
De arbeidersklasse en de oorlog
Stellingen.

1. D e revoluties die de eerste wereld
oorlog besloten, hebben ndet geleid tot 
vernietiging van het kapitalisme en het in
zetten van een ontwikkeling in commu
nistische zin.

2. O veral in de wereld heeft de con
centratie van kapitaal in en na de tweede 
wereldoorlog zich verder voltrokken, ook 
in die landen, w aar een nieuwe orde tot 
stand  kwam. De geweldige middelen die 
in de derde wereldoorlog aangew end zul
len worden, stuwen deze ontwikkeling, 
ondanks tegenstand van  particuliere ka
pitalisten, naar verdere concentratie van 
he t kapitaal in handen van  de staat.

3. De tegenstellingen in het „vrije” 
kapitalisme tussen de bezdtters onderling 
en  tussen bezitters en niet-bezitters zijn 
onder een stelsel van staatskapitalisme 
niet opgeheven, veeleer verscherpt. W e r
den vroeger bij crisissen de kleinere kapi
talisten onteigend, de arbeiders op straat 
gegooid en hun lonen verminderd, onder, 
het staatskapitalisme worden bij crisissen 
de zw akkere groepen der beheerders, die 
een andere politiek voorstaan, geliqui-, 
deerd (zuivering) en de arbeiders een
voudig een geringer deel van  het product 
voor consumptie toegewezen.

4. Kon er in het begin nog twijfel be
s taan  over het al of niet bewust aanw en
den der productiekrachten in dienst der 
mensheid, thans, nu de beide grote 
imperia, de V erenigde S taten en Rusland, 
zich opmaken om elkaar met de vreselijk
ste  middelen te  lijf te  gaan, middelen zo 
geweldig, da t zij de ondergang der gehele 
mensheid nabij dreigen te  brengen, is het 
duidelijk, dat de productiekrachten, die in 
het „vrije” kapitalisme van  crisis tot crisis 
leidden, nu geordend en meer beheerst 
aangewend worden in het belang van een 
betrekkelijk kleine groep beheerders, die 
hun macht slechts kunnen behouden door 
perm anente terreur.

5. In hoeverre deze ontwikkeling, die 
in Rusland voltooid is, zich in het W esten  
en de V.S. zal doorzetten, is niet met ze
kerheid te zeggen. O ok niet of zij langs 
geleidelijke dan wel gewelddadige weg zal 
gaan. Z eker is. da t zij overal op gang is. 
Z eker is ook, dat de tegenstellingen tussen 
de met elkaar om de beheersing van de 
w ereld wedijverende grote machten. Rus
land  en de V .S., onverzoenlijk is.

6. V oor de arbeidersklasse maakt het 
geen wezenlijk verschil uit, of zij haar a r
beidskracht onder een stelsel van vrije 
mededinging of* gedwongen verkoop, zoals 
onder het staatskapitalisme, moet afstaan. 
In  het eerste geval betekent weigering 
honger, in het tweede geval concentratie
kamp.

7. In  het „vrije” kapitalisme ontstaat 
de winst, doordat de producent gedwon
gen is zijn arbeidskracht te verkopen. De 
bezitter der productie-middelen krijgt

• hierdoor de beschikking over de toege
paste arbeidskracht, dat is de arbeid,

w aaruit het product ontstaat. In het alge
meen krijgt de arbeider niet meer dan zijn 
arbeidskracht w aard iis, dat is, zoveel aan 
consumptiemiddelen als nodig is om deze 
te herstellen. Zijn arbeid levert echter 
meer op, daar hij, w anneer zijn arbeids
kracht met het product van b.v. een uur 
arbeid hersteld is, gedwongen is om 8 of 
meer uren per dag te werken. U it dit meer- 
product of deze m eerwaarde ontstaat de 
winst.

8. Deze verkoop der arbeidskracht kan 
alleen plaats vinden w anneer de produc
tiemiddelen in geen enkele betrekking tot 
de arbeider staan, doch volgens een be
paald, aan het systeem eigen recht, be-

- -heerd worden door anderen. Hij kan  hier
door de machines en werktuigen niet aan
wenden om in zijn behoeften te voorzien, 
maar moet w erken voor de w inst van de 
kapitalisten.

9. Dit zelfde herhaalt zich, w anneer 
de staat eigenaar en door zijn functiona
rissen beheerder der productie-middelen 
is. O ok hier s taa t de arbeider in geen en
kele betrekking to t de productie-middelen, 
moet hij zijn arbeidskracht verkopen, te r
wijl de staat nu echter de prijs vaststelt.

10. D aar de arbeider bij die s taa t van 
zaken geen enkel recht op de productie
middelen kan doen gelden en dientenge
volge op het product, is het slechts een 
propaganda-stunt om hier van arbeiders- 
staat te spreken.

11. De term „staatskapitalism e” is dan 
ook de enig juiste. De sociologen die de 
naam aanvechtbaar achten, zoals b.v. 
Burnham, hebben waarschijnlijk het w e
zen van  het kapitalisme nooit recht be
grepen of zijn door de nieuwe verhoudin
gen in de w ar gebracht. Dit blijkt vooral 
uit de bewering, da t de staat onder het 
staatskapitalism e geen winst behoeft te 
maken, op welke bewering een goed deel 
van zijn zienswijze om trent de huidige 
ontwikkelingsfaze is gebaseerd.

12. Indien de uiteenzettingen hierbo
ven de staat van  zaken juist weergeven, 
heeft het proletariaat geen enkele reden 
zich in de strijd die nu in de politiek en in 
de kleinere gewapende conflicten woedt 
en op de grote krachtmeting zal uitlopen, 
aan de zijde van èen der strijdende imperia^ 
te plaatsen; dit sleurt haar slechts mee in 
de ondergang. De arbeidersklasse heeft 
slechts één belang: zich te scharen niet 
achter één der imperialistische fronten, 
doch in het klassefront.

13. Reeds neemt in Frankrijk en Italië 
en op het ogenblik vooral dn Frankrijk de 
klassestrijd vormen aan, die door de 
machthebbers van het W esten  met be
zorgde blikken worden gadegeslagen, te r
wijl die van het Oosten met hun vooruit
geschoven posten van de Cominform op 
de loer liggen.
' 14. V oor zover de arbeiders zich in 
één der beide imperialistische fronten la
ten indelen, behoren zij niet tot het klasse- 
front. V oor zover zij hun eigen strijd on-.

der eigen leiding voor eigen doeleinden 
voeren, strijden zij zowel tegen het impe
rialisme van het Oosten als van het W e s
ten.

15. Een werkelijk revolutionnair op
treden der arbeiders in Frankrijk zou Rus
land zowel als de V erenigde Staten tegen
over zich vinden, doch het zou door zijn 
voorbeeld moed en hoop verwekken in de 
harten van  de millioenen proletariërs in 
de gehele wereld. H et zou de heersers in 
de beide imperia vöor nieuwe problemen 
plaatsen en ze__in één front tegén de a r
beiders verenigen.

16. D at hierdoor de oorlog naderbij 
w ordt gebracht, is zeer onwaarschijnlijk, 
eerder het tegendeel, doch w at zeker is, 
is, dat een nieuwe uitweg naar beschaving 
en geluk voor de gehele mensheid w ordt 
geopend.

17. De strijd in Frankrijk, met zijn be
drijfsbezetting, die, voor zover hij zich aan 
de leiding door de Stalinisten weet te  ont
trekken, een stap is in de richting van het 
beheer der productiemiddelen door de 
producenten, leidt in de richting van de 
associatie van vrije en gelijke producen
ten. Laat hij zich inschakelen in één der 
beide fronten en verdelen, dan is hij a l
thans voorlopig verloren en zal door ver
sterking van één der beide imperialisti
sche fronten het uitbreken van de oorlog 
verhaasten.

18. H et klassefront moet dus worden 
versterkt, door propaganda voor strijd 
onder eigen leiding, door waarschuwing 
voor de leiders der partijen en vakbew e
ging, die alle in één der beide imperia
listische fronten zijn ingedeeld en door 
uitbreiding van deze strijd tot de vereni
ging der proletariërs aller landen w erke
lijkheid w ordt. Een andere weg is er niet, 
w ant iedere andere weg voert tot de on
dergang.

H E R F S T C O N F E R E M T I E

S P A R T A C U S

E en  laatst«* herinnering  en opw ekking 
to t h e t bezoeken  van  de conferen tie  die 
d it w eekeinde w o rd t gehouden.
D e Z a te rd ag av o n d z ittin g  (voor leden) 
v an g t om  5 u u r aan.
D e  Z o n d ag z ittin g en  (ook toegankelijk 
voo r belangstellenden) om 10 uur. 
Z a a ltje  V lam groep , A nna P aulow na- 
s tr a a t  113 p /a  N o o rd a , den H aag .

Verslag O.V.B.
In de overtuiging dat het congres van 

de O .V .B . een besloten karakter droeg 
hebben wij met publicaties voorlopig 
gewacht.

N u ‘intussen „Nieuwe Strijd” is uit
gekomen, maar ook andere organen pu
blicaties brachten, zullen ook wij daartoe 
in ons volgende nummer overgaan.
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loon niet konden uitkomen D it w as vóór 
de bekendmaking der jongste prijsverho
gingen!

D aaruit blijkt wel. dat die ene gulden 
loonsverhoging campuflage is voor de 
harde werkelijkheid, dat de arbeiders op  . 

D e Oranjefeesten zijn nu al weer enige ,ting enz. 70 cents bedraagt, zien die men- dc rand  van  het gCi,rek komen te staan,
•weken achter de rug. De.versieringen zijn sen dus nog kans een cent per week te  j^ ct dc v e r g in g  Van de regeringssub-
opgeborgen of weggegooid, het vuurw erk sparen voor d *  t.b.c.-collecte. w at heel sidics zjjn -verschillende artikelen vrijge-
is afgeschoten, de millioenen guldens, zo verstandig van ze is, w ant daar. profite- j^m en  van de distributie, het w o rd t ons
grif beschikbaar gesteld, zijn op. E n  de ren ze later misschien nog van. voorgesteld, alsof da t een verbetering is
arbeiders jubeler* niet meer en vergapen : Bij het lezen van die cijfers gingen on- en betekent, da t de arbeiders daardoor
zich niet meer aan rijke vorsten en hoge ze gedachten terug naar de crisistijd van werkelijk meer verbruiken k u n n en : D e
omes. voor de oorlog, toen dagelijks het menu regering houdt de verdeling van  de goe-

N a  de roes komt# de kater. De rege- van  de werkloze, samengesteld door wij- deren niet meer in de hand. om dat de
ringsmillioenen zijn óp, de arbeider loopt len Dr. Heiermans. in de pers verscheen, schaarste zou zijn opgehèven, m aar aan
weer op een schoen en een slof. D e re - Deze D irecteur van de Gemeentelijke Ge- het loonpeil w ordt sterk vastgehouden,
gering kondigde deze week belangrijke zondheidsdienst in Amsterdam wilde be- H et verbruik van de arbeidersklasse
prijsverhogingen aan  voor een aan tal wijzen, da t het gezin van de werkloze - word t dus nu bepaald door de hodgte
noodzakelijke levensbehoeften, deze prijs- nog besf smakelijk kon eten van  zijn van dc lonen. Juister gezegd door de lage
verhogingen zouden echter de arbeider steuntje van tw aalf gulden per week. O n- lonen. D e distributie der goederen w ordt
niet tot schade komen, w ant er zou een danks da t w erd het geïinsleven yan hon- . dus nu in andere banen geleid. W a t  de
loonsverhoging van  een gulden per week derdduizenden arbeiders in die tijd ver- arbeiders verbruiken mogen, w ord t niet
tegenover komen te staan.. D at die gul- grauw d en verzuurd dóór de altijdduren- meer vastgelegd in bonnen, m aar in de
den geen gulden zou zijn, alleen al door de zorg en het nijpend gëbrek. verhouding van  lonen en prijzen. Z o
het feit, dat er loonbelasting en zieken- Z o  is het ook nu weer. N u is het geen w ordt het grootste gedeelte van  de room-
tjeld van af zou gaan. w erd er door de arts, m aar een regefingsvoorlichtirigs- boter geëxporteerd en is he t noodzakelijk,
regering voor h e t  gemak maar niet bij- dienst, die de arbeiders wil wijsmaken, dat het binnenlands verbruik zeer laag
verteld. Hoe die loonsverhoging in de da t he t leven op’ een bestaansminimum . js. De hoge prijzen van  de roomboter
practijk doorgevoerd zal worden in het nog best uit te houden is, en geen zorg- dwingen de arbeiders nu, deze niet te
vrije bedrijf, w erd ook niet meegedeeld, rimpels in het gezicht van  moeder de consumeren, m aar daarvoor in de plaats
En dan w erd een staatje  in de kranten vrouw  hoeft te voorschijn te  roepen. O ok m argarine te  eten, die op de wereldm arkt
afgedrukt, dat aah  moest tonen, .da t de nu weet de arbeider wel beter, en nie- niet gewild is. W a n t de loon- en  prijs-
verhoogde kosten van levensonderhoud mand zal zich laten badriegen d oo | der- politiek van de regering is niet een po-
met die gulden (die geen gulden is) ge- gelijke cijfers. . litiek, die gericht is op het arbeidersbe-
dekt zou worden. Immers, het voortdurend stagen der lang, m aar op de behoeften van  de be-

Nu, met zo’n krantenfam ilie is het wel prijzen is al een hele tijd a a n  de gang, zittende klasse. D at de regering juist nu
raar gesteld. Dit gezin zou, nu het brood en het is de arbeiders practisch reeds de geleidelijke afschaffing van  het bon-
vriikomt, niet meer verbruiken dan  het sinds het uitbreken va# de oorlog — en nenstelsel begint, de algemene prijsver- _
rantsoen, snoepen zou het nooit. \  heel velen zelfs reeds daarvoor —• niet hoging drastisch inzet door de intrekking

De prijsverhoging van  de roomboter is meer mogelijk de zo dringend noodzake- of verlaging van  de subsidies, en tege-
niet in het staatje verrekend, daaraan  lijke aanvullingen op het gebied van huis- lijkertijd de lonen laag houdt, -is een ge-
hebben de leden yan  dit gezin blijkbaar raad  en textiel te voldoen. Afgezien nog volg van de Benelux-overeenkomst, die •
geen behoefte meer. U it de vijf cents-ver- van  het feit van de Verhoogde gas- en tot stand is gekomen als een gevolg van
hoging van de uitgaven voor brandstof electriciteitstarieven, de posttarieven, de de noodzakelijkheid om zich aan te  pas
zouden we kunnen opmaken, da t m aar reiskosten en de prijsverhoging van  nog sen aan de eisen, die het Amerikaanse
let halve rantsoen- opgenomen w o rd t . '  talloze andere benodigdheden. monopoliekapitalisme stelt. W e  WWtn
Zouden ze van mening zijn, dat teveel 
Warmte de gezondheid schaadt? 1

D aarnaast w ord t dan nog een voor- 
ld gegeven, hoe ditzelfde gezin, door 

minder te consumeren, met een ver
ing van het huishoudboekje van  69 
ts uit kan komen. D it 69-cents-gezin 
t  het maar zonder anthraciet e n  var- 
svlees, w ittebrood en koek. D aar de 
sverhoging met aftrek  van  loonbélas-

De werkelijkheid is dan ook, da t vele • hier nu niet dieper op ingaan. alleen wij- 
arbeidersgezinnen s in ^ s 'la n g  niet meer zen op het feit, dat het gehele levenspeil 
uitkomen met het loop.. D it Wordt be- van  de arbeidersklasse ondergeschikt
vestigd door het b e ric jk  da t wevonlangs w ordt gemaakt aan de belangen van  de
i n . H et Parool konden  lezen, n.l. da t op bezittende klasse.
een advertentie, w aarin thuiswerkers H et is deze werkelijkheid, die de be- 
w erden gevraagd, direct na  het uitkomen zittehde klasse altijd wil camoufleren. Zij
van  de krant zich 1500 gegadigden ge- doet dit niet alleen door te doen voor
meld hadden, die allen zeiden bij verdien- komen alsof een gulden per week meer 
ste  nodig te hebben, d aa r zij m tt hun • * Vtrvolg op pmg. 2 i t  Mom

'  V  ,!



HET CONGRES VAN HET. O.V.B.
G raag  hadden wij over het oprichtings- 

congres van het O .V jB., dat op 16 en 17 
O ctober te Rotterdam  w erd gehouden 
in een vorig nummer van  „Spartacus”

-■ reeds een beschouwing gebracht. W a a r  
wij echter uitgingen van de gedachte, dat 
het een besloten congres gold, meenden 
wij beter te doen, nog even te wachten. 
O ndertussen hracht „N iebw e Strijd’-' het 
o rgaan van  het nieuwe verbond in zijn 
nummer van 25 O ctober nog geen ver
slag, terwijl wij in een ander weekblad 
wel reeds een beschouwing aantroffen. 
D aarom  menen wij nu ook het. onze te 
kunnen schrijven.

Z ouden wij onze mening afhankelijk 
maken van het feit, da t bijna alle woord- 

* voerders spraken over „vernieuwing van 
de arbeidersbeweging” dan zou ons oor
deel buitengéwoon ‘gunstig moeten zijn; 1 
Echter, het gemak w aarm ede een der
gelijke uitdrukking steeds w erd gehan
teerd, zonder dat in feite principieel w erd 
bepaald waarin die vernieuwing zich 
moet uitdrukken, moet ons allen voor
zichtig maken.

Ongetwijfeld w erden door de inleider 
" kd. A. de Jong voortreffëlijke dingen 

gezeigd en op zich zelf lijkt het feit, dat 
hij werd aangezocht om de voornaamste 
congreswerkzaamheden, de yaststelling 
v an  statuten en 'reglem enten in te leiden, 

r te  getuigen van eed brede opvatting en 
een ̂ ernstig pogen van  de landelijke lei
ding, om de allerwege langzamerhand 
loskomende gedachten der arbeiders naar • 
zelf-organisatie, en zelfdoen op het con* 
gres een goede kans te  geven.

H elaas, de verder houding van  leiding 
en congres heeft veroorzaakt da t van dit

. Camouflage en Werkelijkheid. Vervolg v. pag. 1 
de nood van  dé arbeiders k^n opheffen,

\  zij doet d it op alle mogelijkè manieren.-
W ij zijn ervan  overtuigd, dat, indien 

de prijsverhogingen straks een feit zul- 
v len zijn, de arbeiders geconfronteerd zul

len worden met de harde werkelijkheid, 
temeer daar het bij deze stijgingen van 
4e kosten van  levensonderhoud zeker, 
niet zal blijven.
f H et verzet kan dan niet uitblijven. D an 
zal het e r op aankomen, da t de nieuwe 
vormen van strijd zullen doorbreken, ook 
hier in N ederland. D at de arbeiders ge*- 

f leerd hebben van  vroegere ervaringen en 
van  hun kam eraden in België, in  F rank- 

1 tijk  en in Italië,, en da t zij hun strijd zelf
standig onder eigen leiding zullen voè-

** rcn- <_v
Maia* dit mag niet betekenen, da t zij 

zich nu m aar gedachteloos aan de zelf-v ■_ 
gekozen leiding overgeven, nèen, steeds 
moeten allen als zelf denkende en han
delende w ezens actief aan  de strijd  deel
nemen. H et zal e r op aankomen het strijd- 
£ront op de meest brede basis te  ont-

laatste weinig terecht kwam. Naidat De 
Jong zijn inleiding had gehouden, w aarin 
hij naast uitstekende ppmerkingen over 
de rol van  de staat en de staatsorganen 
Ms arbeidersvijandige organen en d£ 

.noodzakelijkheid vah éigen en. zelfstan-, 
dige organisatie van de arbeiders op de 
grondslag van de bedrijven, o-.i. zich 
teveel verloor in anti-partij-politieke be
schouwingen uitgaande van  het verleden, 
kwam -hij practisch niet meer aan het 
woord. De congresvoorzitter, tevens 
voorzitter van de voorlopige landelijke 
leiding, nam toeg d e  leiding der discus
sies geheel over en stuurde deze bewust 
naar behandeling en aanneming van  de 
voorstellen, die door die le id ing . waren 
ingediend.

D e  eerste algemene discussie op de in
leiding m aakten het voor Amsterdam, dat 
geen amendementen op die voorstellen 
hbd ingediend,' .omdat dit bij haar prin^ 
cipiële opvattingen niet mogelijk was, en 
dat dus to t een geheel eigen yoorstel, 
inhoudende een principiële beginselver
klaring en een-ontw erp grondslagen van 
organisatie, w as gekomen, zeer moeilijk, 
haar standpunt nog w eer eens uiteen te 
zetten, zonder op een aan tal punten irf 
herhalingen te vervallen. D aardoor kwam 
de opvatting die Amsterdam in haar 
beginselverklaring had gelegd en die juist 
niet op het verleden, maar op het heden 
en de toekom st betrekking haäden, nfet 
goed to t haar recht. Toóh kan  een nieuwe 
arbeidersbeweging alleen d a n  doelbewust 
groeien, w annéér de arbeiders zich een 
duidelijk beeld hebben gevormd, van de 
nieuwe verhoudingen in het kapitalisme. 
Alleen dan kunnen zij beseffen, dat alle

z.g. arbeiderorganisaties, die willen mede 
w erkenaan de opbouw  en de wederopbouw 
van het kapitalisme, die de klassen vrede 
willen bevorderen en daarom plaatsnem en
in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
bedrijfsorganisaties, schadelijke organen 
zijn voor de arbeidersstrijd. E n  alleen dar 
zullen de arbeiders gaan beseffen, da t de 
politieke strijd van  de arbeiders n id  

.an d e rs  is. dan hun economische strijd 
W a n t de zelfstandige onganisatie van  d 
arbeiders op de grondslag van  de be 
drijven en met het doel de klassenstrij« 
te  voeren, is een organisatie die onder d< 
nu bestaènde verhoudingen in voortdu 

' rend conflict la l  staan tegen elke kapita 
listische organisatie van het economisch 
en politieke leven. Alleen door een zo 
danige beschouwing kunnen w e he 
pro-, anti- of a-politieke denken uit he 
verleden van  de arbeidersbeweging fc 
boven komen. De strijd om het bestaan 
die de arbeidersklasse in hoofdzaak al 
leen kan voeren in en om de bedrijver 
is thans ook het enig denkbare middc 
om de socialistische orde te verwezen 
lijken. T oen aan  het einde van  het con 
gres de meningen van een groot de« 
der vergaderden op het punt van  h« 
vervullen • van partij-politieke functie 
door bezoldigde bestuurders, fel met d 
van  een deel van  de landelijke leidin 
botsten en wij uit d t  mond van  dé vooi 
zitter de w oorden móesten horen „achtel 
lijke a-politieke sentimenten", konden w 

^ daarin dan ook niet anders zien, dan  da 
dit dispuut (het gevolg was, van  de 
geringe beginselbeschouwing op dit coi 
gres’. O nder de O .V .B .-arbeiders lee 
blijkbaar zeer sterk  het vèrzet tegen pa 
lem entaire partij-politiek, een partijpo 
tiek, die gepaard  moet gaan met inschi 
keling in de kapitalistische organisati 
H et meest noodzakelijke, dit verzet op

OVER DIlN DATJES
• O nechte kinderen zijn een onderw erp 

van  roman en film, w aar wel w at mee te 
verdienen valt. D at is nu zo, en dat is
a l la*g zo geweest. N iet bij het begin van 
de Tachtigjarige Oorlog bijvoorbeeld, om
d a t Cr ^oen nog geen film was eh het

wikkelen, de meest mogelijke solidariteit 
a an  de dag te leggen, en de eenheid van 
strijdende bedrijfsarbeiders door niemand 
te  laten verbreken. i

onechte kind een doodgewoon verschijn
sel: H et is een product vafi de burger
lijke samenleving,

W annee/’ èen b ab y  geboren w ordt in 
een gezin, w aar Pa en M a elkaar de zo 
moeilijk verkrijgbare serviesdelen,, te r on
derstreping van de gerechtvaardigde ver
wijten, naar het hoofd gooien, dan is d a t 
eén niet-oneeht kind, zelfé al mocht er 
door buitenechtelijke capriolen aan de , 
nieuwe w ereldburger' zo een en ander 
mankeren. K o p t e r  een kind, 'doordat 
tw ee pensen , zonder aan de m aatschap
pelijke gevolgen van hun daad  te den
ken, afleen m aar „naar d e  roepstem van 
de natuur luisterden", en trouw en die 
tw ee ondanks alle smoor-zijn op dat 
ogenblik, later om de een of andere reden 
niet, (hm is dat een onecht kind. .

Z o  is het spraakgebruik, madr de wet 
heeft, het over natuurlijke kinderen, alsof

de echte dan onnatuur to t oorzaak ,v* 
hun bestaan hebben.

Bij de opkomst van  de arbeidersbew 
ging kozen links-georiënteerde schrijve 
dikwijls al? onderw erp het onrecht, dat 
ongehuwde moeder werd,- aangedaa 
Hier m dit land w aren 'het jde tone« 

'stukken van H erm an Heyermans, 
mede daardoor grote opgang maakt« 
In het bekende „O p Hoop van Zegei 
b leef'K niertje  met een bord-soep, ma 
Jo met een hoge schor* zitten.

D e maatschappelijke positie , van 
vrouw  is de laatste  vijftig jaar sterk 
wfjzigd; zij speelt in het “productieproc 
een geheel andere rol, D aardoor neemt 
alleenstaande m oeder een andere plaa 
in. D aardoor zijn afukken als bove 
genoemd voor bns verouderd. N ie t e 
voor de dames en heren uit de 
k rin g en ..O o k  nïef voor de burger 
D éze mensen zijn gew end d é  ogen 
s lu iten  voor w at er om hen, héén ge‘ 
en .reageren  hun sentimenten af op*siW 
ties, die buiten hun werkelijkhèid li

heffen uit een onvruchtbaar gekanker 
tegen bestuurders die de organisatietijd 
verdoen, to t een beschouwing óver de 
nieuwe strijdwijze en de strijdvormen van 
de klasse, bleef helaas achterwege.

Door het ontbreken van  dit inzicht 
bij vergadering en congresleiding beleef

d e n  wij, eer. laagtepünt in dit congres, 
d a t een hoogtepunt had kunnen zijn. Een 
belangrijk deel van het congres verlangde 

* nu n.b. een concessie van  het verbond 
aan  het radicale voelen van d e  massa, 

,een ander deel w eigerde die concessie. 
Aan fyet inzicht da t juist h ier een moge
lijkheid lag om door een sterk beginsel 
de  klasse geestelijk op te  beuren, ontbrak 
het de vergadering. •

Toen het v o o rs te l,v an  de voorzitter 
w a s  aanvaard  om alleen ' de ontwerpen 
van  de voorlopige landelijke leiding in 
behandeling te nemen, was niet alleen 
Am sterdam  practisch van alle verdere 
werkzaamheid op het congres uitgesloten, 
m aar w as in ' beginsel besloten, d a t het 
onderscheid/ van  het nieuwe verbond 
met cie oude vakcentrales niet groot zou 
zijn. H et gevolg immers was, da t als 
organisatorische grondslag niet de per 
bedrijf georganiseerde arbeiders w erd 
genomen, m ?ar federatieve bedrijfsbon- 
den  met een landelijk karakter. D at in de 
statu ten  principieel de deelneming aan 
publiekrechte]j}ke en privaatrechtelijke 
bedrijfsorganisatie mogelijk is gemaakt en 
die, w ordt zij doorgevoerd, tot medewer
king a a n  het streven n aar klassenharmo
nie moet leiden, maakt dit alles heel ergv 

Am sterdam  moest dan  ook onder die 
om standigheden verklaren, da t zij dit alle? 
principieel afwees en dat daarover een 
ledenvergadering nader zou moeten be
slissen. : ' '

Z ijn  er dan geen goede kanten van dit 
congres te belichten? •

Zeker, hoe teleurstellend het verloop 
ook is geweest, ook «fe zijn er. Hoe zwak 
ook het inzicht nog i$. evenals bij de 
arbeiders in de» bedrijven, sprak  ook op 
dit congres het Verlangen n aar vernieu
wing en dit w ettigt he t vertrouw en, d a t 
de^arbeiders in het O.VJB. zullen blijven 
zoeken en ........ worstelen. D aar zijn ver
der uitspraken van velen, da t datgene' 
w at Amsterdam en  anderen t scheidt van 
de. meerderheid van  het congres, niet. 
zozeef is een verschil in inzicht, als m . 
tempo van de ontwikkeling naar een 
nieuwe arbeidersbeweging. V elen zijn er, 
di? in de naaste toekomst de organisatie 
in het bedrijf willen nastreven. N atuur
lijk moeten wij zien; w a t daarvan in de 
practijk terecht komt. M aar bij alles 
geldt, dat er toch ook geen zelfstandige 
strijdorganen in de bedrijven groeien, 
tenzij het inzicht en  de practijk -van  .de 
strijd de arbeiders daartoe brengt. 
En in dit laatste opzicht is het ook niet 
van  betekenis ontblöot, da t de voorzitter 
van h e t congres uitdrukkelijk vaststelde, 
dat Amsterdam natuurlijk het recht hield 
■voor haar opvattingén ook in het nieuwe 
verbencf te blijven opkomen.

•O nder deze om standigheden hopen wij, 
dat Amsterdam en de met haar gelijk
gezinden een weg zullen vinden,- om 
zo n d er ' opaeven van eigen inzichten, 
in het veroond-te  blijven, om hun op
klarend werk voort te  zetten. W anneer 
da t mogelijk is, dan behoeven wij geen 
juichtoon aan te heffen* over d it con-’ 
gres, m aar dan b lijft toch het O fV .B^een 
mogelijkheid om nuttig w erk aan de ver
nieuwing der arbeidérsbeweging te doen. 
Zij blijft da t dan, door d e  mogelijkheid 
van het vrije w oord, en zij blijft da t dan 
ook, omdat zich d aar toch verenigen de 
meest strijdbare arbeiders, die zoeken 
naar ontvoogding van de arbeidersklasse.

Er komt hier een D eense film in om
loop ,/Ditte, een M ensenkind", een film 
van landelijke en aanverw ante eenvoud, 
die Verder uitstekend gespeeld wordt. 
l}èn .Onecht kind krijgt een 'onecht kind.

■De D eense gezant met zijn legatie is 
er in Den H aag bij tegenwoordig ge
weest, d.w.z. bij de eerste vertoning in 
het Apollo-theater.

D at is fijn, dat déze mensen zoveel 
belangstelling tonen voor het wel en wee 
van D eénse vissers, boerenarbeiders en 
voerlui; je  snapt eigenlijk niet, dé t er 
in Denémarl^en-nog arm oedzaaiers * kun- 

^rien zijn. ; y
In ons modern N ederland is het met 

de versch illend^ soorten Jdndertjes neg 
lang geen botertje to t de boom. T en
minste, w at Kinderbijslag-regeling Be
treft, is he t een zonderlinge geschiédenis.

*) Juister ls het inplaats van het woord „tirmoed- 
zaaiers” te gebruiken ..armoedoogsten". De 
..zooien van de armoede’’ zijn de kapitalisten, die 
ons 'van de producten van onze arbeid beroven!

Een N .SJ3.-er is vanaf M ei 1945 ge- 
interneerd. Z ijn  vrouw  lééft met een 
ander en krijgt M ei 1946 een kind. Dit 
is een echt kind en komt op naam  van 
de opgeborgen 'pa te  staan . D e reservist 
ontvangt kinderbijslag, om dat h e t een 
pleegkind van hem is!

'Jemafad leeft njet een vrouw, die' twee 
kinderen hééft; w aarvan één een kind 
van  hem .is. De man krijgt kinderbijslag 

, voor het kind, dat niet Van hem is, want 
dat is/ zijn pleegkind. H et andere is zijn 
natuurlijke kind. V oor de natuurlijke kin- 
deifen stellen de' wettenjfiakets geen gel
den ter beschikking. E n  hier is het- 
zonderlinge Van deze regelingf toch weer 
ni$t zo bijzónder vreemd: de heiligheid 
van  het burgerlijke huwelijk zou in het 
gedrang kunnen komen. '•

D at verhoede de Hemel en de Centrale 
R aad van* Beroep! , V 

Misschien h e b b e  de H eren van  dat 
hoge college daar in het Haagje, d ich t/ 
in de buurt van de Deense hoge Pieten, 
ook m ^  eén prop in  de keel naar Ditte 
gekeken en niet aan D atte g ed ach t;

De mijnwerkersstakiiig 
in Frankrijk

De staking der mijnwerker» in Frankrijk heeft in 
de 4 weken sinds ^Jjn begin scherpe vormen aan
genomen. De arbeiders waren er reeds spoedig toe 
overgegaan om de mijnen te bezetten, eea strijd- 
tactlek, die’in Frankrijk zoveel ingang vond, 
haast iedere grote staking met de gehele staats
macht te doen heeft. De poging de arbeiden door 
politie, versterkt door de Repubükehue Garde, uit 
de mijnen te verdrijven, mislukte meestal. De ar
beiders hielden hen door opgerichte barricades te
gen en ontvingen hen met een hagel van stenen. 
Het feit. dat enkele doden ea talrijke geltenden 
vielen aan de zijde der mijnwerkers, kalmeerde na
tuurlijk- niet de gemoederen.

Sinds. 20 October zijn grotere eenheden van het 
leger (er worden getallen genoemd .van 35.000 tot 
40-00° man) ingezet waaronder Marokkanen en 
delen van hef Vreemdelingen-leger. Het spreekt 
vanzelf, dat de mijnwerken tegen deze zwaar be
wapende troepen geen daadwerkelijk verzet kun
nen bieden. De dagbladpers brengt ons dan ook* 
dagelijks overwinniügsberichten van deze militaire 
veldtocht tegen de stakende mijnwerken. O p 30 
October zijn volgens deze berichten reeds vele 
mijnen in en nabij S t  Etienne en in Noord-Frank- 
rijk door de troepen bezet. Of de arbeiden nu ook 
door de troepenmacht in de mijnea kunnen worden 
gedreven om te werken, moet nog worden afge- ' 
wacht.

De mijnwerkers zijn reeds vier weken in strijd. 
Dat er in die tijd, en zeker nu de regering met zo 
sterke middelen tegen hen in actie'is gekomen nog 
geen grote soldiariteitsbeweglngen uit andere indu
strieën te berichten zijn, doet wat vreemd aan. 
Immen in Fr&nkrijk zijn voor en na de oorlog 
massalf stakingen geweest, dif air een “  w 
het gehele land sloegen. Het gei 
actie treden, deze daadwerkelijke
in Frankrijk niet onbekend. En d e ____
die tot dit gemeenschappelijk optreden 
oók nu weer aanwezig.

Het was in 1947. de loonstoppolitiek 
ring, gepaard gaande met het onvermogen om tegen 
daarmee in overeenstemming zijnde prijzen voldoen
de levensmiddelen ter beschikking te stellen, die 
tenslotte de grote massa in beweging bracht Fei
telijk is het in 1948 ook de loon- en prijspolitiek der 
regeriqp, die de arbeiden tè het gehele land met 
volle zwaarte treft. Van week tot week groeide 

'de strijdbereidheld der arbeiden Metaalarbeiders 
(42.000 in Lotharingen)- en, jn verschillende delen 
van het land. de spoorwegarbeiders; traden in de 
eerste dagen van October in staking. Ze namen 
het werk weer op. waarschijnlijk nadat men aan 
hun eisen tegemoet was gekomen.

Tegenover de stakende mijnwerken nam de re
gering de leiding en probeerde het door afmatten 
en uithongeren. De C.G.T.. die de «H»H«g leidt 
wordt beheerst door de Franse communistische 
partij (Stalinisten) en dus wordt de mijnwerken
staking beschouwd als een aanvalsdaad tegen de 
regering door de met Moscou verbonden Comm. 
partij.

Men weet wel. dat de mijnwerken door de sta
king uit hun ellendige toestand willen komen, mmmr 
dat beeft geen invloed op de houding der heer
sende machten. W ant met de DoHarhulp door het 
Marshall-plan is ook het optreden tegen stakende 1 
arbeiden bepaald. In alle door het Marshall-plan 

a landen heerst de officiële mening, dat de 
door vfn  Moskou uit beheerste commu- 

krachten in het. leven wOrden geroepen 
of tenminste aangewakkerd.

De Franse regering handelt geheel volgens deze 
opvatting, als zij tracht de mijnwerken-staking te 
oodeiO/ukken. ~ ** 11 ‘v- *

Eend door de tactiek vaar het uithongeren en 
als dat niet tot het gewenste resultaat (leidde 
de daarop ingefcette politiemadff te zwak bk 
liet ze een gróte mili

2 e  wil door de mi

bleek, 

de
militaire macht

—  ____ -  _e mijnwerken te
communistische leiding dér C G .T . . .

De mijnwerkersstaking wordt op deze wijze tot 
een onderdeel van de strijd tussen de heeneade 
machten. •'
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Naar a a n le id in g  van  een  b r ie f
O nze lezers zullen zich herinneren, d a t wij onder 

de regelmatige beschouwingen over de noodzake
lijkheid v an  een nieuw e arbeidersbew eging vgn de 
bedrijven u it en het d aaraan  noodzakelijk verbon
den -breken m et de vakbonds-begrippen, enige w e
ken geleden ook een artikel stfhreven onder de 
titel: „E en m islukking?' \

H et betrof toen voornam elijk de ontwikkeling in 
- h e t O .V .B . H et landelijk oprichtingscongres was 

in  voorbereiding en zoals wij h e t onze plicht had
den geacht, bij de breuk v an  belangrijke aantallen 
arbeiders met de E .V .C ., in het bijzonder te R ot
terdam , de perspectieven onder het oog te zien, 
zo  me«nden wij dat ook  té  m oeten doen bij de ver
dere ontwikkeling. . * _

T oen  dan ook het voorlopig landelijk comité v an  
het O .V .B . haar ontw erp  sta tu ten  en  reglementen 
in  h e t orgaaq. „N ieuw e S trijd” publiceerde, be
spraken  wij deze in het hierboven genoemde a r
tikel.

D aarover hebben wij v an  kmd. D e JoAge uit 
Enschede een schrijven ontvangen. Hij had  tegen 
d it artikel bezw aren. T en  eerste w as hij v an  mening, 
d a t het to t de goede gew oonte toehoorde, d a t elk 
aankw eken v an  w antrouw en ten  opzichte v an  be
doeling," inzicht en eerlijkheid Van anderen, ook 
v o o r de belangen v an  de arbeiders en het socialisme 
strijdenden, w ord t nagelaten. Hij m aakte bezw aar 
tegen onze formulering, d a t de Publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie in d ié stukken v a n  de landelijke 
leiding w ordt aanvaard , p lus ook  de Stichting van 
de A rbeid. V ervolgens stelde hij de redactie van  
„S partacus" de v raag , o f wij tegen deze organi
satie zijn, ook w anneer die in  andere vorm , dan 
h e t thans in behandeling-zijnde w etsontw erp  w ordt 
aangediend. E en bijzonder beginselprogram  achtte 
hij v erder niet nodig. Hij m aakte bezw aar tegen 
de afw achtende houding, die ten  opzichte v an  het 
O .V .B ., Sparticus-lezers innemen.

./f D a t w as zo ongeveer de inhoud v an  het schrij- 
• ve#. N aderhand hebben wij in ons nummer van  

9  O ctober ons standpunt ten aanzien  v an  het 
O .V .B . in een(.artikel „V akcen trale  o f  S trijdorga
n isa tie" nog eens verduidelijkt en wij w aren verder 
v an  mening, d a t de behandeling o p  h e t congres van 
h e t O .V .B . aan  D e JoAge wel duidelijk zou maken, 
hoezeer wij gelijk hadden. O ndertussen  erkennen 
wij gaarne, d a t wij nog w a t positiever op  de door 
D e Jonge gem aakte opm erkingen hadden kunnen 
ingaan en d a t wij, toen wij d a t meenden te kunnen 
nalaten , hem  daarv an  wel even  mededeling’ hadden 
kunnen  dóen. >

T fians brengt het o rgaan  v an  het O .V .B . een 
afschrift v a n  de brief v a n  D e Jonge met een na
schrift v a n  de redactie, w aarin  deze meedeelt, dat 
zij, hoew el geen breedvoerige discussies met poli
tieke groeperingen wensende, de b rief afdrukt, om 
d a t het „geen theoretische haarkloverij is. m aar 
een zeer juiste algemene raadgeving, die niet alleen 
v o o r „S partacus”, m aar voor alle w ijze stuurlieden 
a a n  de w al kan  gelden."

H e t geheel w ord t geplaatst onder d e ‘ titel „Een 
mislukking", zoals ook D e Jonge in zijn voor
w oordje fip  de brief ons artikel noemde.

-Zij vergeten n iet alleen he* vraagteken, m aar 
vergeten óok , d a t de v raag  in  h e t artikel w erd 
beantw oord  met: Neen.

W ij willen het de redactie v a n ' „Nfeuwe Strijd” 
v erder m aar niet kwalijk nemen, d a t zij D e Jonge s 
verw ijt, d a t Spartacus-lezers tegenover h e t O .V .B . 
een afw achtende houding aannem en, niet alleen 
n ie t afwijst, m aar het nog eens ex tra  versterk t, 
d oor te spreken v an  „S partacus” e n ! alle wijze 
stuurlieden aan  de w al. T o ch  m oet het die redactie

D e mijnwerkersstaking in Frankrijk.
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V a n  deze om standigheid w o rd t door -d t F ranse 
heersende klasse gebruik gem aakt. Z ij gebfuikt het

..... . a ls een w apen  %m ieder solidariteits-streven tegen
te  gaan  onder de leus, d a t  d e  stakende nfljnwerkers 
zich laten gebruiken als „vijfde colonne" v an  Rus» 
land.

~  D e mijnwerkers zelf zullen deze wijze v an  b e
strijding door de bourgeoisie 'slechts kunnen door
breken, door hun strijd aan  de Stalinistische leiding 
te  onttrekken en geheel ln eigen hand te nemen.

bekend zijn, d a t verschillende Spartacus-leden een 
w erkzaam  aandeel hebben geUad bij het pogen het 
O .V .B . een goede kans tè geven en d a t zij zeker 
n a a r hun inzichten hebben gepoogd juiste vorm  en 
inhoud aan  sta tu ten  en reglementen v an  de  O .V .B . 
te  geven.

• D e Jonge schrijft boven  de gepubliceerde brief, 
d a t „S p artacus" geen blijk v an  o n tvangst o f an t
w oord gaf en dus aangenom en m ag w orden, dat 
bij h aa r  redactie  ook „het één-richting-verkeer geldt 
w a t betreft gedachten en voorlichting".

U it het voqrgaande zal de lezer begrijpen, dat 
d it verw ijt tenm inste overbodig scherp is. Echter, 
d it b lijkbaar m et volle instemming door de  redactie 
v an  „N ieuw e Strijd” overgenom en verw ijt v an  
„één-richting-verkeer” doet toch w el buitengew oon 
eigenaardig aan .

Z oals gezegd, wij hadden onze reden om  de in
gekomen brief niet in het bijzonder te behandelen. 
M a ar d a t de  landelijke leiding v an  h e t O .V .B ., 
a lthans de redactie v a n  „N ieuw e S trijd” ons dit 
verw ijt m ede durft maken, n ad a t o p  h a a r  voorstel 
op  het congres de behandeling v an  de zelfstandige 
voorstellen v an  de groep A m sterdam  v an  het 
O .V .B . o n d er tafel zijn gew erkt en alleen de voor
stellen v a n  de landelijke leiding a a n  de orde kw a
men, is toch  w el w a t erg kras.

W a a r  d e  landelijke leiding het rech t op  indie
ning v an  zelfstandige voorstellen had erkent, had 
zij tenm inste A m sterdam  ook  een behandeling daar^- 
v an  m oeten toestaan , temeer, w aar de voorzitte r 
zelf erkende, d a t A m sterdam  bij het afvoeren  van 
zijn. voorstel practisch geen gelegenheid meer kreeg 
h a a r mening op  enigerlei wijze a a n  d e  orde te 
stellen e n  zelfs het principe v an  deelneming aan  
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie to n d e r  dis- 
cussie-m ogelijkheid in het sta tu u t w erd  opgenom en. 
V an  één-rich ting-verkeer gesproken!

E n  n u  de feitelijke inhoud v an  d e  brief.
. D e Jonge m aakt dus bezw aar tegen „aankw e

ken v an  w an trouw en” . N atuurlijk  zijn w ij. v an  me
n in g  dpt o p  het doen en la ten  v an  de bestuurders, 
ook in h e t O .V .B ., nauw lettend m oet w orden toe
gezien. zoals overal. D a t is im  eenm aal een eis die 
a a n -h e t  zelfdoen v an  de arbeiders v o o raf moet 
gaan. M a a r  nergens hebben wij in  h e t bedoelde 
artikel gepoogd w antrouw en  aan  te  kw eken. T oen 
wij in het slo t v an  het gew raakte artikel, op  grond 
v an  de feitelijke inhoud der voorstellen  v an  de 
landelijke leiding m óesten vaststellen, d a t zij v a n  
de n ieuw e tijd  en  de n ieuw e eisen weinig begreep, 
toen hebben wij daarbij zelfs nadrukkelijk vastge
steld, d a t wij oog hadden voor de moeilijkheden 
w aarv o o r zij is geplaatst.

H et tw eede pun t betrof de kw estie v an  het deel
nem en aan  de pubUekrechteMjke bedrijfsorganisatie. 
W eln u , in  de nu  aan v aa rd e  sratuten kom t in a rt. 3 
onder de m iddelen die bét O .V .B . w énst te gebrui
ken, voor: V ertegenw oordiging in publiek- en 

‘ privaatrechtelijlje_ör{janen, w anneer d it  n a a r  het 
oordeel v an  de leden in h e t belang v a n  de w erkers 
is. In deze sta tu ten  is dus de m ogelijkheid aan 
v a a rd  v an  deelneming. D e voorstellen v a n  de groep 
in A m sterdam  verw ierpen  deze m ogelijkheid n a 
drukkelijk. M en zal moeilijk kunnen tegenspreken.

- d a t h ier sp rake is  v a n  een  to taa l an d e r uitgang«- 
p u n trtZ o n d er enige statutenw ijziging k an  nü w o r
den Besloten, de^J te nem en aan  de publiekrechte
lijke bedrijfsorganisatie, ook  zoals die thans door 
de regering aanhangig ls gem aakt. D é toevoeging 
„privaatrech telijke bedrijfsorganisatie" m aakt het 
d aarn aas t zelfs mogelijk op  gelijke w ijze ook J n  de 
Stichting v an  de A rbeid  te  treden. D it is  een 
principieel punt.

W ij hebben d u s niets miszegd, to en  wij in ons

D aaru it v loeit v o o rt d a t arbeiders, die w eten d a t 
deze orde moet w orden bestreden, ook m oeten be
grijpen, d a t zij tegenover die kapitalistische- hun 
eigen-organisatie o p  de grondslag v an  d e  bedrijven 
m oeten vorm en: zelfstandige bedrijfsorganisaties.

De v raag  v an  D e Jonge, o f „S partacus" d an  
tegen een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is. 
die anders als de nu voorgestelde, als een bunde
ling v an  verschillende bedrijven to t leiding-gevend 
orgaan in ons econom isch leven is te zien, had  hii 
met dezelfde m otivering bevestigend b ean tw o o rd ^  
kunnen vinden in het artikel „E en mislukking?”

P i t  econom isch leven is niet v an  „ons” . H et is  
een kapitalistisch econom isch leven en de bezit
tende klasse en h aa r  S taa t zijn e r overa l o p  u it de 
arbeiders a a n  h aa r orde* te binden. In elke kap i
talistische o rde  is deze staatsrechtelijke bedrijfs
organisatie en  ook elke privaat-rechtelijke bedrijfs
organisatie bedoeld  en uitdrukkelijk genoem d a ls  e e n . 
organisatie te r bevordering  v an  de k lassenvrede. 
Langs deze w eg is natuurlijk nooit socialisme te  
verwezenlijken. D e w eg die  d aa r hepn leidt is  die 
v an  de onverzoenlijke klassenstrijd onder opbouw  
v an  d e  eigen u it  de bedrijven geboren bedrijfs
organisaties der arbeiders.

D aarom  is h e t ook zo mis, w anneer D e Jonge 
stelt, d a t het O .V .B . geen beginselverklaring nodig 
heeft. (Hij veran d ert trouw ens het w oord beginselr 
verklaring in beginselprogram ). E en  beginselver
klaring in die geest alleen, rech tvaard ig t h e t O .V .B . 
tegenover de oude vakcentrales.

Hierm ede zouden wij kunnen vo lstaan ... E ch te r  
is  nog één  opm erking o p  zijn p laats. Inderdaad  is 
S partacus een richting, één bepaalde richting, d ie  
niet w il zijn d e  arbeidersbew eging,.-maar een rich
ting, die m eent, d a t zij in de werkelijke bew eging 
van  de arbeiders iets «maardevols te ieggen  heeft 
en die door h a a r  k ran t vooral, d aarvoor aan d ach t 
wil vragen* D e arbeiders zelf hebben e r v o o r te. 
zorgen, d a t u it het verkeer der richtingen, door 
henzelf het besté  w ord t gekozen. E n  d a t moet ook  
in h e t O .V .B . gebeuren.

Jongeren in het Noorden
D e Landelijke W erkcom m issie V rije-Jeugd-C on- 

ferenties. V a n  H ogendorpstraat 163. A m sterdam - 
W est. verzoek t ons plaatsing v an  h e t volgende: 
w erk t mee « an  de eenheid v an  de  vrije jeugd- en 
jongerenbew eging. K om t allen  o p  6— 7 N ovem ber 
in  A ppelsga (Friesland) o p  de boerderij v an  W i t 
voet. Leden v an  de W erkcom m issie V rije-Jeugd- 

ities zullen ons doel en  streven nad er u it- 
Etten. E en  inleiding w ord t verzorgd door John 

v an  V een (secretaris v a n  de V lam groep  R o tte r
dam ). Kosten zijn 75 cents. V erd er houden w e een 
vrije collecte. A anm eldingen en inlichtingen bij 
Simon Redmeijer, B ovenburen 239, W inscho ten . 
Postzegel v o o r antw oord  insluiten s.v.p.

artikel verk laarden , d a t daarm ede het principe v an  
deelnem ing aan  deze o f soortgelijke o rgannen w erd  
aan v a a rd  en  wij m eenden hiertegen te moeten 
w aarschuw en.

W ij w eten , d a t iedere kapitalistische publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie arbeldersvijandig is. 
H et is  de bedoeling v an  de bezittende klasse door 
d it a lles de  klassenvrede te bevorderen  op  de 
grondslag v an  d e  huidige m aatschappelijke orde, die 
d e  u itbuiting v an  de arbeidersklasse m et zich brengt. 
W ie  d ie  orde erkent, k an  „volgens d ^ re g e ls  v an  
h e t spel”  een p laa ts  krijgen in d it ^ r t  organ i
satie.

Verslag herfstconferentié
O ver de zeer geslaagde herfstconferen- 

tie kunnen wij deze week nog geen ver
slag brengen.
'  W ij hopen dit in bet volgende nummer 
te kunnen doen. s

Bij Uitgeverij „De Vlam”
Postbus 7046, Amsterdam Z-II
zijn verkrijgbaar:
P. Aarts,
Idem,
Idem, deel I I .................................
‘V an Slavenmaatschappij to t

Arbeidersmacht ................. '  . . . „ 0,90
Inauguraal adres, een ópen brief aan 

alle hand- en hoofdarbeiders der •• J  
w e re ld ............... . . . ................ -  * 0.02

Spartacys en de verkiezingen.......... 0,05
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SPARfACUe
WEEKBLAD VAN DE COMMUNISTENBOND „SPARTACUS”

VvAart fpr

R* H U L S M A N 'pAoêetcuu&ü qHSjol SüJidvu v&i&ügt ÏLl Red. c a  A d a ts  ,
postbus 7046 te  Ai ter d—  7 s M  É. 
A b. p. kw . f  1.50 bq v o o n ü tb e t. IB tg. 
..D e V lam ” , postg iro  168797 t e  A d a -

Presidentsverkiezingen 
in de Verenigde Staten

D eze week is  de finale gespeeld in het 
lange kijjc- en hoorspel d a t in Amerika 
als „presidentsverkiezing” bekend staat. 
Millioenen en nog eens millioenen dollars 
zijn uitgegeven in* een maandenlange 
campagne, waarin de twee voornaamste 
rivalen geprobeerd hebben zich bij het 
Amerikaanse publiek zo populair mogelijk 
te maken. W e  beschikken niet over de 
nodige cijfers met betrekking tot het 
aantal speeches, diners, handdrukken of 
gekuste meisjes, maar zeker zal geen der 
candidaten zichzelf verwijt behoeven te 
maken in dit opzicht tekort te  zijn ge
schoten. Ook andere, betaalde en onbe
taalde propagandisten hebben zich dap
per gebeerd . O nder deze stonden de 
Amerikaanse pers en radio vooraan, die 
reeds lang de overwinning van  de repu
blikeinse candidaat Dewey hadden uit
gebazuind. H et feit, da t de favoriet van 
de I^earst-pera het nochtans heeft moe
ten afleggen, w ordt natuurlijk graag 
voorgesteld als een grote zege. van de 
democratie, als een bewijs van de '„onaf
hankelijke Meningsvorming” w aartoe het 
„Amerikaanse volk” in s taa t is.

D e kranten roepen over de overwin
ning vah Trum an. Feitelijk is er geen 
sprake van een dergelijke overwirinftig, 
maar slechts van een nederlaag van De- 
•wey en de Republikeinse Partij, w aar
door T rum an automatisch bovenaan 
kwam te staan. W a n t niet geestdrift voor 
het democratisch bewind heeft deze 
..overwinning” veroorzaakt, m aar slechts 
het besef dat het Republikeinse bewind 
in g e d f enkel opzicht aan  de verlangens 

’ van de massa zou kunnen voldoen.
D aar is allereerst de T aft-H artley-w et, 

de w et die het jjtakingsrecht en het orga- 
flisatierecht van de vakverenigingen b e 
perkt. Deze wet, die van Republikeins 
maaksel is, is destijds het veto van  T ru r 
®an opzij schuivende, door het C ongres 
•Aangenomen. D e beide grote industriële 
organisaties, de C .I.O . en de A.F* of L.
hebben dan ook de candltataur van

t"' ' > vv.'. %'vt)

Trum an ondersteund,-evenals de Demo
cratische canditaturen voor het Congres. 
Z elfs de door Lewis bestuurde mijnwer- 
kersorganisatie, die zó vaak in heftige 
botsing met het Trum an-bew ind is g e 
weest, deed hieraan mee. D it is stellig 
een factor van grote 'betekenis geweest 
in de overwinning, v a a 'd e  Democratische 
Partij. t*

Toch zou hê t fout zijn, de uitslag van 
de verkiezingen in de V .S. alleen als 
uitvloeisel van een dergelijke, vrij toe
vallige aangelegenheid te zien. W a n t de 
tegenstellingen tussen de twee grote 
Am erikaanse partijen gaan verder dan 

'h u n  geschil inzake de Taft-H arley-w et.
V an Europa uit beschouwd, schijnt het 

Amerikaanse twee-partijenstelsel ‘mono
toon en kleurloos. In Amerika zijn geen 
grote arbeiderspartijen, zoals Sociaal- 
dem ocratie 'o f  Communistische Partij. 
Evenm in vindt men er grote feligieuze 
partijen, zoals de Katholieke Partijen in 
de Europese landen. De reden daarvoor 

vis de gyote macht vaJj het Amerikaanse 
kapitalisme, da t zo algemeen erkend is. 
d a t er thans geen sptake is van enige 
socialistische beweging of van  een half- 
feodaal, aan grootgrondbezit en paus ge
bonden Katholicisme. - In Amerika geldt 

'  geen andere religie dan het geloof in de 
dollar en deze b e h e e r t  dan ook de ge
hele Amerikaanse politiek. D e vakver- 
énigingen erkennen Vhet kapitalistisch 
systeem als de grondslag van hun bestaan 
en verw erpen ieder socialistisch of 
communistisch streven. H ierop maakt de 
radicale U .M .W . (Lewis’ mijnwerkers- 
organisatie) geen uitzondering^’De-^strijd- 
punten van  ^ d e  A m erikaanse politiek 
blijven dan  ook geheel en al beperkt to t 
de vraag, hoe en in  welke mate het 
kapitalisme moet woeden gèorganiseerd. 
V an  Europa u it schijnt het daarom 
vaak of de verschilpunten tussen dé twee 
grote Amerikaanse pairtijen van- geringe 
éetekenis zijn. In 
dezelfde als tuss

kelijkheid zijn ze 
de verschillende

richtingen hier. Alleen worden ze niet 
zoals hier versierd met socialistische of 
religieuze frasen. *

In Amerika zijn de» Republikeinen de 
vertegenwoordigers van het kla |sieke 
vrije kapitalisme. Zij zijn voorstanders 
van de vrije onderneming, tegenstanders 
van # taats contröle en natuurlijk wiüea 
zij de macht van de door hen voor mo
nopolistisch -uitgekreten vakorganisaties 
zoveel mogelijk beperken. In tijden vaa  
hoogconjunctuur is hun regeringsopvat- 
ting, d ie -de  onbeperkte concurrentie ea 
winstmakerij voorstaat, hoogste wijsheid 
voor ,het Amerikaanse kapitaal. H et is 
echter ook gebleken, dat een dergelijk 
systeem leidt to t een formidabele ineen
storting, zodra de periode van hoogcon- 
junctuur plaats maakt voor een erfsis. 
D it iS gebleken in 1929 en toen bij de 
eerstvolgende presidentsverkiezing In 
J932 Roosevelt president werd. w erd een 
begin gemaakt met de opbouW van  een 
uitgebreid systeem van staatsbemoeiing. 
E t  kwam een contröle-op de banken, een 
regeling van ljet credietsysteem. toezicht 
ojJ de industrie, een begin van sociale 
wetgeving, en een opbouw van de vak- 
verenigingsmacht, die door Roosevelt. in 
zijn strijd om de contröle op het bedrijfs
leven kon worden gebruikt. Langzaam 
groeide dit systeem, later ook als gevolg 
van de oorlogseconomie, w aarin de Staat 
als belangrijkste  afnemer en opdracht
gever van  U e industrie optrad. V oor het 
Amerikaanse bedrijfsleven als geheel be
tekende hetf de overwinning vap de crièis. 
V oor dc afzonderlijke kapitalist had het 
echter de bittere bijsmaak van de contröle 
op dp  winsten. In de kapitalistische' 
wereld gold het dan ook als vanzelf
sprekend, da t na het w egvallen. van de 
9orlogs- en de crisiS-noodzaak al deze 
beperkingen zouden worden opgeheven.

Als gevolg hiervan kwam na het einde 
van d e  oorlog de Republikeinse verkie
zingsoverwinning van 4946. In  de vol
gende'tw ee jaren vond een systematische 
afbraak van de overheidsbemoeiingen 
plaäts. V an  de N ew  Deal bleef zo goed 
als niets over. .

Intussen is komen vast té  staan, dat het 
„lange en gelukkige leven”  dat de vri|- 
kapitalistèn na de oörlog In Amerika ver
wachtten. niet voor hen is weggelegd. 
W el worden enorme winsten gemaakt
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