen. Z o  spoedig mogelijk moet in 
bedrijfsvergaderingen de eenheid tot 
stand worden gebracht, iji de wil als één 
manv naast de  stakers te staan . E n  als 
daarop geen ^ c h t w ordt geslagen, moet 
de daad volgen.

tv
De »Willem Bareridsz

Kennen jullie de „WiUem Bairendsz ? 
] £  juist, dat "walvissenschip. ’t Is een 
prachtboot, uitgerust met. alle nieuwe' 
snufjes op het gebied v a n . walvis
vangst. D at (is ook niet te verwonderen. 
Nederland _heeft met betrekking -tot de 
w alvisvaart een grote naam. Reeds in 
de middeleeuwen togen „we” ter walvis
vangst en concurreerden toen .al met de 
Noren, die er ook aan deden.' Dus is 
het begrijpelijk, de  de Rederij alles in 
het werk stelt, zo goed mog^lijk voor de* 
dag te komen. Bovendien is er aardig 
w at aan te verdienen, aan die walvissen, 
’t Is een industrie-bedrijf in optima for
ma. met aandeelhouders, dividenden, en 
zo meer. -

Natuurlijk zijn er dan ook arbeiders. 
Ook voor hen w as goed gezorgd. T en
minste, er w aren voor hen allerlei gemak
ken aangebracht. W asgelegenheden mo
derne wasserij voor de fleren, dokters, 
medicijnen, alles present. W alv issen-van
gen en traan  kdken, dat ook aan boord 
gedaan werd, is nu niet bepaald een 

'baan tje , om e r-je  Zondagse pak bij aan 
te  trekjéën. D e  verslagen in de dagbladen

spteken dan ook van kleren, die stijf 
stonden van bloed, vet en blubber.

N u . blijkt echter, dat e r voor al het 
werk, da t aan boord verricht njoest wor
den, geen mensen genoeg aanwezig <wa- 
ren. Gedurende' het seizoen. (4 maanden) 
w erd in continu-bedrijf gewerkt. Tw aalf 
uur achtereen w aren de mannen in touw,

* dag in, dag uit,, zonder rustdag. O ok de 
buiten het eigenlijke bedrijf s taarde  man
nen, bedienden en hutjongens. werden

• ingeschakeld.’ Gevolgf aan  schoonmaken
kwam men niet meer toe. .De mooie was
serij was en bleef gesloten. De wasge
legenheden vervuilden, hutten wérden 
niet meer gereinigd. De dokters konden 
hun werk niet behoorlijk doen, terwijl hun 
hulp toch zo dringend nodig was in ver
band met zweren en puisten, w aaraan de 
bemanning leed. ’t  M ag een wonder 
heten, d a t er geen ernstigé ziekten aan 
boord uitbraken. -

D it alles is al erg  .genoeg. M aar nu 
komt daar o.i. nog iets d a t veel ernstiger 
is bij en dat is de- z.g.n. zwijgplicht die 
elk lid van de bemanning was opgelegd. 
Ieder die een iklacht zou indienen, ris
keerde ƒ 1Ó00.—  boete. V an  Kapitalis
tisch standpunt uit gezien, kunnen we 
begrijpen, dat de Rederij, bijv. er. niet op

gesteld was, bepaalde bedrijfsgeheimen 
prijs te geven, ’t Is  onder dit stelsel nu 
eenmaal zo, d a t 'je  je concurrenten niet 
graag het fijne van je zaak laat zien. 
M aar da t je niet zou mogen protesteren 
tegen een onmenswaardige behandeling, 
kan er bij ons niet in. Als die z.g.n. zwijg- 
plicht ook in andere bedrijven zou wor
den toegepast, w aar is dan het eind.

De .!W illem Barendsz” js onder de 
hand al weer Voor een volgende reis ver
trokken. Volgens de dagbladen heeft de 
R&fërij beterschap beloofd. M aar van een 
intrekken van het*zwijggebod hebber! we 
niets-vernom en. De arbeiders zouden er 
goed aan  doen, da-ar zelf m aat. eens,een 
eind aan te maken,. - • •_

AMSTERDAM
Voor de lezers 
van Spartacus

vindt op D IN SD A G  18 N O V E M B E R , 
’s avonds 8 uur in KRASNAPOLSKY 
een B I J E E N K O M S T  plaats. 

Onderwerp*.

Dt huidige wereldsituatie-

jt

15 NOVEMBER 1 9 4 7 PR IJS 12 CENT 7e Jaargang No. 45

SPARTACUS
WEEKBLAD VANDE COMMUNISTENBOND „SPARTAQUS*

Redacteur

R. H U L S M A N ' p A o l e t a x i ê M s  c M u i  l a * d e K  M f i e n i g t  Ï L f
----------------- -------L „ ..... ..............

Red. en Adm.t > 
postbus 7046 te Amsterdatn-Zuid D. 
Ab. p. kw. f 1.50 .hij vooruitbet Uitg. 
„De Vlam’*, postgiro 168797 te A 'daa

ONS DAGELIJKS BROOD
Rond het be$in van deze eeuw. toen de 

ontwikkeling vjin. het> kapitalisme tot 
.grootbedrijf had geleid, ontstonden aller
lei theorieën over moderne bedrijfsleiding 
en arbeidswetenschap. De concurrentie
strijd dwong daartoe. W aaru it volgt, dat 
het hierbij n ie t alleen om theorieën' ging, 
docli vooral, om doormiddel van weté-n^ 

“«schappelijke bedrijfsleiding en toegepaste 
arbeidswetenschap de productie tot 
steeds groter hoogte op te voeren en een 
zo groot mogelijke besparing op het ar
beidsloon te verkrijgen. H et uitgangspunt 
was, door rationalisering en intensivering 
van de arbeid te bereiken, de kostprijs 
van* een stijgende hoeveelheid producten, 
zo laag mogelijk te h<Juden. Vérscherpte 
uitbuiting dus van de arbeiders.

Verschillende kanten kunnen aan dit 
proces van toegepaste ïnodem e arbeids
wetenschap • worden onderkend. Zij 
hebben allen gemeen, 4^ t de arbeider 
daarbij w ordt-^beschouW d als een 
motor,' wiens prestatievermogen tot het 
grootst mogelijk nuttig effftct moet wor- 
den^opgevoerd. Vooral van d f i j d  da
teert de belangstelling voor de sociale 
positie van  de arbeiders, en de/sociale 
wetgeving is te zien als gevötg van de 
erkenning, d a t voeding, woning en v e r 
zorging van de arbeider van grote in
vloed zijn op zijn prestatievermogen. Voor 
de moderne bedrijfsleiding wérden dit 
dan oqjc, doch uitsluitend in het belang 
van zijn onderneming, belangrijke vraag
stukken. Een andere buitengewoon be
langrijke kant» van dit vraagstuk werd 
datgene, w at wij onder rationalisatie-ver- 
sfèan. iDit betreft de verbetering van de 
arbeidsmethoden, waarbij allereerst werd 
gezocht n aar houding en wijate vap  w er
ken,. die voor de arbeider het minst in
spannend was. M aar ook hierbij ging het - 
er niet om, zijn laster te  verminderen. 
'De' ondernerier heeft de volle arbeids
kracht van zijn arbeiders gekocht en bij 
al hetgeen hij poogde te bereiken om 
arbeidsenergie te besparen, was dé be
doeling, die energie op andere en voor

hem nuttige wijze te do tn  aanwenden.
Vóórop stond, de arbeider intensiever 

te laten, werken, wa^ybij dus ook elke 
overbodige handeling Werd uitgeschakeld, 
elke verkeerde handgreep werd vervan
gen dooi: een technisch verantwoorde en 
elke arbeiderszo éénvoudig mogelijke en 
in snel tempo elkaar opvolgende hande
lingen tè verrichten Jcreeg. Dit alles ver<- 
oorzaakt een verscherpte uitbuiting, die 
de arbeiders lichamelijk en geestelijk ver
moordt.

In nauw verband daarmede werden _de 
systemen van stuk- efl taaklonen, die 
voorheen zeer ruw w aren bepaald, zorg
vuldig „verbeterd”. Accóordlonen en pre
miesystemen werden uitgedacht, die op 
geraffineerde wijze een prikkel waren 
tot opvoering van de arbeidsprestaties 
en die er vaak op neerkwamen, dat bij 
het stijgen /van de gemiddelde arbeids- 
productivitei^loon e a  premies tezamen, 
toch niet belangrijk en blijvend verbete
ring ondergingen^

Het R uslandvän  na de revolutie'heeft 
in zijn staatskapitalistische ontwikkeling, 
in zijn zucht de achterstand niet alleen 
in te halen, *maar de oude kapitalistische 

•landen voorbij te streven, d<ze methoden 
niet alleen benut, m aas het heeft er een 
gro'te uitbreiding aan  géjgeven. W ij weten, 
hoe onder de leuze van socialistische op
bouw, stootbrigades werden gevormd, 
Stachanow-arbeiders werden uitverkoren, 
wedstrijden tussen de “verschillende be
drijven werden georganiseerd ' qjet be
trekking to t de productiviteit van de 
afbeid. M aar in wezen kwam dit alles 

eer op idealistisch gecamoufleerde aan- 
jaag-methoden, die voor het overgrote 
déél waren gebaseerd op géboden mate
riële voordelen, zowel in loon, als van 
woningverstrekking, grotere rantsoenen
toe wijzing enz. Methoden, die wijzen op 
een geperfectionneerd yitbuitingssysteem, 
dat waarschijnlijk m aar al», te gemakke
lijk daar kan worden .toegepast, w aar de 
goederenvoorziening toüh reeds zoveel te 
wensen overlaat en w aar een door nipts

en niemand beperkte staatsdictatuur 
heerst. %

D at dit klles in Rusland kon plaats* 
vindeft, met medewerking van de vak
beweging, tekent de positie van de bewe
ging als onderdeel van de oehele staats
kapitalistische machinerie. Toen men in 
W est-E uropa en Amerik^ deze ideeën 
van arbeidswetenschap begon toe te pas
sen, hebben de arbeiders zich dan ook 
tegen TaylorstelseW  enz. kräPhtig verzet. 
E n ook nu nog geert deze arbeidsmethode 
vaak aanleiding tot conflicten.

De omstandigheden hebben zich echter, 
ook hier gewijzigd^ O n d er de druk van 
de omstandigheden^ riioet hier het kapita
lisme overgaan tot een verscherpte uit
buiting: verlaging van het arbeiders- 
lévenspeil en intensivering van de uitbui
ting. De staat heeft-daarin thans de lei
ding en de vakbeweging is tot eert oóder- 
deel geworden van de machinerie der ge
leide economie.

In de onlangs uigekomen memorie van 
Iantwoord 'van de minister van financiën 
w ertien -mededelingen gedaan over het 
vastgelopen nationaal budget en de eco
nomische perspectieven.

Daarbij werden twee mogelijkheden 
verondersteld, om het deviezentekort, dat 
voor 1948 twee milliard gulden bedraagt, 
op de duur te overwinnen. Plan A  be
rust op de hulp van. Amerika, doormiddel 
van het M arshall-plan. Zoals onze lezers 
wel bekend is, betekent dit een Ameri
kaanse kredietverlening. Plan B. gaat qit 
van  de. veronderstelling, d ä t die hulp uit» 
blijft. W ij willen hierover ditmaal alleen 
meedelen, dat wanfleer die kredieten uit
blijven, de regering geen andere oplossing 
ziet d a a  een drastische beperking van d e  
investeringen en het volume der consump
tie. M et andere w oorden de veronder
stelde swederbpbouw van  kapitalistisch 
N edérland zou worden vertraagd  en ons 
dagéujfcs^jbrood komt in d irect gevaar. 
H et spreekt vanzelf, dat de onlangs door
gevoerde vermindering der rantsoenen, 
ondanks alle regeringsverklaringen, daar
mede in zeer nauw vérband stahQ.

M aar ook iets anders nog. Ongetwijfeld 
hebben wij er ällen onlangs kennis van 
genomen, da t de regeling «inzake extra-
rantsoenen voor zware arbeid zal worden

\  <• ■
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Van  de Maaskant
Het; conflict Van äe lassers bij P. Sip** te -ge-, 

eindigd. Een perjcqb&nuniqué ‘meldde hjeróver: ~
„Naófet afaévpardigden van stakende lasse»: 

va*» de directiè van P. Sm iO r. 'de verzekering 
'hadden gekregen, dat) wanneer zij het werk zou
de« hervatten,;direct met dt^lassers Onderhandeld 

'%sou worden om de ooriaj*Bn van het ccWflict Weg 
te nemen, besloten de lassèrs in een vergadering 

- oafrQp d it voorstal bet werk te hervatten, met dien 
verstande,‘ dati Mrbnneer /men qiet tol een bevredi
gende Oplossing zóu komen, de lasser# weer op
nieuw hun standpunt zouden bepalen."

It>r'directie vafl P. Smit en fan W acht hebben . 
dus uiteindelijk’ toch nog een succes kunnen boe- 
k^D. Dit zijn dezelfde voorwaarden staarop men 

■ it td s  weken eerder het w erk ' had kunnen her- 
vittép. Dit is het ook waar Jan WacÈt reed^ 
wekenlang heelt op aangedrongen. Het parscom- '  
muniqué is zeer sobér gesteld! W at ons betreft is 

. echter hfit conflict verloren. Men beeft moeten 
capituleren, precies zoals we reeds schreven, ten- 

'• gevolge van het uitblijven van een actie van m eer. 
massale omvang. Jan W acht zal. nu wel met zijn 
borst vooruit lopen, betogende, dat bij toch maar 
gelijk heeft gehad.. '

Jan W acht beeft nóg een succes kunnen boeken 
efi wel te GÄrkym. W e schreven reeds de vorige 
week over dit conflict, waarbij een 1200 arbeiders 
betrokken warén. Het overgrote deel was -aange- 

■ sloten bij de A.N.MJB. van Jan W acht en hoewel 
hef bier een conflict onder leiding van de fa- 
briékskem betrof, hadden de 'arbeiders als geor
ganiseerde N.wV.-leden er op gerekend, dat die 
A.N.M.B. de geldelijke ondersteuning op zich zou 
nemen. Zij hadden zelfs een dntfertekpnde lijst aan 
bet bestuur def A.NjM.B géawKfen. waarin dat 

’ -werd gebist. Het spreekt vanzelf, dat dit werd 
geweigerd. Jan Wa*ht zat bóven op de * brand- 

• kast en hij bleet er op zitten. Geen ondersteuning 
-van^een „wilde staking", moreel noch firiandèel, 
ls zijn devies en daar bleef het bil. Woensdag , 
22 Octgber maakte hoofd^ëstuurder Van Winger
den dit op een stampvolle en uiteraard rumoerige 
vergadering bekend. TientaBen arbeiders bedank- * 
ten. staande , de vergadering voor hun lidmaat
schap, Dit had -echter geen enkel nuttig effect. 
Hélt niet verlenen van steun betekende, gezien de 
bestaande mentaliteit, reeds het feitelijke einde 
van het conflict— Donderdagmorgen zou er nog

r — • : — %— ;— “
Vervolg van pag 1. 

herzien. Aan die mededeling w as de op
merking verbonden, d a t  vesw acht w erd; ■ 
dat de nieuwe regeling een stimulerende 
itfvloed zou uitoefenen op de- arbeids- 

- prbductiVHe% De, nieuwe regeling,' die 
v5jf Wassert zal.Jcennen. w ord t blijkbaar 
’̂ börgèvöenl niét directe ha lp van  de 
werkgevers. Klaarhlijkelijk is de regering 
-vbórüeiQens. tiet Rinsaische voorbeeld té  
volgen. H et begrip extra-rantsoenem zal 
woeden verbonden" aan  Het« door haar 
aanbevolen e* door - de vakbewegingen 
van iedere r ic h tig  aanvaarde, premie^ 
stelsel. De directe honger zweep zul dan 
te r  lflMfd worden genomen. O ns dagelijks 
b tóóé  Wordt het lokaas cm oöae bereid
heid te  foóen bij de  faijHttfWiicfce we-,

Vakbeweging'7 °  ’ialistijjche regering? 
H et ®ocÄt wa . dé g reép  vaa  bet 
kapitalisme' kuane»- wfj on* afleen ontw or- 
sbeien, door . onze gemeenschappelijke 
strijd, die ’ al» uitgangspunt neemt, de 
weigering om aan dk  sooft opbouw ook 
marir enige medewerking te  verlenen.

over al of niet aait het werk gaan Worvjen ge
stemd. Het merendeel voelde er echter heel weinig ■ 
voor óm nog te stemmen en zo ging, zij het 
schootvóètéhd. het pèbelè ftosobfel w eèraöo » f .-  
wer)r. • ',J.

Zelf doen,, yan ondérop , het ligt qèsèds weer' 
iq onze propaganda, die we onder de afrbékfers 
brengen, besloten. Hoe Ver échter is dê arbeiders- . 
klasse e r  nog van vetwijdefd. Zij voelt instinct
matig, det afleed. in hél; zelfdoen liaar bevrijding 
Besloted ligt. Tefkens « te r  ziea, We het ontstaan 
van conflicten, waarbij de leiding in handen van 
de betreffende werkers zelf ligt. Maar ook telkens 
weër zien we diezelfde ’ werkers terug grijpen daar 
oude, en verouderde sfrijdmothoden en organisaties. 
Vakorganisaties, onder welke »aam en jnet welk 
eFükèf 2ij zich óók aandlefiéii, zljfi en Künitón iri 
het huidige stadium niet 'anders zijn dan instru
menten' ein de godsvrede te bewaren, efl de weder
opbouw te bevorderen. Het zijn belemmeringen in 
de strijd' van de arbeide#da^se. Het getuigt yaxj 
kortzichtigheid en bewijst, dat men nog steeds niet 
voldoende lering heeft getrokken, om van der ge
lijke instanties hulp ed steun te . verwachten.
. Men zou ons echter verkeerd begrijpen, indien 

men uit ons betoog. zou opmaken, dat we dus 
maar rustig moeten wachten tot de arbeidersklasse 
voldoende bewust is géworden. Integendeel, elk 
stuk strijd, ook al Is het een verloren strijd, kan 
een les zijn voor een volgende keer. Al strijdende 
leert men niet alleen, hoe men zich moet verdedi
gen doch ook op welke wijze men tenslotte een 
overwinning kan bevechten. Derhalve bobben we 
tot taak elk stuk strijd naar onze beste krachten 
te ondersteunen, onderwijl er aan. werkende om 
onze ideeën onder de massa te brengen. Kern
vorming in de bedrijven .is daarvoor het beste 
middel. v .  .. ■*, .

CONFERENTIES
V ah'onzé Belgische medewerker qntvlngen Wij 

het volgende artikel: .,
,,Öp 16 en 17 Juni j-.fr.had- té- Brussel de NeÖo* 

nale Conferentie van~de Arbeid (N-A-G) plaats^ 
Logischer wijze, zou men tpi de> conclusie moetend 
komen, dat op deze--<onfereofte,- arbeiders die in 
het productie-phoces rechtstreeks betrokken zijn, 
zouden leiden en besluiten. Maar de lezers van 
Spartacus weten best, dat in-België,, »omin als in 
Nederland of ?kkjs óp liet Wereldrond, de arbéi-’.' 
dërs het productieproces leiden.

Schoonklinkend? namen hebben st^ejls ge^stwer- 
dovende uitwerkingen. Dus wij gebruiken ze, zeg
gen de jnachthebbers. ' .

In de z;g. arbeiderspers en in de vakbond- 
blaadjes wordt ér óp gcwezeir, d a t de NA.C. 
prachtige resultaten voer de arbeiders heeft be
reikt. Dö bedoeling is duidelijk. ,',Het is dus flio- 
gelijk, achter de groene tafel, met patroons, rege- 
rings-personaliteiten en vakbondleiders de klasse- 
tegenstelUngen te overbruggen.”

Het .besluit, tot het houden van deze conferentie 
vond zijn oorzaak in ^^ateeds toenemende 'sta
kingen. De arbeiders gevoelden meer én meer dat 
de loco- en prijzenpolitiek wel de handhaving van 
de lonen tot gevolg had  maar niet de prijzen- 
stop. En tegen de wil der vakbondsleiding en 
regering in, braken overal stakingen u it De „orde» 
en tuchteloosheid" der arbeiders •moest gebrokèn 
worden met middel no. I, confereren.-.- 

Welke resultaten weiden op deze conferentie 
bereü^?— '0

Wenselijk werd geaebt, dat <je lo n e n d e  sedert

De Amerikaanse economen maken zich bezorgd. 
Deze bezorgdheid dateért niet van gisteren, maar 
is de laatste tijd stefk toegenomen. Dé vree» voor 
een grote economische crisis, die gedurende de 
gehele „na-oorlogse" periode als een zware drei- - 
ging boven de Ajnerikdanse „welvaart" beeft ge
hangen, is de laatste tyd veel groter geworden. - 

. Zeer alarmerend was de .scherpe dialing in de 
Amerikaanhe export sedert Mei van dit jaar? In 
Mei bereikte de Anjerikaatfté goederenuitvoer 
een record van 1,42 milliard dollar, hx Juli was 
dit cijfer rteds gedaald tot 1,15 millard, een af
name met bijna 20 /pet. ,

Naar de oorzaak van dezé daling behoeft niet 
’ lang te worden gezocht. In het tweede kwartaal 
van 1947 stond tegenover een Amerikaanse uit- 
voer van goederen en- diensten- ten bedrage van 
53  milliard dollar een invoer van slechts twee 
milliard. Het verschil, Ket ontzaglijke bedrag van 
3.3 nülUard, móest dqor het ^buitenland ctmtant 
worden betaald:, -deCSbe helft uit door de  Ver
enigde Staten everstrekSe leningen, de a nefcre uit 

der . voor-porlogse dollarreserves. Beide 
worden ór  deze' wflze met gróte snél* 

uit ge put.
Om deze reden was de Engelse regèling enkele 

weken gedwongen de ftiVOer van Amerikaanse 
artücèlen tot het uiterste te beperken. Dergel^ke 
maatregelen woeden ia-bijna alle landen van de 
wereld vÄwgcBt <rf zQn reeds gèngméi». Hét 
dan ook te verwathafa. dat de dafi^g vtjn é t  
Anterdcaanse uitvoer veel verdfcr aal gaan.

UÓérem weet, dat d rte  maatregelen door nog 
grotere eHende Jn bijaa a l̂e kmdeq v«b dè aardb«3 
zullen worden, pevolgdl Vrijwel de gehele wereld 
is afhankelijk vpn helt'' jijfcé” * Amënka voor zQn 
afièreerrté ecoöoradscbe behoeftoL Maar niet al
lee« de wérrfd buMeii' Ametika zal dé féttogttag 
hiervan moeten voelent O ok Óé Verenigde Staten 
red  zullen hier niet aan ontkomen.

In  de ktlngen. van de Amerikaanse bourgeoisie 
wordt op hét ogenblik een. strijd gévo$rct <flé»n»te. 
of tortrf als
v ü  eeé sfritd, dié sedert hét dMMSa» vso dè 

natie, beeft gedaord; H e t i r  dp

A m e r ik a  c
tussen de z.g. „Isolationisten" en degenen, die 
menen, d^t de Amerikaanse economie slechts als 
onderdeel van de Wéreldcondnie kan yoort-
bestaan. De Isolationisten wijzen er Op, da t'd e
Amerikaanse uitvoer Rechts een zéér klein deel 
van de' totale productie omvat: Eén gédeeltèlljk 
wegvallen van &e export zon vcigeps bén dus 
slechts van weinig betekenis zijn voor de afzet
mogelijkheden voor de Amerikaanse industrie. Dit 
zoQ te meer gelden, omdat de invoerbeperkingen 

buitenland zich. Waarschijnlijk voornamelijkin hèt

ir. de "z.g. ..lnxe-arükekn” zouden, richten; arti- 
<hè-in Amerika zelf zeer g$makkelijk kannen 

Goéden afgeSet, tegen hoge prijzen. v-
In de politiek van de tegenwoordige Ameri

kaanse regering koiht echter een geheel andere 
tot uitihg. Dezé gakt niet uit van bet

van het
óelsoleerd eiland 

käpitaliätoe te doet zijn, maar bet . 
ie rikaanse productie vermogen te ge - 

als wapen om de Wereldmacht te ver- 
overen. > . , " •' t

De A aetttnaiae i o t rfgettlsfc beeft een geweldig 
kapitaal gestoken la wat voor haar in de eerste 
plaatt een enorme fiitanciëlè 
de Tweede Weïeidooriógi, De Amerikaanse staats- 
schuld is to die färio m i  tbt W 5 van ^  dul- 
liard tot » 7  nrftfferd doKar géatëgén. Deze 300 
□drfbrri. stijging vokt de stéatÉKktM zttir besteed 
aan de uitvoer onder- de pachtwet (46

-TLTrf L J B m  l l V f  rT X t  r U t i  r i d i n  K r n *  t n m  n l i T i n f faus ïmpiTxrocner. z/ij njn gren proo van raeuwc 
winsten voor bet kapttaal, tenzij zij kunnen wor
den a fe ten*  in bes»cbapp)| over nieuwe uitbui-

djfers 
ze v^igél
fe de peWóde M 3*-19*9 . 

118 SüllUïd doöar bedroeg. B * 
W  da staatsfeMd ging1 o w
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Aan de__Amsterdamse_l e z e r s  van ^ S p a rta o u a ^
B e s te  V rien d en ,

De V eren ig in g  "S p a rta c u s"  V rien d en  (V .S .V .) n o d ig t  U u i t  v oo r h a a r  
e e r s t e  b ije en k o m st i n  h e t  w in te r s e iz o e n .

- .......  ..  .. ................ - .. Deze b ije e n k o m st v in d t  p l a a t s ;
____________ ______ ____________  D I N S D A G  18 November a . s .

des avonds 8 u u r .
........... .. '  ........7 ..... .. i n  K E i .  S N A P O L S K  Y .Warmoe s t

DF 'rKJIDIGS WE RE LDSI TUATIE EN DE ARB] )IDERSKLASSE ! ! I !
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IJ b e g r i j p t  w aarover h e t  gaat«,
Benauwend i s  de to e s ta n d  w a a r in  de m a a tsc h a p p ij e n  i n  h e t  b i jz o n d e r

de a r b e id e r s k la s s e  z ic h  b ev in d en .
Nog z i j n  de y r é  d e s d ic ta te n  aan de overw onnenen n i e t  a l l e n  opgelegd  .ó f  de 
z .g .  " v r i j h e id -  en  -v redelievende v o lk e n " , in ' w e r k e  l i j  k h è i d  
de im p e r ia l i s t i s c h e  m achten d ie  overwonnen,m akén z ic h  opnieuw g e re e d  de 
s t r i j d  om. h e t  w ereldm onopolie  met m i l i t a i r e  m id d e len  v o o r t  t e 'z e t t e n *

Nog z i j n  de ^ g in h open van d o rp e n ,s te d e n  en  f a b r ie k e n  n i e t  opgeruim d; 
nog i s  aan  een  w e rk e li jk e  wederopbouw nog zo goed a l s  n i e t é  gedaan ;.

nog s c h r i jn e n  nri l l ip e n e n  w enden; nog z i j n  o n d ervoed ing  .h o n g er e n  
onvoldoende woning en  k ié ü in g  zor^wekkende problem en i n  m l l l lo e n e n  gewinnen 
m aar r e e d s  w ordt w eer de a r b e id e r s k la s s e  i n t e r n a t io n aa l* sv o o rb ere id  ei^ aan  
h e t  w erk g e z e t v oo r de komende nieuwe m i l i t a i r e  b o ts in g .  ^ M

.Hoe i s  d i t  a l l e s  m o g e lijk  ? . ,
• Wat Aoen de s l a c h to f f e r s  van  d i t  a l l e s ,d 3  a r b e id e r s  ?

Wat dfyjh W T j  ‘ a l s  le d e n  van  onze k la s s e  ?
Hoe nod ig  i s  h e t  r e g e lm a t ig  m et e lk a a r ,e n  dus n i e t  a l l e e n  d o o r  m id d e l van
de k ran t,.m aar p e r s o o n l i jk  a l s  k la s s e g e n o te n , te  b e ra a d s la g e n
i s .

o v er w at n o d ir

V 'il h e rh a le n  d rin g en d  onze u i tn o d ig in g  v o o r .deze e e r s t e  b ijeen k o m st«
lianen wi^j me-t e lk a a r  deZe b ije e n k o m st m e k e n ,to t een. v an  g e e s t e l i j k e  
s te r k in g  T'o>XLn oyis a lj-e n .e e n  b ije e n k o m st van  s t r i j d  e n  s o l i d a r i t e i t

Komt. D insdag '18 ïTovomber a cs .  n a a r  K rasn ap o lsk y l
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April 1946 aaverandfcrd gebleven Waren, verhoogd
werden;

Dat, door èen gepaste procedure, sommige wer- 
•kelijk vastgestelde onregelmatigheden verholpen 
werden; '  . •

Dat de kindertoeslag' met 17.5 pet. verhoogd zal 
worden.

De deelnemers ter conferentie waren van oor
deel d a t vóór er sprake van kon zijn de levens
standaard der bevolking te Verhogen, het pro- 
ductiepeil omhoog dienide te gaan. *"

Men ziét dos, dat vakbondsleiders en refor
misten (bijgestaan door Stalinisten: k&awraad De- 
jaoe en consorten), hier in bet klein dezelfde mid
delen 'gebruiken als na de eerste wereldoorlog in 
het groot, werden toegepast.

Toen moest aan de arbeidersstrijd. die op hef 
ganse Europese vasteland woedcfe, een halt wor
den toe ge roepen. H et wereldkapïtali sroe, dat ge
durende 4 jaren voor nationale kapitalistische be
langen de arbeiders elkaar had laten vermoorden, 
verbroederde zich en gaf cle arbeiders in ruil voor 
de slachting een Volkenbond.

Er werd geconfereerd en gepalaberd (gekletst). 
„Nooit zou er meer oorlog komen." ■'

De kapitalistische industriële ♦ontwikkeling had 
roet de perste wereldoorlog een geweldige vooruit
gang gemaakt De strijd der arbeiders voor lots
verbetering ging ermee gepaard. Conferenties wer
den gehouden. Een internationaal arbeidsbureau 
werd ópgericht. De 48-urige arbeidsweek werd. 
wettelijk vastgesteld. Sociale verbeteringen waren 
aan de orde van de dag. De kapitalistische hoog
conjunctuur vi*rde hoogtij. Millioenen winsten wer
den gemaakt. De arbeiders kregen de kruitaels 
van de kapitalistische koek; Maar de conferenties 
hadden plaats gebad.

Todi konden déze niet ; verhinderen,, dat 
1929—1930 de crisis kWara. E r odtstofld <j ‘
._____, ---------  O—  — ~«,<.bieden te 'vinden
waren. Het gevolg was weridoosheid. De wereld 
begon weer rijp te Worden voor een nieuwe 

.oorlog. 7 ' *

ductie, waarvoor geen afzetgebi 
weAloos

E>e tweede wereldstrijd heeft veel meer öoden. 
magr ook veel meer conferenties opgeleverd, dan 
de eerste. Dé U.N.N.R.A. beeft zichzelf wegge- 
confereerd. De U.N.O. (organisatie dér Verenigde 
Volken) is al aardig op weg, dat te doen Einde
loos wordt er geconfereerd over de Indonesische, 
de Palestijnse en Griekse kwesties. Commissies 
voor Atoomenergie, zittingen van dé Veiligheids
raad, er komt geen'eind aan. Voor West-Europa 
is de conferentie van XVI met Kef plan-Mareh&Il 
bezig. De ka pi talistische\ wereld is in een confe
rentiezaal veranderd.

Ondanks deze conferenties wordt de arbeiders
klasse naar verscheepte uitbuting, cHsis en... naar 
een volgende wereldoorloog gedreven.

Wanneer de arbeidersklasse zich niet bewust 
wordt, dat nationaal, bet kapitalisme, bijgestaan 
door partijen en vakbonden, conferenties houdt, 
om hen -vlm hun wérkelijke strijd af té houden;

Wanneer zij zich niet bewust wordt, .dat op 
interifttionaal gebied, het imperialismie schermutse
lingen -verricht, om economische en strategische 
posities te veroveren;

Wanneer zij zich niét beWust wordt van haar 
eigen macht, van de .noodzakelijkheid, op haar 
eigen terrein, in dp bedrijven, tot zelfstandige 
klasseorganisatié te_ Komen, om ten slotte de econo
mische macht naar 2ich toe tè halen, dan zullen 
honger en crisis verscherpen en wereldoorlog no. 3  
zal komen, ondanks alle .conferenties.

ie  W ere ld
periodk van vier Jaar, vertegenwoordigt dus de 
totale waarde van de productie over twee oor
logsjaren! 50 pet. van de Amerikaanse productie 
is dus in de oorlog verbruikt.

Natuurlijk heeft ^de Amerikaanse industrie op 
deze productie winst' gemaakt, maar alleen, door
dat de staat als koper optrad en deze winst ga
randeerde. De staat zelf beeft daarvoor leningen 
moeten aangaan, die voor het grootste deel bij 
de .kléine man” zijn ondergebracht. Stellig zullen 
de voorstander# van. een „actieve Amerikaanse 
politiek" niet nälafen liem er op te wijzen, dat 
zijn Spaarbewijzen waardeloos borden, als de 
$200 milliard investering in de oorlog zijn rente 
“iet afwerpt >

Maar niet bet enorme bedrag van deze schuld 
“ If ij* het belangrijkste. Doorslaggevend is, dat 
tijdens de oorlog de staat de helft van de totale 
industriële productie afnam. D it gevoegd bij de 
10 pet., die in de .totale’expoit ging, maakt een 
totaal van 60 pet. In «érr Van de gehele overige 
wereld geTtóeérd Amerika, zóu deze «ffpet 

total* productie op de bfcanenfendse markt moe- 
k“ worden afgezet Niemand zal durven bewe- 
*«n. dat è'èn dergelijke omschakeling zich zal kun
nen voltrekken op de eenvoudige wijze die de 
Isolationisten zich voorstellen, _ *

Öök pp het ogenblik wordl nog een groot deel 
Van hét Amerikaanse jftoduct door de staat afge- 
“°men en in de beWapeningsindastrie vertxuikt 
Daarbij komt dat de Amerikaanse e*port na de 
°°rlog ongeveer is verdubbeld. Het is echter dui- 

dWt hét één zowel als bét ander, wezenlijk 
v°or het in  stand bouden van d r  Amerikaanse 

’7Q0"V (opWoei). IWanneer Amerika o *  de een

P**öek zou af zien, d .w jt zijn atfober M «pr

bewapening.zou beperken, zou dit onmiddellijk tot 
een. enorme crisis in de Amerikaans* economie 
aanleiding geven.

W e zien hier één van de aanleidingen voor het 
z-fl- .'.Marshall-plan". Het Marshall-plan «en 
grootscheepse. rti*ar planmatig gevoerde crediet- 
pohtiek ontwikkelen, waardoor zowel de ecooo- 
mische als de politieke heerschappij van Amerika, 

v voorlopig nog alleen over West-Europa, tot stand 
zal Worden gebracht. De zé credieten moeten 
Europa in staat stellen te kopén. zodat de Ame- 
kaanse industrie kan blijven draaien. Maar. het 
gaat niet alleen om afzetmarkten. Nodig is, dat 
de producten met winst worden afgezet en dat dé 
Amerikaanae industrie zich "Verder zal gaan uit
breiden, in dit/geval door nieuwe industrieën op 
te richten in Europa, waar de arbeid goedkoop 
is. W ant al zal de Amerikaanse bourgeoisie zich 
waarschijnlijk niet tot dé öïficiïle bezitter van 
deïé industrieën verklaren, döor de énorme kapi- 
taalsverphchtingen, die. Europa-'  tegenover Ame
rika heeft eh Oog moet aangaan, is dit in feite 
toch het geval. - 
'N iet in dé laatste plaats streeft Amerika daar

mee het doel na West-Scfropa tot bofsBei#- tegen 
het Russische staatskapitaa! te organiseren. W an
neer het ,.Marshall-plan” staagt zal Europa tot 
een sterk-industrieel bolwerk Van het Amerikaanse 
kapitalisme worden, en de strijd tussen da. twee 
machtige bloes zal fcabataCèn, waarneer Europa 
voor de verdere ontwikkeling van dé Wéstérèe 
kapitaahmacht geen ruimte meer biedt. Wanneer 
Amerika er fitet'in atóigt Europa opnieuw tè ia- 
dustrialiseren, zal <fié ongetwijfeld in de. Russi
sch» machtssfeer worde» OpgèsegNW

In heide gevallen is bet wereldproletariaat van 
Europa de «zancblae waarop beide fcapHaalanath- 
ten zich organberè» — -W r-
dood voeren. De ai 
£0b erttkotnén dóór 
seren, tegen alle fe$t

C R I M I N M I t f l l f
s t e r k  t o e g e n ö m e f t

»De misdadigheid iri dè gfbté stéden Is' sinds .

Dit betreft alleen de „èormalé," emsHw deHr- '  J 
ten: ̂  fegen persoon, eigendom en 
economische dehêten, gevolgen var 
distributie (zwarte handel' WA.) zürf Wruii 
bulten beschouwing gelaten. " '

Aldus de conclusie, waartoe minister Vafc 
Maarseveep komt bil éed Onlang» ovéf deze 
kwestie ingesteld ocderzoek.”

M e t Vrije Volk". 24-10- 47.

# »Helaas ontbreekt de conclusie van mi
nister van M aarseveen hoe aan  d e ie  on- 

- gewenste misdadigheid een einde moet 
komen, terwijl de redactie van  „Het 
V rije V olk” er eveneens het zwijgen toe 
doet. -

In 3e oorlog gold het doden van me
demensen en massale vernietiging van 
kapitaalgoederen, ja zeffe van^ hele ste
den, landen en volkeö als hoogste plicht. 
M oet men zich dan verwonderen over 
een toenemende misdadiaheid? iEÓ>ven- 
dien, ook de aan de wereldoorlog vooraf- * 
gaande crisisjaren, met hun verftrdi9 >g 
en ellende op grote schaal; moeten a b  
oorlogsjaren worden gezien. Zij het 
dat eerst in d e  oorlog zehre de grüWe
len hun hoogtepunt bereiken.« •. " 

H ieruit blijkt, d «  in strijd met de > 
godsdienstige opvattingen, m isdad ig t^d  
niét zo maar zonder méér als nntnfcr- ; 
li/ke eigenschap van inensen (Ü  weet 
w e t geschapen naar Gods evenbeeld) 
kan worden gezien, m aar d a t de om
standigheden kier bepalend zijn.

D e conclusie is dan ook, , dat eens in 
een maatschappij, w aarin onderdrukking, 
armoede, uitbuiting, crisis en oorlog als 
historischë gruwelen zullen wordefi ge
zien en die dus .niet op kapitalistische 
leest ?al zijn geschoeid, misdadigheid xal 
verdwijnen, om dat dan-het m otief to t het 
begaan van een m isdaad ontbreekt.

D at de strijd hiervoor ntd met de 
alom gepredikte Hefdè, mdar door de 
onderliggende klasse internationaal op ' 
feUe W^ze ö ^ r e d e »  iä I tk i t t tä  
den, zal een. ieder duidelijk zfjii, die er 
zieft v ia t bér&ttét iä. é t t  dé fiéèöende  
maclrten aöört èn é t iüm^er, zonder 
strijdr^fstam ^üftei doen v in  fcur* be- 
voórreente postïlas.

2fj zullen er zelfo niet voos schromen 
om, ind fi»  hun posities er <̂ Q«èr worden 
aangetast, ook die strijd zetf 'a Ü  -jéfr 
dadiQ’' aas* te mérken.

• W  Opvattingen van recht en  moraal 
zijn nu eenmaal ♦erstHHÏeftd Vt>or é t  
elkèof « é fö ^ a e é ld e  Xh&én.. « t  b o ^  
diètf d tè  ziét,, nterm aiê vöfk de



VAKVERENIGING
maar tijdelijk een halt toe te roepen, .geen énkele 
oppositie kon ooit iets bereiken. Dit, zegt echter 
Trotsky niets. Dat de arbeiders zelf* sedert tien
tallen van jaren hun strijd buiten de vakvereniging 

•om voeren, maakt ook niet de minste Indruk op 
hem en zijn aanhangers. Het woord '„wilde sta
king” wordt niet gedoemd. W ie zou thans 
als maatschappelijk verschijnsel nog kunnen nege
ren? Deze manier van het kapitaal te bestrijden is 
regel geworden bij de arbeiders- en ook is regel 
geworden dit bedrljfsgewijze te doen, zoals het 
eens regel werd het vaksgewijs te doen uit welke 
strijd de vakbonden zijn ontstaan.

De maatschappelijke Nverkeïijkheid vernietigt alle 
wensdromen, alle „voorkeur” of „afkeer". Ter
wijl T . dte houding van tegenstanders der vak
vereniging me t een handig debating-trukje uit 
deze „afkeer” afleidt, omzeilt fiij hun werkelijke 
argumenten, die nief steunen op hun eigen „af
keer”, maar op het afwenden der massa’s van de

wijzende staking te Èreken. E«»n lés voor 
alle arbeiders hoe zij alleen, met elka&r, 
in volkomen solidariteit moeien leren 
strijden. Een les inzake de verderfelijke, 
rol van de vakbeweging.

2. De gemeenteraadsverkiezingen in 
Enig eland vertonen hetzelfde beeld als in 
Frankrijk. N ederlaag voor Labour én 
^elfs voor de Stalinisten, versterking van 
de conservatieve partij van Churchill.

De staatssocialistische politiek van La
bour met al h aar lasten ook voor de a r
beidersklasse ( vervreem dt haar van die 
klasse en jaagt de kleinburgerij in de a r
men van uiterst reactionnaire krachten.

3. De stakingsgolven in Frankrijk slaan 
als gevolg van de steeds groter worden
de afstand tussen lonen en prijzen tot 
steeds^gfoter hoogte op.

W ij komen op deze berichten nog 
nader terug.

van drie maanden niet minder dan drie 
kwartalen Om zetbelasting te voldoen. 
Neen, con amore gebeurt dat door ons 
ook niet, maar de wil om regelmatig te 
blijven .verschijnen, brengt dat nu een
maal mee. Z en d t óns dus, met gebruik
making van de toegezonden afrekenfor- 
mulieren, spoedig geld. En probeert eens, 
w at den Haag met .groot succes deed, 
de regelmatige lezers to t betaling van  * 
de oude prijs v a n  vijftien cent te brengen.

En dan, tenslotte, aan  allen, lezers en 
werkers, het verzoek om nieuwe lezers 
voor de kcänt te  winnen. D it is alleen 
d e  wefl* die ons er blijvend bovenop, in 
dit geval er a f —  n.1. van de Vesuvius —r- 
helpt.^

Safety flrst
„De W aarheid* ’ bericht, dat het o r

gaan van de paus, de „O sservatore JRo- 
mano’V zijn tevredenheid uitspreekt over . 
de herontdekking - van  <le atoombom in 
Rusland. N a  het geheim is opgeheven is 
er een grotere veiligheid.”

Een mens krijgt toch m aar een v e i l ig  
gevo'el met al d ie atoombommen.

vakvereniging wanneer er gestreden wordt
Op welke maatschappelijke letten T .’s -eigen 

voorkeur steunt, moeten wij dog steeds vernemen. 
Hij herkouwt het afgezaagde argument van „strty- 

-den waar de massa’s zijn”, want hij kan deze 
massa's nu eenmaal nergens anders vinden. En 
dat is waap, als ze nergens anders te bereiken 
zouden züh, dan zou er wel geen middel oven
schieter*/Maar T. is zo blind omdat hij in alles 
bet Werk van leiders ziet Hij- kan zich niet her
inneren, dat ook vakverenigingen zelf ontstonden 
in en door de strijd, niet buiten het bedrijf maar 
in het- bedrijf op t)ft werk en door de arbeiders 
zelf. De. revolutionnaire arbeider van die tijd wist 
toen heel goed waar hij zijn moest om tot orga
nisatie van- zijn strijd te komen in de strijd zelve. 
Zij hadden geen gerede organisatie om op te 
grasduinen, zij organiseerden hun strijd, en deden 
zo de vakvereniging ontstaan.

Trotsky wil het anders. Bij hem komt het er 
naar op aan de letiders de bureaucraten der vak
banden té vervangen door anderen, met een poli
tiek revolutionnair doel. Dit is nu eenmaal T.'s 
wereldbeschouwing en grond voor zijn „voorkeur”. 
Ve'rvanging der leiders dat is in alles het alfa en 
omega van T .’s politiek. Het hindert T . niets, dat 
in Rusland achterlijke verhoudingen bestonden, een 
overwegende zo goed als middeleeuwse boeren
massa, en de revolutie in »West-Europa uitbleef. 
Zet mij, Tritsky, en mijn medestanders aan het 
hoofd en wij sturen de revolutie in een andere 
richtingé De revolutie deed echter iets anders, zij 
stuurde T. weg eo met hem nog vele anderen. 
Volgens de „marxisten” van de 4de internationale 
heeft dit alles de boze Stalin gedaans

W ordt vervolgd.

U it  e igen  k r in g
Onze Z aanse kam eraden - hielden op 

D onderdag 6 November, met medewer
king van  een aantal Am sterdam se kame
raden, een uitstekend geslaagde Sparta- 
cus-lezers-<bijeenkomst. W e l w as het aan
tal vergadering-bezoekers niet boven
mate groot, maar de stemming en het. ge
hele verloop van  de bijeenkomst w as bij
zonder goed. Revolutionnaire muziek, het 
voorlezen van enkele gedichten, het ten 
gehore brengen van  Liebknechts laatste 
artikel „Trotz Alledem” , en de inleiding 
schiepen bij allen een geest, die wij be
hoeven. A an de vooravond van de der
tigste herdenking van  de Russische revo
lutie w as het vanzelfsprekend» dat de 
^herinnering aan die dagen Van Arbei
ders-, soldaten- en boerenraden als uit
gangspunt w erd gekozen voor de bespre
king van het w erk van revolutionnairen 
in de bedrijven. Een uitstekend begin van 
het plan, om in Z aandam  meerdere zulke 
bijeenkomsten te houden en  om daarnaast 
periodiek bijeen te komen voor studie- en 
activiteits-besprekingen. ■

Spartacusvrlenden Amsterdam.
D a  Ve ren ig in g  Spartaeus-vrienden en de Bond 
organ iseren  op  D IN S D A G  1 8  N O V E M B E R  In 
K R A S N A P O L S K Y  een BIJEENKOMST.
V o o r  een goed  program m a, pacaend .”blj het 
karakter van onze  bew eging  wordt gezorgd .
H et onderw erp v^an die avond luidt:

De huidige wereldsituatie
en de arbeidersklasse.

Leden van de  Bond, leden van V .S .V ., lezer« van 
ons weekblad, houdt die avond vrij. Néém t U *  
revolutionnaire kam eraden mee. Z o rg t  voo r een 
g o e d e  aamenkomat.

TROTZKY EN DÈ
In de Tribune, orgaan van de R.C.P. verschijnt 

een artikel van Trotsky, getiteld „De vakbewe
ging in die neergangsperiode van het imperialisme”. 
Wij menen goed te doen, daaraan aandacht te 
besteden.

Reeds wat de titel betreft moeten wij een aan
tekening maken. Als 'men de positieve krachten 
die de groei van het Imperialisme stuiten, niét aan 
kan wijzen, helpt een blijmaken met het woord 
„neergang” niet veel. Het Imperialisme groeit nog 
steeds, zij het ook met ontzettende schokken en 
ten koste van ontzaggelijke ellende.

Dit wat het opschrift betreft, dat echter niet 
los van de inhoud staat, want uit het hele artikel 
blijkt, dat T . juist met deze positieve krachten 
verlegen zit en daarom komt hij tot zijn restau- 
ratie-standpunt: de vakverenigingen moeten weer 
worden...... enz. Het standpunt is zo oud als dè-
verbureaucratisering der vakvereniging zelve, het 
is na tientallen van jaren nergens gelukt deze ook

Op het laatste ogenblik
O p het laatste  ogenblik wordt cnze 

aandacht nog gevestigd op een paar fei
ten, w aarvan vermelding gewenst is.

1. In het Algemeen Handgjsblad van 
V rijdag 7 Novem ber komt de navolgen

d e  advertentie voor op een formaat van 
12 bij 15 cm:

/.Meelvoorziening in gevaar! „Stoom- 
meelfabriek „H olland” N .V . te -Amster
dam vraagt: kordate vrijwilligers om haar 
fabriek wederom op gang te brengen.

Deze ongemotiveerde wilde staking 
moet gebroken w orden.”

Alles, wijst er-op  dat de staking in de 
eindfase is getreden. Regering, rijksbe- 

, middelaar, vakbonden en directie trek 
ken de klasselijn konsekwent door. De 
burgerij w ordt opgeroepen op fascistische

A bo n n és en 
agenten  opge le t

W e  hebben nu een paar weken ge
zwegen over onze financiën, m aar........
past op, we zijn met onze „sanering ’ 
nog iyet klaar.

V oor de vijftiende vah de maand zijn 
* alle kwitanties voor het derde kw artaal 

ter inning uitgezonden. W e  verzoeken 
de abonné's het geld gereed te leggen, 
zodat igeen kwitanties onbetaald terug
komen. H et derde kw artaal; dat wil zeg
gen d a t we nog altijd een kwartaal ach
te r zijn, w ant het vierde is al lang -aan 
gebroken. D aarom , aan alle abonné’s een 
extra verzoek. W ilt I I  ons per giro of 
postwissel he t voor da t kw artaal v e r
schuldigde zo spoedig mogelijk over ma
ken ? En . . . .  denkt er eens over of het 
mógelijk is voor „Spartacus op de V e
suvius” er iets bij te  doen.

A genten, denkt e r  om regelmatig af te 
rekenen.»Er is, m ede 'in  verband met de 
oude schuld, nog heel veel te  betale'n. 
Z o  w aren  wij verplieht in een periode
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O P  W E G  M A A R  H E T  
K L A S S E N F R O N T

De staking der arbeiders bij de meel
fabrieken ..Holland'' ën „Ceres” te Am
sterdam. die nu reeds 13 weken heeft 
geduurd, is in een critiek stadium g«r 
komen. Door het ronselen van onder
kruipers door cle officiële vakbonden, 
voornamelijk door de katholieke bond, 
is in de laatste weken het aantal onder
kruipers gestadig gegroeid. W el is het 
meermalen gelukt, de tot de katholieke 
bond behorende onderkruipers, - tot het 
heerleggen van het werk te bewegen, 
nadat ze met eveneens .katholieke stakers 
hadden gesproken, die hen kónden aan
tonen, dat het geeft staking der E.V.C.. 
maar een yan alle arbeiders gezamenlijk 
was. M aar er zijn weer anderen, zelfs 
stqdenten, die met de propaganda van 
hun leiders, van de ondernemers en de 
regering instemmen, en die zeggen: ..deze 
staking moet gebroken worden” .

De Staking aan -de me&lfabrieken is. 
wat het aan ta l'a rb e id ers  en de econo
mische betekenis der fabrieken betreft, 
niet van zo grote betekenis. Dat was 
dan ook wel de reden, dat men van 
vakbonds- en oftdernemerszijde van me
ning was, dat de stakers er op de duur 
wel genoeg van zouden krijgen* Doch een 
groot aantal' arbeiders van andere be
dreven dacht d aar anders over. Z e  steun
den door . ruime wekelijkse bijdragen 
de stakers en m aakten^ het# daar
door mogelijk, dat zoiïHer vakbondssteun. 
ja tegen de propaganda der bonden in, 
die opheffing der staking eisten, de strijd 
13 weken kon worden volgehouden.

Dat geschiedde niet, omdat arbeiders 
meestal met stakende kameraden sym- 
patiseren, neen, men zag nie a r  al r*: 
goed, da t de s tr i jd a a n  de mei lfabriéken 
gevoerd w ordt om*»een v ra a g s tu k ^ a a r -  
voor de arbeiders in alle bedrijven elk 
ogenblik geplaatst kunnen worden. Men 
weigert namelijk inet de arbeiders z fjt ,  of 
hun directe vertrouwensmannen te spre
ken en te onderhandelen. Immers de, er
kende vakbonden zijit aangewezen om

uit te maken onder welke voorwaarden 
de arbeiders zullen werken. Deze be
sturen, in samenwerking met de onderne- 
mersbonden, verenigd in de „Stichting 
van den A rbeid”, met als sluitstuk de 
„Rijksbemiddelaar", hebben daarover te 
beslissen. Dit is het principe van de so
ciale ordening onder de geleide economie. 
M et deze bürokratische regeling der a r
beidsverhoudingen meent men de loon- 
en prijspolitiek te kunnen verzekeren. -

De arbeiders aa ir de meelfabrieken 
doorbraken jlrt principe en ook de arbei
ders, die hen steunden, voelen de situatie 
aan, al zullen zij niet allen de volle be
tekenis van het conflict hebben begrepen. 
De heersende klasse en haar dienaren 
begrijpen het wel; daarom ‘pr®klameren 
zij: ..Deze staking moet gebroken wor
den”.

Voor dit feit geplaatst, worden nu ook 
de arbeiders w akker geschud, en niet al
leen de stakende arbeiders. H et stakings- 
comité der meelarbeiders had de fabrieks- 

. kernen der 'Amsterdamse bedrijven op
geroepen tot een vergadering, die op 
Vrijdag 14 Nov. in „De Kroon” plaats
vond. Er zou verslag over de staking 
worden uitgebracht en dA>r gezamenlijke 
bespreking zou getracht worden een weg 
te vinden om de staking uit de dreigende 
impasse te üelpen.

Een 250-tal arbeiders, allen tot de ker
nen behorende, had ad(n deze oproep ge.- 
volg gegeven, en allén gaven als één 
man te kennen, dat bij de financiële de 
daadwerkelijke steun moest worden ge
voegd. Verschillende sprekers drongen 
er bij het stakingscomité der meelarbeiders 
op aan meer actief naar buiten op te 
treden en zelf het initiatief te nemeji voor 
uitbreiding van de strijd. Zij gaan nu 
weer, naar hun bedrijven terug, om met 
de overige arbeiders de toestand te be
spreken.

H oé ook de pntwikkeling van deze 
strijd vérder mag zijn, één_ ding. kan nu 
reeds worden gezegd: Dezè vergadering

der kêrnen in „De Kroon'' is een mijl
paal in de arbeidersstrijd van onze tijd! 
H ier is eerste stap gezet op de weg, 
die naar*de organisatie van de arbeiders- 
.strijd door de arbeiders le lv e  leidt. De 
zelfstandige aqtie der arbeiders in de 
bedrijven, zien we overal en voortdurend 
opnieuw. D at kan ook niet anders, want 
de bonden zijn tegen elke actie. Ook 
de E.V.C. kan als bond niét de staking 
leiden, want dat zou onmiddellijk de ideo
logische verscheurdheid der arbeiders aan 
het licht brengen. M aar buiten alle vak
bonden en partijen om, vinden 'de a r
beiders elkaar en zijn in de strijd teger 
de ondernemer één. Z ó  ook in de sta
king bij de meelfabrieken. . 4

Deze geest beheerste de vergadering 
in  de „Kroon”. ’

Als een ongeschreven wet gold in deze 
vergadering, dat de vakbonden uit deze 

‘ actie moesten worden gehouden. Toen 
- -dan ook een deelnemer de gedachte uitte, 

de E.V.C. er yoor te spannen, moest ' 
hij zich van een katholieke staker onder 
algemene bijval laten zeggen, dat daar
mee de eenheid van  de actie werd 
broken. Voornamelijk de E.V.C>leden 
zagen dit zeer goed in;, zij verontschul
digden hun bond; door te zeggen; „de • 
UN IE-bonden zijn tegen elke. actie en 
de E.V.C. kan alleen niets doen.” 

Organisatie van de arbeidersstrijd, niet 
alleen in de afzonderlijke bedrijven, maar 

, jn alle bedrijven door de arbeiders zelf. 
door hun vertrouwenslieden uit de be
drijven, dat is de*nieuwe weg. die is in- 
geslagen. En van het begin af aan wordt 
het duidelijk, dat daarvan alle vakbonden 
en partijen, of zij nu sym pathiek'of vijan
dig tegenover di£ gebeuren staan, nit-. 
gesloten zijn.

Als de dagelijkse strijd der arbeiders 
uitgroeit tot éen strijd tegen de heersende 
klasse in haar geheél, als hij eéri prin- 
cipiëel karakter gaa t aannemen, kan kif 
alleen wórden gevoerd door de klasse 
zelf, en deze schept daarvoor haar eigen 
organen. Daarm ee een begin Te. hebben 
gemaakt, is de . betekenis van de Tcet- 
ftw vergadering, in


