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de ~rbeiders zijn gedwongen
zelf opni3uw aan te pakken.
Zo eindigden we in het vori-

ge ·n,~mer.
H~t is zeker, dat er aan Scheepsbouw en Dok weer

actie zal komen. De werkgevers weten het en zy be-
reiden er zich OP voor; de vakbonden weten en vrezen
het e~ zullen weer alles doen om het uit t2 stellen
en.in de kiem te sworen; wy arbeiders voelen het ie-
dere dag meer aan don lvve, d~t W7 e?n verschernin~
der uitbuiting ond'?rgaan,di0 ons in de stryd mo?t
dryven. --

HET KOMT ER uit de afgelopen actie do lessen teNU ]f AAN, trekken, opdat.wy in d0 vol~Gndo,zeker
kO~E.È--.?èonflikten, onze stryd beter en sterker kun-
nen voeren.

Daar is ten eerste de rol van de Vakbonden!
Al ben je er z?lf lid v~n, je m~ t.al een dik vel

voor de kop hebben om niet taG te geven, d~t de vak-
bonds-leiders in dit conflikt niet aan de kant van
de arbeiders stonden,menr aRn de kqnt der patroons.

Zo sloom als ze waren toen hun eigen l'?den op ac-
tie aandrongen, zo actief waren ze toen het er opaan
kwam, de ~ctie te doen afloDen. met zo weinig mogelvk
kosten voor de patroons. Ze zeiden ronduit dat men
in bedryven, die pas zoveol crisisja~en ,achter de
rug hadden, geen kostbare aisen mocht stallen. Ze de.
den hun uitersta bast om de strvd te smoren, de
-- ----------- --------------------------------------



2. ---------------------------------------------------
stryd"\vildood to pr-atcn GIl de ar-beide"!'s te verdel en.

op de verschillendè personen die
de Vakbond.s-le iding vormen, op Van·---
Eck en Van Zijl, bbl} door' hun- ei~ ,

gen leden, maar dat helpt n~tuurlyk-~{et~,~We mbe- ~~'
ten b egrv nen , wa s rom ze zo deden.,' "'"

Wat hier a an de over-k arrt van het ',y ~ebeu:vde, dat!
gebeurt tegenwoordig ha a st- ov-e.,ral\"raai; arb~q.J?rs in -..,..~:.
de str)l"à€,l3.a n , Er gaat. bvn a "geeri ~a g: ..mee~_..Y9Q.1'~y':; -:-o!- .
de kranten brengen liet. ee~ o.r and,er-ber'iqh-t·'óvez- .
~r nie~w "wilde" 5~9.~ing~n. " Överal zvn' d~ 'arbe.±- v,

~r. 8eQwon~en,o»~nks en tegen de wil van de Vak-
t.oOO911, ds str"d t'3 beginnen.

ft~t is du~ niet een kwe stLe van slech th E"'idvan
ean of ander Pér~oon, m aar- het i s een a'lgemesn _ver-
schijnsel. Het moet een algemene oor~2~·k hebben.

Waarom breken zy di~ telkens zo vlug
mogelyk kaDot? Vroeger wekten zy
toch wel OP tot stryd, toen hadden
~y in ieder conflikt de leiding!

~at is er veran~erd? Het Kapita~l is verander~l
Innla:1.ts van de vroegere enk el ek 8. 'Q italist of de

e - z"melyke k Le Ln a Qnd.ernemers, zvn het nu de grote
o~~ernGmingen, in werk~Gversbonden v2renigd, die ge-
sloten te~Gnover de arbeiders staan.

Door h~n waderzYdse ~elangen en door het Bank-ka-
pitaal vast vEl-rbonden, staan de millioener--kanitu1en
te~eno~er de arb.iders ~ls een geweldig milliarden-
'~~itaal, dat ni~t &lleen de pers en de openbare me-

ni~~, reaRr ook de St.~tsm&cht,-de wet~evende, de
rEchterlyke en de gewapende macht-, tot haar directe
beschikking heeft. .

Deze macht wordt door de groot-kanitalisten niet
oneenITehoo~t en geh~nteerd vbor hun nlei~ier; zij -
moeten dit do~n om voor hun gewel~ige kanitRlen vol-
doende winst Uit de' '9.rbeiders te kunnen haLe n e-l1 om
in de concurrentia-strvd te~en andere kapitaal-groe-
ne.ri.ng en niet dood-gedrukt te wo r-den .
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ka.n de .Ve.kbon d niet stry-den.
~leine, tot een enk~l oedryf.
beDe~kt~ stakingen p'even
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niets, ze betekenen voor de Vekbond slechts een
leegstromen van de kas.

i'Z.V g aa,n er dan ook .aLl een toe .o ver- te~eri een on-
• " .,' • ._ Id~lz>n~'l1\er,die niet t~t( de"groten" de, ste\,keu'be-

h~or:t èt)., d~n nOf áll'èeri,als z~ '~,~'!1"'~"\.!?;e:h??l,",
111et La t eri kunnen, b.V. .omde t ~nder's de ,leden ~w~~-".'

" /~.o:Den:M13,:ar tegenover'~,de groten" de v~:rb'Óüüen'kapi-,
.,,__.~tali.sl~'·s'tE'Jmz,Tmltch'teloos. Een enkeL bedryf .n};ltt,::.:..

~l~~gen helpt niet. Alleen wanneer ~rote ma~s~?~ in '
,de s tz-vd ~,Qm~n, als een a et i e e Leh ,u~ tbr-ei dt van be-

dry·f 'tot b:ed,ryfen een \st*ds' grotèr deeT' onzer .klF.l·s~
s.e omva i,' 'e?pst d8 n is' er een mach t .Ln :bewegin'g.d,ie
het 'ka1)ita~l kan b-est~:Yden.·,' ' '.. :

Di~,){~I:1nenE. ~. w;ill'erl"wa nt :
zy worden da,.rl,nva'n,twe~ ka.nten
mat v~rnieti~ing ~edreigd. ~
De grondslag ~elf, wa~roride ~~k

beweging rust: B~t overle~ mat ~et X~Dita~l!, zou
worden aangetast-:-n-egrbe1ders zouden eedwongen zvn
o~ zelf, ~n massa, de strvd VRn 'edryf tot b?drvf ,~
uit te breiden, zich tegen,het geweld der botirgeoièie'
te verdedigen; zv zouden gedwongen 'zyn zich ~on het'.
al of niet hebben van de verschillende lidmap,dsch~ps-'
boekjes niets aBn te trekkan; het initiatie~ en de
leiding zou o~ henzelf ove~gaan.

Overü:,;èns zouden de kassen .Ln een na ar ~eken leeg
zvn. Maar zover zou het Kanitaal he~ niet eGns laten
komen.

De'kas zou in besla.g genomen, de leiding ~@aJ:'res-
teerd en de organi sa ti e on tbonden wo r-den , onmiddel vk : ..
Er zou doop de bourgeoisie ,npg heel Wat scherne~ op-
~etreden wo~den dan in 190~. . , ,

Dit wete~ de vakbondsleiders zeer goed.,
~y scharen zich aan de zyde van de sterkste~ het

Kabital1.1; zy hebben al Le s te verliezen als zv da,a.r-
mee in conf:likt komen. Voor hen is de' 'socdaLe kwes-
ti~ opg eLo s.t-sAan zLeri en posi ties, ruime inkomsten
~n goede vooruitzichten voor hen en hun families; ze
zyn in een andere,sociale positie dan ~e arbeiders;'
zy eten; drinken en speechen aan de tafels ~er uit-
bui ter,s!' '

~n ~ollden ze e~ ook maqr ~An Runnen ienken om dat
OP te geven? Interendeel; om dat te behouden moeten

"
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zy zich in ieder eonflikt waarin 1e arbeiders zich
tegen de druk en de uitbuiting verzetten, tegen de
stryd keren. Zy moeten die strvd als 't kan, voor-
komen, de strvdwil blussen, de eenheid der arbeiderE
breken, de uitbreiding onmogelyk maken.

Zy moeten de zyde van het Kanitaal kiezen; dat
is hun belang. De zyde der 8,rbeide.r~ zou voor hen
vernietiging en verlies betekenen!

DIT IS D"T:!; REDEN, dat. overal de B,cties der arbei-
dArs "wild" zvn ; dat zv overall -

de vakbonden tegenover zich v~nden. De manieren
waQro~ dit g~~t zvn v}rschillend: 1ie wisselen van-
af directe tegenwerking en verdachtmaking der ac-
tieve arbeide~s tot een noodgedwongen overnemen van

. de leiding en het verraden ven de stryd ..Maar in
grote lijnen is het altyd weer hetzelfde:

Dat de ~rbeiders toch
kunnen stryden, dat zy
toch een macht ·kunnen
vormen, zoals- vroeger

zelfs nooit gezien werd, dat laten ons damassa-be-
wegingen v~n de laqtste tvd,· dat laten ons telkens
wèèr de spontane acties der arbeiders zien.

In Pr e.nsr-vk , Belgie s- K:nge18.nd, /I.merika, bewy zen
de arbeiders met de da~d, dat een nieuwe vorm van
strYd, een nieuwe vechttaktisk, noodzakelyk en mO-
gelyk is! --

DE VAKBOND~N AAN DE ~ANT
VAN H~T KAPITAAL ;B~AH-=-..
Bw.ID1ERS STAAN ALL1ET-ffi -T

In hat volgend nummer hierover verder, vooral ook
a~n dG hand van de ond~rvinding, die de nwilde"sta~
king a~n Schgensbouw en Dok haeft oD~GlevArfl.
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KAMERADEN, di~ inziet dat hèt voor de arb~lders een
levenskwestie is, om zich klaarhaid te verschaffen
ovar hun positie en de mogelykhedan van de stryd:

B L A A D J ~ D OOR E R C~NT
VOO R T ~ G E VEN.


